
الن جی وایت

FA-PP-Body.indd   1 3/20/19   1:17 PM



مشایخ و انبیاء

انبیاء و پادشاهان

آرزوی اعصار

اعمال رسوالن

نبرد عظیم

مجموعه ای پنجگانه که جدال جهانی
بین نیکی و اهریمن را نشان می دهد

FA-PP-Body.indd   2 3/20/19   1:17 PM



مشایخ و انبیاء

نویسنده: الن جی وایت

FA-PP-Body.indd   3 3/20/19   1:17 PM



حق چاپ و انتشارات محفوظ © و متعلق به هیئت امنای بنیاد الن جی وایت می باشد
12501 Old Columbia Pike

Silver Spring, Maryland 20904, U.S.A.

ناشر فارسی: انتشارات خاور میانه

تمامی حقوق محفوظ

اقتباس هایی که از کتاب مقدس های ترجمه شده به فارسی صورت گرفته شامل
 نسخه قدیم و جدید می باشد 

مترجم: بهروز خانزاده

بازنگری : بهروز خانزاده

تصویر روی جلد: ثِيَاُغو لُوبُو

طراح کتاب: سارا کالدو

ویرایش 2019
چاپ لبنان

FA-PP-Body.indd   4 3/20/19   1:17 PM



دیباچه
بــر  را  خــود  نــور  کــه  کردنــد  منتشــر  را  کتــاب  ایــن  عقیــده  ایــن  بــا  ناشــران 
نــوری  موضوعــی مهــم و برجســته کــه مــورد عالقــه جهانیــان اســت بتابانــد و آن 
کمتــر  کــه  اســت  معــرف حقیقتــی  عــالوه  بــه  و  دارد  بســیار خواهــان  کــه  اســت 
شــناخته شــده یــا بطــور جامعــی مــورد اهمــال قــرار گرفتــه اســت. جــدال عظیــم 
بیــن حقیقــت و ناراســتی بیــن نــور و ظلمــت، بیــن قــدرت خــدا و تــالش غاصبانــه 
دشــمن کل عدالــت، یکــی از دیدنــی تریــن هاســت کــه معقــول و منطقــی اســت 
واقــع شــود.  توجــه همــه عالمیــان  مــورد  تــا  اســت  بایســته  کــه  گــردد  تــا مفــروض 
آن جــدال در نتیجــه گنــاه پدیــدار گشــت کــه از مراحلــی گــذر نمــوده و ســرانجام 
بطریقــی کمــک بزرگــی مــی کنــد تــا خــدا جــالل یافتــه و خادمــان وفــادار او رفعــت 
بیشــتری یابنــد، و اطمینــان حاصــل مــی کنــد کــه کتــاب مقــدس مکاشــفه ای از 
خــدا بــرای بشــر اســت. آن کالم جنبــه هــای عظیمــی از ایــن جــدال را آشــکار مــی 
ســازد، نبــردی کــه در برگیرنــده رهایــی جهــان اســت؛ و دوران خاصــی خواهــد بــود 
کــه ایــن پرســش هــا، نظرهــا را بطــور غیرمعمولــی بخــود جلــب کــرده و موضوعــی 

درجــه اول گردیــده تــا رابطــه مــا بــا آن درک شــود.
آن زمــان همیــن االن اســت، چــرا کــه همــه چیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد 
کــه حــال بتوانیــم بــا اطمینــان امیــدی را گرامــی بداریــم کــه ایــن جــدال طوالنــی بــه 
خاتمــه خــود نزدیــک مــی شــود. بــا ایــن حــال االن بســیاری تمایــل بــه تســلیم شــدن 
برابــر  در  کــه  اســت  ای  تاریخچــه  از  بخشــی  کــه  داشــته  کذایــی  قلمــرو  برابــر  در 
دیــدگان مــا گشــوده شــده اســت، مراحلــی کــه بموجــب آن در ایــن مشــکل بــزرگ 
گرفتــار شــده؛ و دیگــران گرچــه از ایــن دیــدگاه افراطــی طفــره مــی رونــد، بــا ایــن 
وجــود تمایــل دارنــد تــا آنــرا منســوخ یــا بــی اهمیــت در نظــر گرفتــه و بدیــن ســبب 

گرایــش پیــدا کــرده انــد تــا بــا اهمــال و مســامحه بــا آن رفتــار کننــد.
ولــی چــه کســی خواهــان بررســی علتهــای رازگونــه بســیار عجیــب و مخــرب 
نیســت؛ تــا روِح آنــرا تشــخیص داده و عواقــب آنــرا دریابــد و بیامــوزد کــه چگونــه 
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6  | مشایخ و انبیاء

از نتایــج آن اجتنــاب ورزد؟ ایــن کتــاب بــا چنیــن موضوعاتــی ســر و کار دارد. ایــن 
کتــاب بــا عالقــه ای وافــر مــی کوشــد تــا آن بخــش هــای کالم خــدا کــه اکثــراً نســبت 
بــه آن غفلــت ورزیــده شــده را جانــی دوبــاره ببخشــد. ایــن کتــاب بــه وعــده هــا و 
نبــوت هــای مکتــوب مقــدس معنــی تــازه ای بخشــیده راه هــای خــدا در برخــورد بــا 
طغیــان را توجیــه نمــوده، و فیــض شــگفت انگیــز خــدا را در تدبیــر راه نجــات بــرای 
بشــر گناهــکار نشــان مــی دهــد. از ایــن رو مــا در تاریــخ بــه عقــب بــرده مــی شــویم، 
بــه زمانــی کــه برنامــه هــا و اهــداف خــدا بطــور واضحــی بــرای امــت برگزیــده خــدا 

گشــوده شــده بــود.
گرچــه ســر و کار داشــتن بــا ایــن موضــوع هــا بســیار عالــی اســت، موضوعاتــی 
بیــدار  بــه حرکــت در آورده و احساســات ســرزنده ذهــن را  کــه اعمــاق قلــب را 
زبــان آن صــاف و ســاده  ایــن کتــاب ســبکی واضــح و شــفاف دارد و  مــی کنــد، 
اســت. ایــن کتــاب را بــه همــه کســانی کــه از مطالعــه برنامــه الهــی رســتگاری بشــر 
لــذت مــی برنــد توصیــه مــی کنیــم و بــه کســانی کــه حــس و عالقــه ای در رابطــه بــا 
جانهــای خــود بــا کار کفــاره مســیح دارنــد و بطــور کلــی خوانــدن ایــن کتــاب را بــه 

همــه توصیــه مــی کنیــم. باشــد کــه ایــن مطالــب آنــان را بــه ســر شــوق آورد. 
باشــد کــه ایــن چکامــه و پیــش درآمــد باعــث خیریــت کســانی بشــود کــه ایــن 
کتــاب را مطالعــه مــی کننــد و ثمــره آن ایــن باشــد کــه گام هــای بســیاری در مســیر 

حیــات قــرار گیــرد، کــه دعــای مشــتاقانه ناشــران ایــن کتــاب اســت.

مشــایخ و انبیــا توســط الــن جــی وایــت
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مقدمه
ایــن کتــاب بــه موضوعــات تاریــخ کتــاب مقــدس مــی پــردازد، موضوعاتــی کــه در 
خــود تازگــی ندارنــد، بــا ایــن وجــود بگونــه ای ارائــه شــده انــد کــه گوئــی بــه آنــان اهمیــت 
و برجســتگی تــازه ای داده شــده اســت، جهشــهایی از حرکــت و کُنــش را آشــکار 
نموده، اهمیت پدیدار شدن برخی جنبش ها را نشان می دهد و برخی از ویژگی 
هایــی را کــه موجــود بــوده ولــی بطــور اجمالــی در کتــاب مقــدس بــه آنــان اشــاره شــده 
است را در پرتوی درخشان تر منعکس می سازد. از این رو صحنه ها از ظرافت و 
اهمیتــی برخوردارنــد کــه گرایــش بــه تاثیرگــذاری تــازه و پایایــی دارنــد. چنیــن نــور حیــات 
بخشــی بــر کالم بگونــه ای تابیــده شــده کــه گوئــی بیشــتر و پرقــدرت تــر شــخصیت و 
اهــداف خــدا را آشــکار نمــوده تــا حقــه هــای شــیطان را بــر مــال ســازد و روشــهایی کــه 
بموجــب آن قــدرت او در نهایــت ســاقط گــردد؛ تــا ضعــف قلــوب بشــری را نمایــان 
ســازد و نشــان دهــد کــه چگونــه فیــض خــدا بشــر را قــادر ســاخته تــا در نبــرد بــا اهریمــن 
ظفر یابد. همه این ها در هماهنگی با آن چیزی اســت که خدا نشــان داده اســت 
تــا هــدف او از طریــق حقیقــت کالم وی هویــدا گــردد. خداونــد در اینجــا واســطه ای 
برگزیده تا مکاشفات خود، که با کالم مقدس وی محک خورده است را به عنوان 

دســتورالعمل هــا و آمــوزه هایــی ارائــه نمایــد. 
در حالی که االن مانند ابتدا نیست، وقتی که بشر در قدوسیت و معصومیت 
خویــش ارشــادات خــود را بطــور شــخصی از آفریــدگار خویــش دریافــت مــی کــرد، 
بشــر همچنــان بــدون معلــم الهــی یــا همــان روح القــدس کــه خداونــد بعنــوان نماینــده 
خویــش از پیــش در نظــر گرفتــه، بحــال خــود رهــا نشــده اســت. پــس مــی شــنویم کــه 
پولــس رســول اعــالن مــی دارد کــه » تنویــر « الهــی امتیــاز پیــروان مســیح اســت، و 
بموجــب آن، ایشــان » منــور « گردیــده انــد و » شــریک روح القــدس گردیدنــد « 
)عبرانیــان 10: ۳2؛ 6: ۴(. یوحنــا همچنیــن مــی گویــد » اّمــا مســیح شــما را بــا روح 
القــدس خــود مســح کــرده اســت و از ایــن رو همــه شــما حقیقــت را میدانیــد « )اول 
یوحنــا 2: 20(. و مســیح هنگامــی کــه در ُشــرُِف تــرک کــردن ایشــان بــود بــه حواریــون 
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خویش وعده داد که روح القدس را بعنوان تسلی بخش و راهنمای ایشان بسوی 
حقیقــت خواهــد فرســتاد. )یوحنــا 1۴: 16 و 26(.

پولــس رســول بــرای اینکــه نشــان دهــد کــه چگونــه ایــن وعــده بایــد بــرای کلیســا 
کــه  مــی دهــد  ارائــه  اعالنیــه ای رســمی  توســط دو رســاله خویــش  محقــق شــود 
تــا آخــر زمــان در کلیســا قــرار  بــرای تهذیــب و راهنمایــی  برخــی از عطایــای روح 
ایــن  داده شــده اســت. اول قرنتیــان 12؛ افسســیان ۴: 8-1۳؛ متــی 28: 20. 
همــه چیــز نیســت: تعــدادی از نبوتهــای واضــح و آشــکار اذعــان مــی دارد کــه در 
ایــام آخــر و در هنــگام ظهــور مســیح، بــاران خــاص روح القــدس بــر کلیســا خواهــد 
کــه  از عیســی « خواهــد داشــت  تجربــه خــود » شــهادتی  و در خاتمــه  ریخــت 
همــان روح نبــوت اســت. اعمــال رســوالن 2: 17-20 و ۳9؛ اول قرنتیــان 1: 7؛ 
مکاشــفه 12: 17؛ 19: 10. در ایــن واقعیــت هــا گواهــی از اهمیــت و دلســوزی 
خــدا و محبــت بــرای امــت وی یافــت مــی شــود، چــرا کــه حضــور روح القــدس 
بعنــوان یــک تســلی بخــش، تعلیــم دهنــده، یــک هــادی، نــه تنهــا در حالــت عــادی 
بلکــه در حالــت خــارق العــاده آن، شــیوه هــای عمــل، مطمئنــاً از ســوی کلیســا 
از هــر  بیــش  مــی شــود،  ایــام آخــر  نیــاز اســت در حالیکــه وارد مخاطــرات  مــورد 

قســمت دیگــر تجربــه هــای آن.
کالم مقــدس از راه هــای مختلفــی کــه توســط روح القــدس در قلبهــا و افــکار 
بشــر عمــل مــی کنــد فهــم و بصیــرت آنــان را تنویــر بخشــیده و گامهــای ایشــان را 
هدایــت مــی کنــد. در میــان ایــن هــا رویــا هــا و خــواب هایــی وجــود داشــته اســت. 
بدیــن طریــق خــدا همچنــان بــا فرزنــدان بشــر ارتبــاط برقــرار مــی کنــد. در ایــن نکتــه 
وعــده او پیداســت: » حــرف مــرا بشــنوید، وقتــی بخواهــم بــا یــک نبــی حــرف بزنــم 
بــا او در رویــا و خــواب صحبــت مــی کنــم « )اعــداد 12: 6(. بدیــن شــیوه دانــش 
ماوراءالطبیعــه بــا بلعــام مــورد گفتگــو قــرار گرفتــه اســت. بدیــن جهــت او مــی گویــد: 
» بلعام چنین ســخن خود را آغاز کرد: » این اســت وحی بلعام پســر بعور، وحی 
مــردی کــه چشــمانش بــاز شــد، وحــی آن کســی کــه ســخنان خــدا را شــنید و خــدای 
متعــال بــه او حکمــت آموخــت و رویایــی را دیــد، کــه خــدای قــادر مطلــق بــه او نشــان 

داد. او بــه خــاک افتــاد و چشــمانش بــاز شــد» )اعــداد 24: 1۵ و 16(. 
ایــن موضــوع از ایــن رو مســئله ای بــزرگ مــی شــود تــا شــهادت کالم مقــدس را 
مــورد تفحــص قــرار داده تــا حــدی کــه خداونــد برنامــه ریــزی نمــود تــا روح خــود را در 

کلیســا در دوره آزمــون بشــر آشــکار ســازد.
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کــه  آنگونــه  گردیــد، خداونــد،  تدبیــر  رســتگاری  و  نجــات  برنامــه  اینکــه  از  پــس 
و  خویــش  فرزنــد  خدمــت  طریــق  از  توانســت  مــی  همچنــان  نمودیــم،  مشــاهده 
فرشــتگان قــدوس، بــا بشــر در عــرض جزیــره ای کــه گنــاه ایجــاد کــرده بــود مکالمــه 
کنــد. گاهــی اوقــات او بــا ایشــان رو در رو ســخن گفــت، ماننــد مــورد موســی، ولــی 

بــه کــرات از طریــق رویاهــا و خــواب.
چنین مواردی از ارتباطات در کالم مقدس بطور برجسته ای مسبوق به سابقه 
است و احکام دینی در هر عصر و دوره ای را پوشش داده است. خنوخ، هفتمین 
از آدم پیشاپیش به روح نبوت در دومین بازگشت مسیح که با قدرت و روح خواهد 
بود نگریســت و بانگ بر آورد، » ببینید خداوند با ده ها هزار نفر از مقدســین خود 
می آید « )یهودا 14(. » زیرا هیچ پیشــگوئی از روی نقشــه و خواســته انســان بوجود 
نیامــده اســت؛ بلکــه مــردم تحــت تاثیــر روح القــدس، کالم خــدا را بیــان نمودنــد « 
)دوم پطــرس 1: 21(. اگــر عملکــرد روح نبــوت در زمــان هایــی ناپیــدا بنظــر مــی رســد، 
در نتیجه اینکه روحانیت مردم کاهش یافته اســت، با این وجود بحرانهای عظیمی 
را در تجــارب کلیســا بــر جــای گذاشــته اســت و دوران تاریخــی کــه شــاهد تغییــرات 
احــکام دینــی از یــک دوره تــا دوره دیگــر بــوده اســت. وقتــی کــه دوره تجســم مســیح فــرا 
رســید، پــدر یحیــی تعمیــد دهنــده از روح القــدس پــر شــد و نبــوت کــرد. )لوقــا 1: 6۷(. 
بــه شــمعون آشــکار شــد کــه او نخواهــد مــرد تــا اینکــه خداونــد را ببینــد و هنگامــی کــه 
والدیــن عیســی او را بــه معبــد بردنــد تــا او را وقــف نماینــد، شــمعون کــه از روح پــر شــده 
بود به معبد وارد شد و او را در دستان خود گرفته و او را برکت داد در حالی که در 
بــاره او نبــوت مــی کــرد. و حنــا کــه نبیــه بــود در همــان اثنــا آمــده در بــاره او ســخن گفــت، 

بــرای همــه آنانــی کــه چشــم انتظــار رهایــی در اورشــلیم بودنــد. )لوقــا 2: 26 و 36(.
بــاران روح القــدس کــه موعظــه انجیــل را توســط پیــروان مســیح بهمــراه داشــت 
توســط نبــی و بــا ایــن کالم اعــالم گردیــد: » و بعــد از آن روح خــود را بــر همــه بشــر 
پیــران شــما و  نمــود و  نبــّوت خواهنــد  خواهــم ریخــت و پســران و دختــران شــما 
جوانــان شــما رویاهــا خواهنــد دیــد. و در آن ایــام روح خــود را بــر غالمــان و کنیــزان 
نیــز خواهــم ریخــت و آیــات را از خــون و آتــش و ســتونهای دود در آســمان و زمیــن 
ظاهــر خواهــم ســاخت آفتــاب بــه تاریکــی و مــاه بــه خــون مبــّدل خواهنــد شــد، پیــش 

از ظهــور یــوم عظیــم و مهیــب خداونــد « )یوئیــل نبــی 2: 31-28(.
تــا صحنــه شــگفت  کــرد  قــول  نقــل  نبــوت  ایــن  از  پطــرس در روز پنطیکاســت 
انگیــزی را کــه بعــد اتفــاق مــی افتــد تشــریح کنــد. زبــان هــا بــه ســخن بــاز شــدند گوئــی 
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کــه شــعله ای از آتــش بــر هــر یــک از حواریــون قــرار گرفــت و آنــان از روح القــدس 
پــر شــدند و بــه زبــان هــای دیگــر ســخن گفتنــد. و هنگامــی کــه اســتهزا کننــدگان بــه 
آنــان اتهــام بســتند کــه ایــن هــا از شــراب تــازه مســت شــده انــد، پطــرس پاســخ داد، 
» ایــن هــا مســت شــراب نیســتند آنگونــه کــه گمــان مــی بریــد زیــرا ســاعت ســوم از 
روز اســت. بلکــه ایــن همــان اســت کــه یوئیــل نبــی گفــت « )اعمــال رســوالن 2: 1۵ 
و 16(. آنــگاه او بطــور قابــل توجهــی از نبــوت نقــل قــول نمــود آنگونــه کــه در یوئیــل 
یافــت مــی شــود )نقــل قــول بــاال(، او تنهــا کالم » در ایــام آخــر « را جایگزیــن » پــس 
از آن « مــی کنــد کــه چنیــن خوانــده مــی شــود، » و خداونــد مــی گویــد کــه در ایــام 

آخــر روح خــود را خواهــم ریخــت « و غیــره.
بــا ایــن گــواه کــه ایــن بخشــی از نبــوت بــود کــه بازگــو کننــده ریــزش روح القــدس 
اســت، کــه شــروع مــی شــود تــا در آن روز محقــق گــردد، چــرا کــه مردمــان کهنســالی 
نبودنــد کــه خــواب و رویــا ببیننــد، و نــه مردمــان جــوان و خدمتــکاران کــه رویــا دیــده 
و نبــوت کننــد، و نــه عجایــب خــون و آتــش و ســتونهای دود کــه ظاهــر شــوند، و 
خورشــید تیــره نشــد و مــاه در آن زمــان بــه رنــگ خــون مبــدل نگردیــد، و بــا ایــن وجــود 
شــاهدانی خواهنــد بــود کــه محقــق شــدن نبــوت یوئیــل را ببیننــد. بطــور برابــر ایــن 
گواهــی بــود کــه ایــن بخــش از نبــوت در رابطــه بــا ریــزش روح در ایــن آشــکار ســازی 
تقلیــل نیافتــه بــود چــرا کــه نبــوت، همــه ایــام را تــا فــرا رســیدن روز عظیــم خداونــد 

پوشــش خواهــد داد.
ولــی روز پنطیکاســت بــه کمــال رســیدن نبــوت هــای دیگــر بــود در کنــار آنچــه کــه 
یوئیــل نبــوت کــرده بــود. آن نبــوت محقــق نمــودن کالم مســیح نیــز بــود. در آخریــن 
مباحثــات خویــش بــا حواریــون قبــل از مصلــوب شــدن، او بــه ایشــان گفــت: » و 
مــن از پــدر ســوال میکنــم و تســلّی دهنــده ای دیگــر بــه شــما عطــا خواهــد کــرد تــا 
همیشــه بــا شــما بمانــد. یعنــی روح راســتی کــه جهــان نمیتوانــد او را قبــول کنــد زیــرا 
که او را نمیبیند و نمیشناســد و اّما شــما او را میشناســید، زیرا که با شــما میماند 
و در شما خواهد بود « )انجیل یوحنا 14: 16-1۷(. » لیکن تسلی دهنده یعنی 
روح القــدس کــه پــدر او را بــه اســم مــن میفرســتد، او همــه چیــز را بــه شــما تعلیــم 
خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد « )آیه 26( و لیکن چون 
او یعنــی روِح راســتی آیــد، شــما را بــه جمیــع راســتی هدایــت خواهــد کــرد زیــرا کــه 
از خــود تکلّــم نمیکنــد بلکــه بــه آنچــه شــنیده اســت ســخن خواهــد گفــت و از امــور 
آینــده بــه شــما خبــر خواهــد داد )یوحنــا 16: 13(. و اینــک، مــن موعــود پــدر خــود 
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را بــر شــما میفرســتم. پــس شــما در شــهر اورشــلیم بمانیــد تــا وقتــی کــه بــه قــّوت از 
اعلــی آراســته شــوید )لوقــا 2۴: 49(.

در روز پنطیکاســت قدرتــی از اعلــی بــه حواریــون اعطــا گردیــد. ولــی ایــن وعــده 
مســیح بیــش از نبــوت یوئیــل نبــی نبــود کــه منحصــر بــه آن واقعــه اســت. چــرا کــه او 
همان وعده را با شکلی دیگر به آنان داد برای همیشه با آنان باشد، حتی تا پایان 
جهــان )متــی 28: 20(. مرقــس بــه مــا مــی گویــد کــه خداونــد بــا چــه حــس و شــیوه ای 
بــا ایشــان خواهــد بــود. او مــی فرمایــد » و ایشــان بیــرون رفتــه، در هــر جــا موعظــه 
میکردنــد و خداونــد بــا ایشــان کار میکــرد و بــه آیاتــی کــه همــراه ایشــان میبــود، کالم 
را ثابــت مــی گردانــد « )مرقــس 16: 20(. و پطــرس در روز پنطیکاســت در رابطــه بــا 
جاودانگــی عملکــرد روح شــهادت داد. وقتــی کــه یهودیــان محکــوم شــده بــه رســول 
گفتنــد » چــکار بایــد کنیــم؟ «، پطــرس پاســخ داد » چــون شــنیدند دلریــش گشــته، 
بــه پطــرس و ســایر رســوالن گفتنــد، ای بــرادران چــه کنیــم؟ پطــرس بدیشــان گفــت، 
توبه کنید و هر یک از شــما به اســم عیســی مســیح بجهت آمرزش گناهان تعمید 
گیریــد و عطــای روح القــدس را خواهیــد یافــت. زیــرا کــه ایــن وعــده اســت بــرای 
شــما و فرزنــدان شــما و همــه آنانــی کــه دورنــد، یعنــی هرکــه خداونــد خــدای مــا او 
را بخوانــد « )اعمــال رســوالن 2: 37-39(. ایــن مطلــب بطــور حتــم بازگــو کننــده 
عملکــرد روح القــدس در کلیساســت، حتــی در آشــکار ســازی هایــش، بــرای همــه 
زمــان هایــی کــه خواهــد آمــد، و دعــوت رحیمانــه خداونــد بــه پذیــرش آمــرزش محبانــه 

مســیح ادامــه خواهــد یافــت.
بیســت و هشــت ســال پــس از اینکــه او نامــه اش را بــه قرنتیــان ارســال نمــود، 
آنــان قــرار داد. او  پیــش روی  پولــس در برابــر آن کلیســا مباحثــه ای جــدی را در 
بــرادران ، در رابطــه عطایــای روحانــی، نمــی  گفــت )اول قرنتیــان 12: 1(، » ای 
خواهــم کــه نــا آگاه باشــید « – او آنچنــان بــا اهمیــت ایــن موضــوع را قلمــداد کــرد 
کــه بایســتی ایــن موضــوع در کلیســای مســیحیان درک شــود. پــس از چنیــن بیانیــه 
ای، گرچــه روح عملکــرد هــای گوناگونــی دارد، و پــس از تشــریح گوناگونــی هــای 
تــا  بــا عضوهــای گوناگــون آن،  آن ، او شــکل جســم بشــری را معرفــی مــی کنــد، 
نشــان دهــد کــه چگونــه کلیســا بــا دفاتــر و عطایــای مختلــف تشــکیل گردیــده اســت. 
و هنگامــی کــه بــدن عضوهــای متفاوتــی دارد، هــر یــک وظایــف خاصــی را بــرای 
عملکــرد بــر عهــده دارنــد، و همگــی بــا اتحــاد در یــک هــدف بــا هــم کار کــرده تــا یــک 
هماهنگــی کلــی را شــکل دهنــد، پــس روح قــرار بــود تــا از طریــق کانالهــای گوناگــون 
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در کلیســا عمــل کنــد تــا یــک بــدن کامــل مذهبــی را شــکل دهــد. آنــگاه پولــس بــا ایــن 
کالم ادامــه مــی دهــد: » و خــدا قــرارداد بعضــی را در کلیســا، اّول رســوالن، دّوم 
انبیــا، ســوم معلّمــان، بعــد قــّوات، پــس نعمتهــای شــفا دادن و اعانــات و تدابیــر و 

اقســام زبانهــا « )اعمــال رســوالن 12: 28(.
بــر  غیــره،  و  داشــت  مقــرر  کلیســاها  برخــی  در  خداونــد  کــه  را  هایــی  بیانیــه 
چیزهایــی بیــش از عطایایــی کــه در شــرایطی پدیــدار مــی شــوند داللــت دارد. بلکــه 
کــه بخــش هایــی دائمــی از شــکل دهــی واقعــی روحانــی  ایــن هســتند  از  حاکــی 
ماننــد  نداشــتند، کلیســا  فعالــی  اینهــا عملکــرد  اینکــه چنانچــه  و  کلیســا هســتند 
بیمــاری  یــا  تصــادف  در  آن  اعضــای  از  برخــی  کــه  بشــری  جســم  یــک  وضعیــت 
باشــند، فلــج و ناتــوان مــی شــوند. ایــن هدایــا بــه محــض اینکــه در کلیســا قــرار گیرنــد 
بایــد باقــی بماننــد تــا اینکــه بطــور رســمی برداشــته شــوند. ولــی هیــچ ســابقه ای تــا 

کنــون موجــود نبــوده کــه بطــور رســمی حــذف شــده باشــند.
بــا عطایــای مشــابه  ارتبــاط  در  افسســیان  بــرای  بعــد همــان رســول  پنــج ســال 
تقریــر نمــود و بــا صراحــت هــدف از آنهــا را اظهــار داشــت و بدیــن ســبب بطــور 
غیــر مســتقیم نشــان داد کــه آنهــا بایــد ادامــه یابــد تــا اینکــه هــدف غایــی شــود. او در 
)افسســیان ۴: 8 و 11-1۳( گفــت: » وقتــی او بــه آســمان بــاال رفــت اســیران را بــه 
اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید .... او عطایای مختلفی به مردم بخشید 
یعنــی: بعضــی را بــرای رســالت، بعضــی را بــرای نبــّوت، بعضــی را بــرای بشــارت و 
بعضــی را بــرای شــبانی و تعلیــم برگزیــد. تــا مقّدســین را در کاری کــه بــرای او انجــام 
میدهنــد مجّهــز ســازد تــا بــه ایــن وســیله بــدن مســیح را تقویــت نماینــد. تــا مــا همــه بــه 
آن وحدتــی کــه در ایمــان و شناســایی فرزنــد خداســت، دســت یابیــم و مطابــق آن 

میــزان کاملــی کــه در مســیح یافــت میشــود، بــه انســانیّت کامــل برســیم «.
بــود  شــده  اندیشــیده  کــه  اتحــادی  وضعیــت  بــه  کلیســا  رســوالن،  زمــان  در 
بــه ســایه  ارتــداد عظیــم شــروع  تاریکــی و  نرســید؛ و خیلــی زود بعــد از آن زمــان، 
انداختــن بــر روی کلیســا نمــود؛ و مطمئنــاً در خــالل وضعیــت انحطــاط اخالقــی، 
ایــن پـُـری مســیح، وحــدت ایمــان، حاصــل نگردیــد. و حاصــل نخواهــد شــد تــا آخریــن 
پیــام رحمــت همــه امــت هــا و قــوم هــا را گــرد آورد، هــر طبقــه از اجتمــاع، و هــر 
تشــکیالت خطــا را، تــا مــردم در همــه اصالحــات انجیــل کامــل شــوند، و بــرای آمــدن 
یــک از  بــه منافــع هــر  فرزنــد انســان در انتظــار بماننــد. و بواقــع، چنانچــه کلیســا 
اعضــای تدهیــن شــده بــرای تســلی و راهنمایــی یــا تشــویق و مراقبــت نیــاز داشــته 
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باشــد، در میــان مخاطــرات ایــام آخــر خواهــد بــود، هنگامــی کــه قدرتهــای اهریمــن، 
بخوبــی بــا تجربیــات و کارآمــوزی بــرای اعمــال نابــکار خویــش و بواســطه حیلــه گــری 
هــای اســتادانه خویــش، چنانچــه ممکــن باشــد حتــی برگزیــدگان را فریــب دهنــد.

بــرای منفعــت کلیســا در ایــام آخــر  بنابرایــن، نبــوت هــای خــاص ریــزش روح 
اســت. مقتضــی  بســیار 

هرچنــد کــه در ادبیــات جــاری مســیحیان بطــور عمــوم تعلیــم داده شــده اســت 
بــوده اســت؛ کــه محــض گســترش و  بــرای دوران رســوالن  کــه عطایــای روح تنهــا 
ترویــج انجیــل داده شــده انــد؛ و اینکــه انجیــل بــه محــض اینکــه برقــرار گردیــد، عطایــا 
دیگــر مــورد نیــاز نبــوده انــد، و در نتیجــه بــزودی از کلیســا ناپدیــد شــده انــد. ولــی 
پولــس رســول بــه مســیحیان در ایــام خــود نســبت بــه » ّســر بــی دینــی « هشــدار 
داد کــه هــم اکنــون در کار بــود و پــس از عزیمــت او گــرگ هــای وحشــتناک در 
میــان آنــان وارد خواهنــد شــد، کــه گلــه را در امــان نخواهنــد گــذارد و همچنیــن در 
میــان خودشــان افــرادی بــر خواهنــد خاســت و حــرف هــای گمــراه کننــده خواهنــد 
زد تــا حواریــون را بــا خــود همــراه کننــد )اعمــال رســوالن 20: 29 و 30(. و اینگونــه 
نخواهــد بــود کــه عطایــا در کلیســا گذاشــته شــود تــا ســپری بــر ضــد اهریمنــان باشــد 
کــه آمــاده انــد ، وقتــی کــه زمــان فــرا رســد، و زمانــی کــه بــه هــدف خــود نائــل شــدند 
برونــد؛ از ایــن رو حضــور و مــدد عطایــا تحــت ایــن شــرایط ضــروری اســت بیــش از 

زمانــی کــه رســوالن در عرصــه عمــل حضــور داشــتند.
بیانیــه دیگــری در نامــه پولــس بــه کلیســای قرنتیــان مــی یابیــم کــه نشــان مــی دهــد 
کــه ادراک متــداول از تــداوم موقــت عطایــا نمــی توانــد صحیــح باشــد. ایــن تبایــن و 
همســنجی او بیــن وضعیــت حاضــر، وضعیــت ناتمــام و ناقــص، و وضعیــت ابــدی 
و پرشــکوهی کــه بموجــب آن مســیحیان در نهایــت بــه آن مــی رســند. )اول قرنتیــان 
13( او می گوید )آیه 9 و 10( » عطایایی مانند معرفت و نبوت ، جزئی و ناتمام 

اســت. امــا بــا آمــدن کمــال، هــر آنچــه جزئــی و ناتمــام اســت از بیــن مــی رود «.
او بعالوه این وضعیت جاری را به تصویر می کشــد با مقایســه دوره کودکی با 
ضعــف و کاســتی هــای آن در فکــر و عمــل؛ و وضعیــت کمــال و رســیدن بــه مردانگــی 
بــا بصیــرت، بلــوغ و قــدرت. و او عطایــا را در ایــن وضعیــت حاضــر و ناقــص طبقــه 
بنــدی مــی کنــد ولیکــن مــا فرصتــی نداریــم بــرای زمانــی کــه وضعیــت کامــل فــرا برســد.

او در آیــه 12 مــی گویــد: » آنچــه را اکنــون میبینیــم مثــل تصویــر تیــره و تــار آیینــه 
اســت ولــی در آن زمــان همــه چیــز را روبــرو خواهــم دیــد. آنچــه را کــه اکنــون میدانیــم 
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جزئــی و ناکامــل اســت ولــی در آن زمــان معرفــت مــا کامــل خواهــد شــد یعنــی بــه 
انــدازه کمــال معرفــت خــدا نســبت بــه مــن! « 

ایــن نــوع گویــش آیــه 8 را نشــان مــی دهــد: » محبــت و خیرخواهــی هرگــز از 
میــان نخواهــد رفــت «؛ کــه ایــن خیرخواهــی فیــض محبــت آســمانی اســت کــه تــا 
ابــد دوام خواهــد داشــت؛ ایــن تــاج فخــر و شــکوه آینــده بشــر اســت، در وضعیــت 
بیــن خواهــد رفــت «، یعنــی زمانــی فــرا خواهــد  نبــوت هــا از  جاودانگــی؛ امــا » 
رســید کــه دیگــر بــه نبــوت نیــازی نخواهــد بــود و عطیــه نبــوت ماننــد یکــی از مــدد 
رســانان در کلیســا دیگــر ممارســت نخواهــد گردیــد؛ » و زبــان هــا خاتمــه خواهــد 
یافــت « کــه ایــن عطیــه زبــان بیــش از ایــن بــکار بســته نخواهــد شــد؛ » معرفــت 
هــم از بیــن خواهــد رفــت « کــه علــم و دانــش اســت و نــه چکیــده آن بلکــه یکــی از 
عطایــای خــاص روح، توســط دانــش کامــل خواهــد شــد کــه بــه مــا در جهــان ابــدی 

ارزانــی خواهــد گردیــد. 
حــال اگــر ایــن موقعیــت را در نظــر بگیریــم کــه عطایــا در زمــان رســوالن متوقــف 
گردیــده انــد، بخاطــر اینکــه دیگــر نیــازی بــه آنهــا نیســت، مــا خــود را در موقعیتــی در 
نظــر مــی گیریــم کــه دوره رســوالن دوره ضعــف و رفتارهــای کودکانــه در کلیســا بــود، 
هنگامــی کــه همــه چیــز از شیشــه تاریکــی دیــده مــی شــد؛ امــا دورانــی کــه بعــد از 
آن ادامــه یافــت، هنگامــی کــه گــرگ هــای وحشــتناک در حیــن ورود بــوده و گلــه 
در امــان نبــود، و مردانــی قیــام مــی کردنــد، حتــی در کلیســا، حرفهــای گمــراه کننــده 
مــی زدنــد تــا حواریــون را بدنبــال خــود بکشــانند، دوران نــور و دانــش کامــل بــود، کــه 
دوران جهــل تاریــک و کودکانــه رســوالن گذشــته اســت! بــه ایــن دلیــل بایــد بخاطــر 
ســپرده شــود کــه عطایــا متوقــف مــی شــود تنهــا زمانــی کــه وضعیــت کامــل نائــل گــردد 
و بخاطــر اینکــه ایــن وضعیــت رســیده اســت دیگــر بــه آن عطایــا نیــازی نخواهــد بــود. 
ولــی هیــچ کــس بــا افــکار هشــیارانه نمــی توانــد ادعــا کنــد کــه دوران رســوالن از نظــر 
ســطح روحانــی نســبت بــه دوره هــای متعاقــب پســت بــوده اســت. و چنانچــه آن 
عطایــا در آن زمــان مــورد نیــاز بــوده، بطــور حتــم در ایــن زمــان هــم بــه آن نیــاز داریــم.

در میــان عواملــی کــه رســول در میــان نامــه هــای خــود بــه قرنتیــان و افسســیان 
بــه عنــوان » عطایــا « در کلیســا بــر مــی شــمارد، شــبانان، معلمــان، مــددکاران و 
مدیــران را مــی یابیــم و همــه اینهــا تصدیــق گردیــده انــد و بــه همانگونــه همچنــان در 
کلیســا ادامــه مــی یابنــد. چــرا کــه نــه، پــس، دیگــران نیــز شــامیل ایمــان، شــفا، نبــوت 
و غیــره؟ چــه کســی صالحیــت دارد تــا مــرزی را مشــخص کنــد و بگویــد کــه کــدام 
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عطایــا بایــد در کلیســا قــرار گیرنــد، در حینــی کــه در ابتــدا همــه آنهــا بطــور مســاوی 
در آنجــا قــرار گرفتــه انــد؟

» مکاشــفه 12: 17 « بعنــوان نبوتــی اشــاره شــده اســت کــه عطایــا در ایــام آخــر 
احیــا خواهنــد گردیــد. بررســی شــهادت آن، ایــن دیــدگاه را تاییــد مــی کنــد. متــن از 
باقــی مانــدگان ذریــت زن ســخن بمیــان مــی آورد. زن کــه نمــاد کلیساســت و ذریــت 
او اعضــای انفــرادی آن هســتند کــه در هــر زمانــی کلیســا را تشــکیل مــی دهنــد و 
باقیمانــدگان ذریــت او آخریــن نســل هــای مســیحیان مــی باشــند یــا آنانیکــه در زمــان 
رجعــت ثانــی مســیح بــر روی زمیــن زندگــی مــی کننــد. متــن بعــداً اعــالم مــی کنــد کــه 
اینهــا » احــکام خــدا را نــگاه مــی دارنــد و بــه عیســی مســیح شــهادت مــی دهنــد « کــه 
در در باب 19 آیه 10، بعنوان » روح نبوت « تشریح شده که باید در میان عطایا 

درک گــردد کــه » عطایــای نبــوت « نامیــده مــی شــوند )اول قرنتیــان 12: 9 و 10(.
چیدمــان عطایــا در کلیســا ایــن مفهــوم را نمــی رســاند کــه هــر فــردی قــرار بــوده 
آنهــا را داشــته و ممارســت کنــد. در ایــن بــاره، رســول در )اول قرنتیــان 12: 9( مــی 
گوید، » آیا همه رسول هستند؟ آیا همه نبی هستند؟ آیا همه معلم هستند؟ « 
و غیــره. پاســخ ضمنــی خیــر مــی باشــد؛ همــه نیســتند؛ ولــی عطایــا در میــان اعضــا 

تقســیم شــده بگونــه ای کــه خــدا را خشــنود ســازد )اول قرنتیــان 12: 7 و 11(.
بــا ایــن وجــود ایــن عطایــا بایــد گفتــه شــود کــه در کلیســا قــرار داده شــده انــد 
و چنانچــه یــک عطیــه حتــی بــه یــک نفــر از اعضــا کلیســا ارزانــی شــود، بایــد گفتــه 
شــود کــه عطیــه بــه کلیســا داده شــده اســت و کلیســا از آن برخــوردار اســت. از 
ایــن رو نســل آخــر بایــد آنــرا داشــته باشــد و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه حــال آنــرا دارد، 

شــهادت عیســی، یــا عطیــه نبــوت.
بخــش دیگــری از کالم از قــرار معلــوم در رابطــه بــا ایــام آخــر نوشــته شــده اســت 
که همان واقعیت را بطور آشــکار به منصه ظهور کشــیده اســت )اول تســالونیکیان 
۵(. رســول فصــل را بــا ایــن کالم آغــاز مــی کنــد: » اّمــا ای بــرادران، الزم نیســت کــه 
مــن در بــاره زمــان و تاریــخ وقــوع ایــن امــور چیــزی بــرای شــما بنویســم. زیــرا شــما خــوب 
میدانیــد کــه روز خداونــد ماننــد دزدی کــه در شــب میآیــد، فــرا خواهــد رســید «. در 
آیه ۴ او اضافه می کند » اّما ای برادران شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را 
ماننــد دزد غافلگیــر کنــد «. ســپس بــه آنــان در بــاره آن واقعــه اندرزهــای مختلفــی مــی 
دهــد کــه در میــان آنهــا ایــن چیزهــا هســتند )آیــه 19-21(: » روح القــدس را محــدود 
مســازید، نبوتهــا را ناچیــز مشــمارید، همــه چیــز را بیازمائیــد و آنچــه را کــه نیکوســت 
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بــرای خــود نــگاه داریــد «. و در آیــه 2۳ او دعــا مــی کنــد همــه ایــن چیزهــا بــا » نبــوت « 
ســر و کار دارنــد بایــد بــی نقــص نــگاه داشــته شــوند تــا زمانــی کــه خداونــد بیایــد.

در قوت این مالحظات آیا نباید در ایمان توجیه شــده باشــیم نســبت به اینکه 
عطیــه نبــوت در کلیســا در ایــام آخــر عیــان خواهــد شــد و اینکــه از طریــق آن نــور 

بیشــتری عطــا خواهــد شــد و آمــوزه هــای دیگــری داده خواهــد شــد؟
همــه چیــز بایــد مطابــق بــا دســتور رســول رفتــار شــود » همــه چیــز را بیازماییــد 
و آنچــه را کــه نیکوســت بــرای خــود نــگاه داریــد « و مطابــق بــا اســتاندارد و معیــار 
منجــی ســنجیده شــود: » بــا میــوه هایشــان ایشــان را خواهیــد شــناخت «. بــا بــکار 
بــردن ایــن معیــار از طــرف آنچــه کــه ادعــا مــی شــود آشکارســازی عطیــه نبــوت باشــد، 
ایــن کتــاب را بــه کســانی کــه ایمــان دارنــد کــه کتــاب مقــدس کالم خداســت توصیــه 

مــی کنیــم و اینکــه کلیســا بــدن و مســیح ســر آن مــی باشــد.

یو. اسمیث
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1
» چرا به گناه اجازه 
ورود داده شد؟ « 

او  احــکام  و  او  طبیعــت   .)۷  :۴ یوحنــا  )اول  اســت «  محبــت  خداونــد   «
حاکــی از محبــت اســت. او همیشــه بــوده و خواهــد بــود. » جایــگاه او در مکانــی 
ناپذیــر اســت.  ابــدی « و تغییــر  او  مقــدس و متعــال اســت « و » طریــق هــای 
» در او تغییرپذیــری نیســت و نــه حتــی کمــی تغییــر جهــت « )اشــعیا ۵7: 1۵ ، 
حبقــوق ۳: 6، یعقــوب 1: 17(. تمامــی مظاهــر قــدرت آفریننــده، تجلــی محبــت 
ازلــی اســت. حاکمیــت خداونــد در برگیرنــده پــری بــرکات بــرای تمــام مخلوقــات 
اســت. نویســنده مزامیــر مــی گویــد: » تــو چقــدر نیرومنــد هســتی. دســت و بــازوی 
تــو بســیار تواناســت. عدالــت و انصــاف، اســاس پادشــاهی تــو و محبّــت پایــدار و 
وفــاداری، شــیوة کار توســت. خوشــا بــه حــال مردمــی کــه میداننــد چگونــه بــرای تــو 
ســرود بخواننــد، آنــان در پرتــو نــور رحمــت تــو ســاکن میشــوند. بــه خاطــر تــو تمــام 
روز شــادی مینماینــد و نیکویــی تــو را مــی ســرایند. تــو بــه مــا قــدرت بخشــیدی، در 
محبّــت خــود مــا را پیــروز میگردانــی. ای خداونــد، تــو نگهبــان مــا را انتخــاب کــردی، 

تــو پادشــاه مــا را برگزیــدی « )مزامیــر 89 آیــات 1۳ تــا 18(. 
تاریــخ جــدال عظیــم میــان خیــر و شــر، بــرای نخســتین بــار در آســمان آغــاز شــد و 
بــه شکســت نهایــی عصیــان و ریشــه کــن شــدن گنــاه انجامیــد کــه ایــن نیــز اثباتــی از 

محبــت تغییــر ناپذیــر خداونــد اســت.
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و  دســتیار  او  نبــود.  تنهــا  خویــش  خیرخواهــی  کار  در  کائنــات  فرمانــروای 
همــکاری داشــت کــه اهــداف او را درک مــی کــرد و قــادر بــود بــا اعطــای ســعادت 
و خوشــبختی بــه مخلوقــات آفرینــش، در شــادی او ســهیم شــود. » در ابتــدا کلمــه 
بــود و کلمــه نــزد خــدا بــود و کلمــه خــدا بــود و همــان در آغــاز بــا خــدا بــود « )یوحنــا 1 
آیــات 1 و 2(. مســیح، آن کلمــه )خــدا(، پســر یگانــه او، بــا پــدر ســرمدی، یکــی بــود. 
او در ســیرت، در شــخصیت و در هــدف، بــا پــدر، یکــی بــود. او تنهــا کســی بــود کــه 
مــی توانســت تمامــی پیشــنهادها و اهــداف خــدا را درک کنــد. » اســم او عجیــب 
و مشــیر و خــدای قدیــر و پــدر ســرمدی و ســرور ســالمتی خوانــده خواهــد شــد. « 
)اشــعیا 9 آیــه 6 (. و » طلــوع او از قدیــم و از ایــام ازل بــوده اســت « )میــکاه ۵ آیــه 

2(. پســر یگانــه خــدا دربــاره خــود چنیــن مــی گویــد:
» خداونــد، در زمانهــای خیلــی قدیــم، قبــل از هــر چیــز مــرا آفریــد و مــن، اولیــن 
مخلــوق خداونــد هســتم. مــن از روز اول آفریــده شــدم. در ابتــدا، پیــش از آن کــه 
جهــان آفریــده شــود. مــن از روز اول آفریــده شــدم. در ابتــدا، پیــش از آن کــه جهــان 
آفریــده شــود. قبــل از اقیانوســها بــه دنیــا آمــدم، قبــل از آنکــه چشــمه هــای آب بــه 
وجــود آینــد. قبــل از اینکــه خداونــد زمیــن و صحراهــا و حتّــی ذرات خــاک زمیــن را 
خلــق کنــد، مــن وجــود داشــت. وقتــی کــه او آســمان را خلــق میکــرد، و افــق را در 
اطــراف اقیانوســها میگســترانید، مــن آنجــا بــودم. وقتــی کــه او ابرهــا را در آســمان، و 
چشــمه هــا را در اعمــاق زمیــن قــرار میــداد، زمانــی کــه حــدود دریاهــا را معیّــن میکــرد 
تــا آبهــا از حــدود خــود تجــاوز نکننــد و زمانــی کــه زمیــن را بنیــاد مینهــاد، مــن نــزد او 
بودم. من مانند یک معمار در حضور او و منبع شــادی روزانه اش بودم. پیوســته 

در نــزد او شــادی میکــردم « )امثــال 8 آیــات 22 تــا ۳0(.
پــدر بــه واســطه پســرش تمامــی مخلوقــات آســمانی را آفریــد. » زیــرا کــه در او 
بــر زمیــن اســت، از چیزهــای  همــه چیــز آفریــده شــد... آنچــه در آســمان و آنچــه 
دیدنــی و نادیدنــی و تختهــا و ســلطنتها و ریاســات و قــوات، همــه بــه وســیله او و 
آیــه 16(. فرشــتگان، خادمــان و نماینــدگان  بــرای او آفریــده شــد « )کولســیان 1 
از حضــور خداونــد  کــه  نــوری  بــه وســیله  ایشــان  هــای  و چهــره  خداونــد هســتند 
تابیــده مــی شــود، درخشــان اســت. ایــن فرشــتگان بــرای اجــرای اوامــر الهــی، در 
حضــور خداونــد بــا شــتاب پــرواز مــی کننــد. امــا پســر، مســح شــده توســط خداونــد، 
» کــه تجلــی شــخص و فــروغ جــالل او و مظهــر کامــل ذات اوســت و همــه چیــز را بــا 
کالم نیرومنــد خــود نــگاه مــی دارد، نامــی برتــر از فرشــتگان بــه میــراث بـُـرد و از مقامــی 
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واالتــر از آنهــا برخــوردار مــی باشــد « )عبرانیــان 1 آیــات ۳(. » تخــت پرشــکوهی 
از ازل « جایــگاه حــرم و قُــدس او بــود. )ارمیــا 17: 12(؛ » عصــای عدالــت « ، 
عصــای ملکــوت او. )عبرانیــان 1: 8(. » مجــد و جــالل بــه حضــور وی اســت و 
جمــال در قــدس وی و عدالــت و انصــاف اســاس تخــت اوســت « )مزامیــر 96 
آیــه 6 (. » و رحمــت و راســتی پیــش روی او مــی خرامنــد « )مزامیــر 89 آیــه 1۴(. 
مخلوقــات  تمامــی  ســعادت  و  خداســت  حکومــت  اســاس  محبــت،  قانــون 
دارد.  بســتگی  عدالــت  عظیــم  اصــول  بــا  ایشــان  کامــل  مطابقــت  بــه  هوشــمند، 
خداونــد از تمامــی مخلوقاتــش انتظــار دارد کــه او را از روی محبــت عبــادت کننــد. 
اطاعــت  و  عبــادت  از  او  شــود،  مــی  ناشــی  او  ســیرت  شــناخت  از  کــه  عبادتــی 
اجبــاری خرســند نمــی شــود و بــه تمامــی مخلوقــات ایــن اختیــار را مــی دهــد تــا او را 

بــا ارادۀ آزاد و از روی اختیــار عبــادت کننــد. 
مادامــی کــه تمامــی مخلوقــات آفرینــش بیعــت محبــت آمیــز خویــش را اعــالم 
داشــت.  وجــود  عالــی  و  کامــل  هماهنگــی  خــدا،  ملکــوت  سرتاســر  در  کردنــد، 
از  آنــان  کردنــد.  مــی  شــادمانی  خالــق،  اهــداف  تحقــق  بخاطــر  فرشــتگان  ســپاه 
مــی شــدند.  او شــاد و مســرور  پرســتش  و  کــردن جــالل خــدا و حمــد  منعکــس 
و تــا زمانــی کــه محبــت بــه خــدا مقــدم بــر هــر چیــز بــود، محبــت بــه یکدیگــر نیــز 
پاکدالنــه و ایثارگرانــه بــود. هیــچ نشــانی از نفــاق بــرای بــر هــم زدن هماهنگــی هــای 
آســمانی دیــده نمــی شــد. امــا بــه ناگهــان ایــن موقعیــت عالــی تغییــر کــرد. در میــان 
فرشــتگان کســی بــود کــه آزادی را کــه خداونــد بــه مخلوقاتــش اعطــا کــرده بــود، 
تحریــف کــرد. گنــاه از او سرچشــمه گرفــت، او کــه بعــد از مســیح، در نــزد خــدا 
عالــی تریــن مقــام را داشــت و در میــان ســاکنان آســمان از قــدرت و جــالل خــارق 
العــاده ای برخــوردار بــود. لوســیفر، » طلیعــه صبــح « مقــدم بــر تمامــی کروبیــان 
ســایه گســتر، پــاک وطاهــر بــود. او در حضــور خالــق مــی ایســتاد و انــوار جــالل کــه 
خــدای ازلــی را مــی پوشــانید بــر او قــرار مــی گرفــت. خداونــد دربــاره او فرمــود: 
» تــو خاتــم کمــال و مملــو حکمــت و کمــال جمــال هســتی. در عــدن، در بــاغ خــدا 
بــودی و هــر گونــه ســنگ گرانبهــا از عقیــِق احمــر و یاقــوِت اصغــر و عقیــِق ســفید 
و زبرجــد ... تــو کروبــی مســح شــدۀ ســایه گســتر بــودی. تــو را نصــب نمــودم تــا 
بــر کــوه مقــدس خــدا بــوده باشــی و در میــان ســنگهای آتشــین مــی خرامیــدی. از 
روزی کــه آفریــده شــدی تــا وقتــی کــه بــی انصافــی در تــو یافــت شــد بــه رفتــار خــود 

کامــل بــودی « )حزقیــال 28 آیــات 12-1۵ و 17(.
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لوســیفر کــم کــم خواســته هــای خویــش را بــرای خویــش برتــری، در دل پرورانــد. 
کالم مقــدس در ایــن بــاره مــی گویــد: » دل تــو از زیبایــی ات مغــرور گردیــد و بــه 
را فاســد گردانیــدی « )حزقیــال 28: 17(. » تــو  ســبب جمالــت حکمــت خــود 
هــا  ســتاره  بلندتریــن  فــراز  بــر  را  تختــت  و  کنــی  صعــود  آســمانها  بــه  میخواســتی 
بگــذاری. تــو فکــر میکــردی کــه مثــل یــک پادشــاه بــر فــراز آن کــوه در شــمال، جایــی کــه 
خدایــان جمــع میشــوند، ســلطنت خواهــی کــرد « )اشــعیا 1۴: 1۳ و 1۴(. گرچــه 
تمامــی جــالل او از خــدا نشــات گرفتــه بــود، ایــن فرشــته مقتــدر چنیــن انگاشــت کــه 
آن جــالل متعلــق بــه خــود اوســت. او کــه بــه مقــام خــود قانــع نبــود، گرچــه بــر همــه 
فرشــتگان مکــرم تــر بــود، بــه خــود جــرات جســارت داد تــا از دیگــران بیعــت بگیــرد 
کــه تنهــا مختــص بــه پــروردگار بــود. در عــوض اینکــه طالــب باشــد تــا خــدا را بــا تاثیــر 
گــذاری و تبعیــت همــه مخلوقــات تفــوق و تعالــی بخشــد، جــد و جهــد نمــود تــا 
خدمــت و وفــاداری آنــان را بــه خــود ملــزم نمایــد. و طمــع بــه جاللــی کــه پــدر ازلــی 
بــه پســر خویــش عطــا نمــوده بــود، ایــن ســرور فرشــتگان آرزوی قدرتــی را داشــت کــه 

تنهــا حــق ویــژه مســیح بــود.
بــود. خــوی  ملکــوت در هــم شکســته شــده  کامــل  تــوازن  و  حــال هماهنگــی 
بــه خــود در عــوض خالــق خــود، حــس خــوف و دلهــره را  بــرای خدمــت  لوســیفر 
بــر انگیخــت هنگامــی کــه مشــاهده شــد توســط کســانی کــه در نظــر گرفتــه بودنــد 
کــه جــالل خــدا بایــد علــّو درجــات باشــد. در شــورای ملکــوت، فرشــتگان بــا لوســیفر 
بــه بحــث پرداختنــد. فرزنــد خــدا در برابــر او بزرگــی، نیکوئــی و عدالــت پــروردگار و 
ماهیت احکام مقدس و تغییر ناپذیر او را به پیش کشید. خداوند خود نظم را در 
آســمان برقــرار نمــوده بــود؛ و بــا تــرک آن، لوســیفر بــه خالــق خویــش بــی حرمتــی نمــوده 
و ویرانــی و تباهــی را بــرای خویــش بــه ارمغــان آورده بــود. امــا هشــدار و اخطــاری کــه 
در محبــت و رحمــت ازلــی داده شــد، تنهــا روح مقاومــت و ضدیــت را بــر انگیخــت. 

لوســیفر اجــازه داد تــا حســادت او بــر مســیح چیــره شــود و بیشــتر مصمــم شــد.
ســرور فرشــتگان بــا چشــم بســتن بــر حکمــت و مــردود شــمردن محبــت پــروردگار، 
بــا عیــب جوئــی، برتــری فرزنــد خــدا را انــکار نمــود. بــرای ایــن هــدف او بــر آن شــد تــا 
تمــام قــدرت خــود را بــکار ببــرد؛ او کــه خــود را بــا مســیح برابــر مــی دیــد و در میــان ســپاه 
فرشــتگان در مقــام نخســت بــود. ولــی او کــه مــی خواســت تــا همــه مخلوقــات وی 
دارای اختیار و اراده ای آزاد باشند، هیچ کس را بدون مراقبت رها نکرد تا توسط 
آن طغیانگــری کــه در پــی توجیــه خــود بــود، بــا سفســطه بــه گمراهــی کشــیده شــوند. 

36

FA-PP-Body.indd   24 3/20/19   1:17 PM



» چرا به گناه اجازه ورود داده شد؟ «  |  25

پیــش از اینکــه مجادلــه عظیــم آغــاز شــود، همــه بطــور شــفاف از اراده او قــرار بــود آگاه 
شــوند کــه حکمــت و خیریــت او سرچشــمه خیریــت و شــادمانی همــه آنــان بــود. 

پادشــاه جهــان افــواج آســمانی را بــه حضــور خویــش فــرا خواهــد تــا در حضــور 
آنــان جایــگاه واقعــی خویــش را قــرار دهــد و ارتباطــی را کــه نســبت بــه همــه مخلوقــات 
برقرار ساخته بود نشان دهد. فرزند خدا در بارگاه پدر سهم داشت و جالل ابدی 
آن یگانــه واجــب الوجــود هــر دو را در بــر داشــت. گرداگــرد عــرش و ســریر فرشــتگان 
مقــدس جمــع شــده بودنــد، جمعیتــی عظیــم و بــی شــمار – » کــه صدهــا هــزار و 
هــزاران هــزار بودنــد « )مکاشــفه ۵: 11(، فرشــتگان معظــم، بــا عنــوان هــای خادمــان 
بشــارت و تحــت فرمــان، کــه در نــوری کــه از محضــر الهــی بــر آنــان تابیــده بــود در وجــد 
و شعف بودند. در مقابل ساکنان ملکوت، پادشاه اعالن نمود که هیچ کس بلکه 
مســیح، تنهــا مولــود خــدا حائــز شــرایط بــود تــا بتوانــد وارد کار و اهــداف خــدا بشــود و 
بــه او ســپرده شــدن بــود تــا تدبیرهــای مقتدرانــه اراده او بــه انجــام برســد. فرزنــد خــدا 
اراده پــدر را در خلــق تمامــی خالیــق آســمانی بــه انجــام رســانیده بــود و آنــان مرهــون 
بیعــت و وفــاداری نســبت بــه او و همچنیــن بــه خــدا بودنــد. مســیح در آفرینــش زمیــن 
و ســاکنان آن از قــدرت الهــی بهــره منــد بــود. ولیکــن او در طلــب قــدرت و یــا اعتــالی 
خویــش بــر خــالف برنامــه خــدا نبــود، ولــی جــالل پــدر را رفعــت داده و اهــداف او را 

در خیرخواهــی و محبــت بــه انجــام مــی رســانید. 
فرشــتگان بــا مســرت برتــری مســیح را تصدیــق مــی نمودنــد و در برابــر او خضــوع 
نیــز  ابــراز مــی داشــتند. لوســیفر  مــی کردنــد و محبــت و عشــق ورزی خویــش را 
بهمــراه آنــان ســر تعظیــم فــرود مــی آورد ولــی قلبــاً بــا خــود بطــور عجیبــی در ســتیز 
بــا حســادت و رشــک  بــود. حقیقــت، عدالــت و وفــاداری در کشــمکش  شــدید 
بــود. مــوج تاثیــر فرشــتگان مقــدس بنظــر بــرای مدتــی او را بهمــراه مــی بــرد. همانگونــه 
کــه ســرود خــوش الحــان حمــد در فضــا مــی پیچیــد و بــا آوای خــوش هــزاران صــدا 
طنیــن مــی انداخــت، روح اهریمنــی در هــم مــی شکســت و محبــت غیــر قابــل 
وصفــی وجــود او را بــه لــرزه در مــی آورد و جــان او لبریــز گشــته، و بــا پرســتندگان 
معصــوم در ابــراز عشــق بــه پــدر و پســر هماهنــگ مــی شــد. لیکــن مجــدداً غــرور در 
شــکوهی کــه داشــت او را لبریــز مــی کــرد. آرزوی او بــرای برتــری بــاز مــی گشــت و 
حســادت را نســبت بــه مســیح در وجــود خــود گرامــی مــی داشــت. افتخــار بزرگــی 
کــه بــه لوســیفر اعطــا گردیــده بــود بعنــوان هدیــه ای مخصــوص تقدیــر نمــی گردیــد و 
بنابرایــن نســبت بــه پــروردگار خویــش سپاســگزار نبــود. او در هوشــمندی و رفعــت 
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خویــش در شــکوهمندی بــود و آرزوی برابــری بــا خــدا را در ذهــن داشــت. افــواج 
آســمانی او را معــزز و مکــرم مــی داشــتند و فرشــتگان از اجــرای فرامیــن او محظــوظ 
بودنــد و او خلعتــی از حکمــت و جــالل بــر خــود داشــت و از همــه آنــان باالتــر بــود. 
بــا ایــن وجــود فرزنــد خــدا بــر او رفعــت داشــت، درســت ماننــد اقتــدار و توانایــی کــه 
پــدر داشــت. او در مشــاوره هــای پــدر ســهیم بــود در حالیکــه لوســیفر در امــور خــدا 
دخیــل نبــود. » چــرا؟ « ایــن ســوالی بــود کــه ایــن فرشــته مقتــدر بــر زبــان آورد، » آیــا 
مســیح بایــد برتــری داشــته باشــد؟ چــرا او بــر لوســیفر برتــری و رفعــت داشــت؟ « 

میــان  در  را  نارضایتــی  تــا روح  نمــوده  تــرک  را  پــدر  بالدرنــگ حضــور  لوســیفر 
فرشــتگان پخش کند. او مرموزانه و در خفا عمل کرد و برای مدتی هدف و نیت 
واقعــی خــود را در پوشــش ظاهــری از تکریــم نســبت بــه خــدا مخفــی نــگاه داشــت. 
او دسیسه ای را برای ایجاد شک و تردید در باره احکامی که مخلوقات آسمانی 
بــرای  احــکام ممکــن اســت  اینکــه گرچــه  بــر  کــرد، اشــاره  آغــاز  مــی گیــرد  بــر  را در 
ســاکنان کائنــات ضــروری باشــد، فرشــتگان کــه رفعــت بیشــتری دارنــد بــه چنیــن 
قیــد و بنــدی نیــاز ندارنــد، چــرا کــه حکمــت آنــان بــرای هدایــت کفایــت دارد. آنــان 
آنــان  افــکار  بــی حرمتــی کننــد؛ و  بــه خــدا  بتواننــد نســبت  کــه  مخلوقاتــی نبودنــد 
سراســر مقدســانه بــود، و بــرای آنــان ممکــن نبــود تــا نســبت بــه خــدا خطــا بورزنــد. 
رفعــت فرزنــد خــدا کــه بــا پــدر برابــر بــود بــرای لوســیفر ناعادالنــه بــود، او کــه ادعــا مــی 
کــرد کــه مســتحق تکریــم و تمجیــد اســت. اگــر ایــن ســرور فرشــتگان مــی توانســت 
آنطــور کــه مــی خواســت بــه مقامــی عالــی نائــل شــود، آنطــور کــه تصــور مــی کــرد مــی 
توانســت کل لشــکریان آســمانی را بــه دور خــود جمــع کنــد و ایــن هــدف او بــود تــا 
آزادی را بــرای همــگان بدســت آورد. ولــی اکنــون حتــی آن آزادی کــه تــا کنــون از آن 
بهــره منــد بــوده انــد رو بــه پایــان بــود؛ چــرا کــه آن حاکــم مطلــق ایشــان را بــر گماشــته 
بــود، و همــه بایــد نســبت بــه حکمیــت و اقتــدار او بیعــت و سرســپردگی داشــته 
از طریــق مطامــع و خدعــه هــای  کــه  بــود اغواهــای حیلــه گرانــه  اینگونــه  باشــند. 

لوســیفر در بــارگاه هــای آســمانی بســرعت رو بــه اســتحصال بــود.
تغییری در جایگاه و یا اقتدار مسیح صورت نگرفته بود. رشک و حسد لوسیفر 
و بــد جلــوه دادن و ادعاهــای او مبنــی بــر برابــری او بــا مســیح الزامــاً جایــگاه راســتین 
فرزنــد خــدا را تثبیــت مــی کــرد؛ لیکــن چنیــن چیــزی از همــان ابتــدا بــوده اســت. در هــر 

صورت، بســیاری از فرشــتگان با خدعه های لوســیفر کور شــده بودند. 
او بــا مغتنــم شــمردن فرصــت از ســر ســپردگی و اعتمــاد فرشــتگان مقدســی کــه 
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تحــت فرمــان او بودنــد، زیرکانــه بــی اعتمــادی و نارضایتــی خــود را در اذهــان آنــان 
القــا نمــود بطــوری کــه آنــان از عهــده تشــخیص آن بــر نیامدنــد. لوســیفر اهــداف 
خــدا را در نــوری کــذب ارائــه کــرده بــود — بــا تعبیــر غلــط و تحریــف حقیقــت قصــد 
داشــت تــا نفــاق و نارضایتــی ایجــاد کنــد. او بــا حیلــه گــری مســتمعین خــود را فــرا 
خوانــد تــا احساســات آنانــرا بــر انگیــزد؛ آنــگاه ایــن تاثیــر گــذاری هــا آنقــدر تکــرار شــد 
بــه نیــت شــوم خــود نائــل شــود، بطــوری کــه فرشــتگان  تــا زمانــی کــه او توانســت 
در  نیســتند.  هماهنگــی  و  تــوازن  در  خــدا  حکمیــت  بــا  آنــان  کــه  شــوند  متقاعــد 
حالیکــه ادعــا مــی کــرد کــه کامــالً وفــادار و مقیــد بــه خداســت، اصــرار مــی ورزیــد 
کــه تغییراتــی در نظــم و احــکام آســمان الزم اســت تــا کــه حکمیــت الهــی در ثبــات 
باشــد. بدینســان در حالیکــه در حــال تحریــک بــرای معاضــدت بــا احــکام خــدا بــود 
و نارضایتــی خــود را در اذهــان فرشــتگان تحــت فرمــان خــود تزریــق مــی کــرد، بظاهــر 
در رفــع نارضایتــی بــود و تظاهــر مــی کــرد کــه مــی خواهــد فرشــتگان ناراضــی را بــا 
نظــام ملکــوت بــه مصالحــه در آورد. در حالیکــه مخفیانــه در حــال ایجــاد تحریــک بــه 
نفــاق و شــورش بــود، او بــا کمــال حیلــه گــری طــوری وانمــود مــی کــرد کــه تنهــا هــدف 

او ترویــج وفــاداری و حفــظ هماهنگــی و صلــح اســت.
از ایــن رو روح نارضایتــی شــعله ور شــد تــا کار مصیــب بــار خــود را انجــام دهــد. 
در حالیکــه بــروز آن آشــکار نبــود، جدایــی و نفــاق احساســات بطــور غیــر محســوس 
و تدریجــی در میــان فرشــتگان رشــد نمــود. تعــدادی بودنــد کــه بــا نظــر مســاعد و 
طرفدارانــه بــه دسیســه هــای شــیطان کــه بــر ضــد حکمیــت خــدا بــود مــی نگریســتند. 
کــه خداونــد  بودنــد  نظامــی  بــا  آنــان در هماهنگــی کامــل  ایــن،  از  پیــش  تــا  گرچــه 
ایجــاد کــرده بــود؛ آنــان ناراضــی و ناراحــت بودنــد زیــرا نمــی توانســتند بــه اندرزهــای 
تغییــر ناپذیــر او رســوخ کننــد؛ آنــان از هــدف او در تعالــی بخشــیدن مســیح ناراضــی 
بودنــد. آنــان بــرای خواســته دوم لوســیفر آمــاده ایســتاده بودنــد کــه خواهــان اقتــدار 
برابــر بــا فرزنــد خــدا بــود. ولــی فرشــتگانی کــه وفــادار و راســتین بودنــد حکمــت و 
عدالــت حکــم الهــی را ابقــا نمودنــد و جهــد نمودنــد تــا ایــن مخلوقــات ناراضــی را بــا 
اراده خدا به مصالحه در آورند. مســیح فرزند خدا بود؛ او با وی یکی بود پیش از 
اینکــه حتــی فرشــتگان بــه هســتی در آینــد. او از ازل در دســت راســت پــدر ایســتاده 
بــود؛ برتــری او نســبت بــه کســانی کــه تحــت قیمومیــت او در مــی آمدنــد چنــان از 
بــرکات رحیمانــه پــر بــود کــه جــای تردیــد نداشــت. هماهنگــی آســمان هرگــز از هــم 
گســیخته نشــده بــود؛ بــه چــه دلیــل اکنــون بایــد عــدم ســازگاری وجــود داشــته باشــد؟ 
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فرشــتگان وفــادار تنهــا مــی توانســتند عواقــب دهشــتناک را از ایــن انشــقاق ببیننــد 
و بــا جدیــت ملتمســانه بــه ناراضیــان انــدرز دادنــد تــا از اهــداف خــود اجتنــاب و 

وفــاداری خــود را بــا ســر ســپردگی نســبت بــه خداونــد و حکمیــت او اعــالم کننــد.
خداونــد بــا رحمــت عظیــم و مطابــق بــا ســیرت الهــی خویــش، لوســیفر را تحمــل 
کــرد. روح نــا اطاعتــی و طغیــان هرگــز پیــش از ایــن در آســمان شــناخته نشــده بــود. 
بــود. خــوِد  قابــل توجیــه  آمیــز و غیــر  اســرار  تــازه، عجیــب،  پدیــده  یــک  امــر،  ایــن 
لوســیفر در آغــاز از طبیعــت واقعــی احساســاتش آگاه نبــود و بــرای مدتــی ترســیده 
بــود تــا نظــرات و تصــورات ذهنــی خــود را بیــان کنــد، بــا ایــن حــال آنهــا را از ســر 
بیــرون نکــرده بــود. او نمــی دیــد کــه بــه کجــا کشــیده مــی شــود. ولــی تالشــهایی کــه بــا 
محبــت ازلــی و حکمــت تنهــا مــی توانســت تدبیــر شــود، انجــام شــد تــا او را نســبت 
بــه گناهــش متقاعــد ســازد. معلــوم شــد کــه نارضایتــی او بــدون انگیــزه و دلیــل بــود و 
به او نشــان داده شــد که نتیجه پافشــاری در عصیان چه می تواند باشــد. لوســیفر 
متقاعــد شــد کــه مقصــر بــوده اســت. او فهمیــد کــه » خداونــد عــادل اســت در 
جمیــع طریــق هــای خــود و رحیــم در کّل اعمــال خویــش « )مزامیــر 1۴۵ آیــه 17(؛ 
و اینکــه احــکام و مقــررات الهــی عادالنــه اســت و اینکــه او مــی بایســت بــه درســت 
بــودن احــکام بــه معنــای دقیــِق کلمــه در حضــور تمامــی ملکوتیــان اقــرار کنــد. اگــر 
نتایــج هولنــاک  ایــن کار را مــی کــرد خــودش و عــدۀ زیــادی از فرشــتگان را از  او 
عصیــان نجــات مــی داد. او در آن زمــان بیعــت خــود را بــا خداونــد بــه طــور کامــل 
نشکســته بــود. اگــر چــه او مقــام خــود را بــه عنــوان فرشــته مســح شــده ســایه گســتر 
تــرک کــرده بــود، امــا اگــر راضــی مــی شــد تــا بــه ســوی خــدا بازگشــت کنــد و حکمــت 
خالــق را بــه رســمیت مــی شــناخت و متقاعــد مــی شــد تــا در جایــگاه تعیــن شــده در 
نقشــه عظیــم خداونــد قــرار گیــرد، مجــدداً در مقــام ســابق خــود ابقــا مــی شــد. زمــان 
تصمیــم گیــری نهایــی فــرا رســیده بــود، او یــا بایــد در مقابــل اقتــدار الهــی تســلیم مــی 
شــد و یــا عصیــان و دشــمنی خــود را علنــی مــی کــرد. چیــزی نمانــده بــود کــه تصمیــم 
بــه بازگشــت بگیــرد امــا غــرور مانــع شــده بــود. بــرای کســی کــه زمانــی از عالــی تریــن 
مقــام برخــوردار بــود، اعتــراف بــه اشــتباه مســتلزم تواضــع و فــداکاری بســیار بــود، 
غــرور او اجــازه نمــی داد تــا نســبت بــه تصــورات غلــط خویــش اعتــراف کنــد و خــود 

را بــه حاکمیتــی کــه در صــدد اثبــات ظالمانــه بــودن آن بــود، تســلیم کنــد.
خالــق مهربــان، بــا احســاس تاســف بــرای لوســیفر و پیروانــش، در پــی آن بــود تــا 
آنــان را از ورطــه هالکتــی کــه در آن ســقوط مــی کردنــد، نجــات دهــد. ولــی رحمــت 
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او ســوء تعبیــر شــد. لوســیفر، صبــر و حلــم واســعه خداونــد را دلیــل برتــری خــودش 
تلقــی کــرده و تصــور کــرد کــه پادشــاه آســمان بــا شــرایط او موافقــت خواهــد کــرد. 
او بــه فرشــتگان اعــالم کــرد کــه اگــر از او اطاعــت کننــد، بــه همــه خواســته هایشــان 
خواهنــد رســید. او بــا ســماجت از خــط مشــی خــود دفــاع کــرد و خــود را کامــالً در 
مجادلــه بــزرگ بــر علیــه خالــق خویــش قــرار داد. بدیــن ترتیــب لوســیفر کســی کــه 
» حامــل نــور « و شــریک جــالل خــدا و خــادم پادشــاهی او بــود، بــه واســطه گنــاه و 
عصیــان بــه شــیطان تبدیــل شــد کــه » دشــمن خــدا « و فرشــتگان مقــدس و هــالک 

کننــده کســانی شــد کــه خداونــد تحــت هدایــت و قیمومیــت او قــرار داده بــود. 
شــیطان بــا خــوار شــمردن مباحثــات و البــه هــای فرشــتگان وفــادار را تقبیــح نمــوده 
و آنــان را بــردگان فریــب خــورده معرفــی کــرد. او رجحــان و برتــری مســیح را ظلــم بــه 
خــود و بــه همــه فرشــتگان اعــالم کــرد و گفــت کــه در مقابــل تعــدی بــه حقــوق خــود 
و حقــوق ســایر فرشــتگان تســلیم نخواهــد شــد. از طرفــی دیگــر هرگــز نمــی خواســت 
تــا برتــری پســر خــدا را تاییــد کنــد. او مصمــم شــده بــود تــا مقامــی را درخواســت کنــد 
کــه بایــد بــه او داده مــی شــد، و فرماندهــی تمــام کســانی کــه پیــروان او مــی شــدند را 
بدســت بگیــرد، و او بــه همــه آنانــی کــه بــه صفــوف او وارد مــی شــدند، یــک حاکمیــت 
تــازه و بهتــری را وعــده داد کــه در آن همــه از آزادیشــان مــی توانســتند لــذت ببرنــد. 
تعــداد بســیاری از فرشــتگان اعــالم کردنــد کــه او را بــه عنــوان رهبــر خودشــان خواهنــد 
پذیرفــت. شــیطان بــه خاطــر پذیرفتــه شــدن پیشــنهاداتش آنچنــان گــول خــورده بــود کــه 
امیــدوار شــد تــا تمامــی فرشــتگان را بــه ســوی خــود بکشــاند و بــا خــود خــدا برابــر شــود 

تــا تمامــی موجــودات آســمان از او اطاعــت کننــد.
فرشتگان وفادار همچنان از او و از هواداران او خواستند تا در مقابل خداوند 
تسلیم شوند و در غیر اینصورت باید نتایج اجتناب ناپذیر آن را بپذیرند. خدایی که 
ایشان را آفریده بود، می توانست ایشان را از قدرت ساقط کند و آشکارا عصیان 
گســتاخانه ایشــان را ســرکوب کنــد. هیــچ فرشــته ای نمــی توانســت در مخالفــت بــا 
احــکام خــدا بــه توفیــق برســدکه هماننــد او مقــدس بودنــد. آنــان بــه همــه فرشــتگان 
دیگــر هشــدار دادنــد تــا بــه اســتدالل فریــب دهنــده شــیطان گــوش ندهنــد و از او و 
پیروانــش خواســتند تــا بیدرنــگ حضــور خداونــد را طلــب کننــد و بــه اشتباهشــان در 

مــورد زیــِر ســئوال بــردن حکمــت و اقتــدار خداونــد اعتــراف کننــد.
و  نارضایتــی  بخاطــر  و  کــرده  توجــه  انــدرز  ایــن  بــه  تــا  داشــتند  تمایــل  بســیاری 
عصیانشــان توبــه کننــد و بــار دیگــر مــورد عنایــت پــدر آســمانی و پســرش قــرار گیرنــد. 
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امــا شــیطان فریــب دیگــری را آمــاده کــرده بــود. یاغــی قدرتمنــد اکنــون اعــالم کــرد کــه 
فرشــتگانی کــه بــا او متحــد شــده بودنــد، آنقــدر از خــدا دور شــده بودنــد کــه دیگــر 
نمــی توانســتند برگردنــد، و اینکــه او بــا احــکام الهــی آشناســت و مــی دانــد کــه خــدا 
ایشــان را نخواهــد بخشــید. او اعــالم کــرد، تمامــی کســانی کــه در مقابــل اقتــدار 
خداونــد تســلیم شــوند، از مقــام خــود خلــع شــده و از احتــرام ســابق محــروم مــی 
شــدند. او، خــود مصمــم شــده بــود کــه هرگــز مجــدداً اقتــدار مســیح را بــه رســمیت 
نشناســد. او گفــت کــه تنهــا راه باقــی مانــده بــرای او و پیروانــش ایــن اســت کــه 
آزادیشــان را مطالبــه کننــد و حقوقــی را کــه بــا رضــا و رغبــت بــه ایشــان داده نشــده 

بــود بــا بــه کار بــردن نیــروی زور بدســت آورنــد.
تــا جایــی کــه بــه خــود شــیطان مربــوط مــی شــد، او آنقــدر پیــش رفتــه بــود کــه بــه 
نقطــه غیــر قابــل بازگشــت رســیده بــود. امــا در مــورد فرشــتگانی کــه بــا نیرنگهــای او 
گمــراه شــده بودنــد، وضــع بــه ایــن نحــو نبــود. انــدرز هــا و البــه هــای فرشــتگان وفــادار 
درهــای امیــد را بــه روی ایشــان بــاز کــرد و اگــر آنــان بــه هشــدار فرشــتگان وفــادار 
گــوش کــرده بودنــد، مــی توانســتند از دام شــیطان رهایــی یابنــد. امــا غــرور، و عالقــه 
آنــان نســبت بــه شــیطان و اشــتیاق بــه آزادِی بــدون قیــد و شــرط موجــب شــد تــا 
تحــت ســلطه شــیطان قــرار گرفتــه و ســرانجام بــه تقاضــای محبــت آمیــز و سرشــار از 

رحمــت الهــی، جــواب رد دهنــد.
خداونــد بــه شــیطان اجــازه داد کار خویــش را تــا جایــی پیــش ببــرد کــه روح نــا 
اطاعتــی بــه عصیــان منجــر شــود. الزم بــود کــه تمامــی نقشــه هــای شــیطان کامــالً 
بــه عنــوان  تــا همــگان متوجــه ســیرت حقیقــی وی شــوند. شــیطان،  آشــکار شــود 
کروبی مســح شــده، از مقام بســیار باالیی برخوردار بود و تمامی فرشــتگان آســمان 
بــه او عالقمنــد بودنــد و نفــوذ او بــر آنــان بســیار عمیــق بــود. حکومــت خداونــد نــه 
تنهــا شــامل ســاکنان آســمان، بلکــه شــامل همــه کائناتــی مــی شــد کــه خلــق کــرده 
بــود و شــیطان بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه اگــر مــی توانســت فرشــتگان آســمان را 
در عصیــان بــر علیــه خداونــد بــا خــود همــراه کنــد، در آنصــورت مــی توانســت همــه 
کائنــات را بــا خــود همــراه ســازد. او زیرکانــه و بــا بــه کار گرفتــن تحریــف، سفســطه 
تــا مقاصــد خــود را تأمیــن کنــد.  بــازی و جعــل حقایــق، ســئواالتی را مطــرح کــرد 
قــدرت او بــرای فریــب دادن بســیار عظیــم بــود. او بــا پنهــان کــردن خــود در پوشــش 
دروغیــن، فرصــت را مغتنــم شــمرده بــود. تمامــی اعمــال او آنچنــان اســرارآمیز بــود 
کــه آشــکار کــردن ماهیــت واقعــی اعمــال او بــرای فرشــتگان بســیار مشــکل بــود. 
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تــا زمانــی کــه ماهیــت واقعــی اعمــال او آشــکار نمــی شــد، نارضایتــی و عصیــان 
او دیــده نمــی شــد. حتــی فرشــتگان وفــادار نمــی توانســتند ســیرت حقیقــی او را 

تشــخیص دهنــد و یــا اعمــال شــریرانه او را درک کننــد.
شیطان در آغاز، وسوسه های خود را طوری اداره می کرد که خود را بظاهر 
بــی طــرف نشــان مــی داد. او فرشــتگانی را کــه نتوانســته بــود کامــالً بــه ســوی خــود 
بکشــاند، متهــم کــرد کــه نســبت بــه منافــع مخلوقــات آســمانی بــی تفــاوت هســتند. 
درســت کاری را کــه خــود او در حــال انجــام آن بــود، بــه فرشــتگان وفــادار نســبت 
داد. ایــن خــط مشــی او بودکــه بــا مباحثــات زیرکانــه اهــداف و نقشــه هــای خداونــد 
را بغرنــج کنــد. او هــر چــه را کــه ســاده بــود در هالــه ای از ابهــام پوشــاند و بــا تحریــف 
ریاکارانــه ای واضــح تریــن احــکام خداونــد را مــورد تردیــد قــرار داد و مقــام عالــی و 

نزدیــک او بــه حکومــت الهــی، بــه اعتراضــات او تأثیــری قــوی تــر داد.
خداونــد تنهــا مــی توانســت روش هایــی را بــکار گیــرد کــه در راســتای حقیقــت و 
عدالــت بــود. شــیطان از چیــزی اســتفاده مــی کــرد کــه خداونــد نمــی توانســت، یعنــی 
تملــق و فریــب. او در پــی جعــل و تحریــف کالم خــدا بــود و برنامــه حکومــت خداونــد 
را بــد جلــوه بــود. او ادعــا مــی کــرد کــه خداونــد در تکلیــف کــردن احــکام بــه فرشــتگان 
عادالنــه عمــل نکــرده، و اینکــه بــا در خواســت سرســپردگی و اطاعــت از مخلوقاتــش، 
فقــط در صــدد تجلیــل و ســتایش از خــود بــود. بــه همیــن دلیــل الزم بــود تــا در حضــور 
تمامــی ســاکنان آســمان و تمامــی کائنــات، اثبــات شــود کــه حکومــت خداونــد بــه حــق 
و احــکام او کامــل اســت. شــیطان وانمــود کــرده بــود کــه بــه خاطــر مصلحــت کائنــات 
عمل می کند. سیرت واقعی غاصب و نیّت او باید از سوی همه درک می شد. 

بایــد بــه او فرصــت داده مــی شــد تــا اعمــال شــریرانه خــود را آشــکار کنــد.
او نارضایتــی و تنازعــی را کــه بــا رفتــار و طریــق هــای خــود در آســمان موجــب 
شــده بــود، بــه حکومــت خداونــد نســبت داد. او اعــالم کــرد کــه تمــام شــرارت نتیجــه 
حکومــت الهــی اســت. او مدعــی شــد کــه هــدف او بهبــود فرایــض خداونــد اســت. 
انجــام  بــر  مبنــی  را  ادعاهایــش  ماهیــت  تــا  داد  فرصــت  او  بــه  خداونــد  بنابرایــن 
تغییــرات مــورد نظــر در احــکام خداونــد بــه اثبــات برســاند. کار وی بایــد خــود او را 
محکــوم مــی کــرد. شــیطان از همــان آغــاز ادعــا کــرده بــود کــه نافرمانــی نکــرده اســت. 
بــه همیــن دلیــل بایــد در حضــور تمامــی کائنــات نقــاب از چهــره او برداشــته مــی شــد.

حتــی زمانیکــه شــیطان از آســمان بیــرون افکنــده شــد، حکمــت ازلــی او را نابــود 
نکــرد. از آنجاییکــه خدمــت محبــت آمیــز مقبــول خداســت، وفــاداری مخلوقــات او 
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باید بر اعتقاد و ایمان به عدالت و نیکوکاری او استوار باشد. در نتیجه ساکنان 
آســمان و زمیــن، بــدون آمادگــی بــه درک ماهیــت و یــا نتایــج گنــاه، نمــی توانســتند 
عدالــت خــدا را در هالکــت شــیطان ببیننــد. اگــر شــیطان ســریعاً نابــود مــی شــد، 
برخــی خــدا را نــه از روی محبــت بلکــه، از روی تــرس عبــادت مــی کردنــد. قــدرت 
گمــراه کننــده نبایــد بــه طــور کامــل از بیــن مــی رفــت و روحیــه عصیــان هــم نمــی 
بایســت بــه کلّــی ریشــه کــن مــی شــد. اصــول گمــراه کننــده شــیطان مــی بایســتی 
در طــول قــرون و اعصــار افشــاء شــود تــا اتهــام او بــر علیــه حکومــت الهــی از ســوی 
انصــاف و رحمــت  اینکــه  تــا  دیــده شــود،  بــه روشــنی  تمامــی مخلوقــات آفرینــش 

خداونــد و تغییرناپذیــری احــکام او بــرای همیشــه ورای تمامــی تردیدهــا باشــد.
در سراســر عصرهــای  کائنــات  تمامــی  بــرای  بایــد  شــیطان  گنــاه  و  عصیــان 
نتایــج  و  گنــاه  ماهیــت  دربــاره  ابــدی  یــک شــهادت  باشــد،  آینــده درس عبرتــی 
هــم  و  انســان  روی  بــر  آن  اثــرات  شــیطان،  آن. عملکــرد حاکمیــت  وحشــتناک 
فرشــتگان نتیجــه نادیــده گرفتــن اقتــدار الهــی را بایــد نشــان دهــد و بایــد شــهادت 
مــی داد کــه وجــود حکومــت خداونــد بــه خیریــت تمامــی مخلوقاتــی اســت کــه 
او آفریــده اســت. بــه ایــن نحــو، حکایــت ایــن تجربــه هولنــاک گنــاه بایــد حفاظــی 
وسوســه،  خطــر  از  را  آنــان  و  باشــد  مقــدس  موجــودات  تمامــی  بــرای  دائمــی 

ارتــکاب گنــاه و تحمــل نتایــج آن بــاز دارد.
او کــه در آســمانها حکومــت مــی کنــد، کســی اســت کــه انتهــا را از ابتــدا مــی 
بینــد. کســی کــه در حضــور او اســرار گذشــته و آینــده بــه تســاوی گســترده اســت 
و کســی کــه در ورای مصیبــت و تاریکــی و ویرانــِی حاصــل از گنــاه، تحقــق یافتــن 
اهــداف محبــت آمیــز و مبــارک خــود را مشــاهده مــی کنــد. هــر چنــد کــه » ابرهــا و 
تاریکــی او را احاطــه کردهانــد. ســلطنت او بــر عدالــت و انصــاف اســتوار اســت « 
)مزامیر 97 آیه 2(. و این همان چیزی است که ساکنان کائنات، زمین و آسمان 
هــم وفــادار و هــم بــی وفــا، یــک روزی خواهنــد فهمیــد. » خداونــد محافــظ بــزرگ 
اعتمــاد  قابــل  بــا وفــا و  توســت، کامــل و عــادل در همــة راههــا. خداونــد شــما، 

اســت، او امیــن و صــادق میباشــد « )تثنیــه ۳2 آیــه ۴(. 
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» آفرینش « 

]این فصل بر اساس کتاب پیدایش باب های 1 و 2 تدوین گردیده است[

» بــه فرمــان خداونــد آســمانها بوجــود آمــد؛ او دســتور داد و خورشــید و مــاه 
و ســتارگان آفریــده شــدند. زیــرا اودســتور داد و دنیــا آفریــده شــد؛ او امــر فرمــود و 
عالــم هســتی بوجــود آمــد « )مزامیــر ۳۳ آیــات 6 و 9(. » او زمیــن را چنــان اســتوار 

نمــود تــا جنبــش نخــورد تــا ابداآلبــاد « )مزامیــر 10۴ آیــه ۵ (.
العــاده  فــوق  شــد،  تمــام  خداونــد  دســت  بــه  زمیــن  آفرینــش  کــه  هنگامــی 
میــان  در  کــه  داشــت  قــرار  دشــتهایی  و  هــا  تپــه  کوههــا،  آن  روی  بــر  بــود.  زیبــا 
آن رودخانــه هایــی مصفــا پراکنــده بودنــد. امــا تپــه هــا و کوههــا هماننــد امــروز، 
ناهمــوار و پــر از پســتی و بلنــدی و دارای شــیب تنــد نبودنــد، بلکــه سرتاســر زمیــن 
از خــاک حاصلخیــز فــراوان پوشــانده شــده بــود کــه بــر روی دشــتهای ســبز وخــرم 
آن محصــوالت فــراوان بدســت مــی آمــد. بــر روی زمیــن، باتالقهــای مشــمئز کننــده 
و کویــر خشــک و بــی آب و علــف وجــود نداشــت. بوتــه هــای مزیــن و زیبنــده و 
گلهــای لطیــف و بــا ظرافــت از هــر ســو بــه چشــم مــی خوردنــد. درختانــی بســیار 
باشــکوه همچــون تاجــی ارتفاعــات را پوشــش داده بودنــد کــه بســی بــا شــکوه تــر از 
هــر کدامــی اســت کــه وجــود دارنــد. هــوا ماننــد امــروز آلــوده و مســموم نبــود، بلکــه 
پــاک وســالم بــود. تمامــی چشــم انــداز زمیــن از زیبایــی خیــره کننــده ای برخــوردار 
بــود و ســپاه فرشــتگان از دیــدن ایــن مناظــر لــذت مــی بردنــد و بــه خاطــر کار عالــی 

و خــارق العــاده خداونــد محظــوظ بــوده و شــادمان بودنــد.
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بعد از اینکه زمین و حیوانات و گیاهان به هستی فرا خوانده شدند، انسان، 
آن شــاهکار آفرینــش، کســی کــه زمیــن زیبــا بــرای او آفریــده شــده بــود، بــه صحنــه 
عمــل فــرا خوانــده شــد تــا بــر تمــام موجــودات آفرینــش حکومــت نمایــد. زیــرا خداونــد 
فرمــوده بــود: » آدم را بــه صــورت مــا و موافــق و شــبیه مــا بســازیم تــا بــر ماهیــان دریــا 
و پرنــدگان آســمان و بهایــم و بــر تمامــی زمیــن، حکومــت نمایــد «، » پــس خــدا آدم 
را بــه صــورت خــود آفریــد؛ ... ایشــان را نــر و مــاده آفریــد « )پیدایــش 1 آیــات 26 و 
27(. در اینجــا منشــاء نــژاد بشــری بــه روشــنی اعــالم مــی شــود. و کالم خداونــد در 
ایــن مــورد بســیار واضــح بیــان شــده اســت و جایــی بــرای نتیجــه گیریهــای غلــط وجــود 
نــدارد. خداونــد، انســان را بــه شــباهت خــود آفریــد. در اینجــا هیــچ ابهامــی وجــود 
نــدارد. تصــور اینکــه انســان، از گونــه هــای پســت تــر جانــوری و یــا گیاهــی بــه تدریــج 
تکامــل یافتــه اســت، بــی پایــه و اســاس اســت. چنیــن تعلیمــی کار عظیــم خالــق را 
تــا حــّد مفاهیــم زمینــی و ناقــص انســانی تنــزل مــی دهــد. انســانها بــرای حــذف کــردن 
حاکمیــت خداونــد بــر جهــان چنــان عــزم دارنــد کــه بشــر را بــه انحطــاط کشــیده و او 
را از کرامــت اصیــل و اولیــه محــروم کردنــد. او کــه آســمانهای پــر ســتاره را در عــرش 
قــرار داده و گلهــای رنگارنــگ صحــرا را بــا مهــارت و ظرافــت خــارق العــاده ای خلــق 
کــرده بــود، آن کســی کــه زمیــن و آســمان را بــا قــدرت شــگفت انگیــز خــود آکنــده 
بود، هنگامی که به اوج کار با شــکوه خود یعنی به آفرینش انســان رســید، در کار 
خلقــت ایــن موجــود کامــل بــه بهتریــن و عالــی تریــن شــکل عمــل کــرد. شــجره نامــه 
نــژاد مــا همانگونــه کــه در کالم خــدا آمــده اســت، از یــک منشــاء اولیــه برخــوردار و 
محصــول توســعه و تکامــل میکروبهــا، نــرم تنــان، یــا چهــار پایــان نمــی باشــد، بلکــه 
حاصــل کار عظیــم آفریــدگار مــی باشــد. هــر چنــد کــه آدم از خــاک زمیــن سرشــته 

شــد، امــا » پســر خــدا « بــود. 
حاکمیــت  مخلوقــات  تــر  پائیــن  طبقــات  بــر  خداونــد،  نماینــده  بعنــوان  آدم 
یافــت. آنــان نمــی توانســتند حاکمیــت خداونــد را درک ویــا تأییــد کننــد، امــا آفریــده 
شــده بودنــد تــا انســان را دوســت داشــته و بــه اوخدمــت کننــد. ســراینده مزامیــر 
مــی گویــد: » او را اشــرف مخلوقــات نهــادی؛ و اختیــار همهچیــز را بــه دســت او 
ســپردی: گوســفندان و گاوان و حیوانــات وحشــی، مرغــان هــوا، ماهیــان دریــا، و 

همــه جانــوران آبــزی را « )مزامیــر 8 آیــات 6 تــا 8(.
بشــر بایــد شــباهت خــدا را هــم در ســیرت و هــم در صــورت بــر خــود حمــل مــی 
کــرد. مســیح بــه تنهایــی » مظهــر کامــل ذات « پــدر بــود )عبرانیــان 1: ۳(؛ در حالــی 
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کــه آدم بــه شــباهت خــدا آفریــده شــده بــود. طبیعــت آدم بــا اراده خداونــد کامــالً 
هماهنــگ بــود و ذهــن او مســتعد درک مســایل الهــی بــود. ُخلــق و خــوی او پــاک 
و منــزه و امیــال و خواســته هــای او تحــت کنتــرل عقــل و ِخــرد بــود. او بــه خاطــر 

شــباهت بــه خداونــد، مقــدس و خوشــبخت بــود و مطیــع کامــل ارادۀ او بــود.
هنگامــی کــه آدم بــه دســت خالــق آفریــده شــد، از قامــت بلنــد و تناســب کامــل 
برخوردار بود. ســیمای او به خاطر ســالمتی گل انداخته و نور حیات و شــادی در 
آن دیــده مــی شــد. قــد آدم از قامــت تمــام ســاکنان کنونــی زمیــن بلنــد تــر بــود. حــّوا 
تــا حــدودی از آدم کوتــاه تــر بــود بــا ایــن حــال قامــت او بــا شــکوه و سرشــار از زیبایــی 
بــود. زوج بــی گنــاه جامــه هــای ســاختگی بــر تــن نداشــتند و هماننــد فرشــتگان از 
نــور و زیبایــی پوشــیده شــده بودنــد. تــا زمانــی کــه در اطاعــت از خداونــد زندگــی مــی 

کردنــد، جامــه نــور ایشــان را احاطــه مــی کــرد.
بعد از آفرینش آدم، تمامی مخلوقات به نزد او آورده شدند تا نام گذاری شوند. 
آدم دیــد کــه بــه هــر یــک از مخلوقــات، جفتــی داده شــده اســت، امــا در میــان ایشــان 
» معاونــی بــرای وی یافــت نشــد « )پیدایــش 2 آیــه 20(. در میــان تمامــی مخلوقاتــی 
کــه خــدا بــر روی زمیــن آفریــد، هیــچ مخلوقــی مشــابه آدم نبــود. و » خداونــد، گفــت: 
خــوب نیســت کــه آدم تنهــا باشــد. پــس برایــش معاونــی موافــق وی بســازم «. انســان 
آفریــده نشــده بــود کــه در تنهایــی زندگــی کنــد. او بایــد یــک موجــود اجتماعــی باشــد. 
بــدون حضــور مصاحــب، مناظــر زیبــا و اشــتغال شــادی بخــش عــدن نمــی توانســت 
خوشــبختی و ســعادت کامــل را بــه بــار آورد. حتّــی مصاحبــت بــا فرشــتگان نیــز نمــی 
توانســت نیاز آدم را برای همدردی و رفاقت برآورده کند. آدم کســی را نداشــت تا 

بــه او محبــت کنــد و از محبــت او برخــوردار شــود.
خداونــد معاونــی موافــق وی، مهیــا کــرد. کســی کــه شایســته مصاحبــت بــا او بــود 
و می توانست در محبت و دلسوزی با او یکی شود. حّوا از دنده ای که از پهلوی 
آدم گرفتــه شــده بــود خلــق شــد و ایــن نشــان مــی داد کــه او نــه بــه عنــوان رئیــس بــر او 
حاکمیــت داشــته باشــد و یــا بــه عنــوان زیــر دســت در زیــر پاهــای او لگــد مــال شــود. 
حوا باید به عنوان مشابه آدم در کنار او باشد و از سوی او مورد محبت و حمایت 
قرار گیرد. حوا بخشــی از آدم، اســتخوانی از اســتخوانهایش و گوشــتی از گوشــتش 
بود. او به عنوان معاون آدم باید با او یکی گردد و از محبت او برخوردار شود، چرا 
کــه او نیمــه دوم خــود آدم بــود و بایــد از محبــت او برخــوردار مــی شــد، » زیــرا هرگــز 
کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه به آن خوراک می دهد و از آن نگاهداری می 
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کند « )افسسیان ۵ آیه 29( و » از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با 
زن خویــش خواهــد پیوســت و یــک تــن خواهنــد شــد « )پیدایــش 2 آیــه 2۴(.

خداونــد نخســتین ازدواج را برگــزار نمــود و بدیــن نحــو بنیــاد خانــواده از ســوی 
خالــق جهــان پــی ریــزی شــد. » زناشــویی بایــد در نظــر همــگان محتــرم باشــد «، زیــرا 
اولیــن هدیــه خداونــد بــه آدم بــود و یکــی از دو رســومی اســت کــه بعــد از گنــاه آدم 
بــه همــراه وی بــه بیــرون از دروازه هــای عــدن منتقــل شــد. هنگامــی کــه اصــول الهــی 
در رابطــه زناشــویی بــه رســمیت شــناخته شــده و اطاعــت گــردد، ازدواج متبــارک 
خواهــد بــود و چنیــن امــری از پاکــی و ســعادت نــژاد بشــر محافظــت خواهــد نمــود. 
رابطــه زناشــویی نیازهــای اجتماعــی انســان را بــرآورده مــی کنــد و طبیعــت جســمی، 

عقالنــی و اخالقــی وی را تعالــی مــی بخشــد.
» و خداونــد خــدا باغــی در عــدن بــه طــرف مشــرق َغــرس نمــود و آن آدم را کــه 
سرشــته بــود، در آنجــا گذاشــت « )پیدایــش 2 آیــه 8(. هــر چــه کــه خداونــد آفریــده 
بــود عالــی و زیبــا بــود. تمامــی تمهیــدات الزم بــرای و خوشــبختی و ســعادت زوج 
مقــدس فراهــم گردیــد بــود و آنــان هیــچ کمبــودی نداشــتند. بــا ایــن حــال، پــروردگار 
بــا آمــاده ســاختن باغــی مخصــوص بــرای مســکن آنــان، نشــانه دیگــری از محبــت 
وجــود  درختــان  از  متنوعــی  بــاغ مجموعــه  ایــن  در  بــود.  ســاخته  عیــان  را  خویــش 
داشــت و بســیاری از آنهــا انباشــته از میــوه هــای خوشــمزه و خــوش عطــر بــود. در 
آنجــا، تــاک هــای زیبــای ُمــو بــا شــاخه هایــی کــه بــه خاطــر محصــول فــراوان بــه ســمت 
پاییــن خمیــده شــده بودنــد، وجــود داشــت. وظیفــه آدم و حــوا پــرورش شــاخه هــای 
تــاک بــرای ســاختن آالچیــق بــود تــا بدیــن نحــو بــا درختانــی کــه پوشــیده از میــوه و 
بــه وفــور  بــرای خــود مســکنی بســازند. گلهــای خوشــبو از هــر رنگــی  بــرگ بودنــد 
وجــود داشــت. درخــت حیــات کــه از تمــام درختــان بــاغ زیباتــر و باشــکوهتر بــود در 
وســط بــاغ قــرار داشــت. میــوه هــای آن ماننــد ســیب و بــه رنــگ طــال و نقــره بــود و 

خــوردن آن موجــب حیــات جاودانــی مــی شــد.
اکنــون کار آفرینــش کامــل شــده بــود. » بــه ایــن ترتیــب آســمانها و زمیــن و هــر 
چه در آنها بود، تکمیل گردید « و » خدا هر چه ســاخته بود، دید و همانا بســیار 
نیکــو بــود « )پیدایــش 1 آیــه ۳1(. بــاغ عــدن در اوج زیبایــی و شــکوفایی بــود. آدم و 
حــوا بــه رایــگان بــه درخــت حیــات دسترســی داشــتند. نــه لکــه گنــاه و نــه ســایه مــرگ، 
خلقــت زیبــا و کامــل را آلــوده نکــرده بــود. » ســتارگان صبــح بــا هــم ترنّــم نمودنــد و 

جمیــع پســران خــدا آواز شــادمانی دادنــد « )ایــوب ۳8 آیــه 7(.
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خداونــد، خــدای قــادر مطلــق، بنیــان زمیــن را بنــا نهــاده بــود و او تمامــی زمیــن را در 
جامــه ای زیبــا پوشــانده بــود. و آن را بــا مخلوقاتــی کــه بــر روی زمیــن و دریــا آفریــده بــود 
پر کرد تا آدم از آنها بهره مند شود. کار آفرینش در شش روز به اتمام رسیده بود. و 
خــدا » در روز هفتــم، از همــه کار خــود کــه ســاخته بــود، آرامــی گرفــت. پــس خداونــد 
روز هفتــم را مبــارک خوانــد و آن را تقدیــس نمــود، زیــرا کــه در آن آرام گرفــت، از همــه 
کار خود که خدا آفرید و ساخت « )پیدایش 2 آیات 1 تا ۳(. خداوند با خشنودی 
بــه کار دســت هــای خویــش نگریســت. همــه چیــز کامــل و شایســته نــام خالــق آفریــده 
شــده بــود و خداونــد آرامــی گرفــت، نــه بــه دلیــل خســتگی، بلکــه بــه واســطه ثمــرات 

حکمــت و نیکویــی و مظاهــر زیبایــی اش خشــنود گردیــده و آرامــی گرفــت.
خداوند بعد از فراغت در روز هفتم، آن را تقدیس نمود و این روز را به عنوان 
روز استراحت آدم در نظر گرفت. آدم باید با سرمشق گرفتن از خالق، در این روز 
مقــدس بــه اســتراحت مــی پرداخــت تــا بــا نگریســتن بــه آســمان و زمیــن، کار عظیــم 
آفرینِش خداوند را به خاطر آورد و با مشــاهده مظاهر حکمت و نیکویی خداوند، 

دل او از محبــت و احتــرام نســبت بــه خالــق خویــش، سرشــار گــردد.
خداونــد در بــاغ عــدن برکــت خویــش را بــر روز هفتــم قــرار داد تــا خاطــره کار 
پــدر و نماینــده تمامــی  بــه آدم،  نــگاه داشــته شــود. ســبت  عظیــم او در آفرینــش 
از  اقــدام سپاســگزارانه  یــک  بــه منزلــه  خانــواده بشــری ســپرده شــد و رعایــت آن 
ســوی تمامــی کســانی کــه بــر روی زمیــن ســاکن مــی شــدند، تلقــی مــی شــد. آنــان بــا 
رعایــت روز ســبت اعــالم مــی کردنــد کــه خداونــد، خالــق و حاکــم بــر ّحــق ایشــان 
اســت، اینکــه آنــان اعمــال دســت هــای او و پیــرو حاکمیــت او هســتند. ســبت بــه 
نشــانه یــاد بــود بــرای انســان تعییــن شــده بــود. و در آن چیــزی مبهــم و یــا محــدود 

کننــده ای بــرای انســان وجــود نداشــت.
مــی  او  بــود.  بــاغ عــدن ضــروری  بــرای آدم حتــی در  کــه ســبّت  دیــد  خداونــد 
بایســت عالیــق خــود را بــرای یــک روز کنــار مــی گذاشــت تــا بتوانــد هــر چــه بیشــتر 
دربــاره اعمــال خداونــد، قــدرت و احســان او تعّمــق و تفکــر کنــد. آدم بــه ســبت 
نیازمنــد بــود تــا شــکوه و عظمــت خداونــد را بــه او یــاد آوری کنــد و احســاس حــق 
آنهــا  از  آدم  کــه  را  چیزهایــی  همــه  زیــرا  برانگیــزد  وی  در  را  قدردانــی  و  شناســی 

برخــوردار و بهــره منــد بــود از دســتان بخشــنده خداونــد آمــده بــود.
اعمــال  روی  بــر  تفکــر  بــه  را  آدمیــان  اذهــان  ســبت  کــه  نمــود  تدبیــر  خداونــد 
خالقانــه او هدایــت کنــد. طبیعــت بــا حــواس ایشــان ســخن مــی گویــد و اعــالم مــی 

48

FA-PP-Body.indd   37 3/20/19   1:17 PM



۳8  | مشایخ و انبیاء

کنــد کــه خداونــد، خــدای زنــده، خالــق ایــن جهــان بــوده و بــر همــه چیــز حاکــم اســت. 
» آســمان جــالل او را بیــان مــی کنــد و فلــک از عمــل دســتهایش خبــر مــی دهــد. 
روز ســخن مــی رانــد تــا روز و شــب معرفــت را اعــالم مــی کنــد تــا شــب « )مزامیــر 
19 آیــات 1و 2(. زیبایــی کــه زمیــن را مــی پوشــاند، مظهــر محبــت خداســت. مــا 
مــی توانیــم آن را در تپــه هــای باشــکوه، در درختــان بلنــد قامــت، در غنچــه هــای 
شــکفته شــده گلهــای خوشــبو ببینیــم. همــه دربــاره خداونــد بــا مــا ســخن مــی گوینــد 
از انســان مــی  آنهــا را آفریــد و  مــی کنــد کــه همــه  بــه او اشــاره  و ســبت همــواره 
تــا کتــاب عظیــم طبیعــت را بگشــاید و نشــانه هــای حکمــت، معرفــت،  خواهــد 

قــدرت و محبــت خــدا را در آن جســتجو کنــد.
والدیــن اولیــه مــا هــر چنــد پــاک و بــی گنــاه آفریــده شــدند، بــا ایــن حــال از احتمــال 
ارتــکاب خطــا بــدور نبودنــد. خداونــد ایشــان را طــوری آفریــد کــه در تشــخیص میــان 
بــه درک حکمــت و خیراندیشــی ســیرت او و  آنــان قــادر  بــد آزاد بودنــد.  خــوب و 
حقانیــت احــکام او بودنــد و در اطاعــت کــردن و یــا نکــردن از آنهــا کامــالً آزاد بودنــد. 
آنــان از مصاحبــت بــا خــدا و فرشــتگان معصــوم بهــره منــد بودنــد، امــا پیــش از اینکــه 
بــرای همیشــه از داشــتن چنیــن مصاحبتــی مطمئــن گردنــد، بایــد وفاداریشــان مــورد 
امتحــان قــرار مــی گرفــت. درســت در همــان ابتــدای خلقــت آدم، مانــع و محکــی 
برای بررســی اشــتیاق لذت طلبی و اســراف و تبذیر قرار داده شــد، اشــتیاق مهلکی 
کــه ســنگ بنــای آن بــا ســقوط شــیطان بنیــان گــذارده شــده بــود. درخــت معرفــت کــه 
در نزدیکــی درخــت حیــات و در وســط بــاغ عــدن قــرار داشــت، بایــد بــرای آزمایــش 
اطاعــت، ایمــان و محبــت والدیــن اولیــه مــا بــه کار گرفتــه مــی شــد. آنــان در حالــی 
کــه اجــازه داشــتند آزادانــه از میــوه تمــام درختــان بــاغ بخورنــد، از خــوردن میــوه درخــت 
معرفــت نیــک و بــد منــع شــده بودنــد. زیــرا بــا خــوردن آن طعــم درد و مــرگ را مــی 
چشــیدند. آنان هم چنین نباید خود را در معرض وسوســه شــیطان قرار می دادند، 
امــا اگــر هــم بــا چنیــن وسوســه ای روبــرو مــی شــدند، بایــد بــر آن غلبــه مــی یافتنــد تــا از 

عنایــت و محبــت جاودانــی خداونــد بهــره منــد مــی شــدند.
بــود، کــه بعنــوان شــرط  خــدا، انســان را تحــت شــریعت و احــکام قــرار داده 
الزم و بایســته ای از وجــود و هســتی او بــود. ُحکمــی بــه آدم داده بــود کــه تمامــی 
موجودیــت او بــه اطاعــت از آن وابســته بــود. او تابــع و پیــرو حکومــت الهــی بــود و 
هیــچ حکومتــی نیســت کــه بــدون قانــون باشــد. خداونــد مــی توانســت آدم را طــوری 
خلــق کنــد کــه قــدرت زیــر پــا گذاشــتن احــکام او را نداشــته باشــد. او مــی توانســت 
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آدم را از دست زدن به میوه ممنوعه و خوردن آن باز دارد، در آن صورت آدم نه به 
عنــوان یــک مخلــوق دارای قــدرت تشــخیص، بلکــه بــه صــورت یــک ماشــین آفریــده 
داوطلبانــه  توانســت  نمــی  او،  کــردن  اطاعــت  انتخــاب،  آزادی  بــدون  شــد.  مــی 
باشــد، بلکــه انتخابــی اجبــاری بــود. چنیــن اطاعتــی نمــی توانســت شــخصیت و 
نقشــه  بــا  کار  ایــن  کنــد.  را شــکوفا  اســتعداد وی  و  دهــد  پــرورش  را  ســیرت وی 
خداونــد در ارتبــاط بــا ســاکنان ســایر کائنــات مغایــرت داشــت. چنیــن چیــزی بــرای 
آدم کــه یــک موجــود هوشــمند بــود، برازنــده نبــود و مــی توانســت بــر اتهــام شــیطان 

مبنــی بــر حاکمیــت اســتبدادی خــدا صحــه بگــذارد.
خداونــد، انســان را شــریف و درســتکار آفریــد و بــه او خصایــل اخالقــی نیکــو 
عطــا کــرد کــه او را بــه ســوی شــرارت ســوق نمــی داد. او بــه آدم قــدرت عقالنــی 
عالــی اعطــا کــرد و قانــع کننــده تریــن انگیــزه هــای ممکــن بــرای وفــاداری را پیــش روی 
او قــرار داد. اطاعــت کامــل و مســتمر شــرط ســعادت ابــدی بــود. آدم تحــت ایــن 

شــرایط مــی توانســت بــه درخــت حیــات دسترســی داشــته باشــد.
خانــه والدیــن اولیــه مــا، بــرای فرزندانشــان، آن هنــگام کــه سرتاســر زمیــن را بــه 
تصــرف در مــی آوردنــد، بایــد بــه عنــوان الگــو مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت. خانــه ای 
کــه بــا دســت خداونــد آراســته شــد، قصــر مجلــل و باشــکوهی نبــود. انســان هــا، بــه 
خاطــر غرورشــان، از عمارتهــای باشــکوه و مجلــل لــذت مــی برنــد و بــه کار دســتهای 
خویــش افتخــار مــی کننــد، امــا خــدا آدم را در بــاغ عــدن قــرار داد. ایــن جــا، محــل 
ســکونت او بود. آســمان آبی ســقف آن بود، زمین با گلهای خوشــبو و چمنزار ســبز 
و زیبایش، فرش آن بود و شاخه های پوشیده از برگ درختان زیبا سایبان آن بود. 
دیوارهای آن با زیبا ترین زینت ها، یعنی کار هنرمندانه خالق، مزین شده بود. در 
محیــط اطــراف زوج مقــدس بــرای تمامــی زمانهــا درســی نهفتــه بــود. اینکــه، ســعادت 
واقعــی نــه در لــذت بــردن از تکبــر و تجمــل، بلکــه در ارتبــاط بــا خــدا از طریــق اعمــال 
آفرینــش او یافــت مــی شــود. اگــر افــراد بــه تجمــالت توجــه کمتــری نشــان دهنــد و 
بیشــتر به ســادگی توجه کنند، به هدف خداوند در آفرینش خودشــان پاســخ بســیار 
بهتــری خواهنــد داد. حــس تکبــر و جــاه طلبــی هرگــز ارضــاء نمــی شــود، امــا آنانــی کــه 
حقیقتاً عاقل هستند از نعماتی که در دسترس همگان قرار داده است، بهره مند 

شــده و از آنهــا بــرای غنــا و تعالــی خــود اســتفاده خواهنــد کــرد.
خداونــد مســئولیت مراقبــت از بــاغ عــدن را بــه ســاکنان آن محــول کــرد. شــغل 
بــود.  لــذت بخــش و نشــاط آور  بلکــه  نبــود،  ایشــان خســته کننــده و کســالت آور 
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خداونــد کار کــردن را بــه عنــوان یــک برکــت بــرای انســان مقــرر کــرد تــا ذهــن او را 
مشــغول کــرده و جســم او را قــوی و اســتعدادهای او را شــکوفا ســازد. و هنگامــی 
کــه بــه خاطــر نااطاعتــی از خانــه زیبایــش اخــراج شــد و مجبــور شــد بــرای امــرار معــاش 
روزانه اش به زحمت کار کند، آن کار سخت و طاقت فرسا، هر چند در مقایسه 
بــا حرفــه مســرت بخــش او در بــاغ عــدن، بســیار متفــاوت بــود، بــا ایــن حــال از او در 
مقابل وسوسه حفاظت می کرد و سایه سعادت وی بود. آنانی که کار کردن را به 
عنــوان یــک لعنــت تلقــی کــرده و آن را رنــج آور، دردنــاک و خســته کننــده مــی شــمارند 
سخت در اشتباه هستند. انسان ثروتمند، همواره به تالشهای طبقات زحمتکش 
بــا دیــده حقــارت مــی نگــرد، امــا ایــن موضــوع بــا هــدف خداونــد در آفرینــش انســان 
کامــالً مغایــرت دارد. دارایــی ثروتمنــد تریــن انســان، در مقایســه بــا میــراث داده شــده 
به آدم هیچ بود. با این حال آدم نباید بیکار می نشست. خالق ما که می داند چه 
چیــزی بــرای ســعادت انســان الزم اســت، بــرای آدم کاری را مقــرر کــرد. خوشــبختی 
واقعــی فقــط زمانــی بدســت مــی آیــد کــه مــردان و زنــان دوش بــه دوش هــم کار کننــد. 
فرشــتگان از کار کردن لذت می برند. آنان با شــادی به فرزندان انســان خدمت می 

کننــد. خداونــد از تنبلــی و بــی تحرکــی خشــنود نمــی گــردد. 
تــا زمانــی کــه آدم و حــوا بــه خداونــد وفــادار مــی ماندنــد، مــی توانســتند بــر زمیــن 
مســلط شــوند. کنتــرل نامحــدود بــر تمــام موجــودات زنــده بــه ایشــان داده شــده بــود. 
شــیر و بــره بــا صلــح و صفــا در اطــراف ایشــان بــازی مــی کردنــد و حتــی بــا یکدیگــر 
بــر روی پاهــای ایشــان مــی خوابیدنــد. پرنــدگان زیبــا بــدون تــرس در اطــراف ایشــان 
بــرای حمــد و پرســتش  ایشــان  کــه آوازهــای شــادی  مــی کردنــد و هنگامــی  پــرواز 
خالقشــان بــه آســمان صعــود مــی کــرد، آدم و حــوا در شــکرگزاری از پــدر و پســر بــه 

ایشــان مــی پیوســتند.
زوج مقــدس نــه تنهــا تحــت مراقبــت پدرانــه خــدا قــرار داشــتند بلکــه بــه عنــوان 
آنــان  بــا  فرشــتگان  یافتنــد.  مــی  تعلیــم  مطلــق  دانــای  خالــق  ســوی  از  شــاگردان، 
مالقــات کــرده و بــه ایشــان اطمینــان داده بودنــد کــه بــدون هیــچ مانعــی مــی تواننــد بــا 
خالــق خــود مصاحبــت داشــته باشــند. آنــان سرشــار از قدرتــی بودنــد کــه بــه وســیله 
درخــت حیــات بــه ایشــان داده شــده بــود و قــدرت عقالنــی ایشــان کمــی کمتــر از 
فرشــتگان بــود. اســرار کائنــات و » اعمــال شــگفت انگیــز او کــه در علــم، کامــل 
اســت « )ایــوب ۳7: 16( منبــع پایــان ناپذیــر علــم و ســعادت را در اختیــار ایشــان 
قــرار داده بــود. قوانیــن و عملکــرد طبیعــت کــه مطالعــه آن انســان را بــرای شــش 
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هــزار ســال بــه خــود مشــغول کــرده اســت، از ســوی خالــق و حافــظ جهــان بــرای 
ایشــان آشــکار شــده بــود. آنــان بــا بــرگ و گل و درخــت گفــت و شــنود مــی کردنــد و 
از زندگی هر کدام اسرار مربوط به حیاتش را درک می کردند. آدم با هر موجود 
زنــده از غــول آســاترین موجــودی کــه در آب هــا شــنا مــی کــرد تــا ریزتریــن حشــره ای 
کــه در پرتــو آفتــاب معلــق اســت آشــنا بــود. او تمامــی موجــودات را نامگــذاری کــرده 
بــود و بــا طبیعــت و خلــق و خــوی آنــان آشــنا بــود. شــکوه و جــالل خــدا در آســمانها، 
ســیارات بــی شــمار در چرخــش منظمشــان، » هماهنگــی ابرهــا « اســرار مربــوط 
بــه نــور و صــدا، روز و شــب، همــه بــرای مطالعــه والدیــن اولیــه مــا گشــوده بــود. بــر 
روی هــر بــرگ درختــان جنــگل و یــا هــر ســنگ کوهســتان، در هــر ســتاره درخشــان، 
در هــوا و در زمیــن، نــام خداونــد نوشــته شــده بــود. نظــم وترتیــب و آهنــگ خلقــت 
بــا ایشــان ســخن مــی گفــت. آنــان همــواره  از حکمــت و قــدرت بیکــران خداونــد 
چیزهایــی را کشــف مــی کردنــد کــه دلهایشــان را از محبــت خــدا لبریــز مــی کــرد و 

احســاس حمــد و شــکرگزاری را در باطــن ایشــان برمــی انگیخــت.
تــا زمانــی کــه ایشــان بــه احــکام خــدا وفــادار ماندنــد، توانایــی ایشــان بــرای یــاد 
گرفتــن، بهــره منــد شــدن و محبــت کــردن بــه طــور دایــم افزایــش مــی یافــت. آنــان بــه 
طــور دایــم ذخایــر معرفــت را کســب مــی کردنــد و منابــع تــازه ســعادت را کشــف کــرده 
و مفاهیــم روشــن تــری از محبــت غیــر قابــل قیــاس و پایــان ناپذیــر را درک مــی کردنــد.
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۳
» وسوسه و سقوط 

در گناه « 
]این فصل بر اساس کتاب پیدایش باب ۳ تدوین گردیده است[

از آنجــا کــه شــیطان دیگــر نمــی توانســت در آســمان فتنــه برپــا کنــد، بــه خاطــر 
دشــمنی بــا خداونــد تصمیــم گرفــت تــا بــر علیــه انســان توطئــه کــرده و او را نابــود 
کنــد. او در ســعادت و آرامــش زوج مقــدس در بــاغ عــدن، تجلــی خوشــبختی را 
تــا  بــه خاطــر حســادت تصمیــم گرفــت  بــود. او  بــرای او شکســت ابــدی  دیــد کــه 
ایشــان را بــه نااطاعتــی تحریــک کنــد و باعــث گنــاه ایشــان شــود. او مــی خواســت 
بــه ســرزنش  را  ایشــان  بــی اعتمــادی و ســرودهای پرســتش  بــه  را  ایشــان  محبــت 
علیــه آفریدگارشــان تبدیــل کنــد. بــه ایــن نحــو، نــه تنهــا مــی خواســت ایــن موجــودات 
معصــوم را بــه مصیبتــی گرفتــار کنــد کــه خــود در حــال تحمــل آن بــود، بلکــه مــی 

خواســت خداونــد را بــد نــام کــرده و موجــب انــدوه آســمان شــود.
والدیــن اولیــه مــا در مقابــل خطــری کــه تهدیدشــان مــی کــرد، بــدون هشــدار رهــا 
نشــده بودنــد. فرشــتگان الهــی، ماجــرای گنــاه و ســقوط شــیطان و نقشــه هــای او 
بــرای هالکتشــان را بــه ایشــان توضیــح دادنــد. آنــان ماهیــت حکومــت آســمانی را 
کــه ســرور شــرارت در صــدد برانداختــن آن بــود، بــه طــور کامــل تــری بــرای ایشــان 
شــرح دادنــد. شــیطان و فرشــتگان همــراه او بــه واســطه نااطاعتــی از احــکام عادالنــه 
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خداونــد مرتکــب گنــاه شــده بودنــد. بنابرایــن چقــدر مهــم بــود کــه آدم و حــوا بــه آن 
احــکام کــه تنهــا از طریــق آن نظــم و ترتیــب کســب مــی شــد احتــرام بگذارنــد.

شــریعت خــدا بــه انــدازه خــود او مقــدس اســت و شــریعت، مظهــر اراده خــدا، 
نســخه ای از صفــات او و بیــان محبــت وحکمــت الهــی اســت. ســازگاری آفرینــش 
بــه متابعــت کامــل تمامــی مخلوقــات، چــه جانــدار و چــه بــی جــان از احــکام خــدا 
بســتگی دارد. خداونــد احــکام را بــرای اداره نــه تنهــا موجــودات زنــده، بلکــه بــرای 
تمامــی اعمــال طبیعــت مقــرر کــرده اســت. همــه چیــز تحــت قوانیــن قــرار دارد کــه 
بــا قوانیــن  نمــی توانــد نادیــده گرفتــه شــود. در حالــی کــه هــر چیــزی در طبیعــت 
طبیعــی اداره مــی شــود، تنهــا انســان در میــان تمامــی موجــودات جهــان در مقابــل 
شــاهکار  عنــوان  بــه  انســان  بــه  باشــد. خداونــد،  مــی  گــو  پاســخ  اخالقــی  قوانیــن 
آفرینــش قــدرت بخشــیده اســت تــا مقــررات او را درک کــرده و انصــاف و نیکویــی 

شــریعت و اهمیــت اطاعــت از آن را بفهمــد.
ســاکنان بــاغ عــدن، هماننــد فرشــتگان از آزادی مشــروطی برخــوردار بودنــد و 
ســعادت ایشــان زمانــی ماندنــی بــود کــه بــه احــکام خداونــد وفــادار بماننــد. آنــان 
مــی توانســتند اطاعــت کننــد و زنــده بماننــد، یــا نااطاعتــی کــرده و هــالک شــوند. 
خداونــد بــرکات فراوانــی را بــه ایشــان اعطــا کــرده بــود و اگــر آنــان خواســت خــدا را 
نادیــده مــی گرفتنــد، او کــه فرشــتگان گناهــکار را نبخشــیده بــود، نمــی توانســت 
تمامــی  تــا  شــد  مــی  موجــب  خداونــد  احــکام  از  نااطاعتــی  ببخشــد.  را  ایشــان 
مواهــب و بــرکات را از دســت بدهنــد و بــه مصیبــت و هالکــت گرفتــار شــوند.

فرشــتگان بــه آدم و حــوا هشــدار دادنــد تــا در مقابــل فریبهــای شــیطان مراقــب 
باشــند زیــرا تالشــهای شــیطان بــرای بــه دام انداختــن ایشــان مــداوم خواهــد بــود. 
آنــان تــا زمانــی کــه از خداونــد اطاعــت مــی کردنــد، شــیطان نمــی توانســت بــه ایشــان 
بــه  بــرای کمــک  آســیب برســاند، زیــرا در صــورت نیــاز، تمامــی فرشــتگان آســمان 
ایشــان مــی شــتافتند. آنــان اگــر اولیــن وسوســه او را بــا قاطعیــت رد مــی کردنــد، 
مــی توانســتند درســت ماننــد فرشــتگان آســمان در امــان بماننــد. امــا اگــر یــک بــار 
در مقابــل وسوســه تســلیم مــی شــدند، طبیعــت ایشــان آنچنــان فاســد مــی شــد کــه 

قــدرت و تمایــل بــه مقابلــه بــا شــیطان را از دســت مــی دادنــد.
درخــت معرفــت بــه عنــوان آزمــون اطاعــت و محبــت آدم و حــوا نســبت بــه خــدا 
در نظــر گرفتــه شــد. خداونــد بــه ایشــان امــر فرمــود کــه از همــه درختــان بــاغ بخورنــد 
امــا آنــان را نهــی نمــود تــا از درخــت معرفــت نیــک و بــد نخورنــد. آنــان بــا نادیــده 
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گرفتــن خواســت خداونــد در ایــن امــر، گنــاه نااطاعتــی را بــرای خــود مــی خریدنــد. 
شــیطان بــا وسوســه هــای مــداوم نمــی توانســت ایشــان را تعقیــب کنــد. امــا تنهــا 
مــی توانســت در مــورد درخــت ممنوعــه بــه ایشــان دسترســی پیــدا کنــد. اگــر آنــان 
یــا شــیطان تحقیــق کننــد، در  تــا در مــورد طبیعــت آن درخــت  ســعی مــی کردنــد 
معــرض خطــر حیلــه هــای او قــرار مــی گرفتنــد. بــه آنــان تذکــر داده شــده بــود تــا بــه 
هشــداری کــه خداونــد بــه ایشــان داده بــود، بــا دقــت توجــه کننــد و بــه دســتوری کــه 

او بــر ایشــان مفیــد مــی دانســت راضــی باشــند.
شــیطان بــرای اینکــه کارش را در نهــان انجــام دهــد از مــار کــه پوشــش مناســبی 
بــود، اســتفاده کــرد. مــار در آن موقــع یکــی از زیباتریــن و عاقلتریــن  بــرای فریــب 
هــوا  در  پــرواز  هنــگام  در  کــه  داشــت  بالهایــی  او  بــود.  زمیــن  روی  موجــودات 
و درخشــندگی  رنــگ  دارای  و  کــرد  مــی  نمایــان  را  ای  کننــده  درخشــندگی خیــره 
طــالی صیقــل داده شــده بــود. او در میــان شــاخه هــای آکنــده از بــرگ درخــت 
ممنوعــه اســتراحت مــی کــرد و ســرگرم خــوردن میــوه هــای خوشــمزه آن بــود، ایــن 
موضــوع مایــه جلــب توجــه و شــادی نــگاه هــر بیننــده ای بــود. بدیــن نحــو، ویرانگــر در 

بــاغ ســالمتی بــرای طعمــه اش در کمیــن نشســته بــود.
فرشتگان به حوا هشدار داده بودند تا در صورت فاصله گرفتن از همسرش، 
در حیــن اشــتغال بــه کار روزانــه شــان در بــاغ عــدن، کامــالً مراقــب باشــد. حــوا، در 
کنــار همســرش، کمتــر در خطــر مواجــه شــدن بــا وسوســه قــرار داشــت. امــا حــوا بــه 
طــور ناخــودآگاه از آدم فاصلــه گرفــت. او در مشــاهده وسوســه تنهــا بــود و خطــر 
بــود  بــر ایــن عقیــده  آن را احســاس کــرد امــا نگرانیهــای خــود را کنــار گذاشــت و 
کــه از حکمــت و قــدرت تشــخیص شــریر برخــوردار بــوده و مــی توانــد در مقابــل آن 
ایســتادگی کنــد. او بــا احساســی آمیختــه بــا کنجــکاوی و شــگفتی و بــی توجــه بــه 
هشــدار فرشــتگان بــه بــاالی درخــت ممنوعــه مــی نگریســت. میــوه بســیار زیبــا بــود 
و او از خــود ســئوال کــرد کــه چــرا خــدا چنیــن میــوه زیبایــی را از ایشــان مضایقــه 
کــرده بــود. اکنــون، وسوســه کننــده فرصــت خوبــی را بدســت آورده بــود. او چنــان 
کــه گویــی قــادر بــه تشــخیص فکــر حــوا بــود، خطــاب بــه او گفــت: آیــا خــدا حقیقتــاً 
گفتــه اســت کــه از همــه درختــان بــاغ نخوریــد؟ حــوا بــا شــنیدن ایــن ســخنان متحیــر 
و شــگفت زده شــد زیــرا ســخنان مــار، انعــکاس افــکار ذهنــی او بــود. امــا مــار بــا 
صدایــی دلنشــین و بــا ســتایش زیرکانــه از زیبایــی بــی نظیــر حــوا بــه ســخنانش ادامــه 
از محــل وسوســه،  بــه جــای گریختــن  نبــود. حــوا  ناخوشــایند  داد و ســخنان وی 
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بــا شــگفتی بــه ســخنان مــار گــوش فــرا داد. اگــر او از ســوی یــک موجــودی ماننــد 
فرشــتگان مــورد خطــاب قــرار مــی گرفــت، تــرس و نگرانــی او برانگیختــه مــی شــد، امــا 
او تصــور نمــی کــرد کــه مــار جــذاب و فریبنــده بتوانــد بــه ابــزار دشــمن ســقوط کــرده 

تبدیــل شــود.
حــوا بــه ســئوال اغفــال کننــده مــار چنیــن پاســخ داد: از میــوه درختــان بــاغ مــی 
خوریــم، لکــن از میــوه درختــی کــه در وســط بــاغ اســت، خــدا گفــت از آن مخوریــد 
و آن را لمــس مکنیــد، مبــادا بمیریــد. مــار بــه زن گفــت: » هــر آینــه نخواهیــد مــرد، 
بلکــه خــدا مــی دانــد در روزی کــه از آن بخوریــد، چشــمان شــما بــاز شــود و ماننــد 

خــدا عــارف نیــک و بــد خواهیــد بــود «. 
شــیطان )مــار( بــه ایشــان گفــت کــه بــا خــوردن میــوه درخــت معرفــت، تعالــی 
از  تــری  وســیع  گســتره  بــه  و  کــرد  خواهنــد  کســب  هســتی  حــوزه  در  را  بیشــتری 
حکمــت و معرفــت وارد خواهنــد شــد. او بــه ایشــان اعــالم کــرد کــه خــودش از میــوه 
ممنوعــه خــورده بــود و بــه خاطــر آن قــدرت تکلــم را کســب کــرده بــود. او بــه کنایــه 
گفتــه بــود کــه خداونــد بــه خاطــر حســادت مــی خواهــد کــه میــوه درخــت معرفــت 
را از ایشــان مضایقــه کنــد تــا کــه هماننــد او نشــوند. و بــه خاطــر خــواص عالــی و 
خــارق العــاده آن در اعطــا کــردن حکمــت و قــدرت بــود کــه آنــان را از خــوردن و حتــی 
از دســت زدن بــه آن منــع کــرده بــود. وسوســه گــر بــه حــوا گفــت کــه هشــدار خــدا 
در مــورد نتایــج نااطاعتــی تحقــق نخواهــد یافــت، بلکــه صرفــاً بــرای ترســاندن ایشــان 
طــرح ریــزی شــده اســت. چگونــه امــکان داشــت کــه ایشــان بمیرنــد؟ آیــا آنــان از 
میــوه درخــت حیــات نخــورده بودنــد؟ او بــه ایشــان گفــت کــه خداونــد قصــد دارد تــا 

ایشــان را از دسترســی بــه حکمــت و ســعادت محــروم کنــد.
شــیطان از ایــام آدم تــا بــه امــروز ایــن چنیــن عمــل کــرده و در بســیاری از مــوارد 
موفقیــت زیــادی را کســب کــرده اســت. او افــراد را تشــویق مــی کنــد تــا نســبت بــه 
محبــت خــدا بــد گمــان شــوند و حکمــت او را مــورد تردیــد قــرار دهنــد. او مداومــاً 
ســعی مــی کنــد تــا روحیــه کنجــکاوی گســتاخانه، ناآرامــی، و میــل بــه تفتیــش کشــف 
کــردن اســرار حکمــت و قــدرت الهــی را تحریــک کنــد. عــده بســیاری از مــردم بــرای 
کشــف آن چــه کــه خداونــد از مضایقــه آن خشــنود اســت، حقایــق آشــکار شــده از 
ســوی او را کــه بــرای نجاتشــان ضــروری اســت، نادیــده مــی گیرنــد. شــیطان، ایــن 
افــراد را بــه راســتی هدایــت مــی کنــد کــه ایشــان تصــور مــی کننــد بــه پهنــه خــارق 
العــاده ای از معرفــت وارد مــی شــوند و بــه ایــن نحــو ایشــان را تشــویق بــه نافرمانــی 
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مــی کنــد. در حالــی کــه همــه اینهــا یــک فریــب اســت و ایــن افــراد در حالــی کــه بــه 
خاطــر ارتقــاء عقایدشــان خوشــحال هســتند، بــا زیــر پــا گذاشــتن احــکام خداونــد، 

در مســیری قــدم مــی گذارنــد کــه بــه فســاد و مــرگ مــی انجامــد.
شیطان به زوج مقدس چنین وانمود کرد که ایشان با شکستن احکام خداوند 
پیشــرفت خواهنــد کــرد. آیــا امــروز نیــز چنیــن اســتداللی را نمــی شــنویم؟ آنانــی کــه از 
فرامیــن خداونــد اطاعــت مــی کننــد، از ســوی بســیاری بــه کوتــه بینــی و تنــگ نظــری 
متهــم مــی شــوند. ایــن چــه چیــزی مــی توانــد باشــد، غیــر از تکــرار همــان ســخنانی کــه 
در بــاغ عــدن بــه حــوا گفتــه شــد » در روزی کــه از آن بخوریــد « یعنــی حکــم الهــی را 
زیر پا بگذارید » مانند خدا خواهید شــد «، شــیطان مدعی بود که با خوردن میوه 
ممنوعــه نیکویــی عظیمــی را دریافــت کــرده اســت، در حالــی کــه نمــی خواســت طــرد 
شدنش از آسمان به خاطر نااطاعتی، برای آدم و حوا آشکار شود. هر چند که او 
گناه را علت شکســت ابدی می دانســت، مصیبت خود را پنهان کرد تا دیگران را 
نیــز بــه همــان موقعیــت بکشــاند. فــرد گناهــکار هنــوز هــم در صــدد اســت تــا طبیعــت 
واقعــی خــود را مخفــی نــگاه دارد، او ممکــن اســت ادعــا بکنــد کــه پــاک اســت، امــا 
ادعایــش تنهــا او را بــه عنــوان یــک فریــب دهنــده خطرناکتــر مــی ســازد. او از شــیطان 
طرفــداری مــی کنــد و حکــم خــدا را زیــر پــا مــی گــذارد و دیگــران را نیــز بــه انجــام ایــن کار 

تشــویق مــی کنــد و آنــان را بــه مســیر تباهــی و مــرگ مــی کشــاند.
حــوا ســخنان شــیطان را کامــالً بــاور کــرد، امــا ایمانــش او را از مجــازات گنــاه 
نرهانیــد. او ســخنان خــدا را بــاور نکــرد و ایــن چیــزی بــود کــه منجــر بــه گنــاه وی شــد. 
بــاور کردنــد محکــوم  یــک دروغ را  بــه خاطــر اینکــه آگاهانــه  در روز داوری، افــراد 
نخواهنــد شــد. بلکــه بــه خاطــر بــاور نکــردن حقیقــت محاکمــه خواهنــد شــد، زیــرا 
فرصــت یــاد گرفتــن حقیقــت را از دســت دادنــد. هــر چنــد کــه شــیطان خــالف آن 
را اظهــار مــی دارد، امــا نااطاعتــی از خداونــد باعــث مصیبــت و بدبختــی خواهــد 
شــد. مــا بایــد دلهایمــان را بــرای درک و شــناخت حقیقــت آمــاده کنیــم. تمامــی 
درســهایی را کــه خــدا در کالم خــود اعــالم کــرده اســت بــرای هشــدار و تعلیــم مــا 
اســت. ایــن درســها بــرای نجــات مــا از فریــب شــیطان داده شــده اســت و نادیــده 
گرفتــن آنهــا باعــث هالکــت خودمــان خواهــد شــد. هــر چیــزی کــه کالم خــدا را 

نقــض مــی کنــد بایــد مطمئــن باشــیم کــه اقدامــات شــیطان اســت. 
مــار میــوه درخــت ممنوعــه را چیــد و در دســتهای نــه چنــدان راغــب حــوا قــرار 
داد. او پــس از آن، ســخنان خــود حــوا را کــه خــدا ایشــان را از دســت زدن بــه آن 
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بــه حــوا گفــت کــه از خــوردن میــوه هیــچ  او  یــادآور شــد.  بــه وی  بــود،  منــع کــرده 
گونــه آســیبی نخواهــد دیــد و چــون حــوا هیــچ گونــه نتایــج بــدی را دریافــت نکــرد، 
گســتاخ تــر شــد. و چــون دیــد » کــه آن درخــت بــرای خــوراک نیکوســت و بــه نظــر 
خوشــنما و درختــی دلپذیــر و دانــش افزاســت، پــس از میــوه اش گرفتــه، و خــورد «. 
میــوه، بســیار خوشــمزه بــود و چــون از آن خــورد، قــدرت عظیمــی را احســاس کــرد 
و پیــش خــود تصــور کــرد کــه بــه تعالــی رســیده اســت. او بــدون اینکــه بترســد، میــوه 
را چیــد و خــورد. و اکنــون، بــه دلیــل ارتــکاب گنــاه، بــه عامــل شــیطان بــرای هالکــت 
همســرش تبدیــل گردیــد. او بــا حالتــی عجیــب و اشــتیاقی غیــر عــادی، در حالــی کــه 
دســتهایش مملــو از میــوه ممنوعــه بــود بــه جســتجوی آدم پرداخــت و همــه آنچــه را 

کــه واقــع شــده بــود بــرای او توضیــح داد.
جلــوه ای از حــزن و انــدوه بــر چهــره آدم پدیــدار شــد. او در پاســخ بــه ســخنان 
حــوا گفــت کــه چنیــن کاری مــی بایســتی از ســوی دشــمنی کــه دربــاره وی بــه آنــان 
هشــدار داده شــده بــود، انجــام شــده باشــد و اینکــه حــوا مطابــق حکــم الهــی بایــد 
بمیــرد. حــوا در پاســخ بــه آدم، مجــدداً ســخنان مــار را تکــرار کــرد و بــا اصــرار از او 
خواســت تــا از میــوه بخــورد. او بــه آدم گفــت کــه بــا خــوردن میــوه نخواهنــد مــرد. و 
اســتدالل کــرد کــه ســخنان مــار حقیقــت دارد. چــرا کــه او هیــچ گونــه نشــانه ای از 
ناخشــنودی خــدا را احســاس نکــرده بــود، بلکــه بــر عکــس، بــا خــوردن میــوه، متوجــه 
تأثیــر لــذت بخــش و مســرور کننــده آن گردیــده بــود و از چنــان اســتعداد درخشــانی 

برخــوردار شــده بــود کــه خــود را هماننــد فرشــتگان آســمان پنداشــته بــود.
آدم متوجــه شــد کــه همســرش از دســتور خــدا ســرپیچی کــرده اســت و تنهــا 
در  خــدا  بــه  نســبت  ایشــان  محبــت  و  وفــاداری  آزمایــش  بــرای  کــه  را  ممنوعیتــی 
او مجادلــه  ذهــن  در  اســت.  نادیــده گرفتــه  بــود،  داده شــده  قــرار  ایشــان  مقابــل 
از کنــارش دور  تــا حــوا  بــود  اجــازه داده  اینکــه  از  او  بــود.  وحشــتناکی در جریــان 
شــود، ماتــم گرفتــه بــود. اینــک کار از کار گذشــته بــود و او بایــد از مصاحبــت بــا 
حــوا کــه مایــه شــادی او بــود محــروم شــود. او چگونــه مــی توانســت از حــوا صرفنظــر 
کنــد؟ آدم از مصاحبــت بــا خــدا و فرشــتگان مقــدس لــذت مــی بــرد. او جــالل و 
شــکوه خالــق را مشــاهده کــرده بــود. او مــی دانســت کــه سرنوشــت عالــی نــژاد بشــر 
بــه وفــاداری ایشــان بــه خــدا بســتگی دارد. بــا ایــن حــال تــرس از دســت دادن حــوا 
کــه خداونــد بــه او هدیــه کــرده بــود، تمامــی ایــن بــرکات را از نظــر او دور کــرده بــود. 
محبــت، حــق شناســی، وفــاداری نســبت بــه خالــق، همگــی تحــت الشــعاع محبــت 
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او نســبت بــه حــوا قــرار گرفتــه بــود. حــوا جزیــی از آدم بــود و او نمــی توانســت فکــر 
جــدا شــدن از او را تحمــل کنــد. او متوجــه نبــود کــه همــان خــدای قــادر مطلــق کــه 
او را از خــاک زمیــن سرشــته و بــه شــکل موجــود زنــده و زیبایــی آفریــده بــود، و از 
روی محبــت شــریکی بــه وی داده بــود، قــادر بــود کســی را بــه جــای حــوا جایگزیــن 
کنــد. آدم تصمیــم گرفــت در سرنوشــت حــوا شــریک شــود و اگــر او مــی بایســتی 
مــی مــرد، آدم نیــز بــا او مــی مــرد. بــا وجــود ایــن آدم دلیــل آورد کــه آیــا ممکــن نیســت 
کــه ســخنان مــار عاقــل حقیقــت داشــته باشــد؟ حــوا آنچنــان زیبــا و معصومانــه در 
مقابــل او ایســتاده بــود کــه گویــی هرگــز مرتکــب نااطاعتــی نشــده اســت. او بیشــتر 
از هــر زمانــی نســبت بــه آدم اظهــار عالقــه و محبــت مــی کــرد. هیــچ نشــانه ای از 
مــرگ در او دیــده نمــی شــد و آدم تصمیــم گرفــت کــه شــجاعانه بــا نتایــج نااطاعتــی 

مواجــه شــود، بنابرایــن میــوه را گرفــت و بــی درنــگ خــورد.
بعــد از اینکــه آدم مرتکــب گنــاه شــد، ابتــدا تصــور کــرد کــه بــه موقعیــت عالــی 
تــری ارتقــا یافتــه اســت. امــا بالفاصلــه، فکــر کــردن بــه گناهــش دل او را از تــرس و 
وحشــت لبریــز کــرد. هوایــی کــه پیــش از آن معتــدل و دمــای آن یکنواخــت بــود، در 
نظــر زوج گناهــکار ســرد بــه نظــر مــی رســید. محبــت و آرامشــی کــه بــه ایشــان تعلــق 
داشــت از بیــن رفتــه بــود و بــه جــای آن احســاس گنــاه، تــرس از آینــده و عریانــی 
جایگزیــن شــده بــود. جامــه نــور کــه ایشــان را احاطــه کــرده بــود، اکنــون ناپدیــد شــده 
بــود و آنــان بــه جــای آن ســعی کردنــد بــرای خودشــان پوششــی تهیــه کننــد، زیــرا نمــی 

توانســتند بــا عریانــی، بــه چشــمان خــدا و فرشــتگان مقــدس نــگاه کننــد.
اکنــون آنــان بــه ماهیــت واقعــی گنــاه پــی بردنــد. آدم، همســرش را بــه خاطــر اینکــه 
از کنار او دور شــده و به شــیطان اجازه داده بود تا او را فریب دهد، مورد ســرزنش 
قــرار داد، امــا هــر دوی ایشــان، تصــور کردنــد کــه خداونــد، خدایــی کــه آنهمــه نشــانه 
های محبت خود را به ایشان آشکار کرده بود، از این گناه ایشان صرفنظر خواهد 

کــرد و ایشــان را خواهــد بخشــید و یــا اینکــه آنــان را آنچنــان مجــازات نخواهــد کــرد.
شــیطان بــه خاطــر موفقیــت خویــش شــادمانی مــی کــرد. او زن را تحریــک کــرده 
بــود تــا نســبت بــه محبــت خداونــد بــد گمــان شــود و حکمــت او را مــورد تردیــد قــرار 
دهــد و از دســتور او ســرپیچی کنــد. او موفــق شــده بــود تــا از طریــق حــوا، آدم را 

نیــز شکســت دهــد.
امــا قانــون گــذار بــزرگ در صــدد آن بــود تــا عواقــب گنــاه آدم و حــوا را بــه ایشــان 
آشــکارکند. حضــور خداونــد در بــاغ عــدن ظاهــر شــده بــود. آدم و حــوا زمانــی کــه 
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مــی کردنــد  بــاغ، شــادمانی  بــا ظاهــر شــدن خداونــد در  بودنــد،  پــاک  و  معصــوم 
امــا اکنــون وحشــت زده گریختنــد و ســعی کردنــد خودشــان را مخفــی کننــد. امــا 
» خداونــد آدم را نــدا در داد و گفــت: کجــا هســتی؟ « گفــت: » چــون آوازت را 
در بــاغ شــنیدم، ترســان گشــتم، زیــرا کــه عریانــم. پــس خــود را پنهــان کــردم. گفــت 
کــه تــو را آگاهانیــد کــه عریانــی؟ آیــا از آن درختــی کــه تــو را قدغــن کــردم کــه از آن 

نخــوری، خــوردی؟ « 
آدم نــه مــی توانســت گناهــش را انــکار و نــه توجیــه کنــد. امــا بــه جــای اظهــار 
ندامــت و پشــیمانی، ســعی کــرد تــا تقصیــر را بــه گــردن همســرش انداختــه و بدیــن 
نحــو خــدا را مقصــر بشــمارد. او گفــت: » ایــن زنــی کــه قریــن مــن ســاختی، او از 
بــه حــوا، تعمــداً  بــه خاطــر عشــق  بــه مــن داد کــه خــوردم «. او کــه  میــوه درخــت 
جریمــه ای را کــه خــدا تعیــن کــرده بــود پذیرفــت، خانــه اش را در بهشــت و حیــات 
جاودانــی سرشــار از شــادی را از دســت داده بــود، اکنــون کــه مرتکــب گنــاه شــده 
بــود، ســعی داشــت همســرش و حتــی خالــق خویــش را مســئول نااطاعتــی خــود 

معرفــی کنــد. قــدرت گنــاه چــه انــدازه هولنــاک اســت.
هنگامــی کــه از زن ســئوال شــد کــه » ایــن چــه کار اســت کــه کــردی؟ «، زن 
بــه او  گفــت: » مــار مــرا اغــوا نمــود کــه خــوردم «. چــرا مــار را خلــق کردی؟چــرا 
اجازه دادی تا وارد باغ شــود؟ این ها ســئواالتی بود که حوا برای توجیه نااطاعتی 
آدم، مســئولیت  ماننــد همســرش  نیــز  او  نحــو،  ایــن  بــه  کــرد.  مــی  خویــش مطــرح 
گنــاه خودشــان را بــه گــردن خــدا انداخــت. روحیــه توجیــه و خــود پســندی از پــدر 
دروغگویــان یعنــی شــیطان سرچشــمه گرفتــه اســت و چنیــن روحیــه ای از ســوی 
والدیــن مــا، هنگامــی کــه تســلیم خواســته هــای شــیطان شــدند، بــروز داده شــد و 
بــه تمامــی پســران و دختــران ایشــان ســرایت کــرد. آنــان بــه جــای اینکــه بــا فروتنــی بــه 
گناهشــان اقــرار کننــد، ســعی کردنــد تــا تقصیــر را بــه گــردن دیگــران، بــه شــرایط و 
حتــی بــه گــردن خــدا بیندازنــد. و برکتــی را کــه خداونــد بــه ایشــان اعطــا کــرده بــود، 

بهانــه قــرار داده و بــر علیــه او بــه شــکوه و شــکایت پرداختنــد.
پــس از آن، خداونــد بــرای مــار حکــم صــادر کــرده و گفــت: » چونکــه ایــن کار را 
کــردی، از جمیــع بهایــم و از همــه حیوانــات صحــرا ملعــون تــر هســتی! بــر شــکمت 
راه خواهــی رفــت و تمــام ایــام عمــرت خــاک خواهــی خــورد «. از آنجــا کــه مــار 
بــه عنــوان وســیله شــیطان بــه کار گرفتــه شــده بــود، بایــد مجــازات الهــی را تحمــل 
مــی کــرد. او زیباتریــن و شــگفت انگیزتریــن موجــودات روی زمیــن بــه پســت تریــن 
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و مغفــور تریــن موجــودات، چــه در نظــر انســان و چــه در نظــر حیــوان تبدیــل شــد. 
ســخنان بعــدی کــه خطــاب بــه مــار گفتــه شــد، بــه طــور واضــح بــه شکســت و نابــودی 
شیطان اشاره می کرد. » عداوت در میان تو و زن، و در میان ذّریت تو و ذّریت 

وی مــی گــذارم. او ســر تــو را خواهــد کوبیــد و تــو پاشــنه وی را خواهــی زد «. 
خداونــد بــه حــوا گفــت کــه از آن پــس درد و رنــج نصیــب او خواهــد شــد. » اَلــم 
و حمــل تــو را بســیار افــزون گردانــم، بــا اَلــم فرزنــدان خواهــی زاییــد و اشــتیاق تــو بــه 
شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد «. خداوند، او را همانند آدم 
آفریــده بــود. آنــان اگــر در اطاعــت از خداونــد باقــی مــی ماندنــد و از احــکام محبــت 
آمیــز خداونــد اطاعــت کــرده بودنــد، بــرای همیشــه مــی توانســتند بــا یکدیگــر ســازگاری 
داشــته باشــند. امــا گنــاه باعــث اختــالف و ناســازگاری شــد و از آن بــه بعــد یکدلــی 
و اتحــاد تنهــا زمانــی مــی توانســت حفــظ شــود کــه یکــی از آنــان تحــت ســلطه دیگــری 
قــرار گیــرد. نخســت حــوا بــود کــه بــا دور شــدن از همســرش کــه مغایــر حکــم الهــی بــود 
مــورد وسوســه قــرار گرفتــه و نااطاعتــی کــرده بــود. بــه خاطــر تقاضــای او بــود کــه آدم 
مرتکــب گنــاه شــده بــود و بــه همیــن دلیــل اکنــون تحــت ســلطه شــوهرش قــرار گرفتــه 
بــود. اگــر اصــول تعییــن شــده در احــکام خــدا از ســوی انســان ســقوط کــرده رعایــت 
مــی شــد، عواقــب حاصــل از گنــاه مــی توانســت برکــت را بــه ایشــان نشــان دهــد. امــا 
ســوء اســتفاده مــرد از حاکمیتــی کــه بدیــن نحــو بــه او داده شــد، موجــب تلــخ تــر شــدن 

سرنوشــت زن شــده و زندگــی ســختی را بــر او تحمیــل کــرد.
حــوا در کنــار همســرش در بــاغ عــدن، احســاس خوشــبختی مــی کــرد، امــا او 
نیــز هماننــد بســیاری از حواهــای نــا آرام امــروزی، خــودش را بــا امیــدوار شــدن بــه 
قلمرویــی باالتــر از آنچــه کــه خــدا بــرای او مقــرر کــرده بــود، فریــب مــی داد. او بــرای 
رســیدن بــه موقعیتــی باالتــر از موقعیــت اولیــه اش تــالش مــی کــرد امــا بــه خاطــر 
نااطاعتــی از خداونــد بــه موقعیتــی پائیــن تــر ســقوط کــرد. بســیاری از مــردم بــرای 
رســیدن بــه موقعیتهایــی کــه خداونــد ایشــان را بــرای آن مناســب نمــی دانــد، جایــگاه 
و موقعیــت واقعــی خــود را کــه در آن مــی تواننــد باعــث برکــت دیگــران باشــند تــرک 
مــی کننــد. در اشتیاقشــان بــرای یــک موقعیــت باالتــر، بســیاری کرامــت و وقــار 
حقیقــی زنانــه و زیبایــی ســیرت خــود را قربانــی کــرده انــد و وظایفــی را کــه خداونــد 

برایشــان مقــرر فرمــوده اســت ناتمــام گذاشــته انــد.
خداونــد بــه آدم فرمــود: » چونکــه ســخن زوجــه ات را شــنیدی و از آن درخــت 
خــوردی کــه امــر فرمــوده، گفتــم از آن نخــوری، پــس بســبب تــو زمیــن ملعــون شــد 
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و تمــام ایــام عمــرت از آن بــا رنــج خواهــی خــورد. خــار و خــس نیــز برایــت خواهــد 
رویانیــد و ســبزه هــای صحــرا را خواهــی خــورد. و بــه عــرق پیشــانی ات نــان خواهــی 
خــورد و تــا حینــی کــه بــه خــاک راجــع گــردی، کــه از آن گرفتــه شــدی، زیــرا کــه تــو 
خــاک هســتی و بــه خــاک خواهــی برگشــت. و آدم زن خــود را حــوا نــام نهــاد، زیــرا 

کــه او مــادر جمیــع زنــدگان اســت « )پیدایــش ۳ آیــات 17 تــا 20(. 
اراده خــدا ایــن نبــود کــه زوج مقــدس شــریر و شــرارت را بشناســد. او تمامــی 
چیزهــای نیکــو را بــه ایشــان اعطــا کــرده و آنــان را از شــرارت منــع کــرده بــود. امــا 
آنــان بــر خــالف دســتور او از میــوه درخــت ممنوعــه خــورده بودنــد و از آن بــه بعــد 
بــه خــوردن آن ادامــه مــی دادنــد. آنــان بــرای تمــام ایــام عمــر خــود، عــارف نیــک و بــد 
گردیــده بودنــد. از آن زمــان بــه بعــد نــژاد آدم، از وسوســه هــای شــیطان رنــج مــی بــرد. 
در عوض کار خوشــحال کننده ای که پیش از آن برایشــان مقرر شــده بود، نگرانی 
و زحمت، سرنوشت ایشان می شد. آنان در معرض ناامیدی، رنج، درد و نهایتاً 

مــرگ قــرار داشــتند.
تمامــی طبیعــت بــه خاطــر لعــن گنــاه، بایــد شــاهد سرنوشــت انســان و عواقــب 
نااطاعتــی بــر علیــه خداونــد باشــد. هنگامــی کــه خــدا آدم را آفریــد، او را بــر روی 
زمیــن و بــر تمامــی مخلوقــات زنــده مســلط گردانیــد. تــا زمانــی کــه آدم بــه ملکــوت 
امــا  گرفــت.  مــی  قــرار  او  حاکمیــت  تحــت  طبیعــت  تمامــی  مانــد،  مــی  وفــادار 
هنگامــی کــه او بــر علیــه حکــم الهــی نااطاعتــی کــرد، مخلوقــات تحــت امــر او، بــر 
رحمــت عظیــم خویــش،  بــا  ترتیــب خداونــد،  بدیــن  کردنــد.  نااطاعتــی  علیــه وی 
قدوســیت احــکام خویــش را بــه انســان آشــکار کــرد و بــا تجربیاتــی کــه کســب مــی 
کردنــد ایشــان را هدایــت مــی نمــود تــا خطــر کنــار گذاشــتن احــکام را درک نماینــد، 

حتــی در کمتریــن حــد و مــورد. 
زندگــی ســخت و طاقــت فرســایی کــه در آینــده نصیــب انســان مــی شــد از روی 
محبــت مقــرر گردیــده بــود. ایــن کار بــرای تنبیــه و تأدیــب او و نتیجــه نااطاعتــی وی 
بــود تــا تمایــالت و خواســته هــای نفســانی وی را مهــار کــرده و درس خویشــتنداری 
و کنتــرل نفــس را بــه او بیامــوزد. ایــن کار بخشــی از نقشــه عظیــم خداونــد بــرای 

بازیابــی انســان از ســیر نابــودی و فســاد ناشــی از گنــاه بــود. 
هشــدار داده شــده بــه والدیــن اولیــه مــا — » روزی کــه از آن خــوردی، هــر آینــه 
خواهــی مــرد «، حاکــی از آن نبــود کــه آنــان در همــان روزی کــه از میــوه ممنوعــه 
مــی خوردنــد، دچــار مــرگ مــی شــدند. بلکــه در آن روز، حکــم قطعــی و تغییــر ناپذیــر 
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در مــورد ایشــان اعــالم مــی شــد. جاودانگــی بــه عنــوان شــرط اطاعــت بــه ایشــان 
وعــده داده شــده بــود، و آنــان بــه خاطــر نااطاعتــی زندگــی جاودانــی را از دســت مــی 

دادنــد. آنــان در همــان روز محکــوم بــه مــرگ مــی شــدند.
بــرای برخــوردار شــدن از حیــات جاودانــی مــی بایســتی از میــوه درخــت  آدم 
حیــات مــی خــورد و بــا محــروم شــدن از آن، ســرزندگی و نیــروی حیــات او بــه تدریــج 
کاهــش مــی یافــت تــا جایــی کــه چــراغ زندگــی او خامــوش مــی شــد. نقشــه شــیطان 
ایــن بــود کــه آدم و حــوا بــه واســطه نااطاعتــی، موجبــات ناخشــنودی خداونــد را 
آمــرزش خداونــد  اگــر در کســب  از آن،  پــس  کــه  بــود  امیــدوار  او  و  فراهــم کننــد 
شکســت بخورنــد، او امیــدوار بــود کــه آنــان از میــوه درخــت حیــات خــورده و بــه 
ایــن نحــو بــه موجودیــت دادن گنــاه و مصیبــت تــداوم بخشــند. امــا بعــد از گنــاه و 
ســقوط آدم، فرشــتگان مقــدس مأموریــت یافتنــد تــا از درخــت حیــات محافظــت 
شمشــیرهایی  همچــون  نــور  روشــن  پرتوهــای  فرشــتگان  ایــن  اطــراف  در  کننــد. 
درخشــان ســاطع مــی شــدند. هیــچ یــک از اعضــای خانــواده آدم اجــازه نداشــتند 
تــا از مانــع عبــور کــرده و از میــوه حیــات بخــش بخورنــد. ایــن اســت کــه گناهــکار 

نــدارد. جاودانــی وجــود 
رونــد حــوادث مصیبــت بــار کــه از نااطاعتــی والدیــن اولیــه مــا ناشــی شــد، از 
ســوی بســیاری پیامــد وحشــتناکی بــرای یــک گنــاه بســیار کوچــک تلقــی مــی شــود و 
آنــان حکمــت وعدالــت خــدا در ارتبــاط بــا انســان را مــورد تردیــد قــرار مــی دهنــد. در 
حالــی کــه آنــان اگــر دقیــق تــر بــه ایــن مســئله نــگاه کننــد متوجــه اشتباهشــان خواهنــد 
شــد. خداونــد انســان را بــه شــباهت خــودش و عــاری از گنــاه آفریــد. زمیــن مــی 
انباشــته مــی  تــر بودنــد،  پاییــن  بایســتی از مخلوقاتــی کــه تنهــا کمــی از فرشــتگان 
شــد. امــا اطاعــت ایشــان بایــد مــورد امتحــان قــرار مــی گرفــت، زیــرا خداونــد اجــازه 
نمــی دهــد جهــان از ســوی آنانــی کــه شــریعت او را نادیــده مــی گیرنــد آکنــده شــود. 
بــا وجــود ایــن خداونــد بــه خاطــر رحمــت بیکــران خویــش، آزمایــش ســختی را بــرای 
آدم در نظــر نگرفــت. امــا همــان ممنوعیــت بســیار ســاده، گنــاه آدم را بــی انــدازه 
بــزرگ ســاخت. اگــر آدم نمــی توانســت کوچکتریــن آزمایشــات را تحمــل کنــد، در 
آنصــورت قــادر بــه تحمــل آزمایشــات بزرگتــر نمــی شــد و نمــی توانســت مســئولیتهای 

بزرگتــری را بــه عهــده بگیــرد.
کــه  آنانــی  آنــگاه  شــد،  مــی  گرفتــه  نظــر  در  آدم  بــرای  بزرگــی  آزمایشــات  اگــر 
پیــش  موضــوع  یــک  ایــن   « اینکــه  گفتــن  بــا  اســت،  شــرارت  مســتعد  دلهایشــان 
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بــی اهمیــت ســخت گیــر  افتــاده اســت و خــدا در مــورد چیزهــای کوچــک و  پــا 
نیســت «، اعمــال خودشــان را توجیــه مــی کردنــد. در آنصــورت، بســیاری از مــردم 
مســایلی را کــه بســیار ناچیــز بــه نظــر مــی رســند، مــورد بــی اعتنایــی قــرار مــی دادنــد. 
امــا خداونــد نشــان داد کــه گنــاه بــه هــر شــکل و انــدازه ای موجــب خشــم و ناراحتــی 

وی خواهــد شــد. 
بــرای حــوا، نااطاعتــی از حکــم خداونــد و خــوردن میــوه ممنوعــه و هــم چنیــن 
بــی اهمیتــی  و  نااطاعتــی، موضــوع بســیار کوچــک  بــه  کــردن همســرش  ترغیــب 
تلقــی مــی شــد، در حالــی کــه گنــاه ایشــان دریچــه هــای مصیبــت و بدبختــی را بــه 
روی ایــن جهــان گشــود. چــه کســی مــی توانــد درک کنــد کــه در لحظــه وسوســه، چــه 

عواقــب وحشــتناکی از یــک عمــل اشــتباه حاصــل خواهــد شــد؟
بســیاری تعلیــم مــی دهنــد کــه شــریعت خداونــد بــرای انســان هیــچ گونــه قیــد 
و بنــدی ایجــاد نمــی کنــد. آنــان اطاعــت از تعالیــم آن را از ســوی انســان امــری غیــر 
ممکــن تلقــی مــی کننــد. در حالــی کــه اگــر چنیــن چیــزی حقیقــت داشــته باشــد چــرا 
آدم بــا مجــازات حاصــل از نااطاعتــی روبــرو شــد؟ نااطاعتــی والدیــن اولیــه مــا، گنــاه 
ومصیبــت را بــه ایــن جهــان آورد. و اگــر احســان و رحمــت خداونــد شــامل حالــش 
نمی شــد، نســل بشــر دچار ناامیدی و پریشــانی می شــد. هیچکس خود را فریب 
ندهــد، زیــرا » مــزد گنــاه مــرگ اســت «، زیــر پــا گذاشــتن احــکام خــدا، درســت 

هماننــد ایــام آدم، بــدون مجــازات باقــی نخواهــد مانــد.
آدم و حــوا بعــد از ارتــکاب گنــاه، نبایــد بیشــتر از ایــن در بــاغ عــدن ســاکن مــی 
شــدند. آنــان بــا التمــاس از خداونــد در خواســت کردنــد تــا در مســکن پــاک و فــرح 
بخــش عــدن باقــی بماننــد. آنــان اعتــراف کردنــد کــه حــِق ســاکن شــدن در بــاغ را بــه 
خاطــر ارتــکاب گنــاه از دســت داده انــد و متعهــد شــدند کــه از آن بــه بعــد احــکام 
خــدا را بــه طــور کامــل اطاعــت کننــد. امــا بــه آنــان گفتــه شــد کــه طبیعــت ایشــان 
بــه وســیله گنــاه آلــوده شــده اســت و اینکــه آنــان قدرتشــان را در مقابلــه بــا شــیطان 
کاهــش داده بودنــد و راه را بــرای دسترســی شــیطان همــوار کــرده بودنــد. آنــان در 
هنــگام بــی گناهیشــان بــه وسوســه شــیطان تســلیم شــده بودنــد و اینــک بــه خاطــر 
گنــاه عمومــی از قــدرت کمتــری بــرای حفــظ کــردن صداقتشــان برخــوردار بودنــد.

آنــان بــا خــواری و ناراحتــی وصــف ناپذیــری از خانــه زیبایشــان وداع کردنــد و 
بــرای ســاکن شــدن بــر روی زمیــن، مکانــی کــه لعنــت گنــاه بــر آن قــرار گرفتــه بــود، بــه 
پیــش رفتنــد. فضایــی کــه زمانــی از نظــر درجــه حــرارت مالیــم و معتــدل بــود، اکنــون 
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در معــرض تغییــرات آشــکاری قــرار داشــت و خداونــد بــه خاطــر فیــض و رحمتــش 
تــا آنــان را از ســرما و گرمــای شــدید  بــرای ایشــان تهیــه کــرد  جامــه ای از پوســت 

محافظــت کنــد.
آدم و حوا با مشــاهده پژمرده شــدن گلها و ریختن برگها که اولین نشــانه های 
مــرگ بودنــد، بــه شــدت ماتــم گرفتنــد. از بیــن رفتــن گلهــای ظریــف مایــه تأســف بــود 
امــا بــرگ ریــزان درختــان زیبــا ایــن حقیقــت را بــه ایشــان خاطــر نشــان کــرد کــه مــرگ 

ســهم هــر موجــود زنــده اســت.
بــاغ عــدن مدتهــا بعــد از رانــده شــدن آدم از آن، بــر روی زمیــن باقــی مانــد. هــر 
چنــد کــه فرزنــدان آدم مدتهــا اجــازه داشــتند تــا بــه ایــن مــکان مقــدس نــگاه کننــد، امــا 
فرشــتگان محافــظ از ورود ایشــان بــه ایــن مــکان مقــدس جلوگیــری مــی کردنــد. در 
دروازه ورودی بــاغ عــدن کــه از ســوی فرشــتگان محافظــت مــی شــد،جالل خداونــد 
مــی  مــکان  ایــن  بــه  خــدا  پرســتش  و  عبــادت  بــرای  فرزندانــش  و  آدم  بــود.  آشــکار 
آمدنــد. آنــان در همیــن مــکان بــرای اطاعــت از همــان فرمانــی کــه بــا زیــر پــا گذاشــتن 
بــاغ عــدن رانــده شــده بودنــد، تجدیــد پیمــان کردنــد. هنگامــی کــه گنــاه و  آن، از 
شــرارت انســان در سرتاســر جهــان گســترش یافــت و خداونــد تصمیــم گرفــت تــا بــا 
جــاری کــردن ســیل و طوفــان نســل بشــر را هــالک کنــد، دســتی کــه عــدن را خلــق 
کــرده بــود، آن را از روی زمیــن خــارج کــرد. امــا در بازگردانــدن نهایی،هنگامــی کــه 
» آســمان و زمینــی جدیــد « )مکاشــفه 21: 1( خواهــد بــود، بــاغ عــدن بــا زیبایــی و 

شــکوه خــارق العــاده تــری نمایــان خواهــد شــد. 
پــس از آن، آنانــی کــه احــکام خــدا را اطاعــت کردنــد از نعمــت خــوردن درخــت 
حیــات بهــره منــد خواهنــد شــد و ســاکنان مقــدس جهــان در ایــن بــاغ زیبــا، بــرای 
همیشــه نمونــه ای از کار عالــی و کامــل خداونــد را مشــاهده خواهنــد کــرد. نمونــه 
ای عــاری از لعنــت گنــاه کــه تمامــی زمیــن بایــد هماننــد آن مــی شــد، مشــروط بــر 

اینکــه انســان طــرح باشــکوه خداونــد را تحقــق مــی بخشــید.
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 ۴
» نقشه نجات و 

رستگاری « 
گنــاه آدم، تمامــی آســمان را از انــدوه پــر ســاخت دنیایــی کــه خــدا آفریــده بــود 
بــه واســطه لعنــت گنــاه دچــار مصیبــت شــد و محــل ســکونت موجوداتــی شــد کــه 
بــه مصیبــت و مــرگ محکــوم بودنــد. بــرای آنانــی کــه حکــم خــدا را زیــر پــا گذاشــته 
ویرانــی  خاطــر  بــه  ســماوی  هــای  بــارگاه  سراســر  نبــود.  گریــزی  راه  هیــچ  بودنــد، 

حاصــل شــده در ماتــم بودنــد. 
و  کــرده  ســقوط  انســاِن  خاطــر  بــه  آســمان،  باشــکوه  فرمانــده  خــدا،  فرزنــد 
گناهــکار، متأثــر شــد. هنگامــی کــه او مصائــب جهــان گناهــکار را دیــد، قلــب او بــا 
شــفقتی بیکــران متأثــر شــد. بــا ایــن حــال محبــت الهــی نقشــه ای را طــرح ریــزی کــرده 
بــود کــه بــه واســطه آن انســان مــی توانســت نجــات یابــد. حکــم نقــض شــده خداونــد، 
حیــات شــخص گناهــکار را مطالبــه کــرده بــود. در تمامــی کائنــات تنهــا یــک نفــر بــود 
کــه مــی توانســت، مطالبــات آن را بــرآورده کنــد. از آنجــا کــه حکــم الهــی بــه انــدازه 
خــود خداونــد مقــدس اســت، تنهــا کســی کــه هماننــد خداونــد اســت مــی توانســت 
کفــاره زیــر پــا گذاشــتن احــکام آن را بپــردازد. هیچکــس بــه جــز مســیح نمــی توانســت 
انســان گناهــکار را از لعــن گنــاه آزاد کنــد و او را مجــدداً بــه هماهنگــی بــا خداونــد 
هدایــت کنــد. مســیح بایــد عیــب و ننــگ گنــاه را بــر خــود گیــرد؛ گناهــی کــه در نظــر 
خداونــد آنچنــان موهــن بــود کــه بایــد پــدر و پســر را از یکدیگرجــدا مــی ســاخت. 
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مســیح بــرای نجــاِت انســاِن تبــاه شــده، بایــد مصیبــت و انــدوه را تــا اعمــاق وجــود 
خــود احســاس مــی کــرد.

او از طــرف گناهــکاران نــزد خداونــد التمــاس و طلــب بخشــش مــی کــرد، در 
انتظــار  نمــی گنجــد در  بــا شــور و عالقــه ای کــه در کلمــات  حالــی کــه ســماویان 
نتیجــه بودنــد. تبــادل نظــر اســرار آمیــز و مشــاوره بمنظــور مصالحــه و آشــتی، بــرای 
بــود. نقشــه نجــات پیــش از بنیــان  نجــات فرزنــدان گناهــکار آدم، بســیار طوالنــی 
عالــم طــرح ریــزی شــده بــود. علیرغــم اینکــه مســیح همــان » بــره ای بــود کــه از بــدو 
آفرینــش جهــان ذبــح شــده بــود « )مکاشــفه 1۳ آیــه 8(؛ بــا ایــن حــال حتــی بــرای 
پادشــاه کائنــات ســخت بــود کــه پســرش را بــرای نــژاد گناهــکار تســلیم مــرگ کنــد. 
امــا » خداونــد جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــه خــود را داد تــا هــر کــه بــه 
او ایمان آورد هالک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد « )یوحنا ۳ آیه 16(. آه که 
رســتگاری چــه رازی بــود! خداونــد جهانــی را کــه او را دوســت نداشــت چــه انــدازه 
محبــت کــرد! افــکار فانــی انســان کــه در سرتاســر اعصــار پایــان ناپذیــر در صــدد فهــم 
راز چنیــن محبــت غیــر قابــل درکــی تــالش مــی کنــد، در مقابــل آن شــگفت زده شــده 

و لــب بــه ســتایش آن خواهــد گشــود.
بــا خــود آشــتی مــی  بایــد در مســیح آشــکار مــی شــد و » جهــان را  خداونــد 
داد « )دوم قرنتیــان ۵ آیــه 19(. انســان بــه خاطــر گنــاه آنقــدر فاســد شــده بــود کــه 
بــرای او غیــر ممکــن بــود تــا خــود را بــا خداونــد کــه مقــدس ونیکــو بــود هماهنــگ 
مــی  آزاد  شــریعت  محکومیــت  از  را  انســان  مســیح  اینکــه  از  بعــد  امــا،  ســازد. 
کــرد، مــی توانســت قــدرت الهــی را اعطــا کنــد تــا بــا تــالش انســانی متحــد شــود. 
فرزنــدان آدم بــا توبــه و ایمــان آوردن بــه مســیح مــی توانســتند بــار دیگــر فرزنــدان 

خــدا خوانــده شــوند )اول یوحنــا ۳ آیــه 2(. 
طرحــی کــه تنهــا از طریــق نجــات انســان مــی توانســت تأمیــن شــود، تمامــی 
آســمان را در قربانــی عظیــم آن دخیــل مــی کــرد. هنگامــی کــه مســیح نقشــه نجــات 
را بــرای فرشــتگان توضیــح داد، آنــان نمــی توانســتند شــادی کننــد. زیــرا مــی دیدنــد 
کــه فرمانــده محبوبشــان بــه خاطــر نجــات انســان بایــد بهــای عظیمــی را بپــردازد و 
مصائــب غیــر قابــل تصــوری را تحمــل کنــد. آنــان بــا انــدوه و شــگفتی بــه ســخنان 
وی گــوش مــی کردنــد کــه بــه ایشــان مــی گفــت کــه چگونــه بایــد از پاکــی و ســالمتی 
زمیــن  تباهــی  و  بــا فســاد  و  کنــد  نــزول  ابــدی  آســمان و شــادی و جــالل حیــات 
روبــرو شــود و مصیبــت، شــرم و مــرگ را تحمــل کنــد. او بایــد مابیــن گناهــکار و 
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مجــازات گنــاه مــی ایســتاد، بــا ایــن همــه، عــده کمــی او را بــه عنــوان پســر خــدا مــی 
پذیرفتنــد. او بایــد مقــام خویــش را بــه عنــوان پادشــاه آســمان رهــا مــی کــرد و بــه 
ایــن جهــان آمــده و خــود را حقیــر مــی ســاخت و از طریــق تجربیــات خــود بــا رنــج و 
وسوســه انســان آشــنا مــی شــد. همــه اینهــا ضرورتــی بــود تــا کــه او بتوانــد آنانــی را 
کــه بــا وسوســه روبــرو مــی شــوند، مســاعدت نمایــد. هنگامــی کــه رســالت او بــه 
عنــوان یــک معلــم خاتمــه مــی یافــت، او بایــد بــه دســتهای افــراد شــریر تســلیم مــی 
شــد و در معــرض هــر گونــه توهیــن و شــکنجه ای قــرار مــی گرفــت کــه شــیطان ایــن 
افــراد را بــه آن ترغیــب کــرده بــود. او بایــد بــه بیرحمانــه تریــن شــکلی کشــته شــود 
و هماننــد یــک گناهــکار مجــرم در میــان آســمان و زمیــن برافراشــته شــود. او بایــد 
از چنــان ســاعات وحشــتناکی از درد و رنــج عبــور کنــد کــه فرشــتگان نتواننــد بــه او 
بنگرند، بلکه روی خود را از آن منظره بپوشانند. او با روی گرداندن پدر از وی، 
بایــد متحمــل تالــم روحــی مــی گردیــد ، هنگامــی کــه بــار ســنگین گناهــان تمامــی 

جهــان بــر دوش او قــرار مــی گرفــت.
بــه  تــا  پیشــنهاد کردنــد  و  کــرده  فرشــتگان در مقابــل فرمانــده خویــش ســجده 
خاطــر انســان قربانــی شــوند. امــا قربانــی شــدن یــک فرشــته نمــی توانســت کفــاره 
بــود مــی توانســت او را  گناهــان آدم را بپــردازد و فقــط کســی کــه آدم را آفریــده 
نجات دهد. با این حال فرشــتگان در نقشــه نجات ســهمی داشــتند که باید انجام 
مــی دادنــد. مســیح بایــد بــرای گذشــتن از رنــج مــرگ » اندکــی پاییــن تــر از فرشــتگان 
قــرار مــی گرفــت « )عبرانیــان 2: 9( و هنگامــی کــه طبیعــت بشــری بــر خــود مــی 
گرفــت، قــدرت او بــا قــدرت فرشــتگان برابــر نبــود، بهمیــن دلیــل فرشــتگان بایــد او 
را خدمــت مــی کردنــد و درد و رنــج او را تســکین مــی دادنــد. آنــان هــم چنیــن مــی 
بایســتی بــه عنــوان روحهــای خدمتگــزار بــه کســانی کــه وارثــان نجــات بودنــد، خدمــت 
کننــد. )عبرانیــان 1: 1۴(. آنــان بایــد از کســانی کــه تحــت فیــض قــرار مــی گرفتنــد 
در مقابــل قــدرت شــریر و ظلمتــی کــه همــواره از ســوی شــیطان در پیرامــون پراکنــده 

مــی شــود، حفاظــت مــی کردنــد. 
فرشــتگان با دیدن رنج و حقارت خداوندشــان آزرده و خشــمگین می شــدند و 
آرزو مــی کردنــد کــه او را از دســت قاتالنــش نجــات دهنــد، امــا نبایــد بــرای ممانعــت 
از چیــزی کــه مــی دیدنــد، مداخلــه مــی کردنــد. ایــن بخشــی از نقشــه نجــات بــود کــه 
مســیح مــورد دشــنام، تمســخر و اســتهزای افــراد شــریر قــرار گیــرد و هنگامــی کــه او 

مســئولیت نجــات انســان را بــه عهــده گرفــت، بــه همــه ایــن هــا رضایــت داد.
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نجــات  را  بســیاری  خویــش  مــرگ  بــا  کــه  داد  اطمینــان  فرشــتگان  بــه  مســیح 
خواهــد داد و قــدرت مــرگ را در هــم خواهــد کوبیــد. او مــی خواســت حکومتــی 
را کــه انســان بــه خاطــر گنــاه از دســت داده بــود، بــار دیگــر بــه دســت آورد تــا نجــات 
یافتگان آن را به همراه او به ارث برده و برای همیشــه در آن ســاکن شــوند. گناه و 
گناهــکاران بایــد محــو و نابــود شــوند تــا دیگــر هیچــگاه آرامــش آســمان و زمیــن مختــل 
نشــود. او بــه ســپاه فرشــتگان دســتور داد تــا بــا نقشــه ای کــه پــدرش پذیرفتــه بــود 
هماهنــگ باشــند و از اینکــه بــه واســطه مــرگ او، انســان گناهــکار مــی توانســت بــا 

خــدا مصالحــه داده شود،شــادی کننــد. 
آنــگاه شــادی غیــر قابــل وصفــی آســمان را پــر کــرد. شــکوه و ســعادت دنیایــی 
نجــات یافتــه، حتــی عــذاب و قربانــی شــدن َســرَور حیــات را ممکــن ســاخت. در 
سرتاســر جایهــای آســمانی ســرودی کــه بایــد بــر فــراز تپــه هــای بیــت لحــم طنیــن انــداز 
مــی شــد، بگــوش مــی رســید. » جــالل بــر خــدا در عــرش بریــن و صلــح و ســالمت بــر 
مردمانــی کــه بــر زمیــن مــورد لطــف اوینــد « )لوقــا 2 آیــه 1۴(. اکنــون بــه خاطــر خلقتــی 
بــا هــم ترنــم نمودنــد و جمیــع پســران خــدا آواز شــادمانی  تــازه » ســتارگان صبــح 

دادنــد « )ایــوب ۳8 آیــه 7(.
خداونــد در هنــگام اعــالم محکومیــت شــیطان در بــاغ عــدن، بــرای نخســتین بــار 
خبــر نجــات را بــه انســان اعــالم کــرده بــود. خداونــد گفتــه بــود » عــداوت در میــان تــو 
و زن، و در میــان ذّریــت تــو و ذّریــت وی مــی گــذارم، او ســر تــو را خواهــد کوبیــد و 
تــو پاشــنه وی را خواهــی کوبیــد « )پیدایــش ۳ آیــه 1۵(. ایــن ســخنان بــرای والدیــن 
اولیــه مــا یــک وعــده بــود. در همــان حــال کــه جنــگ میــان انســان و شــیطان را پیــش 
گویــی کــرد، اعــالم نمــود کــه قــدرت عظیــم عصیــان ســرانجام در هــم کوبیــده خواهــد 
شــد. آدم و حــوا بــه عنــوان مجرمیــن در حضــور داور عــادل ایســتادند، و در انتظــار 
محکومیتــی بودنــد کــه گنــاه موجــب شــده بــود، امــا قبــل از اینکــه از زندگــی ســخت 
و مصیبــت بــاری کــه بایــد نصیــب ایشــان مــی شــد، آگاه شــوند، و یــا حکمــی را کــه 
بــر اســاس آن بایــد بــه خــاک بــر مــی گشــتند، بشــنوند، بایــد بــه ســخنانی گــوش فــرا 
مــی دادنــد کــه بــرای ایشــان امیــد بخــش بــود. آنــان اگــر چــه مــی بایســتی از قــدرت 
دشــمن نیرومندشــان متحمــل رنــج مــی شــدند، امــا مــی توانســتند مشــتاقانه منتظــر 

پیــروزی نهایــی باشــند.
او و  او و زن و میــان ذریــت  کــه عــداوت میــان  کــه شــیطان شــنید  هنگامــی 
ذریــت زن بایــد ادامــه داشــته باشــد، فهمیــد کــه کار او در گمــراه کــردن طبیعــت 
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انســان، دچــار وقفــه خواهــد شــد. واینکــه انســان بــه طرقــی قــادر خواهــد شــد تــا در 
مقابــل قــدرت او مقاومــت کنــد. بــا ایــن حــال، هنگامــی کــه نقشــه نجــات بــه طــور 
کامــل تــری آشــکار شــد، شــیطان بــه همــراه فرشــتگانش شــادی کــرد، زیــرا تصــور مــی 
کــرد کــه بــا ســقوط آدم توانســته اســت پســر خــدا را از مقــام عالــی او بزیــر بکشــد. 
شــیطان اعــالم کــرد کــه نقشــه او بــر روی زمیــن تــا ایــن جــا موفقیــت آمیــز بــوده و 
هنگامــی کــه مســیح طبیعــت انســانی را برخــود مــی گیــرد، او ممکــن اســت پیــروز 

شــود و بنابرایــن از نجــات نــژاد گناهــکار ممانعــت خواهــد شــد.
فرشــتگان آســمان نقشــه ای را کــه بــرای والدیــن اولیــه مــا طــرح ریــزی شــده بــود، بــه 
طــور کاملتــری بــرای ایشــان آشــکار کردنــد. آدم و حــوا مطمئــن بودنــد کــه علیرغــم گنــاه 
بزرگ ایشان، در تحت کنترل شیطان رها نخواهند شد. پسر خدا حاضر شده بود 
تــا بــرای گنــاه ایشــان، جــان خویــش را فــدا کنــد. مهلــت دیگــری بــه ایشــان داده خواهــد 

شــد تــا از طریــق توبــه و ایمــان بــه مســیح، مجــدداً بــه فرزنــدان خــدا تبدیــل گردنــد.
قربانــی مطالبــه شــده بــرای گنــاه آدم و حــوا، ذات مقــدس احــکام خــدا را بــه 
ایشــان آشــکار کــرد. و آنــان جــرم گنــاه و عواقــب وحشــتناک آن را آنطــوری دیدنــد 
کــه پیــش از آن هرگــز ندیــده بودنــد و آنــان بــا ندامــت و عــذاب روحــی، اســتدعا 
کردنــد کــه مســئولیت و مجــازات گنــاه ایشــان متوجــه او کــه محبتــش منبــع شــادی 

ایشــان بــود، نشــود. بلکــه متوجــه ایشــان و نســل هــای آینــده بشــود. 
بــر  بــه آنــان گفتــه شــد کــه احــکام خداونــد اســاس حکومــت او در آســمان و 
زمیــن اســت. حتــی زندگــی یــک فرشــته نمــی توانــد بــه عنــوان قربانــی بــرای زیــر پــا 
گذاشــتن ایــن احــکام پذیرفتــه شــود. و هیــچ یــک از فرایــض آن نمــی توانــد بــرای 
کمــک بــه انســان در موقعیــت ســقوط کــرده اش، باطــل و یــا تغییــر کنــد، امــا پســر 
خــدا کــه انســان را آفریــد، مــی توانســت بــرای او کفــاره بدهــد. همانطــور کــه تخطــی 
آدم موجــب ویرانــی و مــرگ بــود، بــه همــان طریــق، قربانــی شــدن مســیح، موجــب 

زندگــی و حیــات جاودانــی مــی شــد.
نــه تنهــا انســان، بلکــه زمیــن بــه خاطــر گنــاه آدم تحــت تســلط شــریر قــرار گرفتــه 
بــود و بایــد بــه واســطه نقشــه نجــات مجــدداً احیــا مــی شــد. آدم بعــد از اینکــه از 
بــه واســطه  امــا  بــر زمیــن گمــارده شــد.  بــرای حکمرانــی  ســوی خــدا آفریــده شــد، 
تســلیم شــدن به وسوســه، تحت ســلطه قدرت شــیطان قرار گرفت. » زیرا، آدمی 
آیــه 19(.  پطــرس 2  او مســلط اســت « )دوم  بــر  کــه  بنــدۀ هــر آن چیــزی اســت 
زمانــی کــه آدم اســیر شــیطان شــد، حاکمیتــی کــه در دســت داشــت بــه شــیطان 
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یعنــی مغلــوب کننــده وی منتقــل شــد. بدیــن ترتیــب، شــیطان » خــدای ایــن جهــان 
شــد « )دوم قرنتیــان ۴ آیــه ۴(. او حاکمیــت جهــان را کــه در آغــاز بــه آدم ســپرده 
شــده بــود، غصــب کــرد. امــا مســیح بــا قربانــی شــدن بــرای گنــاه آدم، نــه تنهــا انســان 
را نجــات مــی دهــد، بلکــه تســلطی را کــه او از دســت داده بــود، مجــدداً بــه وی بــاز 
مــی گردانــد. تمــام آن چــه کــه از ســوی آدم اول از دســت داده شــده بــود، از ســوی 
آدم ثانــی بازگردانــده خواهــد شــد. نبــی مــی گویــد: » ای اورشــلیم، جایــی کــه خــدا 
ماننــد شــبان از بُــرج دیــده بانــی، مراقــب قــوم خــود میباشــد، تــو دوبــاره پایتخــت 
پادشــاهی خــودت خواهــی شــد « )میــکاء ۴ آیــه 8( و پولــس رســول بــه » تضمیــن 
بــاز خریــد آنــان کــه از آِن خداینــد « اشــاره مــی کنــد. زیــرا خــدا جهــان را آفریــد تــا 
مســکن مخلوقات پاک و ســعادتمند باشــد « )افسســیان 1 آیه 14(. زیرا خداوند 
آفریننده آســمان که خدا اســت، زمین را سرشــت و ســاخت و آن را اســتوار نمود 
و آن را عبــث نیافریــد بلکــه بــه جهــت ســکونت مصــّور نمــود « )اشــعیا ۴۵ آیــه 18(. 
آن هــدف تحقــق خواهــد یافــت، هنگامــی کــه، بــا قــدرت خــدا تجدیــد حیــات یافتــه 
و از گنــاه و مصیبــت آزاد مــی شــود و آنــگاه بــه مســکن ابــدی نجــات یافتــگان تبدیــل 
تــا بــه ابــد ســکونت  خواهــد شــد. » صالحــان وارث زمیــن خواهنــد بــود و در آن 
خواهنــد نمــود «، » و دیگــر هیــچ لعنتــی وجــود نخواهــد داشــت، تخــت خــدا و 
تخــت بــرّه در آن شــهر خواهــد بــود و خادمانــش او را خواهنــد پرســتید « )مزامیــر 

۳7 آیــه 29؛ مکاشــفه 22 آیــه ۳(.
آدم، پیــش از ارتــکاب گنــاه، از مصاحبــت بــا خالــق خویــش بهــره منــد شــده 
بــود، امــا گنــاه باعــث جدایــی میــان خــدا و آدم شــد و فقــط کفــاره دادن مســیح مــی 
توانســت ایــن فاصلــه را بــردارد و برکــت و نجــات آســمان را بــه زمیــن ممکــن ســازد. 
آدم، هنــوز هــم از دسترســی مســتقیم بــه خالــق خویــش محــروم بــود، امــا خــدا از 

طریــق مســیح و فرشــتگان بــا او ارتبــاط برقــرار مــی کــرد.
اعــالم حکــم خداونــد  از زمــان  تاریــخ بشــریت،  ترتیــب، وقایــع مهــم در  بدیــن 
در بــاغ عــدن تــا طوفــان نــوح و از آن بــه بعــد تــا زمــان ظهــور اولیــه پســر خــدا، بــه 
از ارزش  کــه هــر چنــد قربانــی مســیح  بــه آدم نشــان داده شــد  آدم آشــکار شــد. 
و شایســتگی کافــی بــرای نجــات تمــام جهــان برخــوردار خواهــد بــود، بــا ایــن حــال 
بســیاری بــه جــای توبــه و اطاعــت، زندگــی در گنــاه را انتخــاب خواهنــد کــرد. گنــاه 
یافــت و لعنــت حاصــل از  آینــده افزایــش خواهــد  و جنایــت در میــان نســلهای 
گنــاه هــر چــه بیشــتر بــر روی انســان، بهایــم و زمیــن قــرار خواهــد گرفــت. روزهــای 
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عمــر انســان بــه واســطه گنــاه کوتــاه خواهــد شــد. قــوای جســمانی و اخالقــی او 
فاســد خواهــد گشــت تــا جایــی کــه جهــان بــا انــواع و اقســام مصیبــت پُــر خواهــد 
شــد. انســان بــه خاطــر تســلیم شــدن بــه خواســته هــای جســمانی و شــهوانی در 
بــه نقشــه نجــات، ناتــوان خواهــد  شــناخت و قدردانــی از حقایــق عظیــم مربــوط 
تــرک  بــه خاطــر آن آســمان را  ایــن حــال، مســیح در راســتای هدفــی کــه  بــا  شــد. 
کــرد، عالقــه و توجــه خویــش بــه انســان را دنبــال خواهــد کــرد و هــم چنــان از ایشــان 
خواهــد خواســت تــا ضعفهــا و کمبودهایشــان را در او پنهــان کننــد. او نیازهــای 
همــه کســانی را کــه بــا ایمــان بــه نــزد وی بیاینــد، فراهــم خواهــد کــرد. عــده کمــی 
خواهنــد بــود کــه پیوســته معرفــت خــدا را حفــظ کــرده و در بحبوحــۀ ظلــم و شــرارت 

حاکــم، پــاک و مقــدس باقــی خواهنــد مانــد.
هدایــای قربانــی از ســوی خداونــد مقــرر شــد تــا بــرای آدم یــادآور همیشــگی و 
اقــرار ندامــت آمیــز گنــاه او باشــد و اعتــراف ایمــان او را بــه منجــی موعــود موجــب 
شــود. منظــور از هدایــا ایــن بــود تــا ایــن حقیقــت مهــم را بــه نــژاد گناهــکار خاطــر 
بــرای آدم، تقدیــم اولیــن قربانــی،  بــود.  نشــان کننــد کــه گنــاه باعــث مــرگ شــده 
دردناکتریــن مراســم بــود. دســت او بایــد بلنــد مــی شــد تــا حیاتــی را بگیــرد کــه فقــط 
خداونــد مــی توانســت بدهــد. بــرای اولیــن بــار بــود کــه او شــاهد مــرگ شــده بــود. 
آدم فهمیــد کــه اگــر از خداونــد اطاعــت کــرده بــود، هیــچ انســان و حیوانــی طعــم 
مــرگ را نمــی چشــید. همانطــور کــه قربانــی بــی گنــاه را بــه قتــل مــی رســاند، بــا ایــن 
تصــور کــه گنــاه او بایــد باعــث ریختــه شــدن خــون بــرّه بــی گنــاه خداونــد شــود، بــر 
خــود لرزیــد. ایــن تصــور، اهمیــت گنــاه آدم را بــه طــور کامــل و واضــح در نظــر وی 
آشــکار کــرد. گناهــی کــه هیــچ چیــز، جــز مــرگ پســر عزیــز خــدا نمــی توانســت کفــاره 
آن را بپــردازد. و او از نیکویــی بیکــران خداونــد کــه حاضــر بــود تــا چنیــن فدیــه ای را 
بــرای نجــات گناهــکار پرداخــت کنــد، در شــگفت شــد. ســتاره امیــد، آینــده تاریــک 

و وحشــتناک او را روشــن کــرد و خیــال او را از فالکــت مطلــق آســوده کــرد.  
امــا برنامــه نجــات بیــش از رســتگاری بشــر، هدفــی وســیعتر و عمقــی تــر در خــود 
داشــت. منظــور بــه تنهایــی ایــن نبــود کــه مســیح بــه زمیــن آمــد؛ صرفــاً مقصــود ایــن نبــود 
کــه ســاکنین ایــن دنیــای کوچــک احــکام خــدا را مــورد توجــه و رعایــت قــرار دهنــد 
آنگونــه کــه بایــد بــه آن اعتنــا مــی کردنــد؛ بلکــه بــرای دفــاع از حقانیــت خصلــت و 
شــخصیت خــدا در برابــر جهانیــان بــود. در نتیجــه قربانــی عظیــم او – تاثیــر آن بــر 
خردمندان جهان های دیگر، همچنین بر انسان – منجی درست پیش از مصلوب 
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شــدن بــه آینــده نگریســته و گفــت: اکنــون موقــع داوری ایــن جهــان اســت و حکمــران 
ایــن جهــان بیــرون رانــده میشــود. وقتــی از زمیــن بــاال بــرده میشــوم، همــة آدمیــان را بــه 
ســوی خود خواهم کشــید )یوحنا 12: ۳1 و ۳2(. مرگ مســیح برای رســتگاری بشــر 
نــه تنهــا ملکــوت را بــرای بشــر قابــل دسترســی مــی نمــود، بلکــه خداونــد و فرزنــد او را 
در برابــر تمامــی جهــان در برخــورد بــا طغیــان شــیطان تبرئــه مــی نمــود. ایــن کار احــکام 

خــدا را دائمــی ســاخته و طبیعــت و نتایــج گنــاه را عیــان مــی نمــود. 
از همــان ابتــدا جــدال عظیمــی بــر ســر احــکام خــدا بــود. شــیطان در پــی اثبــات 
ایــن بــود کــه خــدا ناعــادل اســت، اینکــه احــکام او معیــوب و ناقــص اســت، و اینکــه 
احــکام او بــرای خیریــت جهــان نیــاز بــه تغییــر دارد. بــا حملــه بــه احــکام او قصــد 
داشــت تــا اقتــدار مولــف آن احــکام را از بیــن ببــرد. در ایــن جــدال نیــت بــر ایــن بــود 
تــا نشــان داده شــود کــه آیــا مقــررات الهــی نقــص داشــته و موکــول بــه تغییــر بــوده یــا 

اینکــه کامــل و تغییــر ناپذیــر اســت.
وقتــی کــه شــیطان از ملکــوت خــدا بیــرون افکنــده شــد، مصمــم شــد تــا زمیــن 
بــر  او آدم و حــوا را وسوســه و  کــه  پادشــاهی خــود در آورد. وقتــی  بــه عرصــه  را 
آنــان غالــب شــد، چنیــن اندیشــید کــه جهــان را بــه تصــرف خــود در آورده اســت، 
» بخاطــر اینکــه آنــان مــرا بــه عنــوان حاکــم خــود انتخــاب نمــوده انــد «. او ادعــا کــرد 
کــه آمــرزش بــرای گناهــکار ناممکــن اســت و بنابرایــن او حــق دارد تــا نســل ســقوط 
کــرده را تحــت قیمومیــت و رهبــری خــود قــرار دهــد و جهــان نیــز متعلــق بــه اوســت. 
ولــی خداونــد فرزنــد عزیــز خــود را تقدیــم نمــود – آن یگانــه ای کــه بــا او برابــر بــود – تــا 
مجــازات گنــاه را بــر خــود بگیــرد و بدیــن جهــت او طریقــی را آمــاده نمــود کــه بموجــب 
بــاغ عــدن  بــه خانــه خــود در  بــه لطــف او احیــا و ترمیــم شــوند و  آن، آنهــا بتواننــد 
بازگردنــد. مســیح رســتگاری بشــر را بعهــده گرفــت تــا جهــان را از چنــگ شــیطان 
نجــات دهــد. جــدال عظیــم در آســمان شــروع شــد تــا در همیــن جهــان فیصلــه یابــد، 

در همیــن میــدان، کــه شــیطان ادعــا کــرده بــود کــه از آن اوســت. 
همــه جهــان در حیــرت فــرو رفــت کــه مســیح بایــد خــو.د را حقیــر ســازد تــا انســان 
ســقوط کــرده را نجــات دهــد. او کــه از ســتاره ای بــه ســتاره دیگــر و از جهانــی بــه 
جهانی دیگر عبور می کرد و همه را تحت سرپرســتی داشــت، به مشــیت خویش 
نیازهــای هــر وجــودی را در خلقــت بیکــران خویــش تامیــن مــی نمــود – کــه او بایــد 
بــر  تــرک نمــوده و هیئــت و طبیعــت بشــری را  تــا جــالل خویــش را  راضــی شــود 
خــود گیــرد، رازی بــود کــه ســماویان فــارغ از گنــاه از جهــان هــای دیگــر، مایــل بودنــد 
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تــا درک کننــد. وقتــی کــه مســیح بــه شــکل بشــری بــه دنیــای مــا آمــد، همــه شــدیداً 
عالقمنــد بودنــد تــا او را از هــر جایــی کــه مــی گذشــت دنبــال کننــد، قــدم بــه قــدم، 
معبــر خونیــن از آخــور تــا تپــه جلجتــا. ملکــوت توهیــن و اســتهزائی را کــه بــه او شــد 
نشــان داد، و مــی دانســت کــه عامــل تحریــک و فتنــه انگیــزی شــیطان اســت. آنــان 
بــه پیــش مــی رفــت نشــان دادنــد؛ شــیطان دائمــاً  کار خنثــی ســازی هایــی را کــه 
تاریکــی، انــدوه و رنــج را بــر نســل بشــر تجمیــل مــی کــرد و مســیح آنــرا خنثــی و بــی اثــر 
مــی ســاخت. آنــان نبــرد مابیــن نــور و ظلمــت را نظــاره مــی کردنــد همچنــان کــه رو 
بفزونــی بــود. و همچنانکــه مســیح بــر روی صلیــب در حــال تقــال و جــان کنــدن بــود 
فریــاد بــرآورد » تمــام شــد « )یوحنــا 19: ۳0(، فریــاد پیــروزی کــه از دنیــا بــه ملکــوت 
طنیــن انــداز شــد. همــاوردی عظیمــی کــه بــرای مدتهــای طویــل در ایــن جهــان در 
حــال پیشــرفت بــود اکنــون فیصلــه یافتــه و قطعــی شــده و مســیح ظفــر یافتــه بــود. 
بــرای انســان  پــدر و پســر  بــود کــه آیــا محبــت  ایــن ســوال پاســخ داده  بــه  مــرگ او 
کفایــت مــی نمــود تــا خــود انــکاری و روح فــداکاری و از خودگذشــتگی را ممارســت 
نمایــد. شــیطان خصلــت واقعــی خــود را بعنــوان کــذاب و قاتــل آشــکار کــرده بــود. 
دیــده شــده بــود کــه همــان روحــی کــه بموجــب آن او بــر فرزنــدان بشــر کــه تحــت 
قــدرت او بودنــد فرمانروائــی کــرده بــود، اگــر اجــازه یافتــه بــود بــر خردهــا و موجــودات 
آســمانی دیگــر نیــز عیــان مــی نمــود. بــا یــک صــدا جهــان وفــادار متحــداً مدیریــت 

الهــی را حمــد گفــت. 
چنانچــه احــکام تغییــر مــی یافــت، انســان مــی توانســت بــدون قربانــی مســیح 
نجــات یابــد؛ ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای مســیح ضــروری بــود تــا زندگــی خــود را 
برای نسل سقوط کرده ارزانی دارد، و اثبات می کند که قانون خدا او را از دعوی 
هایی که نسبت به او شده خالص نمی کند. نشان داده شده است که مزد گناه 
مــوت اســت. وقتــی کــه مســیح ُمــرد، نابــودی شــیطان قطعــی شــد. ولــی اگــر احــکام 
بــر صلیــب منســوخ و لغــو شــده بــود، همانطــور کــه خیلــی ادعــا مــی کننــد، آنــگاه 
رنــج و مــرگ فرزنــد عزیــز خــدا تنهــا تحمــل مــی شــد تــا فقــط چیــزی را کــه او خواهــان 
آن اســت بــه او بدهــد؛ آنــگاه ســرور اهریمنــی پیــروز مــی شــد و تغییــرات او بــر ضــد 
حکومــت الهــی برقــرار مــی مانــد. همــان واقعیتــی کــه مســیح جریمــه طغیــان بشــر را بــر 
خــود گرفــت اســتدالل قدرتمنــدی بــرای همــه موجــودات مخلــوق ســماوی اســت کــه 
احــکام غیــر قابــل تغییــر هســتند؛ کــه خــدا عــادل، رحیــم، و از خودگذشــته اســت؛ و 

اینکــه عدالــت الیــزال و رحمــت در اداره حکومــت وی اتحــاد دارنــد. 
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 ۵
» قائن و هابیل « 

]این فصل بر اساس کتاب پیدایش ۴: 1-1۵ تدوین گردیده است[

قائــن و هابیــل، پســران آدم، در مقایســه بــا یکدیگرشــخصیت بســیار متفاوتــی 
داشــتند. هابیــل نســبت بــه خداونــد وفــادار بــود و عدالــت و رحمــت خالــق را در 
برخــورد بــا انســان گناهــکار درک مــی کــرد. او امیــد بــه نجــات را بــا سپاســگزاری 
پذیرفــت. امــا قائــن، حــس طغیــان و سرکشــی را در دل مــی پرورانــد و بــر ضــد خــدا 

زمزمــه مــی کــرد بخاطــر ملعــون خوانــدن زمیــن و نــژاد بشــر بــه دلیــل گنــاه آدم. 
ایــن دو بــرادر نیــز، ماننــد آدم کــه پیــش از ایشــان امتحــان شــده بــود، مــورد آزمــون 
تــا نشــان دهنــد کــه آیــا بــه کالم خــدا ایمــان دارنــد و از آن اطاعــت  قــرار گرفتنــد 
مــی کننــد یــا نــه. آنــان از اقدامــی کــه بــرای نجــات انســان انجــام شــده بــود اطــالع 
داشــتند و سیســتم قربانــی را کــه خــدا مقــرر کــرده بــود، درک مــی کردنــد. آنــان مــی 
دانســتند کــه بــا ایــن قربانــی هــا، بایــد ایمانشــان را بــه منجــی کــه مظهــر آن بــود بیــان 
کننــد و در عیــن حــال بــه وابســتگی خودشــان بــه او بــرای دریافــت آمــرزش گناهــان 
اعتــراف کننــد. بــدون ریختــه شــدن خــون، آمــرزش گناهــان غیــر ممکــن بــود و آنــان 
باید با قربانی کردن نخســت زاده گله خود، ایمانشــان را به خون مســیح به عنوان 
قربانــی وعــده داده شــده نشــان مــی دادنــد. گذشــته از ایــن، نوبــر محصــوالت زمیــن 

بــه عنــوان هدیــه شــکرگزاری بایــد بــه حضــور خداونــد تقدیــم مــی شــد.
هــر دو بــرادر، مذبحــی مشــابه بنــا کردنــد و هدایایشــان را آوردنــد. هابیــل بنــا 
بــه دســتور خداونــد، از نخســت زادگان گلــه خویــش هدیــه ای آورد و » خداونــد 
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هابیل و هدیه او را پذیرفت « )پیدایش ۴ آیه ۴(. آتش از آســمان ســاطع گردیده 
و قربانــی را در ربــود. امــا قائــن بــه دســتور صریــح و قاطــع خداونــد بــی اعتنایــی کــرد 
و نوبــر محصــول خــود را تقدیــم کــرد. هیــچ نشــانه ای از آســمان دیــده نشــد تــا نشــان 
دهــد کــه هدیــه او پذیرفتــه شــده اســت. هابیــل از بــرادرش اســتدعا کــرد کــه بــا روش 
مقرر شده از سوی خدا به او نزدیک شود، اما استدعای او، قائن را در تعقیب 
کــردن راهــش مصمــم تــر کــرد. او بــه عنــوان بــرادر بزرگتــر، احســاس کــرد کــه از ســوی 

بــرادرش مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه و بــه نظــر او بــی احترامــی شــده اســت.
بــه ســوی خداونــد آمــد و در قربانــی او هیــچ  بــا بــی ایمانــی و اعتــراض  قائــن 
نشــانی از توبــه نبــود. او بــه نقشــه ای کــه خداونــد بــرای نجــات نســل آدم طــرح کــرده 
بــود، اعتقــاد نداشــت و پیــروی از نقشــه خداونــد در قربانــی کــردن منجــی موعــود را 
نشــانه ضعــف تلقــی مــی کــرد. قائــن بــه اعمــال خویــش متّکــی بــود و مــی خواســت 
بــا فضایــل خویــش بــه حضــور خــدا بیایــد. او بــه عــوض آوردن بــرّه و در هــم آمیختــن 
خــون او بــا هدایــای خویــش، نوبــر محصــول و دســترنج خــود را تقدیــم کــرد. قائــن 
تصــور کــرد کــه بــا هدیــه اش بــه خداونــد محبــت کــرده اســت. او توقــع داشــت کــه از 
ایــن طریــق رضایــت خداونــد را کســب کنــد. او در ســاختن مذبــح و آوردن قربانــی 
اطاعــت کــرده بــود، امــا اطاعــت او ناقــص بــود. بخــش اصلــی، یعنــی بــه رســمیت 

شــناختن نیــاز بــه یــک منجــی، فرامــوش شــده بــود.
قائــن و هابیــل، هــر دو گناهــکار بودنــد. آنــان مــی دانســتند کــه خداونــد شایســته 
احترام و پرستش می باشد. هر چند اعتقاد مذهبی ایشان مشابه بود، اما تفاوت 
میان این دو برادر بسیار عظیم است. » با ایمان بود که هابیل قربانی ای نیکوتر از 
قربانــی قائــن بــه خــدا تقدیــم کــرد « )عبرانیــان 11 آیــه 1۴(. هابیــل اصــول عظیــم نجــات 
را پذیرفت. او خود را گناهکار می دید و گناه را تشخیص می داد. او می دانست 
کــه مــزد گنــاه مــوت اســت و اینکــه گنــاه مصاحبــت او را بــا خداونــد قطــع کــرده اســت. 
هابیــل، قربانــی ذبــح شــده را بــه حضــور خــدا تقدیــم کــرد و بدیــن ترتیــب، اعتــراف کــرد 
کــه حکــم خداونــد مــورد تخطــی قــرار گرفتــه اســت. او از طریــق خــون ریختــه شــده، بــه 
قربانی آینده، یعنی مسیح که بر روی صلیب جلجتا می ُمرد، نظاره کرد و به کفاره 
ای کــه در آن مــکان پرداخــت مــی شــد، ایمــان آورد و بدیــن ترتیــب شــهادت داد کــه 

پارســا و عادل شــمرده شــده و قربانی او پذیرفته شــده اســت.
و  کــرده  را درک  تــا حقایــق  داشــت  را  ایــن فرصــت  ماننــد هابیــل،  نیــز  قائــن 
بپذیــرد. او قربانــِی یــک هــدف دلبخواهــی نبــود. یــک بــرادر بــرای پذیرفتــه شــدن و 
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دیگــری بــرای رّد شــدن انتخــاب نشــده بــود. بلکــه، هابیــل ایمــان و اطاعــت را برگزیــد 
و قائــن بــی ایمانــی و نااطاعتــی را. تمامــی نکتــه همیــن جاســت.

قائــن و هابیــل معــرف دو گــروه از مــردم هســتند کــه تــا انتهــای زمــان در ایــن 
جهــان زیســت خواهنــد کــرد. یــک گــروه، بــا ایمــان بــه مســیح کــه بــرای گنــاه قربانــی 
شــده اســت بــه خــدا نزدیــک مــی شــوند، در حالیکــه گــروه دیگــر بــه کوشــش هــا 
و اعمــال نیــک خــود اتــکا خواهنــد کــرد. از نظــر آنــان، قربانــی مســیح نمــی توانــد 
میــان انســان و خداونــد میانجیگــری کــرده و بنابرایــن قــادر نخواهــد بــود تــا انســان 
را بــا خداونــد آشــتی دهــد. در حالــی کــه فقــط از طریــق فضایــل عیســی اســت کــه 
خطاهایمــان مــی توانــد آمرزیــده شــود. آنانــی کــه خــود را از خــون مســیح بــی نیــاز 
احســاس مــی کننــد، و تصــور مــی کننــد کــه مــی تواننــد بــا اعمــال خودشــان رضایــت 
خداونــد را تأمیــن کننــد، همــان اشــتباهی را مرتکــب مــی شــوند کــه قائــن شــد. اگــر 
آنــان خــون پــاک کننــده را نپذیرنــد، تحــت محکومیــت قــرار دارنــد. بــرای ایشــان هیــچ 

راه نجــات دیگــری از عواقــب مرگبــار گنــاه پیــش بینــی نشــده اســت.
گروهــی کــه از الگــوی قائــن پیــروی مــی کننــد، بخــش اعظمــی از مــردم دنیــا را 
تشــکیل مــی دهنــد، چــرا کــه تقریبــاً تمامــی مذاهــب ســاختگی بــر اســاس همــان 
بــه  توانــد  مــی  نجــات  بــرای  انســان  کــه  اصــل  ایــن  اســت.  شــده  نهــاده  بنــا  اصــل 
تالشــهای خویــش متکــی شــود. بعضــی هــا ادعــا مــی کننــد کــه نــژاد بشــر نــه بــه نجــات 
بلکه به رشــد نیازمند اســت. رشــدی که می تواند به تزکیه، تعالی و زیبایی انســان 
کمــک کنــد. همانطــور کــه قائــن تصــور مــی کــرد کــه بــدون خــون قربانــی مــی توانــد 
خشــنودی خــدا را کســب کنــد، بــه همــان ترتیــب ایــن افــراد نیــز ســعی خواهنــد 
کــرد تــا بشــریت را بــدون اتــکا بــه کفــاره، بــه معیــار الهــی ارتقــا دهنــد. سرنوشــت 
قائــن، نتیجــه چنیــن تفکــری را نشــان مــی دهــد. ایــن کــه انســان، بــدون مســیح بــه چــه 
سرنوشــتی دچــار خواهــد شــد. بشــریت بــا قــدرت خویــش نمــی توانــد تعالــی یابــد. 
و بــه جــای اینکــه بــه ســوی خداونــد حرکــت کنــد، بــه ســوی شــیطان ســقوط خواهــد 
کــرد. مســیح، تنهــا امیــد ماســت. » زیــرا زیــر آســمان نامــی جــز نــام عیســی بــه آدمیــان 
داده نشــده تــا بــدان نجــات یابیــم. و در هیــچ کــس جــز او نجــات نیســت « )اعمــال 

رســوالن ۴ آیــه 12(.
ایمــان واقعــی، کــه کامــالً بــه مســیح تــوکل مــی کنــد، بــا اطاعــت از همــه مقــررات 
بــه  بــزرگ  زمــان حاضــر، مجادلــه  تــا  آدم  زمــان  از  آشــکار خواهــد شــد.  خداونــد، 
بــوده اســت. در همــه زمانهــا،  احــکام خداونــد مربــوط  از  نااطاعتــی  یــا  اطاعــت 
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افــرادی بــوده انــد کــه از یــک ســو مدعــی لطــف و رحمــت خداونــد بــوده انــد، و از 
ســوی دیگــر بعضــی از احــکام او را نادیــده مــی گرفتنــد. در حالــی کــه کتــاب مقــدس 
اعــالم مــی کنــد کــه » ایمــان بــا اعمــال کامــل مــی شــود « و اینکــه » ایمــان بــدوِن 
عمــل، ُمــرده اســت « )یعقــوب 2 آیــات 17 و 22(. » کســی کــه مــی گویــد خــدا را 
مــی شناســد، امــا از احکامــش اطاعــت نمــی کنــد، دروغگوســت و راســتی در او 

جایــی نــدارد « )اول یوحنــا 2 آیــه ۴(.
هنگامــی کــه قائــن فهمیــد هدیــه اش پذیرفتــه نشــده اســت، از خداونــد و از 
بــرادرش خشــمگین شــد. او از اینکــه خداونــد، هدیــه انســانی را بــه عــوض هدیــه 
نیــز  بــرادرش  دســت  از  و  بــود  شــده  بــود، خشــمگین  نپذیرفتــه  الهــی  شــده  مقــرر 
بــود،  بــه جــای نااطاعتــی از خداونــد، از خداونــد اطاعــت کــرده  بــه خاطــر اینکــه 

بــود. خشــمگین شــده 
بــه حــال  را  او  قائــن،  از ســوی  الهــی،  فرمــان  نادیــده گرفتــن  خداونــد علیرغــم 
خــود رهــا نکــرد، بلکــه بــا فروتنــی بــا وی گفتگــو کــرد. خداونــد بــه قائــن گفــت: » چــرا 
خشــمناک شــدی؟ و چرا ســر خود را به زیر افکندی؟ «. هشــدار خداوند از ســوی 
فرشــته پیــام آور تأییــد شــد: » اگــر نیکویــی مــی کــردی، آیــا مقبــول نمــی شــدی؟ و اگــر 
نیکویــی نکــردی، گنــاه بــر در، در کمیــن اســت و در انتظــار توســت، امــا تــو بــر وی 
مســلط شــوی « )پیدایــش ۴ آیــات 6 و 7(. انتخــاب بــه عهــدۀ قائــن گذاشــته مــی 
شــود. اگر او به فضائلی که از طریق منجی موعود کســب می شــود، ایمان داشــته 
باشــد و از فرائــض خداونــد اطاعــت کنــد، از رحمــت او برخــوردار خواهــد شــد. امــا 
اگــر در بــی ایمانــی و گنــاه اصــرار ورزد، دیگــر نبایــد بــه ایــن خاطــر کــه از ســوی خــدا 

پذیرفتــه نشــده اســت، هیــچ دلیلــی بــرای شــکایت داشــته باشــد.
امــا قائــن بــه جــای اینکــه بــه گنــاه خویــش اعتــراف کنــد، از بــی عدالتــی خداونــد 
بــا  او  ورزیــد.  کینــه  و  حســادت  بــرادرش  بــه  نســبت  و  کــرده  نارضایتــی  اظهــار 
عصبانیــت بــه بــرادرش نزدیــک شــد و ســعی کــرد بــا وی دربــارۀ رفتــاری کــه خداونــد 
با ایشــان کرده بود جر و بحث کند. هابیل با فروتنی اما با شــجاعت و صراحت 
از عدالــت و نیکویــی خداونــد دفــاع کــرد. او بــا نشــان دادن گنــاه قائــن ســعی کــرد او 
را متقاعــد کنــد کــه اشــتباه از خــود وی بــوده اســت. او بــه لطــف و رحمــت خداونــد 
در زنده نگه داشــتن والدینشــان اشــاره کرد، در حالی که خدا می توانســت ایشــان 
را بالدرنــگ هــالک کنــد. او تأکیــد کــرد کــه خــدا ایشــان را محبــت کــرده اســت، در 
غیــر اینصــورت، پســر بــی گنــاه خــود را نمــی داد تــا متحمــل مجازاتــی شــود کــه حــق 
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ایشــان بــوده اســت. همــه ایــن ســخنان، خشــم قائــن را برافروختــه تــر کــرد. عقــل و 
وجدان، بر حق بودن هابیل را به قائن گوشــزد می کرد، اما چون او نتوانســته بود 
در عصیــان بــر علیــه خداونــد، همــکاری هابیــل را کســب کنــد، بســیار خشــمگین 

بــود و بنابرایــن بــرادر خــود را کشــت. 
قائــن از بــرادرش خشــمگین شــد و او را کشــت، نــه بــه خاطــر گناهــی کــه هابیــل 
مرتکــب شــده بــود، بلکــه » اعمــال خــودش بــد بــود و اعمــال بــرادرش خــوب بــود «. 
بــه همیــن ترتیــب، در هــر عصــری افــراد شــریر از تمامــی کســانی کــه اعمالشــان از 
ایشــان بهتــر بــوده اســت، نفــرت داشــته انــد. اطاعــت و ایمــان راســخ هابیــل، در 
نظــر قائــن مایــه نکوهــش دایمــی بــود. » زیــرا هــر آن کــه بــدی را بــه جــا مــی آورد از 
نــور نفــرت دارد و نــزد نــور نمــی آیــد، مبــادا کارهایــش آشــکار شــده، رســوا گــردد «. 
)یوحنــا ۳ آیــه 20(. نــور آســمانی کــه از شــخصیت و رفتــار خادمــان امیــن خداونــد 
منعکــس مــی شــود، هــر چــه نورانــی تــر باشــد، گناهــان افــراد گناهــکار بیشــتر آشــکار 
نــور را منتشــر مــی کننــد،  بــرای نابــودی آنانــی کــه ایــن  مــی شــود و تــالش ایشــان 

قطعــی تــر خواهــد بــود.
مــرگ هابیــل اولیــن نمونــه از عداوتــی بــود کــه خداونــد اعــالم کــرده بــود کــه میــان 
مــار و ذریــت زن و میــان شــیطان و خادمــان آن بــا مســیح و پیــروان او پدیــد مــی آیــد. 
شــیطان به واســطه گناه آدم، بر نژاد آدم مســلط شــده بود، اما مســیح ایشــان را قادر 
مــی ســازد تــا یــوغ بردگــی او را بــه دور اندازنــد. هــر فــردی کــه از طریــق ایمــان بــه بــرّه 
خداونــد نزدیــک مــی شــود و خدمــت بــه گنــاه را انــکار مــی کنــد، آتــش خشــم شــیطان 
را شــعله ور مــی کنــد. زندگــی پــاک هابیــل، برعلیــه ادعــای شــیطان کــه اطاعــت از 
احــکام خــدا را غیــر ممکــن مــی دانســت، شــهادت داد. زمانــی کــه قائــن فهمیــد کــه 
نمی تواند هابیل را کنترل کند، آنچنان خشــمگین شــد که او را به قتل رســانید. هر 
جــا کــه افــراد بــا اطاعــت از احــکام خــدا زندگــی کننــد، بــا چنیــن رفتــاری روبرو خواهند 
شد. شاگردان مسیح نیز در طی اعصار با چنین روحیه ای مواجه شدند. جنایاتی 
که بر علیه پیروان عیسی انجام می شوند، تحت تحریک شیطان و لشکرلشکریان 
اوســت، زیــرا کــه آنــان از پیــروی شــیطان امتنــاع مــی کننــد. چنیــن جنایاتــی حاصــل 
خشــم دشــمن شکســت خــورده اســت. امــا هــر کــه بــه خاطــر عیســی شــهید شــود، 
پیــروز خواهــد شــد زیــرا نبــی مــی گویــد: » آنــان بــر او یعنــی )همــان مــار قدیمــی کــه 
ابلیــس یــا شــیطان نــام دارد( بــا خــون بــره و بــا کالم شــهادت خــود پیــروز شــده انــد، زیــرا 
که جان خود را دوســت نداشــتند، حتی تا به مرگ « )مکاشــفه 12 آیات 9 و 11(.
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قائــِن قاتــل، بــرای پاســخ گویــی بــه حضــور خداونــد فــرا خوانــده شــد. خداونــد 
بــه قائــن گفــت: » بــرادرت هابیــل کجاســت؟ « گفــت: » نمــی دانــم، مگــر پاســبان 
بــرادرم هســتم؟ «. قائــن آنقــدر در گنــاه فــرو رفتــه بــود کــه حضــور دایمــی خداونــد 
و عظمــت و دانایــی او را نادیــده گرفــت، بنابرایــن بــرای پنهــان کــردن گناهــش بــه 

شــهادت دروغ متوســل شــد.
خداونــد، بــار دیگــر بــه قائــن گفــت: » چــه کــرده ای؟ خــون بــرادرت از زمیــن 
نــزد مــن فریــاد بــر مــی آورد! « خداونــد بــه قائــن فرصــت داد تــا بــه گناهــش اعتــراف 
کنــد و بــه او مهلــت داده شــده بــود تــا در ایــن بــاره فکــر کنــد. قائــن از گنــاه خویــش 
و از دروغ بزرگــی کــه بــرای پنهــان کــردن آن گفتــه بــود اطــالع داشــت، بــا ایــن وجــود، 
در رفتــارش هیــچ تغییــری دیــده نشــد، بــه همیــن دلیــل، خداونــد، حکــم وحشــتناک 
را اعــالم کــرد: » اکنــون تــو ملعــون هســتی از زمینــی کــه دهــان خــود را بــاز کــرد تــا 
خــون بــرادرت را از دســتت فــرو بــرد. هــر گاه کار زمیــن کنــی، همانــا قــوت خــود را 
دیگــر بــه تــو ندهــد و پریشــان وآواره در جهــان خواهــی بــود « )پیدایــش ۴ آیــات 9 تــا 
12(.علیرغــم اینکــه قائــن بــه خاطــر گناهــش مســتحق حکــم مــرگ بــود، خالــق رحیــم 
و مهربــان زندگــی او را بخشــید و بــه او فرصــت داد تــا توبــه کنــد. امــا قائــن ســنگدل 
تــر شــد تــا بــا گســتاخی بــر علیــه اقتــدار خداونــد عصیــان کنــد. بدیــن ترتیــب بــه رهبــر 
گناهــکاراِن گســتاخ و فاســد تبدیــل شــد، ایــن فــرد ُمرتــد و فریــب خــورده از ســوی 
شــیطان، باعــث وسوســه ســایرین شــد و سرمشــق و تأثیــر او آنقــدر باعــث فســاد 
اخالقــی شــد کــه زمیــن را از گمراهــی و خشــونت لبریــز کــرد و جهــان بــا ســرعت بــه 

ســوی هالکــت و ویرانــی کشــیده شــد.
خداونــد بــا بخشــیدن حیــات اولیــن قاتــل، موضــوع بســیار بااهمیتــی را دربــاره 
مجادلــه بــزرگ در حضــور تمامــی کائنــات معرفــی کــرد. سرگذشــت غــم انگیــز و 
ســیاه قائــن و نســل او نشــان مــی دهــد کــه اگــر بــه فــرد گناهــکار اجــازه داده شــود 
تــا بــرای همیشــه زندگــی کــرده و بــه گنــاه خویــش در مقابــل خــدا ادامــه دهــد، چــه 
نتایجــی را بــه بــار خواهــد آورد. رحمــت خداونــد باعــث شــد تــا افــراد گناهــکار در 
گناهشــان گســتاخ تــر و ســرکش تــر شــوند. پانــزده قــرن بعــد از حکــم مجــازات اعــالم 
شــده دربــاره قائــن، زمیــن از هــر نــوع گنــاه و شــرارت لبریــز شــد و معلــوم شــد کــه 
مجــازات مــرِگ اعــالم شــده دربــاره انســان بــه خاطــر تخطــی از احــکام خداونــد، تــا 
چــه انــدازه عادالنــه و مرحمــت آمیــز بــوده اســت. انســانها هــر چــه بیشــتر در گنــاه 

زیســتند، بیشــتر در فســاد و تباهــی غــرق شــدند. 
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شــیطان بــا انــرژی فــراوان و بــا هــزار چهــره تــالش مــی کنــد تــا ماهیــت و حکومــت 
خداونــد را بــد جلــوه دهــد. او بــا نقشــه هــای گســترده و ســازمان یافتــه و بــا قدرتــی 
شــگفت انگیــز تــالش مــی کنــد تــا ســاکنان زمیــن را بــا دروغهایــش اســیر کنــد. امــا 
خداونــدی کــه دانــای مطلــق و عــارف القلــوب اســت انتهــا را از ابتــدا مــی بینــد و 
نقشــه او در برخــورد بــا گنــاه و شــرارت جامــع و گســترده اســت. هــدف او صرفــاً 
ســرکوب کــردن عصیــان نبــود، بلکــه در نظــر داشــت تــا طبیعــت عصیــان را بــه تمامــی 
تــا  بــود  بــود، و هــدف از آن ایــن  کائنــات نشــان دهــد. نقشــه خــدا کامــالً روشــن 
عدالــت، رحمــت، حکمــت و پارســایی او در برخــورد بــا گنــاه را کامــالً آشــکار کنــد.

ســاکنان مقــدس آســمان، بــا عالقمنــدی بســیار حوادثــی را کــه بــر روی زمیــن 
اتفــاق مــی افتــاد، نظــاره مــی کردند.آنــان در زندگــی و وضعیــت مــردم جهــان کــه 
پیــش از طوفــان زندگــی مــی کردنــد، نتایــج اقدامــات شــیطان را در انــکار اقتــدار 
مسیح و کنار گذاشتن احکام خداوند را دیدند. » شرارت انسان در زمین بسیار 
بــود « )پیدایــش 6 آیــه ۵ (. هــر انگیــزه و هــر تصــوری از خیالهــای دل آدمــی، بــا 
پاکــی و ســالمتی و محبــت الهــی در جنــگ بــود. چنیــن فســاد وحشــتناکی نتیجــه 
سیاســت شــیطان بود که ســعی داشــت تا مخلوقات خداوند را از احکام مقدس 

او رویگــردان کنــد.
خداونــد از طریــق حقایقــی کــه در جریــان مجادلــه بــزرگ، آشــکار شــد، اصــول 
از ســوی همــه فریــب خــوردگان و  از ســوی شــیطان و  کــه  را  حاکمیــت خویــش 
گمراهــان تحریــف شــده اســت، نشــان خواهــد داد. عدالــت او ســرانجام از ســوی 
تمامــی جهــان اعــالم خواهــد شــد، هــر چنــد چنیــن اعترافــی آنقــدر دیــر اعــالم مــی 
شــود کــه نخواهــد توانســت گناهــکاران را نجــات دهــد. هــر کــه از احــکام خداونــد 
رویگــردان شــود در مبــارزه بــا مســیح در کنــار شــیطان قــرار مــی گیــرد. و هنگامــی کــه 
زمــان داوری ایــن جهــان فــرا مــی رســد، همــه آنــان در سرنوشــت نهایــی شــیطان بــا 
وی ســهیم خواهنــد شــد و آنــگاه تمامــی کائنــات در مقــام شــاهدان محکومیــت 
شــیطان و پیروانــش اعــالم خواهنــد کــرد کــه » عــدل و حــق اســت راههــای تــو، ای 

پادشــاِه همــه اعصــار « )مکاشــفه 1۵ آیــه ۳(.
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]این فصل بر اساس کتاب پیدایش ۴: 2۵ تا 6: 2 تدوین گردیده است[

بــه آدم، پســر دیگــری بخشــیده شــد تــا وارث وعــده و وارث حــّق نخســت زادگــی 
روحانی باشد. او را شیث نام نهادند که به معنی » منصوب شده « یا » عوض 
یــا جبــران «؛ » بــه خاطــر « مــی باشــد. زیــرا مــادرش گفــت: » خــدا نســلی دیگــر 
بــه مــن قــرار داد، بــه عــوض هابیــل کــه قائــن او را کشــت « )پیدایــش ۴ آیــات 2۵ 
و 26(. شــیث از قائــن و هابیــل بلنــد قامــت تــر بــود و در مقایســه بــا ایشــان بــه آدم 
شــبیه تــر بــود. او از شــخصیت ارزشــمندی برخــوردار بــود و در طریــق هابیــل گام 
برمــی داشــت. بــا ایــن وجــود، او نیــز ماننــد قائــن، طبیعــت گناهــکار پــدر و مــادرش 
را بــه ارث بــرده بــود. در ارتبــاط بــا خلقــت آدم، گفتــه شــده اســت کــه » آدم بــه 
شــباهت خــدا آفریــده شــد «، اّمــا آدم، بعــد از ارتــکاب گنــاه » پســری بــه شــباهت 
و بــه صــورت خــود آورد « )پیدایــش ۵ آیــات 1 و ۳ (. همانطــور کــه آدم بــی گنــاه 
و بــه شــباهت خــدا آفریــده شــد، شــیث ماننــد قائــن، طبیعــت گناهــکار والدینــش 
را بــه ارث بــرد. اّمــا اخبــار مربــوط بــه منجــی را پذیرفتــه، و در پارســایی تعلیــم یافتــه 
بــود. او نیــز ماننــد هابیــل بــرای احتــرام و جــالل خداونــد خدمــت کــرد و اذهــان افــراد 

گناهــکار را بــه احتــرام و اطاعــت از خالــق ســوق داد. 
بــه  آنوقــت  در  نامیــد.  اَنــوش  را  او  و  شــد  متولــد  پســری  نیــز  شــیث  بــرای   «
خوانــدن اســم خداونــد شــروع کردنــد « )پیدایــش ۴ آیــه 26 (. هابیــل پیــش از ایــن 
خــدا را عبــادت کــرده بــود، اّمــا هنگامــی کــه نســل آدم زیــاد شــد، فاصلــه میــان ایــن 

80

FA-PP-Body.indd   75 3/20/19   1:17 PM



۷6  | مشایخ و انبیاء

دو گــروه مشــخص تــر شــد. در حالــی کــه یــک گــروه نســبت بــه خداونــد وفــادار مــی 
مانــد، گــروه دیگــر در نااطاعتــی و مجادلــه بــا خداونــد مــی زیســت.

قبــل از ســقوط، والدیــن اولیــه مــا، ســبت را کــه در بــاغ عــدن وضــع شــده بــود، 
نگــه داشــته بودنــد و بعــد از بیــرون رانــده شــدن از بهشــت نیــز، رعایــت آن را ادامــه 
دادنــد. آنــان ثمــرات تلــخ نااطاعتــی را چشــیده و آن چــه را کــه هــر فــردی بــا نادیــده 
گرفتــن احــکام خــدا دیــر یــا زود خواهــد فهمیــد، آموختــه بودنــد. اینکــه فرائــض الهــی، 
نکننــد،  اطاعــت  فرائــض  ایــن  از  کــه  و کســانی  بــوده  تغییــر  قابــل  غیــر  و  مقــدس 
مطمئنــاً مجــازات خواهنــد شــد. روز ســبت، از ســوی تمامــی فرزنــدان آدم کــه بــه 
کــه  را  او روزی  و فرزنــدان  قائــن  اّمــا  ماندنــد، محتــرم شــمرده شــد.  وفــادار  خــدا 
خداونــد در آن آرامــی گرفتــه بــود، حرمــت نگذاشــتند. آنــان بــدون توجــه بــه فرمــان 

صریــح خداونــد، زمــان کار و استراحتشــان را خودشــان انتخــاب کردنــد.
قائــن بعــد از اینکــه بــه وســیله خداونــد ملعــون خوانــده شــد، خانــه پــدری اش 
را تــرک کــرده بــود. او نخســت، بــه حرفــه کشــاورزی مشــغول شــده بــود و پــس از 
آن شــهری بنــا کــرده و نــام پســر بــزرگ خــود را بــر آن نهــاد. او از حضــور خداونــد 
دور شــده و بــر روی زمینــی کــه زیــر لعنــت گنــاه قــرار داشــت بــه دنبــال کســب مــال 
ثــروت و لــذات دنیــوی مشــغول شــد. بدیــن ترتیــب، قائــن رهبــرِی گــروه عظیمــی 
از مــردم را کــه خــدای ایــن جهــان را نمــی پرســتند، بــه عهــده گرفــت. پیــروان او بــه 
عنــوان افــرادی شــناخته مــی شــوند کــه بــه امیــال مــادی و دنیــوی متعلــق مــی باشــند. 
آنــان بــا نقشــه ای کــه خداونــد بــرای انســان طــرح ریــزی کــرده بــود، مخالفــت مــی 
ورزیدنــد. لََمــک، از نســل پنجــم قائــن، بــا گرفتــن دو همســر بــرای خــود، گنــاه دیگــری 
را بــه گناهــان نســل قائــن کــه بــا کشــتن هابیــل شــروع شــده بــود، اضافــه کــرد. هابیــل 
زندگــی روســتایی و شــغل گلــه داری را انتخــاب کــرده بــود. و در خیمــه یــا چــادر 
ســاکن شــده بــود و فرزنــدان شــیث نیــز از همــان طریــق پیــروی کردنــد. آنــان تصدیــق 
کردنــد کــه » بــر زمیــن، بیگانــه و غریبنــد» کــه » مشــتاق ســرزمینی نیکوتــر بودنــد، 

یعنــی مشــتاق وطنــی آســمانی « )عبرانیــان 11 آیــات 1۳، 16(.
فرزنــدان قائــن و هابیــل بــرای مدتــی جــدا از هــم زندگــی کردنــد. اّمــا پــس از 
مدتــی نســل قائــن، از محــل ســکونت اولیــه خــود نقــل مــکان کــرده و در دشــتها و 
درّه هایــی کــه فرزنــدان شــیث در آن زندگــی مــی کردنــد، ســاکن شــدند. فرزنــدان 
شــیث بــرای فــرار از تأثیــر فاســد کننــده آنــان، بــه کوهســتانها عقــب نشــینی کــرده 
و در آنجــا ســاکن شــدند. تــا زمانــی کــه ایــن جدایــی ادامــه یافــت، آنــان بــا دلــی پــاک 
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خداونــد را پرســتش و عبــادت کردنــد. اّمــا بــه تدریــج و گذشــت زمــان، بــا ســاکنان 
دره هــا آمیختنــد. ایــن معاشــرت عواقــب بســیار خطرناکــی را بــه همــراه داشــت. 
» پســران خــدا دختــران آدمیــان را دیدنــد کــه نیکــو منظرنــد « )پیدایــش 6 آیــه 2(. 
فرزنــدان شــیث، مجــذوب زیبایــی دختــران نســل قائــن شــدند و از طریــق ازدواج بــا 
ایشــان خداونــد را ناخشــنود کردنــد. بســیاری از خــدا پرســتان بــا وسوســه هایــی کــه 
بــه طــور مــداوم در مقابلشــان بــود، فریــب خــورده و مرتکــب گنــاه شــدند و بدیــن 
ترتیــب، پاکــی و ویژگــی شــخصیتی شــان را از دســت دادنــد. معاشــرت بــا افــراد 
گمــراه، رفتــار و کردارشــان را فاســد کــرد و محدودیــت هــای مربــوط بــه هفتمیــن 
حکــم نادیــده گرفتــه شــد، » و از هــر کــدام کــه خواســتند، زنــان بــرای خویشــتن مــی 
گرفتنــد «، » فرزنــدان شــیث بــه راه قائــن رفتنــد « )پیدایــش 6 آیــه 2؛ رســاله یهــودا 
آیــه 11(. آنــان افکارشــان را بــر روی آســایش و ســعادت دنیــوی معطــوف کــرده و 
احــکام خداونــد را نادیــده گرفتنــد. آنــان » هــر چنــد خــدا را نشــناختند، اّمــا او را 
چــون خــدا حرمــت نداشــتند، بلکــه در اندیشــه خــود بــه بطالــت گرفتــار آمدنــد «. 
پس » خدا نیز آنان را به ذهنی فرو مایه واگذاشــت تا مرتکب اعمال ناشایســت 

شــوند «. گنــاه ماننــد جذامــی هولنــاک بــه سراســر زمیــن ســرایت کــرد.
آدم، قریــب بــه هــزار ســال زندگــی کــرد و عواقــب گنــاه را دیــد. او بــا صداقــت 
کوشــید تــا ســرعت ارتــکاب گنــاه را متوقــف کنــد. او دســتور یافتــه بــود تــا نســل خــود 
را در طریــق خداونــد تعلیــم دهــد. آدم، حقایقــی را کــه خداونــد بــه او نشــان داده 
بــود، بــا دقــت بــه خاطــر ســپرده بــود و آنهــا را بــرای نســلهای بعــدی تکــرار کــرده بــود. 
او زندگــی پــاک و ســعادتمند انســان در بــاغ عــدن را بــرای فرزنــدان و نوادگانــش و تــا 
نســل نهــم آنــان توضیــح داده و ضــرورت اطاعــت از احــکام خــدا را بــه ایشــان تعلیــم 
داد. آدم بــا تکــرار شــرح حــال ســقوط خــود بــه رحمــت خداونــد اشــاره کــرده و نقشــه 
نجــات را بــرای ایشــان توضیــح داد. امــا در میــان ایشــان تعــداد کمــی بــه ســخنان او 
توجــه کردنــد. او اغلــب اوقــات بــه خاطــر گناهــی کــه باعــث مصیبــت شــده بــود، بــا 

ســرزنش هــای تلــخ ایشــان روبــرو مــی شــد. 
زندگــی آدم، یــک زندگــی پــر از مصیبــت، تحقیــر و ندامــت بــود. آدم، زمانــی کــه 
بــاغ عــدن را تــرک کــرد، از تصــور مــرگ دچــار وحشــت شــد. او در خانــواده بشــری، 
اولیــن کســی بــود کــه از واقعیــت مــرگ آگاه شــده بــود، هنگامــی کــه قائــن، نخســت 
زاده پســرش، بــرادر خــود هابیــل را کشــت. او بــه خاطــر گنــاه خویــش و در پــی آن، 
طــرد کــردن قائــن و مــرگ هابیــل آن چنــان از ندامــت لبریــز شــد کــه قامتــش خمیــده 
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شــد. آدم فســاد گســترده ای را کــه نهایتــاً موجــب مــی شــد تــا جهــان بــه وســیله 
طوفــان هــالک گــردد، مشــاهده کــرد. هــر چنــد کــه در ابتــدا بــا شــنیدن محکومیــت 
مــرگ خــود از ســوی خــدا وحشــت زده شــده بــود، امــا بعــد از نزدیــک بــه هــزار ســال 
مشــاهده عواقــب گنــاه، اکنــون متوجــه مــی شــد کــه خاتمــه یافتــن زندگــی پــر از رنــج 

و اندوهــش، از رحمــت خداونــد بــوده اســت.
دنیــای پیــش از طوفــان، علیرغــم شــرارت و گنــاه، آنطــور کــه غالبــاً تصــور شــده 
بــه مــردم آن زمــان فرصــت داده شــده  اســت، عصــر بربریــت و جاهلیــت نبــود. 
بــود تــا بــه میــزان مطلوبــی از قــدرت معنــوی و عقالنــی دسترســی داشــته باشــند. 
آنــان از قــدرت جســمی و ذهنــی قــوی برخــوردار بودنــد و امتیــازات ایشــان بــرای 
کســب دانــش مذهبــی و علمــی بــی نظیــر بــود. اشــتباه اســت اگــر تصــور کنیــم کــه 
]83[ چــون مــردم آن زمــان از عمــر طوالنــی برخــوردار بودنــد، ذهنشــان بــا تأخیــر بــه 
بلــوغ مــی رســیده اســت، در حالــی کــه قــوای ذهنــی ایشــان در ســنین اولیــه جوانــی 
پــرورش مــی یافــت و آنانــی کــه تــرس خــدا را در دل مــی پرورانیدنــد و طبــق اراده 
او زندگــی مــی کردنــد، بــه کســب معرفــت و حکمــت بیشــتری ادامــه مــی دادنــد. 
اگــر مــی توانســتیم دانشــمندان سرشــناس امــروز را بــا مــردم آن زمــان کــه در عصــر 
پیــش از طوفــان زندگــی مــی کردنــد مقایســه کنیــم، خواهیــم دیــد کــه قــوای جســمی 
و ذهنــی ایشــان بســیار در ســطح پاییــن تــری بــه نظــر مــی رســد. همانطــور کــه ایــام 
عمــر انســان کاهــش یافــت و قــوای جســمی او تحلیــل رفــت، بــه همــان ترتیــب، 
از اســتعدادهای ذهنــی او کاســته شــد. امــروزه افــرادی وجــود دارنــد کــه بیســت 
تــا پنجــاه ســال از عمــر خــود را در مطالعــه و تحقیــق ســپری مــی کننــد و جهــان از 
دســتاوردهای ایشــان بــا افتخــار و احتــرام یــاد مــی کنــد. امــا ایــن دســتاوردها در 
مقایســه بــا قــوای ذهنــی و جســمی مــردم آن زمــان کــه در طــول قرنهــا رشــد و پــرورش 

یافتــه بــود، چــه انــدازه محــدود بــه نظــر مــی رســد!
درســت اســت کــه مردمــان عصــر جدیــد از دســتاوردهای نیاکانشــان بهــره منــد 
هســتند. مــردان متفکــر و دانشــمند، طرحهــا، مطالعــات و نوشــتجات خــود را بــرای 
بــه  کــه  آنجــا  تــا  ایــن خصــوص، و  امــا حتــی در  باقــی گذاشــتند.  بعــدی  نســلهای 
دانــش انســانی مربــوط مــی شــود، مردمــان دوران آدم از امتیــازات بســیار بزرگتــری 
برخــوردار بودنــد، زیــرا انســانی کــه بــه شــباهت خــدا آفریــده شــده بــود، بــرای صدهــا 
ســال در میــان ایشــان زندگــی کــرده بــود. کســی کــه پــروردگار آفرینــش، خلقــت او را 
نیکــو اعــالم کــرده بــود. و حکمــت مربــوط بــه جهــان خلقــت را بــه او تعلیــم داده بــود. 
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آدم، شــرح حــال آفرینــش را از خداونــد فــرا گرفتــه بــود، او حوادثــی را کــه در طــی 
نهصــد ســال بوقــوع پیوســت، شــخصاً دیــده بــود و اطالعــات خــود را بــه فرزندانــش 
منتقــل کــرده بــود. مردمانــی کــه در زمــان پیــش از طوفــان زندگــی مــی کردنــد، کتــاب 
و نوشــتجات ثبــت شــده نداشــتند، امــا بــه واســطه قــدرت جســمی و ذهنــی عالــی، 
از حافظــه قــوی برخــوردار بــوده و حقایقــی را کــه بــه ایشــان اطــالع داده شــده بــود، 
دریافــت و حراســت کــرده و بــدون هیــچ خللــی آن را بــه نســلهای بعــد منتقــل مــی 
کردنــد. بدیــن ترتیــب، هفــت نســل، در طــول صدهــا ســال بــر روی زمیــن بــا یکدیگــر 
زندگــی کــرده و از دانــش و تجربیــات یکدیگــر بهــره منــد شــدند و ایــن تجربیــات را بــه 

نســلهای بعــد منتقــل کردنــد.
طریــق  از  خداونــد  شــناخت  کســب  بــرای  عصــر  آن  مردمــان  کــه  امتیازاتــی 
اعمالــش از آن بهــره منــد شــدند، هرگــز بــا هیــچ عصــری قابــل مقایســه نبــوده اســت. 
آن عصرهــا، عصــر تاریکــی مذهبــی نبــود بلکــه عصــری بــود کــه روشــنایی عظیــم بــر آن 
حکمفرمــا بــود. همــه عالــم ایــن فرصــت را داشــت تــا تعالیــم آدم را دریافــت کنــد. و 
آنانــی کــه خــدا تــرس بودنــد، نیــز از تعالیــم مســیح و فرشــتگان بهــره منــد مــی شــدند. 
آنــان در بــاغ خداونــد کســی را دیدنــد کــه شــاهد خامــوش حقیقــت بــود، کســی کــه 
بــرای قرنهــا در میــان انســانها اقامــت کــرده بــود. بــر دروازه عــدن کــه توســط فرشــته 
ای کروبــی محافظــت مــی شــد، جــالل خداونــد آشــکار شــد و پرســتندگان خداونــد 
نخســتین بــار بــه ایــن مــکان آمدنــد. مذبــح هــای ایشــان در همیــن مــکان بنــا شــد و 
هدایــای ایشــان تقدیــم گردیــد. در همیــن مــکان بــود کــه، قائــن و هابیــل هدایــای 

خویــش را آوردنــد و خداونــد مرحمــت کــرده و بــا ایشــان گفتگــو کــرده بــود.
شــک گرائــی نمــی توانســت موجودیــت عــدن را انــکار کنــد، زیــرا کــه در دیــدرس 
قــرار گرفتــه و ورودی آن بــه وســیله فرشــتگان محافظــت مــی شــد. نظــم و ترتیــب 
آفرینــش، موضــوع بــاغ عــدن و سرگذشــت دو درخــت آن، کــه بــا سرنوشــت انســان 
پیونــد خــورده بــود، حقایقــی اســت کــه هرگــز نمــی توانســت مــورد انــکار قــرار گیــرد. 
موجودیــت و اقتــدار خداونــد و التــزام مربــوط بــه قوانیــن او حقایقــی بــود کــه در زمــان 
سکونت آدم در میان انسانها، نمی توانست از سوی ایشان مورد تردید قرار گیرد.

بــه  کــه  داشــتتند  وجــود  مقــدس  مــردان  از  ای  رایــج، سلســله  علیرغــم فســاد 
واســطه مصاحبــت بــا خداونــد از مقامــی رفیــع و شــخصیتی پــاک برخــوردار بودنــد 
و در معاشــرت بــا ملکــوت زندگــی مــی کردنــد. آنانــی از ذکاوتــی خــارق العــاده و 
درکــی چشــمگیر برخــوردار بودنــد. ایــن افــراد مأموریــت مقــدس و مهمــی را بــه عهــده 
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داشــتند، و آن رشــد و پــرورش شــخصیت پارســایی و تعلیــم خداشناســی و تقــوا، 
امــا بســیارند  بــرده شــده اســت،  نــام  از تعــداد معــدودی در کتــاب مقــدس  تنهــا 
شــاهدان امیــن و وفــاداری کــه در طــی قرنهــا خداونــد را بــا صداقــت پرســتش و 

عبــادت کردنــد.
دربــاره خنــوخ مکتــوب اســت کــه، شــصت و پنــج ســال بزیســت و صاحــب 
پســری شــد. بعــد از آن بــه مــدت ســیصد ســال بــا خــدا راه رفــت. او در نخســتین 
ســالهای زندگــی اش، شــخصی بــا محبــت و خــدا تــرس بــود و احــکام او را نــگاه 
داشــته بــود. او مــردی از سلســله مــردان مقــدس و از حافظــان ایمــان حقیقــی و 
پیشــروان نســل موعــود بــود. او داســتان غــم انگیــز گنــاه و ســخنان تســلی بخــش 
و حاکــی از فیــض خداونــد را از زبــان آدم شــنیده و بــه آمــدن منجــی امیــدوار بــود. 
امــا بعــد از تولــد نخســتین پســرش، بــه تجربــه بزرگتــری دســت یافتــه و بــه خداونــد 
نزدیکتــر شــد. او بــه عنــوان یکــی از فرزنــدان خــدا وظایــف و مســئولیت هایــش را 
بــه طــور کامــل درک کــرده و هنگامــی کــه محبــت فرزنــد نســبت بــه پــدر و تــوکل و 
ایمــان ســاده او بــه محافظــت پــدر را دیــد و مهربانــی و اشــتیاق عمیــق قلبــی خویــش 
را نســبت بــه نخســت زاده پســرش را احســاس کــرد، درس خــارق لعــاده محبــت 
خدا نسبت به انسان را در اعطای پسر یگانه اش و اعتمادی را که فرزندان خدا 
نســبت بــه پــدر آســمانی شــان نشــان مــی دهنــد، درس بزرگــی را آموخــت. محبــت 
بیکــران و پایــان ناپذیــر خــدا بــه واســطه مســیح، بــه موضــوع تفکــر هــر روز و شــب او 
تبدیــل شــد و او بــا تمامــی دل و جــان ســعی کــرد تــا چنیــن محبتــی را بــه مردمــی کــه 

در میانشــان ســاکن بــود، آشــکار کنــد.
راه رفتن خنوخ با خداوند در خواب و خیال نبود، بلکه در تمامی اعمال روزانه 
او دیــده مــی شــد. او گوشــه نشــینی اختیــار نکــرد و خــود را از معاشــرت بــا مــردم 
محروم نکرد، زیرا از سوی خداوند وظیفه ای به او محول شده بود تا در این جهان 
انجــام دهــد. او در میــان خانــواده و در معاشــرت بــا مــردم و بــه عنــوان یــک همســر و 

پــدر، یــک دوســت و یــک شــهروند، خــادم ثابــت قــدم و تزلــزل ناپذیــر خداونــد بــود.
دل خنــوخ بــا اراده خداونــد در هماهنگــی و تــوازن بــود، بــرای اینکــه، » آیــا دو 
نفــر بــا هــم راه مــی رونــد جــز اینکــه متّفــق شــده باشــند؟ « )عامــوس ۳ آیــه ۳(. و 
بــه مــدت ســیصد ســال ادامــه یافــت و هــر چــه زمــان مــی  ایــن راه رفتــن مقــدس 
مــی  افزایــش  بــه خداونــد  نســبت  او  محبــت  و  تــر  قــوی  خنــوخ  ایمــان  گذشــت، 
بــا جدیــت و وقــف در مســیر خداونــد  یافــت. مســیحیان کمــی وجــود دارنــد کــه 
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گام بردارنــد مگــر اینکــه بداننــد کــه مــدت زیــادی از عمرشــان باقــی نمانــده و یــا اینکــه 
آمــدن مســیح قریــب الوقــوع اســت. ولــی ایمــان خنــوخ قدرتمنــد تــر شــد و بــا ســپری 

شــدن قــرن هــا، عشــق او نســبت بــه خــدا شــدید تــر شــد.
خنوخ از ذهنی قوی و دانش وسیعی برخوردار بود. او مکاشفات ویژه ای را 
از خداوند دریافت می کرد، و هر چند که در معاشرت مستمر با آسمان زندگی 
میکــرد بــا ایــن حــال در زمــره یکــی از متواضــع تریــن افــراد محســوب مــی گشــت. او 

هــر چــه بــه خــدا نزدیکتــر مــی شــد، بیشــتر بــه عیــب و ضعــف خویــش پــی مــی بــرد.
خنــوخ بــه خاطــر افزایــش گنــاه و نااطاعتــی مــردم مضطــرب گردیــد و از تــرس 
اینکــه بــی دینــی ایشــان، احتــرام او را بــه خداونــد کاهــش دهــد، از معاشــرت مــداوم 
بــا مــردم اجتنــاب ورزیــد و بیشــتر وقــت خــود را در دعــا و راز و نیــاز ســپری کــرد. 
تــا اراده صریــح او را شــناخته و  انتظــار کشــید  بدیــن ترتیــب در حضــور خداونــد 
انجــام دهــد. بــرای خنــوخ، دعــا کــردن مایــه تنفــس روح بــود و او درســت در حــال و 

هــوای آســمان زندگــی مــی کــرد.
خداونــد از طریــق فرشــتگان مقــدس، نقشــه هالکــت جهــان بــه وســیله طوفــان 
را بــرای خنــوخ آشــکار کــرد. و نقشــه نجــات را نیــز بــه طــور کامــل تــری بــه او نشــان 
داد. او از طریــق روح نبــوت، خنــوخ را از میــان نســلهایی کــه بعــد از طوفــان زندگــی 
مــی کردنــد، عبــور داده و وقایــع عظیمــی را کــه بــه آمــدن دوبــاره مســیح و پایــان جهــان 

مربــوط مــی شــد، بــه او نشــان داد.
خنــوخ در خصــوص مــرگ، مضطــرب شــده بــود. او تصــور مــی کــرد کــه پارســا 
ایشــان  کار  پایــان  ایــن  و  گردنــد  برمــی  خــاک  بــه  بــا همدیگــر  دو  هــر  گناهــکار،  و 
خواهــد بــود. او نمــی توانســت زندگــی فــرد عــادل و صالــح را بعــد از مــرگ درک 
کنــد. بنابرایــن، مــرگ مســیح و آمــدن دوبــاره او بــه همــراه فرشــتگان مقــدس بــرای 
برخیزانیــدن مقدســین از گــور، در طــی رویایــی نبوتــی بــه او تعلیــم و نشــان داده 
شــد. او موقعیــت فاســد جهــان را در زمانــی کــه مســیح بــرای بــار دوم ظاهــر مــی 
شــد، دیــد. اینکــه نســلی متکبــر، بــی دیــن و لجبــاز کــه خداونــد و عیســی مســیح را 
انــکار کــرده و احــکام خــدا را زیــر پــا گذاشــته و کفــاره مســیح را تحقیــر خواهنــد کــرد. 
خنــوخ فهمیــد کــه پارســایان تــاج جــالل و احتــرام را بــر ســر گذاشــته و گناهــکاران در 

حضــور خداونــد نابــود و در آتــش هالکــت خواهنــد ســوخت.
خنــوخ بــه یــک واعــظ پارســایی تبدیــل شــد و آنچــه را کــه خداونــد بــه او نشــان 
داده بــود بــه مــردم تعلیــم مــی داد. آنانــی کــه خــدا تــرس بودنــد از ایــن مــرد مقــدس 
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پیــروی کردنــد تــا از تعلیــم و دعاهــای او بهــره منــد شــوند. او همچنیــن بــه طــور علنــی 
تــالش کــرد تــا پیــام خــدا را بــه همــه کســانی کــه مــی خواســتند کالم هشــدار دهنــده 
را بشــنوند، ابــالغ کنــد. زحمــات او منحصــر بــه مــردم خــودش نبــود. نبــی خــدا، در 
ســرزمینی کــه قائــن ســعی کــرده بــود از حضــور خــدا فــرار کنــد، صحنــه هــای خــارق 
العــاده ای را کــه خداونــد در رویــا بــه او نشــان داده بــود، بــه همــگان اطــالع داد. او بــه 
مــردم اعــالم کــرد » هــان، خداونــد بــا هــزاران هــزار تــن از مقدســان خــود مــی آیــد تــا بــر 
همــگان داوری کنــد و همــه بــی دینــان را بــه ســبب تمامــی کارهــای خــالف دینــداری 
کــه در بــی دینــی کــرده انــد، و بــه ســزای جملــه ســخنان زشــتی کــه گناهــکاران بــی دیــن 

بــر ضــد او گفتــه انــد، بــه محکومیــت رســاند « )یهــودا آیــات 1۴ و 1۵ (.
خنــوخ گناهــان مــردم را بــدون واهمــه مــورد نکوهــش قــرار داد و در تمــام مدتــی کــه 
محبت خدا در مسیح را برای مردم زمان خویش موعظه کرده و از ایشان در خواست 
مــی کــرد کــه طریــق شــرارت را رهــا کننــد، در همــان حــال نیــز گنــاه فراگیــر را ســرزنش کــرد 
و بــه مردمــان زمــان خویــش هشــدار داد کــه محکومیــت بــه طــور قطــع دامنگیــر گناهــکار 
خواهــد شــد. ایــن روح مســیح بــود کــه از طریــق خنــوخ ســخن مــی گفــت و چنیــن روحــی 
فقط با محبت و شــفقت و التماس ادا نمی شــود، و آن تنها درباره مســائل ســاده ای 
نیســت کــه از ســوی مــردان مقــدس بیــان شــده باشــد. خداونــد حقایقــی را در قلــب و 

زبــان پیامبرانــش قــرار مــی دهــد کــه ماننــد شمشــیری دودَم تیــز و بُرنــده مــی باشــند.
قــدرت خداونــد کــه از طریــق خــادم او بــه منصــه ظهــور مــی رســید، از ســوی 
آنانــی کــه بــه کالم نبــی گــوش مــی دادنــد، احســاس مــی شــد. برخــی بــه هشــدار 
توجه می کردند و از گناهانشــان دســت کشــیدند، اما عده زیادی پیام پراهمیت 
را مورد تمسخر قرار داده و با گستاخی بیشتری در طریق شرارت گام برداشتند. 
خادمــان خداونــد بایــد پیــام مشــابهی را در زمانهــای آخــر بــه جهــان ابــالغ کننــد و بــا 
چنیــن پیامــی نیــز بــا بــی ایمانــی و تمســخر برخــورد خواهــد شــد. مردمــی کــه در زمــان 
پیــش از طوفــان زندگــی مــی کردنــد، بــه پیــام هشــدار آمیــز کســی کــه بــا خداونــد 
راه مــی رفــت، بــی اعتنایــی کردنــد. بــه همــان ترتیــب، مردمــی کــه در زمانهــای آخــر 

زندگــی مــی کننــد، بــه پیــام فرســتادگان خداونــد بــی اعتنایــی خواهنــد کــرد.
خنــوخ در بحبوحــه یــک زندگــی پــر از تــالش و زحمــت، بــا عزمــی راســخ رابطــه 
اش را بــا خداونــد حفــظ کــرد. زحمــات او هــر چــه بیشــتر و فرســاینده تــر مــی شــد، 
دعاهــای او خالصانــه تــر و پرشــور تــر مــی شــد. او در زمانهــای معینــی ســعی کــرد 
بــرای مدتــی در میــان  خــودش را از تمامــی مصاحبــت هــا دور نگــه دارد. خنــوخ 
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مردم اقامت کرد و به تعلیم و اندرز ایشــان مشــغول شــد و ســپس از ایشــان کناره 
گرفــت و بــه گوشــه ای خلــوت رفــت تــا از طریــق دعــا و مصاحبــت بــا خداونــد، 
حکمــت و معرفــت الهــی را دریافــت کنــد. او پــس از راز و نیــاز بــا خداونــد بــه میــان 
مــردم بــاز گشــت تــا تصویــر الهــی را هــر چــه بیشــتر و بیشــتر در میــان مــردم منعکــس 
کــه در ســیمای  نــوری  مــی درخشــید، همــان  نــوری مقــدس  او  کنــد. در ســیمای 
عیســی مــی درخشــید. هنگامــی کــه از مصاحبــت بــا خداونــد بــاز گشــت، حتــی بــی 

دینــان نیــز بــا تــرس و وحشــت، نشــان الهــی را در ســیمای او نظــاره کردنــد.
شــرارت مردمــان بــه حــّدی زیــاد شــده بــود کــه هالکــت ایشــان قریــب الوقــوع 
بــه نظــر مــی رســید. بــا گذشــت ســالیان متمــادی، گناهــان مردمــان بیشــتر و بیشــتر 
مــی شــد ابرهــای داوری خــدا نیــز بــر روی ایشــان بیشــتر و بیشــتر ســایه مــی افکنــد. 
بــا ایــن وجــود خنــوخ، بــه عنــوان ســمبل ایمــان، بــه طریــق خویــش ادامــه مــی داد و 
بــا هشــدار و التمــاس و درخواســت ســعی مــی کــرد تــا ترویــج گنــاه را متوقــف کنــد 
و صاعقــه انتقــام را بــه تعویــق انــدازد. هــر چنــد کــه هشــدارهای او از ســوی مــردم 
گناهــکار و عاشــق لــذت، نادیــده گرفتــه شــد، امــا او مدرکــی داشــت کــه خــدا آن را 
تأییــد کــرده بــود، بنابرایــن بــا وفــاداری بــه نبــرد بــا شــرارت رایــج ادامــه داد تــا زمانــی کــه 

خداونــد او را از ایــن جهــان پــر از گنــاه بــه آســمان پــاک و زیبــا منتقــل کــرد.
مردمــان آن نســل، خنــوخ را کــه در پــی جمــع آوری طــال و نقــره و کســب مــال 
و ثــروت ایــن جهــان نبــود، بــه بــاد تمســخر گرفتنــد. در حالــی کــه خنــوخ، بــه ذخایــر 
جاودانــی دل بســته بــود. او بــه شــهر آســمانی نگریســته بــود و پادشــاه را در جــالل و 
شــکوهش در میــان صهیــون دیــده بــود. فکــر او، دل و زبــان او متوجــه آســمان بــود. 
گنــاه رایــج هــر چــه بیشــتر مــی شــد، اشــتیاق او بــرای خانــه خداونــد بیشــتر مــی گردیــد. 

او در حالــی کــه هنــوز بــر روی زمیــن بــود، بــا ایمــان و در قلمــرو نــور اقامــت گزیــد.
» خوشــا بحــال پاکــدالن، زیــرا آنــان خــدا را خواهنــد دیــد « )متــی ۵ آیــه 8(. 
بــا خداونــد  بتوانــد  تــا  بــود  دل  خلــوص  پــی  در  ســال  ســیصد  مــدت  بــرای  خنــوخ 
هماهنگ شــود. او برای مدت ســه قرن با خداوند راه رفته بود و هر روز اشــتیاق 
داشــت تــا از طریــق مصاحبــت بــا خداونــد بــه او نزدیــک و نزدیکتــر شــود تــا جایــی کــه 
خداونــد او را بــه نــزد خویــش فــرا خوانــد. خنــوخ در آســتانه دنیــای جاودانــی ایســتاده 
بود و تنها یک قدم با ســرزمین برکت فاصله داشــت و اینک دروازه های آســمان 
گشــوده شــد و او از دروازه هــای شــهر مقــدس عبــور کــرد و اولیــن کســی از مردمــان 

بــود کــه بــه آنجــا وارد شــد.
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فقــدان او بــر روی زمیــن احســاس شــد. صدایــی کــه هــر روزه بــه مــردم تعلیــم 
و هشــدار مــی داد، خامــوش شــده بــود. عــده ای از هــر دو گــروه پارســایان و بــی 
دینــان کــه عزیمــت او را دیــده بودنــد، امیــدوار بودنــد کــه او بــه یکــی از مکانهــای 
خلــوت خویــش پنــاه بــرده باشــد و آنانــی کــه او را دوســت داشــتند بــه جســتجوی 
مــی  الیــاس  بــه جســتجوی  انبیــاء  کــه پســران  پرداختنــد، درســت ماننــد زمانــی  او 
پرداختنــد، امــا جســتجوی ایشــان بیهــوده بــود. آنــان خبــر دادنــد کــه او ناپدیــد شــده 

اســت، زیــرا خداونــد او را بــه نــزد خویــش بــرده بــود.
تــا درســی مهــم را آمــوزش  بــود  بــا انتقــال خنــوخ، خداونــد چنیــن تدبیــر کــرده 
بدهــد. زیــرا همــواره ایــن خطــر وجــود داشــت کــه افــراد بــه خاطــر نتایــج وحشــتناک 
گنــاه آدم، بــه یــأس و دلســردی تســلیم شــوند. بســیاری آمــاده بودنــد تــا اعــالم کننــد 
کــه » بــرای مــا چــه فایــده اگــر از خداونــد ترســیده ایــم و فرائــض او را نــگاه داشــته 
ایــم، در حالــی کــه ســایه ســنگین لعنــت بــر روی نــژاد انســان قــرار گرفتــه و مــرگ 
نصیــب همــه مــا خواهــد بــود؟ «. امــا، دســتوراتی کــه خداونــد بــه آدم داده بــود از 
ســوی شــیث تکــرار شــده و بــه وســیله خنــوخ مثــال زده شــده بــود، تاریکــی و یــاس 
را از بیــن بــرده بــود و بــه انســان امیــد داده بــود کــه همانطــور کــه مــرگ از طریــق آدم 
آمــد.  از طریــق منجــی موعــود خواهــد  آمــد، همانطــور هــم حیــات و جاودانگــی 
شــیطان در حــال تحمیــل ایــن ایــده بــه انســانها بــود تــا بــاور کننــد کــه پارســایان پــاداش 
نخواهنــد یافــت و شــریران مجــازات نخواهنــد شــد. اینکــه اطاعــت از فرائــض الهــی 
امــری غیــر ممکــن اســت. در حالــی کــه خداونــد دربــاره خنــوخ اعــالم مــی کنــد، 
» کــه او هســت و جوینــدگان خــود را پــاداش مــی دهــد « )عبرانیــان 11 آیــه 6 (. 
خداونــد بــه همــه کســانی کــه از احــکام او اطاعــت مــی کننــد، نشــان مــی دهــد کــه 
بــرای ایشــان چــه خواهــد کــرد. بــه مــردم تعلیــم داده مــی شــود کــه اطاعــت از احــکام 
خــدا امــکان پذیــر اســت. اینکــه در میــان مردمــی فاســد و گناهــکار، قــادر هســتند تــا 
بــا فیــض خداونــد در مقابــل وسوســه هــا مقاومــت کــرده و پــاک و مقــدس باشــند. 
آنــان در الگــوی خنــوخ بــرکات مربــوط بــه یــک چنیــن زندگــی را دیدنــد. انتقــال خنــوخ 
بــه آســمان نشــان مــی داد کــه نبــوت او دربــاره جهــاِن پــس از مــرگ کــه بــا پــاداش 
حیــات جاودانــی بــرای مطیعــان و محکومیــت و مصیبــت و مــرگ بــرای گناهــکاران 

بــه همــراه بــود، واقعیــت دارد.
» بــا ایمــان بــود کــه خنــوخ از ایــن جهــان منتقــل شــد تــا طعــم مــرگ را نچشــد. 
زیــرا پیــش از آنکــه انتقــال یابــد، دربــاره او شــهادت داده شــد کــه خــدا را خشــنود 
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ســاخته اســت « )عبرانیــان 11 آیــه ۵ ( در میــان مردمــی کــه بــه خاطــر گناهانشــان 
محکــوم بــه نابــودی بودنــد، خنــوخ چنــان رابطــه نزدیکــی بــا خداونــد داشــت کــه بــه 
او اجــازه داده نشــد تــا تحــت ســلطه قــدرت مــرگ قــرار گیــرد. زندگــی و شــخصیت 
پرهیزگارانــه ایــن نبــی، مظهــر قدوســیتی اســت کــه بایــد بــه وســیله همــه آنانــی کــه 
در هنــگام آمــدن ثانویــه مســیح » از میــان زمینیــان خریــده خواهنــد شــد «، کســب 
شــود. )مکاشــفه 1۴ آیــه ۳(. در آن ایــام نیــز، درســت ماننــد زمــان پیــش از طوفــان، 
گنــاه رواج خواهــد یافــت. انســانها بــه خاطــر پیــروی از امیــال فاسدشــان و تعالیــم 
مربــوط بــه اعتقــادات دروغیــن بــر علیــه اقتــدار خداونــد عصیــان خواهنــد کــرد. امــا 
قــوم خداونــد هماننــد خنــوخ در جســتجوی پاکدلــی خواهنــد بــود و مطابــق اراده 
نیــز ماننــد  آنــان  بــه شــباهت مســیح تبدیــل گردنــد.  تــا  خداونــد خواهنــد زیســت 
خنــوخ دربــاره ظهــور ثانویــه خداونــد و داوری و محکومیــت گنــاه بــه جهــان هشــدار 
خواهنــد داد و بــا رفتــار و ســخنان پاکشــان گناهــان بــی دینــان را محکــوم خواهنــد 
آســمان  بــه  بــه وســیله طوفــان  انهــدام جهــان  از  پیــش  کــه خنــوخ  کــرد. همانطــور 
منتقــل شــد، بــه همــان طریــق پارســایانی کــه زنــده هســتند، پیــش از انهــدام جهــان 
بــه وســیله آتــش از ســوی خداونــد بــه آســمان منتقــل خواهنــد شــد. پولــس رســول 
مــی گویــد، » مــا همــه نخواهیــم خوابیــد، بلکــه همــه دگرگونــه خواهیــم شــد. در 
یــک آن و در یــک چشــم بــه هــم زدن، آنــگاه کــه شــیپور آخــر نواختــه شــود «، » زیــرا 
خداونــد، خــود بــا فرمانــی بلنــد آواز و آوای رئیــس فرشــتگان و نفیــر شــیپور خــدا، از 
آســمان فــرود خواهــد آمــد. آنــگاه نخســت مــردگاِن در مســیح، زنــده خواهنــد شــد. 
پــس از آن، مــا کــه هنــوز زنــده و باقــی مانــده ایــم، بــا آنهــا در ابرهــا ربــوده خواهیــم 
شــد تــا خداونــد را در هــوا مالقــات کنیــم و بدیــن گونــه همیشــه بــا خداونــد خواهیــم 
بــود. پــس بدیــن ســخنان، یکدیگــر را دلــداری دهیــد « )اول قرنتیــان 1۵ آیــات 1۵ و 

2۵(؛ )اول تســالونیکیان ۴ آیــات 16 تــا 18(.
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]این فصل بر اساس کتاب پیدایش باب 6 و 7 تدوین گردیده است[

در ایام نوح، در نتیجه گناه آدم و ارتکاب جنایت از ســوی قائن، لعنتی دوگانه 
بــر زمیــن قــرار گرفتــه بــود. بــا ایــن حــال، ظاهــر طبیعــت خیلــی تغییــر نکــرده بــود. نشــانه 
هایــی از فســاد و خرابــی دیــده مــی شــد، امــا زمیــن هنــوز بــه خاطــر نعمتهــای خداونــد، 
زیبــا و غنــی بــود. تپــه هــا بــا درختــان زیبــا و باشــکوه آراســته شــده بــود کــه شــاخه هــای 
بــر داشــت. دشــتهای وســیع و حاصــل خیــز از ســبزه هــا و  پرحاصــل انگــور را در 
گیاهان پوشیده شده و عطر خوشبوی گلها فضا را پر کرده بود. محصوالت زمین 
بســیار متنــوع و تقریبــاً بــی حــّد و مــرز بــود. قامــت درختــان در مقایســه بــا درختــان 
امــروزی بســیار بلندتــر و بافــت چــوب آنهــا خــوش ترکیــب تــر و قــدرت تحمــل آن هــم 

چــون ســنگ بــود. طــال و نقــره و ســنگهای قیمتــی بــه فراوانــی یافــت مــی شــد.
نــژاد بشــر قــدرت اولیــه خــود را هنــوز بــه میــزان زیــادی حفــظ کــرده بــود. از زمانــی 
کــه آدم از درخــت معرفــت نیــک و بــد خــورده بــود، چندیــن قــرن ســپری شــده بــود. 
بــا ایــن حــال، هنــوز هــم عمــر انســان طوالنــی بــود. مردمــی کــه از عمــر طوالنــی و 
اســتعداد هــای بــی نظیــری در برنامــه ریــزی و اجــرا برخــوردار بودنــد، اگــر زندگــی 
شــان را بــرای خدمــت بــه خداونــد اختصــاص مــی دادنــد، مــی توانســتند باعــث 
تمجیــد نــام خداونــد بــر روی زمیــن شــوند و پاســخگوی هدفــی باشــند کــه بــه خاطــر 
آن آفریــده شــده بودنــد، امــا در تحقــق بخشــیدن بــه ایــن هــدف شکســت خوردنــد. 
در آن زمــان، مــردان غــول پیکــری زندگــی مــی کردنــد کــه از قامــت و قــدرت خــارق 
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العــاده ای برخــوردار بودنــد. ایــن افــراد، در دانــش و حکمــت نامــور بــوده و در طــرح 
ریــزی کارهــای خــارق العــاده و هنــری بســیار ماهــر بودنــد. امــا دانــش و مهــارت 

ایشــان در خدمــت گنــاه قــرار گرفتــه بــود.
خداونــد مواهــب ارزشــمندی را در اختیــار مردمــان پیــش از طوفــان قــرار داده 
بــود، امــا آنــان ایــن مواهــب را بــرای ســتایش و تجلیــل از خودشــان بــه کار بردنــد. 
آنــان بــه جــای معطــوف کــردن محبــت خویــش بــه خالــق و اعطــا کننــده مواهــب، بــه 
خــود مواهــب عالقمنــد شــدند و بدیــن ترتیــب بــرکات خداونــد را بــه لعنــت تبدیــل 
کردنــد. آنــان طــال و نقــره، ســنگهای زینتــی و چــوب عالــی را بــرای ســاخت منــازل 
مســکونی بــه کار بردنــد و کوشــیدند تــا در زیبــا ســازی محــل سکونتشــان از یکدیگــر 
پیشــی گیرنــد. آنــان فقــط بــرای ارضــاء کــردن امیــال دلهــای خــود پسندشــان تــالش 
کــرده و از خوشــگذرانی و گنــاه لــذت بردنــد. و چــون اشــتیاقی بــرای شــناخت خــدا 
نداشــتند، بــه زودی بــه جایــی رســیدند کــه وجــود خــدا را انــکار کردنــد. آنــان طبیعــت 
را بــه جــای خالــق طبیعــت پرســتیدند و خالقیتهــای انســانی را تکریــم کــرده و اعمــال 
دســتهای خویــش را پرســتش کردنــد و هــم چنیــن بــه فرزندانشــان نیــز تعلیــم دادنــد تــا 

در مقابــل بتهــا ســر تعظیــم فــرود آورنــد.
آنــان در دشــتهای سرســبز و زیــر ســایه درختــان زیبــا، بــرای بتهــای خــود مذبــح 
هایــی بنــا کردنــد. درخــت هــای پهنــاوری کــه شــاخ و برگهایشــان را در تمــام طــول 
اختصــاص  دروغیــن  پرســتش خدایــان  بــرای  مکانــی  بــه  کردنــد،  مــی  حفــظ  ســال 
خیابانهــای  کــه  داشــت  وجــود  زیبایــی  باغهــای  زارهــا،  بیشــه  میــان  در  یافتنــد. 
ــر میــوه و بــا تندیــس هــا تزئیــن شــده بــود تــا  طوالنــی و پــر پیــچ و خــم آن بــا درختــان پُ
تمایــالت شــهوانی مــردم را تحریــک کــرده و آنــان را بــه شــرکت در آییــن هــای بــت 

پرســتی ترغیــب کنــد.
انســانها خداونــد را بــه فراموشــی ســپردند و بــه پرســتش بــت هایــی کــه ســاخته 
بودند، مشغول شده و در نتیجه هر چه بیشتر و بیشتر فاسد گردیدند. سراینده 
مزامیر تأثیر بت پرســتی را بر روی آنانی که این عمل زشــت را مرتکب می شــوند، 
اینگونــه اعــالم مــی کنــد. او مــی گویــد: » ســازندگان آنهــا مثــل آنهــا هســتند و هــر کــه 
بــر آنهــا تــوکل دارد « )مزامیــر 11۵ آیــه 8(. ایــن یــک قانــون مربــوط بــه ذهــن انســان 
اســت کــه بــا آگاهــی و ادراک تغییــر مــی پذیریــم. امــا انســان بــا تفکــرات خــود نمــی 
توانــد بــه حقیقــت، پاکــی و قدوســیت دسترســی پیــدا کنــد. اگــر ذهــن بــه مرتبــه ای 
باالتــر از ســطح بشــری ارتقــا پیــدا کنــد، اگــر بــه واســطه ایمــان تعالــی نیابــد، و در 

91

FA-PP-Body.indd   88 3/20/19   1:17 PM



» طوفان «  |  89

حکمــت و محبــت بیکــران تعمــق نکنــد، آنــگاه بــه ســطحی پاییــن و پاییــن تــر ســقوط 
خواهــد کــرد. پرســتندگان خدایــان دروغیــن، بتهایشــان را بــا خصائــص و شــهوات 
انســانی آراســتند و بدیــن گونــه ارزشــهای اخالقــی و معیــار هــای شــخصیتی ایشــان 
به شــباهت بشــریت گناهکار نزول کرد. و متعاقب آن به فســاد کشــانده شــدند. 
» و خداوند دید که شــرارت انســان در زمین بســیار اســت و هر تصور از خیالهای 
دل وی دایمــاً محــض شــرارت اســت ... و زمیــن نیــز بــه نظــر خــدا فاســد گردیــده و 
زمیــن از ظلــم پـُـر شــده بــود « )پیدایــش 6 آیــات ۵ ،7،11(. خداونــد احکامــش را بــه 
عنــوان قانــون حیــات بــه انســان داده بــود، امــا احــکام او نادیــده گرفتــه شــده بــود و 
هــر گنــاه قابــل تصــوری، نتیجــه آن بــود. شــرارت انســان آشــکار و گســتاخانه بــود و 

عدالــت و انصــاف لگــد مــال شــده و فریادهــای مظلومــان بــه آســمان رســیده بــود.
تعــدد زوجــات کــه مغایــر نقشــه خداونــد بــود، در میــان مــردم رواج یافتــه بــود. 
خداونــد بــه آدم یــک زن اعطــا کــرده بــود و فرمــان خــود را در ایــن خصــوص اعــالم 
کــرده بــود. امــا بعــد از گنــاه آدم، انســانها از امیــال گنــاه آلودشــان پیــروی کردنــد 
و  زناشــویی  رابطــه  یافــت.  افزایــش  بــه ســرعت  و جنایــت  گنــاه  آن،  نتیجــه  در  و 
حــق مالکیــت مــورد بــی حرمتــی قــرار گرفــت. هــر کســی کــه بــه همســران و امــوال 
همســایه اش چشــم طمــع مــی دوخــت، آنــان را بــه زور تصاحــب مــی کــرد و بدیــن 
گونــه، افــراد بــه خاطــر رفتارهــای خشــن و بیرحمانــه خــود شــادی مــی کردنــد. آنــان 
از کشــتن حیوانــات لــذت مــی بردنــد و اســتفاده از گوشــت حیوانــات بــرای غــذا، 
باعــث مــی شــد تــا بیرحــم تــر و خونخــوار تــر شــوند تــا جایــی کــه جــان انســان نیــز 

ارزش خــود را در نظــر ایشــان از دســت داد.
جهــان، در دوره رشــد نخســتین خــود بــود، امــا گنــاه انســان آنچنــان ســنگین و رایــج 
شده بود که خداوند نمی توانست بیشتر از این، آن را تحمل کند. و خداوند فرمود: 
» انســان را کــه آفریــده ام، از روی زمیــن محــو ســازم « )پیدایــش 6 آیــه 7(. خداونــد 
اعــالم مــی کنــد کــه روح او بیشــتر از ایــن بــا انســان گناهــکار مجادلــه نخواهــد کــرد. اگــر 
انسان از آلوده کردن جهان و گنجینه های گرانبهای آن دست نکشد، او ایشان را از 
صحنــه آفرینــش محــو خواهــد ســاخت و همــه موجوداتــی را کــه بــرای برکــت بخشــیدن 
به ایشان آفریده است از بین خواهد برد. او بهایم صحرا و گیاهان را که منبع غذای 

انســان اســت محــو مــی ســازد و زمیــن را بــه ویرانــه ای متــروک تبدیــل خواهــد کــرد.
در بحبوحه شــیوع فســاد، افرادی مانند متوشــالح، نوح و بســیاری دیگر ســعی 
کردنــد تــا معرفــت خــدای حقیقــی را زنــده نگــه دارنــد و از گســترش فســاد اخالقــی 
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جلوگیــری کننــد. یکصــد و بیســت ســال پیــش از وقــوع طوفــان، خداونــد از طریــق 
فرشــته ای، هــدف خــود را بــه نــوح اعــالم کــرده و بــه او فرمــان مــی دهــد تــا کشــتی 
بســازد. در تمــام مدتــی کــه نــوح بــه ســاختن کشــتی مشــغول اســت بایــد بــه مــردم 
اعــالم کنــد کــه خداونــد قصــد دارد تــا شــریران را از روی زمیــن محــو ســازد. آنانــی 
کــه پیــام الهــی را بــاور کــرده و بــا توبــه و اصــالح خــود، بــرای ایــن واقعــه آمــاده شــوند، 
آمرزیــده و نجــات خواهنــد یافــت. خنــوخ آنچــه را کــه خداونــد دربــاره طوفــان بــه وی 
آشــکار کــرده بــود، بــرای فرزندانــش تکــرار کــرده بــود و متوشــالح و پســرانش کــه زنــده 

مانــده بودنــد تــا موعظــه نــوح را بشــنوند، در ســاختن کشــتی بــه او کمــک کردنــد.
بــا ســاخت تمامــی  نــوح داد و در ارتبــاط  بــه  خداونــد ابعــاد دقیــق کشــتی را 
جزئیات آن، دســتورات صریحی را اعالم کرد. دانش انســانی هرگز نمی توانســت 
ســاختاری بــا ایــن قــدرت و اســتحکام عظیــم را طــرح ریــزی کنــد. خداونــد طــراح 
کشــتی و نــوح ســازنده آن بــود. ســاختمان آن ماننــد یــک کشــتی بــود تــا بتوانــد بــر 
روی آب شــناور شــود، امــا از بعضــی جهــات شــبیه بــه یــک خانــه بــود. ایــن کشــتی 
دارای سه طبقه و یک در ورودی بود که در پهلوی آن نصب می شد. دریچه ای 
در بــاالی کشــتی تعبیــه مــی شــد تــا نــور بتوانــد از آن عبــور کنــد و اطاقهــای مختلــف 
کشــتی چنــان طــرح ریــزی شــده بــود کــه نــور آنهــا را روشــن مــی کــرد. مصالحــی کــه 
توانســت  مــی  کــه  بــود  َســرو  از چــوب  مــی شــد  بــرده  بــه کار  در ســاخت کشــتی 
کشــتی  ایــن  ســاخت  کنــد.  مقاومــت  پوســیدگی  مقابــل  در  ســال  صدهــا  بــرای 
بــودن درختــان و  بــزرگ  بــه دلیــل  الــوار  بــود. تهیــه  کاری طوالنــی و طاقــت فرســا 
خصوصیــات چــوب، در مقایســه بــا زمــان حاضــر، مســتلزم زحمــت بیشــتری بــود. 
انســان هــر آنچــه را کــه مــی توانســت بــرای ســاختن یــک کشــتی عالــی انجــام دهــد، 
انجــام مــی داد، بــا ایــن حــال، کشــتی نمــی توانســت در مقابــل ســیل و طوفانــی کــه 
بــر زمیــن مــی آمــد مقاومــت کنــد، زیــرا تنهــا خداونــد مــی توانســت خادمیــن خــود را 

در میــان آبهــای خروشــان و پــر تالطــم حفــظ کنــد. 
بــا ایمــان بــود کــه نــوح هنگامــی کــه از جانــب خــدا دربــاره امــوری کــه تــا آن زمــان 
دیــده نشــده بــود هشــدار یافــت، آن را بــا خــدا ترســی جــدی گرفــت و بــرای نجــات 
خانــواده خویــش کشــتی ســاخت. او بــا ایمــان خــود دنیــا را محکــوم کــرد و وارث آن 
پارســایی شــد کــه بــر ایمــان اســتوار اســت « )عبرانیــان 11 آیــه 7(. در تمــام مدتــی 
کــه نــوح پیــام هشــدار آمیــز را بــه جهــان اعــالم مــی کــرد، اعمــال او ، صداقــت و 
خلــوص نیــت وی را گواهــی مــی کــرد. و اینگونــه بــود کــه ایمــان او کامــل و آشــکار 
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گردیــد. او الگــوی کســانی اســت کــه فقــط کالم خداونــد را بــاور مــی کننــد. نــوح 
تمــام دارایــی خــود را بــرای ســاخت کشــتی اختصــاص داد. هنگامــی کــه ســاخت 
ایــن کشــتی عظیــم را بــر روی زمیــن خشــک شــروع کــرد، مــردم از هــر ســو مــی آمدنــد 
تــا ایــن منظــره عجیــب را ببیننــد و ســخنان خالصانــه و پرشــور ایــن واعــظ اســتثنایی 

را بشــنوند. هــر ضربــه ای کــه بــر کشــتی وارد مــی آمــد، بــرای مــردم شــهادتی بــود.
در ابتــدا، بســیاری وانمــود کردنــد کــه هشــدار را پذیرفتــه انــد، امــا بــا توبــه واقعــی 
بــه ســوی خــدا بازنگشــتند. آنــان مایــل نبودنــد تــا از گناهانشــان رویگــردان شــوند. 
در طــول مدتــی کــه پیــش از آمــدن ســیل ســپری شــد، ایمــان ایشــان امتحــان شــد و 
آنــان در تحمــل آزمایــش شکســت خوردنــد. آنــان بــا شکســت در مقابــل بــی دینــی 
رایــج، نهایتــاً در انــکار پیــام جــّدی خداونــد بــه معاشــران ســابق خویــش پیوســتند. 
عــده ای از ایشــان نیــز کامــالً متقاعــد شــده بودنــد و میــل داشــتند تــا بــه ســخنان 
هشــدار دهنــده نــوح توجــه کننــد، امــا چــون عــده زیــادی هــم بودنــد کــه پیــام خداونــد 
را بــه بــاد اســتهزا مــی گرفتنــد، و چــون ایــن افــراد از همــان روحیــه برخــوردار بودنــد، 
پیــام رحمــت را انــکار کــرده و بــه زودی در میــان گســتاخ تریــن و فاســد تریــن اســتهزا 

کننــدگان جــای گرفتنــد. 
مردمــان آن دوره، هنــوز ایــده بــت پرســتی را بــه طــور کامــل نپذیرفتــه بودنــد. 
بســیاری مّدعــی خداپرســتی بودنــد. آنــان ادعــا مــی کردنــد کــه بــت هایشــان نشــانه 
ای از الوهیــت بــوده و مــردم مــی تواننــد از طریــق آنــان، وجــود خالــق را بــه شــکل 
آشــکارتری درک کننــد. ایــن گــروه از مــردم، نخســتین کســانی بودنــد کــه موعظــه 
نــوح را انــکار کردنــد. در تمــام مدتــی کــه ایــن افــراد ســعی کــرده بودنــد تــا خداونــد 
او  قــدرت و عظمــت  از درک  ایشــان  مــادی معرفــی کننــد، اذهــان  بــا اشــیاء  را 
عاجــز شــده بــود و در نتیجــه، نتوانســتند بــه قدوســیت ذات الهــی و تغییــر ناپذیــر 
بــودن احــکام او پــی ببرنــد. و هنگامــی کــه گنــاه بــه امــری رایــج تبدیــل شــد، شــرم 
آور بــودن آن در نظــر ایشــان، هــر روز کمتــر و کمتــر شــد، تــا جایــی کــه نهایتــاً اعــالم 
کردنــد کــه احــکام الهــی دیگــر قدرتــی نــدارد و تنبیــه گناهــکار بــا ســیرت خداونــد 
شــد،  مــی  حکمفرمــا  جهــان  بــر  کــه  را  او  داوری  ترتیــب،  بدیــن  و  اســت  مغایــر 
انــکار کردنــد. مردمــان آن زمــان اگــر از فرمــان خداونــد اطاعــت کــرده بودنــد، مــی 
بــه گــوش مــی رســید تشــخیص  او  الهــی را کــه از طریــق خــادم  نــدای  توانســتند 
دهنــد، امــا اذهــان ایشــان بــه واســطه انــکار حقیقــت، آنچنــان کــور شــده بــود کــه 

هشــدار نــوح را نوعــی فریــب تلقــی کردنــد.
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جهــان بــر علیــه عدالــت و احــکام خداونــد صــف آرایــی کــرده بــود و نــوح بــه عنــوان 
فــردی افراطــی معرفــی شــده بــود. شــیطان، هنگامــی کــه حــوا را وسوســه کــرد تــا از 
فرمــان خداونــد ســر پیچــی کنــد بــه او گفــت: » هــر آینــه نخواهــی ُمــرد « )پیدایــش ۳ 
آیه ۴(. همین امر از سوی مردان بزرگ، ثروتمند، عالی مقام و حکیم تکرار گردید. 
آنــان گفتنــد: » تهدیــدات خداونــد فقــط بــرای مرعــوب کــردن انسانهاســت، و هرگــز 
تحقــق نخواهــد یافــت. الزم نیســت بترســید. واقعــه ای ایــن چنیــن عظیــم، یعنــی 
انهــدام جهــان از ســوی خدایــی کــه خــود آن را خلــق کــرده و مجــازات مخلوقاتــی کــه 
او، خود آفریده است، هرگز اتفاق نخواهد افتاد. آسوده خاطر باشید و نترسید. 
نــوح یــک فــرد افراطــی و عنــان گســیخته اســت «. آنــان بــه جــای فروتــن شــدن در 
مقابــل خداونــد، بــه ســرپیچی و شرارتشــان ادامــه دادنــد، چنــان کــه گویــی خداونــد از 

طریــق خــادم خــود بــا ایشــان هرگــز ســخن نگفتــه اســت.
امــا نــوح، همچــون صخــره ای محکــم در میــان طوفــان ایســتادگی کــرد. هــر چنــد 
کــه در میــان تحقیــر و اســتهزای مــردم محاصــره شــده بــود، بــا ایــن حــال بــا صداقــت 
و وفاداری تزلزل ناپذیری به ابالغ پیام خداوند ادامه داد. کالم او بسیار قدرتمند 
بــود، زیــرا نــدای خداونــد بــود کــه از طریــق خــادم خــود بــا مــردم ســخن مــی گفــت. 
مصاحبــت بــا خداونــد، او را بــا قــدرت بیکــران، زور آور کــرده بــود و ســخنان جــّدی 

او در طــول یکصــد و بیســت ســال در گــوش آن نســل طنیــن انــداز شــده بــود.
دنیــای پیــش از طوفــان تصــور مــی کــرد کــه قوانیــن طبیعــی بــرای قرنهــا ثابــت 
مانــده اســت. فصــل هــا بــه طــور منظــم و بــه ترتیــب خودشــان ظاهــر مــی شــدند. 
تــا آنزمــان هرگــز بــاران نباریــده بــود و زمیــن بــا شــبنم و ِمــه آبیــاری مــی شــد. رودهــا 
و نهرهــا هرگــز طغیــان نکــرده بودنــد و آبهایشــان را بــه آرامــی بــه دریــا مــی ریختنــد. 
فرمــان صریــح خداونــد آبهــا را از طغیــان بــاز داشــته بــود. بــا ایــن حــال مردمــان آن 
دوره، دســت خداونــد را کــه بــا فرمــان » تــا بــه اینجــا بیــا و تجــاوز منمــا «، آبهــا را 

متوقــف کــرده بــود، تشــخیص نمــی دادنــد. )ایــوب ۳8 آیــه 11(.
همچنانکــه زمــان ســپری مــی شــد و هیــچ تغییــری در طبیعــت ظاهــر نمــی شــد، 
مردمــی کــه دلهایشــان از تــرس لبریــز شــده بــود، مجــدداً اطمینــان خاطــر مــی یافتنــد. 
آنــان نیــز ماننــد بســیاری از مردمــان زمــان مــا، اســتدالل مــی کردنــد کــه طبیعــت از 
خالــق طبیعــت باالتــر اســت و قوانیــن آن بــه قــدری محکــم بنیــان شــده اســت کــه 
خــود خــدا هــم نمــی توانــد آنهــا را تغییــر دهــد. آنــان چنیــن اســتدالل مــی کردنــد کــه 
اگــر پیــام نــوح صحــت داشــته باشــد، طبیعــت بایــد از مســیر خــود خــارج شــود. 

97

FA-PP-Body.indd   92 3/20/19   1:17 PM



» طوفان «  |  93

آنــان پیــام هشــدار دهنــده نــوح را در نظــر مــردم بــه عنــوان یــک توهــم و فریــب بــزرگ 
معرفــی کردنــد. ایــن افــراد، هشــدار الهــی را انــکار کــرده و همــان اعمالــی را انجــام 
بــه عیاشــی و شــکم  آنــان  بودنــد.  انجــام داده  اعــالم هشــدار  از  پیــش  کــه  دادنــد 
پرســتی ادامــه داده، خوردنــد و نوشــیدند، کاشــتند و ســاختند و نقشــه هایشــان 
را بــا توجــه بــه امتیــازی کــه امیــدوار بودنــد در آینــده کســب کننــد، طــرح ریــزی مــی 
کردنــد. و آنچنــان در گنــاه و فســاد گرفتــار شــدند کــه بــه احــکام خــدا بــی حرمتــی 
کــرده و بدیــن گونــه نشــان دادنــد کــه از خــدای قــادر مطلــق هیــچ ترســی ندارنــد. آنــان 
بــا اصــرار ادعــا مــی کردنــد کــه اگــر پیــام نــوح حقیقــت داشــته باشــد، مــردان نامــور و 

حکیــم و دور اندیــش آن را درک خواهنــد کــرد.
اعمــال  از  و  پذیرفتنــد  مــی  را  چنانچــه هشــدار خداونــد  کهــن،  ایــام  مردمــان 
شــریرانه خویــش توبــه مــی کردنــد، خداونــد خشــم و غضــب خویــش را از ایشــان 
دور مــی کــرد، همانطــور کــه بعــد هــا در مــورد شــهر نینــوا چنیــن کــرد. امــا آنــان در 
مقابــل نــدای وجدانشــان و هشــدارهای نبــی خداونــد سرســختانه مقاومــت کردنــد 

و بــا ایــن کار، پیمانــه گناهانشــان لبریــز شــده و پذیــرای هالکــت شــدند.
نــوح، دســتوراتی را کــه از  بــود.  زمــان آزمایــش ایشــان در آســتانه تمــام شــدن 
خداونــد دریافــت کــرده بــود، بــا خلــوص نیــت و عینــاً اجــرا کــرده بــود. تمــام اجــزای 
کشــتی همانطــور کــه خداونــد امــر کــرده بــود، تکمیــل شــده و آذوقــه بــرای انســان 
و حیوانــات در آن ذخیــره شــد. و اینــک خــادم خداونــد، هشــدار جــّدی را بــرای 
بــا اشــتیاقی وصــف ناپذیــر از ایشــان تقاضــا  بــه مــردم اعــالم کــرد. او  بــار  آخریــن 
کــرد تــا بــه خداونــد پنــاه ببرنــد، زیــرا کــه فرصــت توبــه بــه پایــان مــی رســید. امــا آنــان 
بــار دیگــر ســخنان او را نپذیرفتنــد و بــا صــدای بلنــد نــوح را بــه بــاد اســتهزا گرفتنــد. 
بــه ناگهــان، ســکوتی ســنگین بــر جمعیــت اســتهزا کننــده ســایه افکنــد، گونــه هــای 
از کوهســتان و جنــگل  تریــن،  آرام  تــا  تریــن گرفتــه  از وحشــی  مختلــف حیوانــات 
بــه ســوی کشــتی در حرکــت بودنــد. صدایــی همچــون وزش بــاد شــدید بــه گــوش 
رســید و اینــک پرنــدگان در حالــی کــه از هــر ســو در حــال پــرواز بودنــد و تعدادشــان 
بــه قــدری زیــاد بــود کــه آســمان را تاریــک کــرده بــود، در نظــم و ترتیــب کامــل وارد 
کشــتی شــدند. حیوانــات از فرمــان خداونــد اطاعــت کردنــد، در حالــی کــه انســانها 
از آن ســرپیچی کردنــد. آنــان بــا هدایــت فرشــتگان مقــدس، » دو دو، نــر و مــاده، 
نــزد نــوح بــه کشــتی در آمدنــد و از همــه بهایــم پــاک هفــت هفــت « )پیدایــش 7 
آیــات 1 و 9(. جهــان بــا شــگفتی بــه ایــن واقعــه نــگاه کــرد، و بعضــی هــا هــم بــا تــرس 
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بــه آن نظــاره کردنــد. بســیاری از فالســفه بــرای توضیــح و تشــریح ایــن واقعــه شــگفت 
انگیــز فــرا خوانــده شــدند، امــا تــالش ایشــان بــی ثمــر بــود. زیــرا ایــن واقعــه معمایــی 
بــود کــه آنــان نمــی توانســتند درک کننــد. انســانها بــا انــکار قاطعانــه حقیقــت، چنــان 
ســخت دل شــده بودنــد کــه حتــی مشــاهده چنیــن منظــره ای نمــی توانســت ایشــان 
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. هنگامــی کــه نســل محکــوم، تابــش خورشــید را در شــکوه 
و زیبایــی اش نظــاره کــرد و زمیــن را پوشــیده از زیبایــی عــدن دیــد، بــار دیگــر بــا جشــن 
و ســرور پرهیاهــو و بــا اعمــال خشــونت بــار، تــرس و نگرانــی را از خــود دور کــرد و 

بدیــن ترتیــب، خشــم و غضــب خداونــد را برانگیخــت.
خداونــد بــه نــوح امــر فرمــود: » تــو و تمامــی اهــل خانــه ات بــه کشــتی در آییــد، 
زیــرا تــو را در ایــن عصــر بــه حضــور خــود عــادل دیــدم « )پیدایــش 7 آیــه 1(. هــر 
چنــد هشــدارهای نــوح از ســوی جهــان پذیرفتــه نشــده بــود، امــا نفــوذ و سرمشــق او 
موجب برکت اهل خانه اش شــد. خداوند به پاس خلوص نیت و صداقت او، 

تمــام اهــل خانــه اش را نجــات داد. چــه تشــویقی بــرای وفــاداری والدیــن!
بــود.  برداشــته  دســت  گناهــکار  نســل  بــرای  خویــش  تضرعــات  از  رحمــت، 
حیوانــات صحــرا و پرنــدگان آســمان بــه کشــتی وارد شــده بودنــد. نــوح و تمــام اهــل 
بــه روی او  را  خانــه اش در داخــل کشــتی جــای گرفتنــد و » خداونــد در کشــتی 
بســت «. بــرق نــوری درخشــان از آســمان فــرود آمــد و در مقابــل در کشــتی ایســتاد. 
دِر ســنگین کشــتی که بســتن آن از داخل غیر ممکن بود، با دســتهایی نامریی به ســر 
جایــش برگردانــده شــد. نــوح در درون کشــتی قــرار گرفــت و انــکار کننــدگان رحمــت 
خداونــد در بیــرون ماندنــد. ُمهــر خداونــد بــرآن در بــود و او آن را بســت و تنهــا او مــی 
توانســت آن را بگشــاید. بــه همیــن ترتیــب، هنگامــی کــه مســیح در ابرهــای آســمان 
ظهــور کنــد، شــفاعت خویــش را بــرای افــراد گناهــکار متوقــف خواهــد کــرد و درهــای 
رحمــت بســته خواهــد شــد. و از آن بــه بعــد، فیــض خداونــد، شــخص گناهــکار را 
مهــار نخواهــد کــرد و شــیطان کنتــرل کامــل کســانی را کــه رحمــت خداونــد را انــکار 
کــرده انــد، در دســت خواهــد گرفــت. آنــان ســعی خواهنــد کــرد تــا قــوم خداونــد را 
نابود کنند، اما همانطور که نوح در داخل کشتی جای داده شد، به همان طریق، 

پارســایان بــا قــدرت و قــوت الهــی محافظــت خواهنــد شــد.
هفــت روز بعــد از وارد شــدن نــوح و اهــل خانــه اش بــه کشــتی، هیــچ نشــانه 
ای از طوفــان دیــده نشــد. ایمــان ایشــان در ایــن مــدت مــورد امتحــان قــرار گرفــت. 
ایــن هفــت روز بــرای مردمــی کــه در بیــرون از کشــتی مانــده بودنــد، ایــام پیــروزی و 
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شــادی محســوب مــی شــد. آنــان بــه خاطــر ایــن تأخیــر ظاهــری، اعــالم کردنــد کــه 
پیــام نــوح توهمــی بیــش نبــوده و ســیل و طوفــان هرگــز بــه وقــوع نخواهــد پیوســت. 
مــردم علیرغــم اینکــه صحنــه هــای باشــکوهی را دیــده بودنــد، صحنــه هایــی کــه در آن 
حیوانــات و پرنــدگان بــه کشــتی وارد شــده و فرشــته خداونــد در را بســته بــود. بــا ایــن 
حــال، هنــوز هــم بــه تفریــح و عیاشــی ادامــه دادنــد. آنــان، حتــی قــدرت خــارق العــاده 
خداونــد را بــه تمســخر گرفتنــد. و بــا جمــع شــدن در اطــراف کشــتی بــه تمســخر نــوح 

و اهــل خانــه اش مشــغول شــدند.
امــا بــا آغــاز روز هشــتم، ابرهــای ســیاه آســمان را پوشــاند و بدنبــال آن، صــدای 
غــرش رعــد و بــرق شــنیده مــی شــود. طولــی نمــی کشــد کــه قطــرات درشــت بــاران 
شــروع بــه باریــدن مــی کنــد. جهــان، هرگــز پیــش از ایــن، چنیــن صحنــه ای را بــه خــود 
ندیده بود. دلهای مردم از ترس لبریز شــد. آنان، در خفا از یکدیگر می پرســیدند، 
» آیــا ممکــن اســت ســخنان نــوح حقیقــت داشــته باشــد، و آیــا جهــان محکــوم بــه 
نابــودی شــده اســت؟ «. آســمان تاریــک و تاریکتــر شــد و بــاران بــا شــدت بیشــتری 
بــه ایــن ســو و آن ســو مــی  بــه باریــدن کــرد. حیوانــات از تــرس و وحشــت  شــروع 
گریختنــد و فریادهــای گــوش خــراش آنــان چنــان فضــا را پــر کــرده بــود کــه گویــی بــه 
خاطــر سرنوشــت خــود و سرنوشــت انســان مــی نالیدنــد. ســپس، » تمــام چشــمه 
هــای عظیــم در زیــر زمیــن شــکافته شــد و همــه روزنــه هــای آســمان بــاز شــد « و 
بــاران بــه شــکل رگبــار تنــد و شــدید از آســمان باریــدن گرفــت. نهرهــا از ســر حــدات 
خــود جــدا شــده و بــه دره هــا ســر ریــز شــدند. چشــمه هــای آب بــا قدرتــی غیــر قابــل 
توصیــف از زمیــن فــوران کــرده و صخــره هــای عظیــم را بــه هــوا پرتــاب مــی کردنــد و 

ایــن صخــره هــا پــس از برخــورد بــه زمیــن، در قعــر آن مدفــون مــی شــدند.
باشــکوه  بناهــای  کردنــد.  نظــاره  را  اعمــال دستهایشــان  نابــودی  ابتــدا  مــردم، 
باغهــای زیبــا و درخــت زارهــا، جایــی کــه محــل نگــه داری بــت هایشــان بــود، بــه 
وســیله صاعقــه ای از آســمان، نابــود شــد و آثــار ویرانــی در همــه جــا پراکنــده شــد. 
مذبــح هایــی کــه بــر روی آن هدایــای افــراد تقدیــم مــی شــد، تخریــب گردیــد و بــت 
پرســتان در مقابــل قــدرت خــدای زنــده بــه لــرزه افتادنــد و دانســتند کــه ایــن فســاد و 

بــت پرســتی بــود کــه موجــب هالکــت ایشــان شــده بــود.
هنگامــی کــه شــدت طوفــان زیــاد شــد، درختــان، بناهــا، صخــره هــا و زمیــن بــه 
هر ســو پرتاب می شــدند. ترس و وحشــت انســانها و حیوانات غیر قابل توصیف 
بــود. فراتــر از غــرش طوفــان، شــیون و زاری مردمــی بــه گــوش مــی رســید کــه اقتــدار 
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خداونــد را خــوار شــمرده بودنــد. خــود شــیطان کــه مجبــور شــده بــود در بحبوحــه 
خشــم طبیعــت باقــی بمانــد، بــه خاطــر موجودیــت خویــش بــه وحشــت افتــاده بــود. 
او بــه خاطــر مســلط شــدن بــر نســلی ایــن چنیــن قدرتمنــد بــه خــود مــی بالیــد و میــل 
داشــت کــه ایشــان بــرای انجــام اعمــال پلیدشــان زنــده بماننــد و بــه عصیانشــان بــر 
علیــه حاکــم کائنــات ادامــه دهنــد. او اکنــون خداونــد را بــه انتقــام جویــی، بــی عدالتــی 
و خشــونت متهــم مــی کــرد. بســیاری هماننــد شــیطان بــه خداونــد توهیــن مــی کردنــد 
و اگــر قــدرت مــی یافتنــد، او را از مســند قــدرت بــه زیــر مــی کشــیدند. عــده ای نیــز از 
وحشــت مضطــرب شــده و دستهایشــان را بــه ســوی کشــتی دراز مــی کردنــد و بــرای 
ورود به آن عاجزانه التماس می کردند. اما التماس ایشان ثمری نداشت. وجدان 
ایشــان نهایتــاً بیــدار شــده بــود و دانســتند کــه خدایــی هســت کــه بــر آســمان و زمیــن 
حکــم مــی رانــد. آنــان بــا التمــاس تقاضــای کمــک مــی کردنــد. امــا گــوش او فریــاد 
ایشــان را نمــی شــنید. در آن ســاعات وحشــتناک فهمیدنــد کــه تخطــی از احــکام 
خداوند باعث نابودی ایشان شده است. با این حال، حتی هنگامی که به خاطر 
ترس از مجازات به گناهانشان اعتراف کردند، توبه ایشان واقعی نبود و از اعمال 
بــد خویــش اعــالم انزجــار نکردنــد. اگــر مجــازات ایشــان متوقــف مــی شــد، مجــدداً بــه 
مبــارزه و ســرپیچی بــر علیــه خداونــد ادامــه مــی دادنــد. بــه همیــن طریــق هنگامــی کــه 
داوری خداونــد بــر زمیــن حاکــم شــود و پیــش از نــازل شــدن طوفــان آتــش بــر زمیــن، 
اشــخاص توبه ســتیز از گناهانشــان که همانا تحقیر احکام مقدس خداوند اســت، 
آگاه خواهند شد. با این حال، توبه ایشان نیز مانند توبه گناهکارانی که در هنگام 

وقــوع طوفــان هــالک شــدند، غیــر واقعــی خواهــد بــود.
بعضــی هــا در نهایــت درماندگــی ســعی کردنــد بــه زور وارد کشــتی شــوند، امــا 
ســاختار محکــم کشــتی مانــع از ورود ایشــان شــد. برخــی دیگــر بــه کشــتی آویــزان 
شــدند تــا زمانــی کــه بــه وســیله امــواج خروشــان آبهــا ســقوط کــرده و از بیــن رفتنــد. 
کشــتی غــول پیکــر بــا همــه اســتحکامش در مقابــل بــاد و بــاران شــدید بــه لــرزه افتــاده 
داخــل  در  فریــاد حیوانــات  مــی شــد.  پرتــاب  دیگــر  مــوج  بــه  فــراز موجــی  واز  بــود 
میــان طوفــان خشــم  در  امــا  داد.  مــی  نشــان  را  ایشــان  رنــج  و  کشــتی، وحشــت 
طبیعــت، کشــتی بــه راه خــود ادامــه داد. فرشــتگانی کــه در قــدرت و قــوت بــی نظیــر 

بودنــد، دســتور یافتــه بودنــد تــا از کشــتی محافظــت کننــد.
بهایــم و حیواناتــی کــه در معــرض خطــر طوفــان قــرار داشــتند، وحشــت زده 
بــه ســوی انســانها هجــوم آوردنــد، چنــان کــه گویــی از آنهــا انتظــار کمــک داشــتند. 
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بــاالی حیوانــات قدرتمنــد  بــر  برخــی از مــردم، فرزندانشــان و خودشــان را محکــم 
آبهــا  آمــدن  بــاال  از  فــرار  بــرای  ایــن حیوانــات  کــه  مــی دانســتند  زیــرا  بودنــد،  بســته 
مــی تواننــد بــه نقــاط مرتفــع صعــود کننــد. بعضــی هــا خودشــان را بــه درختــان بلنــد 
امــا  قــرار داشــتند، محکــم بســته بودنــد،  تپــه هــا و قلــه هــای کوههــا  فــراز  بــر  کــه 
درختــان از ریشــه کنــده شــده و بــا همــه آنانــی کــه بــه آنهــا بســته شــده بودنــد بــه میــان 
امــواج خروشــان و پــر تالطــم افکنــده شــدند. نقــاط امــن یکــی پــس از دیگــری تخریــب 
شــدند. هنگامــی کــه ســطح آبهــا بیشــتر و بیشــتر افزایــش یافــت، مــردم بــرای یافتــن 
پناهــگاه بــه کوههــای بلنــد گریختنــد، امــا تــالش ایشــان بــی ثمــر بــود، زیــرا همگــی 

ایشــان هــالک مــی شــدند.
ســاحلی  کــه  دیدنــد  مــی  را  اقیانوســی  بلنــد،  کوههــای  قلــه  فــراز  از  انســانها 
نمــی  نظــر  بــه  مایــه تمســخر و اســتهزا  نداشــت. هشــدارهای جــدی خــادم دیگــر 
رســید. ایــن گناهــکاران نگونبخــت آرزوی فرصتهایــی را داشــتند کــه نســبت بــه آنهــا 
بــی اعتنایــی کــرده بودنــد. آنــان بــرای اینکــه مجازاتشــان حتــی بــرای یکســاعت بــه 
تعویــق بیفتــد، التمــاس مــی کردنــد و آرزو داشــتند تــا بــار دیگــر یــک کلمــه از دهــان 
نــوح بشــنوند. امــا صــدای دلنشــین رحمــت نمــی بایســت بــه وســیله ایشــان شــنیده 
شــود. محبــت نیــز همچــون عدالــت مــی خواســت تــا داوری خداونــد، گنــاه را مهــار 
کنــد. آبهــای انتقــام، آخریــن پناهــگاه را از بیــن بـُـرد و بدیــن ترتیــب، تحقیــر کننــدگان 

خداونــد در اعمــاق تاریکــی مدفــون شــدند.
» بــه کالم خــدا ... زمیــن از آب و بــه وســیله آب شــکل گرفــت، و بــه وســیله 
همیــن آب، دنیــای آن زمــان غــرق و نابــود شــد. و بــه همــان کالم، آســمانها و زمیــن 
کنونــی بــرای آتــش ذخیــره شــده اســت و تــا روز داوری و هالکــت بــی دینــان نــگاه 
داشــته مــی شــود « )دوم پطــرس ۳ آیــات ۵ و 7(. طوفانــی دیگــر در راه اســت و 
بیــن خواهــد رفــت و گنــاه و  از  نابــود کننــده خداونــد  بــا غضــب  بــار دیگــر  زمیــن 

گناهــکاران هــالک خواهنــد شــد.
گناهانــی کــه باعــث نابــودی جهــان پیــش از طوفــان شــد، امــروز نیــز دیــده مــی 
شــوند. خــدا ترســی در دلهــای انســانها از بیــن رفتــه اســت و بــا احــکام خداونــد بــا 
تحقیــر و بــی تفاوتــی رفتــار مــی شــود. دنیــا پرســتی نســِل پیــش از طوفــان، هماننــد 
دنیا پرســتی نســلی اســت که در زمان حاضر زندگی می کند. مســیح گفت: » در 
روزهــای پیــش از طوفــان، قبــل از اینکــه نــوح بــه کشــتی در آیــد، مــردم مــی خوردنــد و 
مــی نوشــیدند و زن مــی گرفتنــد و شــوهر مــی کردنــد و نمــی دانســتند چــه در پیــش 
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اســت تــا اینکــه طوفــان آمــد و همــه را باخــود بــرد. ظهــور پســر انســان نیــز همیــن 
گونــه خواهــد بــود « )متــی 2۴ آیــات ۳8 و ۳9(. خداونــد مردمــان پیــش از طوفــان 
را بــه خاطــر خــوردن و نوشــیدن مجــازات نکــرد، او محصــوالت زمیــن را بــه فراوانــی 
بــه ایشــان داد تــا نیازهــای جســمی شــان را تأمیــن کنــد. گنــاه ایشــان ایــن بــود کــه از 
نعمــت هــای خداونــد اســتفاده کردنــد امــا از دهنــده نعمتهــا قدردانــی نکردنــد و بــا 
ارضــا امیــال جســمی، شــخصیت خویــش را فاســد کردنــد. ازدواج امــری مقــدس 
بــود زیــرا خــود خداونــد آن را مقــرر کــرده بــود و در مــورد آن دســتورات ویــژه ای را 
صــادر کــرده بــود. امــا ایــن دســتورات بــه فراموشــی ســپرده شــده و عمــل ازدواج بــه 

انحــراف کشــیده شــده بــود و در خدمــت شــهوت قــرار گرفتــه بــود.
مجــاز  خــود  ذات  در  کــه  چیــزی  اســت.  طــور  همیــن  وضعیــت  نیــز  امــروزه 
بــدون هیــچ کنترلــی،  بــه افــراط کشــیده مــی شــود. اشــتها  شــمرده شــده اســت، 
افــراد مســت و عیــاش در حــال  بــا  از مســیح  پیــروی  مــی شــود و مدعیــان  ارضــا 
خــوردن و نوشــیدن هســتند، در حالــی کــه اســامی ایشــان در دفاتــر کلیســا ثبــت 
شــده اســت. افــراط و تفریــط قــوای اخالقــی و معنــوی را فلــج کــرده و راه را بــرای 
انگیزه های فاســد و بی ارزش هموار ســاخته اســت. انســانها برای ارضا تمایالت 
بــردگان  بــه  شــهوانی خویــش پایبنــد هیچگونــه قیــد و بنــد اخالقــی نیســتند. آنــان 
شــهوت تبدیــل شــده و فقــط بــرای ایــن دنیــا و تنهــا بــرای ایــن زندگــی، تــالش مــی 
کننــد. اســراف و زیــاده روی تمامــی حــوزه هــای اجتماعــی را منحــرف کــرده اســت. 
شــرافت، قربانــی تجمــل و تظاهــر گردیــده اســت. آنانــی کــه مــی خواهنــد ســریعاً 
ثروتمنــد شــوند، عدالــت را زیــر پــا گذاشــته و فقیــران را مــورد ظلــم و ســتم قــرار مــی 
دهنــد. کالهبــرداری، رشــوه و دزدی در تمــام ســطوح جامعــه از بــاال تــا پاییــن بــه 
امــری رایــج تبدیــل شــده اســت. روزنامــه هــا مملــو از گزارشــات مربــوط بــه جنایــات 
و خونریــزی اســت. ایــن جنایــات چنــان بــا خونســردی و بــی هــدف انجــام مــی شــوند 
کــه گویــی عواطــف انســانی از بیــن رفتــه اســت. مهــم تــر اینکــه تمامــی ایــن وقایــع 
آنچنــان عــادی شــده اســت کــه انســانها را بــه تعجــب وا نمــی دارد. روحیــه هــرج و 
مــرج بــر تمامــی ملــل ســایه افکنــده اســت. شــورش هــا و خشــونت هایــی کــه هــر 
از گاهــی موجــب وحشــت جهانیــان مــی شــوند، چیــزی نیســتند، ُجــز نشــانه هایــی 
مربــوط بــه احساســات فــرو خــورده ای کــه ناشــی از ظلــم و بــی قانونــی اســت کــه 
اگــر کنتــرل نشــوند جهــان را از رنــج و ویرانــی لبریــز خواهنــد کــرد. تصویــری کــه کالم 
وحــی از دنیــای پیــش از طوفــان ترســیم کــرده اســت، نشــان دهنــده ایــن واقعیــت 
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اســت کــه جامعــه امــروز نیــز بــا همــان شــتاب بــه ســوی آن شــرایط پیــش مــی رود. 
حتــی اکنــون نیــز، در زمــان حاضــر، و در ســرزمینهای مســیحی، هــر روزه جرایــم و 
جنایاتــی آنچنــان زشــت و وحشــتناک بــه وقــوع مــی پیونــدد کــه گناهــکاران دنیــای 

پیــش از طوفــان بــه خاطــر ارتــکاب همــان جنایــات هــالک شــدند. 
خداونــد، پیــش از وقــوع طوفــان، نــوح را فرســتاد کــه بــه جهــان هشــدار دهــد 
تــا شــاید مــردم بــه ســوی توبــه هدایــت شــوند و از هالکــت نجــات یابنــد. بــه همیــن 
ترتیــب، هنگامــی کــه زمــان ظهــور مجــدد مســیح نزدیــک شــود، خداونــد خادمــان 
خــود را بــا پیامــی هشــدار دهنــده بــه ایــن جهــان مــی فرســتد تــا مــردم را بــرای واقعــه 
بــا رحمــت  انــد،  نــگاه نداشــته  بــزرگ آمــاده کننــد. او از مردمــی کــه احــکام او را 
و مهربانــی خواهــد خواســت تــا از فرائــض مقــدس آن اطاعــت کننــد. آنانــی کــه 
گناهانشــان را کنــار گذاشــته و بــه واســطه ایمــان بــه مســیح در حضــور خداونــد توبــه 
کننــد، آمــرزش گناهــان را دریافــت خواهنــد کــرد. بــا ایــن حــال عــده بســیاری نیــز 
تصــور مــی کننــد کــه کنــار گذاشــتن گناهــان مســتلزم فــداکاری عظیمــی خواهــد 
بــود. و چــون زندگــی ایشــان بــا احــکام مقــدس خداونــد مطابقــت نــدارد، هشــدار او 

را رد کــرده و اقتــدار احــکام او را انــکار خواهنــد کــرد.
از جمعیــت عظیمــی کــه پیــش از طوفــان زندگــی مــی کردنــد، فقــط هشــت 
نفــر کالم خــدا را کــه بــه وســیله نــوح اعــالم شــده بــود بــاور کردنــد و از آن اطاعــت 
نمودنــد. واعــظ پارســایی بــه مــدت یکصــد و بیســت ســال دربــاره هالکــت پیــش رو 
بــه مــردم هشــدار داد، امــا پیــام او مــورد تحقیــر و انــکار قــرار گرفــت. اکنــون نیــز ایــن 
چنیــن خواهــد بــود. پیــش از اینکــه قانونگــذار جهــان بــرای مجــازات قانــون شــکنان 
ظهــور کنــد، بــه تخطــی کننــدگان هشــدار داده خواهــد شــد تــا توبــه کننــد و بــه ســوی 
خداونــد بازگردنــد. امــا عــده بســیاری بــه ایــن هشــدارها بــی توجهــی خواهنــد کــرد. 
اســتهزا کنندگانــی ظهــور  آخــر  ایــام  در  مــی گویــد: »  بــاره  ایــن  در  پطــرس رســول 
کنــان خواهنــد  اســتهزا  و  بــود  خــود خواهنــد  پلیــد  امیــال  پیــرو  کــه  کــرد  خواهنــد 
گفــت: پــس چــه شــد وعــده آمــدن او؟ از زمانــی کــه پــدران مــا بــه خــواب رفتنــد، 
همــه چیــز همــان گونــه اســت کــه از ابتدتــی آفرینــش بــود « )دوم پطــرس ۳ آیــات 
۳ و ۴(. امــروزه نیــز تکــرار همیــن ســخنان را، نــه تنهــا از ســوی بــی دینــان، بلکــه از 
ســوی بســیاری کــه منبرهــا را در ســرزمینمان اشــغال کــرده انــد، مــی شــنویم. آنــان 
فریــاد مــی زننــد، » دلیلــی بــرای هشــدار دادن نیســت «. » پیــش از اینکــه مســیح 
بیایــد، همــه دنیــا بایدایمــان بیــاورد و پارســایی بایــد بــرای هــزار ســال حکمرانــی کنــد. 

103

FA-PP-Body.indd   99 3/20/19   1:17 PM



100  | مشایخ و انبیاء

آرام باشــید! همــه چیــز همانطــور کــه از آغــاز بــود، ادامــه خواهــد یافــت. هیــچ کــس 
بــه خاطــر پیــام ایــن هشــدار دهنــده هــا، نگــران نشــود «. امــا ایــن تعلیــم مربــوط بــه 
هــزار ســال حکمرانــی بــا تعالیــم مســیح و رســوالن او مطابقــت نــدارد. مســیح ایــن 
ســئوال بــا اهمیــت را پرســید کــه، » هنگامــی کــه پســر انســان آیــد، آیــا ایمــان بــر 
زمیــن خواهــد یافــت؟ « )لوقــا 18 آیــه 8(. همانطــور کــه دیــده ایــم، او اعــالم مــی 
کنــد کــه وضعیــت جهــان همچــون روزهــای نــوح خواهــد بــود. پولــس رســول بــه مــا 
هشــدار مــی دهــد کــه بــا نزدیــک شــدن زمانهــای آخــر، بایــد منتظــر افزایــش گنــاه و 
شــرارت باشــیم. » امــا روح، آشــکارا مــی گویــد کــه در زمانهــای آخــر، برخــی از ایمــان 
رویگردان شــده، از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد « )اول 
تیموتائــوس ۴: 1(. رســول مــی گویــد کــه » در روزهــای آخــر، زمانهــای ســخت پیــش 
خواهــد آمــد « )دوم تیموتائــوس ۳: 1( و فهرســت تــکان دهنــده ای از گناهــان 
را ارائــه مــی دهــد کــه در میــان کســانی کــه ظاهــری دینــدار دارنــد دیــده مــی شــود.

آنــان  رســید،  مــی  فــرا  طوفــان  از  پیــش  مردمــان  مجــازات  زمــان  کــه  هنگامــی 
خودشــان را بــا تفریحــات هیجــان انگیــز و جشــن و پایکوبــی مشــغول کردنــد. آنانــی 
کــه صاحــب قــدرت و نفــوذ بودنــد، تــالش کردنــد تــا افــکار مــردم را بــا ســرگرمی و 
لــذت مشــغول نگــه دارنــد تــا هیــچ کــس نتوانــد بــه واســطه آخریــن هشــدار جــدی 
تحــت تأثیــر قــرار گیــرد. آیــا نمــی بینیــم کــه همیــن چیــز در زمــان مــا نیــز تکــرار مــی 
شــود؟ در حالــی کــه خادمــان خداونــد، دربــاره نزدیــک شــدن زمانهــای آخــر هشــدار 
مــی دهنــد، دنیــا هــم چنــان در جســتجوی لــذت و ســرگرمی اســت. دور و تسلســل 
بــی وقفــه ای از هیجانــات وجــود دارد کــه باعــث بــی تفاوتــی نســبت بــه خــدا مــی 
شــود و اجــازه نمــی دهــد تــا مــردم از حقایقــی کــه بــه تنهایــی مــی توانــد ایشــان را از 

هالکــت آتــی نجــات دهــد، آگاه شــوند.
در زمــان نــوح، فالســفه اعــالم کردنــد کــه غیــر ممکــن اســت جهــان بــه وســیله آب 
نابود شــود، به همان گونه، اکنون نیز دانشــمندانی هســتند که ســعی دارند تا نشــان 
دهنــد کــه جهــان نمــی توانــد بــه وســیله آتــش هــالک شــود. آنــان ایــن موضــوع را بــا 
قوانیــن طبیعــت مغایــر مــی داننــد. امــا خــدای طبیعــت، خالــق و کنتــرل کننــده قوانین 

آن، قــادر اســت از اعمــال دســتهای خویــش بــرای تحقــق اهدافــش اســتفاده کنــد.
هنگامی که مردان بزرگ و حکیم مطابق با میل خویش اثبات کرده بودند که 
نابــودی جهــان بــه وســیله آب غیــر ممکــن اســت، هنگامــی کــه تــرس مــردم فروکــش 
کــرد، هنگامــی کــه همــگان نبــوت نــوح را بــه عنــوان یــک فریــب تلقــی کردنــد و او 
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را فــردی افراطــی خواندنــد، آنــگاه زمــان مجــازات خداونــد فــرا رســید. » و چشــمه 
هــای لجــه عظیــم شــکافته شــده و روزنــه هــای آســمان گشــوده شــد « )پیدایــش 7 
آیــه 11(. و اســتهزا کننــدگان در میــان امــواج آبهــا غــرق شــدند. انســانها بــا تمامــی 
فلســفه افتخار آمیزشــان فهمیدند که حکمت ایشــان جهالت اســت، اینکه خالق 
طبیعــت از قوانیــن طبیعــت بزرگتــر اســت و اینکــه قــادر متعــال در تحقــق بخشــیدن 
اهدافــش عاجــز نمــی باشــد. » و چنانکــه در ایــام نــوح واقــع شــد» ، » روز ظهــور 
پســر انســان بــه همیــن گونــه خواهــد بــود « )لوقــا 17 آیــات 26 و ۳0(. » امــا روز 
میــان  از  بــا غریــوی مهیــب  کــه در آن آســمانها  آمــد،  خداونــد چــون دزد خواهــد 
خواهد رفت و اجرام ســماوی به وســیله آتش نابود شــده، زمین و همه کارهایش 
خواهــد ســوخت « )دوم پطــرس ۳ آیــه 10(. هنگامــی کــه اســتدالل فلســفی تــرس 
داوری خداونــد را از بیــن بــرده اســت، هنگامــی کــه معلمیــن مذهبــی بــه دورانهــای 
آرامــش و رفــاه اشــاره مــی کننــد و جهــان غــرق در تجــارت و لــذت اســت و مشــغول 
ســاختن، کاشــتن، جشــن و شــادی اســت و هشــدارهای خداونــد و پیــام آوران او 
را اســتهزا مــی کنــد، » ناگهــان هالکــت برایشــان نــازل خواهــد شــد، و از آن گریــزی 

نخواهــد بــود « )اول تســالونیکیان ۵ آیــه ۳(.
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]این فصل بر اساس کتاب پیدایش از 7: 20 تا 9: 17 تدوین گردیده است[

ســطح آبهــا بــه ارتفــاع پانــزده زراع باالتــر از بلنــد تریــن کوههــا افزایــش یافــت. 
اهــل خانــه نــوح در درون کشــتی، بارهــا تصــور کردنــد کــه خواهنــد مــرد. زیــرا کشــتی 
بــه مــدت پنــج مــاه در میــان امــواج و بادهــای ســهمگین از ایــن ســو بــه آن ســو پرتــاب 
شــده بــود. ایــن واقعــه بــرای ایشــان یــک امتحــان دشــوار بــود، امــا ایمــان نــوح متزلــزل 

نشــد زیــرا اطمینــان یافتــه بــود کــه خداونــد زمــام امــور را در دســت دارد.
بــا فــرو نشســتن آبهــا، خداونــد باعــث شــد تــا کشــتی بــه نقطــه ای کــه بــه وســیله 
گروهــی از کوههــا کــه بــا قــدرت او حفــظ شــده بودنــد، رانــده شــود. ایــن کوههــا در 
فاصلــه کمــی از یکدیگــر قــرار داشــتند و کشــتی در ایــن لنگــرگاه خلــوت قــرار گرفــت 
و دیگــر بــر فــراز اقیانــوس بــی کــران از ایــن ســو بــه آن ســو کشــیده نمــی شــد. ایــن امــر 

باعــث آرامــش خاطــر مســافران خســته و طوفــان زده شــد.
نــوح و اهــل خانــه اش مشــتاقانه بــرای فــرو نشســتن آبهــا انتظــار کشــیدند، زیــرا 
بــر روی زمیــن قــدم بگذارنــد. چهــل روز بعــد، قلــه هــای  آرزو داشــتند تــا مجــدداً 
کوههــا نمایــان شــد. آنــان کالغ را رهــا کردنــد تــا بفهمنــد کــه زمیــن خشــک شــده 
اســت یا نه. این پرنده که چیزی جز آب نیافت بین کشــتی و بیرون به پرواز کردن 
ادامــه داد. هفــت روز بعــد کبوتــری بــه بیــرون فرســتاده شــد و چــون نشــیمنگاهی 
بــرای خــود خــود نیافــت بــه کشــتی بازگشــت. نــوح هفــت روز دیگــر صبــر کــرد و بــاز 
کبوتــری را از کشــتی رهــا کــرد. در وقــت عصــر کبوتــر بــه کشــتی بــاز گشــت و آنــان بــا 
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دیــدن بــرگ زیتــون تــازه در منقــار وی شــادمانی کردنــد. پــس » نــوح پوشــش کشــتی 
را برداشــته، نگریســت، و اینــک روی زمیــن خشــک بــود « )پیدایــش 8 آیــه 1۳(. بــا 
این حال، صبورانه در درون کشــتی منتظر ماند. و همانطور که به فرمان خداوند 
بــه کشــتی در آمــده بــود، بــه همــان گونــه نیــز بــرای بیــرون آمــدن از کشــتی، در انتظــار 

دســتور خداونــد مانــد.
ســر انجــام فرشــته ای از آســمان فــرود آمــد و در ســنگین کشــتی را گشــود. او 
بــه بــزرگ خانــدان و اهــل بیــت او فرمــان داد تــا بــر روی زمیــن قــدم بگذارنــد و همــه 
حیوانــات را بــا خــود ببرنــد. نــوح در بحبوحــه شــادمانی حاصــل از رهایــی، خداونــد را 
فرامــوش نکــرد. زیــرا مــی دانســت کــه مراقبــت مهربانانــه او، ایشــان را حفــظ کــرده 
اســت. اولیــن کار او بعــد از خــارج شــدن از کشــتی، ســاختن یــک مذبــح بــود. او 
بعــد از ســاختن مذبــح، از هــر حیــوان پــاک و از هــر پرنــده پــاک قربانــی ســوختنی بــر 
مذبح گذرانید، و بدین وسیله، سپاسگزاری خویش را از خداوند به خاطر نجات و 
ایمــان خویــش را بــه مســیح، قربانــی بــزرگ نشــان داد. ایــن قربانــی موجــب خشــنودی 
خداونــد شــد و برکــت حاصــل از آن نــه فقــط بــه پاتریــارخ و اهــل خانــه اش، بلکــه بــه 
همــه آنانــی کــه بــر روی زمیــن زندگــی مــی کردنــد، تعلــق گرفــت. » و خداونــد بــوی 
خــوش بوئیــد و خداونــد در دل خــود گفــت: » بعــد از ایــن دیگــر زمیــن را بــه ســبب 
انسان لعنت نکنم ... مادامی که جهان باقی است، زرع و حصاد، سرما و گرما، 
و زمســتان و تابســتان، و روز و شــب موقــوف نخواهــد شــد « )پیدایــش 8 آیــات 21 
و 22(. در ایــن جــا بــرای تمامــی نســلهای بعــدی سرمشــق مهمــی وجــود دارد. نــوح بــر 
روی زمینــی قــدم گذاشــته بــود کــه بــه وســیله ســیل و طوفــان ویــران شــده بــود. امــا او 
بــه جــای اینکــه ابتــدا بــرای خــودش خانــه ای بنــا کنــد، بــرای خداونــد مذبحــی بنــا کــرد. 
تعــداد گاو گوســفند او انــدک بــود و بــه بهــای ســنگینی حفــظ شــده بــود، بــا ایــن همــه 
او یــک بخشــی را بــه خداونــد اختصــاص داد تــا اعــالم کنــد کــه همــه چیــز متعلــق بــه 
اوســت. مــا هــم بایــد بــه همــان طریــق ســعی کنیــم تــا هدایــای قلبــی خویــش را بــه 
خداونــد تقدیــم کنیــم. هــر مکاشــفه مربــوط بــه رحمــت و محبــت او بــه مــا بایــد بــا 

شــکرگزاری اعتــراف شــود چــه بــا عبــادت و چــه بــا تقدیــم هدایــا.
مبــادا کــه ابرهــای متراکــم و بــارش بــاران، قلــب انســانها را از وحشــت ســیلی 
دیگــر لبریــز کنــد ، خداونــد اهــل خانــه نــوح را بــا ایــن وعــده دلگــرم کــرد: » مــن بــا شــما و 
نســلهای آینده شــما و حتی با تمام حیوانات، و پرندگان و خزندگان عهد می بندم 
کــه بعــد از ایــن هرگــز موجــودات زنــده را بــه وســیله طوفــان هــالک نکنــم و زمیــن را نیــز 
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دیگــر بــر اثــر طوفــان خــراب ننمایــم. ایــن اســت نشــان عهــد جاودانــی مــن. رنگیــن کمان 
خــود را در ابرهــا مــی گــذارم و ایــن نشــان عهــدی خواهــد بــود کــه مــن بــا جهــان بســته 
ام. وقتــی ابرهــا را بــر بــاالی زمیــن بگســترانم و رنگیــن کمــان دیــده شــود. آنــگاه قولــی را 
کــه بــه شــما داده ام بــه یــاد خواهــم آورد و دیگــر هرگــز تمــام موجــودات زنــده بــه وســیله 
طوفــان هــالک نخواهنــد شــد. آری، رنگیــن کمــان، نشــانه عهــد مــن اســت بــا تمــام 

موجــودات زنــده روی زمیــن « )پیدایــش 9 آیــات 11 تــا 16(.
خداونــد بــا قــرار دادن رنگیــن کمــان زیبــا در ابرهــا بــه عنــوان نشــانه وعــده اش بــا 
انســان، چــه محبــت، شــفقت و رحمــت عظیمــی را بــه مخلوقــات خطــا کارش نشــان 
مــی دهــد. خداونــد مــی گویــد هنگامــی کــه رنگیــن کمــان را ببینــد، آنــگاه وعــده خویش 
را بــه یــاد خواهــد آورد. ایــن بــدان معنــی نیســت کــه خداونــد چیــزی را فرامــوش مــی 
کنــد، بلکــه او بــا مــا بــه زبــان خــود مــا ســخن مــی گویــد تــا او را بهتــر درک کنیــم. ایــن 
نقشــه خداونــد بــود کــه وقتــی فرزنــدان نســلهای آتــی مفهــوم رنگیــن کمــان بــا شــکوه در 
آســمان را از والدینشــان ســئوال مــی کننــد، والدیــن ایشــان ماجــرای طوفــان را تکــرار 
کــرده و بــه ایشــان اعــالم کننــد کــه خــدای قــادر متعــال رنگیــن کمــان را خلــق کــرده و آن 
را بــه نشــانه عهــد خویــش در ابرهــا گذاشــت تــا دیگــر هرگــز تمــام موجــودات زنــده بــه 
وســیله طوفــان هــالک نشــوند. بدیــن گونــه محبــت خــدا نســبت بــه انســان از نســلی 

بــه نســل دیگــر شــهادت داده شــود و اعتمــاد انســان بــه خــدا را تقویــت کنــد.
نمــای رنگیــن کمــان در آســمان، دور تــا دور تخــت رحمــت را احاطــه مــی کنــد و 
بــاالی ســر مســیح را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد. نبــی مــی گویــد: » ماننــد نمایــش 
قــوس و قــزح کــه در روز بــاران در ابــر مــی باشــد، همچنیــن آن درخشــندگی گرداگــرد 
آن بــود. ایــن منظــر شــباهت جــالل خداونــد بــود « )حزقیــال 1 آیــه 28(. نویســنده 
کتــاب مکاشــفه مــی گویــد: » تختــی پیــش رویــم در آســمان قــرار داشــت و بــر آن 
تخــت کســی نشســته بــود ... و دورتــا دور تخــت را رنگیــن کمانــی زمــرّد گــون فــرا 
گرفتــه بــود « )مکاشــفه ۴ آیــات 2 و ۳(. هنگامــی کــه انســان بــه واســطه گناهــان 
عظیمــش موجــب خشــم و غضــب خداونــد مــی شــود، منجــی در حضــور پــدر بــه 
خاطــر او شــفاعت مــی کنــد و بــه رنگیــن کمــان در ابرهــا و رنگیــن کمانــی کــه دور 
تــادور تخــت و بــاالی ســر خــود او را فــرا گرفتــه اســت بــه عنــوان شــاهدی از رحمــت 

خــدا نســبت بــه گناهــکار نــادم، اشــاره مــی کنــد.
خداوند وعده داده شده به نوح در ارتباط با طوفان را با یکی از ارزشمندترین 
وعــده هــای مربــوط بــه فیــض خویــش پیونــد مــی دهــد، » چنانکــه قســم خــوردم 
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کــه آبهــای نــوح بــار دیگــر بــر زمیــن جــاری نخواهــد شــد، همچنــان قســم خــوردم کــه 
بــر تــو غضــب نکنــم و تــو را عتــاب ننمایــم. هــر آینــه کوههــا زایــل خواهــد شــد و 
تلهــا متحــرک خواهــد گردیــد، لیکــن احســان مــن از تــو زایــل نخواهــد شــد و عهــد 
ســالمتی مــن متحــرک نخواهــد گردیــد. خداونــد کــه بــر تــو رحمــت مــی کنــد ایــن را 

مــی گویــد « )اشــعیا نبــی 4۵ آیــات 9 و 10(.
هنگامــی کــه نــوح بــه حیوانــات درنــده قدرتمنــد کــه بــه همــراه او از کشــتی بیــرون 
مــی آمدنــد، نگریســت، ترســید کــه اهــل خانــه اش، کــه تنهــا هشــت نفــر بودنــد بــه 
وســیله آنــان هــالک شــوند. امــا خداونــد فرشــته ای را بــا پیامــی اطمینــان بخــش بــه 
نــزد خادمــش فرســتاد و بــه او گفــت، » خــوف شــما و هیبــت شــما بــر همــه حیوانــات 
زمیــن و بــر همــه پرنــدگان آســمان، وبــر هــر چــه بــر زمیــن مــی خــزد، و بــر همــه ماهیــان 
دریا خواهد بود، به دست شما تسلیم شده اند « )پیدایش 9 آیات 2 و ۳(. پیش 
از ایــن زمــان، خداونــد بــه انســان اجــازه نــداده بــود تــا از گوشــت حیوانــات بخــورد، زیــرا 
مــی خواســت کــه نــژاد انســان بــرای ادامــه حیــات از محصــوالت زمیــن اســتفاده کنــد، 
اما اکنون که تمام ســبزیجات از بین رفته بود، به انســان ها اجازه داد تا از گوشــت 

حیوانــات حــالل گوشــت کــه در کشــتی محافظــت شــده بودنــد، بخورنــد.
تمــام ســطح زمیــن بــه وســیله ســیل و طوفــان تغییــر کــرده بــود و در نتیجــه گنــاه، 
ســومین لعنــت وحشــتناک بــر روی زمیــن قــرار گرفتــه بــود. هنگامــی کــه آبهــا شــروع 
بــه فــرو نشســتن کردنــد، تپــه هــا و کوههــا از ســوی یــک دریــای پهنــاور و گل آلــود 
احاطــه شدند.اجســاد انســانها و حیوانــات همــه جــا را پوشــانده بــود. خداونــد 
اجــازه نمــی داد تــا ایــن اجســاد متالشــی شــده بــر روی زمیــن باقــی بماننــد و هــوا را 
آلــوده کننــد. بنابرایــن در زیــر زمیــن گورســتان بزرگــی را بنــا کــرد. بــاد شــدیدی کــه 
بــه منظــور خشــک کــردن زمیــن از آبهــا وزیــدن گرفتــه بــود، ایــن اجســاد را بــا نیــروی 
عظیمــی جابجــا کــرده و انبــوه درختــان، صخــره هــا و کوههــا را بــر روی اجســاد 
قــرار داده و آنهــا را مدفــون کــرد. بــه همیــن طریــق نقــره، طــال، چوبهــای ارزشــمند و 
ســنگهای زینتــی کــه مردمــان جهــان پیــش از طوفــان را ثروتمنــد کــرده بــود و همــان 
چیزهایــی کــه ســاکنان زمیــن از آنهــا بــت هــا ســاخته بودنــد، از دیــدرس و کاوش 
انســانها مخفــی شــد. جریــان شــدید آبهــا، ایــن ذخایــر ارزشــمند را در زیــر صخــره 
هــا و خاکهــا مدفــون کــرد. حتــی در بعضــی مــوارد، کوههــا را بــر روی آنهــا بنیــان 
نهــاد. خداونــد دیــد کــه انســانهای گناهــکار هــر چــه قــدر ثروتمنــد تــر و ســعادتمند 
تــر مــی شــدند، بیشــتر بــه فســاد و تباهــی کشــیده مــی شــدند. گنجهایــی کــه مــی 
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بایســت بــرای جــالل خداونــد بــه کار بــرده مــی شــد، بــرای توهیــن و تحقیــر وی 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود.

ظاهــر زمیــن آنچنــان دچــار تخریــب و بــی نظمــی شــده بــود کــه توصیــف آن غیــر 
ممکــن بــود. کوههایــی کــه زمانــی بــه خاطــر تقــارن کاملشــان بســیار زیبــا بــه نظــر مــی 
رســیدند، اکنــون در هــم کوبیــده شــده و نامنظــم بودنــد. ســنگها، صخــره هــا و تختــه 
ســنگهای ناهمــوار در همــه جــای زمیــن پراکنــده شــده بــود. در بســیاری از مناطــق 
تپه ها و کوهها ناپدید شــده بودند و هیچ اثری از مکان اولیه ایشــان باقی نمانده 
بــود. دشــتهای سرســبز جایشــان را بــه رشــته کوههــا داده بودنــد. ایــن تغییــرات در 
بعضــی مناطــق نســبت بــه مناطــق دیگــر آشــکارتر بــود. مناطقــی کــه زمانــی بیشــترین 
ذخایــر طــال و نقــره و ســنگهای زینتــی در آنهــا قــرار داشــت اکنــون بیشــترین نشــانه 
هــای لعنــت را بــر خــود حمــل مــی کردنــد. در مناطــق غیــر مســکونی و در نقاطــی کــه 

مــردم آن کمتــر مرتکــب گنــاه شــده بودنــد، لعنــت کمتــری دیــده مــی شــد.
بــه  بعدهــا  ایــن جنگلهــا  شــدند.  مدفــون  خــاک  زیــر  در  وســیع  هــای  جنــگل 
زغــال ســنگ تبدیــل شــده و الیــه هــای عظیــم زغــال ســنگ را کــه اکنــون وجــود 
دارنــد تشــکیل دادنــد. هــم چنیــن مقادیــر عظیمــی از نفــت را پدیــد آوردنــد. زغــال 
ترتیــب،  بدیــن  گرفتنــد.  مــی  آتــش  زمیــن  زیــر  در  و  شــده  محتــرق  مرتبــاً  نفــت  و 
ســنگها و صخــره هــا داغ شــده و مــواد آهکــی آتــش مــی گرفتنــد و باعــث ذوب 
شــدن ســنگ معــدن آهــن مــی شــدند. واکنــش مربــوط بــه آبــی کــه بــر روی ســطح 
خمیــر آهــک وجــود دارد باعــث گرمــای شــدید شــده و فشــار ناشــی از آن موجــب 
بــروز زلزلــه هــا، آتشفشــانها و انــواع انفجــارات مــی شــود. هنگامــی کــه آب و آتــش 
بــا رگــه هــای صخــره هــا و ســنگها و دیگــر مــواد معدنــی زیــر زمیــن تمــاس پیــدا مــی 
کننــد، انفجارهــای شــدیدی در زیــر زمیــن صــورت مــی گیــرد کــه بیشــتر شــبیه بــه 
صــدای گرفتــه رعــد اســت. هــوا داغ و خفــه کننــده مــی شــود و متعاقــب آن فــوران 
آتــش فشــان صــورت مــی گیــرد و ایــن عمــل، غالبــاً نمــی توانــد مــواد مــذاب را بــه 
لــرزه در آمــده و ماننــد  بــه  انــدازه کافــی از زیــر زمیــن خــارج کنــد، بنابرایــن زمیــن 
امــواج دریــا متالطــم مــی شــود. پــس از آن، شــکافهای عظیمــی ظاهــر مــی شــود 
کــه بعضــی اوقــات شــهرها و دهکــده هــا و کوههــای مشــتعل را فــرو مــی بلعــد. 
ایــن گونــه عالمــات حیــرت انگیــز، درســت پیــش از ظهــور مجــدد مســیح و انتهــای 
جهــان بــه شــکلی وحشــتناک تــر دیــده خواهــد شــد و آیتــی خواهــد بــود از ویرانــی 

ســریع و نهایــی جهــان. 
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لجــه هــای زمیــن زراد خانــه خداونــد هســتند، کــه از آنجــا ســالحها بیــرون آورده 
بــه کار گرفتــه شــود. آبهایــی کــه از  تــا بــرای نابــودی جهــان پیــش از طوفــان  شــد 
زیــر زمیــن فــوران مــی زد بــا آبهــای آســمان یکــی شــد تــا ویرانــی را تحقــق بخشــد. از 
زمــان طوفــان تــا بــه امــروز آتــش نیــز ماننــد آب عاملــی بــود در دســت خداونــد تــا بــه 
وســیله آن شــهرهای شــریر را نابــود کنــد. ایــن مجازاتهــا بــرای ایــن بــود تــا آنانــی کــه 
احــکام خــدا را بــی اهمیــت شــمرده و اقتــدار او را بــه دیــده تحقیــر نــگاه مــی کننــد، 
وادار شــوند کــه در مقابــل قــدرت او بــه لــرزه افتــاده و بــه قــدرت مطلــق او اعتــراف 
کننــد. هنگامــی کــه انســانها کوههــای شــعله ور را کــه آتــش از آنهــا ســرازیر مــی 
مــذاب و خشــک شــدن نهرهــا و مدفــون شــدن شــهر  مــواد  شــد، و ســیالبهای 
هــای پــر جمعیــت را نظــاره کردنــد، قلــب شــجاع تریــن افــراد، از وحشــت و هــراس 
بیکــران  قــدرت  بــه  تــا  شــدند  ناگزیــر  کننــدگان  اســتهزا  و  دینــان  بــی  و  شــد  لبریــز 

خداونــد اعتــراف کننــد.
انبیــاء عهــد عتیــق بــه صحنــه هایــی ایــن چنیــن اشــاره کــرده و گفتــه انــد: » کاش 
کــه آســمانها را ُمنَشــّق ســاخته، نــازل مــی شــدی و کوههــا از رؤیــت تــو متزلــزل مــی 
گشــت. مثــل آتشــی کــه خــورده چوبهــا را مشــتعل مــی ســازد و آتشــی کــه آب را بــه 
جــوش آورد تــا نــام خــود را بــر دشــمنانت معــروف ســازی و امــت هــا از رؤیــت تــو 
لــرزان گردنــد. حینــی کــه کارهــای هولنــاک را کــه منتظــر آنهــا نبودیــم بجــا آوردی، 
آنگاه نزول فرمودی و کوهها از رؤیت تو متزلزل گردید « )اشعیا 6۴ آیات ۳-1(. 
» راه خداونــد در تنــد بــاد و طوفــان اســت وابرهــا خــاک پــای او مــی باشــد. دریــا را 
عتاب می کند و آن را می خشکاند و جمیع نهرها را خشک می سازد « )ناحوم 

نبــی 1 آیــات ۳ تــا ۴ (.
دیــد،  خواهــد  را  هولناکتــری  آیــات  مســیح،  ثانویــه  ظهــور  آســتانه  در  جهــان 
» کوههــا از او متزلــزل و تلهــا گداختــه مــی شــوند و جهــان از حضــور وی متحــرک 
مــی گــردد و ربــع مســکون و جمیــع ســاکنانش. پیــش خشــم وی کــه توانــد ایســتاد؟ 
و در حــّدت غضــب او کــه توانــد برخاســت؟ « )ناحــوم نبــی 1 آیــات ۵ و 6 (. » ای 
خداونــد، آســمان را بگشــا و پاییــن بیــا. کوههــا را لمــس کــن تــا از آنهــا دود برخیــزد. 
رعــد و بــرق را بفرســت و دشــمنان خــود را پراکنــده کــن و بــا تیرهــای خــود آنهــا را تــار 

و مــار گــردان « )مزامیــر 1۴۴ آیــات ۵ و 6 (. 
آتــش و  از خــون و  آیاتــی  بــر زمیــن،  پاییــن،  بــاال، در آســمان، عجایــب، و   «
بخــار بــه ظهــور خواهــم آورد « )اعمــال رســوالن 2 آیــه 19(. » آنــگاه بــرق آذرخــش 
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و غریــو غــرس رعــد بــود کــه بــر مــی خاســت، و زمیــن لــرزه ای عظیــم واقــع شــد، 
بــود «،  نــداده  مــی زیســته، روی  بــر زمیــن  انســان  تــا  کــه نظیــرش  چنــدان عظیــم 
» جزیــره هــا گریختنــد و کوههــا محــو و نابــود شــدند. و از آســمان تگرگــی ســخت 
ســنگین بــر آدمیــان فــرو باریــد کــه هــر دانــه، انــگاری پنجــاه کیلــو وزن داشــت « 

)مکاشــفه 16 آیــات 18 و 20 و 21(.
هنگامــی کــه بــرق آذرخــش از آســمان بــا آتــش زمیــن یکــی شــود، کوههــا همچــون 
کــوره خواهنــد ســوخت و گــدازه هــای وحشــتناک جــاری خواهنــد کــرد کــه باغهــا 
و مزرعــه هــا، دهکــده هــا و شــهرها را مدفــون خواهــد کــرد. تــوده هــای جوشــان 
مذاب به نهرها افکنده شــده و آبها را به جوش خواهد آورد و صخره های عظیم 
را بــا شــدتی غیــر قابــل تصــور در هــم خواهــد کوبیــد و اجــزاء ُخــرد شــده را بــر روی 
زمیــن پخــش خواهــد کــرد. نهرهــا خشــکیده خواهنــد شــد و زمیــن متالطــم شــده و 

در همــه جــا آتشفشــانها و زلزلــه هــای هولنــاک بــه وقــوع خواهــد پیوســت.
خداونــد بــه ایــن طریــق بــی دینــان را از روی زمیــن محــو خواهــد کــرد. امــا پارســایان 
در میان این هیاهو، محفوظ خواهند ماند، چنانکه نوح در کشــتی محفوظ مانده 
بــود. خداونــد ملجــای ایشــان خواهــد بــود و آنــان در زیــر بالهــای او در امــان خواهنــد 
مانــد. نویســنده مزامیــر مــی گویــد: » زیــرا گفتــی تــو ای خداونــد ملجــای مــن هســتی 
و حضــرت اعلــی را مــأوای خویــش گردانیــده ای. هیــچ بــدی بــر تــو واقــع نخواهــد شــد 
و بالیــی نــزد خیمــه تــو نخواهــد رســید «، » زیــرا کــه در روز بــال مــرا در ســایبان خــود 
نهفتــه، در پــرده خیمــه خــود مــرا مخفــی خواهــد داشــت «. وعــده خــدا ایــن اســت 
» چونکــه بــه مــن رغبــت دارد او را خواهــم رهانیــد و چونکــه بــه اســم مــن عــارف اســت 

او را ســرافراز خواهــم ســاخت « )مزامیــر 91 آیــات 9 و 10 و 1۴؛ 27 آیــه ۵ (.
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» هفته واقعی « 

هفتــه نیــز هماننــد روز ســبت از آفرینــش سرچشــمه گرفتــه و محفــوظ مانــده 
اســت و تداوم آن در سراســر تاریخ کتاب مقدس دیده می شــود. خداوند، خود، 
تــا انتهــای زمــان،  بــرای هفتــه هــای متوالــی  بــه عنــوان یــک نمونــه  اولیــن هفتــه را 
تعییــن کــرده اســت. نخســتین هفتــه، شــامل هفــت روز بــود. شــش روز آن بــرای 
کار آفرینــش اختصــاص یافتــه بــود و در روز هفتــم، خداونــد آرامــی گرفــت و ایــن 
روز را مبــارک خوانــد و آن را بــه عنــوان روز اســتراحت بــرای انســان در نظــر گرفــت.

بــر  کــه  را  حقایقــی  و  هفتــه  ســینا،  کــوه  در  شــده  داده  احــکام  در  خداونــد 
از دادن فرمــان » روز  بعــد  قــرار داد.  تأییــد  مــورد  اســت،  بنــا شــده  آن  اســاس 
ســبت را یــاد کــن تــا آن را تقدیــس نمائــی « و مشــخص کــردن آنچــه کــه بایــد در 
شــش روز انجــام شــود و آنچــه کــه نبایــد در روز هفتــم انجــام شــود، خداونــد دلیــل 
محفــوظ نگــه داشــتن هفتــه را بــا اشــاره بــه الگــوی خویــش بیــان مــی کنــد. » زیــرا 
آنهاســت  در  کــه  را  آنچــه  و  دریــا  و  زمیــن  و  آســمان  روز، خداونــد  کــه در شــش 
بســاخت، ودر روز هفتم آرام فرمود. از این ســبب خداوند روز هفتم را مبارک 
خوانــده، آن را تقدیــس نمــود « )خــروج 20 آیــات 8 تــا 11(. ایــن دلیــل زمانــی زیبــا 
و قانــع کننــده بــه نظــر مــی رســد کــه روزهــای آفرینــش را نــه بــه عنــوان یــک ســمبل 
بلکــه بــه عنــوان یــک حقیقــت درک کنیــم. شــش روز اول هفتــه بــه انســان داده 
شــده اســت تــا در آن کار کنــد، چــرا کــه خداونــد همــان شــش روز اولیــن هفتــه را 
بــه کار آفرینــش اختصــاص داده بــود. در روز هفتــم، انســان بایــد در بزرگداشــت 

آرامــی خالــق، از کار کــردن اجتنــاب کنــد.
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امــا ایــن فرضیــه کــه وقایــع مربــوط بــه نخســتین هفتــه آفرینــش در طــول هــزاران 
ســال تحقــق یافتــه اســت، بــه پایــه و اســاس چهارمیــن حکــم ضربــه وارد مــی کنــد. 
مــی  انســانها حکــم  بــه  کــه گویــی  مــی کنــد  ایــن فرضیــه، خالــق را طــوری معرفــی 
کنــد کــه روزهــای واقعــی هفتــه را بــه یــادگار روزهایــی نامحــدود و وســیع گرامــی 
دارنــد. ایــن ادعــا، بــا شــیوه رفتــار خداونــد بــا مخلوقاتــش مغایــرت دارد و آنچــه را 
کــه او بســیار روشــن مطــرح کــرده اســت، گنــگ و نامشــخص مــی ســازد. و ایــن کفــر 
اســت کــه در موذیانــه تریــن و در نتیجــه، خطرناکتریــن شــکلش مطــرح مــی شــود و 
خصائــص واقعــی آن بــه قــدری پنهــان و پوشــیده اســت کــه از ســوی بســیاری از 
کســانی کــه ادعــای ایمــان بــه کتــاب مقــدس دارنــد پذیرفتــه شــده و تعلیــم داده مــی 
شــود. » بــه امــر خداونــد آســمانها آفریــده شــدند و خورشــید و مــاه و ســتارگان بــا 
کالم او بــه وجــود آمدنــد «، » بــا کالم او دنیــا آفریــده شــد و بــه امــر او هســتی بــه 
وجــود آمــد « )مزامیــر ۳۳ آیــات 6 و 9(. کتــاب مقــدس ایــام طوالنــی را کــه در آن 
زمیــن بــه تدریــج از بــی نظمــی، تکامــل یافــت را بــه رســمیت نمــی شناســد. کتــاب 
مقــدس اعــالم مــی کنــد کــه هــر روز آفرینــش ماننــد روزهــای زمــان مــا، از روز و 
شــب تشــکیل شــده اســت و در پایــان هــر روز نتایــج کار خالــق اعــالم شــده اســت. 
گــزارش مربــوط بــه آفرینــش در خاتمــه اولیــن هفتــه اعــالم مــی شــود، » ایــن اســت 
پیدایــش آســمانها و زمیــن در حیــن آفرینــش آنهــا در روزی کــه خداونــد، خــدا، زمیــن 
و آســمانها را بســاخت « )پیدایــش 2 آیــه ۴(. بــا ایــن حــال، منظــور از بیــان چنیــن 
ایــده ای، ایــن نیســت کــه روزهــای آفرینــش چیــزی جــدای روزهــای واقعــی اســت. 
هــر روز آفرینــش یــک زایــش خوانــده شــد زیــرا کــه در آن، خداونــد هــر بخــش از کار 

خلقــت را ایجــاد یــا تولیــد کــرد.
زمیــن شناســان مدعــی یافتــن شــواهدی هســتند کــه نشــان مــی دهــد عمــر زمیــن 
بسیار طوالنی تر از آن چیزی است که در تعالیم تورات آمده است. استخوانهای 
مربــوط بــه انســانها و حیوانــات و ابــزار جنگــی و ســنگواره هــای درختــان و غیــره ... 
بســیار بزرگتــر از آنچــه کــه اکنــون وجــود دارد و از آنچــه کــه بــرای هــزاران ســال وجــود 
داشــته اســت، کشــف شــده اســت و از این اکتشــافات نتیجه گرفته شــده اســت که 
زمیــن مــدت هــا قبــل از زمــان آفرینــش، محــل ســکونت انســانهایی بــوده اســت کــه در 
قــد و قامــت از انســانهای امــروزی بســیار برتــر و پرقــدرت تــر بودنــد. چنیــن اســتداللی 
موجب شده است تا بسیاری از به اصطالح معتقدین کتاب مقدس، این عقیده 

را کــه روزهــای آفرینــش ایامــی طوالنــی و نامحــدود بــوده اســت را بــاور کننــد.
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در حالــی کــه، جــدا از تاریــخ کتــاب مقــدس، زمیــن شناســی هیــچ چیــزی را نمــی 
توانــد اثبــات کنــد. آنانــی کــه بــه واســطه ایــن اکتشــافات، چنیــن قاطعانــه اســتدالل 
مــی کننــد، از انــدازه انســانها، حیوانــات و درختــان زمــان پیــش از طوفــان و تغییــرات 
ندارنــد.  درســتی  درک  گونــه  هیــچ  پیوســت،  وقــوع  بــه  آن  از  پــس  کــه  عظیمــی 
بقایــای یافــت شــده در زیــر زمیــن گــواه ایــن اســت کــه شــرایط پیــش از طوفــان در 
ایــن  کــه  ای  امــا دوره  اســت.  متفــاوت  زمــان حاضــر  بــا شــرایط  بســیاری جهــات 
شــرایط وجــود داشــت، فقــط مــی توانــد از طریــق کالم الهــام بخــش خداونــد درک 
شــود. در داســتان مربــوط بــه طوفــان، کالم خــدا چیــزی را توضیــح داده اســت کــه 
زمیــن شناســی هرگــز نمــی توانســت بــه تنهایــی درک کنــد. در ایــام نــوح، انســانها، 
حیوانــات و درختــان کــه در مقایســه بــا انســانها و حیوانــات و درختــان زمــان حاضــر، 
بســیار بزرگتــر بودنــد، در زیــر خــاک مدفــون شــدند تــا بدیــن وســیله بــه عنــوان مدرکــی 
بــرای نســلهای آینــده محفــوظ نگــه داشــته شــوند تــا آنــان بداننــد کــه مردمــان زمــان 
نــوح بــه وســیله یــک طوفــان از بیــن رفتــه انــد. خداونــد در نظــر داشــت کــه بــا کشــف 
ایــن آثــار، ایمــان مــردم را در طــول تاریــخ اســتوار کنــد. امــا انســان هــا دچــار همــان 
اشــتباهی شــدند که مردمان پیش از طوفان شــده بودند. آنان آنچه را که خداوند 
بــه عنــوان برکــت بــه ایشــان داده بــود، بــا اســتفاده نادرســت بــه لعنــت تبدیــل کردنــد.

یکــی از حیلــه هــای شــیطان ایــن اســت کــه مــردم را بــه پذیــرش افســانه هــای 
دروغیــن ترغیــب کنــد، چــرا کــه بــه ایــن طریــق مــی توانــد احــکام صریــح خداونــد را 
گنــگ و نامفهــوم کــرده و بــه انســانها جســارت مــی بخشــد تــا بــر علیــه حاکمیــت 
حکــم  چهارمیــن  بــا  مقابلــه  بــرای  مخصوصــاً  او  تالشــهای  کننــد.  طغیــان  الهــی 
هدایــت مــی شــوند، زیــرا ایــن حکــم بــه شــکلی بســیار صریــح بــه خــدای زنــده، خالــق 

آســمان و زمیــن اشــاره مــی کنــد. 
تالشــهای بــی وقفــه ای در جریــان اســت تــا کار خلقــت را بــه نتیجــه عوامــل 
طبیعــی نســبت دهــد و اســتدالل انســانی در مخالفــت بــا حقایــق صریــح کتــاب 
مقــدس، حتــی از ســوی مســیحیان دو آتشــه پذیرفتــه مــی شــود. بســیارند، آنانــی 
کــه بــا مطالعــه و بررســی نبوتهــا، بــه ویــژه نبوتهــای دانیــال و نبوتهــای کتــاب مکاشــفه 
مخالفــت کــرده و اعــالم مــی کننــد کــه مطالعــه نبوتهــای فــوق بــه انــدازه ای گنــگ و 
پیچیــده اســت کــه مــا نمــی توانیــم آنهــا را درک کنیــم. در حالــی کــه همیــن اشــخاص 
حدســیّات زمیــن شناســان در نفــی حقایــق کتــاب مقــدس را بــا اشــتیاق مــی پذیرنــد. 
امــا، اگــر درک آنچــه کــه خداونــد آشــکار کــرده ایــن انــدازه ســخت اســت، پذیــرش 
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حدســیّات محــض در ارتبــاط بــا چیــزی کــه او آشــکار نکــرده، چــه انــدازه متناقــض و 
باعــث شــگفتی اســت!

» چیزهــای مخفــی از آن خداونــد خــدای ماســت و امــا چیزهــای مکشــوف 
ابــد از آن مــا و فرزنــدان ماســت « )تثنیــه 29 آیــه 29(. درســت همانطــور  بــه  تــا 
کــه خداونــد کار آفرینــش را کامــل کــرد، هرگــز آن را بــرای انســان مکشــوف نکــرده 
اســت، دانــش بشــر نمــی توانــد اســرار قــادر متعــال را مکشــوف کنــد. قــدرت خالقــه 

او هماننــد هســتی او غیــر قابــل فهــم اســت.
خداونــد اجــازه داده اســت تــا بــاران نــور بــر حــوزه علــم و هنــر ببــارد. امــا هنگامــی 
کــه مــردان علــم و دانــش، اعمــال آفرینــش را صرفــاً بــا دیــدگاه انســانی مــورد بررســی 
قــرار مــی دهنــد، قطعــاً بــه نتایــج غلطــی دســت خواهنــد یافــت. حــدس و گمــان 
در مــورد حقایقــی فراتــر از آنچــه کــه کالم خداونــد مکشــوف کــرده اســت، ممکــن 
اســت بــی غرضانــه و بــی ضــرر بــه نظــر برســد، اگــر فرضیــه هــای مــا بــا حقایــق موجــود 
در کتــاب مقــدس مغایــرت نداشــته باشــد. امــا آنانــی کــه کالم خــدا را رهــا کــرده و 
ســعی مــی کننــد تــا اعمــال آفرینــش خداونــد را بــا اصــول علمــی توجیــه کننــد، ماننــد 
کســانی هســتند کــه بــدون جهــت یــاب بــر روی اقیانوســی ناشــناخته بــه پیــش مــی 
رونــد. بزرگتریــن اندیشــه هــا اگــر در تحقیقاتشــان بــه واســطه کالم خداونــد هدایــت 
و مکاشــفه ســرگردان  دانــش  میــان  ارتبــاط  یافتــن  بــرای  تــالش  در  باشــند،  نشــده 
خواهنــد شــد. زیــرا کــه خالــق و اعمــال او بــه انــدازه ای فراتــر از فهــم و درک ایشــان 
اســت کــه نمــی تواننــد آن اعمــال را بــا قوانیــن طبیعــی تفســیر کننــد. بــه همیــن دلیــل 
تاریــخ کتــاب مقــدس را غیــر قابــل اطمینــان تلقــی مــی کننــد. آنانــی کــه بــه قابــل 
اطمینــان بــودن اســناد عهــد عتیــق و عهــد جدیــد شــک مــی کننــد، بــه ســمتی ســوق 
داده مــی شــوند کــه پــا را فراتــر گذاشــته و بــه وجــود خداونــد شــک مــی کننــد، و از 
آن بــه بعــد ماننــد یــک کشــتی کــه لنگــرش را از دســت داده اســت بــه صخــره هــای 

کفــر و ارتــداد کوبیــده مــی شــوند.
بایــد  آنــان  انــد.  داده  دســت  از  را  خویــش  ایمــان  ســادگی  اشــخاص  ایــن 
ایمانشــان را در اقتــدار الهــی کالم مقــدس خداونــد بنــا کننــد. کتــاب مقــدس نبایــد 
بــا ایــده هــای علمــی انســانها امتحــان شــود، زیــرا دانــش بشــری راهنمــای نامطمئنــی 
بــه خاطــر خــرده گیــری مطالعــه  اســت. اشــخاص شــکاکی کــه کتــاب مقــدس را 
مــی کننــد، ممکــن اســت بــه واســطه درک نادرســت از دانــش و مکاشــفه، مدعــی 
افــراد کتــاب مقــدس  ایــن  اگــر  کــه  آنهــا شــوند، در حالــی  تناقضاتــی میــان  یافتــن 
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را بــه درســتی درک کننــد، خواهنــد فهمیــد کــه مطابقــت میــان دانــش و مکاشــفه 
کامــل و عالــی اســت. موســی، کتــاب تــورات را بــا الهــام از روح القــدس نوشــت 
و یــک فرضیــه درســت زمیــن شناســی هرگــز نمــی توانــد مدعــی اکتشــافاتی باشــد 
کــه نتوانــد بــا نوشــتجات تــورات مطابقــت داشــته باشــد. تمامــی حقایــق در همــه 
آشــکار ســازیهای خــود، چــه در عالــم طبیعــت و چــه در نوشــتجات کتــاب مقــدس، 

از یکپارچگــی و عــدم تناقــض بــا یکدیگــر برخــوردار هســتند.
بزرگتریــن  کــه  اســت  شــده  مطــرح  بســیاری  پرسشــهای  خداونــد،  کالم  در 
دانشــمندان هرگــز نمــی تواننــد بــه آنهــا پاســخ گویند.توجــه مــا بــه ایــن موضوعــات 
جلــب شــده اســت تــا بــه مــا نشــان داده شــود کــه حتــی در میــان موضوعــات روزمــره 
زندگــی، مــواردی وجــود دارد کــه انــکار محــدود مــا بــا تمامــی دانــش و حکمــت، هرگــز 

قــادر بــه درک کامــل آنهــا نمــی باشــد.
بــا ایــن حــال، دانشــمندان تصــور مــی کننــد کــه مــی تواننــد حکمــت خداونــد 
کــه خداونــد  ایــن عقیــده  مــی دهــد ، درک کننــد.  انجــام  انجــام داده و  او  کــه  را 
بــه واســطه قوانیــن خــودش محــدود شــده اســت، تــا حــد زیــادی متــداول اســت. 
انســانها یــا وجــود خداونــد را انــکار کــرده و یــا نادیــده مــی گیرنــد. آنــان ســعی مــی 
کننــد کــه همــه چیــز و حتــی عمــل روح القــدس در دل آدمــی را توضیــح دهنــد. ایــن 
افــراد نــه نــام خــدا را حرمــت مــی کننــد و نــه از قــدرت او مــی ترســند. آنــان بــه امــور 
روحانــی اعتقــاد ندارنــد و احــکام خداونــد و قــدرت بــی کــران او را کــه مــی توانــد از 
طریــق ایشــان عمــل کنــد، درک نمــی کننــد. اصطــالح » قوانیــن طبیعــی « آنطــور کــه 
معمــوالً بــه کار بــرده مــی شــود، در برگیرنــده چیــزی اســت کــه انســانها توانســته انــد 
در ارتبــاط بــا قوانینــی کــه بــر جهــان مــاده حاکــم اســت، کشــف کننــد. امــا دانــش و 
معرفــت ایشــان چــه انــدازه ناقــص و محــدود اســت و چــه عظیــم و گســترده اســت 
حــوزه ای کــه در آن، خالــق مــی توانــد در مطابقــت بــا قوانیــن خــودش عمــل کنــد و 

ایــن اعمــال کامــالً فراتــر از درک مخلوقــات فانــی اســت!
بسیاری تعلیم می دهند که ماده از قدرت خارق العاده ای برخوردار است، 
اینکــه خــواص معینــی بــه مــاده داده شــده اســت، و پــس از آن بــه حــال خــود رهــا 
شــده اســت تــا از طریــق انــرژی ذاتــی اش عمــل کنــد، اینکــه اعمــال طبیعــت مطابــق 
بــا قوانیــن ثابتــی اجــرا مــی شــوند کــه خــود خداونــد نمــی توانــد در آن مداخلــه کنــد. 
چنین عملی، دروغ اســت و مورد تأیید کالم خداوند نیســت. طبیت در خدمت 
خالــق خویــش اســت. خداونــد قوانیــن خــود را فســخ و یــا مغایــر بــا آنهــا عمــل نمــی 
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کنــد، امــا پیوســته از آنهــا بــه عنــوان ابــزار خویــش اســتفاده مــی کنــد. طبیعــت بــر 
ذکاوت، حضــور و انــرژی فعالــی شــهادت مــی دهــد کــه از طریــق قوانیــن او عمــل 
مــی کنــد. اعمــال پــدر و پســر بــه طــور دایــم در طبیعــت دیــده مــی شــوند. مســیح مــی 

گویــد: » پــدر مــن هنــوز کار مــی کنــد، مــن نیــز کار مــی کنــم « )یوحنــا ۵ آیــه 17(.
اســت،  شــده  ثبــت  نبــی  نحمیــای  ســوی  از  کــه  سرودهایشــان  در  الویــان، 
تمامــی  و  االفــالک  فلــک  تــو  تنهایــی خداونــد هســتی،  بــه  تــو  مــی خواندنــد، » 
بــر آن اســت و دریاهــا را و هــر چــه در  لشــکرهای آنهــا را و زمیــن را و هــر چــه 
تــو همــه اینهــا را حیــات مــی بخشــی « )نحمیــای نبــی  آنهاســت، ســاخته ای و 
9 آیــه 6 (. در خصــوص ایــن جهــان، کار آفرینــش خــدا بــه پایــان رســیده اســت، 
بــود « )عبرانیــان  پایــان رســیده  بــه  از زمــان آفرینــش جهــان  زیــرا، » کارهــای او 
۴ آیــه ۳(. امــا قــدرت خداونــد هنــوز هــم بــرای حمایــت از اهــداف آفرینــش او 
بــه حرکــت  ایــن نیســت کــه مکانیزمــی کــه یکبــار  بــرای  بــه کار گرفتــه مــی شــود. 
بــه عمــل ادامــه دهــد، یعنــی  انــرژی ذاتــی خــودش  بــا قــدرت و  در آمــده اســت 
نفــس کشــیده شــود،  نفــس پشــت ســر  آیــد و  تپــش در  بــه  اینکــه ضربــان قلــب 
بلکــه هــر نفســی کــه کشــیده مــی شــود و هــر ضربــان قلــب، نشــانه ای اســت از 
مراقبــت همــه جانبــه خدایــی کــه در او » زندگــی و حرکــت و هســتی داریــم « 
زمیــن  کــه  نیســت  مــاده  ذاتــی  قــدرت  دلیــل  بــه   .)28 آیــه   17 رســوالن  )اعمــال 
هــر ســاله محصــوالت فــراوان ببــار مــی آورد و بــه حرکــت خــود بــه دور خورشــید 
را در  آنــان  و  کنــد  مــی  را هدایــت  مــی دهــد. دســت خداونــد ســیارات  ادامــه 
مســیری منظــم و وضعیتــی مناســب در آســمان نگــه مــی دارد. او » لشــکر اینهــا 
را بــه شــماره بیــرون مــی آورد و جمیــع آنهــا را بــه نــام مــی خوانــد. از کثــرت قــوت 
نبــی ۴0  گــم نخواهــد شــد « )اشــعیای  آنهــا  از  یکــی  توانایــی وی  از عظمــت  و 
آیــه 26 (. بــه واســطه قــدرت اوســت کــه نباتــات مــی روینــد و برگهــا نمایــان مــی 
شــوند و گلهــا شــکوفه مــی دهنــد. او » گیــاه را بــر کوههــا مــی رویانــد « )مزامیــر 
1۴7 آیــه 8(. و بــه واســطه او دره هــا حاصــل خیــز مــی شــوند. همــه حیوانــات 
جنــگل خــوراک خویــش را از خــدا مــی جوینــد « )مزامیــر 10۴ آیــات 20 و 21(. 
تمامــی مخلوقــات زنــده، از کوچکتریــن حشــرات تــا انســان، هــر روزه بــه مراقبــت 
الهــی او نیازمنــد هســتند. در ســخنان زیبــای ســراینده مزامیــر آمــده اســت کــه، 
برســانی  را در وقتــش  آنهــا  تــا خــوراک  مــی کشــند  انتظــار  تــو  از  اینهــا  » جمیــع 
شــوند «  مــی  ســیر  نیکــو  چیزهــای  از  پــس  کنــی،  مــی  بــاز  را  خــود  دســت   ...
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)مزامیــر 10۴ آیــات 27 و 28(. کالم او نیروهــای طبیعــت را کنتــرل مــی کنــد، او 
آســمانها را بــا ابــر مــی پوشــاند و بــاران را بــرای زمیــن مهیــا مــی ســازد. او » بــرف 
را مثــل پشــم مــی بارانــد، و ژالــه را مثــل خاکســتر مــی پاشــد « و » چــون آواز مــی 
دهــد غوغــای آبهــا در آســمان پدیــد مــی آیــد. ابرهــا از اقصــای زمیــن بــر مــی آورد 
بــاد را از خزانــه هــای خــود بیــرون مــی آورد «  بــاران مــی ســازد و  بــرای  و برقهــا 

)مزامیــر 1۴7 آیــه 16 (؛ )ارمیــای نبــی 10 آیــه 1۳(.
خداونــد پایــه و اســاس همــه چیــز اســت. هــر گونــه دانــش واقعــی بــا اعمــال او 
هماهنــگ اســت و هــر گونــه تعلیــم و تربیــت حقیقــی بــه اطاعــت از حاکمیــت او 
منجــر مــی شــود. دانــش، شــگفتی هــای تــازه ای را در معــرض دیــد مــا قــرار مــی دهــد 
و اعماق تازه ای را کاوش می کند، اما ثمرات حاصل از تحقیقات علمی، هرگز 
بــا مکاشــفه الهــی مغایــر نخواهــد بــود. افــراد جاهــل و بــد اندیــش ســعی مــی کننــد 
بــا توســل بــه دانــش از نظــرات دروغیــن دربــاره خداونــد حمایــت کننــد، امــا کتــاب 
طبیعــت و کالم مکتــوب خداونــد نــور حقیقــت را بــر یکدیگــر مــی تاباننــد. و بدیــن 
ترتیــب موجــب مــی شــوند کــه مــا خالــق جهــان را ســتایش کــرده و بــا هوشــمندی بــه 

کالم او ایمــان بیاوریــم.
اندیشــه فانــی نمــی توانــد، قــدرت، موجودیــت، حکمــت و اعمــال خــدای قــادر 
مطلــق را درک کنــد. کاتــب مقــدس مــی گویــد » آیــا عمــق هــای خــدا را مــی توانــی 
دریافت نمود؟ یا به کُنه قادر مطلق توانی رســید؟ مثل بلندیهای آســمان اســت، 
چــه خواهــی کــرد؟ گودتــر از هاویــه اســت، چــه توانــی دانســت؟ پیمایــش آن از 
جهــان طویــل تــر و از دریــا پهــن تــر اســت « )ایــوب 11 آیــات 7 تــا 9(. قدرتمندتریــن 
متفکــران عالــم نمــی تواننــد خداونــد را درک کننــد. انســانها ممکــن اســت همــواره 
در حــال تحقیــق، یادگیــری باشــند، امــا هنــوز هــم چیــزی وجــود دارد کــه ورای درک 

محــدود ایشــان خواهــد بــود.
دهــد.  مــی  گواهــی  خداونــد  عظمــت  و  قــدرت  بــه  آفرینــش  اعمــال  امــا 
مــی  از عمــل دســتهایش خبــر  فلــک  و  کنــد  مــی  بیــان  را  خــدا  جــالل  » آســمان 
بــه عنــوان راهنمــا  را  کــه کالم مکتــوب خــدا  آنانــی  آیــه 1(.  دهــد « )مزامیــر 19 
انتخــاب مــی کننــد، از کمــک دانــش بــرای شــناخت و درک خداونــد برخــوردار 
خواهنــد شــد. » از آغــاز آفرینــش جهــان، صفــات نادیدنــی خــدا، یعنــی قــدرت 
ســرمدی و الوهیــت او را مــی تــوان بــا ادراک از امــور جهــاِن مخلــوق، بــه روشــنی 

بــه رومیــان 1 آیــه 20(. دیــد « )رســاله 
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» برج بابل « 

 ]این فصل بر اساس کتاب پیدایش 9: 2۵-27؛
11: 1-9 تدوین گردیده است[

خداونــد بــرای ازدیــاد جمعیــِت جهــاِن ویــران شــده کــه بــه خاطــر فســاد اخالقــی 
اش بــه واســطه ســیل از بیــن رفتــه بــود، تنهــا یــک خانــواده، یعنــی اهــل خانــه نــوح 
را حفــظ کــرده بــود. خداونــد بــه نــوح گفتــه بــود، » تــو و تمامــی اهــل خانــه ات بــه 
کشــتی درآییــد، زیــرا تــو را در ایــن عصــر بــه حضــور خــود عــادل دیــدم « )پیدایــش 7 
آیــه 1(. امــا در بیــن پســران نــوح، همــان فــرق بــزرگ دیــده شــد کــه در جهــان پیــش از 
طوفــان دیــده شــده بــود. در ســام، حــام، و یافــث کــه مــی بایســت بانیــان نــژاد بشــر 

مــی شــدند، نشــانه هایــی از شــخصیت پیشــینیان دیــده مــی شــد.
نــوح کــه از طریــق وحــی الهــی ســخن مــی گفــت، سرنوشــت ســه نســل بــزرگ را 
کــه بــه وســیله ایــن پــدران نــژاد بشــر پدیــد مــی آمــد، پیــش بینــی کــرد. او بــا توصیــف 
کــردن فرزنــدان حــام از طریــق پســر و نــه پــدر، اعــالم کــرد، » کنعــان ملعــون بــاد، بــرادران 
خــود را بنــده بنــدگان باشــد « )پیدایــش 9 آیــات 2۵ تــا 27(. خطــای غیــر عــادی حــام 
نشــان داد کــه احتــرام فرزنــدی، مدتهــا پیــش از ایــن در دل او از بیــن رفتــه بــود. عمــل 
او ناسپاســی زشــتی شــخصیت او را آشــکار کــرد. ایــن صفــات شــریرانه در کنعــان و 
فرزندانش نیز دیده شد که تداوم آن موجب مجازات ایشان از سوی خداوند شد.

از ســوی دیگــر، احتــرام نشــان داده شــده از ســوی ســام و یافــث نســبت بــه 
پدرشــان و در نتیجــه آن بــه فرایــض الهــی، آینــده روشــن تــری را بــرای فرزندانشــان 
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نویــد داد. دربــاره ایــن پســران گفتــه شــد، » متبــارک بــاد خداونــد خــدای ســام و 
کنعان، بنده او باشــد. خدا یافث را وســعت دهد، و در خیمه های ســام ســاکن 
شــود، و کنعــان بنــده او باشــد « )پیدایــش 9 آیــات 2۵ تــا 27(. نســل ســام، نســلی 
بــود کــه قــوم برگزیــده و قــوم وعــده و منجــی موعــود از آن پدیــد مــی آمــد. خداونــد 
خــدای ســام بــود و از او نســل ابراهیــم و قــوم اســرائیل پدیــد مــی آمــد، قومــی کــه 
مســیح مــی بایســت از میــان ایشــان ظهــور مــی کــرد. » خوشــابحال آن قــوم کــه 
خداونــد خــدای ایشــان اســت « )مزامیــر 1۴۴ آیــه 1۵ ( و » یافــث در میــان خیمــه 
هــای ســام ســاکن شــود « فرزنــدان یافــث بایــد بــه طــور ویــژه ای در بــرکات انجیــل 

ســهیم شــوند.
نســل کنعان به زشــت ترین رســوم بت پرســتی کشــیده شــدند. هر چند نبوت 
نــوح آنــان را بــه بندگــی محکــوم کــرده بــود، امــا ایــن محکومیــت بــرای قرنهــا از ایشــان 
مضایقــه شــده بــود. خداونــد بــی دینــی و فســاد ایشــان را تحمــل کــرد تــا زمانــی کــه 
آنــان از مــرز تحمــل خداونــد عبــور کردنــد. از آن پــس، امــوال ایشــان گرفتــه شــد و بــه 

بندگــی فرزنــدان ســام و یافــث در آمدنــد.
نبــود.  یــا رحمــت  و  اختیــاری غضــب  اعــالم  پســرانش،  مــورد  در  نــوح  نبــوت 
ایــن نبــوت رفتــار و سرنوشــت پســران او را تعییــن نمــی کــرد. بلکــه نتیجــه رفتــار و 
روشــی را کــه هــر یــک از ایشــان بــه طــور جداگانــه در طــول زندگــی خــود انتخــاب مــی 
کردنــد، نشــان مــی داد. نبــوت نــوح، بیــان نقشــه خداونــد بــرای ایشــان و نســلهای 
آینــده آنــان بــود کــه بــا در نظــر گرفتــن شــخصیت و رفتارشــان تحقــق مــی یافــت. 
رفتارهــای  و  برنــد  مــی  ارث  بــه  را  والدیــن  تمایــالت  و  فرزنــدان خصائــل  معمــوالً، 
ایشــان را سرمشــق قــرار مــی دهنــد تــا آنجــا کــه گناهــان والدیــن نســل بعــد نســل از 
ســوی فرزنــدان تکــرار مــی شــود. بدیــن ترتیــب، زشــتی و ناسپاســی حــام در میــان 
فرزندانــش رواج یافــت و ایشــان را بــه لعنــت الهــی گرفتــار کــرد. » یــک خطــا کار، 

نیکویــی بســیار را فاســد توانــد نمــود « )جامعــه 9 آیــه 18(.
از ســوی دیگــر، احتــرام ســام نســبت بــه پــدرش چــه پــاداش ارزشــمندی را بــرای 
او بــه همــراه دارد! و چــه نســل برجســته ای از مــردان مقــدس را در نســل او پدیــدار 
مــی کنــد! خداونــد روزهــای کامــالن را مــی دانــد «، » و ذریــت او مبــارک خواهنــد 
بــود « )مزامیــر ۳7 آیــات 18 و 26 (؛ » پــس بــدان کــه خداونــد، خــدای تــو، اوســت 
خــدا، خــدای امیــن کــه عهــد و رحمــت خــود را بــا آنانــی کــه او را دوســت مــی دارنــد 

و اوامــر او را بــه جــا مــی آورنــد تــا هــزار پشــت نــگاه مــی دارد « )تثنیــه 7 آیــه 9(.
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اعقــاب نــوح در میــان کوهســتانها، مکانــی کــه کشــتی بــر زمیــن نشســته بــود، 
اقامــت خــود را ادامــه دادنــد. همچنانکــه تعــداد ایشــان زیــاد شــد، ارتــداد موجــب 
جدایــی و تفرقــه گردیــد. آنانــی کــه مایــل بــه فرامــوش کــردن خالــق و کنــار گذاشــتن 
احــکام او بودنــد، دایمــاً از تعالیــم و رفتارهــای دوســتان و نزدیــکان خــدا تــرس خــود 
احســاس ناراحتــی مــی کردنــد و بعــد از مدتــی تصمیــم گرفتنــد کــه از پرســتندگان 
خداونــد جــدا شــوند. از ایــن رو، بــه ســوی دشــت شــنعار در ســواحل رود فــرات 
بــودن خــاک آن ناحیــه، نظرآنــان را  عزیمــت کردنــد. موقعیــت زیبــا و حاصلخیــز 
جلــب کــرده و تصمیــم گرفتنــد کــه خانــه هایشــان را بــر روی ایــن دشــت بنــا کننــد.

آنــان قصــد داشــتند تــا در همیــن مــکان شــهری بنــا کننــد و در آن یــک بــرج عظیــم 
کــه موجــب شــگفتی جهانیــان شــود بســازند. ایــن اقدامــات بــه منظــور جلوگیــری از 
پراکنــده شــدن مــردم انجــام شــد. خداونــد بــه انســان امــر کــرده بــود تــا در سرتاســر 
بابــل  ســازندگان  امــا  شــود.  مســلط  بــرآن  و  کنــد  پُــر  را  آن  و  شــده  پراکنــده  زمیــن 
قصــد داشــتند تــا بــا متحــد کــردن مــردم، حکومتــی را تأســیس کننــد کــه ســرانجام 
تمامــی مــردم جهــان را در خــود جــا دهــد. بدیــن ترتیــب، کشــور ایشــان بــه پایتخــت 
امپراطــوری جهــان تبدیــل شــده و شــکوه و زیبایــی آن تحســین و تقدیــر جهانیــان را 
برانگیــزد. بــرج باشــکوه و ســر بــه فلــک کشــیده آن بــه ایــن منظــور ســاخته مــی شــد تــا 
بــه عنــوان مظهــر قــدرت و حکمــت ســازندگان آن و اســتمرار بخشــیدن بــه شــهرت 

ایشــان بــرای نســلهای بعــدی باقــی بمانــد.
مردمانــی کــه در دشــت شــنعار ســاکن بودنــد، بــه ایــن وعــده خداونــد کــه او بــار 
دیگــر زمیــن را بــا طوفــان و ســیل هــالک نخواهــد کــرد، اعتقــاد نداشــتند. بســیاری 
از ایشــان وجــود خــدا را انــکار کــرده و طوفــان را بــه عوامــل طبیعــی نســبت دادنــد. 
ســایرین نیــز بــه وجــود قــدرت برتــر اعتقــاد داشــتند، و اعــالم مــی کردنــد کــه همــان 
قــدرت برتــر، ســاکنان جهــان پیــش از طوفــان را نابــود کــرده اســت. و بــه همیــن دلیــل، 
ماننــد قائــن، بــر علیــه خداونــد عصیــان مــی کردنــد. یکــی از دالیــل بنــای بــرج بابــل ایــن 
بــود کــه امنیــت ایشــان را در مقابــل طوفانــی دیگــر تأمیــن کنــد. آنــان ارتفــاع بــرج را از 
ارتفــاع بلندتریــن کوههــا، بلندتــر ســاختند، زیــرا قصــد داشــتند خودشــان را از تمــام 
خطــرات احتمالــی مصــون نگــه دارنــد. تــا هنگامــی کــه بــه ناحیــه بــاالی ابرهــا صعــود 
مــی کردنــد بتواننــد بــه دالیــل وقــوع طوفــان پــی ببرنــد. تمامــی ایــن اقدامــات فقــط بــرای 
جلب ستایش و احترام دیگران نبود. بلکه هدف سازندگان برج این بود که اذهان 
نســلهای بعــدی را از خداونــد دور کــرده و آنــان را بــه ســوی بــت پرســتی ســوق دهنــد. 
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هنگامــی کــه بنــای بــرج تــا حــدودی کامــل شــد، بخشــی از آن بــه محــل اقامــت 
تزئیــن و  باشــکوهی  طــرز  بــه  دیگــر  و بخشــهای  یافــت.  آن اختصــاص  ســازندگان 
آراســته شــد و بتهــای ایشــان در آن قــرار داده شــد. مــردم بــه خاطــر ایــن موفقیــت 
شادمانی می کردند. آنان با پرستش بتهای ساخته شده از طال و نقره، خودشان 
را در مقابــل خــدای آســمان و زمیــن قــرار دادنــد. بــا ایــن حــال، کاری کــه ایــن چنیــن 
بــا موفقیــت بــه پیــش مــی رفــت، بــه طــور ناگهانــی متوقــف شــد. فرشــتگان فرســتاده 
شــدند تــا اهــداف ســازندگان بــرج را خنثــی کننــد. ارتفــاع بــرج بــه اوج رســیده بــود 
و بــرای کارگرانــی کــه در بــاالی بــرج کار مــی کردنــد غیــر ممکــن بــود تــا بــا کارگرانــی 
نقــاط  در  افــرادی  بنابرایــن  کننــد.  برقــرار  ارتبــاط  مــی کردنــد  کار  آن  پاییــن  در  کــه 
مختلــف مســتقر شــدند تــا دســتورات الزم بــرای مصالــح مــورد نیــاز را از کارگرانــی 
کــه در بــاالی بــرج کار مــی کردنــد دریافــت کــرده و بــه نفــرات پاییــن تــر اطــالع دهنــد. 
همانطــور کــه پیامهــا از ایــن طریــق از یــک نفــر بــه نفــر دیگــر منتقــل مــی شــد، زبــان 
ایشــان مشــوش شــد تــا آنجایــی کــه مصالحــی ســفارش داده مــی شــد کــه مــورد نیــاز 
نبــود و دســتور العمــل هایــی ابــالغ مــی شــد کــه غالبــاً عکــس آن چیــزی بــود کــه گفتــه 
شــده بــود. آشــفتگی و اضطــراب بــر همــگان حاکــم گردیــد و تمامــی کارهــا دچــار 
بــرج  وقفــه شــد. هماهنگــی و همــکاری میــان کارگــران از بیــن رفــت. ســازندگان 
نمــی توانســتند دالیــل ایــن ســوء تعبیرهــا را توجیــه کننــد. آنــان بــا خشــم و ناامیــدی، 
و  مبــارزه  بــا  ایشــان  اتحــاد  مــی کردنــد و ســرانجام  را ســرزنش و محکــوم  یکدیگــر 
خونریــزی بــه پایــان رســید. صاعقــه ای از آســمان، بــه نشــانه ناخشــنودی خداونــد، 
قســمت فوقانــی بــرج را در هــم کوبیــد و آن را بــه زمیــن پرتــاب کــرد. بدیــن گونــه بــه 

مــردم فهمانــده شــد کــه خدایــی هســت کــه بــر آســمانها حکــم مــی رانــد.
تــا ایــن زمــان، تمامــی مــردم بــه یــک زبــان ســخن گفتــه بودنــد، امــا اکنــون آنانــی کــه 
مــی توانســتند زبــان یکدیگــر را بفهمنــد در گروههایــی متحــد شــده، بعضــی هــا بــه 
یــک ســو و بعضــی بــه ســوی دیگــر رفتنــد. » پــس خداونــد ایشــان را از آنجــا بــر روی 
تمــام زمیــن پراکنــده ســاخت « )پیدایــش 11 آیــه 8(. ایــن عمــل، وســیله ای شــد بــرای 
اســکان دادن مــردم بــر روی زمیــن و بدیــن ترتیــب نقشــه خداونــد درســت بــه همــان 

طریقــی کــه انســان ســعی کــرده بــود از انجــام آن جلوگیــری کنــد، تحقــق یافــت. 
مردمــی کــه خــود را در مقابــل خداونــد قــرار داده بودنــد، چــه فرصــت مبارکــی را 
از دســت داده بودنــد. نقشــه خداونــد ایــن بــود کــه آنــان بــا ســاکن شــدن در مناطــق 
بــا خــود حمــل  را  او  اراده  مختلــف زمیــن، ممالکــی را تأســیس کــرده و شــناخت 
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کنند،تــا بدیــن وســیله، نــور حقیقــت بــر نســلهای بعــدی تابیــده شــود. نــوح، واعــظ 
امیــن پارســایی ســیصد و پنجــاه ســال و ســام بــه مــدت پانصــد ســال بعــد از طوفــان 
زندگــی کردنــد و بــه همیــن دلیــل، فرزنــدان ایشــان فرصــت داشــتند تــا بــا احــکام 
خداونــد و شــرح روابــط او بــا پدرانشــان آشــنا شــوند. امــا آنــان مایــل بــه شــنیدن ایــن 
حقایــق خطیــر نبودنــد و اشــتیاق نداشــتند تــا دانــش و معرفــت الهــی را در زندگــی 
خــود بــه خاطــر داشــته باشــند. بنابرایــن بــا مشــوش شــدن زبانشــان، از معاشــرت بــا 

آنانــی کــه مــی توانســتند نــور حقیقــت را بــه ایشــان آشــکار کننــد، محــروم ماندنــد.
ســازندگان بــرج بابــل روحیــه ناسپاســی را در دلهایشــان پرورانــده بودنــد. آنــان 
بــه جــای قدردانــی از رحمــت خداونــد نســبت بــه آدم و عهــد پــر از محبــت او بــا 
نــوح، دایمــاً بــه خاطــر اخــراج آدم و حــوا از بــاغ عــدن و وقــوع طوفــان، از خداونــد 
مــی  کــه خداونــد را مســتبد و خشــن  تمــام مدتــی  آنــان در  مــی کردنــد.  شــکایت 
خواندنــد، حاکمیــت ظالــم تریــن و مســتبدترین جبــار را پذیرفتــه بودنــد. شــیطان 
قصــد داشــت تــا قربانــی هایــی را کــه بــه مــرگ مســیح اشــاره مــی کــرد بــی حرمــت 
و تحقیــر کنــد. و از آنجــا کــه اذهــان مــردم بــه خاطــر بــت پرســتی تیــره شــده بــود، 
شــیطان ایشــان را وادار کــرد تــا ایــن قربانیهــا را جعــل کننــد و فرزنــدان خودشــان 
را بــر روی مذبــح هــای بتهایشــان قربانــی کننــد. همانطــور کــه انســانها از خداونــد 
رویگــردان شــدند، خصائــص الهــی انصــاف، پاکــی، و محبــت بــا ظلــم، خشــونت و 

بــی رحمــی جایگزیــن شــد.
مردمــان بابــل درصــدد بنیــان حکومتــی بودنــد کــه از حکومــت خداونــد مســتقل 
بــود. در میــان ایشــان عــده ای افــراد خــدا تــرس حضــور داشــتند، امــا ایــن افــراد نیــز 
فریــب رفتارهــای متظاهرانــه بــی دینــان را خــورده و بــه ایشــان ملحــق شــده بودنــد. 
و خداونــد بــه خاطــر همیــن افــراد خــدا تــرس، مجــازات ایشــان را بــه تأخیــر انداخــت 
و بــه مــردم فرصــت داد تــا شــخصیت واقعــی خــود را آشــکار کننــد. بــا آشــکار شــدن 
شــخصیت ایــن افــراد، پســران خداونــد ســعی کردنــد تــا ایشــان را از اهدافشــان 
منصــرف کننــد. امــا ایــن مــردم در گســتاخی کــردن بــه خداونــد، کامــالً بــا یکدیگــر 
متحــد شــده بودنــد. اگــر آنــان بــه حــال خــود رهــا مــی شــدند، جهــان را در همــان آغــاز 
راهــش، گمــراه مــی کردنــد. اتحــاد ایشــان بــر پایــه عصیــان بنــا شــده بــود و در حــال 
تأســیس حکومتــی بودنــد کــه در آن، حــق حاکمیــت و احتــرام خداونــد نادیــده گرفتــه 
مــی شــد. حاکمیــت قدرتمنــدی ظاهــر مــی شــد کــه ســلطه آن، پارســایی، ســالمتی، 
ســعادت و امنیــت را از روی زمیــن محــو مــی ســاخت. ایــن افــراد قصــد داشــتند 
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بــه جــای احــکام الهــی کــه » مقــدس و عادالنــه و نیکــو بــود «، احکامــی را جایگزیــن 
کننــد کــه بــا دلهــای خودخــواه و بــی رحــم ایشــان ســازگار بــود. )رومیــان 7 آیــه 12(.

آنانــی کــه خــدا تــرس بودنــد، نــزد او تضــرع و فریــاد بــر آوردنــد تــا در ایــن امــور 
مداخلــه کنــد. و » خداونــد نــزول نمــود تــا شــهر و برجــی را کــه بنــی آدم بنــا مــی 
بــه  بــه خاطــر محبــت  آیــه ۵(. خداونــد  )پیدایــش 11  نمایــد «،  کردنــد، مالحظــه 
جهــان، نقشــه ســازندگان بــرج را نقــش بــر آب کــرد و بنــای یادبــود گســتاخانه ایشــان 
را دگرگــون ســاخت و  ایشــان  زبــان  بــه خاطــر محبــت خــود،  کــرد.او  را ســرنگون 
نیــات عصیانگرانــه ایشــان را متوقــف نمــود. خداونــد، لجاجــت و  بدیــن ترتیــب، 
گنــاه افــراد را بــرای مدتــی تحمــل مــی کنــد و بــه ایشــان بــه انــدازه کافــی فرصــت مــی 
دهــد تــا توبــه کننــد، بــا ایــن حــال، تمامــی ترفندهــای ایشــان را کــه بــرای مقاومــت بــا 
اقتــدار احــکام مقــدس او بــه کار گرفتــه مــی شــود، مــورد توجــه قــرار مــی دهــد. هــر 
از گاهــی، دســتهایی نامریــی کــه عصــای ســلطنت را در اختیــار دارد، بــرای مهــار 
گنــاه، دراز مــی شــود. عالیــم غیــر قابــل تردیــدی بــه انســان نشــان داده مــی شــود تــا 
بــه او اثبــات کنــد کــه آفریننــده کائنــات و مظهــر بیکــران حکمــت، محبــت و راســتی، 
حاکــم مقتــدر آســمان و زمیــن اســت و اینکــه هیــچ کــس نمــی توانــد در مقابــل قــدرت 

عظیــم او ایســتادگی کنــد.
اهــداف ســازندگان بــرج بابــل بــا ســرافکندگی و شکســت خاتمــه یافــت. بنــای 
تبدیــل شــد.  ایشــان  بــه مظهــر حماقــت  بــود  ایشــان  افتخــار  مایــه  کــه  باشــکوهی 
انســانها هنــوز هــم چنیــن هدفــی را دنبــال مــی کننــد. آنــان بــا اتــکا بــه خویشــتن، 
احــکام خــدا را انــکار مــی کننــد. ایــن همــان نقشــه ای اســت کــه شــیطان ســعی 
کــرده بــود در آســمان تحقــق بخشــد. و همــان قائــن را در تقدیــم هدیــه اش تحــت 

تأثیــر قــرار داده بــود.
بنــا کننــدگان بــرج، در زمــان مــا نیــز حضــور دارنــد. بــی دینــان، نظریاتشــان را بــر پایــه 
مقــاالت دروغیــن علمــی اســتوار کــرده و کالم صریــح خداونــد را انــکار مــی کننــد. آنــان 
نظام اخالقی خداوند را محکوم و احکام او را تحقیر می کنند و به کفایت اندیشه 
انســانی مباهــات مــی کننــد. » وقتــی خداونــد گناهــکاران را فــوری مجــازات نمیکنــد، 

مــردم فکــر میکننــد میتواننــد گنــاه کننــد و در امــان بماننــد « )جامعــه 8 آیــه 11(. 
مقــدس  کتــاب  صریــح  تعالیــم  از  مــردم  از  بســیاری  مســیحیت،  جهــان  در 
رویگــردان مــی شــوند و اصــول اعتقــادی خویــش را بــر اســاس تصــورات و افســانه 
بــرای  یــک طریقــی  بــه عنــوان  آنــان برجشــان را  مــی کننــد.  بنــا  آینــد  هــای خــوش 
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صعــود بــه آســمان، نشــان مــی دهنــد. انســانها تمــام هــوش و حــواس خــود را متوجــه 
ســخنان شــیوا کــرده و تحــت تأثیــر آن قــرار مــی گیرنــد، در حالــی کــه ایــن ســخنان بــه 
ایشــان تعلیم می دهد که شــخص گناهکار نخواهد ُمرد، و اینکه نجات می تواند 
بــدون اطاعــت از احــکام خــدا، کســب شــود. پیــروان راســتین مســیح، اگــر معیــار 
خــدا را بپذیرنــد، ایــن معیــار، ایشــان را بــا یکدیگــر متحــد خواهــد کــرد، امــا مادامــی 
کــه حکمــت انســانی بیشــتر از کالم خداونــد مــورد تمجیــد قــرار مــی گیــرد، نتیجــه 
ای جــز تفرقــه و اختــالف عقیــده بــه همــراه نخواهــد داشــت. تشــویش موجــود کــه 
نتیجــه مبــارزات عقیدتــی و فرقــه ای اســت، بــا واژه » بابــل « معرفــی مــی شــود. 
واژه ای کــه کالم نبــوت در مــورد کلیســاهای دنیــا پرســت در زمــان هــای آخــر بــه کار 

مــی بــرد. بــه کتــاب مکاشــفه بــاب 1۴ آیــات 8 و بــاب 18 آیــه 2 مراجعــه شــود.
بســیاری ســعی خواهنــد کــرد تــا بــا کســب ثــروت و قــدرت بــرای خــود بهشــتی 
بنــا کننــد. آنــان » اســتهزا مــی کننــد و حرفهــای بــد مــی زننــد و ســخنان ظلــم آمیــز 
را از جــای بلنــد مــی گوینــد « و حقــوق انســانی را پایمــال کــرده و اقتــدار الهــی را 
نادیــده مــی گیرنــد. افــراد مغــرور و متکبــر شــاید بتواننــد بــرای مــدت زمانــی بــا قــدرت 
حکومــت کننــد. آنــان ممکــن اســت در تمــام اعمالــی کــه انجــام مــی دهنــد، موفــق بــه 

نظــر برســند. امــا در پایــان بــا یــأس و ســرافکندگی مواجــه خواهنــد شــد.
زمــان حسابرســی خداونــد نزدیــک اســت. قــادر مطلــق نــازل خواهــد شــد تــا 
ببینــد کــه فرزنــدان بنــی آدم چــه چیــزی را بنــا کــرده انــد. قــدرت مطلــق او آشــکار 
خواهــد شــد و اعمــال متکبرانــه انســان خــوار خواهــد شــد. » خداونــد نیّت هــای 
اّمــا مقصــود  بــرآب می کنــد.  ملّتهــا را باطــل می ســازد و نقشــه های آنهــا را نقــش 
نــگاه  آســمان  از  خداونــد  اســت.  همیشــگی  و  پایــدار  او  نقشــه های  و  خداونــد 
می کنــد و همــه آدمیــان را می بینــد. و از جایــگاه خویــش تمــام مــردم روی زمیــن را 

می بینــد « )مزامیــر 7۳ آیــه 8؛ ۳۳ آیــه 10 و 11 و 1۳ و 1۴(.
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11
» دعوت از ابراهیم « 

]این فصل بر اساس کتاب پیدایش باب 12 تدوین گردیده است[

بعــد از متفــرق شــدن از بابــل، بــت پرســتی بــار دیگــر، تقریبــاً همگانــی شــد، و 
ســرانجام خداونــد گناهــکاران ســخت دل را بــه حــال خودشــان رهــا کــرد تــا از راههــای 
بــه عنــوان حافــظ  بــود  ابراهیــم را کــه از نســل ســام  امــا  پیــروی کننــد.  بــد خویــش 
احــکام خویــش بــرای نســلهای آینــده انتخــاب کــرد. ابراهیــم در میــان خرافــه پرســتی 
و کفــر بــزرگ شــده بــود. حتــی اهــل بیــت پــدری او، کســی کــه معرفــت و شــناخت 
خداونــد از ســوی او محفــوظ نگــه داشــته شــده بــود، بــه تأثیــرات اغــوا کننــده ای کــه 
ایشــان را احاطــه کــرده بــود، تســلیم شــده بودنــد و » خدایــان غیــر را عبــادت مــی 
نمودنــد « )یوشــع 2۴ آیــه 2(. بــا ایــن حــال ایمــان راســتین از بیــن نرفتــه بــود. خداونــد، 
همــواره اشــخاصی را حفــظ کــرده بــود تــا او را پرســتش و عبــادت کننــد. آدم، شــیث، 
خنــوخ، متوشــالح، نــوح و ســام مکاشــفات ارزشــمند مربــوط بــه اراده خــدا را در طــول 
حیاتشــان محافظــت کــرده بودنــد. پســر تــارح وارث ایــن مــردان مقــدس شــد. بــت 
پرســتی از هــر ســو او را وسوســه مــی کــرد، امــا بــدون ثمــر بــود. او در میــان بــی دینــی و 
ارتــداد حاکــم، بــا ایمــان و پــاک زیســت و قاطعانــه بــه پرســتش خــدای حقیقــی وفــادار 
مانــد. » خداونــد نزدیــک اســت بــه آنانــی کــه او را مــی خواننــد، بــه آنانــی کــه او را بــه 
راســتی مــی خواننــد « )مزامیــر 1۴۵ آیــه 18(. خداونــد اراده خــود را بــه ابراهیــم ابــالغ 
نمــود و مقتضیــات مربــوط بــه احــکام خویــش و نجاتــی را بــه روشــنی بــه او نشــان داد 

کــه مــی بایســت از طریــق مســیح تحقــق یابــد.
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خداونــد بــه ابراهیــم وعــده نســلی بــی شــمار و قومــی بــزرگ داد. ایــن وعــده 
بــرای مــردم آن زمــان بســیار ارزشــمند بــود. خداونــد بــه ابراهیــم گفــت: » از تــو اّمتــی 
عظیــم پیــدا کنــم و تــو را برکــت دهــم و نــام تــو را بــزرگ ســازم، و تــو برکــت خواهــی 
بــود «. و بــه ایــن وعــده، وعــده ای اضافــه شــد کــه بــرای وارث ایمــان از همــه چیــز 
ارزشــمند تــر بــود، اینکــه منجــی جهــان از نســل او ظهــور مــی کــرد، » و از تــو جمیــع 
قبایــل جهــان برکــت خواهنــد یافــت « )پیدایــش 12آیــه ۳(. بــا ایــن وجــود بعنــوان 
اولیــن شــرط بــرای تحقــق یافتــن وعــده، ایمــان ابراهیــم بایــد مــورد آزمــون قــرار مــی 

گرفــت؛ یــک قربانــی مطالبــه شــده بــود.
بــه ابراهیــم رســید، » از والیــت خــود، و از مولــد خویــش و از  پیــام خداونــد 
خانــه پــدر خــود بســوی زمینــی کــه بــه تــو نشــان دهــم بیــرون شــو « )پیدایــش 12 آیــه 
1(. خداونــد بــرای اینکــه بتوانــد صالحیــت الزم بــرای کار عظیــم خــود و محافظــت 
معاشــرت  و  جامعــه  از  بایــد  او  بدهــد،  ابراهیــم  را  خویــش  مقــدس  فرائــض  از 
هــای مربــوط بــه اوایــل زندگــی اش جــدا شــود. تأثیــر خویشــاوندان و دوســتان بــا 
تعلیمــی کــه خداونــد بــرای خــادم خویــش در نظــر داشــت، تداخــل مــی کــرد. اکنــون 
کــه ابراهیــم بــرای یــک هــدف ویــژه ای بــه آســمان وصــل شــده بــود، بایــد در میــان 
بیگانــگان ســاکن شــود. شــخصیت او بایــد ویــژه و بــا همــه جهــان تفــاوت داشــته 
باشــد. او حتــی نمــی توانســت راه و روش خــود را توضیــح دهــد، تــا دوســتانش 
متوجه شــوند. مســائل روحانی، با دید روحانی تشــخیص داده می شــوند و انگیزه 

هــا و اعمــال او از ســوی خویشــاوندان بــت پرســت او درک نمــی شــد.
کــرد و  فــرا خوانــده شــد، اطاعــت  کــه  ابراهیــم هنگامــی  کــه  بــود  ایمــان  بــا   «
حاضــر شــد بــه جایــی بــرود کــه بعدهــا جــزو میــراث او مــی شــد، و هــر چنــد نمــی 
چــون  بــی  اطاعــت   )8 آیــه  )عبرانیــان 11  روانــه شــد «.  رود،  مــی  دانســت کجــا 
و چــرای ابراهیــم یکــی از بارزتریــن نشــانه هــای ایمــان اســت کــه در تمــام کتــاب 
مقــدس دیــده شــده اســت. بــرای او، ایمــان » اعتمــاد بــر چیزهــای امیــد داشــته 
شــده و برهــاِن چیزهــای نادیــده بــود « )عبرانیــان 11 آیــه 1(. او بــا تــوکل بــه وعــده 
خداونــد و بــدون رویــت کمتریــن نشــانه ای از تحقــق آن، خانــه، خویشــاوندان و 
ســرزمین خــود را تــرک کــرد و هــر چنــد نمــی دانســت بــه کجــا مــی رود، روانــه شــد. 
» بــا ایمــان بــود کــه در ســرزمین موعــود، همچــون بیگانــه ای در دیــار غریــب خانــه بــه 
دوش گردیــد و هماننــد اســحاق و یعقــوب کــه بــا او وارث همــان وعــده بودنــد، در 

خیمــه هــا ســاکن شــد « )عبرانیــان 11 آیــه 9(.
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از  نبــود، و  نظــر گرفتــه شــد، آزمایــش راحتــی  ابراهیــم در  بــرای  کــه  آزمایشــی 
خــود گذشــتگی کــه از وی انتظــار مــی رفــت، انــدک نبــود. عالئــق محکمــی وجــود 
داشــت کــه او را بــه ســرزمینش، بــه خویشــاوندانش و خانــه اش پیونــد مــی داد. امــا 
او در اطاعــت از دعــوت خداونــد، هیچگونــه تردیــدی نشــان نــداد. ابراهیــم راجــع 
بــه ســرزمین وعــده ســئوال نکــرد، کــه آیــا خــاک آن حاصلخیــز اســت، یــا آب و هــوای 
آن ســالم اســت، یــا مناظــر آن زیباســت و یــا فرصتهایــی را بــرای جمــع آوری مــال و 
ثــروت در اختیــار او قــرار مــی دهــد. خداونــد ســخن گفتــه و خــادم او اطاعــت کــرده 
بــود. زیــرا بــرای ابراهیــم بهتریــن مــکان بــر روی زمیــن، مکانــی بــود کــه خــدا از او مــی 

خواســت تــا درآنجــا باشــد.
هنــوز هــم هســتند بســیاری کــه ماننــد ابراهیــم مــورد آزمــون قــرار مــی گیرنــد. 
آنــان صــدای خداونــد را کــه مســتقیماً از آســمان بــا ایشــان ســخن مــی گویــد، نمــی 
شــنوند، امــا او ایشــان را از طریــق تعالیــم مربــوط بــه کالمــش و وقایــع مربــوط بــه 
مشــیّت خویــش فــرا مــی خوانــد. ممکــن اســت از ایشــان خواســته شــود تــا یــک 
یــا معاشــرت هــای  ثــروت اســت رهــا کننــد و  نویــد بخــش مقــام و  زندگــی را کــه 
ســودمند و دلخــواه را تــرک کننــد و از خویشــاوندان جــدا شــده و بــه مســیری قــدم 
بگذارنــد کــه ظاهــراً مســیر ایثــار، رنــج و از خــود گذشــتگی اســت. خداونــد بــرای 
ایشــان کاری را در نظــر گرفتــه اســت کــه بایــد انجــام دهنــد، امــا یــک زندگــی راحــت 
و بــی دردســر، نفــوذ دوســتان و خویشــاوندان از پــرورش تمامــی خصائلــی کــه بــرای 
تحقــق یافتــن ایــن کار ضــروری مــی باشــند، جلوگیــری مــی کننــد. او ایشــان را از 
مســاعدت و تأثیــرات انســانی برحــذر مــی دارد و ایشــان را وادار مــی کنــد تــا نیــاز 
بــه کمــک او را احســاس کــرده و تنهــا بــه او تــوکل کننــد، تــا او بتوانــد خــود را بــه 
آنــان آشــکار کنــد. چــه کســی حاضــر اســت تــا در مقابــل دعــوت خداونــد از آمــال و 
آرزوهــا و معاشــرت دوســتان صرفنظــر کنــد؟ چــه کســی وظایــف جدیــد را خواهــد 
پذیرفــت و بــه عرصــه هــای آزمایــش نشــده وارد خواهــد شــد تــا بــا دلــی مشــتاق و 
ایمانــی راســخ کار خداونــد را انجــام دهــد و بــه خاطــر مســیح، ضــرر را ســود تلقــی 
کنــد؟ کســی کــه ایــن کار را انجــام دهــد، ایمــان ابراهیــم را دارد و بــا او » در جــالل 
ابــدی « ســهیم خواهــد شــد، جاللــی کــه » رنجهــای زمــان حاضــر بــا آن قابــل قیــاس 

نیســت « )دوم قرنتیــان ۴ آیــه 17(؛ )رومیــان 8 آیــه 18(.
خداوند، نخستین بار زمانی از ابراهیم دعوت کرد که او در » اور کلدانیان « 
ســاکن بــود. ابراهیــم بــا اطاعــت از دعــوت خداونــد بــه ســوی َحــرّان روانــه شــد. تــا 
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آنزمــان، اهــل خانــه پــدری او بــا وی همــراه بودنــد. آنــان پرســتش خــدای حقیقــی 
را بــا پرســتش بتهــا یکــی کردنــد. ابراهیــم تــا زمــان مــرگ پــدرش تــارح در همــان جــا 
مانــد. امــا ندایــی آســمانی بعــد از مــرگ پــدرش بــه او فرمــان عزیمــت داد. بــرادرش 
ناحــور بــه همــراه اهــل خانــه اش، خانــه و بتهایشــان را رهــا نکردنــد. عــالوه بــر ســارا، 
همســر ابراهیــم، تنهــا لــوط، پســر حــاران کــه مدتهــا پیــش از ایــن مــرده بــود، تصمیــم 
گرفــت بــه همــراه ابراهیــم ســفر کنــد. بــا ایــن حــال، گروهــی کــه از )بیــن النهریــن یــا 
میــان رودان( بــه راه افتــاده بــود، زیــاد بودنــد. ابراهیــم گلــه هــا و رمــه هــای فــراوان و 
غالمــان و کنیــزان بیشــماری داشــت. او از ســرزمین پدرانــش عزیمــت مــی کــرد و 
هرگــز بــاز نمــی گشــت، بنابرایــن هــر چــه داشــت، بــا خــود برداشــت. » همــه امــوال 
اندوختــه خــود را بــا اشــخاصی کــه در َحــرّان پیــدا کــرده بودنــد، برداشــته، بــه عزیمــت 
زمیــن کنعــان بیــرون شــدند « )پیدایــش 12 آیــه 5(. در خــالل اقامتشــان در حــرّان، 
ابراهیم و سارا دیگران را به پرستش و عبادت خدای حقیقی ترغیب کردند. این 
افــراد بــه اهــل خانــه ابراهیــم پیوســتند و او را تــا ســرزمین وعــده همراهــی کردنــد. 
» آنــان بــه عزیمــت زمیــن کنعــان بیــرون شــدند، و بــه زمیــن کنعــان داخــل شــدند « 

)پیدایــش 12 آیــه 5(.
درختــان  ســایه  زیــر  در  بــود.  شــکیم  ناحیــه  ایشــان،  اقامــت  مــکان  نخســتین 
بلوطســتان مــوره، در درّه ای وســیع و سرســبز بــا درختــان زیتــون و چشــمه هــای 
دیگــر،  ســوی  از  جزریــم  کــوه  و  ســو،  یــک  از  عیبــال  کوهســتان  میــان  جوشــان، 
ابراهیــم خیمــه خــود را برپــا نمــود. او وارد ســرزمینی شــده بــود کــه نیکــو و زیبــا بــود. 
» زمینــی پــر از نهــر هــای آب و از چشــمه هــا و دریاچــه هــا کــه از درّه هــا و کوههــا 
جــاری مــی شــود. زمینــی کــه پــر از گنــدم و جــو و ُمــو و انجیــر و انــار باشــد، زمینــی کــه 
پر از زیتوِن زیت و عســل اســت « )تثنیه 8 آیات 7-8(. اما در مقابل پرســتندگان 
خداونــد، برفرازتپــه هــای پوشــیده ازدرخــت ومــزارع حاصلخیــز، ســایه ســنگین و 
تاریکــی قــرار گرفتــه بــود. زیــرا، » در آنوقــت کنعانیــان در آن زمیــن ســاکن بودنــد « 
)پیدایش 12 آیه 6(. ابراهیم در انتهای ســفر خود ســرزمینی را یافته بود که محل 
ســکونت نــژاد بیگانــه و مــکان بــت پرســتی بــود. کنعانیــان در بیشــه زارهــا، مذبــح 
هایــی بــرای خدایــان دروغیــن بنــا کــرده بودنــد و بــر فــراز تپــه هــای مجــاور، قربانــی 
انســانی تقدیــم مــی شــد. در چنیــن شــرایطی، هــر چنــد کــه ابراهیــم بــه وعــده الهــی 
ایمــان داشــت، بــا ایــن حــال، بــا دل نگرانــی آزار دهنــده ای خیمــه خــود را در ایــن 
مــکان برپــا کــرد. آنــگاه خداونــد بــه ابــرام ظاهــر شــده، گفــت: » بــه ذریــت تــو ایــن 
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زمیــن را مــی بخشــم « )پیدایــش 12 آیــه 7(. ایــن وعــده کــه حضــور خداونــد بــا او بــود 
و او را در دســت شــریر رهــا نکــرده بــود، ایمــان ابراهیــم را تقویــت کــرد. و او » در 
آنجــا مذبحــی بــرای خداونــد کــه بــر وی ظاهــر شــد، بنــا نمــود « اندکــی بعــد، از آنجــا 
بــه مکانــی نزدیــک کــوه بیــت ئیــل کــوچ کــرده و خیمــه خــود را برپــا نمــود و در همــان 

جــا مذبحــی بــرای خداونــد بنــا نمــود و نــام خداونــد را خوانــد.
ابراهیــم، » دوســت خداونــد « سرمشــق ارزشــمندی از خــود بــرای مــا بــه جــای 
بــود. هــر جــا کــه او  گذاشــت. دعــا مهمتریــن عامــل تعییــن کننــده در زندگــی او 
خیمــه خــود را برپــا مــی کــرد، در نزدیکــی آن مذبحــی نیــز بــرای خداونــد بنــا مــی کــرد 
و هــر روز صبــح و عصــر از تمامــی اهــل خانــه و همراهانــش دعــوت مــی کــرد تــا 
قربانیهــای خــود را در مذبــح بــه حضــور خداونــد تقدیــم کننــد. هنگامــی کــه خیمــه او 
بــه جایــی دیگــر منتقــل مــی شــد، مذبــح در آنجــا باقــی مــی مانــد. در ســالها بعــد، در 
میــان کنعانیــان خانــه بــدوش اشــخاصی بودنــد کــه از ابراهیــم تعلیــم یافتــه بودنــد و 
هــر وقــت یکــی از اینهــا بــه مذبــح مــی آمــد، متوجــه مــی شــد کــه قبــل از او چــه کســی 
در آنجــا بــوده و هنگامــی کــه خیمــه خــود را برپــا مــی کــرد، مذبــح را بازســازی کــرده و 

در آنجــا خــدای زنــده را پرســتش مــی کــرد. 
ابراهیــم بــه ســفر خــود بــه ســوی جنــوب ادامــه داد و بــار دیگــر ایمــان او امتحــان 
شــد. آســمان، بــاران خــود رادریــغ داشــت و نهرهــا از ســرازیر شــدن بــه دره هــا بــاز 
ایســتادند. ســبزه هــا و گیاهــان خشــک شــدند و گلــه هــا و رمــه هــا بــدون چــراگاه 
آیــا ابراهیــم در  ماندنــد. گرســنگی تمامــی همراهــان ابراهیــم را تهدیــد مــی کــرد. 
هدایــت خداونــد تردیــد مــی کــرد؟ آیــا او بــا نــگاه بــه گذشــته، بــه فراوانــی محصــول در 
دشــن هــای کلدانــی هــا فکــر مــی کــرد؟ تمــام همراهــان ابراهیــم بــی صبرانــه منتظــر 
بودنــد تــا ببیننــد کــه او در مقابــل ایــن همــه مشــکالت چــه عکــس العملــی نشــان مــی 
دهــد. آنــان بــا مشــاهده ایمــان تزلــزل ناپذیــر ابراهیــم، امیــدوار شــدند و اطمینــان 
یافتنــد کــه خداونــد دوســت اوســت و همچنــان در حــال هدایــت او مــی باشــد. 

ابراهیــم نمــی توانســت مشــیت هدایتگــر خداونــد را تشــریح کنــد. او توقعــات 
خــود را درک نکــرده بــود. بــا ایــن حــال بــه وعــده الهــی متمســک گردیــد، » تــو را 
برکــت دهــم، و نــام تــو را بــزرگ ســازم، و تــو برکــت خواهــی بــود « او بــا دعاهــای 
خالصانــه، چگونگــی محافظــت از زندگــی قــوم و گلــه هایــش را مــورد توجــه قــرار 
داد، و در عیــن حــال، اجــازه نــداد کــه شــرایط ســخت و دشــوار، ایمــان او بــه وعــده 
خــدا را متزلــزل کنــد. ابراهیــم بــرای فــرار از قحطــی بــه ســوی مصــر عزیمــت نمــود. 
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بــه ســوی  بــودن  بــه خاطــر فقــر و در مضیقــه  او ســرزمین کنعــان را رهــا نکــرد ویــا 
ســرزمین کلدانــی هــا، ســرزمینی کــه از آنجــا آمــده بــود، جایــی کــه کمبــود آذوقــه در 
آن یافــت نمــی شــد، بازنگشــت. بلکــه در جســتجوی پناهگاهــی موقتــی برآمــد تــا در 
حــّد امــکان بــه ســرزمین وعــده نزدیــک باشــد، و بتوانــد مجــدداً بــه مکانــی کــه خــدا 

بــرای او مقــرر کــرده بــود بــاز گــردد.
خداونــد، در آینــده نگــری خویــش، ایــن آزمایــش را در مقابــل ابراهیــم قــرار داده 
بود تا به او درس اطاعت، صبر و ایمان را تعلیم دهد. درسهایی که می بایست 
بــرای هدایــت تمامــی کســانی کــه بعدهــا بــرای تحمــل ســختی هــا فــرا خوانــده مــی 
شــدند، ثبــت مــی گردیــد. خداونــد فرزندانــش را بــه طریقــی هدایــت مــی کنــد کــه 
آنان تشــخیص نمی دهند، اما کســانی را که به او توکل می کنند، فراموش و رها 
نمــی کنــد. او اجــازه داد تــا ایــوب بــا مصیبــت مواجــه شــود، امــا او را رهــا نکــرد. او 
اجــازه داد تــا یوحنــا، شــاگرد محبــوب مســیح بــه جزیــره دور افتــاده پطمــوس تبعیــد 
شــود. اما پســر خدا او را در آنجا مالقات کرد و رویای او از صحنه های پر جالل 
و شــکوه آینــده آکنــده شــد. خداونــد اجــازه مــی دهــد تــا ســختی هــا و مصیبــت بــه 
بــه واســطه ثبــات قــدم و اطاعتشــان از نظــر  تــا خــود ایشــان  قومــش هجــوم آورد 
روحانی غنی و کامل شــوند و سرمشــق و رفتارشــان منشــاء تقویت دیگران گردد. 
زیــرا خداونــد مــی گویــد، » فکرهایــی را کــه بــرای شــما دارم مــی دانــم کــه فکرهــای 
ســالمتی مــی باشــد و نــه بــدی تــا شــما را در آخــرت امیــد بخشــم « )ارمیــا 29 آیــه 
11(. همــان مشــکالتی کــه ایمــان مــا را بــه شــدت مــورد آزمایــش قــرار مــی دهــد، و 
چنــان بــه نظــر مــی رســد کــه خــدا مــا را رهــا کــرده اســت، همــان مشــکالت باعــث 
نزدیکــی هــر چــه بیشــتر مــا بــا مســیح مــی شــود تــا تمامــی بارهایمــان را در پــای او قــرار 

دهیــم و آرامشــی را کــه در مقابــل آن بــه مــا مــی دهــد تجربــه کنیــم.
خداونــد، همــواره قــوم خویــش را در کــورۀ ســختی هــا آزمایــش کــرده اســت. 
در گرمــای کــوره اســت کــه ناخالصــی هــا از طــالی نــاب کــه همــان ســیرت مســیحی 
اســت، جــدا مــی شــود. عیســی آزمایــش را نظــاره مــی کنــد و مــی دانــد کــه چــه 
چیــزی بــرای خالــص کــردن فلــز گرانبهــا ضــروری اســت تــا بتوانــد انــوار محبــت او 
را منعکــس کنــد. خداونــد از طریــق آزمایشــات ســخت و طاقــت فرســا، خادمیــن 
توانــد  مــی  کــه  بینــد  مــی  را  او در بعضــی هــا، قدرتــی  کنــد.  مــی  تربیــت  را  خــود 
بــرای پیشــبرد اهــداف او بــه کار گرفتــه شــود. و بــه همیــن دلیــل، ایــن اشــخاص را 
بــا آزمایــش مواجــه مــی کنــد و بــا آینــده نگــری خــود، ایشــان را در موقعیتــی قــرار 
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مــی دهــد تــا شــخصیت ایشــان امتحــان شــود و کمبــود هــا و ضعفهایشــان را کــه 
از نظــر مخفــی بــود، آشــکار کنــد. او بــه آنــان فرصــت مــی دهــد تــا ایــن ضعفهــا را 
اصــالح کــرده و خــود را بــرای خدمــت بــه خداونــد آمــاده کننــد. او بــا نشــان دادن 
ضعفهــای ایشــان، بــه آنــان تعلیــم مــی دهــد کــه بــه او تــوکل کننــد، زیــرا کــه او تنهــا 
یــاور و محافــظ ایشــان خواهــد بــود. هــدف خداونــد، ایــن چنیــن تحقــق مــی یابــد. 
افــرادی کــه ایــن چنیــن تعلیــم یافتــه و تربیــت مــی شــوند، آمــاده انــد تــا نقشــه خداونــد 
را تحقق بخشــند و هنگامی که او، ایشــان را فرا می خواند، آماده خواهند بود تا 
بــا همــکاری فرشــتگان آســمان، نقشــه خداونــد را بــر روی زمیــن بــه انجــام برســانند.

ابراهیم، در خالل اقامتش در مصر، نشــان داد که از ضعفها و کاســتی های 
انســانی آزاد نشــده اســت. او این حقیقت را که ســارا همســر وی بود، پنهان کرد 
و بــا ایــن کار، عــدم اعتمــاد خــود را بــه محافظــت الهــی نشــان داد. ســارا » زنــی نیکــو 
منظــر « بــود. و ابراهیــم اطمینــان داشــت کــه مصریــان ســیه ُچــرده بــه ایــن زن زیبــا 
چشــم طمــع دوختــه و بــرای تصاحــب او در کشــتن شــوهرش تردیــد نخواهنــد کــرد. 
او تصــور مــی کــرد کــه بــا معرفــی کــردن ســارا بــه عنــوان خواهــرش، مرتکــب گنــاه 
نشــده اســت. زیــرا کــه ســارا نــه از مــادرش، بلکــه دختــر پــدرش بــود. پنهــان کــردن 
رابطه حقیقی میان ایشــان، نوعی دروغ و فریبکاری محســوب می شــد و انحراف 
از حقیقــت نمــی توانســت مــورد تأییــد خداونــد قــرار گیــرد. کــم ایمانــی ابراهیــم، 
ســارا را در موقعیت بســیار خطرناکی قرار داده بود. پادشــاه مصر از زیبایی ســارا 
مطلــع شــده و دســتور داده بــود تــا او را بــه خانــه وی بیاورنــد و قصــد داشــت او را 
بــه همســری برگزینــد. امــا خداونــد بــه خاطــر رحمــت عظیمــش، از ســارا محافظــت 
کرد و فرعون و اهل خانه او را به بالیای سخت مبتال کرد. بدین وسیله، پادشاه 
از حقیقــت امــر آگاه شــد و در حالــی کــه از دروغ ابراهیــم خشــمگین شــده بــود او 
را مــورد ســرزنش قــرار داده و همســر او را بــه وی بــاز گردانــد. او بــه ابراهیــم گفــت: 
» ایــن چیســت کــه بــه مــن کــردی؟ چــرا مــرا خبــر نــدادی کــه او زوجــه توســت؟ چــرا 
گفتــی او خواهــر مــن اســت، کــه او را بــه زنــی گرفتــم؟ و االن، اینــک زوجــه تــو، او را 

برداشــته، روانــه شــو « )پیدایــش 12 آیــات 19-18(.
ابراهیــم، از ســوی فرعــون بســیار مــورد التفــات قــرار گرفــت. حتــی حــاال نیــز 
فرعــون اجــازه نــداد تــا بــه او و همراهانــش صدمــه ای وارد شــود، بلکــه محافظــان 
خــود را امــر کــرد تــا آنــان را بــه ســالمت از قلمــرو و حاکمیــت او روانــه کننــد. قوانیــن 
آن زمــان، مصریــان را از هــر گونــه معاشــرت بــا بیگانــگان منــع مــی کــرد. هــر چنــد 
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رفتــار فرعــون در مقابــل ابراهیــم، محبــت آمیــز و ســخاوتمندانه بــود. بــا ایــن حــال 
او بــه ابراهیــم دســتور داد تــا خــاک مصــر را تــرک کنــد، زیــرا جرئــت نداشــت بــه او 
اجــازه اقامــت در مصــر را بدهــد. او از روی نادانــی در صــدد بــود تــا بــه ابراهیــم 
ارتــکاب چنیــن گنــاه  از  کــرده و فرعــون را  امــا خداونــد مداخلــه  صدمــه برســاند، 
از ســوی  کــه  دیــد  را  مــردی  ایــن غریبــه،  بــود. فرعــون در  کــرده  عظیمــی منصــرف 
خــدای آســمان مــورد احتــرام بــود، بنابرایــن ترســید کــه در پادشــاهی خــود فــردی را 
داشــته باشــد کــه ایــن چنیــن مــورد لطــف خداونــد قــرار گرفتــه بــود. اگــر ابراهیــم در 
مصــر مــی مانــد، افزایــش ثــروت و احتــرام او موجــب حســادت و طمــع مصریــان مــی 
شــد و امــکان داشــت باعــث آســیب او گــردد و متعاقــب آن پادشــاه مصــر مســئول 

شــناخته شــده و اهــل خانــه اش بــار دیگــر بــه بالیــای ســخت مبتــال گردنــد.
هشداری که خداوند به فرعون داده بود، نشان داد که ابراهیم در معاشرتهای 
بعــدی اش بــا اقــوام بــت پرســت، از حمایــت خداونــد برخــوردار خواهــد شــد. چــرا 
کــه ایــن حقیقــت نمــی توانســت مخفــی نگــه داشــته شــود و همــگان دیدنــد کــه خــدای 
ابراهیم از خادم خود حمایت خواهد کرد وآنانی که به او آســیب رســانند با انتقام 
پادشــاه آســمان، کار بســیار  بــه فرزنــداِن  کــردن  الهــی مواجــه خواهنــد شــد. ظلــم 
خطرناکی اســت، نویســنده مزامیر در ارتباط با تجربه ابراهیم به این موضوع اشــاره 
کــرده و دربــاره قــوم برگزیــده خداونــد مــی گویــد: کــه » خــدا، پادشــاهان را بــه خاطــر 
ایشــان توبیــخ نمــود و بــه ایشــان فرمــود کــه بــر مســیحان مــن دســت مگذاریــد و انبیــای 

مــرا ضــرر مرســانید « )مزامیــر 10۵ آیــات 1۵-1۴(.
میــان تجربــه ابراهیــم در مصــر و تجربیــات نســل او در قرنهــای بعــد، مشــابهت 
جالبــی دیــده مــی شــود. هــر دو آنهــا بــه خاطــر قحطــی بــه مصــر عزیمــت کردنــد و 
هــر دو در آنجــا اقامــت کردنــد. بــه واســطه ظاهــر شــدن مجــازات خداونــد بــه خاطــر 
ایشــان، تــرس بــر مصریــان مســتولی شــد و آنــان بــا هدایــای فــراوان و ثــروت زیــاد کــه 

از مصریــان دریافــت کردنــد از آن ســرزمین خــارج شــدند.
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» ابراهیم در کنعان « 

]این فصل بر اساس کتاب پیدایش باب 1۳ تا 1۵؛ 17: 1-16؛ 18[

ابراهیــم بــه کنعــان بازگشــت و » از مواشــی و نقــره و طــال، بســیار دولتمنــد 
بــود « )پیدایــش 1۳ آیــه 1(. بــرادرزاده او لــوط، همچنــان همــراه او بــود و آنــان بــار 
دیگــر بــه ناحیــه بیــت ئیــل آمدنــد و خیمــه هایشــان را در نزدیکــی مذبحــی کــه قبــالً بنــا 
کــرده بــود، بــر پــا کردنــد. امــا بــه زودی متوجــه شــدند کــه ثــروت فــراوان، مشــکالت 
بــا  آزمایشــات  و  هــا  میــان ســختی  در  نفــر  دو  ایــن  اســت.  آورده  بــار  بــه  فراوانــی 
یکدیگــر در هماهنگــی زندگــی کــرده بودنــد، امــا مــال و ثــروت فــراوان موجــب بــروز 
اختــالف میــان ایشــان شــده بــود. چــراگاه بــرای رمــه هــا و گلــه هــای هــر دوی ایشــان 
کافــی نبــود. نــزاع میــان شــبانان ابراهیــم بــا شــبانان لــوط موجــب شــد تــا ایــن دو نفــر 
در مقابــل یکدیگــر قــرار گیرنــد. ابراهیــم هــم از نظــر ســن و ســال و هــم از نظــر ثــروت 
و مقــام از لــوط برتــر بــود. بــا ایــن حــال، بــرای ایجــاد صلــح پایــدار، اولیــن قــدم را 
برداشــت، و بــا ایــن کــه تمــام زمیــن از ســوی خداونــد بــه ابراهیــم داده شــده بــود، او 

بــا ســخاوت از حــق خویــش چشــم پوشــی کــرد.
ابراهیــم بــه لــوط گفــت، » زنهــار در میــان مــن و تــو، و در میــان شــبانان مــن 
روی  پیــش  زمیــن  تمــام  مگــر  برادریــم.  مــا  کــه  زیــرا  باشــد،  نزاعــی  تــو  شــبانان  و 
تــو نیســت؟ ملتمــس اینکــه از مــن جــدا شــوی. اگــر بــه جانــب چــپ روی، مــن 
بســوی راســت خواهــم رفــت و اگــر بــه طــرف راســت روی، مــن بــه جانــب چــپ 

خواهــم رفــت «.
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در ایــن جــا، روح بــزرگ و ایثارگــر ابراهیــم نشــان داده مــی شــود. چــه بســیارند 
کســانی کــه تحــت شــرایط مشــابه، و بــا وجــود تمــام خطــرات، دو دســتی بــه حقــوق 
فــردی و منافــع شــان مــی چســبند! چــه تعــداد خانــواده هایــی کــه بدیــن ترتیــب، 
انگیــزه  و  شــده  تفرقــه  دچــار  کــه  کلیســاها  تعــداد  چــه  شــدند!  پاشــیده  هــم  از 
حقیقــت مایــه عبــرت و بــی آبرویــی در میــان بــی دینــان شــده اســت! ابراهیــم بــه 
لــوط گفــت، » زنهــار در میــان مــن و تــو نزاعــی باشــد « زیــرا کــه » مــا برادریــم « نــه 
تنهــا بــه واســطه روابــط خویشــاوندی، بلکــه بــه عنــوان پرســتندگان خــدای حقیقــی. 
فرزنــدان خداونــد، در سرتاســر جهــان، یــک خانــواده هســتند و همــان روح محبــت 
و آشــتی بایــد برایشــان حاکــم باشــد. » بــا محبــت برادرانــه سرســپرده هــم باشــید. 
در احتــرام گذاشــتن بــه یکدیگــر، از هــم پیشــی گیریــد « )رومیــان 12 آیــه 10( ایــن 
ســخنان، تعلیــم منجــی ماســت. توســعه روح اتحــاد، و اشــتیاق انجــام دادن کار 
بــرای دیگــران، آنگونــه کــه مــا از ایشــان انتظــار داریــم بــرای مــا انجــام دهنــد، نصــف 
مشــکالت زندگــی را از بیــن خواهــد بــرد. روح قــدرت طلبــی و خودبــزرگ گردانــی، 
روح شــیطان اســت. امــا قلبــی کــه محبــت مســیح در آن ســاکن اســت، از چنــان 
مهربانــی و عطوفتــی برخــوردار خواهــد بــود کــه نفــع خــود را طلــب نمــی کنــد. چنیــن 
قلبــی، حکــم خداونــد را اطاعــت خواهــد کــرد کــه مــی فرمایــد، » هیــچ یــک از شــما 

تنهــا بــه فکــر خــود نباشــد، بلکــه بــه دیگــران نیــز بیندیشــد « )فیلیپیــان 2 آیــه ۴(.
گرچــه کامیابــی لــوط مدیــون ارتبــاط او بــا ابراهیــم بــود، ولــی او سپاســگزاری 
خــود را بــه ولینعمــت خــود ابــراز ننمــود. ادب حکــم مــی کــرد کــه او فرصــت انتخــاب 
را بــه ابراهیــم واگــذار کنــد، امــا او بــا خودخواهــی ســعی کــرد تــا همــه امتیــازات را 
بــرای خــود نگــه دارد. لــوط » نگاهــی بــه اطــراف انداخــت و تمامــی وادی اردن را 
از نظــر گذرانــد کــه همــه اش ماننــد بــاغ خداونــد و زمیــن مصــر، بــه طــرف صوغــر، 
ســیراب بــود « )پیدایــش 1۳ آیــه 10 تــا 1۳(. وادی اردن حاصلخیــز تریــن ناحیــه در 
تمامــی فلســطین و یــادآور بهشــت از دســت رفتــه بــود و در زیبایــی و حاصلخیــزی، 
همطــراز دشــتهای حاصلخیــز ناحیــه کنــاره رود نیــل بــود. هــم چنیــن، در آن ناحیــه 
آور  ســود  ســتدهای  و  داد  مرکــز  کــه  داشــت  وجــود  زیبــا  و  ثروتمنــد  شــهرهایی 
بــود. لــوط در خــواب و خیــال کســب مــال و ثــروت آنچنــان مبهــوت شــده بــود کــه 
شــرارتهای روحانــی و معنــوی را کــه ممکــن بــود در آنجــا بــا آن مواجــه شــود، نادیــده 
گرفــت مردمــان آن ناحیــه » بســیار شــریر و بــه خداونــد خطــا کار بودنــد.» امــا او 
از ایــن امــر بــی اطــالع بــود، و یــا اگــر هــم اطــالع داشــت، آن را جــدی نگرفــت «. 
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بنابراین » تمام وادی اردن را برای خود اختیار کرد « و » خیمه خود را به سمت 
ســدوم برپــا کــرد « )پیدایــش 1۳ آیــه 12( لــوط تــا چــه انــدازه از نتایــج وحشــتناک ایــن 

انتخــاب خودخواهانــه کــم اطــالع بــود!
بعد از جدا شدن از لوط، بار دیگر ابراهیم وعده تمامی سرزمین را از خداوند 
دریافت کرد. بالفاصله بعد از این، او در ناحیه ِحبرون ســاکن گردید و خیمه خود 
را در بلوطستان َممری بر پا کرد و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا نهاد. و ابراهیم 
در فضای آزاد دشتهای مرتفع ناحیه ِحبرون و در کنار باغهای زیتون و تاکستانهای 
انگــور و مراتــع وســیع و سرســبز ســاکن شــد و بــه زندگــی ســاده و بــی پیرایــه خویــش 

قناعــت کــرد و تجمــل خطرنــاک دره ســدوم را بــرای لــوط باقــی گذاشــت.
ابراهیــم بــه عنــوان یــک رئیــس مقتــدر و حکیــم و رهبــری توانــا مــورد احتــرام اقــوام 
مجــاور بــود. او تأثیــر خویــش را از همســایگانش پنهــان نکــرد. رفتــار و شــخصیت 
در  را  آشــکاری  تأثیــر  پرســت،  بــت  اقــوام  رفتــار  و  بــا شــخصیت  در مقایســه  او، 
جانبــداری از ایمــان حقیقــی بــر جــای گذاشــت. وفــاداری او بــه خداونــد، پایــدار 
بــود، در حالــی کــه صمیمیــت و نیکــوکاری او اعتمــاد و دوســتی را القــا مــی کــرد، 

تشــخص و بزرگــی بــی شــائبه او شایســته احتــرام و افتخــار بــود.
دیگــران مخفــی  از دســترس  ارزشــمند  گنــج  یــک  بــه عنــوان  نبایــد  او  مذهــب 
مــی مانــد و تنهــا خــود او از آن بهــره منــد مــی شــد. مذهــب راســتین، نبایــد ایــن 
گونــه مخفــی بمانــد، زیــرا چنیــن روحــی بــا اصــول انجیــل مغایــرت دارد. هنگامــی کــه 
مســیح در دل ســاکن می شــود، مخفی نگه داشــتن نور حضور او و کم رنگ شــدن 
آن غیــر ممکــن اســت. بالعکــس، هنگامــی کــه غبــار خــود خواهــی و گنــاه کــه روح 
و جــان را مــی پوشــاند، بــا انــوار درخشــان آفتــاب عدالــت زدوده مــی شــود، چنیــن 

نــوری هــر روز پررنــگ و پررنــگ تــر مــی شــود.
قوم خداوند نمایندگان او در این جهان هستند و او از ایشان می خواهد که 
نــور جهــان باشــند. آنــان بایــد در تمامــی ســرزمین هــا، شــهرها، دهکــده هــا پراکنــده 
شــده وشــاهدان او باشــند. فرزنــدان خداونــد، کانالهایــی هســتند کــه او از طریــق 
ایشــان، شــناخت اراده و معجــزات فیــض خویــش را در دســترس افــراد بــی ایمــان 
قــرار مــی دهــد. نقشــه خداونــد ایــن اســت تــا همــه آنانــی کــه در نجــات عظیــم ســهیم 
هســتند، رســوالن او باشــند. محبــت مســیحی معیــاری اســت کــه از طریــق آن بــی 
ایمانــان انجیــل را مــورد داوری قــرار مــی دهنــد. مشــکالتی کــه صبورانــه تحمــل مــی 
شــوند و برکاتــی کــه بــا شــکرگزاری دریافــت مــی گردنــد، تواضــع، مهربانــی، رحمــت 
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و محبــت، حقایقــی هســتند کــه مــی بایســتی از ســوی ایمانــداران بــه ایــن جهــان 
انســانی در  باطــن  از خودخواهــی  ناشــی  تاریکــی  بــا  کــه  عرضــه شــوند. حقایقــی 

تضــاد مــی باشــند.
بــی  اطاعــت  در  طبــع،  بلنــد  در ســخاوت  قــوی،  ایمــان  در  تنهــا  نــه  ابراهیــم، 
لغــزش، و در زندگــی زائرگونــه اش متواضــع و ســاده بــود، بلکــه در سیاســت فــردی 
حکیــم و در جنــگ شــجاع و کار آمــد بــود. علیرغــم اینکــه او بــه عنــوان معلــم یــک 
مذهــب جدیــد شــناخته شــده بــود، ســه پادشــاه کــه بــر ســرزمین عمــوره، حکمرانــی 
مــی کردنــد، بــه نــزد او آمــده و از وی دعــوت کردنــد تــا بــرای ایجــاد امنیــت بیشــتر بــا 
ایشــان هــم پیمــان شــود. زیــرا کــه ســرزمین ایشــان از خشــونت و ظلــم آکنــده بــود. 
خــود ابراهیــم نیــز در ایــن ســرزمین ســاکن بــود و بــه زودی فرصتــی پیــش آمــد تــا او از 

ایــن پیمــان بــه نفــع خویــش اســتفاده کنــد.
را  کنعــان  ســرزمین  ایــن،  از  پیــش  ســال  چهــارده  عیــالم،  پادشــاه  کُدرالُعمــر، 
تصرف کرده و آن را تحت تســلط خود در آورده بود. اکنون پس از چهارده ســال، 
چنــد تــن از پادشــاهان شــورش کــرده بودنــد و پادشــاه عیــالم بــه اتفــاق چهــار تــن از 
تــا ایشــان را تحــت اطاعــت خویــش  متحدانــش مجــدداً وارد ســرزمین شــده بــود 
درآورد. پنــج تــن از پادشــاهان کنعــان بــا قــوای خویــش بــه هــم پیوســته و در وادی 
متحمــل  را  ســنگینی  امــا شکســت  گرفتنــد.  قــرار  اشــغالگران  روی  در  رو  َســدیَم 
شــدند. بخــش عمــده نیروهــای ایشــان تــار و مــار شــد و تنهــا عــده ای از محــل نبــرد 
گریختنــد و بــه مناطــق امنــی در کوهســتان پنــاه بردنــد. فاتحــان، شــهرهای ایشــان را 
غــارت کــرده و بــا ثــروت فــراوان و اســیران بســیاری کــه لــوط و اهــل خانــه اش نیــز در 

میــان ایشــان بودنــد، از آنجــا دور شــدند.
ابراهیــم، در آن زمــان در بلوطســتان َممــری ســاکن بــود و توســط یکــی از فراریــان، 
از ماجــرای جنــگ و مصیبتــی کــه بــرای بــرادرزاده اش لــوط پیــش آمــده بــود، آگاه شــد. 
او از قدرناشناسی لوط هیچ کینه ای به دل نگرفته بود. تمامی محبت او نسبت به 
لوط برانگیخته شده بود، بنابراین تصمیم گرفت که او را نجات دهد. ابراهیم، پیش 
از هــر چیــز، از خداونــد طلــب مشــورت کــرد و بــرای جنــگ آمــاده شــد. او از اردوگاه 
خویــش ســیصد و هجــده تــن از خادمــان کارآزمــوده را کــه مردانــی خــدا تــرس، وفــادار و 
جنــگاور بودنــد جمــع کــرد. هــم پیمانــان او، ممــری، اشــکول و عانــر بــا افرادشــان بــه او 
ملحــق شــدند و بــا یکدیگــر بــه تعقیــب متجاوزیــن پرداختنــد. عیالمیــان و هــم پیمانــان 
ایشــان در ناحیــه دان در مــرز شــمالی کنعــان اردو زده بودنــد. آنــان مغــرور از پیــروزی و 
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بــدون تــرس و نگرانــی از انتقــام دشــمنان شکســت خــورده شــان، در حــال شــادمانی و 
خوشــگذرانی بودنــد. ابراهیــم نیروهایــش را بــه چنــد گــروه تقســیم کــرد تــا از هــر ســو بــه 
ایشــان نزدیــک شــوند و شــبانگاه بــه ایشــان حملــه کــرد. حملــه او چنــان شــدید و غیــر 
مترقبــه بــود کــه خیلــی زود بــه پیــروزی انجامیــد. پادشــاه عیــالم کشــته شــد و لشــکریان 
وحشــت زده او کامــالً تــار و مــار شــدند. لــوط و اهــل خانــه او بــا تمامــی اســیران و 
اموالشــان بــاز پــس گرفتــه شــدند و غنائــم زیــادی بدســت آمــد. بــرای ابراهیــم، تحــت 
هدایت خداوند، پیروزی حتمی و به حق بود. عابد خداوند نه تنها خدمت بزرگی 
را بــرای ســرزمینش انجــام داده بــود، بلکــه شــجاعت خــود را بــه اثبــات رســانده بــود. 
پیروزی ابراهیم، نشان داده بود که پارسایی، بُزدلی نیست و اینکه مذهب او از وی 
مردی شجاع ساخته بود که می توانست برای دفاع از مظلومان و استحقاق حقوق 
ســتمدیدگان مبارزه کند. عمل شــجاعانه او باعث نفوذ گســترده وی در میان اقوام 
مجــاور شــد. بعــد از مراجعــت ابراهیــم، پادشــاه ســدوم بــا مالزمانــش بــه اســتقبال او 
آمد و از وی درخواســت کرد که اموال و غنایم را برای خود نگاه دارد، اما اســیران را 
به او بازگرداند. براســاس قوانین جنگ، غنایم به فاتحان تعلق داشــت، اما ابراهیم 
بــه خاطــر کســب مــال و ثــروت نجنگیــده بــود، بنابرایــن از دریافــت غنائــم امتنــاع کــرد، 

فقــط تصریــح کــرد کــه هــم پیمانانــش بایــد ســهم خویــش را از غنائــم بردارنــد.
کمتــر کســی مــی توانــد در مقابــل چنیــن آزمایشــی، همچــون ابراهیــم رفتــاری 
شــرافتمندانه از خــود نشــان دهــد. کمتــر کســی مــی توانــد در مقابــل وسوســه کســب 
بــرای  ثــروت، همچــون او مقاومــت کنــد. رفتــار ابراهیــم توبیخــی اســت  و مــال و 
روح منفعــت طلبــی و پــول دوســتی. او بــه مطالبــات عدالــت و بشــریت احتــرام 
مــی گذاشــت. رفتــار ابراهیــم تصویــری روشــن از کالم وحــی اســت کــه مــی گویــد، 
» همســایه خویش را مثل خویشــتن محبت نما « )الویان 19 آیه 18( او به پادشــاه 
ســدوم گفــت: » دســت خــود را بــه خداونــد خــدای تعالــی، مالــک آســمان و زمیــن 
برافراشــتم. کــه از امــوال تــو رشــته ای یــا دوال نعلینــی برنگیــرم، مبــادا گویــی، مــن 
ابــرام را دولتمنــد ســاختم « )پیدایــش 1۴ آیــات 22 و 2۳( ابراهیــم بهانــه بدســت 
ایشــان نــداد تــا فکــر کننــد کــه او بــه خاطــر کســب امــوال و غنایــم جنگیــده اســت و یــا 
دولتمندی او را به غنایم و اموالشــان نســبت دهند. خداوند به ابراهیم وعده داده 

بــود کــه او را برکــت دهــد و جــالل و عظمــت بایــد بــه او نســبت داده مــی شــد. 
پادشــاه  ملکیصــدق،  آمــد،  بیــرون  ابراهیــم  اســتقبال  بــه  کــه  دیگــری  شــخص 
ســالیم بــود کــه بــرای افــراد او نــان و شــراب آورده بــود. او در مقــام » کاهــن خــدای 
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تعالــی « ابراهیــم را مبــارک خوانــد و خــدا را بــه خاطــر پیــروزی عظیمــی کــه نصیــب 
خــادم او شــده بــود، شــکرگزاری کــرد. و ابراهیــم » او را از هــر چیــز، ده یــک داد «. 
ابراهیــم بــا شــادمانی بــه خیمــه هــا و گلــه هایــش بازگشــت، امــا ذهــن او بــا افــکار 
وحشتناکی آشفته بود. او مردی صلح طلب بود و تا آنجا که ممکن بود از جنگ و 
درگیری اجتناب ورزیده بود. اما اینک با وحشت، صحنه های کشتار و خونریزی 
را که دیده بود به خاطر می آورد. اقوامی که او نیروهایشــان را شکســت داده بود، 
بــدون شــک بــار دیگــر بــه کنعــان حملــه مــی کردنــد و از او انتقــام مــی گرفتنــد. بــا درگیــر 
شــدن در مجــادالت قومــی، زندگــی آرام و بــی دغدغــه او از هــم پاشــیده مــی شــد. از 
ایــن گذشــته، او هنــوز مالکیــت ســرزمین کنعــان را بدســت نیــاورده بــود و هــم چنیــن 

وارثــی نداشــت تــا وعــده خداونــد در مــورد او تحقــق یابــد.
در رویایی شبانه، ندای خداوند بار دیگر شنیده شد که به او می گفت، » ای 
ابرام، نترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو «. اما ذهن او با این نگرانی 
کــه اکنــون دیگــر نمــی توانســت هــم چــون گذشــته بــا ایمانــی بــی چــون و چــرا بــه وعــده 
خداوند اطمینان کند، بسیار پریشان بود. او دعا کرد تا خداوند عالیم آشکاری را 
دربــاره تحقــق وعــده اش بــه او نشــان دهــد. در حالــی کــه عطــای یــک پســر از ابراهیــم 
دریغ شده بود، او چگونه می توانست به وعده خداوند اعتماد کند؟ ابرام گفت، 
» ای خداوند خداوند، مرا چه خواهی داد، من بی اوالد می روم، اینک مرا نسلی 
نــدادی، و خانــه زادم وارث مــن اســت «. ابراهیــم قصــد داشــت تــا خــادم وفــادارش 
العــاذار را بــه پســر خواندگــی بپذیــرد تــا وارث او شــود. امــا بــه او اطمینــان داده شــد 
کــه فرزنــدی از صلــب او، وارث وی خواهــد شــد. پــس از آن، او از خیمــه اش بیــرون 
آورده شــد و دســتور یافــت تــا بــه ســتارگان بیشــماری کــه در آســمان مــی درخشــیدند، 
بنگــرد و هنگامــی کــه ایــن کار را کــرد، کالم خداونــد شــنیده شــد کــه بــه ابــرام گفــت، » 
ذریت تو چنین خواهد بود « و » ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی 

شــمرده شــد « )رومیان 1۴ آیه ۳(.
هنــوز هــم ابراهیــم از خداونــد نشــانه قابــل رویتــی را طلــب مــی کــرد تــا از ایــن 
طریــق ایمــان او تقویــت گــردد و هــم چنیــن بــه واســطه آن بــه نســلهای آینــده نیــز 
نشــان داده شــود کــه خداونــد نقشــه پــر از فیــض خویــش را در مــورد ایشــان تحقــق 
خواهــد بخشــید. و خداونــد خــود را فروتــن کــرد تــا بــا خــادم خویــش پیمــان ببنــدد. 
او بــرای ضمانــت پیمــان خویــش بــا ابراهیــم از روشــی اســتفاده کــرد کــه در آن زمــان 
میــان مــردم رایــج بــود. ابراهیــم بــا هدایــت خداونــد، یــک گوســاله ســه ســاله و یــک 
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بــز مــاده و قوچــی ســه ســاله را قربانــی کــرد و ســپس آنهــا را از میــان دو پــاره کــرد 
و هــر پــاره را در مقابــل جفتــش گذاشــت. بــه ایــن قربانیهــا یــک قمــری و کبوتــری 
نیــز اضافــه کــرد امــا مرغــان را پــاره نکــرد. هنگامــی کــه ایــن کار انجــام شــد، او بــا 
احتــرام از وســط اجــزاء قربانیهــا عبــور کــرد و بــا خداونــد عهــدی جاودانــی برقــرار 
کــرد. ابراهیــم تــا هنــگام غــروب آفتــاب در کنــار الشــه هــا ایســتاد تــا از آلــوده شــدن 
و یــا خــورده شــدن آنهــا از ســوی الشــخورها جلوگیــری کنــد. و چــون آفتــاب غــروب 
کــرد، خوابــی گــران بــر ابــرام مســتولی شــد. » و اینــک تاریکــی ترســناک ســخت، او 
را فــرو گرفــت « )پیدایــش 1۵ آیــات 7 تــا 18( و صــدای خداونــد شــنیده شــد کــه بــه 
او می گفت، انتظار تصاحب قریب الوقوع سرزمین وعده را نداشته باشد و به 
رنجهایــی کــه نســل او پیــش از مســتقر شــدن در کنعــان متحمــل مــی شــدند، اشــاره 
مــی کــرد. نقشــه نجــات انســان کــه بــه واســطه مــرگ مســیح، قربانــی عظیــم و ظهــور 
دوبــاره او در جــالل تحقــق مــی یافــت، در همیــن جــا بــرای ابراهیــم آشــکار شــد. 
ابراهیــم هــم چنیــن زمیــن را دیــد کــه بــه زیبایــی اولیــه بــاغ عــدن بــاز گردانــده مــی شــد 

تــا بــه نشــانه تحقــق نهایــی و کامــل وعــده، بــرای همیشــه بــه او داده شــود.
بــه نشــانه ضمانــت وعــده خداونــد بــا انســان، تنــوره ای از آتــش پـُـردود و چراغــی 
مشــتعل کــه عالمــت حضــور او بــود از میــان قربانیهــای پــاره شــده عبــور کــرد و آنهــا 
را کامــالً بــا آتــش ســوزاند. و بــار دیگــر ابراهیــم صــدای خداونــد را شــنید کــه اعطــای 
ســرزمین کنعــان بــه نســل او را تأییــد مــی کــرد. در آن روز خداونــد بــا ابراهیــم عهــد 
بســت و بــه او گفــت، » ایــن زمیــن را از نهــر مصــر تــا بــه نهــر عظیــم، یعنــی نهــر فــرات، 

بــه نســل تــو بخشــیده ام « 
ابراهیــم در ســرزمین کنعــان،  اقامــت  از  بعــد  پنــج ســال  و  بیســت  بــه  قریــب 
خداونــد بــراو ظاهــر شــده، گفــت، » مــن هســتم خــدای قــادر مطلــق، پیــش روی مــن 
بخــرام و کامــل شــو «. آنــگاه آن بــزرگ قــوم بــا وحشــت صــورت خویــش بــر زمیــن نهــاد 
و خــدا بــه وی خطــاب کــرده، گفــت » اینــک عهــد مــن بــا توســت و تــو پــدر امتهــای 
بســیار خواهی بود « )پیدایش 17 آیات 1 تا 16 ( و نام تو بعد از این ابرام خوانده 
نشــود بلکــه نــام تــو ابراهیــم خواهــد بــود، زیــرا کــه تــو را پــدر امتهــای بســیار گردانیــدم. 
نــام ســارای نیــز، بــه ســاره تغییــر کــرد — یعنــی ملکــه، زیــرا خداونــد گفــت » امتهــا از 

وی بــه وجــود خواهنــد آمــد، و ملــوک امتهــا از وی پدیــد خواهنــد شــد « 
آن  بــر  باشــد  ُمهــری   « تــا  داده شــد  ابراهیــم  بــه  مقــررات ختنــه  زمــان  ایــن  در 
پارسایی که پیش از ختنه شدن و از راه ایمان نصیبش شده بود « )رومیان ۴ آیه 
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11(. ایــن مقــررات بایــد از ســوی ابراهیــم و فرزندانــش مراعــات مــی شــد تــا نشــان 
دهــد کــه آنــان بــرای خدمــت و عبــادت خداونــد اختصــاص یافتــه انــد و بدیــن ترتیــب 
از بــت پرســتان جــدا شــده و بــه عنــوان قــوم برگزیــده خداونــد پذیرفتــه مــی شــدند. 
آنــان بــا رعایــت کــردن مقــررات ختنــه، تعهدشــان را بــرای تحقــق بخشــیدن پیمانــی 
کــه بــا ابراهیــم بســته شــده بــود، اعــالم مــی کردنــد. آنــان نبایــد بــا اقــوام بــت پرســت 
ازدواج مــی کردنــد، چونکــه بــا انجــام چنیــن کاری بــه خداونــد و احــکام مقــدس او 
بــی احترامــی مــی کردنــد و بــرای انجــام اعمــال گنــاه آلــود اقــوام دیگــر وسوســه شــده 

و بــه ســوی بــت پرســتی کشــانده مــی شــدند.
آســمان  فرشــتگان  بــود.  کــرده  اعطــا  ابراهیــم  بــه  را  عظیمــی  مقــام  خداونــد 
همچــون یــک دوســت بــا او راه رفتــه و ســخن مــی گفتنــد. هنگامــی کــه خداونــد 
قصــد داشــت تــا شــهر ســدوم را مجــازات کنــد، ایــن حقیقــت از او پنهــان نمانــد 
و ابراهیــم بــرای آمــرزش گناهــان مــردم ســدوم در حضــور خداونــد شــفاعت کــرد. 
رفتــار او بــا فرشــتگان سرمشــق بســیار زیبایــی از میهمــان نــوازی را معرفــی مــی کنــد.

در گرمــای یــک روز تابســتانی، هنگامــی کــه ابراهیــم کنــار در خیمــه نشســته بــود 
و بــه منظــره بیــرون مــی نگریســت، نــاگاه در فاصلــه ای دور ســه مســافر را دیــد کــه 
بــه خیمــه او نزدیــک مــی شــوند. ایــن ســه مســافر، پیــش از اینکــه بــه خیمــه او نزدیــک 
شــوند، لحظــه ای درنــگ کردنــد، چنانکــه گویــی دربــاره موضوعــی بــا یکدیگــر مشــورت 
می کردند. ابراهیم بدون اینکه منتظر درخواســت ایشــان شــود، با عجله برخاســت 
و هنگامــی کــه آنــان ظاهــراً راه خــود را بــه مســیر دیگــری تغییــر مــی دادنــد، بــا شــتاب 
بــه دنبــال ایشــان رفتــه و بــا احتــرام فــراوان از ایشــان تقاضــا کــرد تــا بــر او مّنــت گذاشــته 
و بــرای اســتراحت توقــف کننــد. او بــرای شســتن پایهــای ایشــان آب آورد و شــخصاً 
بــرای ایشــان غــذا آمــاده کــرد. همانطــور کــه ایشــان در زیــر ســایه درختــی اســتراحت 
مــی کردنــد، غــذای ایشــان آمــاده شــد. هنگامــی کــه ایشــان بــه خــوردن غــذا مشــغول 
بودند، ابراهیم به نشــانه میهمان نوازی و با احترام در مالزمت ایشــان ایســتاد. این 
عمــل ابراهیــم آنچنــان باعــث خرســندی خداونــد شــد کــه در کالم او بــه ثبــت رســید. 
هــزار ســال بعــد از ایــن واقعــه، یکــی از رســوالن بــه آن اشــاره کــرده و نوشــت، » از 
میهمــان نــوازی نســبت بــه غریبــان غافــل مباشــید، چــرا کــه بــا ایــن کار، بعضــی هــا 

نادانســته از فرشــتگان پذیرایــی کردنــد « )عبرانیــان 1۳ آیــه 2(.
ابراهیــم در میهمانــان خویــش، تنهــا ســه مســافر خســته را دیــده بــود و تصــور نمــی 
کــرد کــه در میــان ایشــان یکــی هســت کــه بایــد او را بــدون گنــاه پرســتش کنــد. امــا 
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هویت واقعی پیام آوران آســمانی در همان موقع آشــکار شــد. هر چند که این ســه 
فرشته برای نابودی شهر سدوم عزیمت کرده بودند، اما برای ابراهیم، مرد ایمان، 
طلــب برکــت کردنــد. اگــر چــه خداونــد در مــورد گنــاه ســخت گیــر اســت و نااطاعتــی 
را مجــازات مــی کنــد، بــا ایــن حــال از انتقــام جویــی لــذت نمــی بــرد. عمــل نابــودی، در 

نظــر او کــه منشــاء بــی کــران محبــت مــی باشــد، » عملــی عجیــب اســت «. 
بــه  ابراهیــم   )1۴ آیــه   2۵ )مزامیــر   » اســت  او  ترســندگان  بــا  ّســر خداونــد   «
خداونــد احتــرام گذاشــته بــود و خــدا نیــز بــا آشــکار کــردن نقشــه خویــش بــرای وی، 
او را حرمــت گذاشــته بــود. خداونــد گفــت، » آیــا آنچــه مــن مــی کنــم، از ابراهیــم 
مخفــی دارم؟ فریــاد ســدوم و غمــوره زیــاد شــده اســت و خطایــای ایشــان بســیار 
گــران، اکنــون نــازل مــی شــوم تــا ببینــم موافــق ایــن فریــادی کــه بــه مــن رســیده، بالتّمــام 
کــرده انــد، واالّ خواهــم دانســت « )پیدایــش 18 آیــات 17 تــا ۳۳( خداونــد از میــزان 
گنــاه ســدوم بــه خوبــی آگاه بــود، بــا ایــن حــال اعــالم مــی کــرد کــه خــودش رفتــار 
مردمان آن شهر را تعقیب خواهد کرد تا که عدالت مربوط به روابط او از سوی 
ایشــان درک شــود. او پیــش از اینکــه گناهــکاران را مجــازات کنــد، خــود نــزول مــی 
کــرد تــا در مــورد رفتــار ایشــان تحقیــق کنــد و اگــر آنــان از حــد و مــرز رحمــت الهــی 

عبــور نکــرده بودنــد، همچنــان فرصــت توبــه را بــه ایشــان اعطــا کنــد. 
دو تن از پیام آوران آسمانی عزیمت کردند و ابراهیم را با کسی که او اکنون 
فهمیده بود که پســر خداســت، تنها گذاشــتند. و مرد ایمان برای ســاکنان ســدوم 
شــفاعت کــرد. او یکبــار ایشــان را بــا شمشــیرش نجــات داده بــود و اکنــون تــالش 
مــی کــرد تــا بــا درخواســت و التمــاس ایشــان را نجــات دهــد. لــوط و اهــل خانــه اش 
همچنــان در ســدوم ســاکن بودنــد و همــان محبــت ایثــار گرانــه ای کــه ابراهیــم را 
وادار کــرده بــود تــا ایشــان را از اســارت عیالمیــان نجــات دهــد، اکنــون ســعی مــی 

کــرد تــا در اراده خداونــد، ایشــان را از طوفــان خشــم الهــی نجــات دهــد. 
و  کــرده  مطــرح  را  خویــش  اســتدعای  فــراوان،  احتــرام  و  فروتنــی  بــا  ابراهیــم 
گفــت، » اینــک مــن کــه خــاک و خاکســتر هســتم، جــرأت کــردم کــه بــه خداونــد 
ســخن گویــم.» هیــچ گونــه آثــاری از اتــکاء بــه نفــس و تکبــر در رفتــار او دیــده نشــد. او 
بــه خاطــر اطاعــت و فــداکاری کــه در انجــام خواســت خداونــد از خــود نشــان داده 
بــود، بــرای مــردم ســدوم طلــب بخشــش نمــی کــرد. بلکــه بــه عنــوان یــک گناهــکار، 
بــرای مــردم گناهــکار ســدوم شــفاعت کــرد. همــه آنانــی کــه بــه خداونــد تقــرب مــی 
کــردن در  ابراهیــم در مطــرح  باشــند.  برخــوردار  از چنیــن روحیــه ای  بایــد  جوینــد 
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خواســت خویــش از خداونــد، چنــان اعتمــادی از خــود نشــان داد کــه یــک کــودک 
بــه پــدر بــا محبــت خویــش نشــان مــی دهــد. او بــه پیــام آور آســمانی نزدیــک شــده و 
بــا احتــرام فــراوان، درخواســت خویــش را مطــرح کــرد. هــر چنــد کــه لــوط در ســرزمین 
ســدوم ســاکن شــده بــود، بــا ایــن حــال، در گنــاه ســاکنان آن شــهر، ســهیم نشــده 
بــود. ابراهیــم اندیشــید کــه در آن شــهر پــر جمعیــت، بایــد کســانی باشــند کــه خــدای 
حقیقــی را پرســتش کننــد. و بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع، از خداونــد اســتدعا 
کرده و گفت، » حاشا از تو که مثل این کار بکنی که عادالن را با شریران هالک 
ســازی و عــادل و شــریر مســاوی باشــند. حاشــا از تــو! آیــا داور تمــام جهــان انصــاف 
نخواهــد کــرد؟ «. ابراهیــم نــه فقــط یکبــار، بلکــه بارهــا تقاضــا کــرد. او تقاضــای خــود 
را آنقــدر تکــرار کــرد کــه خداونــد بــه او گفــت، اگــر ده فــرد پارســا در آن شــهر یافــت 

شــوند، آنجــا را هــالک نخواهــد کــرد.
محبــت ابراهیــم نســبت بــه جانهــای در حــال هالکــت، الهــام بخــش درخواســت 
او بــود. هــر چنــد کــه او از گناهــان آن شــهر فاســد منزجــر بــود، بــا ایــن حــال اشــتیاق 
ســدوم،  مــردم  بــه  او  شــدید  عالقــه  یابنــد.  نجــات  بتواننــد  گناهــکاران  تــا  داشــت 
اشــتیاقی را نشــان مــی دهــد کــه بایــد نســبت بــه اشــخاص گناهــکار و توبــه ســتیز 
احســاس کنیــم. مــا بایــد از گنــاه احســاس انزجــار کنیــم، امــا نســبت بــه گناهــکاران بــا 
محبــت و دلســوزی رفتــار کنیــم. دور و بــر مــا جانهایــی هســتند کــه هماننــد مردمــان 
شــهر ســدوم بــا وحشــت و نــا امیــدی بــه ســوی هالکــت گام بــر مــی دارنــد. هــر روز 
فرصــت توبــه بــرای عــده ای بــه پایــان مــی رســد. هــر ســاعت عــده ای از دریافــت 
رحمــت خداونــد محــروم مــی شوند.کجاســت نداهــای هشــدار دهنــده و ملتمســانه 
ای که به گناهکار بگوید تا از این هالکت وحشتناک بگریزد؟ کجاست دستهایی 
کــه بــرای عقــب کشــیدن او از مــرگ دراز شــده باشــد؟ کجــا هســتند آنانــی کــه بــا 

فروتنــی و ایمــان، بــه خاطــر او از خداونــد در خواســت عفــو کننــد؟ 
روحیــه ابراهیــم، همــان روحیــه مســیح بــود. پســر خــدا، خــود بزرگتریــن شــفیع 
گناهــکاران اســت. او کــه بهــای رهایــی از گناهــان را پرداخــت کــرده اســت، ارزش 
روح انســان را می شناســد. در رویارویی با گناه و شــرارت که تنها می تواند در یک 
ســیرت کامــالً مقــدس یافــت شــود، مســیح محبتــی را نســبت بــه انســان گناهــکار 
آشــکار مــی کنــد کــه تنهــا از ذهــن نیکویــی بیکــران مــی توانــد خطــور کنــد. بــا چنیــن 
محبتــی بــود کــه مســیح، هنگامــی کــه بــر فــراز صلیــب جلجتــا بــار ســنگین گناهــان 
جهــان را بــر خــود مــی گرفــت، بــرای دشــنام دهنــدگان و قاتالنــش دعــا کــرده و گفــت، 
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» ای پــدر، اینــان را ببخــش، زیــرا نمــی داننــد چــه مــی کننــد « )لوقــا 2۳ آیــه ۳۴(.
 » شــد  خوانــده  خــدا  دوســت  او   « کــه  اســت  شــده  نوشــته  ابرهیــم  دربــاره 
ایــن  بــزرگ مــرد طایفــه امیــن  ایــن  آیــه 2۳(. شــهادت خداونــد دربــاره  )یعقــوب 2 
چنیــن اســت » ابرهیــم قــول مــرا شــنید و وصایــا و اوامــر و فرایــض و احــکام مــرا 
نــگاه داشــت «. خداونــد بــار دیگــر دربــاره او مــی گویــد، » زیــرا او را مــی شناســم 
کــه فرزنــدان و اهــل خانــه خــود را بعــد از خــود امــر خواهــد فرمــود تــا طریــق خداونــد 
را حفــظ نمایــد و عدالــت و انصــاف را بجــا آورنــد تــا خداونــد آنچــه بــه ابراهیــم گفتــه 
اســت، بــه وی برســاند « )پیدایــش 26 آیــه ۵ – 1۵ آیــه 19(. ابراهیــم بــرای مقــام 
عظیمــی فــرا خوانــده شــده بــود و بــه واســطه آن پــدر امــت نامیــده مــی شــد، اقوامــی 
کــه بایــد حافظــان و نگهبانــان حقایــق الهــی در ایــن جهــان باشــند. و تمامــی ملــل 
روی زمیــن از طریــق ایشــان برکــت یابنــد. او کــه بــزرِگ خانــدان را فــرا خوانــده بــود، 
بــا وی بــا شایســتگی رفتــار کــرد. ایــن خداســت کــه ســخن مــی گویــد، او کــه افــکار 
نهــان آدمــی را مــی خوانــد و او را بــا انصــاف داوری مــی کنــد، دربــاره ابراهیــم مــی 
گویــد کــه، » مــن او را مــی شناســم «. ابراهیــم نبایــد حقیقــت را بــه خاطــر اهــداف 
خودخواهانــه نادیــده بگیــرد. او بایــد احــکام و فرائــض خداونــد را نــگاه دارد و بــا 
عــدل و انصــاف رفتــار کنــد. او نــه تنهــا خــودش بایــد خــدا تــرس باشــد، بلکــه روحیــه 
خــدا ترســی را در خانــه خــود ترویــج کنــد. او بایــد اهــل خانــه خــود را در پارســایی 

تعلیــم دهــد و احــکام و فرائــض الهــی در خانــه او حاکــم شــود. 
اهــل بیــت ابراهیــم متشــکل از هــزار نفــر بودنــد. آنانــی کــه بــه واســطه تعالیــم او 
خدای حقیقی را پرستش می کردند، در اردوگاه او مستقر می شدند و همین جا، 
کــه ماننــد یــک مدرســه بــود، چنــان تعلیماتــی را دریافــت مــی کردنــد کــه ایشــان را بــه 
عنوان نمایندگان ایمان حقیقی، آماده می کرد. بدین ترتیب، مسئولیت مهمی بر 
عهده ابراهیم گذاشته شده بود. او سران خانواده ها را تعلیم می داد تا روشهای 

مــورد نظــر او در خانــواده هایــی کــه تحــت کنتــرل ایشــان بــود بــه مرحلــه عمــل در آیــد.
در زمانهــای قدیــم، پــدر خانــواده، حاکــم و کاهــن خانــه خویــش بــود. او اقتــدار 
خویــش را بــر فرزندانــش، حتــی بعــد از اینکــه تشــکیل خانــواده مــی دادنــد، اعمــال 
مــی کــرد. فرزنــدان طــوری تربیــت مــی شــدند تــا در مســایل مذهبــی و دنیــوی از پــدر 
بــه عنــوان رئیــس خانــه پیــروی کننــد. ابراهیــم بــا تــداوم بخشــیدن بــه ایــن سیســتم پــدر 
تــا معرفــت خداونــد را محفــوظ نگــه دارد. در آن زمــان  ســاالرانه، ســعی مــی کــرد 
ضروری بود تا اعضای خانواده با یکدیگر پیوند داده شوند تا در مقابل بت پرستی 
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که رایج و ریشه دار بود، مانعی ایجاد شود. ابراهیم با تمامی قدرت خویش تالش 
کــرد تــا ســاکنان اردوگاه خــود را از مصاحبــت بــا بــت پرســتان و مشــاهده اعمــال بــت 
پرســتانه ایشــان منــع کنــد، زیــرا مــی دانســت کــه آشــنا شــدن بــا گنــاه اصــول اخالقــی 
ایشان را به تدریج فاسد خواهد کرد. او بیشترین مراقبت را اعمال کرد تا راه نفوذ 
هر گونه آیین غلط را ســد کند و انکار ایشــان را به عظمت و جالل خدای زنده که 

هــدف اصلــی عبــادت ایشــان بــود، معطــوف کنــد.
ایــن یــک نظــم و تمهیــد حکیمانــه ای بــود کــه خــود خداونــد فراهــم کــرده بــود تــا 
در حــد امــکان، قومــش را از ارتبــاط بــا بــی دینــان دور نگــه دارد و از ایشــان قومــی 
اتــکا نکننــد. خداونــد  بــه اقــوام دیگــر  بــه طــور مســتقل زندگــی کــرده و  بســازد کــه 
ابراهیــم را از خویشــاوندان بــت پرســت او جــدا کــرده بــود تــا کــه ریــش ســفید قــوم 
بتوانــد خانــواده خــود را جــدا از تأثیــرات اغــوا کننــده ای کــه ایشــان را در ناحیــه 
بیــن النهریــن احاطــه مــی کــرد، تربیــت و تعلیــم دهــد تــا کــه ایمــان حقیقــی از ســوی 
فرزنــدان او و از نســلی بــه نســل دیگــر بــه طــور کامــل محفــوظ نــگاه داشــته شــود.

محبــت ابراهیــم نســبت بــه فرزنــدان و اهــل خانــه اش باعــث شــد کــه او ایمــان 
مذهبــی ایشــان را محافظــت کنــد و دانــش مربــوط بــه فرائــض الهــی را بــه عنــوان 
ارزشــمندترین میراثــی کــه او مــی توانســت بــرای ایشــان و از طریــق ایشــان بــرای 
جهــان بــه یــادگار بگــذارد، بــه آنــان منتقــل کــرد. همــه یــاد گرفتنــد کــه تحــت حاکمیــت 
خــدای آســمان قــرار دارنــد. والدیــن حــق نداشــتند کــه بــه فرزندانشــان ســتم کننــد 
و فرزنــدان نیــز نبایــد نســبت بــه والدینشــان نااطاعتــی مــی کردنــد. احــکام خداونــد 
بــرای هــر یــک از آنــان وظایفــی را مقــرر کــرده بــود و ســعادت و خیریــت ایشــان، تنهــا 

بــا اطاعــت از آنــان تأمیــن مــی شــد. 
الگــوی خــود ابراهیــم و تأثیــر زندگــی روزانــه او بــر دیگــران، یــک تعلیــم بــه جــای 
ماندنــی بــود. صداقــت راســخ، نیکــوکاری و محبــت ایثارگرانــه او کــه مــورد تحســین 
و تمجید پادشــاهان قرار گرفته بود، در میان اهل خانه او نیز دیده می شــد. یک 
رایحــه ای در زندگــی او احســاس مــی شــد و یــک شــرافت و زیبایــی در شــخصیت 
او دیــده مــی شــد کــه بــه همــگان نشــان مــی داد کــه او بــا خــدای آســمان ارتبــاط 
دارد. ابراهیــم، نیــاز روحــی دون پایــه تریــن خــادم خــود را نادیــده نمــی گرفــت. در 
خانــه او بــرای خــادم و ســرور، فقیــر و غنــی یــک قانــون حکــم فرمــا بــود. بــا تمامــی 
اهــل خانــه بــا عدالــت و مهربانــی رفتــار مــی شــد و آنــان در نعمــت هــای زندگــی بــا 

او ســهیم بودنــد.
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اجــازه  ابراهیــم  داشــت.»  خواهــد  کنتــرل  تحــت  را  خــود  خانــه  اهــل   « او 
تســلیم  شــریر  کننــده  اغــوا  درخواســتهای  مقابــل  در  فرزندانــش  تــا  داد  نخواهــد 
شــوند. جانبــداری از گنــاِه فرزنــدان و بــی توجهــی بــه انجــام وظایفــی کــه بــر عهــده 

شــد. نخواهــد  دیــده  ابراهیــم  برخــورد  در  اســت،  شــده  گذاشــته  آنهــا 
 انــدک هســتند تعــداد افــرادی کــه در زمــان مــا از ایــن الگــو پیــروی مــی کننــد. 
در بســیاری از والدیــن نوعــی احساســاتی گــری بــی خردانــه و محبــت غلــط دیــده 
مــی شــود کــه عینــاً بــه فرزندانشــان منتقــل مــی شــود و آنــان را بــا عقایــد ناپختــه و 
تمایــالت مهــار نشــده بــه حــال خــود رهــا مــی کنــد. چنیــن رفتــاری، بزرگتریــن ظلــم بــه 
جوانــان و بــی عدالتــی بزرگــی نســبت بــه جهــان محســوب مــی شــود. بــی اعتنایــی 
والدیــن نســبت بــه فرزنــدان موجــب ایجــاد بــی نظمــی در خانــواده هــا و جامعــه مــی 
شــود. چنیــن کاری بــه جــای اینکــه روحیــه اطاعــت از فرائــض الهــی را در جوانــان 
پدیــد آورد، روحیــه انحــراف را در ایشــان تشــویق مــی کنــد. بدیــن ترتیــب آنــان بــا 
یــک قلبــی کــه از انجــام اراده خداونــد متنفــر اســت رشــد مــی کننــد و روحیــه بــی 
دینــی و نافرمانــی را بــه فرزندانشــان و نوادگانشــان منتقــل مــی کننــد. والدیــن بایــد 
هماننــد ابراهیــم اهــل خانــه خــود را بعــد از خــود امــر کننــد تــا طریــق خداونــد را 
حفــظ نماینــد. اطاعــت از اقتــدار والدیــن بایــد بــه عنــوان نخســتین گام در اطاعــت 

از حاکمیــت خداونــد بــه فرزنــدان تعلیــم داده شــود.
َســبک شــمردن شــمردن احــکام خداونــد، حتــی از ســوی رهبــران مذهبــی در 
بــوده اســت. تعلیمــی رایــج شــده اســت کــه مدعــی  ایجــاد گنــاه و شــرارت مؤثــر 
اســت، فرائــض الهــی، دیگــر هیــچ گونــه التــزام و تعهــدی را بــرای انســان در نظــر 
نمــی گیــرد. ایــن تعلیــم بــه خاطــر اثــرات فاســد آن بــر روی اخــالق و معنویــات مــردم، 
درســت ماننــد بــت پرســتی اســت. آنانــی کــه مقــررات مربــوط بــه احــکام مقــدس 
خداونــد را کــم اهمیــت جلــوه مــی دهنــد، اســاس حاکمیــت خانــواده هــا و ملــت 
هــا را مســتقیماً مــورد حملــه قــرار مــی دهنــد. والدیــن متّدیــن اگــر بــه فرائــض دینــی 
عمــل نکننــد، نمــی تواننــد بــه اهــل خانــه خــود امــر کننــد کــه طریــق خداونــد را حفــظ 
ایشــان،  فرزنــدان  بــود.  نخواهــد  ایشــان حاکــم  زندگــی  بــر  خــدا  احــکام  و  نماینــد 
هنگامــی کــه بــرای خودشــان تشــکیل خانــواده مــی دهنــد، هیــچ گونــه اجبــاری بــرای 
تعلیــم فرزندانشــان احســاس نخواهنــد کــرد، چــرا کــه خــود ایشــان نیــز هرگــز چنیــن 
تعلیمــی را دریافــت نکــرده انــد. بــرای همیــن اســت کــه تعــداد خانــواده هــای بــی 
دین بســیار اســت. برای همین اســت که فســاد اخالقی فراوان و گســترده اســت. 
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تــا زمانــی کــه خــود والدیــن بــه طــور کامــل در احــکام خداونــد رفتــار نکننــد، آمــاده 
نخواهنــد شــد تــا بــه فرزندانشــان بعــد از خودشــان امــر کننــد کــه طریــق خداونــد را 
حفــظ نماینــد. در ایــن خصــوص یــک تجدیــد نظــر ضــروری اســت -- اصالحاتــی 
کــه جــدی و گســترده باشــد. والدیــن نیــاز بــه اصالحــات دارنــد، خادمــان نیــاز بــه 
اصالحــات دارنــد. آنــان در خانــه هایشــان بــه حضــور خداونــد نیازمنــد هســتند. آنــان 
اگــر مایلنــد تــا شــرایط مختلــف را درک کننــد بایــد کالم خــدا را بــه خانــواده هایشــان 
تعلیــم دهنــد و آن را راهنمــای خــود قــرار دهنــد. آنــان بایــد بــه فرزندانشــان تعلیــم 
دهند که این ندای خداســت که ایشــان را مخاطب قرار داده اســت و باید بدون 
چــون و چــرا از آن اطاعــت کننــد. آنــان بایــد بــا صبــر و حوصلــه و بامهربانــی و بــدون 
احســاس خســتگی بــه ایشــان تعلیــم دهنــد کــه بــرای خشــنودی خداونــد زندگــی 
کننــد. فرزنــدان چنیــن خانــواده هایــی آمــاده خواهنــد بــود تــا بــا سفســطه بــازی هــای 
بــی دینــان مواجــه شــوند. آنــان کتــاب مقــدس را بــه عنــوان اســاس ایمانشــان پذیرفتــه 
انــد و از چنــان شــالوده ای برخــوردار هســتند کــه بــه واســطه امــواج شــک و تردیــد 

فــرو نخواهــد ریخــت.
و  گیــرد  مــی  قــرار  توجهــی  بــی  مــورد  کــردن  دعــا  هــا،  از خانــواده  بســیاری  در 
والدیــن تصــور مــی کننــد کــه بــرای نیایــش صبــح و عصــر وقــت ندارنــد. آنــان نمــی 
خواهنــد دقایقــی را بــرای شــکر گــزاری از خداونــد بــه خاطــر الطــاف بیکــران او و 
بــرای بــرکات بــاران و آفتــاب و حفاظــت فرشــتگان مقــدس اختصــاص دهنــد. آنــان 
وقت ندارند تا برای کمک و هدایت الهی و برای حضور دائمی عیســی در خانه 
هایشــان دعــا کننــد. ایــن افــراد، هماننــد گاو و اســب زحمــت مــی کشــند، بــدون 
اینکــه راجــع بــه خداونــد و آســمان تفکــر کننــد. آنــان از جانهایــی آنچنــان بــا ارزش 
برخــوردار هســتند کــه پســر خــدا جــان خــود را بــرای رهایــی ایشــان فــدا کــرد تــا کــه در 
نومیــدی و یــاس هــالک نگردنــد. بــا ایــن حــال، قدردانــی ایشــان از نیکویــی عظیــم او، 

بســیار کمتــر از بهایــی اســت کــه هــالک مــی شــوند.
آنانــی کــه ادعــای محبــت خــدا را دارنــد، بایــد ماننــد پــدران و ریــش ســفیدان 
قــوم در ایــام کهــن، هــر جــا کــه خیمــه خــود را برپــا مــی کننــد، بــرای خداونــد مذبحــی 
بنــا کننــد. اگــر روزی، روزگاری قــرار باشــد کــه هــر خانــه ای بــه خانــه دعــا تبدیــل 
گــردد، آن روز، هــم اکنــون اســت. پــدران و مــادران بایــد غالــب اوقــات بــرای خــود و 
فرزندانشــان بــا فروتنــی در حضــور خداونــد دعــا کننــد. پــدر خانــواده بایــد در مقــام 
کاهــن خانــه، قربانــی صبــح و عصــر را بــر روی مذبــح خداونــد قــرار دهــد و در همــان 
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حــال، همســر و فرزنــدان در دعــا و نیایــش متحــد شــوند. مســیح اشــتیاق خواهــد 
داشــت تــا در چنیــن خانــه ای ســاکن شــود.

نــور مقدســی تابیــده شــود. محبــت بایــد در  از خانــه هــر مســیحی بایــد یــک 
عمــل نشــان داده شــود. ایــن نــور مقــدس بایــد در تمامــی معاشــرتهای خانوادگــی 
بدرخشــد و خــود را در محبــت بــه دیگــران، در مهربانــی و شــرافت ایثارگرانــه آشــکار 
کنــد. خانــه هایــی وجــود دارنــد کــه ایــن اصــل در آنجــا اجــرا مــی شــود – خانــه هایــی 
کــه خداونــد مــورد پرســتش و ســتایش قــرار مــی گیــرد و نــاب تریــن محبــت در آنهــا 
حکمفرماســت. از ایــن خانــه هــا هــر روز صبــح و عصــر دعــا و پرســتش همچــون 
بُخــوری خوشــبو بــه حضــور خداونــد بــر مــی خیــزد و الطــاف و بــرکات الهــی ماننــد 

شــبنم صبحگاهــی بــر ایــن خانــه هــا فــرود مــی آیــد.
یــک خانــه منظــم و منضبــط مســیحی دلیــل پرقدرتــی در پشــتیبانی از واقعیــت 
هــای مربــوط بــه مذهــب مســیحی اســت. دلیلــی کــه شــخص بــی دیــن نمــی توانــد 
انــکار کنــد. همــه مــی تواننــد ببیننــد کــه قدرتــی در میــان خانــه در حــال عمــل کــردن 
اســت کــه فرزنــدان را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد و اینکــه خــدای ابراهیــم بــا ایشــان 
اســت. اگــر خانــه هــای مســیحیان از یــک قالــب مذهبــی برخــوردار مــی بــود، بایــد 
بــرای خیریــت و نیکویــی دیگــران یــک نفــوذ قدرتمنــدی را اعمــال مــی کــرد. چــرا کــه 
آنــان بایــد بــه راســتی » نــور عالــم باشــند «. خــدای آســمان در ســخنانی کــه خطــاب 
بــه ابراهیــم گفتــه شــد، تمامــی والدیــن مومــن را مــورد خطــاب قــرار داده، میگویــد 
» زیــرا او را مــی شناســم کــه فرزنــدان و اهــل خانــه خــود را بعــد از خــود امــر خواهــد 
فرمــود تــا طریــق خداونــد را حفــظ نماینــد، و عدالــت و انصــاف را بــه جــا آورنــد، تــا 

خداونــد آنچــه بــه ابراهیــم گفتــه اســت، بــه وی برســاند « 
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» آزمایش ایمان « 

]این فصل بر اساس کتاب پیدایش 16؛ 17: 18-20؛ 21: 1-1۴؛ 22: 19-1 
تدوین گردیده است[

ابراهیــم وعــده پســر دار شــدن را بــدون تردیــد پذیرفتــه بــود، بــا ایــن حــال منتظــر 
نمانــد تــا خداونــد وعــده خــود را در زمــان و طریــق خــود تحقــق بخشــد. در انجــام 
وعــده تأخیــر شــد تــا ایمــان ابراهیــم بــه قــدرت خداونــد آزمایــش شــود. امــا ابراهیــم 
در تحمــل ایــن آزمایــش بــا شکســت مواجــه شــد. ســاره همســر ابراهیــم فکــر کــرد 
کــه غیــر ممکــن اســت در ســن پیــری صاحــب پســری شــود. بنابرایــن پیشــنهادی را 
مطــرح کــرد تــا بــه واســطه آن نقشــه خداونــد تحقــق یابــد. او یکــی از کنیــزان خــود را بــه 
عنــوان همســر دوم، بــرای ابراهیــم برگزیــد. در آن زمــان پدیــده تعــدد زوجــات آنچنــان 
رایــج شــده بــود کــه مــردم آن را گنــاه تلقــی نمــی کردنــد، در حالــی ایــن کار، تخطــی 
از احــکام خداونــد محســوب مــی شــد و بــرای تقــدس و ســالمتی روابــط خانوادگــی 
خطــری بســیار جــدی بــه شــمار مــی آمــد. ازدواج ابراهیــم بــا هاجــر نــه فقــط بــرای 

اهــل خانــه او، بلکــه بــرای نســلهای آینــده نتایــج زیانبــاری را بــه همــراه داشــت. 
هاجــر بــه خاطــر موقعیــت جدیــدش بــه عنــوان همســر ابراهیــم، و بــا ایــن امیــد 
کــه بــه مــادر قومــی بــزرگ تبدیــل خواهــد شــد کــه از تبــار ابراهیــم پدیــد مــی آیــد، 
مغرور و متکبر شد و به ساره بانوی خود بی احترامی کرد. حسادتهای دوجانبه، 
آرامــش خانــواده ســعادتمند را بــر هــم زد. ابراهیــم بعــد از شــنیدن شــکایتهای دو 
طــرف، ســعی کــرد تــا آرامــش را بــه خانــه بازگردانــد. هــر چنــد کــه او بــه خاطــر اصــرار 
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و پافشــاری ســاره بــا هاجــر ازدواج کــرده بــود، امــا اینــک ســاره او را بــه خاطــر ایــن 
عمــل اشــتباه مــورد ســرزنش قــرار مــی داد. ســاره مشــتاق بــود تــا رقیــب خــود را از 
خانــه بیــرون کنــد، امــا ابراهیــم اجــازه نــداد، زیــرا بــر اســاس امیــد واهــی او، هاجــر 
مــی بایســتی مــادر فرزنــد او یعنــی پســر وعــده باشــد. بــا ایــن حــال، هاجــر کنیــز ســاره 
بــود و ابراهیــم، او را در اختیــار بانــوی وی قــرار داد. روحیــه متکبرانــه هاجــر نمــی 
توانســت خشــونتی را کــه اهانــت و گســتاخی خــود او موجــب شــده بــود، تحمــل 
کنــد. پــس، » چــون ســارای بــا وی بنــای ســختی نهــاد، او از نــزد وی بگریخــت « 

)پیدایــش 16 آیــات 6 تــا 1۳(.
یــاور در کنــار  هاجــر راه بیابــان را در پیــش گرفــت و هنگامــی کــه تنهــا و بــی 
چشــمه ای نشســته بــود، فرشــته خداونــد بــه شــکل انســان در مقابــل او ظاهــر شــد. 
بــه او گفــت، » ای هاجر،کنیــز ســارا «. او موقعیــت و وظیفــه  فرشــته خطــاب 
هاجــر را بــه وی خاطــر نشــان کــرده و گفــت، » نــزد بانــوی خــود برگــرد و زیــر دســت 
او مطیــع شــو «. بــا ایــن حــال، ســخنان نکوهــش آمیــز فرشــته بــا کالم تســلی بخــش 
درهــم آمیختــه بــود. فرشــته بــه او گفــت، » خداونــد تظلــم تــو را شــنیده اســت « 
» ذریــت تــورا بســیار افــزون گردانــم، بــه حــدی کــه از کثــرت بــه شــماره نیایــد «. و 
بــرای اینکــه هاجــر رحمــت خداونــد را دائمــاً بــه خاطــر داشــته باشــد، بــه او امــر شــد 

تــا فرزنــد خــود را اســماعیل نــام نهــد یعنــی » خداونــد شــنیده اســت « 
هنگامــی کــه ابراهیــم بــه مــرز صــد ســالگی نزدیــک مــی شــد، وعــده تولــد پســر بــار 
دیگــر بــرای وی تکــرار شــد. بــا ایــن تضمیــن کــه وارث آینــده او، بایــد فرزنــد ســارا باشــد. 
اما ابراهیم هنوز هم وعده را درک نکرده بود. ذهن او بالفاصله متوجه اســماعیل 
شد و فکر می کرد اهداف پر فیض خداوند می بایستی از طریق او تحقق یابد. او 
به خاطر محبت به پسرش با صدای بلند فریاد زد » کاش که اسماعیل در حضور 
تو زیســت کند « و مجدداً وعده خداوند شــنیده شــد که به او گفت، » به تحقیق 
زوجه ات ساره برای تو پسری خواهد زایید، و او را اسحاق نام بنه، و عهد خود را 
بــا وی اســتوار خواهــم داشــت «. معهــذا، خداونــد نســبت بــه خواســته هــای پدرانــه 
ابراهیــم بــی توجــه نبــود. او بــه ابراهیــم گفــت، » امــا در خصــوص اســماعیل، تــو را 
اجابــت فرمــودم. اینــک او را برکــت داده، بــارور گردانــم، و او را بســیار کثیــر گردانــم 

.... و امتــی عظیــم از وی بوجــود آورم « )پیدایــش 17 آیــات 18 تــا 20(.
تولــد اســحاق و تحقــق یافتــن ارزشــمندترین آرزوی ایشــان بعــد از مدتهــا انتظــار 
کشیدن، چادر ابراهیم و سارا را از شادمانی لبریز کرد. اما برای هاجر، این واقعه 
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بــه منزلــه از بیــن رفتــن تمامــی آرزوهــای واهــی و جــاه طلبانــه بــود. اســماعیل کــه اینــک 
یــک نوجــوان بــود، از طــرف ســاکنان خیمــه هــای ابراهیــم وارث امــوال و دارایــی او و 
میــراث خــوار بــرکات وعــده داده شــده بــه فرزنــدان او تلقــی شــده بــود. امــا اکنــون بــه 
طــور ناگهانــی کنــار گذاشــته شــده بــود و مــادر و پســر بــه خاطــر ناکامــی از پســر ســاره 
متنفــر شــده بودنــد. شــادمانی ســاکنان خیمــه هــا، حســادت ایشــان را بیشــتر کــرد تــا 
جایــی کــه اســماعیل گســتاخی کــرده و وارث وعــده خــدا را علنــاً مــورد تمســخر قــرار 
داد. ســارا در خلــق و خــوی نــاآرام اســماعیل ریشــه اختــالف و نفــاق را دیــد. بنابرایــن 
از ابراهیم درخواســت کرد تا هاجر و اســماعیل را از اردوگاه بیرون کند. ابراهیم با 
شــنیدن ایــن درخواســت شــدیداً اندوهگیــن شــد. او چگونــه مــی توانســت فرزنــدش 
اسماعیل را که هنوز هم محبوب او بود، بیرون کند؟ ابراهیم در این شرایط بغرنج 
از خداوند طلب هدایت کرد. و خداوند از طریق یک فرشته مقدس به او دستور 
داد تــا ســخن ســارا را گــوش کنــد. محبــت او بــه اســماعیل و هاجــر نبایــد مانــع ایــن 
کار شــود. زیــرا فقــط بــه ایــن نحــو مــی توانســت ســعادت و آرامــش را بــه خانــواده اش 
بازگردانــد. فرشــته خداونــد، وعــده تســلی بخــش را بــه ابراهیــم داده و بــه او گفــت کــه 
هر چند اسماعیل از خانه پدری اش جدا می شود، اما خداوند او را رها نخواهد 
کــرد و حیــات او حفــظ خواهــد شــد و او پــدر قومــی بــزرگ خواهــد شــد. ابراهیــم از 
ســخنان فرشــته اطاعــت کــرد، هــر چنــد بــرای او بســیار دردنــاک بــود. قلــب پــدر از 
رنجــی وصــف ناپذیــر آکنــده شــده بــود، بــا ایــن حــال، هاجــر و اســماعیل را بیــرون کــرد.

تعلیــم ارائــه شــده بــه ابراهیــم در خصــوص اهمیــت روابــط زناشــویی بایــد بــرای 
بــه صراحــت اعــالم مــی کنــد کــه حقــوق و  همــه درس عبــرت باشــد. ایــن تعلیــم 
بهــای  اگــر  بــا دقــت رعایــت شــود، حتــی  بایــد  رابطــه،  ایــن  بــه  اختیــارات مربــوط 
بــود و هیــچ  ابراهیــم  تنهــا همســر واقعــی  بــرای آن پرداخــت گــردد. ســاره  زیــادی 
شــخص دیگــری حــق نداشــت تــا در حقــوق او بــه عنــوان یــک همســر و مــادر ســهیم 
شــود. او بــرای شــوهرش احتــرام فــراوان قائــل بــود و بــه همیــن دلیــل در عهــد جدیــد 
بــه عنــوان یــک الگــوی ارزشــمند معرفــی شــده اســت. از آنجایــی کــه او راضــی نبــود 
تــا محبــت ابراهیــم بــه زن دیگــری ابــراز شــود، خداونــد نیــز او را بــرای درخواســت 
اخــراج رقیبــش هاجــر، ســرزنش نکــرد. ابراهیــم و ســارا بــه قــدرت خداونــد اعتمــاد 

نکردنــد و ایــن اشــتباه ایشــان بــود کــه بــه ازدواج هاجــر منجــر شــد.
پــدر متدیــن و وفــادار باشــد. زندگــی  تــا  بــود  خداونــد ابراهیــم را فــرا خوانــده 
او بایــد بــه عنــوان سرمشــق ایمــان بــه نســل هــای آتــی معرفــی مــی شــد. امــا ایمــان 
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او کامــل نشــده بــود. او بــا مخفــی کــردن ایــن حقیقــت کــه ســارا همســر او بــود و 
هــم چنیــن بــه خاطــر ازدواج بــا هاجــر بــه خداونــد اعتمــاد نکــرده بــود. بــرای اینکــه او 
بتوانــد بــه مــدارج عالــی تــری نائــل آیــد، خداونــد او را در معــرض آزمایــش دیگــری 
قــرار داد، ســخت تریــن آزمایشــی کــه تــا آن زمــان، انســان بــه تحمــل آن فــرا خوانــده 
مــی شــد. ابراهیــم در یــک رویــای شــبانه دســتور یافــت تــا بــه زمیــن موریــا عزیمــت 
کــرده و در آنجــا پســرش را بــر یکــی از کوههایــی کــه بــه او نشــان داده مــی شــد، بــرای 

قربانــی ســوختنی بگذارنــد.
در زمــان دریافــت ایــن دســتور، ابراهیــم بــه ســن صــد و بیســت ســالگی رســیده 
ســالهای  در  بــود.  تــر  ســالخورده  از همــه  نســل خویــش،  میــان  در  او حتــی  بــود. 
جوانیــش، در مواجــه شــدن بــا ســختی هــا و خطــرات بســیار قــوی بــود، امــا اکنــون 
شــور و شــوق جوانــی در او از بیــن رفتــه بــود. کســی کــه در عنفــوان جوانــی اســت 
شــاید بتوانــد بــا مشــکالت و رنجهــا مواجــه شــود، امــا ابراهیــم، مــردی ســالخورده و 
پایــش لــب گــور بــود. خداونــد قصــد داشــت تــا ابراهیــم را در انتهــای زندگــی اش بــا 

ســخت تریــن آزمایــش مواجــه ســازد.
در آن زمــان، ابراهیــم در بئرشــبع ســاکن بــود و خوشــبخت و ســعادتمند بــود. 
او فــردی ثروتمنــد بــود و بــه عنــوان یــک رهبــر مقتــدر مــورد احتــرام حاکمــان ســرزمین 
های مجاور بود. هزاران گاو و گوســفند در دشــتهایی که پیرامون اردوگاه او بود، 
بــه چــرا مشــغول بودنــد. خیمــه هــای خدمتــکاران و خانــه هــای صدهــا خــادم وفــادار 
در هــر ســو برپــا شــده بــود. اســحاق، فرزنــد وعــده، در کنــار اورشــد کــرد و بــه ســن 
جوانــی رســید. ملکــوت خداونــد بنظــر بــه تــاج جــالل مکــرم گردیــده بــود بــا برکــت یــک 

زندگــی ایثارگرانــه در اســتقامت و بردبــاری از امیــدی کــه طوالنــی بــود. 
ابراهیــم بــه خاطــر ایمــان بــه خداونــد، ســرزمین آبــا و اجــدادی خــود را رهــا کــرده 
و هــم چــون غریبــه ای در ســرزمین وعــده ســرگردان شــده بــود. او مدتهــای طوالنــی 
برای تولد وارث وعده انتظار کشــیده بود. طبق فرمان خداوند پســرش اســماعیل 
را از خیمــه گاه خویــش بیــرون کــرده بــود. کودکــی را کــه آنهمــه برایــش انتظــار کشــیده 
بــود، بــه ســن بلــوغ رســیده بــود و ابراهیــم مــی توانســت ثمــره آرزوهــای خویــش را 
ببیند، اما اینک بزرگترین و سخت ترین آزمایش در پیش روی او قرار گرفته بود.

فرمــان خداونــد بــا کلماتــی بیــان شــده بــود کــه انــدوه حاصــل از آن دل پــدر را بــه 
درد آورده بــود، » اکنــون پســر خــود را، کــه یگانــه توســت و او را دوســت مــی داری، 
یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو، و او را در آنجا ... برای قربانی سوختنی 
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بگــذران « )پیدایــش 22 آیــه 2(. اســحاق چــراغ خانــه او و عصــای پیــری او بــود. باالتــر 
از هــر چیــز، وارث بــرکات وعــده بــود. از دســت دادن چنیــن پســری بــر حســب اتفــاق 
یــا بیمــاری مــی توانســت بــرای پــدری آرزومنــد دردنــاک باشــد و ســر ســفید شــده او را 
خــم گردانــد، امــا او دســتور یافتــه بــود تــا بــا دســتهای خویــش، خــون پســرش را بریــزد. 

چنیــن کار وحشــتناکی بــرای ابراهیــم غیــر ممکــن بــه نظــر مــی رســید.
فریــب  بــدون شــک  او  کــه  کنــد  تلقیــن  ابراهیــم  بــه  تــا  بــود  شــیطان در صــدد 
خــورده اســت. احــکام الهــی امــر مــی کنــد کــه » قتــل مکــن « و خداونــد چیــزی 
را کــه یکبــار ممنــوع کــرده باشــد، درخواســت نمــی کنــد. ابراهیــم بــا خــارج شــدن 
از خیمــه خویــش بــه روشــنایی آرام آســمان بــدون ابــر نگریســت و وعــده ای را کــه 
پنجــاه ســال پیــش از ایــن بــه او داده شــده بــود، بــه خاطــر آورد. اینکــه ذریــت او هــم 
چون ســتارگان آســمان بی شــمار خواهد بود. اگر این وعده می بایســت از طریق 
اســحاق تحقــق یابــد، چگونــه امــکان داشــت کــه او کشــته شــود؟ ابراهیــم وسوســه 
شــده و فکــر کــرد کــه ممکــن اســت دچــار توهــم شــده باشــد. او در بحبوحــۀ تردیــد و 
عــذاب روحــی بــر روی زمیــن افتــاد و دعــا کــرد تــا خداونــد عالمتــی نشــان دهــد تــا کــه 
او بتوانــد ایــن وظیفــه وحشــتناک را انجــام دهــد. او فرشــتگانی را بــه خاطــر آورد کــه 
فرســتاده شــده بودنــد تــا نقشــه خداونــد را در خصــوص نابــودی ســدوم بــه او اطــالع 
دهنــد. همیــن فرشــتگان وعــده تولــد اســحاق را بــه او خبــر داده بودنــد. ابراهیــم، 
بــه مکانهایــی رفــت کــه در آنهــا بارهــا بــا پیــام آوران آســمانی مالقــات کــرده بــود تــا 
راهنمایــی بیشــتری را دریافــت کنــد. امــا هیــچ کــس بــه کمــک او نیامــد. چنیــن بــه 
نظــر مــی رســید کــه ســایه ســردرگمی او را احاطــه کــرده باشــد، امــا فرمــان خداونــد 
در گوش او طنین انداز بود که می گفت، » اکنون پســر خود را که یگانه توســت 
و او را دوســت مــی داری، یعنــی اســحاق را بــردار «. ایــن فرمــان بایــد اطاعــت مــی 
شــد و او جرأت نداشــت تا در انجام آن تأخیر کند. روز از راه می رســید و او می 

بایســتی بــه ســوی زمیــن موریــا عزیمــت کنــد. 
ابراهیــم پــس از بازگشــت بــه خیمــه اش بــه ســراغ اســحاق رفــت و او را دیــد کــه 
آرام و بــی دغدغــه بــه خوابــی عمیــق فــرو رفتــه اســت. پــدر بــرای لحظــه ای بــه صــورت 
دوســت داشــتنی پســرش نگریســت و آنــگاه در حالــی کــه مــی لرزیــد از کنــار او دور 
شــد. ســپس بــه طــرف ســارا کــه تنهــا خوابیــده بــود، رفــت. آیــا بایــد او را بیــدار مــی 
کــرد تــا یکبــار دیگــر فرزنــدش را در آغــوش بگیــرد؟ آیــا بایــد دربــاره فرمــان خداونــد بــا او 
صحبــت مــی کــرد؟ ابراهیــم اشــتیاق داشــت تــا غــم خــود را بــا او در میــان بگــذارد و بــا 
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او در خصــوص ایــن مســئولیت وحشــتناک ســخن بگویــد، امــا مــی ترســید کــه ســارا 
مانع از این کار شود. اسحاق مایۀ شادی و افتخار سارا بود و زندگی او به اسحاق 

بســته بــود. محبــت مادرانــه ممکــن بــود از قربانــی کــردن اســحاق امتنــاع کنــد.
ســرانجام ابراهیــم پســرش را صــدا زد و دربــاره فرمــان خداونــد و گــذران قربانــی 
بربــاالی کوهــی دور افتــاده بــا او ســخن گفــت. اســحاق بیشــتر اوقــات بــه همــراه 
پــدرش بــرای پرســتش بــه مذبــح هــای متعــددی کــه در ایــام خانــه بدوشــی ابراهیــم 
ســاخته شــده بــود، رفتــه بــود. و احضــار او از ســوی ابراهیــم بــرای وی تعجــب آور 
نبــود. تــدارکات ســفر بــه ســرعت تکمیــل شــد و هیــزم آمــاده شــد و بــر روی االغ قــرار 

داده شــد و ابراهیــم و اســحاق بــه همــراه دو تــن از خادمــان بــه راه افتادنــد.
پــدر و پســر در ســکوتی ســنگین و در کنارهــم حرکــت مــی کردنــد. ابراهیــم در 
طــول ســفر بــه راز وحشــتناک خــود فکــر مــی کــرد و حوصلــه ســخن گفتــن نداشــت. 
افــکار او متوجــه مــادر آرزومنــد بــود و بــه روزی فکــر مــی کــرد کــه بایــد تنهــا و بــدون 
اســحاق بــه خانــه بــاز مــی گشــت. او بــه خوبــی مــی دانســت کاردی کــه جــان پســرش 

را مــی گرفــت در قلــب او فــرو مــی رفــت.
آن روز، یعنــی طوالنــی تریــن روزی کــه ابراهیــم تــا آن زمــان تجربــه کــرده بــود، بــا 
کنــدی بــه پایــان رســیده بــود. در حالــی کــه اســحاق و دو مــرد جــوان همــراه ایشــان 
بــه خــواب رفتــه بودنــد، ابراهیــم تمامــی شــب را در دعــا کــردن ســپری کــرده بــود زیــرا 
هنــوز امیــدوار بــود کــه شــاید پیــام آوران آســمانی آمــده و اعــالم کننــد کــه آزمایــش 
مــادر  نــزد  بــه  آســیبی  بــدون هیــچ  توانــد  مــی  جــوان  اســحاق  اینکــه  اســت.  کافــی 
آرزومنــدش برگــردد. امــا روح پریشــان او تســلی نیافــت. یــک روز طوالنــی دیگــر، و 
بدنبــال آن یــک شــب دیگــر در دعــا و راز و نیــاز ســپری شــد، در حالــی کــه در تمامــی 
ایــن مــدت فرمــان خداونــد مبنــی بــر قربانــی کــردن اســحاق در گــوش او طنیــن انــداز 
بــود. در تمامــی ایــن مــدت، شــیطان درصــدد بــود تــا ایمــان ابراهیــم را متزلــزل کنــد، 
امــا او در مقابــل توصیــه هــای شــیطان مقاومــت کــرده بــود. بــا آغــاز ســومین روز 
ســفر، ابراهیــم بــه جانــب شــمال نگریســت و ابــر جــالل را کــه بــر بــاالی قلــه کــوه 
موریــا ایســتاده بــود، مشــاهده کــرد و دانســت، آن ســخنانی کــه بــه او گفتــه شــده 

بــود، از آســمان اســت.
ابراهیــم حتــی در ایــن شــرایط ســخت نیــز در مقابــل خداونــد لــب بــه شــکایت 
نگشــود. بلکــه بــا تفکــر بــه نشــانه هــای نیکویــی و وفــاداری خداونــد، روح خویــش را 
تقویــت نمــود. ایــن پســر بــه صورتــی غیــر منتظــره بــه او داده شــده بــود و آیــا کســی 
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کــه ایــن هدیــه ارزشــمند را اعطــا کــرده بــود، حــق نداشــت چیــزی کــه متعلــق بــه او 
بــود را اعــاده کنــد؟ ابراهیــم بــا ایمــان بــه خداونــد وعــده او را تکــرار کــرد، » ذریــت 
تــو از اســحاق خوانــده خواهــد شــد «. ذریتــی کــه هــم چــون شــن هــای روی ســاحل 
بــی شــمار خواهــد بــود. )پیدایــش 21 آیــه 12(. اســحاق فرزنــد معجــزه بــود و آیــا 
قدرتــی کــه بــه او حیــات بخشــیده بــود، نمــی توانســت او را از نــو زنــده کنــد؟ ابراهیــم 
بــه ورای آنچــه کــه دیدنــی بــود نظــر کــرده و ســخن خداونــد را درک کــرد. و » چنیــن 
اندیشــید کــه خــدا قــادر اســت حتــی مــردگان را زنــده کنــد « )عبرانیــان 11 آیــه 19(

امــا هیــچ کــس بــه جــز خداونــد نمــی توانســت فــداکاری عظیمــی را کــه ابراهیــم 
بــا قربانــی کــردن پســرش انجــام مــی داد، درک کنــد. ابراهیــم مــی خواســت کــه هیــچ 
کــس جــز خداونــد صحنــه وداع او بــا اســحاق و مــرگ او را مشــاهده نکنــد. او بــه 
خادمــان خــود گفــت، » شــما اینجــا نــزد االغ بمانیــد. تــا مــن بــا پســر بدانجــا رویــم و 
عبــادت کــرده، نــزد شــما بــاز آئیــم « )پیدایــش 22 آیــات ۵ تــا 8(. ابراهیــم، هیــزم 
قربانــی ســوختنی را بــر پشــت پســر خــود اســحاق نهــاد و آتــش و کارد را بــه دســت 
خــود گرفــت و بــا یکدیگــر بــه ســوی قلــه کــوه بــاال رفتنــد. اســحاق از خــود مــی پرســید 
کــه در چنیــن نقطــه دور افتــاده ای قربانــی از کــدام آغــل و رمــه تأمیــن خواهــد شــد. 
ســرانجام پــدر خــود ابراهیــم را خطــاب کــرده و گفــت، » ای پــدر مــن، اینــک آتــش 
و هیــزم، لکــن بــرّه قربانــی کجاســت؟ «. آه، ایــن چــه آزمایشــی بــود! کالم دلنشــین 
نــه! او هنــوز  پــدر مــن» چــه قــدر قلــب ابراهیــم را جریحــه دار کــرد! هنــوز  » ای 
نمــی توانســت حقیقــت را بــه اســحاق بگویــد. بنابرایــن بــه او گفــت، ای پســر مــن! 

خداونــد بــرّه قربانــی را بــرای خــود مهیــا خواهــد ســاخت «. 
آنــان بــه مکانیکــه خداونــد مقــرر کــرده بــود رســیدند و در آنجــا مذبــح را بنــا نمــوده 
و هیــزم را بــر روی آن نهادنــد. آنــگاه ابراهیــم بــا صدایــی لــرزان پیــام الهــی را بــرای 
پســر خــود توضیــح داد. اســحاق بــا وحشــت و شــگفتی از سرنوشــت خــود آگاه 
شــد، امــا هیــچ گونــه مقاومتــی از خــود نشــان نــداد. او مــی توانســت از آنجــا فــرار 
کنــد و جــان خــود را نجــات دهــد، اگــر ایــن کار را مــی کــرد، ابراهیــم پیــر و ســالخورده 
کــه ســه روز و شــب خســته کننــده را پشــت ســر گذاشــته بــود، نمــی توانســت در 
چنــان  از کودکــی  اســحاق  امــا  کنــد.  مقاومــت  زورمنــد  و  جــوان  اســحاق  مقابــل 
تربیــت شــده بــود کــه همــواره آمــاده اطاعــت بــود و هنگامــی کــه نقشــه خداونــد 
بــرای او توضیــح داده شــد، بــا اشــتیاق اطاعــت نمــود. او در ایمــان ابراهیــم ســهیم 
بــود و از اینکــه فــرا خوانــده شــده بــود تــا جــان خــود را بــه عنــوان قربانــی ســوختنی 
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بــرای خداونــد فــدا کنــد، افتخــار مــی کــرد. بنابرایــن ســعی مــی کنــد انــدوه پــدرش 
را تســکین دهــد و دســتهای بــی حــس او را یــاری دهــد تــا بــا طنــاب او را بســته و بــر 

روی مذبــح قــرار دهــد.
اینــک آخریــن کالم محبــت گفتــه مــی شــود، آخریــن قطــرات اشــک جــاری مــی 
شــود و ابراهیــم بــرای آخریــن بــار اســحاق را در آغــوش مــی گیــرد. او کارد را بلنــد 
مــی کنــد تــا پســرش را قربانــی نمایــد، امــا ناگهــان دســتهای او متوقــف مــی شــوند. 
فرشته خداوند از آسمان او را ندا می دهد، » ابراهیم، ابراهیم! « و او بیدرنگ 
پاســخ مــی دهــد، » لبیــک « و بــار دیگــر صــدا شــنیده مــی شــود، » دســت خــود را 
بــر پســر دراز مکــن، و بــدو هیــچ مکــن زیــرا کــه االن دانســتم کــه تــو از خــدا مــی ترســی، 
چونکــه پســر یگانــه خــود را از مــن دریــغ نداشــتی « )پیدایــش 22 آیــات 11 تــا 18( 
آنــگاه ابراهیــم، چشــمان خــود را بلنــد کــرده، دیــد کــه » اینــک قوچــی در بیشــه ای بــه 
شــاخهایش گرفتــار شــده، پــس رفــت و قــوچ را گرفتــه، آن را در عــوض پســر خــود، 
برای قربانی ســوختنی گذرانید «. و ابراهیم با شــادی و شــکرگزاری، نام آن مکان 

مقــدس را » خداونــد یــری « نامیــد یعنــی » خداونــد مهیــا خواهــد کــرد «. 
کــرد و  تــازه  ابراهیــم  بــا  را  کــوه موریــا، وعــده خــود  برفــراز  بــار دیگــر  خداونــد، 
بــا ســوگندی شــکوهمند بــه ابراهیــم وعــده داد تــا او و ذریــت او را برکــت دهــد. 
خداونــد بــه ابراهیــم گفــت، » بــه ذات خــود قســم مــی خــورم، چونکــه ایــن کار را 
کــردی و پســر یگانــه خــود را دریــغ نداشــتی، هــر آینــه تــو را برکــت دهــم، و ذریــت تــو 
را کثیــر ســازم، ماننــد ســتارگان آســمان، و مثــل ریگهایــی کــه بــر کنــارۀ دریاســت. و 
ذریــت تــو دروازه هــای دشــمنان خــود را متصــرف خواهنــد شــد. و از ذریــت تــو، 

جمیــع امتهــای زمیــن برکــت خواهنــد یافــت، چونکــه قــول مــرا شــنیدی «. 
ایمــان عظیــم عملــی ابراهیــم همچــون ســتونی از نــور پابرجــا مــی مانــد تــا طریــق 
خادمــان خداونــد را در تمامــی اعصــار روشــن کنــد. او ســعی نکــرد تــا بــرای انجــام 
اراده خداونــد بهانــه تراشــی کنــد. اگــر مــی خواســت شــک و تردیــد کنــد، در طــول آن 
مســافرت ســه روزه به اندازه کافی فرصت داشــت تا به خداوند شــک کند. او می 
توانســت خــود را متقاعــد کنــد کــه ذبــح کــردن پســرش موجــب خواهــد شــد تــا همــگان 
او را بــه چشــم یــک قاتــل، نــگاه کننــد، مثــل قائــن دوم. یــا اینکــه چنیــن کاری مــی 
توانســت منجــر بــه انــکار و تحقیــر تعالیــم او شــود و بدیــن ترتیــب قــدرت او رادر انجــام 
اعمــال نیکــو بــرای همنوعانــش از بیــن ببــرد. او مــی توانســت پیــری خــود را عنــوان 
کرده و خویشــتن را از اطاعت معاف کند. اما به هیچ یک از این بهانه ها و دالیل 
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متوســل نشــد. ابراهیــم یــک انســان بــود و تمایــالت و دلبســتگی هــای او شــبیه بــه 
تمایالت و دلبســتگی های ما بود. اما او دســت از کار نکشــید و از خداوند ســئوال 
نکــرد کــه چگونــه ممکــن اســت وعــده تحقــق یابــد. اگــر قــرار باشــد اســحاق کشــته 
شــود؟ او مــی دانســت کــه خداونــد در تمامــی خواســته هایــش عــادل و باانصــاف 

عمــل مــی کنــد و بــه همیــن دلیــل فرمــان خداونــد را مــو بــه مــو اطاعــت کــرد.
» ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد، و او دوست 
خدا خوانده شد « )یعقوب 2 آیات 21، 22، 2۳( و پولس می گوید، » پس می 
بینیــد کســانی فرزنــد ابراهیــم انــد کــه بــه ایمــان تکیــه دارنــد « )غالطیــان ۳ آیــه 7(. 
امــا ایمــان ابراهیــم بــا اعمــال او آشــکار شــد. » مگــر اعمــال پــدر مــا ابراهیــم نبــود کــه 
پارســایی او را ثابــت کــرد، آنــگاه کــه پســر خــود اســحاق را بــر مذبــح تقدیــم نمــود؟ « 
)یعقوب 2 آیه 21 و 22(. بسیارند کسانی که از درک ارتباط ایمان و عمل عاجز 
هســتند. آنهــا مــی گوینــد، » فقــط بــه مســیح ایمــان داشــته بــاش، و تــو نجــات یافتــه 
نــگاه داشــتن احــکام کاری انجــام دهــی «. در حالــی کــه  بــرای  ای. الزم نیســت 
ایمــان واقعــی بــا اطاعــت آشــکار خواهــد شــد. مســیح بــه یهودیــان بــی ایمــان گفــت، 
» اگــر فرزنــدان ابراهیــم بودیــد، همچــون ابراهیــم رفتــار مــی کردیــد «. )یوحنــا 8 آیــه 
۳9( و خداونــد دربــاره ابراهیــم پــدر ایمــان مــی گویــد، » ابراهیــم قــول مــرا شــنید و 
وصایا و اوامر و فرایض و احکام مرا نگاه داشــت « )پیدایش 26 آیه ۵( یعقوب، 
رســول مســیح می گوید، » ایمان به تنهایی و بدون عمل، مرده اســت « )یعقوب 
2 آیــه 17( و یوحنــا کــه بــرروی محبــت تأکیــد فــراوان دارد، مــی گویــد، » محبــت بــه 

خــدا همیــن اســت کــه از احــکام او اطاعــت کنیــم « )اول یوحنــا ۵ آیــه ۳(.
خداونــد از طریــق نمونــه و وعــده » بــه ابراهیــم بشــارت داد « )غالطیــان ۳ آیــه 
8( و ایمــان ابراهیــم بــر اســاس آمــدن منجــی بنیــان نهــاده شــد. مســیح بــه یهودیــان 
گفــت، » پــدر شــما ابراهیــم شــادی مــی کــرد کــه روز مــرا ببینیــد، و آن را دیــد و 
آیــه 65(. قوچــی کــه در عــوض اســحاق تقدیــم شــد،  شــادمان شــد « )یوحنــا 8 
معــرف پســر خــدا بــود کــه بایــد در عــوض مــا قربانــی مــی شــد. هنگامــی کــه انســان 
بــه خاطــر تخطــی از احــکام خداونــد بــه مــرگ محکــوم شــده بــود، پــدر بــا نگریســتن بــه 

پســرش، بــه گناهــکار گفــت، » زنــده بمــان، فدیــه را یافتــه ام « 
تحــت  انجیــل  حقیقــت  بــا  ارتبــاط  در  را  ابراهیــم  ذهــن  اینکــه  بــرای  خداونــد 
تأثیــر قــرار دهــد، و ایمــان او را آزمایــش کنــد، بــه او فرمــان داده بــود تــا پســرش را 
قربانــی کنــد. رنــج و اندوهــی را کــه او در طــی روزهــای وحشــتناک آزمایــش تحمــل 

154

FA-PP-Body.indd   159 3/20/19   1:17 PM



160  | مشایخ و انبیاء

کــرد بــرای ایــن بــود کــه از طریــق تجربــه آن ، تــا انــدازه ای بــه عظمــت قربانــی کــه از 
ســوی خــدای متعــال بــرای نجــات انســان گذرانــده مــی شــد، پــی ببــرد. هیــچ آزمایــش 
بــه انــدازه قربانــی کــردن پســرش، اســحاق، روح او را ایــن  دیگــری نمــی توانســت 
چنین عذاب دهد. خداوند پســر یگانه خود را به مرگی دردناک وشــرم آور تســلیم 
مــی کــرد. فرشــتگانی کــه حقــارت و عــذاب روحــی پســر خــدا را نظــاره مــی کردنــد، 
اجــازه دخالــت نداشــتند. در حالــی کــه در مــورد اســحاق مداخلــه کردنــد. هیــچ 
ندایــی نبــود کــه فریــاد بزنــد، » دیگــر کافــی اســت «. پادشــاه جــالل، زندگــی خــود را 
بــرای نجــات انســان گناهــکار فــدا مــی کــرد. چــه دلیلــی بزرگتــر از ایــن مــی توانســت 
رحمــت بیکــران و محبــت خداونــد را نســبت بــه انســان گناهــکار آشــکار کنــد؟ » او 
کــه از پســر خــود دریــغ نکــرد، بلکــه او را در راه همــه مــا فــدا ســاخت، آیــا همــراه بــا او 

همــه چیــز را بــه مــا نخواهــد بخشــید؟ « )رومیــان 8 آیــه ۳2(.
قربانــی خواســته شــده از ابراهیــم فقــط بــرای خیریــت خــود او و یــا تنهــا بــرای 
موجــودات  تمامــی  تعلیــم  بــرای  همچنیــن  بلکــه  نبــود،  آینــده  نســلهای  منفعــت 
آســمان و ســایر کائنــات بــود. میــدان مبــارزه میــان مســیح و شــیطان -- میدانــی کــه 
بــه واســطه آن نقشــه نجــات انســان میســر شــد، کتــاب درســی کائنــات بــه شــمار مــی 
رود. بــه دلیــل اینکــه ابراهیــم نســبت بــه وعــده خداونــد کــم ایمانــی نشــان داده بــود، 
شــیطان در حضــور تمــام فرشــتگان و در مقابــل خداونــد، او را بــه تبعیــت نکــردن از 
شــرایط وعــده متهــم کــرده و مدعــی شــده بــود کــه ابراهیــم شایســته بــرکات وعــده 
نمــی باشــد. خداونــد قصــد داشــت تــا وفــاداری خــادم خــود ابراهیــم را در مقابــل 
تمــام آســمان بــه اثبــات رســانده و نشــان دهــد کــه هیــچ چیــزی بــه جــز اطاعــت کامــل 
و بــی چــون و چــرا نمــی توانــد مقبــول گــردد. او هــم چنیــن قصــد داشــت تــا نقشــه 

نجــات را بــه طــور کاملتــری بــه ایشــان آشــکار کنــد.
و  ابراهیــم  ایمــان  آن  در  کــه  بودنــد  ای  صحنــه  شــاهدان  آســمان  فرشــتگان 
اطاعــت اســحاق آزمایــش مــی شــد. آزمایــش ایشــان بســیار ســخت تــر از آزمایشــی 
بــود کــه آدم بــا آن مواجــه گردیــده بــود. فرمانــی کــه خداونــد در بــاغ عــدن بــه آدم و 
حــوا داده بــود، مســتلزم رنــج و عــذاب نبــود، در حالــی کــه فرمــان خداونــد بــه ابراهیــم 
مســتلزم عــذاب آورتریــن ایثــار بــود. تمــام آســمان اطاعــت تزلــزل ناپذیــر ابراهیــم را 
بــا شــگفتی و تحســین نظــاره کردنــد. تمــام فرشــتگان بــه وفــاداری و ایمــان ابراهیــم 
آفریــن گفتنــد. کــذب بــودن اتهامــات شــیطان بــه اثبــات رســید و خداونــد بــه خــادم 
خــود ابراهیــم گفــت، » االن دانســتم کــه تــو از خــدا مــی ترســی )علیرغــم اتهامــات 
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شــیطان( چونکــه پســر یگانــه خــود را از مــن دریــغ نداشــتی «. و آنــگاه وعــده خداونــد 
بــه ابراهیــم بــا ســوگندی در مقابــل تمــام فرشــتگان تکــرار شــد تــا نشــان داده شــود کــه 

اطاعــت پــاداش داده خواهــد شــد.
درک ّســر نجــات، حتــی بــرای فرشــتگان مشــکل بــود — درک اینکــه فرمانــده 
بــرای انســان گناهــکار بمیــرد. هنگامــی  آســمان و پســر یگانــه خــدا، مــی بایســت 
کــه فرمــان خداونــد بــه ابراهیــم ابــالغ شــد تــا پســر خــود را قربانــی کنــد، توجــه تمــام 
موجودات آســمان جلب شــده بود. آنان هر قدمی را که برای تحقق بخشــیدن به 
ایــن فرمــان برداشــته مــی شــد، بــا اشــتیاق فــراوان تعقیــب کردنــد. زمانــی کــه ابراهیــم 
بــه ســئوال اســحاق کــه پرســید، » بــرّه قربانــی کجاســت؟ «، پاســخ داد، » خــدا بــرّه 
قربانــی را بــرای خــود مهیــا خواهــد ســاخت «. و هنگامــی کــه دســت پــدر در حیــن 
بــاال آوردن کارد و ذبــح کــردن پســرش متوقــف شــد و قوچــی کــه خــدا مهیــا کــرده بــود 
به جای اســحاق قربانی شــد – آنگاه نقشــه نجات آشــکار گردید و اینک فرشــتگان 
نقشــه خــارق العــاده خداونــد بــرای نجــات انســان گناهــکار را بــه شــکل کاملتــری 

درک مــی کردنــد.
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» نابودی ُسدوم « 

]این فصل بر اساس کتاب پیدایش 19 تدوین شده است[

شــهر ُســدوم در میــان شــهرهای وادی اردن از همــه زیباتــر بــود. ایــن شــهر در 
جلگــه ای سرســبز وجــود داشــت کــه در زیبایــی و حاصلخیــزی » ماننــد بــاغ خداونــد 
بــود « )پیدایــش 1۳ آیــه 10(. در ایــن شــهر نباتــات و گیاهــان ناحیــه اســتوایی بــه 
فراوانــی یافــت مــی شــد. ایــن شــهر، محــل پــرورش درختــان نخــل، زیتــون و انگــور 
بــود. عطــر خوشــبوی گلهــا در سرتاســر ســال در فضــا پراکنــده بــود. دشــتها پوشــیده 
از محصــوالت فــراوان و گلــه هــا و رمــه هــا در همــه جــا بــه چــرا مشــغول بودنــد. 
صنعــت و تجــارت در ثــروت و آبادانــی ایــن شــهر باشــکوه ســهم عمــده ای داشــت. 
گنجینــه هــای مشــرق زمیــن کاخهــای آن را تزییــن کــرده بــود و کاروانهــای صحــرا، 
کاالهــای ارزشمندشــان را بــه مراکــز داد و ســتد آن عرضــه مــی کردنــد. بــا اندکــی 
فکــر و تــالش، تمــام نیازهــای زندگــی تأمیــن مــی شــد و در تمامــی طــول ســال مراســم 

جشــن و پایکوبــی برپــا بــود.
ثــروت و فراوانــی حاکــم، باعــث پیدایــش غــرور و تجمــل گرائــی شــد. فراغــت و 
ثــروت، دل آدمــی را کــه هرگــز بــه خاطــر نیــاز تحــت فشــار نبــوده باشــد و بــه واســطه 
مشکالت رنج نکشیده باشد، سخت می سازد. میل به خوش گذرانی و عیاشی 
به وســیله ثروت و اوقات فراغت پرورانده شــده بود و مردم تمام وقتشــان را برای 
ایــن خصــوص  نبــی در  ارضــا کــردن امیــال نفســانی خــود اختصــاص مــی دادنــد. 
و  نــان  فراوانــی  و  تکبــر  کــه  بــود  ایــن  گنــاه خواهــرت ســدوم  اینــک   « گویــد،  مــی 
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سعادتمندی رفاهیت برای او و دخترانش بود و فقیران و مسکینان را دستگیری 
ننمودنــد، و مغــرور شــده، در حضــور مــن مرتکــب رجاســات گردیدنــد « )حزقیــال 
16 آیــات ۴9 و ۵0( در بیــن انســانها، هیــچ چیــزی بیشــتر از ثــروت و فراغــت مــورد 
عالقــه و درخواســت قــرار نمــی گیــرد، در حالــی کــه همیــن چیزهــا گناهانــی را پدیــد 
آورد کــه باعــث ویرانــی شــهرهای ســدوم و غمــوره گردیــد. بطالــت و زندگــی بــی 
ثمــر، ایشــان را در دام وسوســه هــای شــیطان گرفتــار کــرد و شــباهت خداونــد را 
اینکــه خدایــی باشــند، شــیطانی شــدند. بطالــت و  بــه جــای  خدشــه دار کــرده و 
تنبلــی بزرگتریــن بالیــی اســت کــه مــی توانــد بــر انســانها نــازل شــود، چــرا کــه، فســاد و 
جنایــت بــه دنبــال آن خواهــد آمــد. بطالــت، ذهــن را ناتــوان و شــعور را گمــراه و روح 
را فاســد مــی ســازد. شــیطان در کمیــن نشســته و آمــاده اســت تــا آنانــی را کــه بــدون 
محافــظ هســتند نابــود کنــد. کســانی کــه بطالــت ایشــان بــه او فرصــت مــی دهــد تــا 
خــود را بــه بهانــه هــای کاذب در دل ایشــان جــا کنــد. بیشــترین موفقیــت او زمانــی 

اســت کــه در ســاعات فراغــت افــراد بــه ایشــان نزدیــک مــی شــود.
مردمان ســدوم دایماً به عیاشــی، جشــن و ســرور و میگســاری مشــغول بودند. 
فاســدترین و زشــت تریــن شــهوات نفســانی، افســار گســیخته بــود. مــردم آشــکارا 
بــا خداونــد و احــکام او مخالفــت مــی کردنــد و از خشــونت لــذت مــی بردنــد. آنــان 
هــر چنــد از سرنوشــت مردمــان پیــش از طوفــان اطــالع داشــتند، مــی دانســتند کــه 
ایــن  بــا  بــود،  ایشــان آشــکار شــده  چگونــه خشــم و غضــب خداونــد در هالکــت 

وجــود، هنــوز هــم همــان اعمــال شــریرانه را انجــام مــی دادنــد. 
در زمــان نقــل مــکان لــوط بــه ســدوم، فســاد همگانــی نشــده بــود و خداونــد بــه 
خاطــر رحمــت خــود اجــازه داده بــود تــا انــوار حقیقــت و روشــنایی در میــان تاریکــی 
اخالقــی بدرخشــد. هنگامــی کــه ابراهیــم اســیران را از دســت عیالمیــان نجــات داد، 
توجــه مــردم بــه ایمــان واقعــی جلــب شــده بــود. ابراهیــم بــرای مــردم ســدوم غریبــه نبــود 
و پرســتش خــدای نادیــده از ســوی او، مایــه تمســخر ایشــان شــده بــود، امــا پیــروزی 
او بــر نیروهــای عیالمیــان و خصلــت ســخاوتمندانه و بلنــد نظــری او دربــاره اســیران 
و غنایــم موجــب شــگفتی و تحســین ایشــان شــده بــود. هــر چنــد کــه مهــارت و دلیــری 
ابراهیــم مــورد تمجیــد قــرار گرفتــه بــود، امــا هیــچ کــس نمــی توانســت ایــن بــاور را انــکار 
کند که قدرت الهی او را پیروز ساخته است. روح شرافتمند و فداکار ابراهیم، که 
بــرای ســاکنان خــود خــواه ســدوم بســیار نــا آشــنا بــود، نشــانه دیگــری از برتــری مذهــب 

او بــود، مذهبــی کــه او بــا شــهامت و وفــاداری خــود بــه آن احتــرام گذاشــته بــود. 
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ملکیصــدق در برکــت دادن ابراهیــم، خداونــد را منشــأ قــوت و مســبب پیــروزی 
او اعــالم کــرده بــود. او بــه اســتقبال ابراهیــم آمــده و گفــت، » مبــارک بــاد ابــرام 
از جانــب خــدای تعالــی، مالــک آســمان و زمیــن و متبــارک بــاد خــدای تعالــی کــه 
دشــمنانت را بــه دســتت تســلیم کــرد « )پیدایــش 1۴ آیــات 19 و 20(. خداونــد 
بــا دور اندیشــی خــود بــا ایــن مــردم ســخن مــی گفــت، امــا آخریــن پرتــو حقیقــت نیــز 

همچــون گذشــته از ســوی ایشــان انــکار شــد.
 و اینــک آخریــن شــب ســدوم در حــال نزدیــک شــدن بــود. ابرهــای انتقــام ســایه 
خــود را بــر فــراز ایــن شــهر گســترده بودنــد، امــا انســانها آن را نمــی دیدنــد. در حالــی 
کــه فرشــتگان در ســر راه مأموریتشــان بــرای نابــودی آن، نزدیــک مــی شــدند، مــردم 
در رویــای ثــروت و لــذت طلبــی بودنــد. آخریــن روز هــم ماننــد هــر روز دیگــری، آمــده 
بــود.  بــود. غــروب، منظــره ای از زیبایــی و امنیــت را پدیــد آورده  و ســپری شــده 
منظــره ای بســیار زیبــا و دلنشــین کــه بــا انــوار غــروب خورشــید آراســته شــده بــود. 
خنــک شــدن هــوا، ســاکنان شــهر و جماعــت عیــاش را بــه ســوی مراکــز لــذت و 

تفریــح ســرازیر کــرده بــود.
ظاهــر  در  آنــان  شــدند.  نزدیــک  شــهر  دروازۀ  بــه  غریبــه  دو  عصــر،  هنــگام  در 
مســافرانی بودنــد کــه قصــد داشــتند تــا شــب را در آنجــا اقامــت کننــد. هیــچ کــس 
نمــی توانســت تشــخیص دهــد کــه آن دو مســافر خســته و فروتــن، همــان پیــام آوران 
قدرتمنــد خداونــد هســتند کــه بــرای نابــود کــردن شــهر آمــده انــد. مــردم عیــاش و بــی 
بند و بار ســدوم، اصالً تصور نمی کردند که رفتار ایشــان با این پیام آوران آســمانی 
در آن شــب، موجــب خواهــد شــد تــا گنــاه ایشــان بــه اوج رســیده و موجــب نابــودی 
شــهر زیبایشــان گردد. اما در این شــهر، شــخصی بود که با این مســافران با مهربانی 
رفتــار کــرده و آنــان را بــه خانــه اش دعــوت نمــود. لــوط از شــخصیت واقعــی ایشــان 
آگاه نبــود، امــا نزاکــت و میهمــان نــوازی عــادت او و جزیــی از شــریعت و آییــن او بــود 
-- درســهایی کــه او از رفتــار ابراهیــم آموختــه بــود. اگــر او روحیــه نزاکــت را در درون 
خــود پــرورش نــداده بــود، ممکــن بــود بــه همــراه ســاکنان ســدوم هــالک گــردد. چــه بســا 
خانــه ای کــه بــا بســتن درهایــش بــه روی مســافری، در را بــه روی پیــام آور خداونــد کــه 

مــی توانــد پیــام برکــت، محبــت و ســالمتی را بــه همــراه داشــته باشــد، ببنــدد.
هــر عملــی هــر چنــد ناچیــز نتیجــه مربــوط بــه خــود را بــه همــراه دارد، چــه خــوب و 
چه بد. وفاداری و یا سهل انگاری در چیزهایی که ظاهراً ناچیزترین وظایف به نظر 
مــی رســند، ممکــن اســت در را بــه روی ارزشــمندترین بــرکات زندگــی و یــا بزرگتریــن 
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مصائــب آن بــاز کنــد. همیــن چیزهــای ناچیــز اســت کــه شــخصیت را مــورد آزمایــش 
قــرار مــی دهــد. اعمــال بــی ریــا و ایثارگرانــه ای کــه بــا اشــتیاق و شــادمانی انجــام مــی 
شــوند، باعــث خوشــنودی خداونــد مــی گردنــد. مــا نبایــد صرفــاً بــرای خودمــان، بلکــه 
باید برای دیگران زندگی کنیم. و تنها با فراموش کردن خویشتن و با روحیه محبت 
و خدمــت اســت کــه مــی توانیــم زندگــی خــود را مایــه برکــت دیگــران ســازیم. همیــن 
توجهــات انــدک، و تعارفــات ســاده و جزیــی اســت کــه روی هــم انباشــته مــی شــود 
و کل خوشــبختی و ســعادت زندگــی را بــه بــار مــی آورد. در حالــی کــه بــی اعتنایــی بــه 

ایــن چیزهــا، موجــب فالکــت و بدبختــی مــی شــود.
از آنجــا کــه لــوط مــی دانســت ایــن مســافران در معــرض بــد رفتــاری مــردم ســدوم 
قرار خواهند گرفت، وظیفه خود دانســت تا به محض ورودشــان به دروازه شــهر، 
از ایشــان دعــوت کنــد کــه شــب را در خانــه او بســر برنــد. زمانــی کــه دو فرشــته وارد 
ســدوم شــدند، لــوط بــه دروازه شــهر نشســته بــود، و چــون ایشــان را بدیــد از جــای 
خــود برخاســت و بــه اســتقبال ایشــان رفــت. او بــا احتــرام در مقابــل ایشــان تعظیــم 
کــرده و گفــت، » اینــک اکنــون ای آقایــان مــن، بــه خانــه بنــده خــود بیاییــد و شــب را 
بســر بریــد.» چنیــن بــه نظــر مــی رســید کــه آنــان دعــوت او را نپذیرفتــه باشــند. آنــان 
بــه لــوط گفتنــد، » نــه، بلکــه شــب را در کوچــه بســر خواهیــم بُــرد « )پیدایــش 19 
آیــه 2( مقصــود ایشــان از ایــن پاســخ، دوپهلــو بــود – آنــان قصــد داشــتند صداقــت 
لــوط را امتحــان کننــد و هــم چنیــن در خصــوص رفتــار مــردم ســدوم بــی اطــالع جلــوه 
کننــد، بــه همیــن خاطــر بســر بــردن شــب را در کوچــه، امــن تصــور کردنــد. پاســخ 
ایشــان لوط را مصمم تر ســاخت تا ایشــان را در دســت اراذل و اوباش رها نکند. 
بنابرایــن بــر دعــوت خویــش اصــرار کــرد تــا ایشــان پذیرفتنــد و بــه همــراه او بــه خانــه 

اش وارد شــدند.
لــوط تــالش کــرده بــود تــا نیــت خویــش را از افــرادی کــه در کنــار دروازه شــهر 
نشســته بودند، پنهان کند. او قصد داشــت تا ایشــان را از مســیری پرپیچ و خم به 
خانــه اش بیــاورد. امــا تردیــد و تأخیــر ایــن دو غریبــه و اصــرار مــداوم او باعــث شــده 
بــود تــا دیــده شــوند. لــوط بــرای ایشــان ضیافتــی برپــا نمــود و نــان فطیــر پخــت، پــس 
تنــاول کردنــد، و هنــوز بــه خــواب نرفتــه بودنــد کــه جمعیتــی ســرکش خانــه لــوط را 
احاطه کردند. تعداد ایشــان بســیار بود و در میانشــان جوانان و مردان ســالخورده 
دیــده مــی شــد. مســافران در خصــوص رفتــار مــردم شــهر پــرس و جــو مــی کردنــد 
و لــوط بــه ایشــان هشــدار مــی داد کــه آن شــب از خانــه او خــارج نشــوند. در ایــن 
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هنــگام صــدای داد و فریــاد و هیاهــوی اراذل و اوبــاش شــنیده مــی شــد کــه از لــوط 
مــی خواســتند تــا مســافران را بــه نــزد ایشــان بیــاورد.

لــوط مــی دانســت کــه اگــر ایشــان را تحریــک کنــد، ممکــن اســت بــه راحتــی بــه 
درون خانــه او وارد شــوند. بنابرایــن بیــرون رفتــه و ســعی کــرد تــا ایشــان را قانــع کنــد. 
او بــه جمعیــت گفــت، » ای بــرادراِن مــن، زنهــار بــدی مکنیــد «. او بــا بــه کار بُــردن 
اصطــالح » ای بــرادران « امیــدوار بــود تــا خشــم ایشــان را فــرو نشــاند و آنــان را بــه 
ایــن ســخنان، آتــش معرکــه را بیشــتر  خاطــر مقاصــد پلیدشــان خجــل ســازد. امــا 
شــعله ور کــرد. خشــم ایشــان بــه اوج رســید و لــوط را متهــم بــه داوری بــر آنهــا کــرده 
و او را مــورد تمســخر قــرار دادنــد. آنــان او را تهدیــد کــرده و گفتنــد، » االن بــا تــو 
از ایشــان بدتــر کنیــم «. جمعیــت بــه ســوی لــوط هجــوم آوردنــد و اگــر فرشــتگان 
آوران  پیــام  کردنــد.  مــی  تکــه  تکــه  را  او  مــردم  دادنــد،  نمــی  نجــات  را  او  خداونــد 
آســمانی، » دســت خــود را پیــش آورده و لــوط را نــزد خــود بــه خانــه درآوردنــد و در را 
بســتند «. وقایعی که پیش آمده بود، شــخصیت واقعی میهمانان را آشــکار کرد. 
» آنــان اشــخاصی را کــه بــه در خانــه بودنــد، از ُخــرد و بــزرگ، بــه کــوری مبتــال کردنــد، 
که از جســتن در، خویشــتن را خســته ســاختند «. اگر کورچشــمی دامنگیر ایشــان 
نشــده بــود، و قســاوت و ســنگدلی را رهــا کــرده بودنــد، اقــدام قاطــع خداونــد بایــد 
موجــب تــرس ایشــان مــی شــد و بــه اعمــال پلیدشــان خاتمــه مــی دادنــد. گناهــی 
کــه در آن شــب آخــر مرتکــب شــدند، از گناهانــی کــه پیــش از ایــن مرتکــب شــده 
بودنــد، بزرگتــر نبــود، امــا رحــم و بخشــش الهــی کــه بــرای مدتهــای طوالنــی حقیــر 
شــمرده شــده بــود، ســرانجام درخواســت خــود را متوقــف کــرد. ســاکنان ســدوم 
از ّحــد و مــرز تحمــل الهــی یعنــی » مــرز پنهــان میــان صبــر خداونــد و غضــب او « 
عبــور کردنــد. آتــش غضــب خداونــد در وادی َســدیم در حــال شــعله ور شــدن بــود.

فرشــتگان، هــدف مأموریتشــان را بــرای لــوط آشــکار کــرده و گفتنــد، » مــا ایــن 
مــکان را هــالک خواهیــم ســاخت، چونکــه فریــاد شــدید ایشــان بــه حضــور خداونــد 
تــا آن را هــالک کنیــم «. دو غریبــه ای  رســیده و خداونــد مــا را فرســتاده اســت 
اینــک وعــده دادنــد کــه از  بــود از ایشــان محافظــت کنــد،  لــوط ســعی کــرده  کــه 
او محافظــت کننــد و همچنیــن همــه اعضــای خانــواده او کــه قــرار بــود بــا او از آن 
شــهر شــرور بگریزنــد. جمعیتــی کــه در بیــرون خانــه ایســتاده بودنــد، ســرانجام خســته 
شــده و از آنجــا دور شــدند. ســپس، لــوط از خانــه بیــرون رفــت تــا فرزندانــش را آگاه 
کنــد. او ســخنان فرشــتگان را تکــرار کــرده و گفــت، » برخیزیــد و از ایــن مــکان بیــرون 
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شــوید زیــرا خداونــد ایــن شــهر را هــالک مــی کنــد «. امــا ایــن ســخنان بــه نظــر ایشــان 
مســخره آمــد. آنــان تــرس لــوط را موهــوم تلقــی کــرده و او را اســتهزا کردنــد. دختــران 
لــوط تحــت تأثیــر همسرانشــان قــرار داشــتند. آنــان نمــی دانســتند در چــه موقعیتــی 
هســتند و هیچ نشــانه ای از خطر را نمی دیدند. در نظر ایشــان همه چیز همانند 
گذشــته بــود. آنــان مــال و امــوال فــراوان داشــتند و نمــی توانســتند بــاور کننــد کــه 

ســدوم زیبــا نابــود خواهــد شــد. 
لــوط بــا انــدوه بــه خانــه اش بازگشــت و ماجــرای ناکامــی خــود را شــرح داد. 
ســپس فرشــتگان بــه او گفتنــد تــا برخیــزد و زن و دو دختــرش را کــه هنــوز در خانــه 
بودنــد، بــردارد و شــهر را تــرک کنــد. امــا لــوط تأخیــر کــرد. هــر چنــد کــه او بــه خاطــر 
مشــاهده اعمــال خشــونت آمیــز مــردم در آن روز، آشــفته و ناراحــت بــود، بــا ایــن 
وجــود، از فســاد و شــرارت نفــرت انگیــزی کــه در آن شــهر فاســد بــه کار بــرده مــی 
شــد، درک درســتی نداشــت. لــوط ضــرورت مکافــات الهــی بــرای مهــار کــردن گنــاه 
را درک نمــی کــرد. بــرای لــوط، رهــا کــردن فرزندانــش، امــری غیــر قابــل تحمــل بــود. 
تــرک کــردن خانــه مجلــل و مــال و ثروتــی کــه او بــا یــک عمــر زحمــت اندوختــه بــود، 
بســیار مشــکل بــود. بنابرایــن بــرای مدتــی بــا حســرت، تعلــل کــرد، زیــرا از تــرک کــردن 
شــهر اکــراه داشــت. امــا از نظــر فرشــتگان خداونــد، همــه اینهــا بــا نابــودی ســدوم از 
بیــن مــی رفــت. فرســتادگان آســمانی، لــوط و همســر و دو دختــرش را گرفتــه و آنهــا 

را بــه بیــرون شــهر بردنــد. 
فرشــتگان، آنــان را در بیــرون شــهر رهــا کــرده و بــه ســدوم بازگشــتند تــا آنــان را 
نابــود کننــد. پیــش از بازگشــت ایشــان بــه شــهر، یکــی از فرشــتگان بــه لــوط نزدیــک 
شــده و بــه او گفــت، » جــان خــود را دریــاب و از عقــب منگــر، و در تمــام وادی 
توقــف نکــن، بلکــه بــه کــوه بگریــز، مبــادا هــالک شــوی « )پیدایــش 19 آیــه 17(. از 
ایــن بــه بعــد، هرگونــه تأخیــر و درنــگ، خطرنــاک خواهــد بــود. یــک نــگاه کوتــاه بــه آن 
شــهر زیبــا و یــک لحظــه درنــگ از روی پشــیمانی بــه خاطــر تــرک کــردن خانــه مجلــل، 
منجــر بــه هالکــت ایشــان مــی شــد. طوفــان غضــب الهــی، فقــط منتظــر بــود تــا لــوط 

و اهــل خانــه اش از مهلکــه فــرار کننــد.
امــا لــوط، گیــج و وحشــت زده، عنــوان کــرد کــه نمــی توانــد آنچــه را کــه از وی 
بــال او را فــرو گرفتــه و هــالک کنــد.  بــود، انجــام دهــد، مبــادا  درخواســت شــده 
زندگــی در آن شــهر فاســد، در میــان بــی دینــان، ایمــان او را ضعیــف کــرده بــود. 
خــود  زندگــی  نجــات  بــرای  او هنــوز  و  بــود،  ایســتاده  لــوط  درکنــار  آســمان  ســرور 
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التمــاس مــی کــرد. چنانکــه گویــی، خداونــد، کســی کــه ایــن چنیــن محبــت و توجهــی 
را بــه خاطــر او آشــکار کــرده بــود، از زندگــی او محافظــت نخواهــد کــرد. او بایــد خــود 
را کامــالً بــه پیــام آور الهــی مــی ســپرد و زندگــی و اراده خــود را بــدون هیــچ تردیــدی 
بــه دســتان خداونــد تســلیم مــی کــرد. امــا او نیــز ماننــد بســیاری دیگــر، ســعی کــرد تــا 
بــرای خــود تصمیــم گیــری کنــد. بنابرایــن بــه فرشــته گفــت، » اینــک ایــن شــهر نزدیــک 
اســت تــا بــدان فــرار کنــم، و نیــز کوچــک اســت، اجــازه بــده تــا بــدان فــرار کنــم، )آیــا 
کوچــک نیســت؟( تــا جانــم زنــده بمانــد؟ «. شــهر مــورد نظــر لــوط ِبــال نــام داشــت 
کــه بعدهــا صوغــر خوانــده شــد. ایــن شــهر بــا ســدوم چنــد کیلومتــر بیشــتر فاصلــه 
نداشــت و ماننــد آن فاســد و محکــوم بــه ویرانــی بــود. امــا لــوط تقاضــا کــرد تــا ایــن 
شــهر نابــود نشــود و اصــرار کــرد ایــن خواهــش کوچــک او بــرآورده شــود، و آرزوی او 
بــرآورده شــد. خداونــد بــه او اطمینــان داده و گفــت، » اینــک در ایــن امــر نیــز تــو را 
اجابت فرمودم، تا شــهری را که ســفارش آن را نمودی، واژگون نســازم «. آه، چه 

عظیــم اســت رحمــت خداونــد نســبت بــه مخلوقــات خطــاکارش!
بــار دیگــر فرشــتگان بــه لــوط فرمــان دادنــد تــا عجلــه کنــد زیــرا کــه زمــان نابــودی 
ســدوم فــرا رســیده و درنــگ جایــز نبــود. امــا زن لــوط از عقــب خــود نگریســت و بــه 
ســتونی از نمــک تبدیــل گردیــد. اگــر خــود لــوط در اطاعــت از هشــدار فرشــتگان 
نیــز  او  بــود، زن  کــرده  فــرار  بــه ســوی کوهســتان  بــا جدیــت  و  بــود،  نکــرده  تأخیــر 
مــی توانســت بــه همــراه او فــرار کنــد. تأثیــر رفتــار او مــی توانســت همســر وی را 
از گناهــی کــه منجــر بــه مــرگ او مــی شــد، نجــات دهــد. امــا تردیــد و تأخیــر لــوط 
تمــام  تلقــی کنــد. در  کــم اهمیــت  الهــی را  تــا همســر وی هشــدار  موجــب شــد 
مدتــی کــه او بــه فــرار فکــر مــی کــرد، قلــب او متوجــه ســدوم بــود و بــه همیــن دلیــل بــه 
همــراه آن نابــود شــد. او بــر علیــه خداونــد عصیــان کــرد، زیــرا مجــازات الهــی امــوال 
و فرزنــدان او را بــا نابــودی شــهر از بیــن مــی بــرد. هــر چنــد کــه او بــه خاطــر لطــف و 
محبــت خداونــد از آن شــهر فاســد بیــرون آورده شــده بــود، بــا ایــن حــال، احســاس 
مــی کــرد کــه خداونــد بــا وی بــا خشــونت رفتــار کــرده اســت، چــرا کــه امــوال و دارایــی 
او کــه در طــول ســالها زحمــت جمــع شــده بــود، بــه همــراه ســدوم نابــود مــی شــد. 
او بــه جــای اینکــه موهبــت نجــات را بــا شــکرگزاری بپذیــرد، بــا گســتاخی بــه گذشــته 
انــکار کــرده  بــود کــه هشــدار الهــی را  بــا مردمــی  خــود برگشــته و آرزومنــد زندگــی 
بودنــد. گنــاه او نشــان داد کــه شایســته زنــده مانــدن نیســت، چــرا کــه از محافظــت 

الهــی قدردانــی نکــرد.
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مــا بایــد از بــی توجهــی بــه اقدامــات محبــت آمیــز خداونــد کــه بــرای نجاتمــان 
بــه عمــل مــی آیــد، بــر حــذر باشــیم. مســیحیانی هســتند، کــه مــی گوینــد، » بــرای 
مــن اهمیتــی نــدارد کــه نجــات یابــم، مگــر همســر و فرزندانــم بــه همــراه مــن نجــات 
یابنــد «. آنــان تصــور مــی کننــد کــه آســمان بــرای ایشــان بــدون حضــور عزیزانشــان 
مــی  خــود  دل  در  را  احساســی  چنیــن  کــه  آنانــی  امــا  داشــت.  نخواهــد  ارزشــی 
پروراننــد، آیــا در خصــوص نیکویــی و رحمــت خداونــد نســبت بــه خودشــان، از 
درک درســتی برخــوردار هســتند؟ آیــا آنــان فرامــوش کــرده انــد کــه بــا قــوی تریــن 
پیونــد هــای محبــت و احتــرام و وفــاداری در خدمــت بــه خالــق و نجــات دهنــده 
شــان، متعهــد هســتند؟ فــرا خوانــی رحمــت، همــگان را مخاطــب قــرار مــی دهــد، 
وتنهــا بــه ایــن دلیــل کــه دوســتان مــا دعــوت محبــت آمیــز منجــی را رد مــی کننــد، 
آیــا مــا هــم بایــد از او رویگــردان شــویم؟ نجــات یــک فــرد بســیار ارزشــمند اســت. 
مســیح فدیــه نجــات مــا را پرداختــه اســت و کســی کــه ارزش ایــن ایثــار عظیــم را 
ایــن  بــه  درک مــی کنــد، فیــض و رحمــت خداونــد را تحقیــر نخواهــد کــرد، تنهــا 
دلیــل کــه دیگــران چنیــن مــی کننــد. بــی اعتنایــی دیگــران بــه درخواســتهای عادالنــه 
خداونــد، بایــد مــا را بــرای تــالش و جدیــت بیشــتری تحریــک کنــد تــا بــه خداونــد 
احتــرام بگذاریــم و همــه آنانــی را کــه مــی توانیــم تحــت تأثیــر قــرار دهیــم، بــه ســوی 

پذیــرش محبــت او هدایــت کنیــم.
انــوار   .» شــد  وارد  بــه صوغــر  لــوط  کــرد،  طلــوع  زمیــن  بــر  آفتــاب  چــون  و   «
و ســالمتی  از خیریــت  دامنــه دشــت  بــا شــهرهای  گویــی  درخشــان صبحگاهــی 
ســخن مــی گفــت. بــا شــروع روز، مــردم از هــر ســو بــه محــل کارشــان عزیمــت مــی 
کردنــد. دامادهــای لــوط بــه خاطــر وحشــت و هشــدارهای لــوط در حــال خنــده و 
شــادی بودنــد. ناگهــان و بــه صورتــی غیــر منتظــره، صدایــی همچــون غــرش رعــد از 
آســمان صــاف بــه گــوش رســید و توفــان آغــاز شــد. خداونــد از آســمان بــاران آتــش 
و گوگــرد را بــر شــهرهای حاصلخیــز و دشــت و کاخهــا و معبــد هایــش، مکانهــای 
مجلــل و باشــکوه آن، باغهــای انگــور و بــر روی مردمــی عیــاش کــه درســت شــب 
قبــل از آن پیــام آوران خداونــد را دشــنام داده بودنــد، فــرو ریخــت و همــه ایشــان 
را ســوزاند. دود ناشــی از حریــق چــون دود کــوره بــه بــاال مــی رفــت و وادی زیبــای 

ِســدیم ویــران شــد، شــهری کــه هرگــز آبــاد و مســکونی نشــد.
شــعله هایــی کــه شــهرهای ســدوم و عمــوره را ســوزاند، نــور هشــدار دهنــده 
شــان را حتــی تــا بــه زمــان مــا تابانــده انــد. داســتان نابــودی ســدوم، ایــن درس جــدی 
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و وحشــتناک را بــه مــا تعلیــم مــی دهــد کــه، هــر چنــد خداونــد بــه خاطــر رحمــت 
خویــش، فــرد گناهــکار را بــرای مــدت طوالنــی تحمــل مــی کنــد، امــا یــک حــد و مــرزی 
وجــود دارد کــه فراتــر از آن، انســان نمــی توانــد بــه گنــاه خویــش ادامــه دهــد. هنگامــی 
کــه گنــاه بــه آن حــد و انــدازه مــی رســد، درخواســتهای رحمــت خاتمــه مــی یابــد و 

داوری و مجــازات آغــاز مــی شــود.
منجی جهان از گناهانی ســخن می گوید که از گناهان مردم ســدوم و غموره 
کــه بــه خاطــر آن نابــود شــدند، بســیار بزرگتــر هســتند. آنانــی کــه دعــوت انجیــل را 
کــه گناهــکاران را بــه توبــه فــرا مــی خوانــد، مــی شــنوند و بــه آن توجــه نمــی کننــد، در 
مقابــل خداونــد از ســاکنان وادی ســدیم گناهکارترنــد. و امــا گنــاه بزرگتــر متوجــه 
آنانی اســت که ادعا می کنند خدا را می شناســند و احکام او را نگاه می دارند، 
امــا بــا رفتــار و زندگــی روزانــه شــان، مســیح را انــکار مــی کننــد. در کالم هشــدار 
دهنــده منجــی، سرنوشــت ســدوم، اخطــاری جــدی اســت نــه فقــط بــه آنانــی کــه بــه 
خاطــر تــداوم گنــاه مجــرم هســتند، بلکــه بــه همــه کســانی اســت کــه حقایــق الهــی و 

امتیــازات آن را حقیــر مــی شــمارند.
شــاهد حقیقــی بــه کلیســای افُســس گفــت، » امــا ایــن ایــراد را بــر تــو دارم کــه 
محبــت نخســتین خــود را فــرو گذاشــته ای. بــه یــادآر کــه از چــه اوجــی ســقوط کــرده 
ای. پــس توبــه کــن و اعمالــی را بــه جــا آور کــه در آغــاز بــه جــا مــی آوردی. چــه اگــر توبــه 
نکنی، خود خواهم آمد و چراغدانت را از آنجا که هست بر می گیرم « )مکاشفه 
2 آیــات ۴ و ۵ (. منجــی جهــان بــا مهربانــی و دلســوزی در انتظــار اســت تــا فرزنــدان 
خســته و دردمنــد او بــه دعــوت محبــت آمیــز وی پاســخ گفتــه و آمــرزش گناهــان را 
دریافــت کننــد. او بــا صــدای بلنــد بــه ایشــان مــی گویــد، » بســوی مــن بازگشــت 
نماییــد و مــن بســوی شــما بازگشــت خواهــم کــرد « )مالکــی ۳ آیــه 7(. امــا اگــر فرزنــد 
خطــا کار، دایمــاً از شــنیدن صدایــی کــه او را بــا رحمــت و شــفقت بــه ســوی خــود 
مــی خوانــد، اجتنــاب کنــد، ســرانجام در تاریکــی رهــا خواهــد شــد. قلبــی کــه بــرای 
مدتهــای طوالنــی، رحمــت خداونــد را حقیــر شــمرده اســت، در گنــاه ســخت تــر مــی 
شــود و نســبت به تأثیر فیض خداوند مســتعد نمی باشــد. وحشــتناک خواهد بود، 
سرنوشت کسی که منجی سرانجام درباره او اعالم کند که، » به بتها ملحق شده 
اســت، پــس او را واگذاریــد « )هوشــع ۴ آیــه 17(. روز داوری بــرای آنانــی کــه محبــت 
مســیح را شــناخته انــد امــا بــه خاطــر لــذات جهــان گناهــکار از او رویگــردان شــده انــد، 

از شــهرهای ســدوم و عمــوره غیــر قابــل تحمــل تــر خواهــد بــود.
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شــما کــه دعــوت رحمــت را حقیــر مــی شــمارید، بــه حســابی کــه در دفتــر آســمان 
اقــوام،  گناهــان  حســاب  کــه  چــرا  بیندیشــید.  شــود،  مــی  منظــور  شــما  علیــه  بــر 
خانــواده هــا و اشــخاص در آن ثبــت مــی شــود. خداونــد ممکــن اســت بــرای مدتــی 
گناهــان شــما را تحمــل کنــد، امــا زمانــی فــرا خواهــد رســید کــه حســاب پــر خواهــد 
شــد، زمانــی کــه شــخص بــا انتخــاب خویــش، سرنوشــت خــود را تعییــن مــی کنــد. از 
آن بــه بعــد، نشــانه هــای اجــرای عدالــت آشــکار گردیــده و دســتور اجــرای مجــازات 

داده خواهــد شــد.
امــروزه بــا توجــه بــه وضعیــت دنیــای مذهبــی، ضــرورت هشــدار احســاس مــی 
شود، چرا که رحمت خداوند به بازی گرفته شده است. بسیاری، احکام خداوند 
را باطــل اعــالم کــرده انــد و » تعلیماتشــان چیــزی جــز فرایــض بشــری نیســت « )متــی 
1۵ آیه 9(. خیانت در بســیاری از کلیســاها در ســرزمین ما، رایج می شــود. خیانتی 
که به مفهوم گســترده اش، انکار انجیل را به روشــنی اعالم نمی کند، بلکه خیانتی 
بــه انجیــل را کــه مکاشــفه  بــه جامــه مســیحیت اســت و ایمــان  اســت کــه ملبــس 
خداوند است، تضعیف می کند. عبادت خالصانه و پارسایی حقیقی جای خود 
را بــه تشــریفات پــوچ و تــو خالــی داده اســت و در نتیجــه آن ارتــداد و لــذت جویــی 
متــداول شــده اســت. مســیح فرمــود، » در زمــان لــوط نیــز چنیــن بــود ... روز ظهــور 
پســر انســان به همین گونه خواهد بود « )لوقا 17 آیات 28 و ۳0(. وقایعی که هر 
روز در جهــان اتفــاق مــی افتنــد درســتی ســخنان منجــی را تأییــد مــی کنــد. جهــان بــه 
ســرعت بــرای نابــودی آمــاده مــی شــود. عقوبــت الهــی بــه زودی جــاری خواهــد شــد و 

گنــاه و گناهــکاران هــالک خواهنــد گردیــد. 
منجــی مــا فرمــود، » بهــوش باشــید، مبــادا عیــش و نــوش و مســتی و نگرانــی 
نــاگاه غافلگیرتــان  بــه  هــای زندگــی دلتــان را ســنگین ســازد و آن روز چــون دامــی 
کــه  آنانــی  بــه همــه  آمــد «.  مــردم در سرتاســر جهــان خواهــد  بــر همــه  زیــرا  کنــد. 
عالئقشــان بــر روی ایــن جهــان متمرکــز شــده اســت. » پــس همیشــه مراقــب باشــید 
و دعــا کنیــد تــا بتوانیــد از همــه ایــن چیزهــا کــه بــه زودی رخ خواهــد داد، در امــان 

بمانیــد و در حضــور پســر انســان بایســتید « )لوقــا 21 آیــات ۳۴ تــا 36(.
پیــش از نابــودی ســدوم، خداونــد بــرای لــوط پیــام فرســتاده و گفــت، » جــان 
خــود را دریــاب و از عقــب منگــر، و در تمــام وادی توقــف مکــن، بلکــه بــه کــوه بگریــز، 
مبادا هالک شوی « )پیدایش 19 آیه 17(. همین ندای هشدار دهنده، پیش از 
ویرانــی اورشــلیم، از ســوی شــاگردان مســیح شــنیده شــد، » چــون ببینیــد اورشــلیم 
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بــه محاصــره ســپاهیان در آمــده، بدانیــد کــه ویرانــی آن نزدیــک اســت. آنــگاه آنــان 
کــه در یهودیــه باشــند بــه کوههــا بگریزنــد و آنــان کــه در شــهر باشــند از شــهر بیــرون 
شوند « )لوقا 21 آیات 20 تا 21(. آنان نباید برای محافظت از اموالشان درنگ 

کننــد، بلکــه بایــد از فرصــت اســتفاده کــرده و از مهلکــه فــرار کننــد.
مهــم تریــن وظیفــه، خــارج شــدن، دور شــدن از شــریران و فــرار بــرای زنــده مانــدن 
لــوط و در مــورد شــاگردان  بــود و در خصــوص  نــوح همیــن طــور  ایــام  اســت. در 
مســیح نیــز همیــن طــور بــود و در زمانهــای آخــر نیــز همیــن طــور خواهــد بــود. بــار دیگــر 
نــدای خداونــد در پیامــی هشــدار آمیــز شــنیده مــی شــود کــه بــه قومــش فریــاد مــی 

دهــد تــا خودشــان را از فســاد شــایع شــده دور نگــه دارنــد.
فســاد و ارتــدادی کــه در زمانهــای آخــر در جهــان مذهبــی حاکــم خواهــد بــود، 
در رویــای بابــل بــه یوحنــای رســول معرفــی شــده اســت، » همــان شــهر بــزرگ کــه بــر 
پادشــاهان زمیــن حکومــت مــی کنــد « )مکاشــفه 17 آیــه 18(. پیــش از ســقوط و 
ویرانــی آن صدایــی از آســمان شــنیده خواهــد شــد کــه مــی گویــد، » ای قــوم مــن، از 
این شهر بیرون آیید، مبادا شریک گناهان او شوید، مبادا سهمی از بالهای او به 
شــما رســد « )مکاشــفه 18 آیــه ۴(. همانطــور کــه در روزهــای نــوح و لــوط بــود، بایــد از 
گنــاه و گناهــکاران دوری شــود. هیــچ سازشــی میــان خداونــد و دنیــا نمــی توانــد وجــود 
داشته باشد و هیچ گونه اقدامی برای محافظت از ذخایر دنیوی نباید به عمل آید 

زیــرا » نمــی توانیــد هــم بنــده خــدا باشــید و هــم بنــده پــول « )متــی 6 آیــه 2۴(.
ســعادت  فکــر  در  ســدیم  وادی  ســاکنان  هماننــد  آخــر،  زمانهــای  در  مــردم 
بــود از  بــود و » جــان خــود را دریــاب « هشــداری خواهــد  و ســالمتی خواهنــد 
ســوی فرشــتگان خداونــد، امــا نداهــای دیگــری شــنیده خواهنــد شــد کــه مــی گوینــد 
» هیجــان زده نشــوید، دلیلــی بــرای هشــدار نیســت «. جمعیــت کثیــری فریــاد مــی 
زننــد » ســالمتی و امنیــت « در حالــی کــه خداونــد اعــالم مــی کنــد کــه ویرانــی ســریع 
در آستانه فرود آمدن بر گناهکاران است. مردمان فاسد و بی بندوبار سدوم در 
شــب پیــش از نابودیشــان بــه ســوی مراکــز عیاشــی هجــوم بردنــد و هشــدار فرشــته 
خداونــد را اســتهزا کردنــد، امــا درســت در همــان شــب، دِر رحمــت بــرای همیشــه 
بــه روی ایشــان بســته شــد و در آتــش غضــب الهــی از بیــن رفتنــد. خداونــد بــرای 
همیشــه مــورد تمســخر قــرار نخواهــد گرفــت و بــرای مدتــی طوالنــی تحقیــر نخواهــد 
شــد، » اینــک، روز خداونــد بــا غضــب و شــدت خشــم و ستمکشــی مــی آیــد، تــا 
جهــان را ویــران ســازد و گناهــکاران را از میانــش هــالک نمایــد « )اشــعیا 1۳ آیــه 
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9(. جمعیت عظیمی، رحمت خداوند را انکار خواهند کرد و در ویرانی سریع و 
جبــران ناپذیــر جهــان از بیــن خواهنــد رفــت. امــا آنانــی کــه بــه هشــدار خداونــد توجــه 
مــی کننــد، » در پوشــش و محافظــت حضــرت اعلــی « و » زیــر ســایه قــادر مطلــق 
ســاکن خواهنــد بــود «. راســتی او ایشــان را ســپر و ســالح خواهــد بــود. و وعــده 
خداونــد بــه ایشــان ایــن اســت کــه، » بــه طــول ایــام او را ســیر مــی گردانــم و نجــات 

خویــش را بــدو نشــان خواهــم داد « )مزامیــر 91 آیــات 1 و ۴ و 16(.
لــوط مــدت کوتاهــی در صوغــر اقامــت کــرد. گنــاه در آنجــا نیــز همچــون ســدوم، 
متــداول شــد و او ترســید در آنجــا بمانــد، مبــادا کــه شــهر نابــود شــود. طولــی نکشــید 
بــه ســوی کوهســتان عزیمــت کــرده و در مغــاره ای  لــوط  کــه صوغــر نابــود شــد. 
ســاکن شــد. امــا لعنــت ســدوم ایــن جــا هــم او را تعقیــب کــرد. رفتــار گنــاه آلــود 
دخترانش نتیجه معاشــرتهای زیانبار ایشــان در آن شــهر فاســد بود. فســاد اخالقی 
حاکــم بــر ســدوم، آنچنــان بــا خلــق و خــوی ایشــان عجیــن شــده بــود کــه فــرق میــان 
خــوب و بــد را تشــخیص نمــی دادنــد. در نتیجــه، نســلی کــه از لــوط بــه وجــود آمــد، 
یعنــی موآبیــان و عمونیــان قبایلــی فاســد، بــت پرســت، عصیانگــر و از دشــمنان 

سرســخت قــوم خداونــد بــه شــمار مــی آمدنــد.
داشــت!  وجــود  ابراهیــم  زندگــی  بــا  لــوط  زندگــی  میــان  عمیقــی  تفــاوت  چــه 
آنــان یــک زمانــی بــا هــم همــراه بودنــد و در یــک مذبــح عبــادت مــی کردنــد و خیمــه 
هایشــان در کنــار هــم برپــا شــده بــود. امــا اکنــون چــه انــدازه از هــم فاصلــه داشــتند! 
لــوط، ســدوم را بــه خاطــر لــذت و منافــع دنیــوی برگزیــده بــود. او مذبــح خداونــد را 
رها کرده و به فرزندانش اجازه داده بود تا با مردم فاســد و بت پرســت معاشــرت 
کننــد بــا ایــن وجــود، هنــوز هــم خــدا ترســی را در دل خــود حفــظ کــرده بــود، بــه همیــن 
دلیــل در کتــاب مقــدس از او بــه عنــوان مــردی » عــادل « نــام بــرده شــده اســت. 
روح پارسا پیشه او از گفتگوهای روزمره و از خشونت و جنایت رایج در سدوم، 
آزرده شــده بــود، امــا در جلوگیــری از آنهــا ناتــوان بــود. او ســرانجام، چــون » نیــم 
ســوزی، از میــان آتــش ربــوده شــد، و نجــات یافــت « )زکریــا ۳ آیــه 2( امــا از مــال و 
ثــروت و از زن و فرزنــد محــروم شــد و ماننــد بهایــم وحشــی در مغــاره زندگــی کــرده 
و در ســن پیــری بــد نــام شــده بــود. او بــه جــای نســلی پارســا، دو قــوم بــت پرســت و 
فاســد به جهان هدیه کرد که همواره با خداوند و قوم او دشــمنی کردند تا زمانی 
کــه پیمانــه گناهانشــان لبریــز گردیــد و هــالک شــدند. یــک اقــدام احمقانــه چــه نتایــج 

وحشــتناکی را بــه بــار آورد!     
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مرِد حکیم می گوید، » برای دولتمند شدن خود را زحمت مرسان و از عقل 
خود باز ایســت «، » کســی که حریص ســود باشــد خانه خود را مکدر می ســازد، 
امــا هــر کــه از هدیــه هــا نفــرت دارد خواهــد زیســت «. پولــس رســول مــی گویــد، 
» آنــان کــه ســودای ثروتمنــد شــدن دارنــد، دچــار وسوســه مــی شــوند و بــه دام امیــال 
پــوچ و زیانبــاری گرفتــار مــی آینــد کــه موجــب تباهــی و نابــودی انســان مــی گــردد « 

)امثــال 2۳ آیــه ۴- 1۵ آیــه 27(؛ )اول تیموتائــوس 6 آیــه 9(.
زمانــی کــه لــوط وارد ســدوم شــد، قصــد داشــت خــود را کامــالً از گنــاه دور نگــه 
دارد و بــه اهــل خانــه اش فرمــان دهــد تــا از او پیــروی کننــد. امــا کامــالً شکســت 
خــورد. فســاد پیرامــون او، بــر روی ایمــان خــود او تأثیــر گذاشــته بــود و هــم چنیــن 
ارتبــاط فرزندانــش بــا ســاکنان ســدوم عالیــق او را تــا انــدازه ای بــه عالیــق ایشــان 

پیونــد داده بــود. عواقــب چنیــن ارتباطــی در زندگــی ایشــان آشــکار مــی شــود.
بســیاری هنــوز هــم همیــن اشــتباه را مرتکــب مــی شــوند. آنــان در انتخــاب محــل 
زندگی، بیشتر به امتیازاتی که به طور موقت می توانند کسب کنند می اندیشند، 
تــا بــه تأثیــرات اخالقــی و اجتماعــی کــه ایشــان و فرزندانشــان را احاطــه مــی کنــد. 
آنــان یــک ســرزمین زیبــا و حاصلخیــز را انتخــاب مــی کننــد و یــا بــه یــک شــهر پُــر رونــق 
نقــل مــکان مــی کننــد بــا ایــن امیــد کــه بــه کامیابــی بیشــتری دســت یابنــد، در حالــی کــه 
فرزندانشان در محاصره وسوسه ها قرار گرفته و اغلب اوقات در مصاحبت هایی 
شــرکت مــی کننــد کــه بــرای پــرورش روح پارســایی و شــکل گرفتــن یــک شــخصیت 
درســت، نامطلــوب مــی باشــند. فضــای ضــد اخالقــی، بــی دینــی و بــی توجهــی بــه 
مســایل مذهبــی نفــوذ والدیــن را خنثــی مــی کننــد و در چنیــن محیــط هایــی سرکشــی 

علیــه والدیــن و نافرمانــی در مقابــل اقتــدار الهــی بــه جوانــان آموختــه مــی شــود.
خداونــد از مــا انتظــار دارد کــه در انتخــاب محــل زندگــی، بیــش از هــر چیــز، 
را  مــا و فرزندانمــان  کــه  قــرار دهیــم  نظــر  مــد  را در  تأثیــرات اخالقــی و مذهبــی 
احاطــه خواهــد کــرد. بعضــی اوقــات ممکــن اســت در مناطــق دشــواری قــرار داده 
شــویم، چــرا کــه بســیاری نمــی تواننــد محیــط هــای مــورد عالقــه شــان را انتخــاب 
کننــد. بنابرایــن هــر جــا کــه مســئولیت اقتضــا کنــد، خداونــد بــه مــا قــدرت خواهــد 
داد تــا پــاک و مقــدس بمانیــم، بــه شــرطی کــه مراقــب باشــیم و دعــا کنیــم و بــه 
بــی جهــت خودمــان را  ایــن حــال، نبایــد  بــا  فیــض مســیح ایمــان داشــته باشــیم. 
در معــرض تأثیراتــی قــرار دهیــم کــه بــرای پــرورش شــخصیت مســیحی نامطلــوب 
هســتند. هنگامــی کــه خودمــان را بــه طــور داوطلبانــه در فضــای دنیــا پرســتی قــرار 
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خانــه  از  را  مقــدس  فرشــتگان  و  ســازیم  مــی  ناخشــنود  را  خداونــد  دهیــم،  مــی 
هایمــان بیــرون مــی کنیــم.

آنانــی کــه بــرای فرزندانشــان ثــروت و مقــام دنیــوی را بــه قیمــت منافــع ابــدی 
ایشــان تأمیــن مــی کننــد، ســرانجام خواهنــد فهمیــد کــه همــه ایــن منافــع، چیــزی جــز 
یــک ضــرر وحشــتناک نبودنــد. بســیاری همچــون لــوط شــاهد نابــودی فرزندانشــان 
بــه زحمــت جانهــای خودشــان را نجــات خواهنــد داد. اگــر آنــان  بــود و  خواهنــد 
مــی  برخــوردار  کمتــری  ثــروت  از  شــاید  فرزندانشــان  کردنــد،  مــی  عمــل  عاقالنــه 

شــدند، امــا مطمئنــاً از ارث اخالقــی و معنــوی بهــره منــد مــی شــدند.
نیســت.  ایــن جهــان  در  اســت،  داده  وعــده  قومــش  بــه  کــه خداونــد  میراثــی 
ابراهیــم در ایــن جهــان میراثــی نداشــت. » خداونــد، حتــی بــه انــدازه یــک وجــب 
زمیــن بــه او میــراث نبخشــید « )اعمــال رســوالن 7 آیــه 5(. او مــال و ثــروت فــراوان 
داشــت و از آن بــرای جــالل خداونــد و خیریــت همنوعانــش اســتفاده کــرد و در 
عیــن حــال، ایــن جهــان را بــه چشــم وطنــش نــگاه نکــرد. خداونــد از ابراهیــم خواســت 
تــا خویشــاوندان بــت پرســت خــود را تــرک کنــد و وعــده داد کــه ســرزمین کنعــان را 
بــه او ببخشــد، بــا ایــن حــال، او و فرزنــدش و نــوه اش آن را دریافــت نکردنــد. زمانــی 
که ابراهیم مکانی را در خواست کرد تا پیکر وی در آن دفن شود، مجبور شد آن 
را از کنعانیــان خریــداری کنــد. تنهــا مایملــک او در ســرزمین وعــده، قبــری تراشــیده 

از ســنگ بــود کــه در مغــاره مکفلیــه قــرار داشــت.
امــا وعــده خداونــد بــه ابراهیــم بــا شکســت مواجــه نشــده بــود، بلکــه ســرانجام بــا 
تصــرف زمیــن کنعــان بــه وســیله قــوم یهــود تحقــق یافتــه بــود. » وعــده هــا بــه ابراهیــم 
و بــه نســل او وعــده داده شــد « )غالطیــان ۳ آیــه 16(. ابراهیــم مــی بایســتی در 
میــراث وعــده ســهیم مــی شــد. تحقــق وعــده خداونــد ممکــن اســت در ظاهــر بــرای 
مدتــی بــه تأخیــر بیفتــد، زیــرا کــه، » نــزد خداونــد یــک روز همچــون هــزار ســال اســت 
و هــزار ســال همچــون یــک روز « )دوم پطــرس ۳ آیــه 8(. ممکــن اســت در ظاهــر 
تأخیــر نمایــد، امــا در وقــت معیــن » البتــه خواهــد آمــد و درنــگ نخواهــد نمــود « 
)حبقــوق 2 آیــه ۳(. وعــده خداونــد بــه ابراهیــم و نســل او فقــط شــامل ســرزمین 
کنعــان نبــود، بلکــه همــه جهــان را شــامل مــی شــد. همانطــور کــه پولــس مــی گویــد، 
» از راه شــریعت نبــود کــه بــه ابراهیــم و نســل او وعــده داده شــد کــه وارث جهــان 
خواهند شد، بلکه از راه آن پارسایی که بر پایه ایمان است « )رومیان ۴ آیه 1۳( 
و کتــاب مقــدس بــه صراحــت اعــالم مــی کنــد کــه وعــده هــای داده شــده بــه ابراهیــم 
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مــی بایســتی بــه واســطه مســیح تحقــق یابــد. همــه آنانــی کــه از آن مســیح هســتند، 
» نســل ابراهیــم و وارثــان وعــده هســتند « میراثــی » فســاد ناپذیــر و بــی آالیــش 
و ناپژمردنــی کــه در آســمان نــگاه داشــته شــده اســت « )غالطیــان ۳ آیــه 29- اول 
پطــرس 1 آیــه ۴( دنیایــی آزاد شــده از لعنــت گنــاه. چــرا کــه » ملکــوت و ســلطنت 
و حشــمت مملکتــی کــه زیــر تمامــی آسمانهاســت بــه قــوم مقدســان حضــرت اعلــی 
داده خواهــد شــد « و » حلیمــان وارث زمیــن خواهنــد شــد و از فراوانــی ســالمتی 

متلّــذذ خواهنــد گردیــد « )دانیــال 7 آیــه 27؛ مزامیــر ۳7 آیــه 11(.
خداونــد، از ایــن وراثــت جاودانــی امیــدی بــه ابراهیــم داده بــود و او بــا همیــن 
امیــد قانــع شــده بــود، » بــا ایمــان بــود کــه در ســرزمین موعــود، همچــون بیگانــه ای 
در دیــار غریــب خانــه بــه دوش گردیــد و هماننــد اســحاق و یعقــوب کــه بــا او وارث 
همــان وعــده بودنــد، در خیمــه هــا ســاکن شــد. زیــرا چشــم انتظــار شــهری بــود بــا 

بنیــاد، کــه معمــار و ســازنده اش خداســت « )عبرانیــان 11 آیــات 9 و 10(.
درباره نســل ابراهیم نوشــته شــده اســت که » اینان همه در ایمان در گذشــتند، 
دیــده  دور  از  را  آنهــا  فقــط  بلکــه  بودنــد،  نیافتــه  هنــوز  را  هــا  وعــده  کــه  حالــی  در 
و خوشــامد گفتــه بودنــد. ایشــان تصدیــق کردنــد کــه بــر زمیــن، بیگانــه و غریبنــد « 
)عبرانیــان 11 آیــات 1۳ و 16(. مــا مــی بایســتی در ایــن جهــان همچــون بیگانــگان و 
غریبان زندگی کنیم، اگر » مشتاق سرزمینی نیکوتر، یعنی مشتاق وطنی آسمانی 
هســتیم «. آنانــی کــه فرزنــدان ابراهیــم هســتند، بایــد مشــتاق شــهری باشــند کــه او 

چشــم انتظــار آن بــود، شــهری کــه » معمــار و ســازنده اش خداســت «.                                        
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» ازدواج اسحاق « 

]این فصل بر اساس کتاب پیدایش 2۴ تدوین گردیده است[

ابراهیــم پیــر و ســالخورده شــده بــود و بــه زودی ممکــن بــود کــه بمیــرد، امــا یــک 
کار باقــی مانــده بــود کــه مــی بایســتی بــرای تضمیــن تحقــق وعــده بــه فرزندانــش، 
انجــام دهــد. اســحاق، کســی بــود کــه از جانــب خداونــد تعییــن شــده بــود تــا بــه 
عنــوان محافــظ احــکام او، جانشــین ابراهیــم گــردد و پــدر قــوم برگزیــده باشــد، امــا 
بــت پرســتی شــده بودنــد و  بــود. ســاکنان کنعــان گرفتــار  نکــرده  او هنــوز ازدواج 
خداونــد وصلــت قــوم خــود بــا ایشــان را قدغــن کــرده بــود، زیــرا چنیــن وصلتهایــی 
ایشــان را بــه ســوی ارتــداد مــی کشــاند. ابراهیــم از عواقــب تأثیــرات فاســد کننــده 
ای کــه پســرش را احاطــه کــرده بــود، مــی ترســید. ایمــان دایمــی او بــه خداونــد و 
اطاعــت از اراده او در رفتــار و شــخصیت اســحاق منعکــس بــود، بــا ایــن حــال، 
اســحاق بــه عنــوان یــک مــرد جــوان، بســیار احساســاتی، مالیــم و تســلیم پذیــر بــود. 
اگــر او بــا کســی کــه خــدا تــرس نبــود وصلــت مــی کــرد، ایــن خطــر وجــود داشــت کــه 
بــه خاطــر ســازگاری بــا همســرش، اصــول اعتقــادی خویــش را فــدا کنــد. از نظــر 
ابراهیــم، انتخــاب همســر بــرای پســرش، موضــوع بســیار مهمــی بــود. او مشــتاق بــود 

تــا اســحاق بــا کســی ازدواج کنــد کــه باعــث جدایــی او از خداونــد نشــود.
والدیــن  ســوی  از  معمــوالً  ازدواج  بــه  مربــوط  تصمیمــات  قدیــم،  زمانهــای  در 
اتخــاذ مــی شــد و ایــن امــر در میــان آنانــی کــه خــدا را پرســتش مــی کردنــد، مرســوم 
بــود. هیــچ کــس وادار نمــی شــد تــا بــا کســی کــه دوســت نداشــت ازدواج کنــد، بــا 

171

FA-PP-Body.indd   179 3/20/19   1:17 PM



180  | مشایخ و انبیاء

ایــن حــال، جوانــان بــرای انتخــاب همســر، از ســوی والدیــن بــا تجربــه و خــدا تــرس 
بــه منزلــه بــی  بــا ایــن امــر،  شــان هدایــت مــی شــدند. دنبــال کــردن روشــی مغایــر 

احترامــی و حتــی گنــاه نســبت بــه والدیــن تلقــی مــی شــد.
اســحاق بــه حکمــت و محبــت پــدرش اطمینــان کــرده و مایــل بــود تــا ایــن موضــوع 
را بــه او محــول کنــد. او هــم چنیــن اعتقــاد داشــت کــه خداونــد شــخصاً او را در 
انتخــاب همســر هدایــت خواهــد کــرد. افــکار ابراهیــم متوجــه خویشــاوندان پــدرش 
در ســرزمین بیــن النهریــن شــد. هــر چنــد کــه آنــان از بــت پرســتی آزاد نشــده بودنــد، 
اما هنوز هم، شــناخت و پرســتش خدای حقیقی را در دلهایشــان می پروراندند. 
اســحاق نباید ســرزمین کنعان را ترک کرده و به نزد ایشــان برود، بلکه می بایســتی 
یــک نفــر در میــان ایشــان پیــدا شــود کــه خانــه و خویشــان خــود را رهــا کــرده و در 
پرســتش خــدای زنــده بــه او ملحــق شــود. ابراهیــم ایــن موضــوع مهــم را بــه » خــادم 
خود که بزرگ خانه وی « و مردی متدین، باتجربه و کسی که از قدرت تشخیص 
عالــی برخــوردار بــود و ســالها بــا وفــاداری او را خدمــت کــرده بــود، محــول کــرد. او از 
خــادم خــود خواســت تــا در حضــور خداونــد قســم بخــورد کــه از دختــران کنعانیــان 
بــرای پســرش همســر انتخــاب نکنــد، بلکــه بــه بیــن النهریــن رفتــه و از خانــواده ناحــور، 
دختــری را بــرای اســحاق بــه همســری برگزینــد. ابراهیــم بــه خــادم خــود ســفارش کــرد 
کــه اســحاق را بــه همــراه خــود بــه آنجــا نبــرد، و اگــر دختــری یافــت نشــود کــه بخواهــد 
خویشــان خــود را تــرک کنــد، آنــگاه خــادم ابراهیــم از قســم بــری خواهــد شــد. او 
خــادم خــود را بــرای انجــام ایــن مأموریــت مشــکل و حســاس تشــویق کــرده و بــه او 
اطمینــان داد کــه خداونــد رســالت او را قریــن موفقیــت خواهــد گردانیــد. ابراهیــم 
بــه او گفــت، » خداونــد، خــدای آســمان کــه مــرا از خانــه پــدرم و از زمیــن مولــد مــن 
بیــرون آورد ... فرشــته خــود را پیــش روی تــو خواهــد فرســتاد «. بــه کتــاب پیدایــش 

فصــل 2۴ مراجعــه شــود.
قاصــد بــدون تأخیــر بــه راه افتــاد. او ده شــتر بــرای اســتفاده همراهــان خــود و 
همراهــان عــروس کــه ممکــن بــود بــه همــراه وی مراجعــت کننــد، گرفتــه و هــم چنیــن 
بــا تهیــه هدایایــی بــرای عــروس آینــده و دوســتانش، ســفر طوالنــی خــود را بــه آنســوی 
دمشــق آغــاز کــرد. بــا رســیدن بــه حــران، » شــهر ناحــور « در بیــرون شــهر و نزدیــک 
چاهــی کــه زنــان شــهر، عصرهــا بــرای آب کشــیدن بــه آنجــا مــی آمدنــد، توقــف کــرد. 
در ایــن لحظــات، افــکار او بســیار مضطــرب بــود. انتخــاب او، نــه تنهــا بــرای اهــل 
خانــه ابراهیــم، بلکــه بــرای نســلهای آینــده، عواقــب مهمــی را بــه دنبــال داشــت. و 
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او در میــان آنهمــه زنــان غریبــه، چگونــه مــی توانســت انتخابــی عاقالنــه انجــام دهــد؟ 
او بــا یــادآوری ســخنان ابراهیــم کــه خداونــد فرشــته خــود را پیــش روی تــو خواهــد 
فرســتاد، خالصانــه بــرای هدایــت دقیــق و قاطــع خداونــد، دعــا کــرد. او در خانــه 
ســرورش ابراهیــم، بــه تمریــن دایمــی مهربانــی و میهمــان نــوازی عــادت کــرده بــود و 
اکنــون دعــا مــی کــرد کــه یــک عمــل از روی نزاکــت و محبــت، دختــری را کــه خداونــد 

انتخــاب کــرده بــود، بــه او نشــان دهــد. 
دعــای او هنــوز بــه پایــان نرســیده بــود کــه پاســخ آن داده شــد. در میــان زنانــی 
کــه در کنــار چــاه جمــع شــده بودنــد، رفتــار مؤدبانــه یــک زن توجــه او را جلــب کــرد. 
هنگامــی کــه از کنــار چــاه دور شــد، خــادم ابراهیــم نــزد او رفتــه و از وی خواســت 
تــا جرعــه ای آب از ســبوی خــود بــه وی بنوشــاند. درخواســت او بــا مهربانــی پاســخ 
داده شــد. زن هــم چنیــن بــه او پیشــنهاد کــرد کــه بــرای شــترانش نیــز آب بکشــد. 
بدین ترتیب، نشــانه مورد در خواســت، داده شــد. و آن دختر » بســیار نیکو منظر 
بــود « و رفتــار او نشــان مــی داد کــه دختــری مهربــان، فعــال و پــر انــرژی اســت. 
دســت خداونــد تــا ایــن لحظــه خــادم ابراهیــم را کمــک کــرده بــود. او بعــد از اینکــه 
والدینــش  از وی در خصــوص  پاســخ داد،  فــراوان  بــا هدایــای  را  مهربانــی دختــر 
ســئوال کــرد و هنگامــی کــه فهمیــد او دختــر بتوئیــل بــرادرزاده ابراهیــم اســت، » َســر 

خــود را َخــم کــرده و خداونــد را پرســتش نمــود «.
خــادم ابراهیــم از دختــر تقاضــا کــرده بــود تــا شــب را در خانــه پــدر وی اقامــت 
کنــد. او بــا متبــارک خوانــدن نــام خداونــد خــدای آقایــش ابراهیــم، وابســتگی خــود 
را بــه وی اعــالم کــرده بــود. دختــر جــوان، پــس از بازگشــت بــه خانــه، واقعــه را بــرای 
اهــل خانــه خــود بازگــو کــرد و بــرادر او البــان باشــتاب بیــرون رفــت تــا خــادم ابراهیــم 

و همراهانــش را بــه میهمانــی دعــوت کنــد.
پس آن مرد به خانه در آمد، و البان شتران را باز کرد، و کاه و علف به شتران 
داد، و آب بــه جهــت شســتن پایهــای رفقایــش آورد. و غــذا پیــش او نهادنــد. امــا 
ایلعــاذر، خــادم ابراهیــم گفــت، » تــا مقصــود خــود را بــاز نگویــم چیــزی نخــورم «. 
ســپس به ایشــان گفت، » اکنون اگر بخواهید با آقایم احســان و صداقت کنید، 
پــس مــرا خبــر دهیــد، و اگــر نــه، مــرا خبــر دهیــد، تــا بــه طــرف راســت یــا چــپ رهســپار 
شــوم.» البان و بتوئیل پاســخ دادند، این امر از خداوند صادر شــده اســت، با تو، 
نیــک یــا بــد نمــی توانیــم گفــت، اینــک ربــکا حاضــر اســت، او را برداشــته، روانــه شــو 

تــا زِن پســر آقایــت باشــد، چنانکــه خداونــد گفتــه اســت «. 
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بعــد از اینکــه موافقــت خانــواده کســب شــد، نظــر خــود ربــکا نیــز خواســته شــد 
کــه آیــا او حاضــر اســت تــا از خانــه پــدری اش دور شــده و بــا پســر ابراهیــم ازدواج 
کنــد یــا نــه. او از آنچــه کــه واقــع شــده بــود، دریافــت کــرد کــه خداونــد او را انتخــاب 

کــرده اســت تــا بــه همســری اســحاق در آیــد. بنابرایــن پاســخ داد » مــی روم «.
خــادم ابراهیــم بــا پیــش بینــی کــردن شــادی آقایــش ابراهیــم بــه خاطــر موفقیــت 
ســوی  بــه  زود  صبــح  بنابرایــن  کــرد،  مــی  صبــری  بــی  عزیمــت  بــرای  مأموریتــش، 
خانــه بــه راه افتــاد. ابراهیــم در بئرشــبع ســاکن بــود و اســحاق کــه بــه همــراه گلــه 
در ســرزمین مجــاور بــه ســر مــی بــرد، بــه خیمــه پــدرش بازگشــته و منتظــر بازگشــت 
قاصــد از حــران بــود. و » هنــگام شــام، اســحاق بــرای تفکــر بــه صحــرا بیــرون رفــت، 
و چــون نظــر بــاال کــرد، دیــد کــه شــتران مــی آینــد و ربــکا چشــمان خــود را بلنــد کــرده، 
اســحاق را دیــد، و از شــتر خــود فــرود آمــد، زیــرا کــه از خــادم پرســید، » ایــن مــرد 
کیســت کــه در صحــرا بــه اســتقبال مــا مــی آیــد؟ و خــادم گفــت،: آقــای مــن اســت. 
پس بُرقَع خود را گرفته، خود را پوشانید. و خادم، همه کارهایی را که کرده بود، 
بــه اســحاق بــاز گفــت. و اســحاق، ربــکا را بــه خیمــه مــادر خــود ســارا آورد، و او را 
بــه زنــی خــود گرفتــه، دل در او بســت و اســحاق بعــد از وفــات مــادر خــود، تســلی 
پذیرفــت «. ابراهیــم عواقــب وصلــت آنانــی کــه خــدا تــرس بودنــد بــا آنانــی کــه از 
خــدا نمــی ترســیدند را از زمــان قائــن تــا بــه زمــان خــودش مــورد توجــه قــرار داده بــود. 
عواقــب ازدواج خــود او بــا هاجــر و عواقــب ازدواج اســماعیل و لــوط در مقابــل او 
قــرار داشــت. فقــدان ایمــان از طــرف ابراهیــم و ســاره، منجــر بــه تولــد اســماعیل و 
در هــم آمیختــه شــدن ذریــت پارســا بــا ذریــت بــی دیــن شــده بــود. تأثیــر پــدر بــر روی 
پســرش، بــه واســطه خویشــاوندان بــت پرســت مــادر و بــه خاطــر وصلــت اســماعیل 
بــا همســران بــی دیــن خنثــی شــده بــود. حســادت هاجــر و همســرانی کــه او بــرای 
اســماعیل انتخــاب کــرده بــود، خانــواده او را بــا یــک دیــواری احاطــه کــرده بــود کــه 

ابراهیــم بیهــوده تــالش مــی کــرد تــا آن را از میــان بــردارد.
تأثیــر  حــال  ایــن  بــا  نبــود،  تأثیــر  بــی  اســماعیل  روی  بــر  ابراهیــم  اولیــه  تعالیــم 
همســران او منجــر بــه ایجــاد بــت پرســتی در میــان خانــواده وی شــده بــود. جدایــی 
از پــدر و مجادلــه و درگیــری هــای مــداوم در یــک خانــه فاقــد محبــت و خــدا ترســی، 
یــک زندگــی وحشــی و غارتگرانــه ســوق داد، » دســت  بــه گزینــش  اســماعیل را 
وی بــه ضــد هــر کــس و دســت هــر کــس بــه ضــد او بــود « )پیدایــش 16 آیــه 12(. 
اســماعیل در روزهــای آخــر عمــرش از طریقهــای بــد خــود اظهــار ندامــت کــرده و بــه 
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ســوی خــدای پــدرش بازگشــت، بــا ایــن حــال، نشــانه هــای شــخصیت او در میــان 
فرزندانــش دیــده شــد. قــوم قدرتمنــدی از او بــه وجــود آمــد، قومــی نــاآرام کــه پیوســته 

باعــث آزار و رنــج فرزنــدان اســحاق مــی شــد.
همســر لــوط زنــی خودخــواه و بــی دیــن بــود کــه دایمــاً تــالش مــی کــرد تــا شــوهرش 
را از ابراهیــم دور کنــد. اگــر بــه خاطــر او نبــود، لــوط در ســدوم اقامــت نمــی کــرد 
نمــی  بــود محــروم  بــزرِگ خانــداِن حکیــم و خداتــرس  کــه  ابراهیــم،  از مشــورت  و 
شــد. تأثیــر همســر او و معاشــرتهای مربــوط بــه آن شــهر فاســد، ممکــن بــود او را بــه 
ســوی جدایــی از خداونــد ســوق دهــد، اگــر تعلیــم صادقانــه ابراهیــم را در گذشــته 
دریافــت نکــرده بــود. کســی کــه خــدا تــرس اســت نبایــد بــا کســی کــه از او نمــی ترســد 
وصلــت کنــد. » آیــا دو نفــر بــا هــم راه مــی رونــد جــز آنکــه متفــق شــده باشــند؟ « 
)عامــوس نبــی ۳ آیــه ۳(. ســعادت و رفــاه رابطــه زناشــویی بــه اتفــاق نظــر طرفیــن 
بســتگی دارد، در حالــی کــه میــان مومــن و بــی دیــن در خصــوص عالیــق، ســلیقه هــا 
و اهــداف، اختــالف نظــر اساســی وجــود دارد. آنــان دو اربــاب را خدمــت مــی کننــد 
کــه هیــچ گونــه هماهنگــی میــان ایشــان نمــی توانــد وجــود داشــته باشــد. هــر قــدر کــه 
اصــول یــک طــرف پــاک و مقــدس باشــد، تأثیــر شــریک بــی ایمــان تمایــل خواهــد 

داشــت تــا او را از خداونــد دور کنــد.
بــه خــدا ایمــان نیــاورده و  کســی کــه رابطــه زناشــویی را آغــاز کــرده و همچنــان 
متحــول نشــده اســت، مطابــق اعتقــاد خویــش موظــف اســت کــه نســبت بــه شــریک 
زندگــی خــود وفــادار بمانــد. هــر چنــد کــه بیــن ایشــان از نظــر اعتقــاد مذهبــی، اختالف 
نظــر بســیار وجــود داشــته باشــد. بــا ایــن وجــود، احــکام خداونــد بایــد باالتــر از هــر 
رابطــه دنیــوی قــرار داده شــود، ولــو اینکــه عواقــب آن منجــر بــه تحمــل مشــکالت و آزار 
شــود. ایــن گونــه وفــاداری، اگــر بــا روحیــه محبــت و تواضــع تــوأم باشــد، مــی توانــد فــرد 
بــی ایمــان را بــه ســوی خداونــد هدایــت کنــد. بــا ایــن حــال، ازدواج مســیحیان بــا غیــر 
مســیحیان در کتــاب مقــدس ممنــوع اعــالم شــده اســت. خداونــد مــی فرمایــد، » زیــر 

یــوغ ناموافــق بــا بــی ایمانــان مرویــد « )دوم قرنتیــان 6 آیــه 1۴(.
خداونــد بــا انتخــاب اســحاق در مقــام وارث وعــده هایــی کــه جهــان میبایســتی 
از طریــق آنهــا برکــت مــی یافــت، او را بســیار مــورد تکریــم قــرار داد. بــا ایــن وجــود، 
اســحاق هنگامــی کــه چهــل ســاله بــود بــه اقتــدار پــدرش در تعییــن خــادم باتجربــه و 
خداتــرس گــردن نهــاد تــا بــرای وی همســری برگزینــد. و حاصــل چنیــن ازدواجــی، 
همانطــور کــه در کتــاب مقــدس بیــان شــده اســت، تصویــر بســیار زیبــا و دلنشــینی 
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از ســعادت خانوادگــی اســت. » و اســحاق ربــکا را بــه خیمــه مــادر خــود ســارا آورد، 
و او را بــه همســری خــود گرفتــه، دل در او بســت و اســحاق بعــد از وفــات مــادر 

خــود، تســلی پذیرفــت «. 
بــه  مــا و حتــی جوانــان منتســب  زمــان  بــا رفتــار جوانــان  میــان رفتــار اســحاق 
افــراد  دارد!  وجــود  آشــکاری  تفــاوت  چــه  آتشــه،  دو  مســیحیان  هــای  خانــواده 
جــوان، غالــب اوقــات تصــور مــی کننــد کــه در امــر ازدواج بایــد فقــط نظــر خودشــان 
بــه محــض  اعمــال شــود و نظــرات خداونــد و والدیــن را نادیــده مــی گیرنــد. آنــان 
تــا شــریک  بلــوغ، تصــور مــی کننــد کــه صالحیــت الزم را دارنــد  بــه ســن  رســیدن 
آینــده خــود را بــه تنهایــی انتخــاب کننــد. معمــوالً چنــد ســال زندگــی زناشــویی کافــی 
اســت تــا اشتباهاتشــان را بــه ایشــان نشــان دهــد. در حالــی کــه بــرای جلوگیــری از 
عواقــب مصیبــت بــار آن، خیلــی دیــر شــده اســت. چــرا کــه همــان فقــدان حکمــت 
وخویشــتن داری کــه انتخــاب عجوالنــه را تحمیــل کــرده اســت، موجــب دامــن زدن 
بــه اختالفــات مــی شــود تــا جایــی کــه رابطــه زناشــویی را بــه یوغــی آزار دهنــده تبدیــل 
مــی کنــد. بســیاری، بدیــن طریــق ســعادت و خوشــبختی خــود را در ایــن زندگــی و 

امیدشــان را بــه دنیــای آینــده از دســت مــی دهنــد.
اگــر موضوعــی وجــود داشــته باشــد کــه بایــد بــه دقــت مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه 
خاطــر آن نظــر افــراد بزرگتــر و باتجربــه تــر پرســیده شــود، ایــن همــان موضــوع ازدواج 
اســت. هــر بــار کــه ضــرورت نیــاز بــه کتــاب مقــدس بــه عنــوان یــک مشــاور احســاس 
مــی شــود و هــر بــار کــه بــه واســطه دعــا هدایــت الهــی خواســته مــی شــود، پیــش از 

اقدامــی اســت کــه بــرای پیونــد زدن اشــخاص بــه یکدیگــر صــورت مــی گیــرد.
والدیــن هرگــز نبایــد مســئولیت خودشــان را بــرای ســعادت آینــده فرزندانشــان 
نادیــده بگیرنــد. احتــرام اســحاق نســبت بــه رای و نظــر پــدرش، نتیجــه تعلیمــی بــود 
که عشــق به اطاعت را به او آموخته بود. در همان حال که ابراهیم از فرزندانش 
انتظــار داشــت تــا بــه اقتــدار والدیــن احتــرام بگذارنــد، زندگــی روزمــره او گــواه ایــن 
بــود کــه چنیــن اقتــداری، نوعــی تســلط خودخواهانــه و مســتبدانه نبــوده، بلکــه بــر 

محبــت اســتوار بــوده و رفــاه و خوشــبختی ایشــان را در نظــر داشــت.
شــده  محــول  ایشــان  بــه  ای  وظیفــه  یــک  کــه  بداننــد  بایــد  مــادران  و  پــدران 
اســت تــا عالیــق و احساســات فرزندانشــان را کنتــرل و هدایــت کننــد، تــا کــه ایــن 
احساســات و عالیــق در خدمــت کســانی قــرار گیــرد کــه بــرای فرزندانشــان شــریک 
مناســبی هســتند. آنان موظفند که با تعلیم و رفتارشــان و با یاری فیض خداوند، 
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شــخصیت فرزندانشــان را از دوران کودکــی شــکل دهنــد. و اگــر ایــن وظیفــه را بــه 
درســتی انجــام دهنــد، آنــگاه فرزندانشــان بــه افــرادی پــاک و شــرافتمند تبدیــل شــده 
و بــه ســوی نیکویــی و حقیقــت کشــیده خواهنــد شــد. هــر کســی شــبیه بــه خــود را 
جــذب مــی کنــد. اجــازه بدهیــد تــا عشــق بــه حقیقــت و پاکــی و نیکویــی از همــان 
بــا  تــا در ســالهای جوانــی  ســالهای کودکــی در دل فرزندانتــان جــای داده شــود، 
کســانی کــه از همیــن خصوصیــات برخــوردار هســتند، معاشــرت و وصلــت کننــد.

والدیــن بایــد تــالش کننــد تــا بــا شــخصیت و رفتارشــان، نمونــه محبــت و نیکویــی 
پــدر آســمانی باشــند. اجــازه بدهیــد تــا خانــه هایتــان از شــادی لبریــز شــود. چنیــن 
چیــزی بــرای فرزندانتــان از امــالک و ثــروت ارزشــمندتر خواهــد بــود. اجــازه بدهیــد 
تــا محبــت خانــواده در دلهــای فرزندانتــان زنــده نگــه داشــته شــود تــا آنــان خانــه دوران 
کودکی خود را بعد از آسمان، به عنوان مکان آرامش و سعادت به خاطر داشته 
باشــند. همــه اعضــای یــک خانــواده از شــخصیت مشــابهی برخــوردار نیســتند و 
بعضــی اوقــات بــرای تمریــن صبــر و تحمــل، مشــکالت گوناگونــی بــروز خواهــد کــرد، 
امــا بــه واســطه محبــت و خویشــتن داری، تمامــی اعضــای خانــواده مــی تواننــد در 

اتحــاد و همدلــی بــه یکدیگــر پیونــد داده شــوند.
محبت واقعی یک اصل عالی و مقدس اســت و در ذات خود با محبتی که 
از روی غریــزه برانگیختــه مــی شــود و بــه محــض روبــرو شــدن بــا مشــکالت از بیــن مــی 
رود، کامــالً متفــاوت اســت. جوانــان مــی بایســتی بــا وفــاداری نســبت بــه وظایفــی 
کــه در خانــه پــدر و مــادر بــه ایشــان محــول مــی شــود، خودشــان را بــرای تشــکیل 
خانــواده آمــاده کننــد. آنــان بایــد درس وفــاداری، مهربانــی، ســخاوت و دلســوزی 
دلهــای  ترتیــب، محبــت در  بدیــن  و  بگیرنــد.  یــاد  را در محیــط خانــواده  مســیحی 
ایشــان گــرم نگــه داشــته خواهــد شــد و کســی کــه از چنیــن خانــه ای خــارج مــی شــود 
تــا تشــکیل خانــواده بدهــد، خواهــد دانســت کــه ســعادت و رفــاه کســی را کــه بــه 
عنــوان شــریک زندگــی خویــش برگزیــده اســت، چگونــه ارتقــا دهــد. ازدواج بــه جــای 

اینکــه پایــان محبــت باشــد، بــه آغــاز آن تبدیــل خواهــد شــد.   
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]این فصل بر اساس کتاب پیدایش 2۵: 19-۳۴؛ 27 تدوین گردیده است[

یعقوب و عیســو پســران دوقلوی اســحاق، چه از نظر شــخصیت و چه از نظر 
زندگــی، از یکدیگــر کامــالً متفــاوت هســتند. ایــن تفــاوت، پیــش از تولــد ایشــان از 
ســوی فرشــته خداونــد پیــش بینــی شــده بــود. فرشــته در پاســخ بــه دعــای دردمندانــه 
ربکا اعالم کرد که دو پســر به او داده خواهد شــد، او ربکا را از آینده این دو پســر 
آگاه کــرده و گفــت کــه از هــر یــک از ایشــان قومــی قدرتمنــد پدیــد خواهــد آمــد، امــا 

یکــی از دیگــری بزرگتــر خواهــد بــود و اینکــه کوچکتــر برتــری خواهــد یافــت.
عیســو بــا عشــق بــه لــذت جویــی بــزرگ شــد و تمــام توجــه او بــه زمــان حــال 
معطــوف بــود. او تحمــل قیــد و بنــد را نداشــت و از آزادی عنــان گســیخته لــذت 
محبــوب  حــال،  ایــن  بــا  کــرد.  انتخــاب  را  شــکار  شــغل  زود،  خیلــی  و  بــرد  مــی 
پســر  زورمنــدی  و  و صلــح طلــب، شــیفته جســارت  موقــر  بــود. چوپــان  پــدرش 
بــا  بــر فــراز کوههــا و در دشــتها پرســه مــی زد، و  بــدون تــرس  بــود کــه  بزرگتــرش 
مخاطــره  پــر  زندگــی  انگیــز  هیجــان  ماجراهــای  و  پــدرش  بــرای  شــکار  گوشــت 
و  کــوش  ســخت  متفکــر،  فــردی  یعقــوب،  امــا  گشــت.  مــی  بــاز  خانــه  بــه  اش 
مســئولیت پذیــر و آینــده نگــر بــود کــه از اقامــت در میــان خانــواده لــذت مــی بــرد 
و بیشــتر وقــت خــود را در مراقبــت از گلــه هــا و کشــت و زرع ســپری مــی کــرد. 
پشــتکار صبورانــه و آینــده نگــری او از ســوی مــادرش مــورد قدردانــی قــرار مــی 
گرفــت. دلبســتگی او عمیــق و قــوی بــود و رفتــار مالیــم و بــا ثبــات او بیشــتر از 
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پُــر ســروصدا و گاه و بیــگاه عیســو، مــادرش را بیشــتر خوشــحال مــی  مهربانــی 
بــود. بــرای ربــکا یعقــوب فرزنــدی عزیزتــر  کــرد. 

تأییــد  مــورد  نیــز  پســرش  مــورد  در  و  شــده  داده  ابراهیــم  بــه  کــه  هایــی  وعــده 
و  آرزوهــا  عامــل  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  ربــکا  و  اســحاق  از ســوی  بــود،  گرفتــه  قــرار 
امیدهایشــان تلقــی شــده بــود. عیســو و یعقــوب، بــا ایــن وعــده هــا آشــنا بودنــد. 
آنــان تعلیــم دیــده بودنــد تــا حــق نخســت زادگــی را بــه عنــوان یــک موضــوع بســیار 
مهــم تلقــی کننــد، زیــرا چنیــن حقــی، نــه تنهــا شــامل وراثــت امــوال دنیــوی، بلکــه 
شــامل برتــری روحانــی بــود. کســی کــه آن را دریافــت مــی کــرد، مــی بایســتی کاهــن 
خانــواده خــود مــی شــد و از نســل او منجــی جهــان ظهــور مــی کــرد. از ســوی دیگــر، 
صاحــب حــق نخســت زادگــی، وظایفــی را بــه عهــده مــی گرفــت. کســی کــه بــرکات 
آن را بــه ارث مــی بــرد، بایــد زندگــی خــود را بــرای خدمــت بــه خداونــد اختصــاص مــی 
داد. او همچون ابراهیم، از فرایض الهی اطاعت می کرد. در ازدواج و در روابط 
خانوادگــی، در زندگــی اجتماعــی، مــی بایســتی بــه اراده خداونــد وفــادار مــی مانــد.

اســحاق ایــن شــرایط و امتیــازات را بــه اطــالع پســرانش رســانید و بــه صراحــت 
اعالم کرد که عیســو به عنوان پســر بزرگتر، مســتحق دریافت حق نخســت زادگی 
اســت. امــا عیســو بــه پارســایی و زندگــی مذهبــی عالقمنــد نبــود. شــرایطی کــه الزمــه 
حــق نخســت زادگــی روحانــی بــود، از نظــر عیســو ناخوشــایند و حتــی نفــرت انگیــز 
بــود. احــکام خداونــد، کــه شــرط پیمــان الهــی بــا ابراهیــم بــود، از ســوی عیســو بــه 
عنــوان یــوغ بردگــی تلقــی مــی شــد. او قاطعانــه بــه دنبــال لــذت طلبــی بــود و میــل 
را  اســتفاده  بیشــترین  باطنــی اش  امیــال  ارضــاء  بــرای  خــود  آزادی  از  تــا  داشــت 
بکنــد. قــدرت، ثــروت، خوشــگذرانی و عیاشــی از نظــر او خوشــبختی محســوب 
مــی شــدند. ربــکا ســخنان فرشــته را بــه خاطــر مــی آورد و در خصــوص شــخصیت 
پســرانش، در مقایســه بــا اســحاق از شــناخت بهتــری برخــوردار بــود. او ســخنان 
بــود و در  بــرای اســحاق تکــرار کــرد، امــا عالقــه اســحاق متوجــه عیســو  فرشــته را 

تصمیــم خــود بــرای برکــت دادن او، ثابــت قــدم بــود.
یعقــوب، خبــر آســمانی را از مــادرش شــنیده بــود، اینکــه حــق نخســت زادگــی 
باید به او تعلق گیرد و او به خاطر امتیازاتی که از طریق آن به وی داده می شــد، 
بــا اشــتیاق غیــر قابــل وصفــی انتظــار مــی کشــید. او در آرزوی تصاحــب دارایــی 
پــدرش نبــود، بلکــه مشــتاق بــود تــا حــق نخســت زادگــی روحانــی را تصاحــب کنــد. 
راز و نیــاز بــا خداونــد، همچــون ابراهیــم پارســا، تقدیــم قربانــی کفــاره بــرای اهــِل 
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خانــه اش، تصاحــب عنــوان پــدر قــوم برگزیــده، قومــی کــه مســیح موعــود از میــان 
آن ظهــور مــی کــرد، و بــه ارث بــردن ثــروت روحانــی گنجانــده شــده در بــرکات وعــده 
— در ایــن چیزهــا، افتخــارات و امتیازاتــی بــود کــه آتــش اشــتیاق را در دل او برمــی 
بــرکات  آینــده معطــوف و در طلــب کســب  بــه ســوی  او دایمــاً  افروخــت. ذهــن 

نادیدنــی آن بــود. 
یعقوب با اشــتیاقی پنهان به همه آن چه که پدرش در خصوص حق نخســت 
زادگــی روحانــی گفتــه بــود، گــوش فــرا داد، و هــر آنچــه کــه از مــادرش آموختــه بــود، بــه 
خاطــر ســپرد. ایــن موضــوع، روز و شــب افــکار او را بــه خــود مشــغول کــرد تــا جایــی 
کــه بــه انگیــزه اصلــی زندگــی او تبدیــل شــد. هــر چنــد کــه یعقــوب بــرکات ازلــی را 
فراتــر از بــرکات فانــی قلمــداد مــی کــرد، امــا در خصــوص خدایــی کــه پرســتش مــی 
کــرد، عمــالً شــناخت درســتی نداشــت. قلــب او بــه واســطه فیــض الهــی تــازه نشــده 
بــود. او تصــور مــی کــرد کــه وعــده مربــوط بــه او تــا زمانــی کــه عیســو حــق نخســت 
زادگــی را در اختیــار داشــته باشــد، نمــی توانــد تحقــق یابــد، و بــه همیــن دلیــل دایمــاً 
در حــال طــرح ریــزی نقشــه ای بــود کــه از طریــق آن برکاتــی را کــه بــرادرش نســبت بــه 

آن بــی توجــه بــود، امــا بــرای خــود او بســیار ارزشــمند بــود، کســب کنــد.
یــک روز هنگامــی کــه عیســو، خســته و بــی رمــق از شــکار بــه خانــه بازگشــت، 
مــی کــرد، خواســت، و یعقــوب فرصــت را مغتنــم  آمــاده  کــه یعقــوب  از غذایــی 
شــمرده تــالش کــرد تــا بــه قیمــت بدســت آوردن حــق نخســت زادگــی، گرســنگی 
بــرادرش را رفــع کنــد. شــکارچی وامانــده و تــن پــرور فریــاد زد، » اینــک مــن بــه حالــت 
مــوت رســیده ام، پــس مــرا از نخســت زادگــی چــه فایــده؟ « )پیدایــش 2۵ آیــات 
۳2 و ۳۴(. او بــه خاطــر کاســه ای آش ادوم )یعنــی ســرخ( از نخســت زادگــی خــود 
صرفنظــر کــرد و معاوضــه آن را بــا ســوگندی مــورد تأییــد قــرار داد. او مــی توانســت 
در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن، در خیمــه هــای پــدرش بــرای خــود غذایــی فراهــم کنــد، 
امــا بــرای اطفــای عطــش آنــی، میــراث باشــکوهی را کــه خداونــد شــخصاً بــه پدرانــش 
وعــده داده بــود، فروخــت. عیســو فقــط بــه همــان لحظــه فکــر مــی کــرد و پیوســته 
آمــاده بــود تــا هدایــای آســمانی را بــه خاطــر منافــع دنیــوی و یــک آینــده خــوب را بــه 

خاطــر یــک لحظــه لــذت فــدا کنــد.
» پــس عیســو نخســت زادگــی خــود را خــوار نمــود «. و بــا خــالص شــدن از 
آن احســاس آرامــش کــرد. اینــک هیــچ مانعــی بــر ســر راه او وجــود نداشــت و مــی 
توانســت هــر طــور کــه مایــل بــود زندگــی کنــد. و بــه خاطــر ایــن لــذت احمقانــه و 
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آزادی غلــط، بســیارند افــرادی کــه هنــوز هــم نخســت زادگــی شــان را کــه میــراث 
پــاک و فســاد ناپذیــر ازلــی در آســمان اســت، مــی فروشــند.

قــرار گرفــت کــه  تأثیــر جاذبــه هــای دنیــوی و ظاهــری  عیســو، آنچنــان تحــت 
را  آنــان خدایــان دروغیــن  کــرد.  انتخــاب  بــه همســری  را  از دختــران حتــی  تــن  دو 
پرســتش مــی کردنــد و بــت پرســتی ایشــان باعــث تلخــی جــان اســحاق و ربــکا شــد. 
او یکــی از شــرایط وعــده را کــه وصلــت میــان قــوم برگزیــده بــا بــی دینــان را منــع مــی 
کــرد، زیــر پــا گذاشــته بــود، بــا ایــن وجــود، اســحاق همچنــان در تصمیــم خــود بــرای 
دادن نخســت زادگــی بــه او راســخ بــود. اســتدالل ربــکا، عالقــه شــدید یعقــوب بــرای 
دریافت برکت و بی توجهی عیســو به شــرایط آن، در تغییر دادن تصمیم اســحاق 

هیــچ تأثیــری ایجــاد نکــرده بــود.
بمیــرد،  زودی  بــه  بــود  ممکــن  و  شــد  نابینــا  و  پیــر  اســحاق  و  ســالها گذشــت 
بــه  ایــن  از  بیشــتر  را  بزرگــش  پســر  بــه  برکــت  اعطــای  تــا  گرفــت  تصمیــم  بنابرایــن 
تأخیــر نینــدازد. امــا چــون از مخالفــت ربــکا و یعقــوب آگاه بــود، تصمیــم گرفــت تــا 
ایــن مراســم باشــکوه را در خفــا برگــزار کنــد. بنابــر عــادت جشــن گرفتــن در چنیــن 
مواقعــی، بــزرِگ خانــدان بــه عیســو گفــت، » بــه صحــرا بــرو، و نخجیــری بــرای مــن 
بگیــر، و خورشــی بــرای مــن چنانکــه دوســت مــی دارم ســاخته، نــزد مــن حاضــر کــن، 
تــا بخــورم و جانــم قبــل از مردنــم تــو را برکــت دهــد « )پیدایــش 27 آیــات ۳ و ۴(.

ربــکا از قصــد اســحاق آگاه شــد. او مطمئــن بــود کــه نقشــه اســحاق مغایــر بــا 
آن چــه کــه خداونــد بــه عنــوان اراده خــود آشــکار کــرده بــود مــی باشــد. اســحاق در 
ُشــرُف ناخشــنود کــردن خداونــد و محــروم کــردن پســر کوچکتــرش از مقامــی بــود کــه 
خداونــد او را بــه آن فــرا خوانــده بــود. تمــام تــالش او بــرای متقاعــد کــردن اســحاق 

بــی نتیجــه بــود، بنابرایــن تصمیــم گرفــت تــا بــه حیلــه متوســل شــود.
بــه محــض اینکــه عیســو بــرای اجــرای فرمــان پــدرش عــازم شــکار شــد، ربــکا نقشــه 
خود را به مرحله اجرا در آورد. او یعقوب را از آنچه که واقع شده بود آگاه کرد و 
از او خواســت تا برای جلوگیری از اعطای برکتی که برای همیشــه به عیســو داده 
مــی شــد، ســریعاً اقــدام کنــد. او بــه پســر خــود اطمینــان داد کــه اگــر از دســتورات 
وی پیــروی کنــد، مــی توانــد آن را همانطــور کــه خداونــد وعــده داده بــود، بدســت 
بــا نقشــه پیشــنهادی او موافقــت نکــرد. فکــر فریــب دادن  آورد. یعقــوب ســریعاً 
پــدرش، بــرای او بســیار دردنــاک بــود. او مــی دانســت کــه چنیــن گناهــی بــه جــای 
برکــت، لعنــت بــه بــار خواهــد آورد. بــا ایــن حــال، بــر تردیدهــای خــود غلبــه کــرد و 
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بــرای انجــام پیشــنهادهای مــادرش دســت بــه کار شــد. قصــد او ایــن نبــود کــه ســخن 
دروغ بــر زبــان آورد، امــا وقتــی بــه حضــور پــدرش رســید، چنــان از خــود بیخــود شــد 

کــه تصمیــم گرفــت برکــت مــورد اشــتیاقش را بــا توســل بــه نیرنــگ دریافــت کنــد.
فقــط  نیرنگشــان  بــه خاطــر  امــا  شــدند.  موفــق  در هدفشــان  ربــکا  و  یعقــوب 
ســختی و رنــج بدســت آوردنــد. خداونــد اعــالم کــرده بــود کــه یعقــوب بایــد نخســت 
انتظــار مــی ماندنــد،  ایمــان در  بــا  اگــر ربــکا و یعقــوب  زادگــی را دریافــت کنــد و 
ســخنان خداونــد در زمــان مقــرر تحقــق مــی یافــت. امــا آنــان نیــز ماننــد بســیاری از 
مــردم کــه مدعــی انــد فرزنــدان خداونــد هســتند، حاضــر نبودنــد تــا ایــن موضــوع را 
بــه او بســپارند. ربــکا بــه خاطــر پیشــنهاد غلطــی کــه بــه پســرش یعقــوب داده بــود، بــه 
شــدت پشــیمان شــد. اشــتباه او باعــث شــد تــا یعقــوب بــرای همیشــه از او جــدا 
شــود و دیگــر هرگــز نتوانســت روی او را ببینــد. از لحظــه ای کــه یعقــوب نخســت 
زادگــی را دریافــت کــرد، بــار ســنگین ندامــت، پشــت او را خــم کــرد. او بــر علیــه 
پــدرش، بــرادرش، خــودش و در مقابــل خداونــد مرتکــب گنــاه شــده بــود. یــک لحظــه 
اشــتباه، یــک عمــر پشــیمانی بــه همــراه داشــت. ســالها بعــد، هنگامــی کــه پســرانش 
باعــث تلخــی جــان او شــدند، ایــن منظــره همچنــان در مقابــل وی ظاهــر مــی شــد. 
بــه محــض خــارج شــدن یعقــوب از خیمــه پــدرش، عیســو از راه رســید. اگــر چــه 
او نخســت زادگــی خــود را فروختــه و معاوضــه آن را بــا ســوگندی مهــم تأییــد کــرده 
بــود، امــا اکنــون مصمــم بــود تــا بــدون توجــه بــه ادعــای بــرادرش، بــرکات آن را بدســت 
آورد. نخســت زادگــی دنیــوی، بــا نخســت زادگــی روحانــی مرتبــط بــود و دریافــت آن 
ریاســت خانــواده و تصاحــب دو ســهم از دارایــی پــدرش را بــه او واگــذار مــی کــرد. 
اینهــا برکاتــی بودنــد کــه او بــرای آنهــا ارزش قایــل مــی شــد. عیســو بــه پــدر گفــت، 

» پــدر مــن برخیــزد و از شــکار پســر خــود بخــورد، تــا جانــت مــرا برکــت دهــد «. 
پــدر ســالخورده و نابینــا در حالــی کــه از تعجــب و انــدوه مــی لرزیــد، از نیرنگــی 
که بر علیه او به کار برده شــده بود، آگاه شــد. آرزویی که ســالها با اشــتیاق در دل 
خــود پرورانــده بــود، از دســت رفتــه بــود. و ناامیــدی را کــه بــر پســر بزرگتــرش حاکــم 
مــی شــد، بــه شــدت احســاس مــی کــرد. بــا ایــن حــال، ایــن عقیــده بــه ذهــن او خطــور 
کــرد کــه مشــیت الهــی نقشــه او را بــا شکســت مواجــه کــرده بــود و چیــزی را موجــب 
شــده بــود کــه او بــرای ممانعــت از آن مصمــم بــود. او ســخنان فرشــته بــه ربــکا را بــه 
خاطــر آورد و علیرغــم گناهــی کــه یعقــوب اکنــون بــه خاطــر آن مجــرم شــناخته مــی 
شــد، اســحاق متوجــه شــد کــه او شایســته تریــن فــرد بــرای تحقــق وعــده هــای خــدا 
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مــی باشــد. در تمــام مدتــی کــه کالم برکــت بــر لبانــش جــاری مــی شــد، روح الهــام را 
بــر خــود احســاس کــرده بــود و اینــک بــا آگاهــی از تمامــی شــرایط، دعــای برکــت را 
نادانســته بــر روی یعقــوب تأییــد کــرده و گفــت، » او را برکــت دادم، و فــی الواقــع 

او مبــارک خواهــد بــود « )پیدایــش 27 آیــه ۳۳(.
عیســو برکتــی را کــه ظاهــراً در تمــام ایــن مــدت در دســترس وی قــرار داشــت، 
خــوار نمــوده بــود، امــا اینــک کــه بــرای همیشــه از او دور شــده بــود، اشــتیاق داشــت 
تــا آن را تصاحــب کنــد. در حالــی کــه خشــم و نفــرت تمــام وجــود او را فــرا گرفتــه 
بــود، فریــاد زد، » بــه مــن، بــه مــن نیــز، ای پــدرم برکــت بــده! آیــا بــرای مــن نیــز برکتــی 
نــگاه نداشــتی؟ «. امــا وعــده داده شــده، نبایــد بــاز پــس گرفتــه مــی شــد. نخســت 
بــود، اکنــون نمــی توانســت مجــدداً  بــی توجهــی معاوضــه کــرده  بــا  زادگــی کــه او 
بدســت آورد. عیســو » بــه خاطــر کاســه ای آش « و بــرای رفــع موقتــی اشــتها کــه 
هرگــز مهــار نشــده بــود، ارث خــود را فروخــت. و زمانــی بــه حماقــت خــود پــی بــرد 
کــه بــرای دوبــاره بدســت آوردن آن، بســیار دیــر شــده بــود. » هــر چنــد بــا زاری در پــی 
آن بــود، جــای توبــه پیــدا نکــرد « )عبرانیــان 12 آیــات 16 و 17(. عیســو از موهبــت 
درخواســت لطــف خداونــد از طریــق توبــه محــروم نشــده بــود، امــا بــه هیــچ وجــه نمــی 
توانســت نخســت زادگــی را مجــدداً بدســت آورد. انــدوه او از محکومیــت گنــاه 
ناشــی نمــی شــد و مشــتاق نبــود تــا بــا خداونــد آشــتی داده شــود. او نــه بــه خاطــر 

خــود گنــاه، بلکــه بــه خاطــر عواقــب آن تأســف مــی خــورد.
کتــاب  در  آن،  مقتضیــات  و  الهــی  بــرکات  بــه  توجهــی  بــی  خاطــر  بــه  عیســو 
مقــدس » فاســد االخــالق « خوانــده شــده اســت. او معــرف آنانــی اســت کــه بــرای 
نجــات خریــداری شــده از ســوی مســیح ارزشــی قایــل نیســتند و همــواره آمــاده انــد 
تــا میــراث آســمانی شــان را بــه خاطــر چیزهــای فانــی دنیــوی فــدا کننــد. بســیارند 
افــرادی کــه فقــط بــرای امــروز زندگــی مــی کننــد و هیــچ عالقــه و توجهــی بــه فــردا 
ندارنــد. آنــان نیــز ماننــد عیســو فریــاد مــی زننــد، » بیاییــد، بخوریــم و بنوشــیم، زیــرا 

فــردا مــی میریــم « )اول قرنتیــان 1۵ آیــه ۳2(.
آنــان اســیر امیــال نفســانی خویــش هســتند و بــه جــای تمریــن خویشــتنداری، از 
ارزشــمند تریــن مالحظــات چشــم پوشــی مــی کننــد. اگــر قــرار باشــد کــه میــان ارضــا 
اشــتها فاســد و برکات آســمانی که تنها به خویشــتنداری و خدا ترســی وعده داده 
شــده اســت، یکــی را انتخــاب کننــد، آنــان ارضــا اشــتها را انتخــاب کــرده و خداونــد 
و آســمان را آشــکارا مــورد تحقیــر قــرار مــی دهنــد. حتــی در میــان مســیحیان پروپــا 
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قــرص نیــز عــده زیــادی هســتند کــه بــه ناپرهیــزی هــا چســبیده انــد، ناپرهیــزی هایــی 
کــه بــرای ســالمتی زیــان آور بــوده و احساســات ذاتــی را فلــج مــی کننــد. هنگامــی 
کــه از ایشــان خواســته مــی شــود تــا خــود را از آلودگــی هــای جســمی و روحــی پــاک 
کــرده و در خــدا ترســی بــه ســوی قدوســیت کامــل کننــده گام بردارنــد، ناراحــت و 
عصبانــی مــی شــوند. آنــان مــی بیننــد کــه نمــی تواننــد چنیــن امیــال زیــان آوری را 
مهــار کننــد و در عیــن حــال بــرکات آســمانی را کســب کننــد. و چــون طریقــی را 
کــه بــه حیــات جاودانــی منجــر مــی شــود، طریقــی مشــکل تلقــی مــی کننــد، از گام 

برداشــتن در آن امتنــاع مــی کننــد.
تعــداد کثیــری، نخســت زادگــی شــان را بــه خاطــر لــذات نفســانی مــی فروشــند. 
ســالمتی فــدا مــی شــود و اســتعداد هــای معنــوی ناتــوان مــی گــردد و آســمان از 
لــذات موقتــی اتفــاق مــی افتــد.  بــه خاطــر  دســت داده مــی شــود. و همــه اینهــا 
همان طور که عیســو زمانی متوجه حماقت خویش در تعویض عجوالنه نخســت 
زادگــی شــد کــه دیگــر بــرای بدســت آوردن آن، دیــر شــده بــود، بــه همــان ترتیــب، 
آنانــی کــه وراثــت آســمانی را بــه خاطــر ارضــا امیــال خویــش تعویــض مــی کننــد، در 

روز خداونــد بــه حماقــت خویــش پــی خواهنــد بــرد. 
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» فرار یعقوب و 

زندگی در تبعید « 
]این فصل بر اساس کتاب پیدایش بابهای 28 تا ۳1 تدوین گردیده است[

یعقــوب از ســوی عیســو تهدیــد بــه مــرگ شــد و از خانــه پــدری گریخــت، امــا 
برکــت پــدر را بــا خــود بــه همــراه بـُـرد. اســحاق وعــده خداونــد را بــرای او تکــرار کــرده و 
از او خواست تا در مقام وارث وعده، از خانواده مادرش در بین النهرین دختری 
را بــه همســری انتخــاب کنــد. بــا ایــن حــال، یعقــوب بــا قلبــی بســیار مضطــرب، بــه 
ســفر تنهایــی خــود رهســپار شــد. او تنهــا بــا چوبدســتی در دســت، بایــد صدهــا 
فرســخ از میــان ســرزمینی عبــور مــی کــرد کــه محــل ســکونت قبایــل وحشــی و خانــه 
بــدوش بــود. و بــا تــرس و پشــیمانی، ســعی کــرد تــا از انســانها فــرار کنــد، مبــادا بــرادر 
خشــمگین رّد او را پیدا کند. او می ترســید برکتی را که خداوند در نظر داشــت به 
او بدهــد، بــرای همیشــه از دســت داده باشــد، و شــیطان آمــاده بــود تــا بــا وسوســه 

هــای مختلــف او را تحــت فشــار قــرار دهــد.
یعقــوب در شــامگاه روز دوم، از خیمــه هــای پــدرش بســیار دور شــده بــود. او 
خود را فردی طرد شــده احســاس می کرد و می دانســت که تمامی این گرفتاریها 
بــه خاطــر رفتــار غلــط خــود اوســت. تاریکــی یــاس بــر روح او ســنگینی مــی کــرد و 
بــه ســختی مــی توانســت دعــا کنــد. او خــود را آنچنــان تنهــا احســاس مــی کــرد کــه 
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بیــش از هــر زمانــی بــه محافظــت الهــی نیازمنــد بــود. بنابرایــن بــا زاری و فروتنــی بــه 
گناهانــش اعتــراف نمــوده و دعــا کــرد تــا عالمتــی داده شــود کــه او کامــالً بــه حــال 
خود رها نشــده اســت. با این وجود، قلب دردمند او، تســکین نیافت. او تمامی 
اعتمــادش را بــه خویشــتن از دســت داده بــود و مــی ترســید کــه خــدای پدرانــش او 

را رهــا کــرده باشــد. 
اما خداوند یعقوب را رها نکرده بود و رحمت او نســبت به خادم خطا کار و بد 
گمان همچنان ادامه داشت. او نیاز یعقوب به یک منجی را با مهربانی به او نشان 
داد. یعقــوب گنــاه کــرده بــود، امــا هنگامــی کــه فهمیــد از طریــق توبــه مــی توانــد مجــدداً 

مرحمت خداوند را کســب کند، دل وی از حق شناســی و ســتایش آکنده شــد.
یعقوب، خسته از سفر، بر روی زمین دراز کشید و سر خود را بر سنگی گذاشته 
و به اســتراحت پرداخت. هنگامی که به خواب رفت، نردبانی روشــن و درخشــان را 
دیــد کــه پایــه آن بــر زمیــن قــرار گرفتــه و ســر آن بــه آســمان مــی رســید و فرشــتگان خــدا بــر 
آن صعود و نزول می کردند و خداوند جالل بر فراز آن ایستاده و ندای او از آسمان 
شــنیده مــی شــد کــه مــی گفــت، » مــن هســتم خداونــد، خــدای پــدرت ابراهیــم، و 
خدای اسحاق «. زمینی که یعقوب بر آن خفته بود، به او و به ذریت او وعده داده 
شد. خداوند به یعقوب گفت، » از تو و از نسل تو جمیع قبایل زمین برکت خواند 
یافــت «. ایــن وعــده، بــه ابراهیــم و بــه اســحاق داده شــده بــود و اینــک بــه یعقــوب داده 
مــی شــد. و متعاقــب آن، و بــا توجــه بــه تنهایــی و پریشــانی یعقــوب، ســخنان تســلی 
بخــش و دلگــرم کننــده اعــالم شــد کــه، » اینــک مــن بــا تــو هســتم، و تــو را در هــر جایــی 
کــه َروی، محافظــت فرمایــم تــا تــو را بدیــن زمیــن بــاز آورم، زیــرا کــه تــا آنچــه را بــه تــو گفتــه 

ام، بجــا نیــاورم، تــو را رهــا نخواهــم کــرد « )پیدایــش 28 آیــه 15(.
خداونــد از شــرارتی کــه یعقــوب را احاطــه مــی کــرد و از خطراتــی کــه او را تهدیــد 
می کرد، آگاه بود. او با رحمت خویش، آینده را به فراری نادم آشــکار کرد تا که او 
بتوانــد بــه نقشــه الهــی در خصــوص خــود پــی بــرده و بــرای مقاومــت در برابــر وسوســه 
هایــی کــه در میــان بــت پرســتان و توطئــه گــران متوجــه او مــی شــد، آمــاده شــود. 
معیارهــای ارزشــمند الهــی، مــی بایســتی همــواره مــّد نظــر او قــرار گرفتــه و بــه تحقــق 

رســیدن نقشــه خداونــد از طریــق او، مــی بایســتی وی را بــه وفــاداری تشــویق کنــد.
طــور  بــه  نــه  بــود،  شــده  داده  نشــان  یعقــوب  بــه  نجــات  نقشــه  رویــا،  ایــن  در 
کامــل، بلکــه قســمتهایی از آن کــه در آن زمــان بــرای وی ضــروری بــود. نردبــان اســرار 
آمیــزی کــه در رویــای یعقــوب بــه او نشــان داده شــده بــود، همــان بــود کــه مســیح 
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در گفتگــوی خــود بــا نتنائیــل بــه آن اشــاره کــرد. مســیح بــه او گفــت، » آســمان را 
گشــوده و فرشــتگان خــدا را در حــال صعــود و نــزول بــر پســر انســان خواهیــد دیــد « 
)یوحنــا 1 آیــه ۵1(. گنــاه آدم و حــوا، زمیــن را از آســمان جــدا کــرد، بــه طــوری کــه 
انســان نمــی توانســت بــا خالــق خویــش مصاحبــت کنــد. بــا ایــن حــال، زمیــن در 
تنهایــی و ناامیــدی رهــا نشــده بــود. نردبــان رویــای یعقــوب معــرف عیســی اســت کــه 
واســطه ارتبــاط میــان انســان بــا خداســت. اگــر او بــا شایســتگی هــای خــود شــکافی 
را کــه گنــاه، میــان انســان بــا خداونــد ایجــاد کــرده بــود، از بیــن نمــی بــرد، فرشــتگان 
خدمتگــزار نمــی توانســتند بــه انســان گناهــکار خدمــت کننــد. مســیح، انســان را بــا 

تمــام ضعفهــا و درماندگــی هایــش بــه منشــاء بیکــران قــدرت پیونــد مــی دهــد.
همــه اینهــا بــه یعقــوب در رویایــش نشــان داده شــد. هــر چنــد کــه ذهــن او، در 
آن زمــان، بخشــی از مکاشــفه را دریافــت کــرد، امــا حقایــق عظیــم و اســرار آمیــز 
آن بــه موضــوع مــورد تحقیــق تمامــی زندگــی او تبدیــل گردیــد و بیــش از پیــش بــرای 

او آشــکار شــد.
یعقــوب در ســکوت شــب از خــواب بیــدار شــد. تصاویــر درخشــان رویــای او 
ناپدیــد شــده بــود. تنهــا خطــوط تاریــک تپــه هــای دور افتــاده و بــر فــراز آنهــا ســتاره 
هــای درخشــان آســمان دیــده مــی شــد. امــا اکنــون کامــالً فهمیــده بــود کــه خداونــد 
بــا اوســت. حضــوری نامریــی، تنهایــی را پُــر کــرده بــود. او گفــت، » بــه راســتی کــه 
خداونــد در ایــن مــکان اســت و مــن ندانســتم. ایــن نیســت جــز خانــه خــدا و ایــن 

اســت دروازه آســمان « )پیدایــش آیــات 16 تــا 22(.
» بامــدادان یعقــوب برخاســت و آن ســنگی را کــه زیــر ســر خــود نهــاده بــود، 
گرفــت و ســتونی برپــا داشــت و روغــن بــر ســرش ریخــت «. مطابــق رســم معمــول 
بــرای یــادآوری وقایــع مهــم، بنــای یادبــود رحمــت خداونــد را برپــا داشــت تــا هــر زمــان 
از آنجا عبور می کرد، در آن مکان مقدس توقف کرده و خداوند را پرستش کند. 
او آن مــکان را بیــت ئیــل یــا » خانــه خداونــد « نامیــد و بــا شــکرگزاری بســیار، ایــن 
وعــده را کــه حضــور خداونــد بــا او خواهــد بــود، تکــرار کــرده و ســپس نــذر کــرده و 
گفــت، » اگــر خــدا بــا مــن باشــد، و مــرا در ایــن راه کــه مــی روم محافظــت کنــد، و 
مــرا نــان دهــد تــا بخــورم، ورخــت دهــد تــا بپوشــم. تــا بــه خانــه پــدر خــود بــه ســالمتی 
برگــردم، هــر آینــه خداونــد خــدای مــن خواهــد بــود. و ایــن ســنگی را کــه چــون ســتون 
برپــا کــردم، خانــه خداونــد شــود، و آنچــه بــه مــن بدهــی، ده یــک آن را بــه تــو خواهــم 

داد « )پیدایــش 28 آیــات 20 تــا 22(.
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یعقــوب در اینجــا قصــد معاملــه کــردن بــا خداونــد را نداشــت. چــرا کــه خداونــد 
پیــش از ایــن، وعــده ســعادت و ثــروت را بــه او داده بــود. ایــن نــذر، از قلبــی نشــات 
مــی گرفــت کــه از محبــت و رحمــت خداونــد لبریــز بــود. یعقــوب مــی دانســت کــه 
مــی بایســتی الطــاف بیکــران رحمــت الهــی را اعــالم کــرده و بــه خاطــر آنهــا خداونــد را 
شــکر و ســپاس گوید. به همین ترتیب هر برکتی که به ما داده می شــود، پاســخی 
را بــه عطــا کننــده آن ایجــاب مــی کنــد. یــک فــرد مســیحی بایــد غالــب اوقــات زندگــی 
گذشــته اش را مــرور کنــد و رهایــی ارزشــمندی را کــه خداونــد بــرای وی مهیــا کــرده 
اســت بــه خاطــر آورد. او بایــد لحظاتــی را کــه همــه چیــز تاریــک و هراســناک بــه نظــر 
مــی رســید، لحظاتــی کــه در آســتانه از بیــن رفتــن بــود و اینکــه خداونــد چگونــه او را 
حیــات بخشــید، بــه خاطــر داشــته باشــد. و بــا در نظــر گرفتــن ایــن همــه بــرکات بــی 
شــمار، بایــد بــا قلبــی مطیــع و شــاکر مکــرراً ســئوال کنــد کــه، » خداونــد را چــه ادا 

کنــم، بــرای همــه احســانهایی کــه بــه مــن نمــوده اســت؟ « )مزامیــر 116 آیــه 12(.
کــه تمامــی  او  بــه  بــا قداســت  بایــد  مــا،  ثــروت  مــا،  مــا، اســتعدادهای  وقــت 
ایــن بــرکات را بــه امانــت بــه مــا ســپرده اســت، اختصــاص داده شــود. هــرگاه کــه 
نجــات ویــژه ای بــه خاطــر مــا مهیــا مــی شــود، و یــا بــرکات غیــر منتظــره ای بــه مــا داده 
مــی شــود، بایــد نــه تنهــا بــا کالم بلکــه هماننــد یعقــوب بــا تقدیــم هدایــا و قربانیهــا، 
بــه احســان و نیکویــی خداونــد اعتــراف کنیــم. همانگونــه کــه بــرکات خداونــد را بــه 
طــور دایــم دریافــت مــی کنیــم، همانطــور هــم بایــد ایــن بــرکات را بــه شــکل هدایــا و 

قربانیهــا بــه حضــور او تقدیــم کنیــم.
یعقوب گفت، » آنچه به من بدهی، ده یک آن را به تو خواهم داد « )پیدایش 
28 آیــه 22(. مــا کــه از نــور کامــل و امتیــازات ارزشــمند انجیــل بهــره منــد هســتیم، آیــا 
در مقایســه بــا آنانــی کــه پیــش از ظهــور منجــی مــی زیســتند، بایــد کمتــر بدهیــم؟ مــا 
کــه از بــرکات بیشــتری بهــره منــد هســتیم، آیــا مســئولیت مــا بیشــتر از آنــان نیســت؟ 
ارزیابــی محبــت بیکــران مســیح و هدیــه ای ایــن چنیــن بــا ارزش، بــا قوانیــن ریاضــی، 
زمــان، پــول و محبــت! چــه حقــوق ناچیــز و چــه تــاوان خجالــت آوری، بــرای بهایــی کــه 
او پرداخــت! مســیح از صلیــب جلجتــا، وقــف کامــل را طلــب مــی کنــد. هــر آنچــه کــه 

داریــم، هــر آنچــه کــه هســتیم، بایــد بــه خداونــد اختصــاص یابــد.
یعقــوب بــا ایمانــی تــازه و مانــدگار بــه وعــده هــای الهــی، و بــا اطمینــان از حضــور 
و محافظــت فرشــتگان آســمان، بــه ســوی » مشــرق زمیــن « روانــه شــد. )پیدایــش 
29 آیــه 1(. امــا ورود او در مقایســه بــا ورود فرســتاده ابراهیــم کــه تقریبــاً صــد ســال 
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پیــش بــود، چــه انــدازه متفــاوت بــود! خــادم ابراهیــم بــا مالزمانــی ســوار بــر شــتران و 
بــا هدایــای فــراوان طــال و نقــره آمــده بــود، در حالــی کــه یعقــوب، مســافری خســته 
و تنهــا بــود کــه جــز چوبدســتی در دســت، هیــچ ثروتــی نداشــت. یعقــوب نیــز ماننــد 
خــادم ابراهیــم در کنــار چاهــی توقــف کــرد و در همیــن مــکان بــود کــه راحیــل دختــر 
کوچــک تــر البــان را دیــد. ایــن یعقــوب بــود کــه اینــک بــا غلطانیــدن ســنگ از دهنــه 
چــاه و ســیراب کــردن گلــه هــا خدمــت مــی کــرد. او بــا اعــالم خویشــاوندی خویــش، 
از ســوی البــان مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. هــر چنــد کــه او بــدون هدایــا و مالزمــان 
آمــده بــود، امــا ارزش مهــارت و پشــتکار او در طــی چنــد هفتــه آشــکار شــد و از 
وی خواســته شــد تــا در آنجــا بمانــد. و هــم چنیــن مقــرر شــد کــه او بــرای ازدواج بــا 

راحیــل، هفــت ســال بــرای البــان خدمــت کنــد.
در زمــان هــای قدیــم، رســم بــر ایــن بــود کــه دامــاد بــرای ازدواج، مبلغــی پــول و یــا 
معادل آن زمین و یا ملک را به پدر عروس بپردازد. این مبلغ به عنوان یک محافظی 
بــرای رابطــه زناشــویی تلقــی میشــد. پــدران، خوشــبختی دخترانشــان را بــه مردانــی 
کــه بــرای رفــاه خانــواده هایشــان تــالش نمــی کردنــد، محــول نمــی کردنــد. اگــر آنــان از 
اشــتیاق وانــرژی کافــی بــرای پیشــبرد تجــارت و جمــع آوری گلــه و زمیــن برخــوردار نمــی 
شــدند، ایــن نگرانــی بــه وجــود مــی آمــد کــه زندگــی ایشــان همــواره بــا مشــکل مواجــه 
شــود. بــا ایــن حــال، شــرایطی فراهــم مــی آمــد تــا کســانی را کــه پولــی بــرای پرداخــت 
نداشــتند، آزمایــش کنــد. آنــان اجــازه مــی یافتنــد تــا بــرای پــدر دختــر مــورد عالقــه شــان 
کار کننــد. مــدت زمــان کار، بــا توجــه بــه میــزان جهیزیــه تعییــن مــی شــد. هنگامــی کــه 
خواســتگار در کارش صادقانــه رفتــار مــی کــرد، و شایســتگی خــود را در ســایر مــوارد 
بــه اثبــات مــی رســاند، دختــر را بــه عنــوان همســر بدســت مــی آورد. معمــوالً پولــی را 
کــه پــدر از خواســتگار دریافــت مــی کــرد، در مراســم عروســی بــه دختــرش مــی داد. 
معهــذا در خصــوص راحیــل ولیــه، البــان از روی خــود خواهــی، جهیزیــه ای را کــه بایــد 
بــه ایشــان مــی داد، بــرای خــود نگــه داشــت و آنــان درســت پیــش از عزیمــت شــان از 
بیــن النهریــن بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده و گفتنــد، » او مــا را فروختــه اســت و نقــد 

مــا را تمامــاً خــورده « )پیدایــش ۳1 آیــه 15(.
هــر چنــد کــه رســوم قدیــم، گاهــی اوقــات مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت، هــم 
چــون مــورد البــان، بــا ایــن حــال نتایــج خــوب و موثــری را بــه بــار مــی آورد. زمانــی کــه 
بــرای بدســت آوردن عروســش کار کنــد، از یــک  تــا  خواســتگار متعهــد مــی شــد 
ازدواج عجوالنــه ممانعــت مــی شــد و فرصتــی فراهــم مــی آمــد تــا نــه تنهــا میــزان 
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محبت داماد، بلکه توانایی و شایســتگی او برای تشــکیل خانواده در بوته آزمایش 
بــار مــی  بــه  قــرار گیــرد. پیگیــری روشــی مغایــر در زمــان مــا، مشــکالت فراوانــی را 
آورد. قالــب اوقــات وضعیــت بــه گونــه ای اســت کــه افــراد پیــش از ازدواج فرصــت 
اندکــی دارنــد تــا بــا عــادات و خلــق و خــوی یکدیگــر آشــنا شــوند، و بنابرایــن هنگامــی 
ماننــد  زننــد، کامــالً  مــی  پیونــد  یکدیگــر  بــه  پــای ســفره عقــد  را در  کــه عالیقشــان 
غریبــه هــا هســتند. بســیاری، خیلــی دیــر متوجــه مــی شــوند کــه بــا یکدیگــر هیــچ گونــه 
سازشــی ندارنــد و ثمــره پیونــد ایشــان فالکــت و بدبختــی دایمــی اســت، غالــب 
اوقــات، همســر و فرزنــدان از تنبلــی، بــی کفایتــی و خصلتهــای شــرارت آمیــز شــوهر 
و پــدر رنــج مــی برنــد، در حالــی کــه اگــر شــخصیت و رفتــار خواســتگار، پیــش از 
ازدواج، مطابــق رســم کهــن مــورد امتحــان قــرار مــی گرفــت، مطمئنــاً از بدبختــی و 

فالکــت جلوگیــری مــی شــد.
یعقــوب بــه خاطــر راحیــل هفــت ســال صادقانــه خدمــت کــرد، و » بــه ســبب 
محبتــی کــه بــه وی داشــت، در نظــر او روزی چنــد نمــود « )پیدایــش 29 آیــه 20(. 
امــا البــان خــود خــواه و طمــاع کــه قصــد داشــت چنیــن خــادم الیقــی را بــرای خــود 
حفــظ کنــد، بــا جایگزیــن کــردن دختــر بزرگتــر بنــام لیــه بــه جــای راحیــل، بــه فریــب 
ظالمانــه ای متوســل شــد. و از آنجــا کــه خــود لیــه در ایــن فریــب همدســت بــود، 
باعــث شــد تــا یعقــوب احســاس کنــد کــه نمــی توانــد او را دوســت داشــته باشــد. 
بــا تقاضــای هفــت  ایــن مالمــت،  یعقــوب خشــمگینانه البــان را ســرزنش نمــود و 
اصــرار  البــان  حــال،  ایــن  بــا  داده شــد.  پاســخ  راحیــل،  بــرای  دیگــر  ســال خدمــت 
داشــت کــه لیــه کنــار گذاشــته نشــود، چــرا کــه چنیــن کاری، موجــب بــی آبرویــی و بــد 
نامی خانواده می شــد. بدین ترتیب، یعقوب با شــرایط بســیار ســخت و دردناکی 
مواجــه شــد و ســرانجام تصمیــم گرفــت کــه لیــه را نگــه داشــته و بــا راحیــل ازدواج 
کنــد. راحیــل همــواره بیشــتر از لیــه مــورد محبــت قــرار مــی گرفــت، و حســادت لیــه، 

زندگــی را بــه کام یعقــوب تلــخ مــی کــرد.
یعقــوب بــه مــدت بیســت ســال در بیــن النهریــن مانــد و در خدمــت البــان، کــه 
پیونــد هــای خویشــاوندی را نادیــده گرفتــه و قاطعانــه ســعی داشــت تــا تمــام منافــع 
حاصــل از ارتباطشــان را بــرای خویــش کســب کنــد، کار کــرد. او بــرای دو دختــرش، 
چهارده سال کار پر زحمت را از یعقوب مطالبه کرده بود و در طی زمان باقیمانده، 
دســتمزد یعقــوب ده بــار تغییــر کــرده بــود. بــا ایــن حــال، خدمــت یعقــوب بــا شــور و 
اشــتیاق و صادقانــه انجــام مــی شــد. ســخنان او بــه البــان در آخریــن گفتگــوی ایشــان 
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هشــیاری خســتگی ناپذیــری را کــه او نســبت بــه منافــع اربــاب پــر توقــع خویــش نشــان 
داده بــود، بــه روشــنی ترســیم مــی کنــد. یعقــوب بــه البــان گفــت، » در ایــن بیســت 
ســال کــه مــن بــا تــو بــودم، میشــها و بزهایــت حمــل نینداختنــد و قوچهــای گلــه تــو 
را نخــوردم. دریــده شــده ای را پیــش تــو نیــاوردم، خــود تــاوان آن را مــی دادم و آن را 
از دســت مــن مــی خواســتی، خــواه دزدیــده شــده در روز و خــواه دزدیــده شــده در 
شــب. چنیــن بــودم کــه گرمــا در روز و ســرما در شــب، مــرا تلــف مــی کــرد، و خــواب از 

چشــمانم مــی گریخــت « )پیدایــش ۳1 آیــات ۳8 تــا ۴0(.
برای یــک شــبان الزم بــود تــا روز و شــب از گلــه هایــش مراقبــت کنــد. زیــرا آنــان 
از ســوی دزدان و هــم چنیــن از ســوی حیوانــات درنــده کــه تعدادشــان زیــاد بــود، در 
معــرض خطــر قــرار داشــتند. ایــن دزدان و حیوانــات درنــده بــه گلــه هایــی کــه بــه دقــت 
محافظــت نمــی شــدند، حملــه کــرده و صدمــات فراوانــی را وارد مــی کردنــد. یعقــوب 
دســتیاران بســیاری داشــت که در مراقبت از گله های البان به او کمک می کردند، 
اما مسئولیت تمام گله ها به عهده خود او بود. در اوقات معینی از سال، الزم بود 
که خود او شخصاً در کنار گله ها حضور داشته باشد تا از تلف شدن آنها در فصل 
کــم آبــی و از یــخ زدن آنــان در شــبهای ســرد کوهســتان جلوگیــری کنــد. یعقــوب رئیــس 
شبانان بود و خادمان تحت امر او کمک شبانان بودند. اگر یکی از گوسفندان گم 
مــی شــد، رئیــس شــبانان غرامــت آن را پرداخــت مــی کــرد. و خادمانــی را کــه مراقبــت 

گلــه بــه ایشــان ســپرده شــده بــود، احضــار کــرده و ایشــان را بــاز خواســت مــی کــرد.
ایــن  بــه  نســبت  او  دلســوزی  و  گوســفندان  از  شــبان  مراقبــت  و  پایمــردی 
موجودات ناتوان، از ســوی نویســندگانی که روح الهام را دریافت کرده اند، برای 
روشــن کــردن بعضــی از ارزشــمند تریــن حقایــق انجیــل بــه کار گرفتــه شــده اســت. 
مســیح در ارتبــاط بــا قومــش، بــه شــبان تشــبیه شــده اســت. او گوســفندانش را 
دیــد کــه در طریقهــای تاریــک گنــاه بــه هالکــت محکــوم شــده بودنــد. و بــرای نجــات 
گوســفندان گمشــده اش، جــالل و افتخــار خانــه پــدرش را رهــا کــرد. او مــی گویــد، 
» گــم شــدگان را خواهــم طلبیــد و رانــده شــدگان را بــاز خواهــم آورد و شکســته 
هــا را شکســته بنــدی نمــوده، بیمــاران را قــوت خواهــم داد «، » مــن گلــه خــود را 
نجــات خواهــم داد کــه دیگــر بــه تــاراج بــرده نشــوند.» » و حیوانــات صحــرا ایشــان 
را نخواهنــد خــورد « )حزقیــال ۳۴ آیــات 16 و 22 و 28(. صــدای او شــنیده مــی 
شــود، کــه گوســفندانش را بــه آغــل خویــش فــرا مــی خوانــد. » در وقــت روز ســایه 
بانــی بــه جهــت ســایه از گرمــا و بــه جهــت ملجــاء و پناهــگاه از طوفــان و بــاران « 
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را  دردمنــدان  و  کــرده  تقویــت  را  ضعیــف  گوســفندان  شــبان   .)6 آیــه   ۴ )اشــعیا 
تســکین مــی دهــد. او گوســفندانش را در میــان بازوانــش گرفتــه و آنــان را در آغــوش 
مــی گیــرد. گوســفندانش او را دوســت دارنــد و » از پــی بیگانــه نمــی رونــد، بلکــه از 

او مــی گریزنــد، زیــرا صــدای بیگانــگان را نمــی شناســند « )یوحنــا 10 آیــه 5(.
مســیح مــی گویــد، » شــبان نیکــو جــان خــود را در راه گوســفندان مــی نهــد. 
ُمــزدور چــون شــبان نیســت و گوســفندان از آن او نیســتند، هــر گاه ببینــد گــرگ 
مــی آیــد، گوســفندان را واگذاشــته مــی گریــزد و گــرگ بــر آنهــا حملــه مــی بــرد و آنهــا 
را مــی پراکنــد. مــزدور مــی گریــزد، چــرا کــه مــزدوری بیــش نیســت و بــه گوســفندان 
نمــی اندیشــد. مــن شــبان نیکــو هســتم، مــن گوســفندان خــود را مــی شناســم و 

گوســفندان مــن مــرا مــی شناســند « )یوحنــا 10 آیــات 11 تــا 1۴(.
مســیح، رئیــس شــبانان، مراقبــت گلــه اش را بــه خادمانــش کــه شــبانان تحــت 
امر او هســتند، ســپرده اســت و مســئولیت خطیری را که به ایشــان محول گردیده 
اســت، درک کننــد. او بــه ایشــان حکــم کــرده اســت تــا امیــن و وفــادار باشــند، و 
گلــه را خــوراک دهنــد، ضعیــف را تقویــت کــرده، مریــض را شــفا دهنــد و در مقابــل 

گرگهــای گرســنه از ایشــان محافظــت کننــد. 
مســیح بــرای نجــات گوســفندانش، جــان خــود را فــدا کــرد و از شــبانانش انتظــار 
دارد تــا محبــت او را الگــوی خویــش قــرار دهنــد. امــا » مــزدور چــون شــبان نیســت، 
گوســفندان از آِن او نیســتند «. او هیــچ عالقــه ای بــه گوســفندان نــدارد و صرفــاً بــه 
خاطــر منفعــت کار مــی کنــد، و تنهــا بــه خــودش مــی اندیشــد. او بــه جــای توجــه بــه 
مســئولیت خویــش، بــه منفعــت خویــش مــی اندیشــد و در زمــان خطــر گلــه را رهــا 

کــرده و خواهــد گریخــت. 
پطــرس رســول بــه شــباناِن تحــت امــر هشــدار مــی دهــد کــه، » گلــه خــدا را کــه 
بــه دســت شــما ســپرده شــده اســت شــبانی و نظــارت کنیــد، امــا نــه بــه اجبــار بلکــه 
بــا میــل و رغبــت، آن گونــه کــه خــدا مــی خواهــد، و نــه بــرای منافــع نامشــروع بلکــه 
بــا عشــق و عالقــه. نــه آنکــه بــر کســانی کــه بــه دســت شــما ســپرده شــده انــد ســروری 
کنیــد. بلکــه بــرای گلــه نمونــه باشــید « )اول پطــرس ۵: 2 و ۳( پولــس رســول مــی 
گوید، » مراقب خود و گله ای که روح القدس شما را به نظارت بر آن برگماشته 
اســت،  پســر خــود خریــده  بــه خــون  را  آن  کــه  را  و کلیســای خــدا  باشــید  اســت 
شــبانی کنیــد. مــی دانــم بعــد از رفتنــم، گرگهــای درنــده بــه میــان شــما خواهنــد آمــد 

کــه بــه گلــه رحــم نخواهنــد کــرد « )اعمــال رســوالن 20 آیــات 28 و 29(.
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آنانــی کــه وظیفــه مراقبــت از گوســفندان را نادیــده مــی گیرنــد، از ســوی رســول 
مــورد نکوهــش و بــاز خواســت قــرار مــی گیرنــد تــا » نــه بــه اجبــار، بلکــه بــا میــل و 
رغبــت، نــه بــرای منافــع نامشــروع بلکــه بــا عشــق و محبــت «. گوســفندان را شــبانی 
از ســوی مســیح رهــا خواهنــد شــد. کلیســای  کننــد. چنیــن شــبانان خیانتــکاری 
مســیح بــا خــون او خریــداری شــده اســت و هــر شــبانی بایــد بدانــد کــه گوســفندان 
تحــت مراقبــت او بــه بهــای گزافــی خریــداری شــده انــد. او بایــد ارزش هــر کــدام از 
گوســفندان را گرانبهــا تلقــی کــرده و بــرای ســالمتی و رشــد ایشــان بــا جدیــت تــالش 
کنــد. شــبانی کــه از روح مســیح آکنــده باشــد، از خــود گذشــتگی او را سرمشــق 
خویــش قــرار خواهــد داد و دایمــاً بــرای بهبــودی مســئولیت خویــش زحمــت خواهــد 

کشــید و گلــه تحــت مراقبــت او، ســعادتمند خواهنــد شــد.
تمامــی شــبانان بــرای پاســخگویی فــرا خوانــده خواهنــد شــد و شــبان اعظــم از 
ایشــان خواهــد پرســید کــه، » گلــه ای کــه بــه تــو داده شــد و گوســفندان زیبــای تــو 
کجاســت؟ کســی کــه امیــن باشــد، پــاداش عظیــم خواهــد یافــت و چــون شــبان 
اعظــم ظهــور کنــد، تــاج جــالل غیــر فانــی را دریافــت خواهــد کــرد « )ارمیــا 1۳ آیــه 

20؛ اول پطــرس ۵ آیــه ۴(.
هنگامــی کــه یعقــوب از کار کــردن بــرای البــان خســته شــد، تصمیــم گرفــت بــه 
کنعــان بــاز گــردد. او بــه پــدر زن خــود گفــت، » مــرا مرخــص کــن تــا بــه مــکان و وطــن 
خویــش بــروم. زنــان و فرزنــدان مــرا کــه بــرای ایشــان تــو را خدمــت کــرده ام بــه مــن 
واگــذار تــا بــروم زیــرا خدمتــی کــه بــه تــو کــردم، تــو مــی دانــی « )پیدایــش ۳0 آیــات 2۵ 
و 26(. امــا البــان اصــرار کــرد کــه بمانــد. او بــه یعقــوب گفــت، » بــه تجربــه آموختــه ام 
کــه خداونــد بــه خاطــر تــو مــرا برکــت داده اســت « )پیدایــش ۳0 آیــه 27( البــان مــی 

دانســت کــه دارایــی او بــه خاطــر خدمــت دامــادش افزایــش یافتــه اســت.
یعقــوب گفــت، » قبــل از آمــدن مــن، مــال تــو قلیــل بــود، و بــه نهایــت زیــاد شــد 
و بعــد از آمــدن مــن، خداونــد تــو را برکــت داده اســت «. امــا بــا گذشــت زمــان، 
البــان بــه خاطــر ثــروت فــراوان یعقــوب کــه » بســیار ترقــی نمــود، و گلــه هــای بســیار 
و کنیــزان و غالمــان و شــتران و حمــاران بهــم رســانیده بــود «. شــروع بــه حســادت 
کــرد. پســران البــان نیــز بــه پدرشــان پیوســتند و یعقــوب ســخنان مغرضانــه ایشــان را 
شــنید کــه مــی گفتنــد، » او همــه مایملــک پــدر مــا را گرفتــه اســت، و از امــوال پــدر 
ما تمام این بزرگی را به هم رسانیده است. و یعقوب روی البان را دید که اینک 

مثــل ســابق نبــود « )پیدایــش ۳1 آیــات 1 و 2(.
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یعقــوب مــی بایســتی پــدر زن حیلــه گــرش را مدتهــا پیــش از ایــن تــرک مــی کــرد، 
امــا بــه خاطــر تــرس از مواجــه شــدن بــا عیســو، ایــن کار را نکــرد. اکنــون از جانــب 
پســران البــان کــه بــه مایملــک او چشــم دوختــه بودنــد، احســاس خطــر مــی کــرد و 
امــکان داشــت کــه آنــان بــا توســل بــه خشــونت، تمــام دارایــی او را تصاحــب کننــد. 
یعقــوب بســیار مضطــرب و پریشــان بــود و نمــی دانســت از کــدام راه بــه کنعــان بــاز 
گــردد. ســرانجام بــا تفکــر بــر روی وعــده خداونــد در بیــت ئیــل، شــرایط خــود را بــه 
حضــور خداونــد بـُـرد و از او طلــب هدایــت نمــود. دعــای او در طــی یــک رویــا پاســخ 
داده شــد. خداونــد در ایــن رویــا بــه او گفــت، » بــه زمیــن پدرانــت و بــه مولــد خویــش 

مراجعــت کــن و مــن بــا تــو خواهــم بــود « )پیدایــش ۳1 آیــه ۳(.
غیبــت البــان فرصتــی بــرای عزیمــت فراهــم آورد. گلــه هــا و رمــه هــا بــه ســرعت 
جمع آوری شده و فرستاده شد و سپس یعقوب با زنان و فرزندانش و خادمانش 
از فــرات عبــور کــرده و بــه ســوی ســرزمین جلعــاد، در مــرز کنعــان روانــه شــد. البــن 
بعــد از ســه روز از عزیمــت یعقــوب آگاه شــد و بــه تعقیــب او پرداخــت و پــس از 
هفــت روز در جبــّل جلعــاد بــه او ملحــق شــد. او در حالــی کــه بــه شــدت عصبانــی 

بــود، تصمیــم گرفــت تــا بــا توســل بــه زور، ایشــان را مجبــور بــه بازگشــت کنــد.
اینکــه او نیــت خصمانــه اش را عملــی نکــرد، بــه خاطــر ایــن حقیقــت بــود کــه 
خداونــد بــرای محافظــت از خــادم خویــش مداخلــه کــرده بــود. البــان بــه یعقــوب 
بــه شــما اذیــت رســانم. لیکــن خــدای  گفــت، » در قــوت دســت مــن اســت کــه 
پدرانــت، دیشــب بــه مــن خطــاب کــرده، گفــت: بــا حــذر بــاش کــه بــه یعقــوب نیــک 
یــا بــد نگوئــی «. یعنــی، او نبایــد او را مجبــور بــه بازگشــت کنــد و یــا بــا وعــده هــای 

شــیرین او را ترغیــب نمایــد.
بــا  یعقــوب  بــا  و همــواره  بــود  داشــته  نگــه  را  ازدواج دخترانــش  البــان جهیزیــه 
نیرنــگ و خشــونت رفتــار کــرده بــود، امــا اکنــون بــا ظاهــر ســازی ویــژه ای او را بــه 
خاطــر عزیمــت مخفیانــه اش ســرزنش مــی کــرد چــرا کــه بــه او فرصــت نــداده بــود 
تــا بــه خاطــر مشــایعت دخترانــش جشــن بگیــرد و یــا بــا ایشــان خداحافظــی کنــد.

یعقــوب در پاســخ بــه البــان، شــخصیت خودخــواه و حریــص او را برمــال کــرده 
و توجــه او را بــه صداقــت و وفــاداری خویــش جلــب نمــود. او بــه البــان گفــت، 
» اگــر خــدای پــدرم، خــدای ابراهیــم، و هیبــت اســحاق بــا مــن نبــود، اکنــون نیــز مــرا 
تهــی دســت روانــه مــی نمــودی. خــدا مصیبــت مــرا و مشــقت دســتهای مــرا دیــد و 

دیشــب تــو را توبیــخ نمــود «.
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البــان نتوانســت حقایــق مطــرح شــده از ســوی یعقــوب را انــکار کنــد. بنابرایــن 
تصمیــم گرفــت تــا بــا او پیمــان بســته و آشــتی کنــد. یعقــوب بــا پیشــنهاد او موافقــت 
کــرد و ســنگی گرفتــه، آن را ســتونی برپــا نمــود و البــان ایــن ســتون را مصفــه، » دیــده 
بــان « نامیــده و گفــت، » خداونــد در میــان مــن و تــو دیــده بانــی کنــد وقتــی کــه از 

یکدیگــر غایــب شــویم «. 
» و البــان بــه یعقــوب گفــت: اینــک ایــن تــوده و اینــک ایــن ســتونی کــه در میــان 
تــو برپــا نمــودم. ایــن تــوده شــاهد اســت و ایــن ســتون شــاهد اســت کــه  خــود و 
مــن از ایــن تــوده بســوی تــو نگــذرم و تــو از ایــن تــوده و از ایــن ســتون بــه قصــد بــدی 
بســوی مــن نگــذری. خــدای ابراهیــم و خــدای ناهــور و خــدای پــدر ایشــان در میــان 
مــا انصــاف دهنــد. و یعقــوب قســم خــورد بــه هیبــت پــدر خــود اســحاق « )پیدایــش 
۳1 آیات 15 و 25 و 35(. آنگاه یعقوب در آن کوه قربانی گذرانید و برادران خود 
را بــه نــان خــوردن دعــوت نمــود و غــذا خوردنــد و در کــوه، شــب را بســر بردنــد. آن 
شــب در مصاحبت دوســتانه ســپری شــد و البان و همراهانش در ســپیده صبح از 
آنجــا عزیمــت کردنــد. ایــن جدایــی، تمامــی ارتبــاط میــان فرزنــدان ابراهیــم و ســاکنان 

بیــن النهریــن را متوقــف کــرد.
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18
» شب ُکشیت « 

]این فصل بر اساس کتاب پیدایش باب های ۳2 و ۳۳ تدوین گردیده است[

هــر چنــد کــه یعقــوب بــا اطاعــت از دســتور الهــی فــّدان اَرام را تــرک کــرده بــود، 
راهــی را کــه بــه عنــوان یــک فــراری در طــی بیســت ســال پیمــود، خالــی از تــرس و 
نگرانــی نبــود. گنــاه او در فریــب دادن پــدرش، همــواره در ذهــن وی بــود و او مــی 
دانســت کــه تبعیــد طوالنــی اش، نتیجــه مســتقیم همــان گنــاه مــی باشــد. او روز و 
شــب دربــاره آن اندیشــید و ســرزنش هــای محکــوم کننــده وجــدان، ســفر او را غیــر 
قابــل تحمــل کــرد. همانطــور کــه تپــه هــای ســرزمین محــل تولــدش از فاصلــه دور در 
مقابــل وی نمایــان مــی شــد، قلــب بــزرِگ خانــدان، بــه شــدت متأثــر شــد. خاطــره 
گناهــش و هــم چنیــن تصــور لطــف خداونــد نســبت بــه او و وعــده هــای هدایــت و 

مســاعدت الهــی مجــدداً در ذهــن او زنــده شــد.
بــه عیســو،  راجــع  کــردن  فکــر  مــی شــد،  نزدیــک  پایــان ســفر  بــه  کــه  همانطــور 
نگرانــی او را افزایــش داد. بعــد از فــرار یعقــوب، عیســو خــود را تنهــا وارث مایملــک 
پــدرش تلقــی کــرده بــود. اخبــار مربــوط بــه مراجعــت یعقــوب، ایــن نگرانــی را پدیــد 
مــی آورد کــه او بــرای طلــب کــردن میــراث پــدرش بــاز مــی گــردد. اکنــون ایــن امــکان 
وجود داشــت که عیســو نه فقط به خاطر انتقام، بلکه برای کســب ثروت تقســیم 
نشــده ای کــه مدتهــا بــه عنــوان مایملــک خویــش تلقــی کــرده بــود، او را از بیــن ببــرد.

خداوند بار دیگر نمونه ای از محافظت الهی را به یعقوب نشان داد. هنگامی 
کــه از کــوه جلعــاد بــه طــرف جنــوب در حرکــت بــود، دو لشــکر متشــکل از فرشــتگان 

195

FA-PP-Body.indd   207 3/20/19   1:17 PM



208  | مشایخ و انبیاء

آســمانی دور تــا دور او را احاطــه کردنــد. یعقــوب رویایــی را کــه مدتهــا پیــش در بیــت 
ئیــل دیــده بــود، بــه خاطــر آورد و بــاری کــه بــر قلــب او ســنگینی مــی کــرد، تــا انــدازه ای 
ســبک شــد. همــان فرشــتگانی کــه در زمــان فــرار او از کنعــان بــه وی امیــد و دلگرمــی 
داده بودنــد، اینــک در راه بازگشــت، او را محافظــت مــی کردنــد. یعقــوب گفــت: 
» ایــن لشــکر خداســت، و آن مــکان را » محنایــم « نامیــد کــه بــه معنــی » دو لشــکر، 

یــا اردوگاه « اســت. بــه کتــاب پیدایــش بــاب ۳2 مراجعــه شــود.
یعقــوب هنــوز هــم احســاس مــی کــرد کــه بــرای تأمیــن امنیــت خویــش، بایــد 
بــرادرش عیســو،  نــزد  بــه  پیــام آشــتی  بــا  کاری انجــام دهــد، بنابرایــن قاصدانــی را 
فرســتاد و ســخنانی را کــه مــی بایســتی خطــاب بــه او مــی گفتنــد، دقیقــاً بــه ایشــان 
یــاد داد. پیــش از تولــد ایــن دو بــرادر، پیشــگویی شــده بــود کــه بزرگتــر، کوچکتــر را 
بندگــی خواهــد کــرد و یعقــوب از تــرس آنکــه مبــادا، یــادآوری ایــن موضــوع باعــث 
بــروز خشــونت بیشــتر شــود، بــه قاصــدان گفــت کــه، بــه نــزد » آقایــم عیســو « برویــد 
و وقتــی بــه حضــور او مــی رســید، از آقــای خویــش بــه عنــوان » بنــده ات یعقــوب « 
کــه او فقیــر و تهیدســت  نکنــد  اینکــه عیســو تصــور  بــرای  یــاد کنیــد. هــم چنیــن، 
بــرای تقاضــای میــراث پــدری اش بــاز مــی گــردد، بــه قاصــدان گفــت تــا از ســوی 
او بــه عیســو اعــالم کننــد کــه، » بــرای مــن گاوان و االغــان و گوســفندان و غالمــان 
و کنیــزان حاصــل شــده اســت، و فرســتاده ام تــا آقــای خــود را آگاهــی دهــم و در 

نظــرت التفــات یابــم «. 
امــا، قاصــدان نــزد یعقــوب بازگشــته و گفتنــد کــه عیســو بــا چهارصــد نفــر نزدیــک 
مــی شــود و بــه پیــام دوســتانه او پاســخی نــداده اســت. چنیــن بــه نظــر مــی رســید کــه 
او بــرای انتقــام گرفتــن مــی آمــد. تــرس و وحشــت بــر اهــل خانــه یعقــوب حاکــم شــد و 
» یعقــوب بــی نهایــت ترســان و متحیــر شــده بــود «. او نمــی توانســت برگــردد و مــی 
ترســید کــه پیــش روی کنــد. همراهــان او بــدون ســالح و بــی دفــاع بــوده و در مقابــل 
یــک حملــه خصمانــه اصــالً آمــاده نبودنــد. بنابرایــن ایشــان را بــه دو گــروه تقســیم کــرد، 
تــا اگــر یــک گــروه مــورد حملــه قــرار گیــرد، گــروه دیگــر فرصــت داشــته باشــد تــا فــرار 
کنــد. او از گلــه خویــش بخشــی را بــه عنــوان هدیــه و بــه همــراه پیامــی بــرای بــرادرش 
عیســو فرســتاد. یعقــوب بــا تمــام قــدرت خویــش ســعی کــرد تــا خطایــی را کــه نســبت 
بــه بــرادرش مرتکــب شــده بــود، جبــران کنــد، و خــود را از خطــری کــه تهدیــدش مــی 
کــرد، خــالص نمایــد. ســپس بــا تضــرع و زاری از خداونــد خواســت تــا از وی حمایــت 
کنــد. او بــه خداونــد گفــت، » ای خداونــد، کــه بــه مــن گفتــی بــه زمیــن مولــد خویــش 
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برگــرد و بــا تــو احســان خواهــم کــرد. کمتــر هســتم از جمیــع لطفهــا و از همــه وفایــی 
کــه بــا بنــده خــود کــرده ای زیــرا کــه بــا چوبدســت خــود از ایــن اُردن عبــور کــردم و االن 
مالک دو گروه شده ام. اکنون مرا از دست برادرم، از دست عیسو رهایی ده زیرا 

کــه مــن از او مــی ترســم، مبــادا بیایــد و مــرا بزنــد، یعنــی مــادر و فرزنــدان را «. 
اینــک آنــان بــه نهــر یبــوق رســیده بودنــد و بــا فــرا رســیدن شــب، یعقــوب اهــل 
خانــه خــود را از نهــر عبــور داد و خــود بــه تنهایــی در آنجــا مانــد. او تصمیــم گرفتــه 
بــود تــا شــب را در دعــا ســپری کنــد و مــی خواســت بــا خداونــد تنهــا بمانــد. زیــرا 
فقــط خداونــد مــی توانســت دل عیســو را نــرم کنــد. مکانــی کــه یعقــوب در آن مانــده 
بــود، ناحیــه ای کوهســتانی و دور افتــاده و کمینــگاه حیوانــات درنــده و ســارقان و 
جانیــان بــود. او بــا اندوهــی شــدید بــر روی زمیــن خــم شــد. نیمــه هــای شــب بــود و 
هــر آنچــه کــه زندگــی را بــرای وی ارزشــمند مــی کــرد، در معــرض نابــودی بــود. ایــن 
تصــور کــه بــه خاطــر گنــاه او جــان افــراد بــی گنــاه ایــن چنیــن در معــرض خطــر قــرار 
گرفتــه بــود، از همــه بیشــتر باعــث رنــج و عــذاب وی مــی شــد. یعقــوب بــا زاری و 
تضــرع بــه حضــور خداونــد دعــا کــرد. ناگهــان دســتی قدرتمنــد بــر او قــرار گرفــت. 
در ابتــدا تصــور کــرد کــه دشــمن قصــد جانــش را کــرده اســت و کوشــید تــا خــود را 
بــر یکدیگــر  بــرای غلبــه  ایــن دو در تاریکــی شــب  از چنــگ مهاجــم خــالص کنــد. 
مبــارزه مــی کردنــد. یــک کلمــه بــر زبــان رانــده نشــد، امــا یعقــوب تمــام قــدرت خویــش 
تمــام  تــالش خویــش نکاســت. در  بــرای لحظــه ای از شــدت  بــه کار گرفــت و  را 
مدتــی کــه او بــرای نجــات زندگــی خویــش مبــارزه مــی کــرد، احســاس گنــاه بــر جــان او 
ســنگینی مــی کــرد، گنــاه او در مقابلــش قــد علــم کــرده و او را از خداونــد دور نگــه 
مــی داشــت. بــا ایــن حــال، در اوج تنهایــی و ناامیــدی، وعــده هــای خداونــد را بــه 
خاطــر آورد و بــا تمامــی دل از خداونــد خواســت تــا او را مــورد مرحمــت قــرار دهــد. 
مبــارزه تــا طلــوع فجــر ادامــه یافــت و هنگامــی کــه غریبــه انگشــت خــود را بــر کــف 
ران یعقــوب نهــاد، بالفاصلــه او را فلــج کــرد. اینــک یعقــوب، بــه شــخصیت رقیــب 
پــی بــرد و دانســت کــه بــا یــک فرشــته آســمانی مجادلــه کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل 
بــود کــه بــا تمــام تــالش فــوق انســانی نتوانســته بــود بــر او غلبــه کنــد. فرشــته وعــده، 
اینــک یعقــوب  بــود.  بــر یعقــوب ظاهــر کــرده  بــود « کــه خــود را  » همــان مســیح 
علیــل شــده بــود و از دردی شــدید رنــج میبــرد، امــا نمــی خواســت او را رهــا کنــد. 
بنابرایــن، پشــیمان و دل شکســته، فرشــته را محکــم گرفتــه و بــا » زاری و تضــرع « 
طلــب برکــت نمــود. )هوشــع 12 آیــه ۴(. او مــی بایســتی از آمرزیــده شــدن گناهــش 
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اطمینــان مــی یافــت. درد جســمی نمــی توانســت ذهــن او را از هدفــی کــه داشــت، 
دور کنــد. اراده او قــوی تــر و ایمــان وی راســخ تــر شــد. فرشــته ســعی کــرد تــا خــود 
را از چنــگ او خــالص کنــد. بنابرایــن بــه او گفــت، » مــرا رهــا کــن زیــرا کــه فجــر مــی 
شــکافد.» امــا یعقــوب پاســخ داد، » تــا مــرا برکــت ندهــی، تــورا رهــا نکنــم «. اگــر 
ایــن درخواســت بــا اعتمــاد بنفســی خودســتایانه و یــا گســتاخانه بــه زبــان مــی آمــد، 
بــود  بــه کســی  امــا اعتمــاد بنفــس او مربــوط  یعقــوب بیدرنــگ هــالک مــی شــد. 
کــه بــه ناشایســتگی خویــش اعتــراف کــرده و در همــان حــال بــه امیــن بــودن خــدای 

نگهدارنــده وعــده اعتمــاد مــی کــرد.
 .)۴ آیــه   12 )هوشــع  آمــد «  غالــب  نمــوده،  مجاهــده  فرشــته  بــا   « یعقــوب 
انســان فانــی و گناهــکار بــه واســطه تواضــع و توبــه و تســلیم نفــس، بــا ســرور آســمان 
مجاهــده نمــوده و غالــب آمــد. او بــا دســتان لــرزان خویــش بــه وعــده هــای خداونــد 

چنــگ زد و قلــب محبــت بیکــران، اســتدعای گناهــکار را رد نکــرد.
نیرنــگ  طریــق  از  زادگــی  نخســت  آوردن  بدســت  بــرای  یعقــوب  کــه  گناهــی 
مرتکــب شــده بــود، اینــک بــه روشــنی در مقابــل وی قــرار داشــت. او وعــده هــای 
خداونــد را بــاور نکــرده بــود، بلکــه ســعی کــرده بــود بــا تالشــهای خویــش چیــزی را 
موجــب شــود کــه خداونــد قصــد داشــت تــا در زمــان مناســب و بــه روش خــودش 
آن را تحقــق بخشــد و خداونــد بــرای اینکــه بــه یعقــوب نشــان دهــد کــه گنــاه او را 
بخشــیده اســت، نــام او را تغییــر داد. فرشــته بــه یعقــوب گفــت، » از ایــن پــس نــام 
تــو یعقــوب خوانــده نشــود، بلکــه اســرائیل، زیــرا کــه بــا خــدا و انســان مجاهــده کــردی 

و نصــرت یافتــی « )پیدایــش ۳2 آیــه 28(.
یعقــوب برکتــی را کــه بــرای آن انتظــار کشــیده بــود، دریافــت کــرد گنــاه او بــه 
عنــوان فــردی غاصــب و فریبــکار، آمرزیــده شــده بــود. بحــران زندگــی او، رفــع شــده 
بود. نگرانی، آشفتگی و ندامت زندگی را به کام او تلخ کرده بود، اما اینک همه 
چیــز تغییــر کــرده بــود. مصالحــه بــا خداونــد، شــیرین و آرام بخــش بــود. یعقــوب، 
اکنــون از مالقــات بــا عیســو نمــی ترســید، زیــرا خدایــی کــه گنــاه او را آمرزیــده بــود، 

مــی توانســت دل عیســو را بــه رحــم آورد تــا تضــرع و ندامــت او را بپذیــرد.
در حالیکــه کــه یعقــوب بــا فرشــته کشــتی مــی گرفــت، فرشــته دیگــری بــه نــزد 
عیســو فرســتاده شــد. عیســو در طــی یــک رویــا، بــرادرش را کــه بــرای بیســت و پنــج 
ســال از خانــه پــدرش دور شــده بــود، دیــد. او انــدوه و پریشــانی بــرادرش را در مــرگ 
مــادرش مشــاهده نمــود. او یعقــوب را دیــد کــه از ســوی لشــکریان خداونــد احاطــه 
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شــده بــود و ایــن رویــا را بــا ســربازانش در میــان گذاشــت و بــه ایشــان دســتور داد تــا 
بــه یعقــوب آســیب نرســانند، زیــرا کــه خــدای پــدرش بــا او بــود.

بــه  عیســو  ســو  یــک  از  شــدند.  نزدیــک  یکدیگــر  بــه  گــروه  دو  ایــن  ســرانجام، 
همــراه مــردان جنگــی اش و از ســوی دیگــر یعقــوب بــا زنــان و فرزندانــش و شــبانان 
و کنیزانــش و بــه دنبــال آنهــا صفهــای طوالنــی گلــه هــا و رمــه هــا بــه یکدیگــر نزدیــک 
شــدند. یعقــوب در حالــی کــه بــر چوبدســتی خویــش تکیــه کــرده بــود بــرای مالقــات 
بــا گــروه ســربازان بــه پیــش رفــت. او بــه واســطه کُشــتی اخیــرش بــا فرشــته خداونــد، 
ضعیــف و ناتــوان شــده بــود و بــه آهســتگی راه مــی رفــت، بــا ایــن حــال، ســیمای او 

از شــادی و آرامــش، نورانــی شــده بــود.
آمــد و او  او  بــه اســتقبال  بــه محــض مشــاهده یعقــوب » دوان دوان  عیســو 
بگریســتند «  دو  هــر  و  بوســید  را  او  و  خــود کشــیده،  آغــوش  بــه  برگرفتــه،  در  را 
)پیدایــش ۳۳ آیــه ۴(. مشــاهده ایــن صحنــه، حتــی ســربازان بــی رحــم عیســو را متأثــر 
کــرد. علیرغــم اینکــه عیســو رویایــش را بــا ایشــان در میــان گذاشــته بــود، آنــان نمــی 
توانســتند، تغییــر عقیــده سرورشــان را توجیــه کننــد. هــر چنــد کــه ناتوانــی یعقــوب 
را مشــاهده کردنــد، اصــالً نمــی توانســتند تصــور کننــد کــه ضعــف او بــه قــوت وی 

تبدیــل شــده اســت.
در شــب اضطــراب و عــذاب روحــی در کنــار نهــر یبــوق، زمانــی کــه هالکــت 
بســیار نزدیــک بــه نظــر مــی رســید، یعقــوب یــاد گرفتــه بــود کــه تــوکل بــه قــدرت و 
مســاعدت انســانی چــه انــدازه بیهــوده و بــی پایــه اســت. او فهمیــد کــه مســاعدت 
او فقــط از جانــب کســی مــی آیــد کــه او بــه طــرز وحشــتناکی بــر علیــه او گنــاه کــرده 
بــود. یعقــوب بــا درماندگــی و ناشایســتگی بــر وعــده رحمــت خداونــد بــه گناهــکار 
نــادم تأکیــد کــرده بــود و آن وعــده تضمینــی بــود بــرای او کــه خداونــد او را بخشــیده 
و خواهــد پذیرفــت. بــه اعتقــاد یعقــوب، آســمان و زمیــن زایــل مــی شــدند، امــا کالم 
خداوند و وعده او، جامه عمل می پوشید و همین اعتقاد بود که او را در خالل 

آن مجادلــه هراســناک حفــظ کــرده بــود.
تجربــه یعقــوب در خــالل آن شــب مجادلــه و عــذاب روحــی، معــرف ســختی هــا 
و تجربیاتــی اســت کــه قــوم خداونــد، درســت پیــش از ظهــور ثانــوی مســیح از آن 
عبــور خواهنــد کــرد. ارمیــای نبــی در رویایــی مقــدس، آن روزهــا را دیــده و گفــت، 
» صــدای ارتعــاش شــنیدیم، خــوف اســت و ســالمتی نــی! .... همــه چهــره هــا 
بــه زردی مبــّدل شــده اســت. وای بــر مــا زیــرا کــه آن روز، عظیــم اســت و مثــل آن 
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دیگــری نیســت و آن زمــان تنگــی یعقــوب اســت امــا از آن نجــات خواهــد یافــت « 
)ارمیــا ۳0 آیــات ۵ تــا 7(.

بــرای انســان متوقــف کنــد، آنــگاه  زمانــی کــه مســیح کار شــفاعت خویــش را 
زمــان ســختی فــرا خواهــد رســید. از آن پــس دربــاره اعمــال هــر کــس حکــم داده 
خواهــد شــد و کفــاره ای بــرای شســتن گناهــان نخواهــد بــود. زمانــی کــه عیســی 
از مقــام خویــش بــه عنــوان شــافی انســان در حضــور خــدا، کنــاره گیــری کنــد، خبــر 
باشــکوه اعــالم خواهــد شــد کــه، » پــس شــخصی بــدکار، بــه بــدی کــردن ادامــه دهــد 
ادامــه دهــد و  کــردن  نیکویــی  بــه  نیکــوکار  بپــردازد،  بــه فســاد  و مفســد، همچنــان 
مقــدس، همچنــان مقــدس بمانــد « )مکاشــفه 22 آیــه 11(. از آن پــس روح مهــار 
کننــده خداونــد از زمیــن گرفتــه خواهــد شــد. همانطــور کــه یعقــوب از ســوی بــرادر 
خشــمگینش به مرگ تهدید شــد، به همان ترتیب، قوم خدا از جانب گناهکاران 
کــه در صــدد هالکــت ایشــان هســتند، در معــرض خطــر قــرار خواهنــد گرفــت. و 
همانطور که یعقوب تمام شــب را برای خالصی از دســت عیســو کشــتی گرفت، 
بــه همــان ترتیــب، پارســایان، روز و شــب بــرای خالصــی از دشــمنانی کــه ایشــان را 

احاطــه کــرده انــد، بــه حضــور خداونــد اســتغاثه خواهنــد کــرد.
شــیطان در حضــور فرشــتگان خداونــد، یعقــوب را متهــم کــرده و بــه خاطــر گنــاه 
او، خواهــان نابــودی وی شــده بــود. او عیســو را بــر علیــه وی تحریــک کــرده بــود و 
در خــالل شــب طوالنــی کُشــتی گرفتــِن یعقــوب، ســعی کــرده بــود تــا بــرای دلســرد 
کــردن او و از بیــن بــردن تــوکل او نســبت بــه خداونــد، احســاس گنــاه او را بــه وی 
تحمیل کند. زمانی که یعقوب با رنج و اندوه به فرشته چسبیده و با زاری و تضرع 
التمــاس مــی کــرد، فرشــته آســمانی نیــز بــه خاطــر آزمایــش ایمــان او، گناهــش را بــه او 
یــادآوری کــرده و ســعی کــرده بــود تــا از دســت او بگریــزد، امــا یعقــوب نبایــد روی خــود 
را برگردانــد و ناامیــد شــود. او مــی دانســت کــه خداونــد رحیــم و بخشــنده اســت و 
خــود را در پنــاه لطــف خــدا قــرار داده بــود. او بــه گذشــته خــود نســبت بــه توبــه خــود از 
گنــاه اشــاره کــرده و طلــب آمــرزش کــرده بــود. هــرگاه کــه زندگــی خــود را مــرور مــی کــرد، 
بیشــتر ناامیــد مــی شــد، بــا ایــن حــال، فرشــته را محکــم گرفــت و بــا تضــرع و زاری بــر 

اســتدعای خویــش تأکیــد نمــود، تــا ســرانجام نصــرت یافــت.
تجربــه قــوم خداونــد در مجادلــه نهایــی بــا قدرتهــای شــریر بــه همیــن نحــو خواهــد 
بــود. خداونــد، ایمــان و اســتقامت و اعتمــاد ایشــان بــه قــدرت خویــش را کــه بــرای 
رهایــی ایشــان بــه کار گرفتــه مــی شــود، امتحــان خواهــد کــرد. امــا شــیطان ســعی 
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خواهــد کــرد تــا ایشــان را بــا ایــن تصــور کــه از موقعیــت ناامیــد کننــده ای برخــوردار 
هســتند، وحشــت زده کنــد. او بــه ایشــان خواهــد گفــت کــه گناهانشــان آنقــدر 
بــزرگ اســت کــه نمــی تواننــد آمــرزش گناهــان را دریافــت کننــد. قــوم خداونــد از 
کمبودها و ضعفهایشان آگاه خواهند شد و هنگامی که زندگی هایشان را مرور 
می کنند در ناامیدی فرو خواهند رفت، اما با یادآوری عظمت رحمت خداوند 
و بــا توبــه صادقانــه، بــر وعــده هــای او کــه از طریــق مســیح بــه گناهــکاران نــادم و 
درمانــده اعــالم شــده اســت، پافشــاری و ایســتادگی خواهنــد کــرد. ایمــان ایشــان 
تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه پاســخ دعاهایشــان بــه ســرعت داده نشــده اســت، ضعیــف 
نخواهــد شــد. آنــان بــه قــوت و قــدرت خداونــد چنــگ خواهنــد زد، همانطــور کــه 
یعقــوب بــه فرشــته چســبیده بــود و آنــان نیــز ماننــد یعقــوب فریــاد خواهنــد زد، » تــا 

مــرا برکــت ندهــی، تــو را رهــا نکنــم «. 
اگــر یعقــوب از قبــل بــه خاطــر گناهــی کــه در گرفتــن نخســت زادگــی از طریــق 
بــود، توبــه نمــی کــرد، خداونــد نمــی توانســت دعــای او را  نیرنــگ مرتکــب شــده 
بــه همیــن  بــه واســطه محبــت خویــش زندگــی او را حفــظ کنــد.  اجابــت کــرده و 
ترتیــب، اگــر قــوم خداونــد در اوقــات ســختی بــه گناهانشــان اعتــراف نکــرده باشــند، 
هنگامی که با ترس و ناامیدی مواجه شــوند، شکســت خواهند خورد، وناامیدی 
ایمانشــان را از بیــن خواهــد بــرد و اعتمادشــان را بــرای مجادلــه بــا خداونــد بــه خاطــر 
رهایــی و نجــات، از دســت خواهنــد داد. امــا هنگامــی کــه بــه ناشایســتگی هایشــان 
پــی مــی برنــد، نیــازی بــه پنهــان کــردن گناهانشــان نخواهنــد داشــت، زیــرا گناهــان 

ایشــان بــا خــون مقــدس مســیح شســته خواهــد شــد. 
شــیطان باعــث مــی شــود تــا بســیاری تصــور کننــد کــه خداونــد خیانــت ایشــان را 
در امــور جزیــی زندگــی از قلــم خواهــد انداخــت، در حالــی کــه خداونــد در برخــورد 
بــا یعقــوب نشــان مــی دهــد کــه گنــاه را بــه هیــچ وجــه تحمــل نمــی کنــد. آنانــی کــه 
ســعی مــی کننــد تــا گناهانشــان را توجیــه و یــا پنهــان کننــد، و اجــازه مــی دهنــد تــا 
گناهانشــان اعتراف نشــده و آمرزیده نشــده در دفتر آســمان باقی بماند، از ســوی 
شــیطان شکســت خواهنــد خــورد. شــغل ایشــان هــر چقــدر هــم کــه مهــم باشــد و 
مقــام و موقعیــت ایشــان هــر انــدازه کــه برتــر باشــد، پیــروزی دشــمن بــزرگ نیــز بــه 

همــان انــدازه قطعــی خواهــد بــود.
بــا  آنانــی کــه مرتکــب گنــاه شــده و  بــرای همــه  ایــن وجــود زندگــی یعقــوب  بــا 
توبــه واقعــی بــه ســوی خداونــد بــاز مــی گردنــد، تضمینــی اســت کــه خداونــد ایشــان 
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را رهــا نخواهــد کــرد. بــا تســلیم نفــس و ایمانــی راســخ بــود کــه یعقــوب چیــزی را 
بــه دســت آورد کــه در بدســت آوردن آن از طریــق بــه کار گرفتــن قــدرت خویــش 
شکســت خــورده بــود. خداونــد بــه خــادم خــود تعلیــم داد کــه تنهــا قــدرت و فیــض 
الهــی اســت کــه مــی توانســت برکتــی را کــه او آرزو داشــت بــه وی اعطــا کنــد. در 
مــورد کســانی کــه در ایــام آخــر زندگــی مــی کننــد، نیــز وضــع بــه همیــن ترتیــب خواهــد 
بــود. هنگامــی کــه خطــرات شــریر ایشــان را احاطــه مــی کنــد و ناامیــدی بــر ایشــان 
مســتولی مــی شــود، بایــد فقــط بــه فضایــل مســیح تــوکل کننــد. مــا بــرای خودمــان 
کاری نمــی توانیــم انجــام دهیــم. بایــد بــا تمامــی ناشایســتگی هایمــان بــه فضایــل 
منجــی مصلــوب شــده و قیــام کــرده تــوکل داشــته باشــیم. آنانــی کــه چنیــن کننــد، 
هــالک نخواهنــد شــد. فهرســت ســیاه و طوالنــی گناهانمــان در مقابــل دیــدگان 
خداونــد قــرار دارد. کار ثبــت کامــل شــده اســت، و هیــچ یــک از گناهانمــان بــه 
دســت فراموشــی ســپرده نمــی شــود. بــا ایــن حــال، کســی کــه دعــای بندگانــش را در 
زمانهای قدیم شــنید، دعای ایمان را خواهد شــنید و گناهان را خواهد بخشــید. 

او وعــده داده اســت و بــه وعــده اش عمــل خواهــد کــرد.
یعقوب نصرت یافت، چرا که فردی ثابت قدم و مصمم بود. تجربه او، قدرت 
دعــای مصرانــه را نشــان مــی دهــد. اکنــون زمــان آن فــرا رســیده کــه از دعــای مصرانــه و 
ایمان تزلزل ناپذیر او درس بگیریم. بزرگترین پیروزی برای کلیسای مسیح و یا برای 
اشخاص مسیحی، پیروزیهایی نیست که به خاطر استعداد، تحصیالت، ثروت و 
یــا حمایــت افــراد کســب شــده باشــند، بلکــه پیروزیهایــی اســت کــه در خلــوت دعــا بــا 

خداوند و از طریق ایمان و خلوص نیت، کســب می شــوند.
آنانی که مایل نیستند تا با رها کردن گناه، برکت خداوند را طلب کنند، آن را 
بدســت نخواهنــد آورد. امــا آنانــی کــه ماننــد یعقــوب بــه وعــده هــای خداونــد اطمینان 
مــی کننــد و ماننــد او صــادق و مصمــم هســتند، پیــروز خواهنــد شــد، همانطــور کــه او 
شد. » آیا خدا به داِد برگزیدگان خود که روز و شب به درگاه او فریاد برمی آورند، 
نخواهــد رســید؟ آیــا ایــن کار را همچنــان بــه تأخیــر خواهــد افکنــد؟ بــه شــما مــی گویــم 

که به زودی به داد ایشــان خواهد رســید « )لوقا 18 آیات 7 و 8(.
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به کنعان « 
]این فصل براساس کتاب پیدایش ۳۴؛ ۳۵؛ ۳7 تدوین گردیده است[

 » آمــد  کنعــان  زمیــن  در  شــکیم،  شــهر  بــه   « اردن  مــرز  از  عبــور  بــا  یعقــوب 
)پیدایــش ۳۳ آیــات 18-20(. بدیــن ترتیــب، دعــای یعقــوب در بیــت ئیــل در ایــن 
بازگردانــد،  پدرانــش  بــه ســرزمین  بــه ســالمت  را  او  دیگــر  بــار  کــه خداونــد  مــورد 
اجابــت شــد. او بــرای مدتــی در وادی شــکیم اقامــت کــرد. در همیــن مــکان بــود 
کــه ابراهیــم، صــد ســال پیــش از ایــن، خیمــه خــود را برپــا کــرده و اولیــن مذبــح را در 
ســرزمین وعــده بنــا کــرده بــود. یعقــوب نیــز در همیــن مــکان قطعــه زمینــی را بــرای 
برپــا کــردن خیمــه خــود، از بنــی حمــور، پــدر شــکیم، بــه صــد قســط خریــد. و در 
ایــن زمیــن مذبحــی بنــا نمــود و آن را » اِل اِلوهــه – اســرائیل « یــا » خــدا، خــدای 
اســرائیل « نامیــد، و تمــام اهــل خانــه خــود را هــر روز صبــح و عصــر بــرای تقدیــم 
هدایــا و قربانــی فــرا خوانــد. هــم چنیــن، در همیــن مــکان بــود کــه یعقــوب چاهــی 
را حفــر نمــود کــه هفــده قــرن بعــد، پســر او یعنــی منجــی در گرمــای ظهــر در کنــار 
آن نشســته و اســتراحت کــرد. در کنــار همیــن چــاه بــود کــه منجــی بــه مســتمعین 
شــگفت زده گفــت، کــه از آن » چشــمه ای مــی شــود کــه تــا بــه حیــات جاویــدان 

جوشــان اســت « )یوحنــا ۴ آیــه 1۴(.
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اقامــت یعقــوب و پســرانش در شــکیم بــا خشــونت و خونریــزی خاتمــه یافــت. 
یکــی از دختــران اهــل بیــت یعقــوب بــی عصمــت و غصــه دار شــد و دو بــرادر او 
مرتکــب جنایــت شــدند. تمــام مــردم یــک شــهر بــه خاطــر رفتــار خــالف قانــون یــک 
جــوان متمــرد از دم شمشــیر گذشــته و شــهر ایشــان ویــران شــد. همــه ایــن وقایــع 
وحشــتناک نتیجــه رفتــار دختــر یعقــوب بــود کــه » بــرای دیــدن دختــران آن ملــک 
بیــرون رفــت «. کســی کــه از معاشــرت بــا بــی دینــان خرســند مــی شــود، خــود را بــه 

شــیطان تســلیم نمــوده و راه را بــرای وسوســه هــای او همــوار مــی ســازد.
در  آنــان  امــا  نبــود،  دلیــل  بــی  الوی  و  شــمعون  ظالمانــه  رفتــار  کــه  چنــد  هــر 
برخــورد بــا مــردم شــکیم مرتکــب گناهــی وحشــتناک شــدند. آنــان مقاصــد شــان را 
از یعقــوب پنهــان کــرده بودنــد، امــا اخبــار انتقــام ایشــان بــه گــوش یعقــوب رســید و 
او را از وحشــت لبریــز کــرد. یعقــوب بــه خاطــر دروغ و خشــونت پســرانش غمگیــن 
شــده و بــه ایشــان گفــت، » مــرا بــه اضطــراب انداختیــد، و نــزد ســاکنان ایــن زمیــن 
یعنــی کنعانیــان و فرزیــان مکــروه ســاختید .... و مــن در شــماره قلیلــم، همانــا بــر 
مــن جمــع شــوند و مــرا بزننــد و مــن بــا خانــه ام هــالک شــوم «. امــا ســخنانی را کــه 
یعقــوب پنجــاه ســال بعــد از ایــن واقعــه در مصــر و در بســتر مــرگ، در خصــوص 
بــر زبــان مــی آورد، انــدوه و انزجــار او را آشــکار مــی کنــد.  عمــل ظالمانــه ایشــان 
یعقــوب بــه ایشــان گفــت، » شــمعون و الوی برادرنــد. آالت ظلــم، شمشــیرهای 
ایشــان اســت. ای نفــس مــن بــه مشــورت ایشــان داخــل مشــو، و ای جــالل مــن بــه 
محفــل ایشــان متّحــد مبــاش زیــرا در غضــب خــود مــردم را کشــتند و در خــود رأیــی 
خویــش گاوان را پــی کردنــد. ملعــون بــاد خشــم ایشــان، کــه ســخت بــود، و غضــب 

ایشــان زیــرا کــه تنــد بــود « )پیدایــش ۴9 آیــات ۵ تــا 7(.
زیــرا خشــونت و دروغ در رفتــار و  بــود.  ایــن حقــارت آگاه  یعقــوب از علــت 
شــخصیت پســرانش دیــده مــی شــد. خدایــان دروغیــن در خیمــه او بودنــد و بــت 
پرســتی بــه میــان اهــل خانــه او راه یافتــه بــود. آیــا خداونــد مــی بایســتی بــا ایشــان 
مطابــق بــا اعمالشــان رفتــار مــی کــرد، آیــا او نبایــد ایشــان را در معــرض انتقــام اقــوام 

همســایه بــه حــال خــود رهــا کنــد؟
در حالــی کــه یعقــوب بــا چنیــن مشــکالتی دســت بــه گریبــان بــود، خداونــد بــه 
او امــر کــرد تــا بــه جانــب شــرق و بــه بیــت ئیــل عزیمــت کنــد. فکــر کــردن دربــاره ایــن 
مــکان، نــه تنهــا یعقــوب را بــه یــاد رویــای او در مــورد فرشــتگان و وعــده هــای رحمــت 
خداونــد انداخــت، بلکــه نــذری را کــه او در آنجــا کــرده بــود تــا خداونــد خــدای او 
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ایــن مــکان  بــه  پیــش از عزیمــت  بــه وی خاطــر نشــان مــی کــرد. یعقــوب  باشــد را 
مقــدس، مصمــم شــد تــا تمامــی اهــل خانــه اش را از هــر گونــه ناپاکــی بــت پرســتی 
پــاک کنــد. بنابرایــن بــه اهــل خانــه خــود و همــه کســانی کــه بــا وی بودنــد، گفــت، » 
خدایان بیگانه ای را که در میان شماست، دور کنید و خویشتن را طاهر سازید 
و رختهــای خــود را عــوض کنیــد، تــا برخاســته بــه بیــت ئیــل برویــم و آنجــا بــرای آن 
خدایــی کــه در روز تنگــی مــن، مــرا اجابــت فرمــود و در راهــی کــه رفتــم بــا مــن بــود، 

مذبحــی بســازم «. 
ئیــل، هنگامــی  بیــت  را  اولیــن ســفرش  بســیار، ماجــرای  بــا هیجــان  یعقــوب 
کــه تنهــا و ســرگردان، بــه خاطــر نجــات زندگــی خویــش فــرار کــرده و اینکــه چگونــه 
خداونــد در آن رویــای شــبانه بــه وی ظاهــر شــده بــود را بــرای ایشــان بازگــو کــرد. 
هنگامــی کــه اعمــال خــارق العــاده خداونــد را مــرور مــی کــرد، قلــب او تســکین 
یافــت و فرزندانــش نیــز بــا یــک نیــروی متهــور کننــده تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد. او 
تــا هنگامــی کــه  بــود  بــه کار گرفتــه  بــرای آمــاده کــردن ایشــان، مؤثرتریــن روش را 
بــه بیــت ئیــل مــی رســیدند، در پرســتش خداونــد شــرکت کننــد. » آنــان  ایشــان 
همــه خدایــان بیگانــه را کــه در دســت ایشــان بــود بــه یعقــوب دادنــد، بــا گوشــواره 
هایــی کــه در گوشــهای ایشــان بــود، و یعقــوب آنهــا را زیــر بلوطــی کــه در شــکیم 

بــود، دفــن کــرد «. 
خداونــد باعــث شــد تــا تــرس بــر ســاکنان ســرزمین قــرار گیــرد، تــا کــه بــرای انتقــام 
از قتــل عــام شــکیم اقدامــی نکننــد. مســافران، بــدون درگیــری بــه بیــت ئیــل رســیدند. 
در اینجــا، بــار دیگــر خداونــد بــه یعقــوب ظاهــر شــده و بــا او تجدیــد عهــد کــرد. و 
» یعقوب ستونی برپا داشت، در جایی که با وی تکلم نمود، ستونی از سنگ «. 
در بیــت ئیــل، یعقــوب در مــرگ یکــی از اعضــای شایســته خانــه پــدری اش، 
یعنــی دبــوره، دایــۀ ربــکا کــه بانــوی خــود راحیــل را از بیــن النهریــن تــا ســرزمین کنعــان 
یعقــوب  بــرای  بانــوی ســالخورده  ایــن  ماتــم گرفــت. حضــور  بــود،  کــرده  همراهــی 
رشــته ارزشــمندی بــود کــه او را بــه دوران کودکــی اش و بــه ویــژه بــه مــادری کــه او 
را بســیار دوســت مــی داشــت، متصــل مــی کــرد. دبــوره در حالتــی چنــان اندوهبــار 
دفــن شــد کــه درختــی کــه قبــر او در زیــر آن آمــاده شــد، بــه نــام » الــون ماکــوت یــا 
بلــوط گریــان « خوانــده شــد. خاطــره خدمــت صادقانــه او و عــزاداری بــرای ایــن 
دوســت خانوادگــی نبایــد بدســت فراموشــی ســپرده مــی شــد. مــرگ او واقعــه ای 

مهــم تلقــی شــده و در کالم خداونــد ثبــت گردیــد.
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از بیــت ئیــل تــا حبــرون، فقــط دو روز راه بــود. امــا مــرگ راحیــل در ایــن ســفر 
باعــث رنــج و انــدوه فــراوان یعقــوب شــد. او بــه خاطــر راحیــل چهــارده ســال بــه پــدر 
او البــان خدمــت کــرده بــود و تنهــا عالقــه او بــه راحیــل، ســختی و زحمــت کار او را 
تقلیــل داده بــود. عشــق او بــه راحیــل آنچنــان عمیــق و مانــدگار بــود کــه ســالها بعــد، 
زمانــی کــه یعقــوب در ســرزمین مصــر و در بســتر مــرگ خوابیــده بــود و یوســف بــرای 
دیــدار از پــدر بــه بالیــن او آمــد، یعقــوب پیــر و ســالخورده بــا مــرور زندگــی گذشــته 
اش، میــزان عالقــه اش بــه راحیــل را ایــن چنیــن بیــان مــی کنــد، » و هنگامــی کــه 
مــن از فــّدان آمــدم، راحیــل نــزد مــن در زمیــن کنعــان بــه ســر راه ُمــرد، چــون انــدک 
مســافتی باقــی بــود کــه بــه افراتــه برســم، و او را در آنجــا بــه ســر راه افراتــه کــه بیــت 
للحــم باشــد، دفــن کــردم « )پیدایــش ۴8 آیــه 7(. در سرگذشــت زندگــی طوالنــی و 

پُــر از زحمــت او، فقــدان راحیــل همــواره در حافظــه او جــای داشــت.
جــان  ِحیــن  در  او  آورد.  دنیــا  بــه  را  پســرش  دومیــن  مرگــش،  از  پیــش  راحیــل 
کنــدن، طفــل را » بــن اونــی « نــام نهــاد کــه معنــی آن » پســر رنــِج مــن « مــی باشــد. 
اما یعقــوب، آن پســر را » بــن یامیــن « نــام نهــاد کــه بــه معنــی » پســر دســِت راســِت 
ُمــرد، دفــن شــد و  یــا » قــوت مــن « اســت. راحیــل در همــان مکانــی کــه  مــن « 

یعقــوب بــر قبــر وی ســتونی بــه یــادگار نصــب کــرد.
در راه افراتــه، گنــاه دیگــری، خانــواده یعقــوب را بدنــام کــرد و باعــث شــد تــا 
رؤبیــن، پســر نخســت زاده، از امتیــازات و افتخــارات مربــوط بــه نخســت زادگــی 
پــدر  نــزد  پایــان رســاند و »  بــه  محــروم شــود. ســرانجام، یعقــوب ســفر خویــش را 
خــود، اســحاق، در ممــری آمــد … کــه حبــرون باشــد، جایــی کــه ابراهیــم و اســحاق 
غربــت گزیدنــد « )پیدایــش ۳۵ آیــه 27(. او در ســالهای آخــر عمــر پــدرش در همیــن 
بــه اســحاق پیــر و  مــکان باقــی مانــد. بازگشــت او و توجــه مهربانانــه وی نســبت 

نابینــا، در خــالل ســالهای تنهایــی و مصیبــت او، بــرای وی مایــه تســلی بــود.
یــک  کردنــد.  یکدیگــر مالقــات  بــا  پدرشــان  مــرگ  بســتر  در  و عیســو  یعقــوب 
زمانــی، بــرادر بزرگتــر مشــتاقانه منتظــر چنیــن واقعــه ای بــود تــا از فرصــت اســتفاده 
کــرده و از بــرادرش یعقــوب انتقــام بگیــرد. امــا اینــک احساســات او بســیار تغییــر 
کرده بود. یعقوب نیز که از برکات معنوی مربوط به نخست زادگی خشنود بود، 
تمــام مایملــک پدرشــان را بــه بــرادرش عیســو، بخشــید، میراثــی کــه بــرای عیســو از 
هــر چیــز دیگــری ارزشــمند تــر بــود. آنــان، از آن پــس، بــه خاطــر حســادت و دشــمنی، 
از یکدیگــر بیــزار نبودنــد، امــا از هــم جــدا شــدند، و عیســو بــه ســوی جبــل ســعیر 
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حرکــت کــرد. خدایــی کــه منشــأ بیکــران برکــت اســت، عــالوه بــر بــرکات معنــوی، 
امــوال فراوانــی بــه یعقــوب اعطــا کــرده بــود. دارایــی دو بــرادر، » زیــاده بــود از آنکــه بــا 
هــم ســکونت کننــد و زمیــن غربــت ایشــان بســبب مواشــی ایشــان گنجایــش ایشــان 
را نداشــت «. ایــن جدایــی مطابــق بــا نقشــه ای بــود کــه خداونــد بــرای یعقــوب در 
نظــر گرفتــه بــود و از آنجایــی کــه ایــن دو بــرادر در خصــوص ایمــان مذهبــی بســیار 

متفــاوت بودنــد، بــرای ایشــان بهتــر بــود کــه جــدا از یکدیگــر زندگــی کننــد.
یعقــوب و عیســو بــه یکســان بــرای شــناخت خداونــد تعلیــم دیــده بودنــد و هــر 
امــا هــر دوی  بودنــد.  آزاد  او،  لطــف  الهــی و دریافــت  احــکام  از  دو در اطاعــت 
ایشــان ایــن کار را نکــرده بودنــد. ایــن دو بــرادر در طریــق متفاوتــی گام برمــی داشــتند 

و بــا گذشــت زمــان، راههــای ایشــان بیشــتر و بیشــتر از هــم فاصلــه گرفــت.
به واسطه انتخاب و خواست خداوند نبود که عیسو از دریافت برکت نجات 
محــروم شــده بــود. عطایــای فیــض خداونــد، از طریــق مســیح، بــرای همــگان رایــگان 
اســت. هــر کــس بــا انتخــاب خــودش بــه ســوی هالکــت گام برمــی دارد. خداونــد 
شــرایطی را عرضــه مــی کنــد کــه هــر کســی مــی توانــد بــر اســاس آن حیــات جاودانــی 
را کســب کنــد. ایــن شــرایط بــا اطاعــت از احــکام او از طریــق ایمــان بــه مســیح بــه جــا 
آورده می شود. خداوند یک ویژگی را مطابق با احکامش برگزیده است، و هر که 
بــه معیــار مــورد نظــر او دسترســی یابــد، اجــازه ورود بــه ملکــوت پــر جــالل او را خواهــد 
یافــت. خــود مســیح گفــت، » آن کــه بــه پســر ایمــان دارد، حیــات جاویــدان دارد، امــا 
آن کــه از پســر اطاعــت نمــی کنــد، حیــات را نخواهــد دیــد « )یوحنــا ۳ آیــه ۳6(، » نــه 
هــر کــه مــرا » ســرورم، ســرورم « خطــاب کنــد بــه پادشــاهی آســمان راه یابــد، بلکــه 
تنهــا آن کــه ارادۀ پــدر مــرا کــه در آســمان اســت، بــه جــا آورد « )متــی 7: 21( و در 
کتــاب مکاشــفه اعــالم میکنــد، » خوشــابحال آنــان کــه ردای خــود را مــی شــویند تــا 
حــق دسترســی بــه درخــت حیــات را پیــدا کننــد و بتواننــد بــه دروازه هــای شــهر داخــل 
شوند. « )مکاشفه 22 آیه 1۴(. تا آنجایی که به رستگاری نهایی انسان مربوط می 

شــود، ایــن تنهــا انتخابــی اســت کــه در کالم خداونــد دیــده مــی شــود.
کســی کــه برگزیــده شــده اســت، کار نجــات خویــش را بــا تــرس و لــرز بــه پایــان 
خواهــد رســاند. کســی کــه برگزیــده شــده اســت، لبــاس جنگــی را بــر تــن کــرده و 
بــا ایمــان بــه خوبــی مــی جنگــد. کســی کــه برگزیــده شــده اســت، بــا دعــا مراقــب 
خواهــد مانــد و در کتــب مقــدس تفحــص کــرده و از وسوســه هــا خواهــد گریخــت. 
کســی کــه انتخــاب شــده اســت، پیوســته بــا ایمــان خواهــد زیســت و از هــر کلمــه 
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ای کــه از دهــان خــدا صــادر مــی شــود، اطاعــت خواهــد کــرد. دروازه هــای نجــات 
بــه روی همــگان بــاز اســت و آنانــی کــه از شــرایط تبعیــت کــرده انــد، از ثمــرات آن 

بهــره منــد خواهنــد شــد.
عیســو بــرکات وعــده را خــوار شــمرده بــود. او بــرای چیزهــای دنیــوی، بیشــتر 
از چیزهــای روحانــی ارزش قایــل شــد، و آنچــه را کــه دوســت داشــت دریافــت 
کــرده بــود و بنــا بــه تصمیــم خــودش از قــوم خداونــد فاصلــه گرفتــه بــود. امــا یعقــوب 
میــراث ایمــان را انتخــاب کــرده بــود. هــر چنــد کــه در ابتــدا ســعی نمــوده بــود آن را 
بــا نیرنــگ و دروغ بدســت آورد، امــا خداونــد بــه او فرصــت داده بــود تــا گناهــش 
را تصحیــح کنــد. او در تمــام تجربیــات تلــخ ســالهای زندگــی اش، هرگــز از هــدف 
بــه  یعقــوب  بــود.  نکــرده  صرفنظــر  خویــش  انتخــاب  از  و  نشــده  منحــرف  خویــش 
خوبــی آگاه بــود کــه بــا توســل بــه توانایــی انســانی و دروغ، بــرای کســب برکــت، بــا 
خداونــد مخالفــت ورزیــده بــود. از آن شــب کُشــتی در کنــار نهــر یبــوق، یعقــوب بــه 
آدم دیگــری تبدیــل شــده بــود. اعتمــاد بــه خویشــتن ریشــه کــن شــده بــود و از آن بــه 
بعــد، دیگــر در زندگــی او حیلــه و نیرنــگ دیــده نمــی شــد. حیلــه و نیرنــگ جــای خــود 
را بــه ســادگی و راســتی داده بــود. او درس ســاده تــوکل بــه خداونــد را آموختــه بــود 
و در بحبوحــه گرفتــاری و مصیبــت بــا فروتنــی بــه اراده خداونــد گــردن نهــاده بــود. 
عناصــر فاســد شــخصیت او در کــوره ســوزان آزمایــش، ســوزانده شــده و هماننــد 
تــا جایــی کــه ایمــان ابراهیــم و اســحاق در او  بــود،  نــاب، خالــص گردیــده  طــالی 

نمایــان شــده بــود.
و  تلــخ  نتایــج  بــود،  آمــده  آن  دنبــال  بــه  کــه  حوادثــی  سلســله  و  یعقــوب  گنــاه 
دردناکــی را در شــخصیت و رفتــار پســرانش بــه بــار آورده بــود. هنگامــی کــه پســران 
او بــه ســن بلــوغ رســیدند، گناهــان بزرگــی را مرتکــب شــدند. عواقــب مربــوط بــه 
تعــدد زوجــات در میــان اهــل خانــه او، آشــکار شــده بــود. ایــن شــرارت وحشــتناک و 
زشــت، تمامــی چشــمه هــای محبــت را خشــک مــی کنــد و اثــرات آن مقــدس تریــن 
پیوندهــا را تضعیــف مــی کنــد. حســادت مــادران روابــط زناشــویی را تلــخ کــرده و 
فرزنــدان ســتیزه جــو شــده و تحمــل یکدیگــر را نداشــتند و در نتیجــه، زندگــی پــدر بــه 

واســطه نگرانــی و انــدوه تیــره و تاریــک مــی شــد.
هــر چنــد، در میــان خانــواده یعقــوب یکــی بــود کــه از شــخصیتی بســیار متفــاوت 
و ممتــاز برخــوردار بــود. او یوســف پســر بــزرگ راحیــل بــود کــه زیبایــی شــخصیت 
او، پاکــی ذهــن و قلــب او را منعکــس مــی کــرد. یوســف از طبیعتــی پــاک، فعــال 
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و بــا نشــاط برخــوردار بــود و نشــانه هــای صداقــت و متانــت در او دیــده مــی شــد. 
او بــه تعالیــم و راهنمایــی هــای پــدرش گــوش فــرا مــی داد و بــه اطاعــت از خداونــد 
عالقمنــد بــود. خصائلــی ماننــد مالیمــت، صداقــت و وفــاداری بــه حقیقــت، کــه 
بعدهــا او را در ســرزمین مصــر بــه فــردی ممتــاز و سرشــناس تبدیــل کــرد، از دوران 
مــادرش  مــرگ  از  بعــد  یوســف  بــود.  شــده  آشــکار  او  روزه  هــر  رفتــار  در  کودکــی 
راحیــل، بــه پــدرش عالقمنــد تــر شــد و یعقــوب نیــز » او را از ســایر پســران خــود 

بیشــتر دوســت داشــت، زیــرا کــه او پســر پیــری او بــود « )پیدایــش ۳7 آیــه ۳(.
امــا عالقــه یعقــوب بــه یوســف، مایــه رنــج و زحمــت او شــد. تبعیــض او بــه خاطــر 
یوســف، حســادت ســایر پســرانش را تحریــک کــرد. هنگامــی کــه یوســف، رفتــار بــد 
برادرانــش را دیــد، بســیار آزرده شــد. او بــا مهربانــی بــه ایشــان اعتــراض مــی کــرد، امــا 
اعتــراض او باعــث کینــه و نفــرت بیشــتر ایشــان مــی شــد. او نمــی توانســت گنــاه 
ایشــان را نســبت بــه خداونــد، تحمــل کنــد، بنابرایــن قضیــه را بــرای پــدرش شــرح مــی 

داد و انتظــار داشــت کــه اقتــدار او ایشــان را اصــالح کنــد.
تــا عصبانیــت  بــا اجتنــاب از خشــونت و ســخت گیــری ســعی کــرد  یعقــوب 
ایشــان را تحریــک نکنــد. او بــا مهربانــی، نگرانــی خویــش را بــرای فرزندانــش بیــان 
کــرد و بــه ایشــان التمــاس نمــود تــا احتــرام مــوی ســفید او را نگــه دارنــد و بــرای او بــی 
آبرویــی بــه بــار نیاورنــد و مهــم تــر اینکــه، بــا نادیــده گرفتــن احــکام الهــی، بــه خداونــد 
بی حرمتی نکنند. آنان با آشــکار شــدن شرارتهایشــان ســرافکنده شــدند و هر چند 
کــه در ظاهــر توبــه کردنــد، امــا احساســات واقعــی شــان را مخفــی کردنــد، و کینــه 

ایشــان نســبت بــه یوســف بیشــتر شــد.
هدیــه ناســنجیده پــدر بــه یوســف، یعنــی ردای ارزشــمندی کــه بــه وســیله افــراد 
ممتــاز پوشــیده مــی شــد، نشــانه دیگــری از تبعیــض بــود و ایــن ســوءظن را پدیــد آورد 
کــه او قصــد دارد تــا فرزنــدان بزرگتــر را کنــار گذاشــته و نخســت زادگــی را بــه پســر 
راحیــل اعطــا کنــد. کینــه ایشــان زمانــی بیشــتر شــد کــه یوســف یــک روز خوابــی را 
کــه دیــده بــود بــرای ایشــان بازگــو کــرده و گفــت، » اینــک مــا در مزرعــه بافــه هــا مــی 
بســتیم، کــه نــاگاه بافــه مــن برپــا شــده، بایســتاد و بافــه هــای شــما گــرد آمــده، بــه بافــه 

مــن ســجده کردنــد «. 
بــر مــا ســلطنت  بــا عصبانیــت ســئوال کردنــد، » آیــا فــی الحقیقــه  برادرانــش 
خواهــی کــرد؟ «. از آن پــس خوابــی دیگــر دیــد و بــرادران خــود را از آن خبــر داده، 
گفــت، » اینــک بــاز خوابــی دیــده ام، کــه نــاگاه آفتــاب و مــاه و یــازده ســتاره مــرا 
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بــه وی  بــود او را توبیــخ کــرده، و  ســجده کردنــد.» و یعقــوب کــه در آنجــا حاضــر 
گفــت، ایــن چــه خوابــی اســت کــه دیــده ای؟ آیــا مــن و مــادرت و برادرانــت حقیقتــاً 
خواهیــم آمــد و تــو را بــر زمیــن ســجده خواهیــم نمــود؟ «. یعقــوب علیرغــم ســخنان 
بــه  آینــده  کــردن  مکاشــفه  حــال  در  خداونــد  کــه  داشــت  اعتقــاد  آمیــزش،  توبیــخ 

یوســف مــی باشــد.
زمانــی کــه یوســف در مقابــل برادرانــش ایســتاد، ســیمای او بــا روح الهــام روشــن 
شــده بــود. آنــان نتوانســتند از تحســین کــردن او امتنــاع کننــد، بــا ایــن حــال، قصــد 
نداشــتند تــا از شــرارت هایشــان صرفنظــر کننــد و از او کــه گناهانشــان را توبیــخ 
کــرده بــود، منزجــر شــدند. همــان روحــی کــه آتــش انتقــام را در دل قائــن شــعله ور 

کــرده بــود، آتــش انتقــام را در دلهــای ایشــان شــعله ور مــی کــرد.
برادران یوســف ناچار بودند تا برای یافتن چراگاه برای گله هایشــان از مکانی 
بــه مــکان دیگــر عزیمــت کننــد و بیشــتر اوقــات ماههــا از خانــه دور بودنــد. بعــد از 
مدتــی، شــرایطی پیــش آمــد کــه ایشــان مجبــور شــدند تــا بــه مکانــی کــه پدرشــان در 
شــکیم خریــده بــود، عزیمــت کننــد. مدتــی گذشــت و از ایشــان هیــچ خبــری نشــد. 
یعقــوب بــه خاطــر قســاوت ســابق ایشــان نســبت بــه شــکیمیان، نگــران ســالمتی 
ایشــان شــد و یوســف را فرســتاد تا ایشــان را یافته و خبر ســالمتی آنان را برای وی 
بیــاورد. اگــر یعقــوب از احساســات پســرانش نســبت بــه یوســف آگاه مــی شــد، او 
را تنهــا بــه ســوی آنــان نمــی فرســتاد، امــا آنــان چنیــن احساســی را از او مخفــی نگــه 

داشــته بودنــد.
یوســف با شــادی از پدرش وداع کرد در حالی که نه او و نه یعقوب در خواب 
هــم نمــی دیدنــد کــه تــا دیــدار دوبــاره ایشــان چــه حوادثــی رخ خواهــد داد. بعــد از 
ســفری طوالنــی، هنگامــی کــه یوســف بــه شــکیم رســید، برادرانــش و گلــه هایشــان را 
نیافــت. بعــد از پــرس و جــو فهمیــد کــه ایشــان بــه دوتــان عزیمــت کــرده انــد. او تــا آن 
موقــع بیــش از پنجــاه فرســخ راه پیمــوده بــود و اینــک بــرای ملحــق شــدن بــه ایشــان، 
بایــد پانــزده فرســخ دیگــر راه مــی پیمــود. بنابرایــن بــا عجلــه بــه راه افتــاد و فکــر تقلیــل 

دادن نگرانــی پــدر و دیــدار بــرادران موجــب شــد تــا خســتگی راه را فرامــوش کنــد.
برادرانــش او را دیدنــد کــه نزدیــک مــی شــود، امــا نــه مســیر طوالنــی کــه او بــرای 
بــه  او  نیــاز  نــه  و  او،  و گرســنگی  نــه خســتگی  و  بــود،  پیمــوده  ایشــان  بــا  مالقــات 
میهمــان نــوازی و محبــت برادرانــه ایشــان، نتوانســت دلهــای آکنــده از کینــه و نفــرت 
آنــان را  بــود،  کــه نشــانه محبــت پدرشــان  او  نــرم کنــد. مشــاهده ردای  را  ایشــان 
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دچــار جنــون کــرد و بــا تمســخر بــه یکدیگــر گفتنــد، » اینــک ایــن صاحــب خوابهــا مــی 
آیــد «. احســاس حســادت و انتقــام جویــی برایشــان مســلط شــده بــود، بنابرایــن 
گفتنــد، » بیاییــد او را بکشــیم، و بــه یکــی از ایــن چاههــا بیندازیــم، و گوئیــم کــه 

جانــوری درنــده او را خــورد و ببینیــم خوابهایــش چــه مــی شــود «. 
اگــر بــه خاطــر روبیــن نبــود، آنــان نقشــه شــان را اجــرا مــی کردنــد، زیــرا روبیــن 
از شــرکت در قتــل بــرادرش اکــراه داشــت. او بــه ایشــان پیشــنهاد کــرد تــا یوســف 
را در چاهــی افکننــد و در آنجــا رهــا کننــد تــا بمیــرد. او قصــد داشــت تــا بــه طــور 
مخفیانــه او را نجــات دهــد و بــه نــزد پــدرش بازگردانــد. روبیــن بعــد از متقاعــد کــردن 
برادرانــش، ایشــان را تــرک کــرد، زیــرا مــی ترســید کــه نتوانــد احساســاتش را کنتــرل 

کنــد و منظــور اصلــی او بــرای ایشــان آشــکار شــود.
توقــع  ایشــان  از  او  شــد.  نزدیــک  برادرانــش  بــه  خطــر  از  اطــالع  بــی  یوســف، 
داشــت تــا بــه او خــوش آمــد گوینــد، امــا در عــوض بــا نگاههــای عصبانــی و انتقــام 
جویانه ایشان مواجه شد. آنان، او را مورد حمله قرار داده و ردای او را از تن وی 
در آوردنــد. کنایــه هــا و تهدیدهــا، نقشــه خطرنــاک ایشــان را آشــکار کــرد. التمــاس 
هــای یوســف بــی پاســخ مانــد. او کامــالً در چنــگال قــدرت مــردان دیوانــه اســیر شــده 
بــود. ســرانجام او را روی زمیــن کشــیده و بــر ســر چــاه بردنــد و ســپس او را بــه درون 
چاه انداختند تا از فرط گرسنگی بمیرد و » سپس برای غذا خوردن نشستند «. 
امــا بعضــی از ایشــان ناراحــت بودنــد. آنــان بــه خاطــر شــرکت در انتقــام جویــی 
از یوســف، احســاس رضایــت نمــی کردنــد. بــزودی گروهــی مســافر از دور دیــده 
شــد کــه بــه ایشــان نزدیــک مــی شــدند. قافلــه ای از طایفــه اســماعیل بــه همــراه 
کاالهایشــان از آنســوی اردن بــه طــرف مصــر در حرکــت بودنــد. و اینــک یهــودا بــه 
بــرادران خــود گفــت کــه بــه جــای رهــا کــردن یوســف در چــاه، بهتــر اســت کــه او را بــه 
ایــن بازرگانــان بــی دیــن بفروشــند. بــه ایــن ترتیــب، یوســف از ســر راه ایشــان برداشــته 
مــی شــد و آنــان از خــون او ُمبــری مــی شــدند. یهــودا بــه ایشــان گفــت، » دســت 
مــا بــر وی نباشــد، زیــرا کــه او بــرادر و گوشــت ماســت «. آنــگاه، برادرانــش بــا ایــن 

پیشــنهاد موافقــت کــرده و یوســف را از چــاه بیــرون آوردنــد.
یوســف بــه محــض دیــدن تجــارت پیشــگان، از واقعیــت هراســناک آگاه شــد. 
بــرای او، بردگــی از ُمــردن دردنــاک تــر بــود. در حالــی کــه از وحشــت مــی لرزیــد، بــه 
برادرانــش التمــاس کــرد تــا او را بــه بردگــی نفروشــند. تعــدادی از ایشــان تحــت تأثیــر 
قــرار گرفتنــد، امــا از تــرس، ســاکت ماندنــد. اگــر یوســف آزاد مــی شــد، ماجــرا را بــرای 
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پدرش بازگو می کرد و یعقوب خشونت ایشان نسبت به پسر محبوبش را نادیده 
نمــی گرفــت. بنابرایــن، بــا قســاوت او را بــه بازرگانــان بــی دیــن تســلیم کردنــد. قافلــه 

بســوی مصــر روانــه شــد و بــه زودی از نظــر ایشــان ناپدیــد گردیــد.
نبــود. او  امــا یوســف در آنجــا  بــه ســر چــاه بازگشــت،  پــس از مدتــی، روبیــن 
جامــه خــود را چــاک زده و نــزد برادرانــش بــاز آمــد و گفــت، طفــل نیســت و مــن 
کجــا بــروم؟ او پــس از آگاهــی از سرنوشــت یوســف، فهمیــد کــه بازگردانــدن او غیــر 
ممکــن اســت، بنابرایــن بــرای پنهــان کــردن گنــاه برادرانــش، بــه ایشــان ملحــق شــد. 
آنــان ردای یوســف را گرفتنــد و بُــز نــری را کشــته، و ردا را در خونــش فــرو بردنــد. 
و آن ردای بلنــد را فرســتادند و بــه پــدر خــود رســانیده، گفتنــد، ایــن را یافتــه ایــم، 
تشــخیص ده کــه ردای پســرت اســت یــا نــه؟ آنــان خودشــان را بــرای مواجــه شــدن 
بــا ایــن صحنــه دردنــاک آمــاده کــرده بودنــد، امــا بــرای مشــاهده انــدوه جانســوز و 
فریــاد جگــر خــراش پدرشــان آمــاده نبودنــد. یعقــوب ردا را شــناخته و گفــت، » 
ردای پســر مــن اســت! جانــوری درنــده او را خــورده اســت، و یقینــاً یوســف دریــده 
شــده اســت «. پســران و دختــران یعقــوب ســعی کردنــد او را تســلّی دهنــد، امــا 
مــی روم «.  فــرود  بــه گــور  نــزد پســر خــود  تســلّی نپذیرفــت و گفــت، » ســوگوار 
مــردان جــوان از کاری کــه کــرده بودنــد، وحشــت زده شــدند، امــا بــه خاطــر تــرس از 
توبیخ پدرشــان، همچنان ســعی کردند تا گناهشــان را که اینک در نظرشــان بســیار 

بــزرگ بــود، مخفــی نــگاه دارنــد.
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]این فصل بر اساس کتاب پیدایش باب ۳9 تا ۴1 تدوین گردیده است[

در ایــن اثنــاء یوســف بــه همــراه اســیر کنندگانــش بــه ســوی مصــر رهســپار شــد. 
بــه ســوی مرزهــای کنعــان حرکــت مــی کــرد،  بــه جنــوب  در حالــی کــه کاروان رو 
پــدرش در میــان آنهــا قــرار داشــت،  تپــه هایــی را کــه خیمــه هــای  یوســف از دور 
شــناخت. او بــا اندیشــیدن بــه پــدر مهربانــش و بــه خاطــر تنهایــی و مصیبــت او، 
بــه تلخــی گریســت. منظــره دوتــان بــار دیگــر در مقابــل چشــمانش ظاهــر شــد. او 
بــرادران خشــمگین خــود را دیــد و نگاههــای غضــب آلــود ایشــان را کــه متوجــه وی 
بود، احســاس کرد. ســخنان زننده و توهین آمیز ایشــان را که در پاســخ به التماس 
هــای دردنــاک او بــر زبــان آورده شــده بــود، در گــوش او طنیــن انــداز شــد. یوســف 
بــا قلبــی مضطــرب بــه آینــده اندیشــید. شــرایط او چقــدر تغییــر کــرده بــود! فرزنــد 
محبــوب و نــاز پــرورده ای کــه اینــک حقیــر و بــی پنــاه اســت! تنهــا و بــی یــاور، بــه 
ســوی ســرزمینی بیگانــه رهســپار بــود! چــه سرنوشــتی در انتظــار او بــود! و یوســف 

بــرای لحظاتــی خــود را در اضطــراب و انــدوه رهــا کــرد. 
شــد.  مــی  او  برکــت  مایــه  ای،  تجربــه  چنیــن  حتــی  خــدا،  خواســت  بــه  امــا 
یوســف در خــالل چنــد ســاعت، چیزهایــی را آموخــت کــه ســالها زندگــی کــردن 
نمــی توانســت بــه او بیامــوزد. پــدر او، اگــر چــه وی را بســیار محبــت کــرده بــود، 
امــا بــا طرفــداری از او و بــی توجهــی نســبت بــه ســایر برادرانــش، اشــتباه بزرگــی را 
مرتکــب شــده بــود. جانبــداری ناســنجیده پــدر از یوســف، برادرانــش را عصبانــی 
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نمــوده و آنــان را بــه انجــام عملــی ظالمانــه تحریــک کــرده بــود و باعــث شــده بــود تــا 
او از خانــواده اش جــدا گــردد. اثــرات تبعیــض و جانبــداری، اکنــون نیــز در رفتــار و 
شــخصیت او دیــده مــی شــد. اشــتباهاتی کــه در گذشــته نادیــده گرفتــه شــده بــود، 
اینــک مــی بایســتی تصحیــح مــی شــد. یوســف بــه فــردی خودپســند و پرتوقــع تبدیــل 
شــده بــود. او کــه بــه مهربانــی و مراقبــت پــدرش خــو گرفتــه بــود، اینــک خــود را بــرای 
پــر مشــقت  و  بیگانــه و در زندگــی ســخت  کــه در ســرزمین  بــا مشــکالتی  مقابلــه 

بردگــی بــر ســر راهــش قــرار مــی گرفــت، آمــاده احســاس نمــی کــرد.
یــاد  در کودکــی اش  یوســف  پــدرش شــد.  خــدای  متوجــه  او  افــکار  ســپس، 
گرفتــه بــود کــه خــدا را دوســت داشــته باشــد و از او بترســد. او بارهــا در خیمــه 
بــود،  دیــده  پــدرش  از خانــه  فــرار  هنــگام  در  او  کــه  ماجــرای خوابــی  بــه  یعقــوب 
گــوش فــرا داده و وعــده هایــی کــه خداونــد بــه یعقــوب داده بــود و چگونگــی تحقــق 
یافتــن ایــن وعــده هــا، بارهــا بــرای او بازگــو شــده بــود. اینکــه چگونــه در زمــان نیــاز، 
فرشــتگان خداونــد بــرای راهنمایــی، تســلی و محافظــت او آمــده بودنــد. و اینکــه 
چگونــه از محبــت خداونــد در فراهــم کــردن یــک منجــی بــرای انســانها آگاه شــده 
بــود. اینــک تمامــی ایــن درســهای ارزشــمند بــه صراحــت پیــش روی او قــرار گرفتــه 
بــود. یوســف فهمیــد کــه خــدای پــدرش، خــدای او نیــز خواهــد بــود. و ســپس خــود 
را بــه خداونــد ســپرد و بــا تمامــی دل دعــا کــرد تــا محافظــت کننــده اســرائیل، در 

ســرزمین غربتــش، بــا وی همــراه باشــد.
 یوســف بــا شــادمانی عــزم خــود را جــزم کــرد تــا وفــاداری خــود را بــه خداونــد 
اثبــات کنــد و تحــت هــر شــرایطی از پادشــاه آســمان پیــروی کنــد. او بــا خــود عهــد 
بــا تمــام دل خدمــت کنــد و ســختی هــای زندگــی را بــا شــکیبایی  کــرد تــا خــدا را 
تحمــل کــرده و همــه وظایــف خــود را بــا صداقــت انجــام دهــد. تجربیــات یــک روز 
ســخت، به نقطه عطفی در زندگی او تبدیل شــد و مصیبت وحشــتناک آن، او را 

از کودکــی نازپــرورده بــه مــردی اندیشــمند، شــجاع و خویشــتندار تبدیــل کــرد.
بــه فوطیفــار فرمانــده محافظــان  بــه مصــر،  قافلــه  بــه محــض رســیدن  یوســف 
بــه مــدت ده ســال در خانــه او خدمــت کــرد و در همیــن  فرعــون فروختــه شــد و 
خانــه بــود کــه بــا وسوســه ای غیــر عــادی روبــرو شــد. او در میــان بــت پرســتان ســاکن 
بــود. پرســتش خدایــان کاذب در میــان مصریــان کــه در آن زمــان در زمــره متمــدن 
تریــن اقــوام بــه شــمار مــی رفتنــد، امــری رایــج بــود. بــا ایــن حــال، یوســف صداقــت 
و وفــاداری خــود را بــه خداونــد حفــظ کــرد. دیدنــی هــا و صداهــای فاســد، از هــر 
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ســو، او را احاطه کرده بود، اما او مانند کســی بود که نه می دید و نه می شــنید. 
افــکار او اجــازه نداشــت تــا دربــاره موضوعــات ممنــوع فکــر کنــد.

اشتیاق برای جلب رضایت مصریان نمی توانست باعث شود که او اصول 
و اعتقادات خود را مخفی نگاه دارد. اگر او این کار را میکرد، در مقابل وسوسه 
هــا شکســت مــی خــورد. امــا یوســف بــه خاطــر اعتقــاد پدرانــش ســرافکنده نبــود و 

ســعی نکــرد تــا ایــن حقیقــت را کــه او پرســتنده خداونــد بــود، مخفــی نگــه دارد.
» و خداونــد بــا یوســف بــود، او مــردی کامیــاب شــد، و در خانــه اربــاب مصــری 
خــود مانــد. و اربابــش دیــد کــه خداونــد بــا وی مــی باشــد، و هــر آنچــه او مــی کنــد، 
خداونــد در دســتش راســت مــی آورد. پــس یوســف در نظــرش التفــات یافــت، و او 
را خدمــت مــی کــرد، و او را بــه خانــه خــود برگماشــت و تمــام مایملــک خویــش را بــه 
وی ســپرد .... و آنچــه بــا وی بــود، خبــر نداشــت، جــز نانــی کــه مــی خــورد « )بــرای 

اطــالع بیشــتر بــه فصــل ۳9 کتــاب پیدایــش مراجعــه شــود(.
موفقیــت بــی نظیــر یوســف در امــوری کــه تحــت مســئولیت او قــرار داشــت، 
حاصــل یــک معجــزه مســتقیم نبــود، بلکــه ثمــره ســخت کوشــی، دقــت و توانایــی 
بــود. یوســف موفقیــت خــود را مرهــون  بــا برکــت الهــی آراســته شــده  بــود کــه  او 
لطــف خداونــد بــود و حتــی آقــای بــت پرســت او نیــز ایــن موضــوع را بــه عنــوان راز 
موفقیــت بــی نظیــر او پذیرفتــه بــود. معهــذا چنیــن موفقیتــی بــدون اســتقامت و 
تــالش هدفمنــد امــکان ناپذیــر بــود. خداونــد بــه واســطه وفــاداری و ایمــان خــادم 
خویــش، جــالل یافتــه بــود. هــدف خداونــد ایــن بــود کــه یوســف بــا پاکــی و شــرافت 
خویــش، تفــاوت بــارز میــان ایمانــدار بــه خداونــد بــا بــت پرســتان را نشــان دهــد و 

بدیــن ترتیــب نــور فیــض الهــی در میــان تاریکــی بــی دینــی بدرخشــد.
یوســف بــه خاطــر صداقــت و شایســتگی هــای خویــش در نظــر فوطیفــار کــه او 
را نــه بــه چشــم یــک بــرده، بلکــه بــه چشــم پســر خــود نــگاه مــی کــرد، التفــات یافــت. 
یوســف جــوان، بــه زودی بــا مــردان فرهیختــه و مقامــات مصــر آشــنا شــد و دانــش 
مربــوط بــه علــوم، زبانهــا و امــور مربــوط بــه دولــت را کــه بــرای نخســت وزیــری آینــده 

مصــر ضــروری بــود، فــرا گرفــت.
امــا ایمــان و درســتکاری یوســف، مــی بایســتی بــا آزمایشــی ســخت، محــک زده 
مــی شــد. همســر فوطیفــار تــالش کــرد تــا مــرد جــوان را بــه زیــر پــا گذاشــتن احــکام 
خداونــد ترغیــب کنــد. یوســف تــا آن زمــان از فســادی کــه در آن ســرزمین بــی دیــن 
شــایع بــود، ســالم مانــده بــود، امــا ایــن وسوســه، بســیار ناگهانــی و قــوی و فریبنــده 
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بــود. او چگونــه بایــد بــا آن برخــورد مــی کــرد؟ در یــک ســو، پنهــان کاری، التفــات و 
پــاداش و در ســوی دیگــر بــی آبرویــی، زنــدان و احتمــاالً مــرگ قــرار داشــت. تمامــی 
آینــده او در گــرو ایــن تصمیــم بــود. آیــا اصــول پیــروز مــی شــد؟ آیــا یوســف همچنــان 
بــه خداونــد وفــادار مــی مانــد؟ فرشــتگان آســمانی بــا نگرانــی غیــر قابــل وصفــی، بــه 

ایــن صحنــه مــی نگریســتند. 
بــه  بــه همســر فوطیفــار، قــدرت ایمــان را آشــکار مــی کنــد. او  پاســخ یوســف 
امانــت آقایــش خیانــت نمــی کنــد و عواقــب چنیــن کاری هــر چــه کــه باشــد، او 
بــه ســرورش در آســمان وفــادار مــی مانــد. بســیارند کســانی کــه بــه خاطــر رضایــت 
همنوعانشــان و بــرای مجــرم قلمــداد نشــدن در مقابــل دیگــران، در مقابــل چشــمان 
نظــاره گــر خداونــد و فرشــتگان مقــدس، پــا را از گلیــم خــود فراتــر گذاشــته و مرتکــب 
گنــاه شــدند، در حالــی کــه بیشــترین توجــه بــه یوســف بــه خداونــد بــود. او گفــت، 

» چگونــه مرتکــب ایــن شــرارت بــزرگ شــوم و بــه خــدا خطــا ورزم؟ « 
اگــر مــا نیــز ایــن عقیــده را در دلهایمــان مــی پروردیــم کــه خداونــد هــر آنچــه را 
کــه انجــام مــی دهیــم و بــر زبــان مــی آوریــم، مــی بینــد و مــی شــنود و حســاب گفتــار 
و اعمــال مــا را نــگاه مــی دارد، و اینکــه در مقابــل تمامــی اینهــا پاســخگو هســتیم، 
آنــگاه از ارتــکاب گنــاه مــی ترســیدیم. جوانــان بایــد بــه خاطــر داشــته باشــند کــه هــر 
جــا کــه باشــند و هــر کاری کــه انجــام دهنــد، در حضــور خداونــد هســتند. هیــچ 
یــک از اعمــال و رفتــار هــای مــا از دیــد خداونــد پنهــان نمــی مانــد و نمــی توانیــم 
اعمالمــان را از دیــد قــادر مطلــق پنهــان کنیــم. قوانیــن بشــری هــر چنــد ســخت و 
انعطــاف ناپذیــر باشــند، بیشــتر اوقــات از ســوی افــراد زیــر پــا گذاشــته مــی شــوند و 
مجرمیــن بــه خاطــر شــناخته نشــدن، از مجــازات مــی گریزنــد، در حالــی کــه احــکام 
خداونــد ایــن چنیــن نیســت. تاریــک تریــن شــبها نمــی تواننــد، گنــاه فــرد گناهــکار را 
از دیــد خداونــد پنهــان کننــد. فــرد گناهــکار ممکــن اســت خــود را تنهــا احســاس 
کنــد، ولیکــن عمــل او از ســوی خداونــد دیــده مــی شــود و تمــام انگیــزه هــای باطنــی 
او در معــرض بازرســی الهــی قــرار دارنــد. هــر عملــی، هــر ســخنی و هــر فکــری، 
آنچنــان زیــر نظــر قــرار دارد کــه گویــی غیــر از آن فــرد، هیــچ کــس دیگــری در ایــن جهــان 

زندگــی نمــی کنــد و توجــه آســمان بــر روی او معطــوف شــده اســت. 
زن  زیــرا  شــد،  مصیبــت  دچــار  درســتکاری،  و  صداقــت  خاطــر  بــه  یوســف 
فوطیفار برای انتقام جویی از او، وی را به گناهی زشــت متهم کرد و باعث شــد 
تــا بــه زنــدان افکنــده شــود. اگــر فوطیفــار اتهــام همســرش بــر علیــه یوســف را بــاور 
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مــی کــرد، جــوان عبرانــی جــان خــود را از دســت مــی داد، امــا شــرافت و نجابتــی کــه 
در رفتــار یوســف دیــده مــی شــد، بــی گناهــی او را گواهــی مــی داد. معهــذا، یوســف 

بــرای حفــظ آبــروی آقایــش، بــا رســوایی بــه زنــدان افکنــده شــد. 
یوســف در ابتــدا بــا بــد رفتــاری و خشــونت زندانبانــان روبــرو شــد. نویســنده 
مزامیــر مــی گویــد کــه، » پایهــای وی را بــه زنجیــر بســتند و جــان او در آهــن بســته 
شــد، تا وقتی که ســخن او واقع شــد و کالم خداوند او را امتحان نمود « )مزامیر 
10۵ آیــه 18(. بــا ایــن حــال، شــخصیت عالــی یوســف، حتــی در تاریکــی ســیاهچال 
نیــز مــی درخشــید. او ایمــان و شــکیبایی خویــش را حفــظ کــرد و هــر چنــد کــه ســالها 
ایــن  امــا  بــود،  پاســخ داده شــده  تریــن شــکلی  بیرحمانــه  بــه  او  خدمــت صادقانــه 
کــه از  بــود  از آرامشــی برخــوردار  او  او نشــد.  امــر موجــب بدگمانــی و ترشــرویی 
بــه  بــه همیــن دلیــل، مشــکل خــود را  معصومیتــی آگاهانــه نشــئت مــی گرفــت و 
خداونــد ســپرد. او بــه مشــکالت خــود فکــر نکــرد بلکــه مصیبــت خویــش را بــا کاهــش 
یــک کاری  نیــز  زنــدان  او حتــی در درون  کــرد.  دیگــران، فرامــوش  دادن مصائــب 
پیــدا کــرد تــا انجــام دهــد. خداونــد در میــان مصیبــت و پریشــانی، یوســف را بــرای 
خدمــت مؤثرتــری آمــاده مــی کــرد و او انضبــاط مــورد نیــاز بــرای انجــام چنیــن خدمتــی 
اثــرات گنــاه و جنایــت، در  نتایــج ظلــم و اســتبداد و  بــا مشــاهده  را رد نکــرد. او 
زنــدان، درس عدالــت، شــفقت و رحمــت را آموخــت کــه او را آمــاده کــرد تــا قــدرت 

خویــش را بــا حکمــت و دلســوزی اعمــال کنــد.
یوســف بــه تدریــج اعتمــاد زندانبانــان را جلــب کــرد و ســرانجام مســئولیت تمــام 
زنــدان بــه او ســپرده شــد. نقشــی کــه او در زنــدان ایفــا کــرد، یعنــی صداقــت هــر 
روزه او، دلســوزی او نســبت بــه کســانی کــه در میــان مشــکالت و مصائــب گرفتــار 
بودنــد، راه را بــرای کامیابــی و افتخــارات آینــده او همــوار کــرد. هــر نــوری کــه بــر 
دیگــران مــی تابانیــم، بــر مــا منعکــس خواهــد شــد. هــر ســخنی کــه از روی مهربانــی 
و همــدردی بــه دردمنــدان گفتــه مــی شــود، هــر عملــی کــه ســتم دیــده ای را تســلی 
مــی دهــد، و هــر هدیــه ای کــه بــه یــک انســان نیازمنــد داده مــی شــود، اگــر بــا انگیــزه 
ای درســت انجــام شــود، برکاتــی را بــرای اعطــا کننــده بــه همــراه خواهــد داشــت. 
رئیــس خبــازان و رئیــس ســاقیان پادشــاه بــه خاطــر اینکــه بــه آقــای خویــش یعنــی 
پادشــاه مصــر خطــا کــرده بودنــد، بــه زنــدان افکنــده شــده و تحــت مســئولیت یوســف 
قــرار گرفتنــد. یــک روز صبــح، هنگامــی کــه غمگیــن بــه نظــر مــی رســیدند، یوســف از 
ایشــان علت را جویا شــد، آنان به وی گفتند که خوابی دیده اند و کســی نیســت 
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کــه آن را برایشــان تعبیــر کنــد. یوســف بــه ایشــان گفــت، » آیــا تعبیــر هــا از آِن خــدا 
نیســت؟ آن را بــه مــن بــاز گوئیــد «. هنگامــی کــه هــر یــک از ایشــان خــواب خــود 
را بــرای یوســف بــاز گفــت، او تعبیــر آن را بــرای ایشــان بازگــو کــرد. بعــد از ســه روز 
رئیــس ســاقیان بــه مقــام خویــش منصــوب شــد و جــام را بــه رســم ســابق بــه دســت 

فرعــون داد. امــا رئیــس خبــازان بــه دســتور فرعــون کشــته شــد.
ســاقی پادشــاه به یوســف قول داده بود تا به خاطر تعبیر خواب او و خدمات 
بســیاری کــه یوســف بــه او کــرده بــود، از وی قدردانــی کنــد. و یوســف نیــز بــه اســارت 
ظالمانه خود اشاره کرده و از وی خواسته بود تا وضعیت او را نزد فرعون مطرح 
کنــد. یوســف بــه او گفــت، » هنگامــی کــه بــرای تــو نیکــو شــود، مــرا یــاد کــن و بــه 
مــن احســان نمــوده، احــوال مــرا نــزد فرعــون مطــرح کــن و مــرا از ایــن خانــه بیــرون آور، 
زیــرا کــه فــی الواقــع از زمیــن عبرانیــان دزدیــده شــده ام، و اینجــا نیــز کاری نکــرده ام 
کــه مــرا در ســیاهچال افکننــد « )بــه کتــاب پیدایــش فصــل ۴0 رجــوع شــود(. رئیــس 
ســاقیان متوجــه شــده بــود کــه خوابــش از هــر نظــر تحقــق یافتــه اســت، بــا ایــن حــال، 
هنگامــی کــه مجــدداً در نظــر فرعــون التفــات یافــت، یوســف را بــه یــاد نیــاورد، بلکــه 
او را فرامــوش کــرد. یوســف بــرای دو ســال دیگــر در زنــدان مانــد و اشــتیاقی کــه در 
دل او برانگیختــه شــده بــود، بــه تدریــج از بیــن رفــت و درد تلــخ ناسپاســی بــه دردهــای 

دیگــر او افــزوده شــد.
امــا دســت خداونــد در آســتانه گشــودن درهــای زنــدان بــود. پادشــاه مصــر در 
یک شب، دوبار خواب دید و خوابهای او ظاهراً از مصیبتی عظیم حکایت می 
کــرد. او نمــی توانســت تعبیــر خوابهــا را روشــن کنــد و افــکار او مضطــرب و پریشــان 
شــد. جادوگــران و جمیــع حکیمانــی کــه در قلمــرو پادشــاهی او بودنــد نتوانســتند 
خوابهای او را تعبیر کنند. اضطراب و ناامیدی پادشــاه شــدت یافت و وحشــت 
بــر سراســر کاخ او حاکــم شــد. رئیــس ســاقیان بــا مشــاهده اضطــراب و وحشــت 
همــگان، خوابــی را کــه خــود در زنــدان دیــده بــود بــه خاطــر آورد و متعاقــب آن بــه 
یــاد یوســف افتــاد. او بیدرنــگ بــه پادشــاه اطــالع داد کــه چگونــه خــواب خــود او و 
خــواب رئیــس خبــازان از ســوی زندانــی عبرانــی تعبیــر شــده و اینکــه چگونــه پیــش 

بینــی او بــه تحقــق پیوســته بــود.
یــک  بــا  بــرای فرعــون، رّد کــردن جادوگــران و مــردان حکیــم دربــار و مشــورت 
بیگانــه و بــرده، نوعــی حقــارت محســوب مــی شــد، امــا او بــرای نجــات از اضطــراب 
و وحشــت، حاضــر بــود تــا پســت تریــن خدمــت را بپذیــرد. آنــگاه فرعــون فرســتاده، 
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یوسف را خواند و او را به زودی از زندان بیرون آوردند و صورت خود را تراشیده، 
رخــت خــود را عــوض کــرده و بــه حضــور فرعــون آمــد. 

» فرعون به یوسف گفت، خوابی دیده ام و کسی نیست که آن را تعبیر کند، 
و دربــاره تــو شــنیدم کــه خــواب مــی شــنوی تــا تعبیــرش کنــی. یوســف بــه فرعــون پاســخ 
گفت: از من نیست، خدا فرعون را به سالمتی جواب خواهد داد. پاسخ یوسف 
بــه فرعــون، فروتنــی و ایمــان او را بــه خداونــد نشــان مــی دهــد. او افتخــار برخــورداری 
از حکمــت عالــی در خــود را بــا فروتنــی انــکار کــرده و مــی گویــد، از مــن نیســت، بلکــه 

تنهــا خداســت کــه مــی توانــد ایــن اســرار را آشــکار کنــد «. 
آنــگاه فرعــون خوابهــای خــود را بــرای یوســف بازگــو کــرده و گفــت، » در خــواب 
خــود دیــدم کــه اینــک بــه کنــار نهــر ایســتاده ام و نــاگاه هفــت گاو فربــه و خــوب 
بــر مرغــزار مــی چرنــد. و اینــک هفــت گاو دیگــر زبــون و  صــورت از نهــر برآمــده، 
بســیار زشــت صورت و الغر گوشــت، که در تمامی زمین مصر بدان زشــتی ندیده 
بــودم، در عقــب آنهــا بــر مــی آینــد. و گاوان الغــر زشــت، هفــت گاو فربــه اول را مــی 
خورنــد و چــون بــه شــکم آنهــا فــرو رفتنــد معلــوم نشــد کــه بــدرون آنهــا شــدند، زیــرا کــه 
صــورت آنهــا مثــل اول زشــت مانــد. پــس بیــدار شــدم و بــاز خوابــی دیــدم کــه اینــک 
هفــت ســنبله پُــر و نیکــو بــر یــک ســاق بــر مــی آیــد. و اینــک هفــت ســنبله خشــک 
و باریــک و از بــاد شــرقی پژمــرده، بعــد از آنهــا مــی رویــد. و ســنابل الغــر، آن هفــت 
ســنبله نیکــو را فــرو مــی بــرد. و جادوگــران را گفتــم، لیکــن کســی نیســت کــه بــرای 

مــن شــرح کنــد «. 
آنچــه  از  خــدا  اســت.  یکــی  فرعــون  خــواب   « گفــت،  فرعــون  بــه  یوســف 
خواهــد کــرد، فرعــون را خبــر داده اســت. هفــت گاو نیکــو هفــت ســال باشــد و 
هفــت ســنبله نیکــو، هفــت ســال. همانــا خــواب یکــی اســت. هفــت گاو الغــر 
زشــت کــه در عقــب آنهــا برآمدنــد، هفــت ســال باشــد و هفــت ســنبله خالــی از 
بــاد شــرقی پژمــرده، هفــت ســال قحــط باشــد. ســخنی کــه بــه فرعــون گفتــم، ایــن 
اســت: آنچــه خــدا مــی کنــد بــه فرعــون ظاهــر ســاخته اســت. همانــا هفــت ســال 
فراوانــی بســیار، در تمامــی زمیــن مصــر مــی آیــد و بعــد از آن، هفــت ســال قحــط 
پدیــد آیــد و تمامــی فراوانــی در زمیــن مصــر فرامــوش شــود و قحــط، زمیــن را تبــاه 
خواهــد ســاخت و فراوانــی در زمیــن معلــوم نشــود، بســبب قحطــی کــه بعــد از آن 
آیــد، زیــرا کــه بــه غایــت ســخت خواهــد بــود، پــس اکنــون فرعــون مــی بایــد مــردی 
بصیــر و حکیــم را پیــدا نمــوده، او را بــر زمیــن مصــر بگمــارد. فرعــون چنیــن بکنــد 
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زمیــن مصــر  از  فراوانــی، خمــس  و در هفــت ســال  بگمــارد،  زمیــن  بــر  ناظــران  و 
بگیــرد و همــه مأکــوالت ایــن ســالهای نیکــو را کــه مــی آیــد جمــع کننــد، و غلــه را 
زیــر دســت فرعــون ذخیــره نماینــد، و خــوراک بــرای زمیــن، بــه جهــت هفــت ســال 
قحطــی کــه در زمیــن مصــر خواهــد بــود ذخیــره شــود، مبــادا زمیــن از قحــط تبــاه 

گــردد « )پیدایــش ۴1 آیــات 17 تــا ۴0(.
بــود   تعبیــر خــواب، آنچنــان کامــل و منطقــی، و سیاســتی کــه توصیــه شــده 
آنچنــان عالــی و هوشــمندانه بــود کــه صحــت آن نمــی توانســت مــورد تردیــد قــرار 
گیــرد. امــا اجــرای ایــن طــرح مــی بایســتی بــه چــه کســی محــّول مــی شــد؟ محافظــت 
قــوم بــه چنیــن انتخابــی وابســته بــود. پادشــاه نگــران بــود. موضــوع انتصــاب یــک 
فــرد بــرای اجــرای چنیــن مســئولیتی، بــرای مدتــی تحــت بررســی قــرار گرفــت. رئیــس 
نشــان  خــود  از  زنــدان  اداره  در  یوســف  کــه  را  اندیشــی و حکمتــی  ســاقیان، دور 
داده بــود، بــرای پادشــاه بازگــو کــرد. او آکنــده از ندامــت، ســعی کــرد تــا ناسپاســی 
گذشــته اش نســبت بــه یوســف را بــا تعریــف و تمجیــد از او تالفــی کنــد، هــر چنــد 
تحقیقــات بعــدی پادشــاه صحــت ادعــای او را بــه اثبــات رســاند. در تمــام ســرزمین 
مصــر، یوســف تنهــا کســی بــود کــه خطــر قحطــی و مقدمــات الزم بــرای مقابلــه بــا آن 
را بــه فرعــون خاطــر نشــان کــرده بــود. و بــه همیــن دلیــل، فرعــون از شایســتگی او 
بــرای اجــرای طــرح مبــارزه بــا قحطــی، متقاعــد شــده بــود. قــدرت و حکمــت الهــی بــا 
یوســف بــود و در میــان مقامــات دربــار پادشــاه، هیــچ کــس بــه انــدازه او صالحیــت 
نداشــت تــا هدایــت امــور کشــور در ایــن بحــران را بــه عهــده گیــرد. ایــن واقعیــت کــه 
او یــک عبرانــی و بــرده بــود، در مقابــل حکمــت و قــوه تشــخیص کامــل او، هیچگونــه 
اهمیتــی نداشــت. و فرعــون بــه مشــاوران خــود گفــت: » آیــا کســی را مثــل ایــن 

توانیــم یافــت، مــردی کــه روح خــدا در وی اســت؟ «.
در مــورد انتصــاب تصمیــم گیــری بــه عمــل آمــد و فرمــان حیــرت انگیــز فرعــون 
بــه یوســف اعــالم شــد. او بــه یوســف گفــت: » چونکــه خــدا کل ایــن امــور را بــر تــو 
مکشــوف کــرده اســت، کســی ماننــد تــو بصیــر و حکیــم نیســت. تــو بــر خانــه مــن 
بــاش، و بــه فرمــان تــو، تمــام قــوم مــن منتظــم شــوند، جــز اینکــه بــر تخــت از تــو بزرگتــر 
باشــم.» فرعــون عالــی تریــن مقــام دولتــی را بــه یوســف تفویــض کــرده و » انگشــتر 
خــود را از دســت خویــش بیــرون کــرده، آن را بــر دســت یوســف گذاشــت، و او را 
بــه کتــان نــازک آراســته کــرد، و پیــش رویــش نــدا مــی کردنــد کــه زانــو زنیــد « )پیدایــش 

۴1 آیــات ۴1 تــا ۴۴(.
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» پــس او را بــر خانــه خــود حاکــم قــرار داد و مختــار بــر تمــام مایملــک خویــش، 
تــا بــه اراده خــود ســروران او را بنــد نمایــد و مشــایخ او را حکمــت آمــوزد « )مزامیــر 
10۵ آیــات 21 و 22( و یوســف از ســیاهچال زنــدان بــه فرمانروایــی تمــام ســرزمین 
مصــر ارتقــا داده شــد. ایــن مقــام بــرای یوســف افتخــار بزرگــی محســوب مــی شــد، 
امــا مقامــی مشــکل و خطرنــاک بــود. یــک فــرد نمــی توانــد بــدون پذیــرش خطــر، 
بــر مقامــی رفیــع تکیــه کنــد. چــرا کــه طوفــان، بــه گل بــی اهمیــت دره صدمــه نمــی 
زنــد، امــا درختــان باشــکوه قلــه کــوه را از ریشــه در مــی آورد. بــه همیــن ترتیــب، 
باشــند،  کــرده  حفــظ  فروتنانــه  زندگــی  در  را  شرافتشــان  و  صداقــت  کــه  آنانــی 
ممکــن اســت بــا رســیدن بــه مقــام و موفقیــت هــای دنیــوی، مــورد وسوســه قــرار 
گرفتــه و بــه چــاه هالکــت ســقوط کننــد. امــا رفتــار وشــخصیت یوســف، چــه در 
ایــام مصیبــت و چــه در ایــام خوشــبختی تغییــری نکــرده بــود. او در قصــر فرعــون 
همــان قــدر بــه خداونــد وفــادار مانــد کــه در ســلول تاریــک ســیاهچال مانــده بــود. 
او هــم چنــان در ســرزمین بیگانــه، غریبــه ای بــود کــه از خویشــان خــود جــدا مانــده 
بــود، بــا ایــن حــال کامــاًل اعتقــاد داشــت کــه دســت الهــی قدمهــای او را هدایــت 
کــرده بــود و بــا اعتمــاد کامــل بــه خداونــد و بــا وفــاداری وظایــف خــود را انجــام مــی 
داد. بــه واســطه یوســف، توجــه پادشــاه و مــردان بــزرگ مصــر بــه ســوی خداونــد 
معطــوف شــده بــود و هــر چنــد کــه آنــان بــه بــت پرســتی خودشــان وفــادار مانــده 
بودنــد، امــا متوجــه شــده بودنــد کــه بایــد بــه اصــول آشــکار شــده در زندگــی و رفتــار 

پرســتنده خداونــد، احتــرام بگذارنــد. 
اســتقامت،  در  ای  پیشــینه  چنیــن  یــک  از  بــود  توانســته  چگونــه  یوســف 
شــرافت و حکمــت برخــوردار گــردد؟ او درس نجابــت، ایمــان ســاده و وفــاداری 
را در ســالهای نوجوانــی آموختــه بــود و شــخصیت شــرافتمندی را کــه در نوجوانــی 
کســب کــرده بــود، در ســالهای بعــد ثمــره داده بــود. زندگــی پــاک و ســاده، اســتعداد 
های جســمی و معنوی او را پرورش داده و ارتباط با خداوند به واســطه اعمالش 
و تفکــر دربــاره حقایــق برجســته ای کــه بــه وارث ایمــان ســپرده شــده بــود، ســیرت 
روحانــی او را تعالــی و شــرافت بخشــیده و فکــر و ذهــن او را بــه انــدازه ای وســعت 
و قــدرت بخشــیده بــود کــه هیــچ تعلیــم دیگــری نمــی توانســت چنیــن کاری را انجــام 
دهــد. توجــه صادقانــه نســبت بــه وظایــف در هــر مقامــی، از پســت تریــن تــا عالــی 
تریــن، تمامــی اســتعدادهای او را بــرای بیشــترین بهــره دهــی آمــاده کــرده بــود. کســی 
کــه مطابــق اراده خالــق زندگــی مــی کنــد، پــاک تریــن و شــریف تریــن شــخصیت را 
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بــرای خویــش فراهــم مــی کنــد. » تــرس خداونــد حکمــت اســت، و از بــدی اجتنــاب 
نمــودن، فطانــت مــی باشــد « )ایــوب 28 آیــه 28(.

اندکنــد، افــرادی کــه اثــرات چیزهــای کوچــک را بــرای پــرورش شــخصیت درک 
کننــد. در واقــع هیــچ کاری نیســت کــه انــدک و بــی مایــه باشــد. شــرایطی را کــه 
انــد  مــا مقــرر شــده  بــرای آزمایــش وفــاداری  مــی شــویم،  آنهــا مواجــه  بــا  هــر روزه 
تــا مــا را بــرای مســئولیت هــای مهــم تــر آمــاده کننــد. وفــادار مانــدن بــه اصــول در 
فعالیــت هــای روزمــره، شــخص را بــرای پذیــرش مســئولیت هــای بزرگتــر آمــاده مــی 
کنــد و کســانی کــه بدیــن طریــق آمــاده مــی شــوند، میــان درســت و غلــط، هماننــد 
بــه انجــام وظایفشــان وفــادار  بــاد، متزلــزل نخواهنــد شــد و نســبت  لــرزان در  نــی 
خواهنــد مانــد، چــرا کــه خودشــان را بــه حقیقــت و شــرافت عــادت داده انــد. آنــان 
بــه واســطه امیــن بــودن در چیزهــای کوچــک، قــدرت خواهنــد یافــت تــا در مســایل 

مهــم تــر انجــام وظیفــه کننــد.
ســیرت پــاک و شــریف از طــالی اوفیــر ارزشــمند تــر اســت و بــدون آن هیــچ کــس 
نمــی توانــد بــه مقــام احتــرام دسترســی یابــد. امــا چنیــن ســیرتی، موروثــی نیســت و بــا 
پول هم قابل خرید نیســت. فضایل عالی اخالقی و اســتعدادهای ذهنی حاصل 
نشــوند، هیــچ  پــرورده  اگــر  اســتعدادها  ارزشــمندترین  نیســتند.  تصــادف  و  اتفــاق 
ارزشــی نخواهنــد داشــت. و شــکل گیــری یــک شــخصیت اصیــل، نتیجــه کار مــداوم 
اســت و بایــد بــا تــالش دایــم و پیگیــر حاصــل شــود. خداونــد فرصتهــا را در اختیــار 

افــراد قــرار مــی دهــد، و موفقیــت هــر کســی بــه اســتفاده از آنهــا بســتگی دارد. 

223

FA-PP-Body.indd   234 3/20/19   1:17 PM



21
» یوسف و برادرانش « 

 ]این فصل بر اساس کتاب پیدایش ۴1: ۵۴-۵6؛
۴2 تا ۵0 تدوین گردیده است[

بــا آغــاز نخســتین ســال فراوانــی، مقدمــات الزم بــرای مبــارزه بــا قحطــی فراهــم 
بــه فرمــان یوســف، انبارهــای بــی شــمار و مکانهــای وســیعی در ســرتا ســر  گردیــد. 
بــرای ذخیــره ســازی محصــوالت  تــدارکات وســیعی   . ســرزمین مصــر ســاخته شــد 
اضافی به عمل آمد. همین سیاســت در خالل هفت ســال فراوانی ادامه یافت تا 
جایــی کــه مقــدار غلــه ذخیــره شــده در انبارهــا از مقــدار تخمیــن زده شــده فراتــر رفــت.

و اینــک هفــت ســال قحطــی مطابــق پیــش بینــی یوســف آغــاز شــد. » و قحطــی 
در همــه زمیــن هــا پدیــد شــد، لیکــن در تمامــی زمیــن مصــر نــان بــود و چــون تمامــی 
برآوردنــد. و  نــزد فرعــون فریــاد  نــان  بــرای  قــوم  زمیــن مصــر مبتــالی قحطــی شــد، 
فرعــون بــه همــه مصریــان گفــت: نــزد یوســف برویــد و آنچــه او بــه شــما گویــد، بکنیــد. 
پــس قحطــی تمــام روی زمیــن را فــرا گرفــت، و یوســف همــه انبارهــا را بــاز کــرده، بــه 

مصریــان مــی فروخــت « )کتــاب پیدایــش ۴1آیــات ۵۴تــا ۵6(
قحطی به ســرزمین کنعان رســید و در منطقه ای که یعقوب ســکونت داشــت 
بــه شــدت احســاس شــد. بــا شــنیدن فراوانــی محصــول در مصــر، ده تــن از پســران 
یعقــوب بــرای خریــد غلــه بــه جانــب مصــر عزیمــت کردنــد، آنــان بــه محــض رســیدن 
بــه مصــر، بــه حضــور جانشــین پادشــاه فرســتاده شــدند و بــه همــراه ســایر متقاضیــان 
آمــده و خــود را بــه حاکــم والیــت معرفــی کردنــد، آنــان » رو بــه زمیــن نهــاده، او را 
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ســجده کردنــد « و چــون یوســف بــرادران خــود را دیــد، ایشــان را بشــناخت « )بــه 
فصلهای 42 تا 50 کتاب پیدایش رجوع شــود(. نام عبرانی او با نامی که پادشــاه 
بــر وی گــذارده بــود فــرق مــی کــرد و میــان نخســت وزیــر مصــر بــا نوجوانــی کــه آنــان 
بــه طایفــه اســماعیل فروختــه بودنــد، شــباهت اندکــی بــه چشــم مــی خــورد. یوســف 
برادرانــش راکــه خــم شــده و او را تعظیــم کردنــد، شــناخت و خوابهایــی را کــه دربــاره 
ایشــان دیــده بــود و بــه یــاد آورد. او بــا نگاهــی مشــتاق برادرانــش را زیــر نظــر گرفــت 
و فهمیــد کــه بنیامیــن در میــان ایشــان نیســت. آیــا بنیامیــن نیــز قربانــی قســاوت 
برادرانــش شــده بــود؟ او تصمیــم گرفــت تــا از حقیقــت امــر آگاه شــود، بنابرایــن بــا 
لحنــی آمرانــه بــه ایشــان گفــت، » شــما جاسوســانید، و بــه جهــت دیــدن عریانــی 

زمیــن آمــده ایــد «. 
آنــان پاســخ دادنــد، » نــه، ســرورما، بلکــه غالمانــت بــه جهــت خریــدن خــوراک 
آمــده انــد، مــا همــه پســران یــک شــخص هســتیم، مــا مردمــان صادقیــم، غالمانــت 
جاســوس نیســتند «. یوســف مــی خواســت تــا بدانــد کــه آیــا ایشــان هنــوز هــم مثــل 
زمانــی کــه او بــا آنــان بــود از همــان روحیــه متکبرانــه برخــوردار هســتند یــا نــه. او هــم 
چنیــن ســعی کــرد تــا دربــاره خانــواده ایشــان اطالعاتــی را کســب کنــد، امــا بــه خوبــی 
آگاه بــود کــه اظهــارات ایشــان ممکــن اســت فریبنــده باشــد. یوســف اتهــام ایشــان را 
تکرار کرد و آنان پاسخ دادند، » غالمانت دوازده برادراند، پسران یک مرد در زمین 

کنعــان و اینــک کوچکتــر، امــروز نــزد پــدر ماســت، و یکــی نایــاب شــده اســت «. 
یوســف، چنیــن وانمــود کــرد کــه درســتی گفتــه هــای ایشــان را بــاور نکــرده اســت 
و همچنــان ایشــان را بــه چشــم جاســوس مــی نگــرد، او بــه ایشــان گفــت،» یکــی 
از شــما بایــد بــرود و بــرادر کوچکتــر را بــه مصــر بیــاورد و تــا آمــدن او همگــی شــما 
بایــد در مصــر باقــی بمانیــد «. اگــر آنــان بــه ایــن امــر رضایــت نمــی دادنــد، بــا ایشــان 
همچون جاسوســان برخورد می شــد، اما پســران یعقوب چنین پیشــنهادی را نمی 
توانســتند بپذیرنــد، زیــرا زمــان الزم بــرای انجــام آن موجــب مــی شــد تــا خانــواده هــای 
ایشــان از گرســنگی رنــج ببرنــد، و در ضمــن، چــه کســی مــی توانســت مســئولیت 
چنیــن ســفری را بپذیــرد و برادرانــش را در زنــدان رهــا کنــد؟ او چگونــه مــی توانســت 
تحــت چنیــن شــرایطی بــا پــدرش روبــرو شــود؟ ممکــن بــود کــه ایشــان کشــته شــده و 
یــا بــه اســارت گرفتــه شــوند و اگــر بنیامیــن بــه مصــر آورده مــی شــد، امــکان داشــت 
کــه او نیــز بــه سرنوشــت ایشــان دچــار شــود. بنابرایــن آنــان تصمیــم گرفتنــد تــا در کنــار 
یکدیگــر بماننــد و بــا هــم ایــن رنــج را تحمــل کننــد، زیــرا نمــی خواســتند تــا پدرشــان بــه 
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خاطر از دســت دادن بنیامین، متحّمل مصیبت بیشــتری شــود. بنابراین به زندان 
افکنــده شــدند و ســه روز در آنجــا ماندنــد.

در طــول ســالهایی کــه یوســف از برادرانــش جــدا مانــده بــود، شــخصیت پســران 
یعقــوب بســیار تغییــر کــرده بــود. آنــان افــرادی حســود، لجــام گســیخته، دروغگــو، 
بیرحــم و انتقــام جــو بودنــد، اّمــا اینــک در زمــان مصیبــت و ســختی، نشــان مــی 
دادنــد کــه نســبت بــه یکدیگــر افــرادی فــداکار و نســبت بــه پدرشــان عالقــه منــد بــوده 

و مطیــع قــدرت او مــی باشــند.
ســه روز در زنــدان مصریــان، روزهــای مصیبــت و ســختی بــود و بــرادران یوســف 
بــه  ایشــان  اتمــام  آوردنــد.  بــه خاطــر  را  خــود  گناهــان گذشــته  تــا  یافتنــد  فرصــت 
عنــوان جاسوســان قطعــی بــه نظــر مــی رســید، مگــر اینکــه بنیامیــن بــه مصــر آورده 
بــرای فرســتادن  آنــان امیــد چندانــی نداشــتند کــه رضایــت پدرشــان را  مــی شــد. 
بنیامیــن کســب کننــد. در روز ســوم، یوســف دســتور داد تــا برادرانــش را بــه حضــور 
وی بیاورنــد. او مایــل نبــود تــا ایشــان را بیشــتر از ایــن در زنــدان نگــه دارد، هــم چنیــن 
پــدرش و اهــل خانــه او، ممکــن بــود از گرســنگی رنــج ببــرد. او بدیشــان گفــت، » ایــن 
را بکنیــد و زنــده بمانیــد، زیــرا مــن از خــدا مــی ترســم. اگــر راســت مــی گوییــد، یــک 
ــه بــرای گرســنگی خانــه  بــرادر از شــما در زنــدان شــما اســیر باشــد، و شــما رفتــه، غلّ
هــای خــود ببریــد. اّمــا بــرادر کوچــک خــود را نــزد مــن آریــد، تــا ســخنان شــما تصدیــق 
شــود و نمیریــد «. آنــان بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت کردنــد. هــر چنــد امیــدوار نبودنــد 
کــه پدرشــان بــا آوردن بنیامیــن بــه ســرزمین مصــر موافقــت کنــد. یوســف از طریــق 
مترجــم بــا برادرانــش ســخن مــی گفــت و آنــا نمــی دانســتند کــه او ســخنان ایشــان 
را مــی فهمــد، بنابرایــن در حضــور او بــا یکدیگــر بــی پــرده ســخن گفتــه و در مــورد 
رفتارشــان بــا یوســف، یکدیگــر را ســرزنش مــی رســید «. هــر آینــه بــه بــرادر خــود خطــا 
کردیــم، زیــرا تنگــی جــان او را دیدیــم وقتــی کــه بــه مــا اســتغاثه مــی کــرد، و نشــنیدیم، 
از ایــن رو ایــن تنگــی بــر مــا رســید «. روبیــن کــه نقشــه نجــات یوســف را در دوتــان 
طــرح کــرده بــود، اضافــه کــرد کــه، » آیــا بــه شــما نگفتــه ام کــه بــه پســر خطــا مورزیــد؟ 
و نشــنیدید، پــس اینــک خــون او بــاز خواســت مــی شــود «. یوســف بــا شــنیدن ایــن 
ســخنان نتوانســت احساســاتش را کنتــرل کنــد و بیــرون رفتــه و گریســت. ســپس 
بازگشــته و شــمعون را از میــان ایشــان گرفــت و مجــدداً بــه زنــدان افکنــد. شــمعون 
طــراح و عامــل اصلــی خشــونتی بــود کــه بــرادران یوســف بــر علیــه او اِعمــال کــرده 

بودنــد و بــه همیــن علــت بــود کــه او بــرای زندانــی شــدن برگزیــده شــد.
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پیــش از اینکــه یوســف بــه برادرانــش اجــازه عزیمــت بدهــد، دســتور داد تــا غلــه 
در اختیارشــان قــرار داده شــود و همچنیــن نقــد هــر کــدام بــه طــور پنهانــی در درون 
بــرای حیوانــات در اختیــار ایشــان قــرار  کیســه اش گذاشــته شــود. علوفــه کافــی 
داده شــد. در طــول راه، یکــی از بــرادران یوســف، کیســه خــود را گشــود و بــا دیــدن 
نقــد خویــش شــگفت زده شــد. او ایــن مطلــب را بــا برادرانــش در میــان گذاشــت و 
آنــان بــا اضطــراب و نگرانــی بــه یکدیگــر گفتنــد، » ایــن چیســت کــه خــدا بــه مــا کــرده 
اســت؟ «. آیــا آنــان مــی بایســتی ایــن واقعــه را بــه نشــانه خیریّتــی از ســوی خداونــد 
تلقــی مــی کردنــد؟ یــا او بــا ایــن واقعــه در نظــر داشــت تــا آنــان را بــه خاطــر گناهشــان 
بــه مصیبــت بیشــتری گرفتــار کنــد؟ آنــان دانســتند کــه خداونــد  مجــازات کــرده و 

گناهانشــان را دیــده و اینــک در حــال مجــازات کــردن ایشــان اســت.
بــا  کشــید.  مــی  انتظــار  را  پســرانش  بازگشــت  نگرانــی  و  اشــتیاق  بــا  یعقــوب 
رســیدن ایشــان تمــام ســاکنان خیمــه هــا در اطرافشــان اجتمــاع کردنــد و بــرادران 
یوســف، همــه آن چــه را کــه در مصــر واقــع شــده بــود، بــرای پدرشــان شــرح دادنــد. 
ای  نقشــه  از  مصــر،  والــی  رفتــار  شــد.  مســتولی  همــگان  بــر  وحشــت  و  نگرانــی 
شــریرانه حکایــت مــی کــرد و نگرانیهــای ایشــان زمانــی تاییــد شــد کــه کیســه هــای 
خویــش را گشــوده و نقدهایشــان را در آن یافتنــد. پــدر پیــر و ســالخورده بــا نگرانــی 
فریاد برآورد » مرا بی اوالد ســاختید، یوســف نیســت و شــمعون نیســت و بنیامین 
را می خواهید ببرید، این همه بر من اســت؟ «، روبین پاســخ داد: » هر دو پســر 
مــرا بکــش، اگــر او را نــزد تــو بــاز نیــاورم، او را بــه دســت مــن بســپار، و مــن او را نــزد تــو 
بــاز خواهــم آورد «. ایــن ســخنان عجوالنــه روبیــن، ذهــن یعقــوب را آرام نکــرد، پاســخ 
او ایــن بــود کــه: » پســرم بــا شــما نخواهــد آمــد، زیــرا کــه بــرادرش ُمــرده اســت، و او 
تنهــا باقــی مانــده اســت و هــر گاه در راهــی کــه مــی رویــد زیانــی بــدو رســد، همانــا 

مویهــای ســفید مــرا بــا ُحــزن بــه گــور فــرود خواهیــد بــرد «. 
آورده  از مصــر  کــه  گنــدم  مدتــی، ذخیــره  از  پــس  و  یافــت  ادامــه  امــا قحطــی 
شــده بــود، تقریبــا تمــام شــد. پســران یعقــوب بــه خوبــی مــی دانســتند کــه بازگشــت 
بــه مصــر بــدون بنیامیــن بــی نتیجــه خواهــد بــود. آنــان امیــدوار بودنــد کــه تصمیــم 
پدرشــان عوض شــده و در ســکوت در انتظار عاقبت کار بودند. ســایه قحطی هر 
لحظه بیشــتر و بیشــتر می شــد و یعقوب در چهره های نگران همگان در اردوگاه، 
نیــاز ایشــان را تشــخیص داده و ســرانجام بــه پســرانش گفــت: » برگردیــد و انــدک 

خوراکــی بــرای مــا بخریــد «. 
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یهــودا پاســخ داد: آن مــرد بــا جدیــت بــه مــا تاکیــد کــرده و گفتــه اســت هــر گاه 
بــرادر شــما نباشــد، روی مــرا نخواهیــد دیــد. اگــر تــو بــرادر مــا را بــا مــا بفرســتی، 
مــی رویــم و خــوراک برایــت مــی خریــم. اگــر تــو او را نفرســتی، نمــی رویــم، زیــرا 
کــه آن مــرد مــا را گفــت، » هــر گاه بــرادر شــما بــا شــما نباشــد، روی مــرا نخواهیــد 
مــن  بــا  را  جــوان  کــرد:  اضافــه  پــدرش،  تصمیــم  تغییــر  مشــاهده  بــا  او  دیــد.» 
تــو و اطفــال مــا  تــا برخواســته، برویــم و زیســت کنیــم و نمیریــم، مــا و  بفرســت 
نیز، من ضامن او می باشــم، او را از دســت من باز خواســت کن «. و او برای 
بــرادرش ضمانــت داد کــه اگــر بنیامیــن را نــزد بــرادرش بــر نگرداننــد ننــگ مالمــت 

را بــرای همیشــه بــر خــود بگیــرد.
بــه  بنابرایــن  ایشــان مخالفــت کنــد،  بــا  بــود  نتوانســت  ایــن  از  بیشــتر  یعقــوب 
پســرانش دســتور داد تــا بــرای ســفر آمــاده شــوند. او همچنیــن از ایشــان خواســت 
تــا هدایایــی را بــرای حاکــم مصــر ببرنــد. » قــدری بلســان و قــدری عســل و کتیــرا و 
الدن و پســته و بــادام «. و نقــد مضاعــف بــه دســت خــود گیریــد و آن نقــدی را کــه 
در دهنــه عدلهــای شــما رد شــده بــود، بــه دســت خــود بــاز بریــد، شــاید ســهوی شــده 
باشــد. و بــرادر خــود را برداشــته، روانــه شــوید و نــزد آن مــرد برگردیــد.» هنگامیکــه 
پســرانش در آســتانه عزیمت به این ســفر نامعلوم بودند، یعقوب پیر و ســالخورده 
برخواســت و دســتهای خود را به آســمان بلند کرده و این چنین دعا نمود: خدای 
قــادر مطلــق، شــما را در نظــر آن مــرد مکــرّم دارد، تــا بــرادر دیگــر شــما و بنیامیــن را 

همــراه شــما بفرســتد و مــن اگــر بــی اوالد شــدم، بــی اوالد شــدم «. 
آنــان مجــدداً بــه مصــر عزیمــت کردنــد و خودشــان را بــه حضــور یوســف معرفــی 
کردنــد. هنگامــی کــه نــگاه یوســف بــه بنیامیــن، فرزنــد مــادرش افتــاد، بــه شــدت 
دســتور  حــال  ایــن  بــا  کــرده،  پنهــان  را  خــود  احســاس  کــه  چنــد  هــر  شــد.  متأثــر 
داد تــا ایشــان بــه خانــه او بــرده شــوند و تــدارک ناهــار دیــده شــود تــا بــا وی غــذا 
بــه شــدت وحشــت زده  بــرادران یوســف  بــه کاخ والــی،  بُــرده شــدن  بــا  بخورنــد. 
شــدند زیــرا ترســیدند بــه خاطــر پولــی کــه در عدلهــای ایشــان قــرار داده شــده بــود، 
مــورد بازخواســت قــرار گیرنــد. آنــان تصــور کردنــد کــه ایــن پــول ممکــن اســت عمــداً 
در عدلهــای ایشــان قــرار داده شــده باشــد تــا موجبــات بردگــی ایشــان را فراهــم 
آورد. آنــان بــا نگرانــی بــه ناظــر خانــه یوســف مراجعــه کــرده و ماجــرای دیدارشــان 
از مصــر را بــرای او توضیــح دادنــد و بــرای اثبــات بــی گناهــی خــود بــه او اطــالع 
دادنــد کــه پــول قــرار داده شــده در عدلهایشــان و همچنیــن پــول الزم بــرای خریــد 
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آنــان گفتنــد: » نمــی دانیــم چــه کســی نقــد  انــد.  بــا خودشــان آورده  خــوراک را 
پاســخ داد: » ســالمت  ناظــر خانــه یوســف  بــود «.  مــا گذاشــته  را در عدلهــای 
باشــید، مترســید، خــدای شــما و خــدای پــدر شــما، خزانــه ای در عدلهــای شــما، 
و  شــده  رفــع  ایشــان  نگرانــی   .» رســید  مــن  بــه  شــما  نقــد  اســت،  داده  شــما  بــه 
هنگامــی کــه شــمعون، از زنــدان آزاد شــده بــود بــه ایشــان پیوســت، دانســتند کــه 

خداونــد بــه راســتی ایشــان را مــورد لطــف و رحمــت قــرار داده اســت.
زمانــی کــه یوســف مجــدداً بــا ایشــان روبــرو شــد، هدایایشــان را تقدیــم کــرده و بــا 
فروتنی، » به حضور وی رو به زمین نهاد «. و بار دیگر خوابهای یوسف از دهان 
او خطــور کــرد و پــس از ادای احتــرام و خــوش آمــد گویــی بــه میهمانانــش از ایشــان 
پرســید، » آیــا پــدر پیــر شــما کــه ذکــرش را کردیــد، بــه ســالمت اســت؟ و اکنــون 
حیــات دارد؟ «. آنــان مجــدداً او را تعظیــم کــرده و پاســخ دادنــد؟ » ای پســرم خــدا 
بــر تــو رحــم کنــد «. یوســف چونکــه مهــرش بــر بــرادرش بجنبیــد، بشــتافت و جــای 

گریســتن خواســت. پــس بــه خلــوت رفتــه، آنجــا بگریســت.
یوســف، پــس از اینکــه آرامــش خــود را بــاز یافــت، نــزد برادرانــش بازگشــت و 
همگــی بــه جشــن و ضیافــت مشــغول شــدند. بــر اســاس قوانیــن جامعــه، مصریــان 
بــا مــردم ســایر اقــوام منــع شــده بودنــد، بنابرایــن پســران یعقــوب  از غــذا خــوردن 
بــرادران  کــه همگــی دور هــم نشســتند،  ســفره ای جداگانــه ای داشــتند. زمانــی 
ایشــان را  امــر  ایــن  انــد و  ترتیــب ســن و سالشــان نشســته  بــه  کــه  یوســف دیدنــد 
شــگفت زده کــرد. یوســف، کیســه هــا از پیــش خــود بــرای ایشــان گرفــت. امــا کیســه 
بنیامیــن پنــج برابــر دیگــران بــود: بــا ایــن محبــت و لطفــی کــه بــه بنیامیــن نشــان داده 
شــد یوســف مــی خواســت بدانــد کــه حســادت بــرادران نســبت بــه او برانگیختــه مــی 
شــود یــا نــه. آنــان بــه گمــان اینکــه یوســف زبانشــان را نمــی فهمــد، بــا یکدیگــر آشــکارا 
بــه ســخن پرداختنــد و بدیــن ترتیــب یوســف فرصــت یافــت تــا از احساســات واقعــی 
آنــان بــا خبــر شــود. هــم چنیــن او قصــد داشــت تــا ایشــان را امتحــان کنــد بنابرایــن 
پیــش از عزیمــت ایشــان دســتور داد تــا جــام نقــره او را بــه طــور پنهانــی در کیســه 

بنیامیــن پنهــان کننــد.
آنــان بــا شــادمانی بــه ســوی کنعــان رهســپار شــدند، در حالــی کــه شــمعون و 
بنیامیــن نیــز بــا ایشــان همــراه بودنــد. هنــوز مســافت زیــادی را طــی نکــرده بودنــد 
کــه مباشــر خانــه یوســف بــه ایشــان نزدیــک شــده و بــا ســخنانی ســرزنش آمیــز از 
آنــان ســئوال کــرد: » چــرا بــدی بــه عــوض نیکویــی کردیــد؟ آیــا ایــن همــان جامــی 
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نیســت کــه آقایــم در آن مــی نوشــد، و از طریــق آن فــال مــی گیــرد؟ در آنچــه کردیــد، 
بــد کردیــد «. ایــن جــام، ظاهــراً از قدرتــی برخــوردار بــود کــه مــی توانســت هــر نــوع 
زهــری را در درون آن ریختــه مــی شــد، نشــان دهــد. در آن روزهــا، جامهایــی ایــن 
چنیــن، بســیار ارزشــمند تلقــی مــی شــد زیــرا اشــخاص را در مقابــل کشــته شــدن از 

طریــق زهــر دادن، محافظــت مــی کــرد.
بــه ناظــر خانــۀ او گفتنــد: » چــرا آقایــم چنیــن مــی  بــرادران یوســف در پاســخ 
گویــد؟ حاشــا از غالمانــت کــه مرتکــب چنیــن کار شــوند! همانــا نقــدی را کــه در 
دهنــه عدلهــای خــود یافتیــم، از زمیــن کنعــان نــزد تــو بــاز آوردیــم، پــس چگونــه باشــد 
کــه از خانــۀ آقایــت طــال یــا نقــره بدزدیــم. نــزد هــر کــدام از غالمانــت یافــت شــود، 

بمیــرد و مــا نیــز غــالم آقــای خــود باشــیم «. 
و ناظــر گفــت: » هــم االن موافــق ســخن شــما بشــود، آنکــه نــزد او یافــت شــود، 
غــالم مــن باشــد، و شــما آزاد باشــید «. و بــی درنــگ جســتجو آغــاز شــد، و » هــر 
کــس عــدل خــود را بــه زمیــن فــرو آورد «. و ناظــر از عــدِل روبیــن شــروع کــرده و تــا 
کوچکتریــن بــرادر، عدلهــای همــه را بازرســی نمــود، و جــام نقــره در عــدِل بنیامیــن 
یافتــه شــد. آنــگاه بــرادران، رخــت خــود را چــاک زده و هــر کــس االغ خــود را بــاز کــرد 
و بــه شــهر برگشــتند. بنیامیــن بــه خاطــر قــول خــوِد ایشــان بــه غالمــی محکــوم مــی 
شــد. آنــان بــه دنبــال ناظــر بــه راه افتــاده و بــه خانــۀ یوســف آمدنــد و بــه حضــور وی 
بــر زمیــن افتادنــد. یوســف بدیشــان گفــت: » ایــن چــه کاری اســت کــه کردیــد؟ آیــا 
نمیدانســتید کــه مــردی مثــل مــن بــا فــال گرفتــن شــما را پیــدا مــی کنــد؟ «. او مــی 
خواســت کــه ایشــان بــه گناهــان خــود اعتــراف کننــد. یوســف هرگــز ادعــا نکــرده بــود 
کــه قــدرت فــال گرفتــن دارد، اّمــا مایــل بــود تــا بــه ایشــان وانمــود کنــد کــه مــی توانــد 

اســرار زندگــی ایشــان را بخوانــد.
بــی  بــه آقایــم چــه گوییــم، و چــه عــرض کنیــم، و چگونــه  یهــودا پاســخ داد: » 
گناهــی خویــش را ثابــت نماییــم؟ خــدا گنــاه غالمانــت را دریافــت نمــوده اســت، 
اینــک مــا نیــز و آنکــه جــام بــه دســتش یافــت شــد، غالمــان آقــای خــود خواهیــم بــود. 
یوســف پاســخ داد: حاشــا از مــن کــه چنیــن کنــم! بلکــه آنکــه جــام بــه دســتش یافــت 
شــد، غــالم مــن باشــد، و شــما بــه ســالمتی نــزد پــدر خویــش برویــد. اینــک یهــودا 
بــه یوســف نزدیــک شــده، گفــت: ای آقایــم بشــنو، غالمــت بــه گــوش آقــای خــود 
ســخنی بگویــد و غضــب تــو بــر غــالم خــود افروختــه نشــود، زیــرا کــه تــو چــون فرعــون 
پــدر پیــرش را در غــم از دســت دادن  بــا ســخنانی تأثــر آور، انــدوه  هســتی «. او 
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یوســف و ناخوشــنودی او را بــه خاطــر آوردن بنیامیــن بــه مصــر، بــرای یوســف شــرح 
داده، گفــت: » و االن اگــر نــزد غالمــت، پــدر خــود بــروم، و ایــن جــوان بــا مــا نباشــد، 
و حال آنکه جان او به جان او بســته اســت، واقع خواهد شــد که چون ببیند پســر 
نیســت، او خواهــد ُمــرد و غالمانــت مــوی ســفید غالمــت، پــدر خــود را بــه ُحــزن بــه 
گــور فــرود خواهــد بــرد. زیــرا کــه غالمــت نــزد پــدر خــود ضامــن پســر شــده، گفتــم: 
هــر گاه او را نــزد تــو بــاز نیــاورم، تــا ابداالبــاد نــزد پــدر خــود مقصــر خواهــم شــد. پــس 
االن تمّنــا اینکــه غالمــت بــه عــوض پســر در بندگــی آقــای خــود بمانــد، و پســر، همــراه 
بــرادران خــود بــرود. زیــرا چگونــه نــزد پــدر خــود بــروم و پســر بــا مــن نباشــد. مبــادا 

بالیــی را کــه بــه پــدرم واقــع شــود ببینــم «.
یوســف قانــع شــده بــود. او ثمــرات واقعــی توبــه را در برادرانــش دیــده بــود. پــس از 
شــنیدن پیشــنهاد صادقانه یهودا، به همگان دســتور داد تا از نزدش بیرون رفته و او 
را بــا برادرانــش تنهــا بگذارنــد. ســپس خــود را بــه برادرانــش شناســانید و بــه آواز بلنــد 
گریســته و بــه ایشــان گفــت: » مــن یوســف هســتم! آیــا پــدرم هنــوز زنــده اســت؟ «. 

بــرادران یوســف، از تــرس و حیــرت، خامــوش و بــی حرکــت مانــده بودنــد. بــرادر 
بــه  ایشــان، کســی کــه از روی حســادت قصــد جــان او را کــرده و ســرانجام او را 
بــه عنــوان والــی مصــر، در مقابــل ایشــان ایســتاده  بردگــی فروختــه بودنــد، اینــک 
بــود. تمامــی بــد رفتــاری ایشــان نســبت بــه او، از ذهنشــان گذشــت. آنــان بــه خاطــر 
آوردند که چگونه خوابهای او را تحقیر نموده و برای جلوگیری از تحقق آن تالش 
کــرده بودنــد. هــر چنــد کــه در تعبیــر ایــن خوابهــا نقــش خــود را ایفــا نمــوده بودنــد، بــا 
ایــن حــال، اینــک بــه دســت او افتــاده بودنــد و بــدون شــک، یوســف بخاطــر رنجــی 

کــه از گنــاه ایشــان متحمــل شــده بــود، مــی توانســت از ایشــان انتقــام بگیــرد.
یوســف پریشــان حالــی ایشــان را دیــد و بــا مهربانــی بدیشــان گفــت: » نزدیــک 
مــن بیاییــد و هنگامــی کــه بــه نزدیکــی وی آمدنــد، ادامــه داد: منــم یوســف، بــرادر 
بــه مصــر فروختیــد! و حــال رنجیــده مشــوید، و متغیــر نگردیــد کــه مــرا  شــما، کــه 
بدینجــا فروختیــد، زیــرا خــدا مــرا پیــش روی شــما فرســتاد تــا نفــوس را زنــده نــگاه 
دارد «. یوســف دانســت کــه ایشــان بــه قــدر کافــی از قســاوتی کــه بــر علیــه او نشــان 
داده بودنــد، شــرمنده شــده انــد، بنابرایــن ســعی کــرد بــا مهربانــی، تــرس ایشــان را از 

بیــن بــرده و از بــار شــرمندگی ایشــان بکاهــد.
او در ادامــه ســخنانش گفــت، » زیــرا حــال دو ســال شــده اســت کــه قحــط 
نــه درو. و خــدا  بــود،  نــه شــیار خواهــد  نیــز  پنــج ســال دیگــر  در زمیــن هســت، و 
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نــگاه دارد، و شــما  بقیّتــی در زمیــن  بــرای شــما،  تــا  پیــش روی شــما فرســتاد  مــرا 
را بــه نجاتــی عظیــم احیــا کنــد. و االن شــما مــرا اینجــا نفرســتادید، بلکــه خــدا، و 
او مــرا پــدر بــر فرعــون و آقــا بــر تمامــی اهــل خانــۀ او و حاکــم بــر همــه زمیــن مصــر 
ســاخت. بشــتابید و نــزد پــدرم رفتــه، بــدو گوئیــد: پســر تــو، یوســف چنیــن مــی گویــد: 
کــه خــدا مــرا حاکــم تمامــی مصــر ســاخته اســت، نــزد مــن بیــا و تأخیــر منمــا. و در 
زمیــن جوشــن ســاکن شــو، تــا نــزد مــن باشــی، تــو و پســرانت و پســران پســرانت، و 
گلــه ات و رمــه ات بــا هــر چــه داری. تــا تــو را در آنجــا بپرورانــم، زیــرا کــه پنــج ســال 
قحــط باقــی اســت. مبــادا تــو و اهــل خانــه ات و متعلقانــت بینــوا گردیــد. و اینــک 
چشــمان شــما و چشــمان بــرادرم بنیامیــن، مــی بینــد، زبــان مــن اســت کــه بــا شــما 
ســخن مــی گویــد. پــس پــدر مــرا از همــۀ حشــمت مــن در مصــر و از آنچــه دیــده ایــد، 
خبــر دهیــد، و تعجیــل نمــوده، پــدر مــرا بدینجــا آوریــد. پــس بــه گــردن بــرادر خــود 
بنیامیــن، آویختــه بگریســت و بنیامیــن بــر گــردن وی بگریســت. و همــه بــرادران خــود 
را بوســیده، بــر ایشــان بگریســت، و بعــد از آن برادرانــش بــا وی گفتگــو کردنــد.» 
آنــان بــه گنــاه خــود اعتــراف کــرده و طلــب بخشــش نمودنــد. بــرادران یوســف بــرای 
مدتــی طوالنــی از نگرانــی و عــذاب وجــدان رنــج بــرده بودنــد، اّمــا اینــک بــه خاطرزنــده 

بــودن او شــادمانی مــی کردنــد «.
خبــر ایــن واقعــه بیدرنــگ بــه گــوش فرعــون رســید. او مشــتاق بــود تــا مراتــب 
قدردانی خود را نســبت به یوســف نشــان دهد، بنابراین دعوت او از خانواده اش 
را مــورد تأییــد قــرار داده و گفــت: » نیکویــی تمامــی زمیــن مصــر از آن شماســت «. 
یوســف مطابــق فرمــان فرعــون، ارابــه هــا بدیشــان داد و زاد ســفر بــه ایشــان عطــا 
فرمــود. اّمــا بــه بنیامیــن، نســبت بــه ســایرین، عطایــای ارزشــمند تــری را داد. ســپس 
از تــرس اینکــه مبــادا در راه بازگشــت بــه کنعــان در میــان ایشــان مشــاجره ای رخ 
دهــد، بــه هنــگام مرخــص کــردن ایشــان، گفــت: » زنهــار در راه منازعــه مکنیــد «. 
گفتنــد:  او  بــه  و  بازگشــته  پدرشــان  نــزد  بــه  خــوش  خبــر  بــا  یعقــوب  پســران 
» یوســف االن زنــده اســت، و او حاکــم تمامــی مصــر اســت «. در ابتــدا پیرمــرد 
ســالخورده، در خــود فــرو رفــت و نتوانســت آنچــه را کــه مــی شــنید بــاور کنــد، اّمــا 
هنگامــی کــه ارابــه هــا و بارهــای غلــه و آذوقــه را بــر روی حیوانــات دیــد، و زمانــی 
کــه بنیامیــن را بــه همــراه برادرانــش مشــاهده کــرد، متقاعــد شــد و بــا شــادی بســیار 
فریــاد بــرآورد، » کافــی اســت! پســر مــن، یوســف هنــوز زنــده اســت، مــی روم و 

قبــل از مردنــم او را خواهــم دیــد «. 
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اینــک زمــان آن رســیده بــود تــا پســران یعقــوب بــه دروغ و نیرنگــی کــه بــرای ســالها 
زندگــی را بــه کام پدرشــان و خــود ایشــان تلــخ کــرده بــود، اعتــراف کننــد. یعقــوب 
در خصــوص چنیــن گناهــی شــرم آور و زشــت بدگمــان نشــده بــود، اّمــا دانســت 
کــه تمامــی اینهــا بــه خیریــت یوســف و اهــل خانــه اش انجامیــده اســت، بنابرایــن 

فرزنــدان خطــا کارش را بخشــیده و برکــت داد. 
پدر و پسرانش، با خانواده هایشان، به همراهی گله ها و رمه ها و همراهان 
بســیار، به ســوی مصر عزیمت نمودند. آنان با شــادمانی قلبی به سفرشــان ادامه 
دادنــد و زمانــی کــه بــه بئرشــبع رســیدند، یعقــوب قربانــی هــای شــکرگزاری گذرانیــد 
و از خداونــد اســتدعا کــرد تــا بــه ایشــان اطمینــان دهــد کــه بــه همراهشــان خواهــد 
رفت و خداوند در رویای شبانه به او گفت: » ای یعقوب! ای یعقوب، از فرود 
آمــدن بــه مصــر نتــرس، زیــرا در آنجــا اّمتــی عظیــم از تــو بــه وجــود خواهــم آورد مــن بــا 

تــو بــه مصــر خواهــم آمــد و مــن نیــز تــو را از آنجــا البتــه بــاز خواهــم آورد «. 
خداونــد بــه یعقــوب گفتــه بــود کــه » از رفتــن بــه مصــر ترســی نداشــته بــاش «، 
زیــرا کــه حضــور وی در آنجــا بــود. خداونــد بــه ابراهیــم وعــده داده بــود کــه ذریــت 
او را همچــون ســتارگان آســمان بیشــمار گردانــد بــا ایــن حــال، شــمار قــوم برگزیــده 
خداونــد، تــا آنزمــان بــه آهســتگی افزایــش یافتــه بــود. و در ضمــن، ســرزمین کنعــان تــا 
آنزمــان گنجایــش توســعه چنیــن قومــی را آنطــور کــه پیــش بینــی شــده بــود، نداشــت. 
ایــن ســرزمین در تصــرف قبایــل قدرتمنــد و بــی دیــن قــرار داشــت کــه نمــی بایســت 
تــا پیــش از زمــان بوجــود آمــدن » نســل چهــارم « بــه تصــرف قــوم در مــی آمــد اگــر 
فرزنــدان اســرائیل در چنیــن ســرزمینی بــه قومــی بیشــمار تبدیــل مــی شــدند، آنــان 
یــا بایــد ســاکنان ســرزمین کنعــان را بیــرون مــی کردنــد و یــا در میــان ایشــان پراکنــده 
مــی شــدند مطابــق بــا توافــق الهــی، نمــی توانســتند، اولیــن را انجــام دهنــد و اگــر 
بــت پرســتی قــرار مــی گرفتنــد. امــا  بــا کنعانیــان مــی آمیختنــد، در معــرض خطــر 
ســرزمین مصــر، شــرایط الزم بــرای تحقــق نقشــه الهــی را فراهــم مــی آورد. بخشــی از 
کشــور، کــه دارای آب روان و حاصلخیــز بــود، در اختیــار ایشــان قــرار داده مــی شــد 
و تمامــی زمینــه هــای الزم بــرای رشــد ســریع ایشــان را فراهــم مــی آورد و انزجــاری را 
کــه احتمــاالً بــه خاطــر حرفــه شــان در مصــر بــا آن روبــرو مــی شــدند زیــرا کــه هــر شــبان 
گوســفند » مکــروه مصریــان بــود «. بدیشــان امــکان مــی داد تــا قومــی جــدا شــده و 
ممتــاز باقــی بماننــد و بدیــن ترتیــب از شــرکت در مراســم بــت پرســتی مصریــان دور 

نگــه داشــته شــوند.
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یعقــوب و همراهانــش بــا رســیدن بــه مصــر مســتقیماً بــه ســوی زمیــن جوشــن 
رهســپار شــدند و یوســف بــا ارابــه ســلطنتی و بــه همــراه مالزمانــش بــرای اســتقبال 
از پــدرش بــه ســوی ایــن مــکان عزیمــت کــرد. شــکوه و جــالل پیرامــون او و مقــام و 
منزلــت عالــی او تقریبــاً فرامــوش شــد و تنهــا یــک فکــر، ذهــن او را بــه خــود مشــغول 
کــرد و یــک آرزو، قلــب او را بــه هیجــان آورد. هنگامــی کــه نزدیــک شــدن مســافران 
را مشــاهده کــرد، عشــق بــه کســی کــه اشــتیاق دیــدارش ســالهای طوالنــی در دلــش 
ســرکوب شــده بــود، دیگــر بیشــتر از ایــن قابــل کنتــرل نبــود. او از ارابــه خــود فــرود 
آمــده و بــا شــتاب بــه اســتقبال پــدرش رفــت. و » او را در آغــوش گرفتــه، مدتــی 
گریســت «. آنــگاه یعقــوب بــه یوســف گفــت: » حــال، مــرا غــم مــردن نیســت، زیــرا 

بــار دیگــر تــو را دیــدم و مــی دانــم کــه زنــده ای «.
یوســف پنــج تــن از برادرانــش را برداشــته و بــه فرعــون معرفــی کــرد و از او زمینــی 
را بــرای محــل ســکونت ایشــان دریافــت کــرد. فرعــون قصــد داشــت تــا بــه نشــانه 
قدردانــی، بــرادران او را در مناصــب حکومتــی بــه کار گیــرد، اّمــا یوســف، پرســتندۀ 
واقعــی خداونــد، کوشــید تــا برادرانــش را از وسوســه هایــی کــه ممکــن بــود در دربــار 
ســلطنتی مواجــه شــوند، دور نگــه دارد. بنابرایــن بــه ایشــان پیشــنهاد کــرد، هنگامــی 
کــه از ســوی پادشــاه مــورد ســؤال قــرار مــی گیرنــد، شــغل اصلــی خودشــان را بــه 
و  کــرده  پیــروی  یوســف  توصیــه  ایــن  از  یعقــوب  پســران  نماینــد.  اعــالم  صراحــت 
اظهــار نمودنــد کــه بــرای زیــارت بــه ایــن ســزمین آمــده انــد و نــه بــرای اقامــت دائمــی، 
تــا ایــن حــّق را داشــته باشــند کــه هــر وقــت دلشــان خواســت بــه سرزمینشــان بــاز 
گردنــد. و فرعــون زمیــن جوشــن را کــه بهتریــن ناحیــه مصــر بــود، بــه ایشــان داد تــا در 

آن ســاکن شــوند.
مــدت کوتاهــی پــس از رســیدن ایشــان، یوســف پــدرش را نیــز آورد تــا بــه فرعــون 
معرفــی کنــد. آن بــزرگ قــوم، در دربارهــای ســلطنتی یــک غریبــه بــود، اّمــا در میــان 
مناظــر شــکوهمند طبیعــت بــا پادشــاهی قدرتمندتــر مصاحبــت کــرده بــود و اینــک بــا 
آگاهی از اقتدار روحانی خویش، دستهای خود را برافراشته و فرعون را برکت داد.

بــود کــه گویــی،  بــا یوســف، یعقــوب چنــان ســخن گفتــه  در نخســتین برخــورد 
امــا هفتــاد ســال  بــود.  ُمــردن  آمــاده  یافتــن نگرانــی و اشــتیاق طوالنــی،  بــا خاتمــه 
در ســرزمین جوشــن، بــا آرامــش زیســت. ایــن ســالها در شــادی غیــر قابــل وصفــی 
ســپری شــد. او نشــانه هــای توبــه واقعــی را در پســرانش دیــده و تمامــی شــرایط 
مــورد نیــاز بــرای ایجــاد یــک امــت بــزرگ را در اطــراف خانــواده اش مشــاهده کــرد 
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و بــه آینــده ایشــان بــرای مســتقر شــدن در کنعــان مطمئــن شــد. او خــود همــواره از 
محبــت و لطفــی کــه صــدر اعظــم مصــر مــی توانســت اعطــا کنــد، احاطــه شــده بــود 
و خوشــحال از مصاحبــت پســری کــه بــرای مدتــی طوالنــی گــم شــده بــود، زندگــی را 

در آرامــش ســپری کــرد تــا بــه آرامگــه خــود رفــت.
بــدو  و چــون زمــان مــرگ یعقــوب نزدیــک شــد، پســرش یوســف را طلبیــده و 
گفــت: » مــرا در مصــر دفــن منمــا، بلکــه بــا پــدران خــود بخوابانــم و مــرا از مصــر 
برداشــته، در قبــر ایشــان دفــن کــن «. یوســف قــول داد تــا چنیــن کنــد، اّمــا یعقــوب 
قانــع نشــد، و بــه او گفــت: » برایــم قســم بخــور تــا مــرا در کنــار پدرانــم در مغــارۀ 

صحــرای مکفیلــه دفــن کنــی «.
قضیــه مهــم دیگــری بایــد مــورد توجــه قــرار مــی گرفــت و اینکــه پســران بایــد بــه 
طــور رســمی در میــان فرزنــدان یعقــوب معرفــی مــی شــدند. هنگامــی کــه یوســف 
بــرای آخریــن بــار بــه دیــدار پــدرش مــی آمــد، افرایــم و منســی را بــا خــود آورد. ایــن دو 
جــوان از طــرف مادرشــان بــه بلنــد پایــه تریــن مقــام کهانــت مصریــان مرتبــط بودنــد و 
اگــر آنــان خودشــان را بــه مصریــان مرتبــط مــی کردنــد، مقــام پدرشــان دروازه هــای 
ثــروت و افتخــار را بــه روی ایشــان مــی گشــود. بــه هــر حــال، آرزوی یوســف ایــن بــود 
کــه آنــان بــا قــوم خودشــان یکــی شــوند. او ایمــان خویــش بــه وعــده را نشــان داد و بــه 
خاطــر پســرانش از تمامــی امتیــازات و افتخــارات عرضــه شــده از ســوی دربــار مصــر 
چشــم پوشــی کــرد تــا در میــان چوپانهــای قبایــل تحقیــر شــده کــه فرائــض الهــی بــه 

ایشــان ســپرده شــده بــود، مکانــی بیایــد.
یعقــوب بــه یوســف گفــت: » دو پســرت کــه در ســرزمین مصــر برایــت زاییــده 
شــده انــد، قبــل از آنکــه نــزد تــو بــه مصــر بیایــم، ایشــان از آن مــن هســتند. افرایــم و 
منســی مثــل روبیــن و شــمعون از مــن خواهنــد بــود «. آنــان بایــد فرزنــدان او خوانــده 
از  یکــی  نحــو،  بدیــن  مــی شــدند.  تبدیــل  بــه ســران قبایــل جداگانــه  و  مــی شــدند 
امتیــازات نخســت زادگــی کــه روبیــن از دســت داده بــود، بــه یوســف اختصــاص 

داده مــی شــد- یــک حصهــای زیــاده در اســرائیل. 
چشــمان یعقــوب از پیــری تــار شــده بــود و از حضــور دو پســر یوســف بــا خبــر 
نشــده بــود. اّمــا بــا دیــدن نمــای قامــت ایشــان، پرســید: اینــان کیســتند؟ یوســف، 
پــدر خــود را گفــت: » اینــان پســران مننــد «. یعقــوب گفــت: » ایشــان را نــزد مــن 
بیــاور تــا ایشــان را برکــت دهــم « و هنگامــی کــه نزدیــک وی آورده شــدند، یعقــوب 
ایشان را در آغوش خود کشیده و بوسید و دست خود را برایشان نهاده، برکت 
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داد. ســپس دعــا کــرده، گفــت: » خدایــی کــه در حضــور وی پدرانــم، ابراهیــم و 
اســحاق، ســالک بودند، خدایی که مرا از روز بودنم تا امروز رعایت کرده اســت، 

آن فرشــته ای کــه از هــر بــدی خالصــی داده، ایــن دو پســر را برکــت دهــد «. 
اینــک روح خــود اتکائــی ، و تکیــه بــر قــدرت انســانی وجــود نداشــت. خداونــد 
حافــظ و حامــی او بــود. هیــچ شــکایتی از روزهــای بــد گذشــته دیــده نمــی شــود و 
ســختی هــا و مصائــب آن، دیگــر بــه عنــوان » چیزهایــی بــر علیــه او « تلقــی نمــی 
شــد. حافــظ یعقــوب، فقــط رحمــت و نیکویــی خداونــد را کــه در سرتاســر طــول 

ســفر او بــا وی بــود بــه خاطــر مــی آورد.
برکــت دادن خاتمــه یافــت و یعقــوب بــه پســرش وعــده ای داد تــا بــرای نســلهای 
و  بردگــی مصیبــت ســخن گفتــه  یافتــن ســالهای  پایــان  از  او  کنــد.  بعــدی حفــظ 
شــهادت ایمــان خویــش را اینگونــه بیــان کــرد. » همانــا مــن مــی میــرم، و خــدا بــا شــما 

خواهــد بــود، و شــما را بــه زمیــن پدرانتــان بــاز خواهــد آورد «. 
در واپسین لحظات، تمامی پسران یعقوب در اطراف بستر مرگ او جمع شدند 
و یعقــوب ایشــان را خوانــده، گفــت: » جمــع شــوید، تــا شــما را از آنچــه در ایــام آخــر بــه 
شما واقع خواهد شد خبر دهم، ای پسران یعقوب جمع شوید و بشنوید! و به پدر 
خــود اســرائیل، گــوش گیریــد «. او غالــب اوقــات بــا نگرانــی بــه آینــده ایشــان اندیشــیده 
بود و سعی کرده بود تا سرنوشت اسباط اسرائیل را در ذهن خود به تصویر بکشد.

و اینــک، کــه فرزندانــش در انتظــار دریافــت برکــت آخــر او بودنــد، روح وحــی بــر 
وی قــرار گرفــت، و در رویایــی نبوتــی، آینــده فرزندانــش در مقابــل وی آشــکار شــد. 
نامهــای پســرانش یکــی پــس از دیگــری بُــرده شــده و شــخصیت هــر یــک معرفــی و 

شــرح داده شــد و سرنوشــت هــر قبیلــه بــه طــور مختصــر پیــش گویــی شــد.
» روبیــن، تــو نخســت زادۀ منــی، توانایــی مــن و ابتــدای قّوتــم، فضیلــت رفعــت 
و فضیلت قدرت «، و بدین نحو، پدر، مقامی را که روبین می بایستی به عنوان 
نخســت زاده تصاحب می کرد. به تصویر کشــید، اّما گناه زشــت او در اِدار، وی 

را از برکــت نخســت زادگــی محــروم کــرده بــود. یعقــوب در ادامــه گفــت:
» بی ثبات همچون آب، برتری نخواهی یافت «. 

مقام کهانت به الوی ســپرده شــد و وعده مســیحیایی به قبیله یهودا، و حصۀ 
زیــاده از میــراث بــه یوســف داده شــد. قبلیــه روبیــن هرگــز در اســرائیل بــه شــهرت و 
بزرگــی نرســید و تعــداد افــراد آن بــه انــدازه یهــودا، یوســف و دان نبــود. ایــن قبیلــه، 

اولیــن قبیلــه ای بــود کــه بــه اســارت بـُـرده شــد.
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از نظــر ســّن و ســال، نفــرات بعــد از روبیــن، شــمعون و الوی بودنــد. آنــان در 
قســاوت و کشــتار شــکیمیان با یکدیگر متّحد شــده و همچنین در فروختن یوســف 

بیشــترین گنــاه را مرتکــب شــده بودنــد دربــاره ایشــان، گفتــه شــد:
» ایشان را در یعقوب متفرق سازم و در اسرائیل پراکنده کنم «. 

در سرشــماری اســرائیل، درســت پیش از ورود ایشــان به کنعان، قبیله شــمعون 
کوچکتریــن قبیلــه بــود. موســی در آخریــن برکــت دادن، بــه قبیلــه شــمعون اشــاره ای 
نکــرد. بــا مســتقر شــدن در کنعــان، ایــن قبیلــه، فقــط ســهم اندکــی از زمیــن یهــودا را 
در اختیــار داشــت. خانــواده هایــی از ایــن قبیلــه، بعدهــا قــدرت یافتنــد و گروههــای 
مختلفی را تشکیل داده و در ناحیه بیرونی مرزهای سرزمین مقدس ساکن شدند. 
کــه در نواحــی مختلــف ســرزمین  بــه جــز چهــل و هشــت شــهری  نیــز  قبیلــه الوی 
کنعــان پراکنــده بــود، ســهمی دریافــت نکــرد. در مــورد ایــن قبیلــه، وفــاداری ایشــان بــه 
خداوند، هنگامی که سایر قبایل مرتد شده بودند، موجبات برگزیده شدن ایشان 

بــه خدمــت مذبــح را فراهــم آورد و بدیــن گونــه، لعنــت بــه برکــت تبدیــل شــد.
عالــی تریــن بــرکات نخســت زادگــی بــه یهــودا واگــذار شــد. اهمیــت و ویژگــی 
ایــن نــام، کــه بــه معنــی ســتایش اســت در شــرح حــال پیامبــران ایــن قبیلــه آشــکار 

شــده اســت.
بــر گــردن دشــمنانت  تــو را برادرانــت خواهنــد ســتود. دســتت  » ای یهــودا، 
ای  بچــه  شــیر  یهــودا  کــرد.  تعظیــم خواهنــد  را  تــو  پــدرت  پســران  و  بــود.  خواهــد 
اســت، ای پســرم از شــکار بــر آمــدی، مثــل شــیر خویشــتن را جمــع کــرده، در کمیــن 
مــی خوابــد و چــون شــیر مــاده ای اســت. کیســت او را بــر انگیزانــد؟ عصــا از یهــودا 
دور نخواهــد شــد و نــه فرمانروایــی از میــان پایهــای وی تــا شــیلوه بیاییــد. مــر او را 

اطاعــت اّمتهــا خواهــد بــود «. 
و  داوود،  آن  از  کــه  اســت  قبیلــه  ایــن  نمــاد شایســته  جنــگل،  ســلطان  شــیر، 
پســر داوود، شــیلوه، » شــیر ســبط یهــودا «. کســی کــه تمامــی قدرتهــا ســرانجام 
در مقابــل او زانــو زده و امتهــا از وی اطاعــت خواهنــد کــرد، بــر خواهــد خواســت. 
پُــر رونقــی را پیــش بینــی کــرد. و  بــرای بیشــتر فرزندانــش آینــده خــوب و  یعقــوب 
ســرانجام نوبــت بــه یوســف رســید و هنگامــی کــه یعقــوب بــرای او طلــب برکــت 

کــرد، قلــب وی از شــادی لبریــز شــد.
بــر سرچشــمه ای کــه شــاخه  بــاور  بــاروری اســت، شــاخه  » یوســف، شــاخه 
اذیــت  و  انداختنــد  تیــر  و  رنجانیدنــد،  را  او  تیرانــدازان  آیــد.  بــر  دیــوار  از  هایــش 
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رســانیدند. لیکــن کمــان وی در قــوت اســتوار مانــد و بازوهــای دســتش بــه دســت 
قدیــر یعقــوب مقتــدر گردیــد کــه از آنجاســت شــبان و صخــره اســرائیل. از خــدای 
پــدرت کــه تــو را اعانــت مــی کنــد و ازقــادر مطلــق کــه تــو را برکــت مــی دهــد، بــه 
بــرکات آســمانی از اعلــی و بــرکات لجــه ای کــه در اســفل واقــع اســت، و بــرکات 
پســتانها و رحــم. بــرکات پــدر بــر بــرکات جبــال ازلــی فایــق آمــد، و بــر حــدود کوههــای 
ابــدی و بــر ســر یوســف خواهــد بــود و بــر فــرق او کــه از برادرانــش برگزیــده شــد «. 
بــه  نســبت  او  محبــت  و  بــود  خونگرمــی  و  مهربــان  مــرد  همــواره  یعقــوب 
بــه فرزندانــش در آســتانه مــرگ،  بــود. شــهادت او  فرزندانــش عمیــق و خالصانــه 
ســخنانی مغرضانه و تبعیض آمیز نبود. او ایشــان را بخشــیده و تا َدم آخر محبت 
کــرده بــود. محبــت پدرانــۀ او نســبت بــه فرزندانــش، تنهــا مــی توانســت در ســخنانی 
امیــد بخــش و تســلی دهنــده بیــان شــود، اّمــا قــدرت خداونــد بــر او قــرار گرفتــه بــود 
و تحــت تأثیــر روح الهــام، ملــزم بــود تــا حقایــق را هــر چنــد دردنــاک، اعلــالم کنــد.

آخریــن بــرکات بــر زبــان آورده شــده و یعقــوب در ارتبــاط بــا محــل دفــن خــود، 
مســئولیت ایشــان را تکــرار کــرد. او بــه فرزنــدش گفــت: » مــن بــه قــوم خــود ملحــق 
مــی شــوم، مــرا بــا پدرانــم، ... در مغارهــای کــه در صحــرای مکفیلــه اســت، دفــن 
کنید «، » آنجا ابراهیم و زوجه اش ســاره را دفن کردند، آنجا اســحاق و زوجه او 
رفقــه را دفــن کردنــد، و آنجــا لیــه را دفــن نمــودم «. بدیــن نحــو، آخریــن کار مربــوط بــه 

زندگــی او ایــن بــود کــه ایمــان خــود را بــه وعــده خداونــد آشــکار کنــد.
ســالهای آخــر عمــر یعقــوب، غــروب آرامــش و اســتراحت را بعــد از یــک روز پــر 
زحمت و خســته کننده، با خود به همراه آورد. ابرهای تیره بر باالی مســیر او جمع 
شــده بودنــد، بــا ایــن حــال، آفتــاب او در روشــنی غــروب کــرد و انــوار آســمانی ســاعات 
وداع او را روشــن کردنــد. کتــاب مقــدس مــی گویــد: » در وقــت شــام، روشــنایی 
خواهــد بــود « )زکریــا 1۴ آیــه 7(. » مــرد کامــل را مالحظــه کــن و مــرد راســت را ببیــن 

زیــرا کــه عاقبــت آن مــرد، ســالمتی اســت « )مزامیــر ۳7 آیــه ۳7(
یعقــوب گنــاه کــرده بــود و شــدیداً عــذاب دیــده بــود. از روزی کــه گنــاه عظیــم 
پــدرش بگریــزد، ســالها رنــج و زحمــت، نگرانــی و  تــا از خانــه  بــود  او باعــث شــده 
مصیبــت را تحمــل کــرده بــود. یــک متــواری آواره، جــدا شــده از مــادرش، کســی کــه 
او هرگــز مجــدداً وی را ندیــد، هفــت ســال کار پــر زحمــت بــرای زنــی کــه دوســتش 
بــرای اینکــه بــی شــرمانه فریــب داده شــود، بیســت ســال در  مــی داشــت، صرفــاً 
و  او،  ثــروت  افزایــش  بــودن  و حریــص، شــاهد  کار  خدمــت خویشــاوندی طمــع 
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بــی آبرویــی دختــرش و  بــر علیــه او تحریــک شــده بودنــد، پریشــان از  پســرانی کــه 
انتقــام بــرادر او، و مــرگ راحیــل، و جنایــت روبیــن، و گنــاه یهــودا و مصیبــت زده از 
کینه و دشــمنی که بر علیه یوســف اعمال شــده بود. فهرســت شــرارتهای گســترده 
بــه دفعــات  یعقــوب  تاریــک و طوالنــی اســت!  انــدازه  دیــد چــه  مــی  بایــد  کــه  ای 
محصــول اولیــن گناهــش را درو کــرده بــود و بارهــا تکــرار مجــدد همــان گناهــی را کــه 
خــود او مرتکــب شــده بــود، در میــان پســرانش دیــده بــود. اّمــا هــر چنــد کــه تأدیــب و 
تنبیــه، ناخوشــایند و تلــخ بــود، اّمــا بــه نتیجــه رســیده بــود و » ثمــرۀ آرامــش و پارســایی 

بــه بــار آورده بــود « )رســالۀ عبرانیــان 12آیــه 11(
مــی  ثبــت  بدقــت  و  را صمیمانــه  خــوب  انســانهای  اشــتباهات  وحــی،  کالم 
کنــد. آنانــی کــه بــه واســطه لطــف خداونــد متمایــز شــده انــد، در واقــع خطاهایشــان 
بــه طــور کامــل تــری نســبت بــه فضائلشــان مطــرح مــی گــردد. ایــن امــر باعــث شــگفتی 
بسیاری شده است و به مفسدان فرصت داده تا کتاب مقدس را به باد تمسخر 
بگیرنــد. در حالــی کــه چنیــن امــری نشــان دهنــده راســتی و حقیقــت کتــاب مقــدس 
اســت. اینکــه بــر روی حقایــق ســرپوش گذاشــته نمــی شــود و گناهــان شــخصیت 
هــای اصلــی آن پنهــان نمــی مانــد. افــکار انســانها بــه قــدری دســتخوش پیشــداوری 
و تبعیــض اســت کــه غیــر ممکــن اســت بتوانــد سرگذشــت افــراد را بــا دیــدی بــی 
غرضانــه و بــی طرفانــه عرضــه کنــد. اگــر کتــاب مقــدس بــه وســیله افــرادی کــه از روح 
الهــام برخــوردار نبودنــد، نوشــته مــی شــد، بــدون شــک نمــی توانســت شــخصیت 
و عملکــرد مــردان مقــدس و شایســته را بــا دیــدی بــی طرفانــه عرضــه کنــد. اّمــا ثبــت 
وقایــع کتــاب مقــدس از ســوی مردانــی کــه از روح الهــام بــر خــوردار بودنــد باعــث 
شــده اســت تــا شــرح حــال درســتی از تجربیــات ایشــان را در اختیــار داشــته باشــیم.

بــه ایشــان  مردانــی کــه مــورد لطــف خــدا قــرار گرفتــه و مســئولیتهای خطیــری 
محول شــده بود، بعضی اوقات در مقابل وسوســه ها شکســت خورده و مرتکب 
گنــاه مــی شــدند، درســت هماننــد مــا کــه در زندگــی هایمــان مبــارزه کــرده و بعضــاً 
دچــار تزلــزل مــی گردیــم و مرتکــب خطــا مــی شــویم. زندگــی هــای ایشــان بــا تمامــی 
خطاهــا و اشتباهاتشــان در مقابــل مــا قــرار داده مــی شــود تــا هــم بــرای تشــویق و 
هــم بــرای هشــدار مــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. اگــر آنــان چــون افــرادی بــی گنــاه 
معرفــی مــی شــدند، مــا بــا طبیعــت گنــاه آلودمــان، ممکــن بــود بــه خاطــر اشــتباهات 
و خطاهایمــان مأیــوس شــویم. اّمــا دیــدن اینکــه دیگــران چگونــه بــا نــا امیــدی مبــارزه 
بــه فیــض  تــوکل  بــا  کــرده انــد، و اینکــه چگونــه در دام وسوســه هــا افتادنــد و اّمــا 
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بکوشــیم.  پارســایی  پــی  در  تــا  کنــد  مــی  تشــویق  را  مــا  انــد،  شــده  پیــروز  خداونــد 
همانطــور کــه آنــان، هــر از گاهــی بــا وجــود عقــب نشــینی، مجــدداً بــه پیــش رفتــه 
بــا  توانیــم  مــی  نیــز  مــا  ترتیــب  بــه همــان  انــد،  کــرده  برکــت خداونــد را دریافــت  و 
قــوت مســیح پیــروز شــویم. بــه عبــارت دیگــر، شــرح زندگــی ایشــان مــی توانــد بــرای مــا 
هشــدار دهنــده باشــد. و آن نشــان مــی دهــد کــه خداونــد بــه هــر شــکلی، گنــاه را 
آشــکار مــی کنــد. او گنــاه آنانــی را کــه مــورد لطــف و عنایــت وی هســتند مــی بینــد 
بــر خــوردار  بــا آن شــدیدتر از گنــاه آنانــی کــه از حقیقــت و مســئولیت کمتــری  و 

هســتند، برخــورد مــی کنــد.
بعد از خاکســپاری یعقوب، دلهای برادران یوســف مجدداً از ترس لبریز شــد. 
هــر چنــد کــه او بــا ایشــان بــا مهربانــی رفتــار کــرده بــود، گناهــی کــه بــر علیــه او مرتکــب 
شــده بودنــد، ایشــان را بــد گمــان و بــی اعتمــاد ســاخته بــود. آنــان تصــور مــی کردنــد 
کــه یوســف انتقــام گرفتــن از ایشــان را بــه خاطــر پدرشــان یعقــوب بــه تأخیــر انداختــه 
بــوده و اینکــه یعقــوب رحلــت کــرده بــود، او در نظــر دارد تــا برادرانــش را بــه خاطــر 
گناهــی کــه بــر علیــه وی مرتکــب شــده بودنــد مجــازات کنــد. آنــان جــرأت نکرنــد تــا 
شــخصاً در مقابــل وی حاضــر شــوند، بلکــه پیامــی فرســتاده و گفتنــد: » پــدر تــو 
قبــل از مردنــش امــر فرمــوده «، گفــت: » بــه یوســف چنیــن بگوییــد، التمــاس دارم 
کــه گنــاه و خطــای بــرادران خــود را عفــو فرمایــی، زیــرا کــه بــه تــو بــدی کــرده انــد، پــس 
اکنــون گنــاه بنــدگان خــدای پــدر خــود را عفــو فرمــا «. یوســف بــا شــنیدن ایــن پیغــام 
متأثــر شــد و گریســت. بــرادران او بــا دیــدن ایــن صحنــه نــزد وی آمــده و بــه حضــور 
وی افتــاده و گفتنــد: » اینــک غالمــان تــو هســتیم «. محبــت یوســف بــه برادرانــش 
عمیــق و ایثــار گرانــه بــود و از اینکــه برادرانــش، او را فــردی انتقــام جــو تلقــی کــرده 
آیــا مــن  بودنــد، بســیار اندوهگیــن شــده وبــه ایشــان گفــت: » مترســید، زیــرا کــه 
در جــای خــدا هســتم؟ شــما در بــاره مــن بــد اندیشــیدید، لیکــن خــدا از آن قصــد 
تــا کاری کنــد کــه قــوم کثیــری را احیــا نمایــد. چنانکــه امــروز شــده  نیکوتــری کــرد 

اســت. و االن ترســان مباشــید. مــن شــما و اطفــال شــما را مــی پــروارم «. 
زندگــی یوســف، نماینگــر زندگــی مســیح اســت. ایــن حســادت بــود کــه بــرادران 
یوســف را برانگیختــه بــود تــا او را بــه عنــوان یــک بــرده بفروشــند. آنــان امیــدوار بودنــد 
تــا اجــازه ندهنــد کــه او از ایشــان بزرگتــر گــردد و هنگامــی کــه یوســف بــه مصــر بــرده 
شــد، خودشــان را فریــب دادنــد کــه از آن بــه بعــد بــه واســطه خوابهــای او آشــفته 
نخواهد شــد و اینکه ایشــان هر گونه امکان تحقق خوابهای او را از میان برداشــته 
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بودنــد. در حالــی کــه عمــل ایشــان آنچــه را کــه مصمــم بــه جلوگیــری از آن بودنــد، 
تحقق بخشــید. درســت به همین طریق، کاهنان و مشــایخ یهود نســبت به مســیح 
حســادت کردند و ترســیدند که او توجه مردم را از ایشــان به جانب خویش جلب 
کنــد. آنــان او را کشــتند تــا از تبدیــل شــدن او بــه پادشــاه جلوگیــری کننــد، در حالــی 

کــه بــا اعمالشــان باعــث تحقــق بخشــیدن آن گردیدنــد.
پــدرش  بــه نجــات دهنــدۀ خانــواده  بــه واســطه بردگــی اش در مصــر،  یوســف 
تبدیــل شــد، اّمــا ایــن واقعیــت از بــار گنــاه برادرانــش کــم نکــرد. بــه همیــن ترتیــب، 
مصلــوب شــدن مســیح از ســوی دشــمنانش او را بــه منجــی نــوع بشــر، و نجــات 
دهنــدۀ نســل گناهــکار و بــه فرمانــروای تمامــی جهــان تبدیــل کــرد، اّمــا گنــاه قاتــالن 
او همــان انــدازه شــنیع بــود، اگرچــه دســت مقتــدر خداونــد بــه خاطــر جــالل خویــش 

و خیریــت انســان از ایــن وقایــع جلوگیــری نکــرده بــود.
همانطــور کــه یوســف از ســوی برادرانــش بــه بــی دینــان فروختــه شــد، بــه همــان 
طریــق، مســیح از ســوی یکــی از شــاگردانش بــه کینــه توزتریــن دشــمنانش فروختــه 
شــد. یوســف بــه ناحــق متهــم شــد و بــه خاطــر پارســایی اش تحقیــر و انــکار شــد. 
زندگــی ایثــار گرانــه او، گنــاه را محکــوم کــرد و هــر چنــد کــه گناهــی در او یافــت 
و فروتنــی  کــذب شــاهدانش محکــوم گردیــد. و صبــر  بــه خاطــر شــهادت  نشــد، 
یوســف در مقابــل ظلــم و بــی عدالتــی و بخشــندگی مشــتاقانه و نیکــوکاری عالــی او 
نســبت بــه بــرادران بــی رحمــش، معــرف تحمــل صبورانــه منجــی در مقابــل دشــمنی 
و بــد رفتــاری شــریران و بخشــش او نــه تنهــا نســبت بــه قاتالنــش بلکــه بــه همــه آنانــی 
اســت کــه بــه حضــور او آمــده و بــا اعتــراف بــه گناهانشــان، طلــب عفــو مــی کننــد.

یوســف بعــد از مــرگ پــدرش، پنجــاه و چهــار ســال زندگــی کــرد. او » پســران 
پُشــت ســوم، افرایم را دید. و پســران ماکیر، پســران منســی نیز بر زانوهای یوســف 
تولّــد یافتنــد «. او ازدیــاد و ســعادت قــوم خــود را دیــد و تمامــی ایــن ســالها، ایمــان 
او بــه خداونــد بــرای بازگردانــدن قــوم اســرائیل بــه ســرزمین وعــده، تزلــزل ناپذیــر بــود.

یوســف در روزهــای آخــر عمــر خــود، بــرادران و خویشــاوندانش را فــرا خوانــد. 
هرچنــد کــه در ســرزمین فراعنــه مــورد احتــرام بــود، بــا ایــن حــال، مصــر زمیــن غرابــت او 
بــود و آخریــن عمــل او بایــد نشــان مــی داد کــه سرنوشــت او بــا اســرائیل پیونــد خــورده 
اســت. آخریــن ســخنان او ایــن بــود کــه: » یقینــا خــدا از شــما تفقــد خواهــد نمــود، 
و شــما را از ایــن زمینــی کــه بــرای ابراهیــم و اســحاق و یعقــوب قســم خــورده اســت، 
خواهــد بــرد «. او بــه بنــی اســرائیل ســوگند داده، گفــت: » هــر آیینــه خــدا از شــما 
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تفقد خواهد نمود، و استخوانهای مرا از اینجا خواهید برداشت و یوسف در سن 
صد و ده سالگی ُمرد و او را حنوط کرده، در زمین مصر در تابوت گذاشتند « و در 
طول قرنها رنج و زحمتی که بدنبال می آمد، این تابوت، یاد آور سخنان یوسف در 
آســتانه مــرگ بــود و بــه اســرائیلیان گواهــی مــی داد کــه ایشــان تنهــا مســافرانی بودنــد 
در مصر، و از ایشان می خواست که همه امیدشان را به سرزمین وعده معطوف 

کننــد، چــرا کــه زمــان رهایــی، یقینــاً از راه مــی رســید.

240

FA-PP-Body.indd   253 3/20/19   1:18 PM



FA-PP-Body.indd   254 3/20/19   1:18 PM



22
» موســی « 

]این فصل بر اساس کتاب خروج باب های 1 تا ۴ تدوین گردیده است[

و  گاوان  هــای  رمــه  قحطــی،  زمــان  در  خــوراک  تهیــه  بــرای  مصــر  مردمــان 
زمینهایشــان را بــه فرعــون فروختــه بودنــد و خودشــان را بــرای همیشــه بــه اســارت 
نظام ارباب و رعیتی در آورده بودند. یوسف با خردمندی مقدمات آزادی ایشان 
را فراهــم آورد و بــه ایشــان اجــازه داد تــا اجــاره داران زمیــن هــای پادشــاه باشــند و 
هــر ســاله یــک چهــارم محصــوالت زمیــن را بــه عنــوان خــراج بــه پادشــاه تقدیــم کننــد.

اّما فرزندان یعقوب مجبور به پذیرش چنین شــرایطی نبودند. به پاس خدماتی 
که یوســف برای مصریان انجام داده بود، نه تنها بخشــی از کشــور برای ســکونت به 
ایشــان داده شــد، بلکــه از پرداخــت خــراج معــاف بودنــد و در ادامــه قحطــی، خــوراک 
در اختیــار ایشــان قــرار داده مــی شــد. پادشــاه مصــر در حضــور عامــه مــردم اعتــراف 
کــرد کــه بــه واســطه دخالــت بزرگوارانــه خــدای یوســف بــود کــه مــردم مصــر از فراوانــی 
بهــره منــد شــده بودنــد، در حالــی کــه ســایر اقــوام از قحطــی نــا بــود مــی شــدند. او 
همچنیــن پــی بــرد کــه رهبــری یوســف کشــور را بســیار ثروتمنــد کــرده بــود و همیــن امــر 

موجــب شــد تــا خانــواده یعقــوب از الطــاف پادشــاه بهــره منــد شــوند.
اّمــا بــا گذشــت زمــان، مــرد بزرگــی کــه مصــر بســیار مدیــون او بــود و نســلی بــه 
واســطه زحمــات او برکــت یافتــه بودنــد، از ایــن جهــان رحلــت کــرد. و » پادشــاهی 
دیگــر بــر مصــر برخاســت کــه یوســف را نشــناخت « )خــروج 1 آیــه 8( او نــه تنهــا 
بــه  را  ایشــان  خواســت  مــی  بلکــه  گرفــت،  نادیــده  را  قــوم  بــه  یوســف  خدمــات 
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رســمیت نشناســد و تــا حــد ممکــن بــه فراموشــی بســپارد. او بــه قــوم خــود گفــت: 
» همانــا قــوم بنــی اســرائیل از مــا زیــاده زور آورترنــد. بیاییــد بــا ایشــان بــا حکمــت 
رفتــار کنیــم، مبــادا کــه زیــاده شــوند واقــع شــود کــه چــون جنــگ پدیــد آیــد، ایشــان 
نیــز بــا دشــمنان مــا هــم داســتان شــوند، و بــا مــا جنــگ کــرده، از زمیــن بیــرون رونــد « 

)خــروج 1 آیــات 9 و10(
اســرائیلیان در آن زمــان زیــاد شــده بودنــد و » بــارور و منتشــر شــدند، و کثیــر 
و بــی نهایــت زور آور گردیدنــد و زمیــن از ایشــان پُــر گشــت «. اســرائیلیان، تحــت 
سرپرســتی یوســف و توجهــات پادشــاه کــه در آن زمــان بــر کشــور حکومــت مــی کــرد، 
در سراســر زمین مصر پراکنده شــده بودند. اّما آنان خودشــان را نســل متفاوتی می 
دانســتند کــه در رســوم و یــا مذهــب هیــچ گونــه وجــه مشــترکی بــا مصریــان نداشــتند 
و اینــک زیــاد شــدن تعــداد ایشــان، تــرس و نگرانــی پادشــاه و قومــش را برانگیختــه 
بــود، کــه مبــادا در صــورت وقــوع جنــگ، بــه دشــمنان مصریــان بپیوندنــد. بــا ایــن حــال، 
سیاســت مانــع از اخــراج ایشــان از کشــور شــد، چــرا کــه بســیاری از ایشــان کارگرانــی 
ماهــر بودنــد و موجــب افزایــش ثــروت قــوم مــی شــدند. پادشــاه بــرای بنــای قصرهــا 
و معبدهــای بــا شــکوه بــه چنیــن کارگرانــی نیازمنــد بــود، از ایــن رو آنــان را در ردیــف 
مصریانــی قــرار داد کــه خــود و اموالشــان را بــه پادشــاه فروختــه بودنــد. بــه زودی، 
ســرکاران بــر ایشــان گماشــته شــدند و بردگــی ایشــان کامــل گردیــد. » و مصریــان 
از بنــی اســرائیل بــه ظلــم خدمــت گرفتنــد و جانهــای ایشــان را بــه بندگــِی ســخت، 
تلــخ ســاختندی و هــر  بــه گِل کاری و خشــت ســازی و هرگونــه عمــل صحرایــی، 
خدمتــی کــه بــر ایشــان نهادنــدی، بــه ظلــم مــی بــود «؛ » لیکــن چنانچــه بیشــتر ایشــان 
را ذلیــل ســاختند، زیادتــر متزایــد و منتشــر گردیدنــد « )خــروج 1 آیــات 12 و 1۳ و 
1۴(. پادشــاه و مشــاورین او امیــدوار بودنــد کــه اســرائیلیان را بــا کارهــای ســخت 
و طاقــت فرســا مقهــور کــرده و بدیــن نحــو تعــداد ایشــان را کاهــش دهنــد و روحیــه 
مســتقل ایشــان را در هــم بکوبنــد. و چــون در انجــام مقاصدشــان شکســت خورنــد، 
بــه خشــونت بیشــتری متوســل گردیدنــد. شــیطان در ایــن امــر، عامــل تحریــک کننــده 
بــود. او مــی دانســت کــه نجــات دهنــده ای مــی بایســت در میــان بنــی اســرائیل ظهــور 
کنــد و بــا وادار کــردن پادشــاه بــه کشــتن اطفــال پســر، امیــدوار بــود کــه نقشــه الهــی را 
بــا شکســت مواجــه کنــد. اّمــا زنــان از خــدا ترســیدند و جــرأت نکردنــد تــا ایــن فرمــان 
ظالمانــه را اجــرا کننــد. خداونــد عمــل ایشــان را تاییــد نمــود و آنــان را موافــق کــرد. 
پادشــاه بــه خاطــر شکســت نقشــه اش، فرمــان را صریــح تــر و گســترده تــر اعــالم کــرد. 
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تمامــی قــوم فــرا خوانــده شــدند تــا قربانیــان بــی پنــاه را گرفتــار کــرده و بــه قتــل برســاند. 
» او بــه قــوم مصــر دســتور داده و گفــت، هــر پســری کــه زاییــده شــود بــه نهــر اندازیــد و 

هــر دختــری را زنــده نگــه داریــد « )خــروج 1 آیــه 22(
یوِشــبد،  و  اَمــرام  بــرای  بــود،  شــدن  اجــرا  حــال  در  فرمــان،  ایــن  کــه  زمانــی 
اســرائیلیان متدیّــن قبیلــه الوی، پســری متولّــد شــد. کــودک، » پســری نیکــو منظــر 
اینکــه  ایمــان کــه زمــان رهایــی اســرائیل نزدیــک شــده و  ایــن  بــا  بــود « و والدیــن، 
خداونــد بــرای قومــش، نجــات دهنــده ای را مقــرر خواهــد کــرد، تصمیــم گرفتنــد 
کودکشــان را از کشــته شــدن نجــات دهنــد. ایمــان بــه خــدا دلهــای ایشــان را تقویــت 

کــرد و » از حکــم پادشــاه نهراســیدند « )عبرانیــان 11 آیــه 2۳(
مــادر موفــق شــد تــا بــه مــدت ســه مــاه، کــودک را مخفــی نگــه دارد، و ســپس 
فهمیــد کــه بیشــتر از ایــن نمیتوانــد او را بــه ســالمت نگــه دارد، بنابرایــن تابوتــی از نــی 
درست کرده و آن را به قیر و زِفت اندود، و طفل را در آن قرار داده، در نیزار کنار 
نهــر گذاشــت. او جــرأت نکــرد تــا در آنجــا مانــده و از او محافظــت کنــد، زیــرا ممکــن 
بــود زندگــی کــودک و زندگــی خــود او بــا خطــر مواجــه شــود، اّمــا خواهــر او مریــم، 
در فاصلــه ای نزدیــک پرســه مــی زد و بــا ظاهــری بــی تفــاوت، اّمــا نگــران، مراقــب 
بــود تــا ببینــد کــه چــه بــر ســر بــرادر کوچکــش خواهــد آمــد. در آنجــا نگهبــان دیگــری 
نیــز حضــور داشــت. دعاهــای خالصانــه مــادر، طفــل او را تحــت مراقبــت خداونــد 
قــرار داده بــود، و فرشــتگان، بــی آنکــه دیــده شــوند بــر بــاالی محــل اســتراحت طفــل 
ایســتاده بودنــد. آنــان دختــر فرعــون را بــه آنجــا هدایــت کردنــد. حــس کنجــکاوی 
او بــا دیــدن ســبد کوچــک برانگیختــه شــد و بــا مشــاهده طفــل زیبــای درون ســبد، 
بــه اصــل ماجــرا پــی بُــرد. گریــه هــای طفــل دل او را بــه رحــم آورد و افــکار او متوجــه 
مــادری ناشــناس شــد کــه بــه ایــن طریــق ســعی کــرده بــود تــا زندگــی کــودک خویــش را 
حفــظ کنــد. بنابرایــن تصمیــم گرفــت کــه طفــل را نجــات داده و بــه فرزنــد خواندگــی 
قبــول کنــد، مریــم تمامــی حــرکات دختــر فرعــون را بــه طــور مخفیانــه زیــر نظــر گرفتــه 
بــود و چــون فهمیــد کــه کــودک بــا مهربانــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، بــه او 
نزدیــک شــده، گفــت: » آیــا بــروم و زنــی شــیرده را از زنــان عبرانیــان نــزدت بخوانــم 

تــا طفــل را برایــت شــیر دهــد؟ « و دختــر فرعــون بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت کــرد.
مریــم بــا شــتاب بــه نــزد مــادرش رفتــه و ایــن خبــر خــوش را بــه او داد و هــر دوی 
ایشــان، بیدرنــگ بــه حضــور فرعــون آمدنــد. او بــه مــادر طفــل گفــت: » ایــن طفــل را 

ببــر و او را بــرای مــن شــیر بــده و مــزد تــرا خواهــم داد «. 
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بــا  او  بــود.  داده  پــاداش  را  او  ایمــان  و  شــنیده  را  مــادرش  دعــای  خداونــد 
شــکرگزاری و قدردانــی فــراوان بــه وظیفــه مــادری خویــش مشــغول شــد و بــا امانــت 
و وفــاداری از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد تــا کــودک خویــش را بــرای خداونــد تربیــت 
کنــد. او مطمئــن بــود کــه ایــن طفــل بــرای کار عظیمــی محفــوظ نگــه داشــته شــده 
اســت و مــی دانســت کــه بایــد بــه زودی بــه دختــر فرعــون داده شــود تــا بــا عواملــی 
کــه در صــدد دور کــردن او از خداونــد بــر مــی آمدنــد، محاصــره گــردد. همــه اینهــا 
موجــب شــد کــه او در تعلیــم و تربیــت طفــل در مقایســه بــا ســایر فرزندانــش دقیــق 
تــر و جــدی تــر عمــل کنــد. او کوشــید تــا ذهــن فرزنــد خــود را از خــدا ترســی و عشــق 
بــه راســتی و عدالــت لبریــز کنــد و بــا خلــوص نیّــت دعــا کــرد تــا او از هرگونــه تأثیــر 
فاســد کننــده محفــوظ نگــه داشــته شــود. او حماقــت و گنــاه بــت پرســتی را بــه وی 
فهمانــد و از همــان آغــاز کودکــی بــه او آموخــت تــا در مقابــل خــدای زنــده زانــو زده 
و او را عبــادت کنــد، خدایــی کــه قــادر بــود تــا دعاهــای او را شــنیده و در اوقــات 

ضــرورت او را مســاعدت نمایــد.
بــود  لیکــن موظــف  از کــودک نگهــداری کــرد،  مــی توانســت،  تــا وقتــی کــه  او 
کــه او را در آســتانه دوازده ســالگی بــه دختــر فرعــون تســلیم کنــد. و بدیــن نحــو، 
موســی از کلبــه محقــر بــه کاخ ســلطنتی و بــه نــزد دختــر فرعــون بـُـرده شــد. » و او را 
پســر شــد «. بــا ایــن حــال، در همیــن کاخ ســلطنتی نیــز، تعلیمــی را کــه در دوران 
طفولیــت پذیرفتــه بــود، از دســت نــداد. درس هایــی را کــه مــادرش آموختــه بــود، 
نمــی توانســت بــه فراموشــی بســپارد. ایــن درســها او را در مقابــل تکبــر، بــی دینــی و 

فســاد رایــج دربــار بــا شــکوه فرعــون، همچــون ســپری محافظــت مــی کردنــد.
ثمراتــی را کــه تأثیــر یــک زن عبرانــی، یــک غربــت گزیــده و بــرده در سرنوشــت 
موســی و در تحقــق بخشــیدن رســالت عظیــم او در مقــام رهبــر بنــی اســرائیل بــه 
بــار آورد، آنچنــان گســترده اســت کــه مــی توانــد بــر اهمیــت کار یــک مــادر مســیحی 
شــهادت دهــد. هیــچ کار دیگــری نیســت کــه بتوانــد بــا ایــن وظیفــه برابــری کنــد. 
یــک مــادر، بــه میــزان وســیعی، در سرنوشــت فرزندانــش، تأثیــر گــذار اســت. او 
در پــرورش اســتعدادها و شــخصیت فرزندانــش، نقــش مهمــی را ایفــا مــی کنــد و 
در حــال کاشــتن بــذری اســت کــه جوانــه زده و ثمــر خواهــد داد، ثمــره نیکــو یــا ثمــره 
شــرارت. کار او کشــیدن یک نقاشــی زیبا بر روی کرباس و یا تراشــیدن آن از مرمر 
نیســت، بلکــه نقــش کــردن شــباهت الهــی بــر جــان و روح آدمــی اســت. بــه ویــژه در 
دوران کودکــی ایشــان، مســئولیت شــکل دادن بــه شــخصیت فرزنــدان بــه عهــده 
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مــادران قــرار دارد. تأثیــری کــه امــروز بــر روی اذهــان رو بــه رشــد کــودکان گذاشــته 
مــی شــود در تمــام طــول زندگــی بــا ایشــان باقــی خواهــد مانــد.

جــوان  خیلــی  کــه  هنگامــی  را  فرزندانشــان  تربیــت  و  تعلیــم  بایــد  والدیــن 
هســتند بــه عهــده بگیرنــد، تــا آنــان بــه مســیحیان بــا ایمــان تبدیــل شــوند. آنــان تحــت 
سرپرســتی مــا قــرار مــی گیرنــد تــا نــه بــه عنــوان وارثــان پادشــاهی دنیــوی، بلکــه بــه 

کننــد. ابــدی حکمرانــی  اعصــار  در  تــا  بــرای خداونــد،  پادشــاهی  عنــوان 
هــر مــادری بایــد درک کنــد کــه اوقــات او پــر ارزش هســتند و کار وی در روز 
داوری ارزیابــی خواهــد شــد. در آن روز معلــوم خواهــد شــد کــه خطاهــا و گناهــان 
از ســوی  نادیــده گرفتــن وظایــف  بــی توجهــی و  نتیجــه  زنــان  مــردان و  از  بســیاری 
مســیر  در  را  فرزندانشــان  کودکانــه  گامهــای  تــا  بودنــد  موظــف  کــه  بــوده  مادرانــی 
بــا  را  کــه جهــان  بســیاری  کــه  آنــگاه معلــوم خواهــد شــد  کننــد.  راســتی هدایــت 
نــور صداقــت و راســتی برکــت دادنــد، اصولــی را کــه انگیــزه اصلــی مؤثــر بــودن و 

موفقیــت ایشــان بــوده، را مدیــون مــادر مســیحی خــود هســتند.
 موســی در دربــار فرعــون عالــی تریــن تعلیــم نظامــی را دریافــت کــرد. پادشــاه 
تصمیم گرفته بود تا پســر خوانده دخترش را به جانشــینی خود بر گزیند و موســی 
بــرای ایــن مقــام عالــی تربیــت شــده بــود. و » موســی در تمامــی حکمــت اهــل مصــر 
تربیــت یافتــه، در قــول و فعــل قــوی گشــت « )اعمــال رســوالن 7 آیــه 22( توانایــی 
موســی بــه عنــوان یــک رهبــر نظامــی، او را در نظــر ســپاهیان مصــر محبــوب ســاخت 
و عمومــاً بــه عنــوان شــخصیتی ممتــاز شــناخته مــی شــد. شــیطان در هــدف خویــش 
بــا شکســت مواجــه شــده بــود. فرمــان محکومیــت کــودکان عبرانــی بــه مــرگ، از 
ســوی خداونــد خنثــی و بــرای تعلیــم و تربیــت رهبــر آینــده قومــش بــه کار گرفتــه 

شــده بــود.
مشــایخ اســرائیل از جانب فرشــتگان اطالع یافته بودند که زمان رهایی ایشــان 
نزدیــک شــده اســت و اینکــه موســی فــردی اســت کــه خداونــد مــی خواهــد بــرای 
تحقــق ایــن کار بــه خدمــت گیــرد. فرشــتگان بــه موســی نیــز تعلیــم دادنــد کــه خداونــد 
او را بــرای درهــم شکســتن اســارت قومــش برگزیــده اســت. او تصــور مــی کــرد کــه 
بایــد آزادی شــان را بــا نیــروی نظامــی بدســت آورنــد و در نظــر داشــت تــا لشــکریان 
عبرانــی را بــر علیــه ســپاهیان مصــر رهبــری کنــد و چــون ایــن را در نظــر داشــت، 
محتاطانــه عمــل کــرد، مبــادا بــه خاطــر وابســتگی بــه مــادر خوانــده اش و یــا فرعــون 

نتوانــد بــه راحتــی ارادۀ خداونــد را بــه جــا آورد.
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بر اساس قوانین مصر، آنانی که تخت پادشاهی فراعنه را اشغال می کردند، 
بایــد بــه عضویــت طبقــه کهانــت در مــی آمدنــد و موســی بــه عنــوان وارث مســلّم، بایــد 
بــا آییــن هــای مذهبــی مصریــان آشــنا مــی شــد. ایــن وظیفــه بــه کاهنــان محــول شــده 
بــود. او بــا ایــن کــه شــاگردی ســخت کــوش و خســتگی ناپذیــر بــود، اّمــا نمــی توانســت 
راضــی بــه شــرکت در پرســتش خدایــان شــود. او بــه از دســت دادن ســلطنت تهدیــد 
شــده و تهدیــد شــده بــود کــه اگــر در وفــادار مانــدن بــه ایمــان عبرانــی اصــرار ورزد، از 
ســوی ملکــه طــرد خواهــد شــد. اّمــا او در تصمیــم خــود بــرای پرســتش خداونــد، خالــق 
آســمان و زمین، قاطع و اســتوار بود. موســی با کاهنان و عبادت کنندگان بحث و 
گفتگــو مــی کــرد. هیــچ کــس نمــی توانســت دالیــل او را انــکار کنــد و یــا نظــر او را تغییــر 
دهــد، بــا ایــن حــال، قاطعیــت او بــه خاطــر موقعیــت عالــی وی و محبوبیتــی کــه در 

نظــر پادشــاه و مــردم داشــت، بــرای مدتــی تحّمــل شــد.
بــزرگ شــد، نخواســت پســر دختــر  بــود کــه موســی هنگامــی کــه  ایمــان  بــا   «
فرعــون خوانــده شــود، او آزار دیــدن بــا قــوم خــدا را بــر لــّذت زود گــذر گنــاه ترجیــح 
داد و رســوایی به خاطر مســیح را با ارزش تر از گنجهای مصر شــمرد، زیرا از پیش 

بــه پــاداش چشــم دوختــه بــود « )عبرانیــان 11 آیــات 2۴ تــا 26(
باشــد  ســرآمد  جهــان  بــزرگان  میــان  در  تــا  داشــت  را  آن  شایســتگی  موســی 
بــا شــکوه تریــن پادشــاهی آن، بدرخشــد و عصــای قــدرت را در  و در دربارهــای 
بــزرگ  مــردان  تمامــی  از  را  او، وی  اندیشــه و حکمــت  و  گیــرد. عظمــت  دســت 
تاریــخ، متمایــز مــی کنــد. او فــردی مــورخ، شــاعر، فیلســوف، فرمانــده ســپاهیان، 
و قانونگــذار، شــخصیتی بــی نظیــر اســت. اّمــا بــا دنیایــی کــه پیــش روی او بــود، از 
چنــان قــدرت اخالقــی و معنــوی برخــوردار بــود کــه چشــم انــداز دلنشــین ثــروت و 
عظمــت و شــهرت را نادیــده گرفــت و » آزار دیــدن بــا قــوم خــدا را بــر لــّذت زودگــذر 

گنــاه ترجیــح داد «. 
بــه موســی آموختــه شــده بــود کــه بــه خدمتــکاران فروتــن و مطیــع خداونــد اجــر 
اخــروی داده خواهــد شــد و منافــع دنیــوی در مقایســه بــا آن هیــچ ارزشــی نــدارد. 
بــه موســی  بــه عنــوان یــک رشــوه  قصــر مجلــل فرعــون و تخــت پادشــاهی مصــر، 
پیشــنهاد شــده بــود، اّمــا او مــی دانســت کــه لّذتهــای زود گــذر گنــاه کــه انســان را 
وادار مــی کننــد تــا خــدا را فرامــوش کنــد، در دربارهــای بــا شــکوه آن وجــود دارنــد. 
او بــه چیــزی فراتــر از قصــر بــا شــکوه و تخــت پادشــاهی فرعــون، چشــم دوختــه بــود 
کــه بــه مقدســین قــادر مطلــق در ملکــوت عــاری از گنــاه داده خواهــد شــد. او بــا 
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ایمــان، تــاج زوال ناپذیــری را دیــد کــه پادشــاه آســمان بــر ســر پیروزمنــدان خواهــد 
گذشــت. این ایمان موجب شــد که او اشــخاص ثروتمند و متکبر این جهان را رد 
کنــد و بــه قومــی متواضــع، فقیــر و تحقیــر شــده بپیونــدد کــه بــه جــای گنــاه، اطاعــت 

از خداونــد را برگزیــده بــود.
موســی تــا ســن چهــل ســالگی در دربــار فرعــون اقامــت کــرد. افــکار او غالــب 
اوقــات متوجــه شــرایط ســخت قومــش مــی شــد و برادرانــش را در بردگــی ایشــان 
مالقــات کــرده و بــا ایــن وعــده کــه خداونــد بــرای نجــات ایشــان عمــل خواهــد کــرد، 
آنــان را تســلی مــی داد. بارهــا بــه خاطــر ظلــم و بــی عدالتــی مصریــان نســبت بــه 
برادرانش خشمگین می شد و آتش انتقام در درون او شعله ور می گشت. یک 
روز شــخصی مصــری را دیــد کــه شــخصی عبرانــی را کــه از بــرادران او بــود، مــی زد، 
پــس بــه هــر طــرف نظــر افکنــده، چــون کســی را ندیــد، آن مصــری را کُشــت. در آنجــا 
بجــز شــخص اســرائیلی، شــاهد دیگــری وجــود نداشــت و موســی بیدرنــگ جســد 
او را در شــنها دفــن کــرد. او اکنــون خــود را بــرای رهبــری قومــش آمــاده کــرده بــود 
و انتظــار داشــت تــا ایشــان بــرای آزادی خویــش بپاخیزنــد.» او گمــان مــی کــرد کــه 
برادرانــش در خواهنــد یافــت کــه خــدا مــی خواهــد بــه دســت او ایشــان را نجــات 
بخشــد، اّمــا در نیافتنــد « )اعمــال رســوالن 7 آیــه 2۵( آنــان هنــوز بــرای آزادی آمــاده 
نبودند. و روز دیگر بیرون آمد که ناگاه دو مرد عبرانی را دید که با یکدیگر منازعه 
زنــی؟ « گفــت:  مــی  را  بــه ظالــم گفــت: » چــرا همســایه خــود  پــس  مــی کننــد، 
» کیســت کــه تــو را بــر مــا حاکــم یــا داور ســاخته؟ «، » مگــر تــو مــی خواهــی مــرا 

بکشــی، چنانکــه آن مصــری را کُشــتی؟ « )خــروج 2 آیــه 1۴(
تمامــی واقعــه ســریعاً بــرای مصریــان آشــکار شــد و بــه طــرز بســیار مبالغــه آمیــزی 
بــه گــوش فرعــون رســید. بــه پادشــاه وانمــود کردنــد کــه ایــن عمــل موســی از مفهــوم 
وسیع تری برخوردار بوده است، اینکه او قصد دارد تا قومش را بر علیه مصریان 
رهبری وحکومت را سرنگون کند و خودش بر تخت سلطنت بنشیند و تا زمانی 
کــه او زنــده اســت هیــچ گونــه امنیتــی بــرای پادشــاهی وجــود نخواهــد داشــت. و 
فرعــون بیدرنــگ دســتور قتــل موســی را صــادر کــرد، اّمــا موســی بــا شــنیدن فرمــان 

فرعــون فــرار کــرده و در زمیــن مدیــان ســاکن شــد.
یتــرون،  در خانــه  او  و  گرفــت  عهــده  بــه  را  زندگــی موســی  خداونــد هدایــت 
کاهــن و رئیــس مدیــان کــه شــخصی خداپرســت بــود، ســاکن شــد. و در همیــن جــا 
بــود کــه موســی بــا یکــی از دختــران یتــرون ازدواج کــرد و در خدمــت پــدر زنــش، بــه 
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عنــوان نگهبــان گلــه مشــغول بــه کار شــد و مــدت چهــل ســال در آنجــا باقــی مانــد.
بــا قتــل شــخص مصــری، موســی همــان خطایــی را مرتکــب شــده بــود کــه بارهــا 
بــود، مرتکــب  بــا دســت گرفتــن کاری کــه خــدا وعــده انجــام آن را داده  پدرانــش 
شــده بودنــد. ارادۀ خــدا ایــن نبــود کــه قومــش را بــا جنــگ و مبــارزه آزاد کنــد، آنطــور 
کــه موســی تصــور کــرده بــود. ایــن کار بایــد بــا قــدرت زور آور خــدا انجــام مــی شــد 
تــا جــالل و عظمــت آن بــه او نســبت داده شــود. بــا وجــود ایــن، حتّــی همیــن عمــل 
عجوالنه موسی از سوی خداوند برای تحقق اهدافش به کار گرفته شد. موسی 
بــرای انجــام مأموریــت بــزرگ آمــاده نبــود و او هنــوز هــم مــی بایســتی، همــان درس 
ایمــان را کــه ابراهیــم و یعقــوب آموختــه بودنــد، فــرا مــی گرفــت، اینکــه بــرای تحقــق 
بخشــیدن بــه وعــده هــای خداونــد، بــه قــدرت و حکمــت انســانی متکــی نباشــد، 
بلکه به قدرت خداوند توکل کند. و درســهای دیگری بود که موســی باید در میان 
کوهســتانهای خلــوت و دور افتــاده فــرا مــی گرفــت. او مــی بایســت در مدرســه رنــج 
و ایثــار، درس صبــر و شــکیبایی را یــاد گرفتــه و خلــق و خــوی او تعدیــل شــود. پیــش 
از اینکــه بتوانــد بــا حکمــت رهبــری کنــد، بایــد اطاعــت را یــاد بگیــرد. و پیــش از اینکــه 
بتوانــد شــناخت ارادۀ خــدا را بــه اســرائیلیان تعلیــم دهــد، قلــب خــود او بایــد بــا 
خداونــد ســازگار باشــد. و بــا تجربیــات خــودش، بایــد آمــاده شــود تــا مراقبــت پدرانــه 

را بــر روی تمامــی کســانی کــه بــه کمــک وی نیازمنــد بودنــد، اِعمــال کنــد.
انســان ممکــن اســت آن زمــان طوالنــی زحمــت و ابهــام را غیــر ضــروری دانســته 
و تلــف کــردن وقــت تلقــی کنــد. اّمــا حکمــت بیکــران، او را کــه بایــد رهبــر قومــش مــی 
شــد، فراخوانــد تــا چهــل ســال از عمــر خویــش را در حرفــه محقــر شــبانی ســپری کنــد. 
عــادت کــردن بــه ایثــار و از خــود گذشــتگی و مراقبــت مهربانانــه از گلــه هــا، موســی را 
بــه شــبان مهربــان و صبــور قــوم اســرائیل تبدیــل کــرد. امتیــازی کــه تربیــت و فرهنــگ 

انســانی اعطــا مــی کنــد، نمــی توانــد جایگزینــی بــرای ایــن تجربــه باشــد.
موســی چیزهــای زیــادی را یــاد گرفتــه بــود کــه نبایــد یــاد مــی گرفــت. محیطــی 
کــه او را در مصــر احاطــه کــرده بــود. محبــت مــادر خوانــده اش، موقعیــت عالــی او 
در مقــام نــوه پادشــاه، حیــف و میــل و عیاشــی از هــر ســوء، باریــک بینــی، عرفــان 
بــا  معمــاری  پرســتانه،  بــت  عبــادت  عظمــت  دروغیــن،  مذهــب  یــک  بــه  مربــوط 
بــر جــای گذاشــته و خلــق  تأثیــر عمیقــی  او  پــرورش ذهــن  اینهــا در  شــکوه، همــه 
و  محیــط  تغییــر  زمــان،  بــود.  داده  شــکل  ای  انــدازه  تــا  را  او  خــوی شــخصیت  و 
مصاحبــت خداونــد، مــی توانســت ایــن تأثیــرات را خنثــی کنــد. الزم بــود کــه خــود 

248

FA-PP-Body.indd   262 3/20/19   1:18 PM



» موســی «  |  263

موســی بــرای دســت کشــیدن از خطــا و پذیــرش حقیقــت، یــک عمــر مجادلــه کنــد، 
بــا ایــن حــال هنگامــی کــه ایــن مجادلــه از قــدرت انســانی فراتــر مــی رفــت، خداونــد 

بــه کمــک او مــی شــتافت.
در کل، بــرای تحقــق کار خداونــد ، عامــل بشــری دیــده شــده اســت کــه برگزیــده 
ُخلــق و خــو و شــخصیت  بــا  افــراد آدمهایــی  ایــن  ایــن وجــود،  بــا  انــد.  بــوده  خــدا 
کلیشــه ای نبودنــد کــه از باقــی مانــدن در آن موقعیــت خوشــنود گردنــد. آنــان بــرای 
کســب حکمــت از خداونــد، خالصانــه درخواســت کردنــد، تــا یــاد بگیرنــد بــرای او 
کار کننــد. در کتــاب یعقــوب مــی خوانیــم کــه: » اگــر از شــما کســی بــی بهــره از 
حکمــت اســت، درخواســت کنــد از خدایــی کــه ســخاوتمندانه و بــدون مالمــت 
بــه همــه اعطــا مــی کنــد، و بــه وی عطــا خواهــد شــد « )یعقــوب 1 آیــه ۵( لیکــن، 
خداونــد حکمــت آســمانی را بــه افــرادی کــه دایمــاً بــه مانــدن در تاریکــی اصــرار مــی 
ورزنــد، عطــا نخواهــد کــرد. انســان بــرای اینکــه کمــک خداونــد را دریافــت کنــد، 
نخســت بایــد بــه ضعفهــا و کمبودهــای خــود پــی ببــرد و ذهــن خویــش را بــرای تغییــر 
مهّمــی کــه در درون وی اتفــاق مــی افتــد، آمــاده کنــد. و بــرای ایــن کار، بایــد بــا دعــا 
و مراقبــت خالصانــه از خداونــد درخواســت کنــد. عــادات و رســوم غلــط بایــد کنــار 
گذاشــته شــود و تنهــا بــا تــالش پــی گیــر بــرای تصحیــح ایــن اشــتباهات و ســازگاری 
بــا اصــول صحیــح اســت کــه پیــروزی مــی توانــد کســب شــود. بســیاری افــراد هرگــز 
از  زیــرا  نمــی کننــد،  باشــند، کســب  تواننــد داشــته  مــی  کــه  را  مقــام و موقعیتــی 
خــدا انتظــار دارنــد کاری را برایشــان انجــام دهــد کــه او قــدرت و توانایــی انجــام 
آن را بــه خــود ایشــان عطــا کــرده اســت. همــه آنانــی کــه بــرای انجــام اعمــال مفیــد، 
شایســتگی دارنــد، بایــد بــا ســخت تریــن مقــررات اخالقــی و ذهنــی تربیــت شــوند و 
خداونــد بــا یکــی کــردن قــدرت الهــی بــا تــالش انســانی، ایشــان را یــاری خواهــد کــرد.

موســی در آن کوهســتان هــای خلــوت بــا خداونــد تنهــا مانــد. معبدهــای بــا 
شــکوه مصــر بــا خرافــات و کــذب، دیگــر بــر ذهــن او تأثیــر گــذار نبودنــد. او در هیبــت 
بــا شــکوه تپــه هــای بــی انتهــا، عظمــت خــدای قــادر مطلــق را مشــاهده کــرد و پــی 
بــرد کــه خدایــان مصــر در مقایســه بــا شــکوه و جــالل خداونــد چــه انــدازه ضعیــف و 
کــم اهمیــت هســتند. نــام خالــق در همــه جــا نوشــته شــده بــود. انــگار کــه موســی 
ــر و خودبینــی او در  در حضــور او ایســتاده و بــا قــدرت او احاطــه شــده اســت. تکبّ
همیــن جــا از بیــن رفتــه بودنــد. در زندگــی ســاده و خشــن کوهســتان، اثــرات راحتــی 
و تجّمــل مصــر، ناپدیــد گشــت. موســی بــه فــردی صبــور، مالیــم و فروتــن تبدیــل 
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شــد، » بســیار حلیــم، بیشــتر از جمیــع مردمانــی کــه بــر روی زمیــن انــد « )اعــداد 12 
آیــه ۳( و عیــن حــال، در ایمــان بــه خــدای قدرتمنــد یعقــوب، قــوی بــود.

همانطــور کــه ســالها ســپری مــی شــد و او بــا گلــه هایــش در مکانهــای خلــوت 
پرســه مــی زد، بــا اندیشــیدن بــه مظلومیــت قومــش، رفتــار خداونــد بــا پدرانــش و 
بــه خاطــر آورد و هــر روز و هــر  قــوم برگزیــده بودنــد،  وعــده هایــی را کــه میــراث 
شــب دعاهــای او بــرای قــوم اســرائیل بــه آســمان بلنــد مــی شــد. فرشــتگان خــدا، 
نــور خــدا را بــر پیرامــون او مــی تابانیدنــد. و در همیــن جــا بــود کــه بــا الهــام از روح 
القــدس، کتــاب پیدایــش را نوشــت. ســالهای طوالنــی ســپری شــده در گوشــه هــای 
دور افتاده بیابان، نه تنها برای موســی و قومش، بلکه برای جهان در عرصه های 

آینــده، سرشــار از برکــت بــود.
» و واقع شد بعد از ایام بسیار که پادشاه مصر بُمرد، و بنی اسرائیل به سبب 
بندگــی آه کشــیده، اســتغاثه کردنــد و نالهایشــان بــه ســبب بندگــی نــزد خــدا بــر آمــد و 
خــدا نالــۀ ایشــان شــنید و خــدا عهــد خــود بــا ابراهیــم و اســحاق و یعقــوب بیــاد آورد 
و خــدا بــر بنــی اســرائیل نظــر کــرد و خــدا دانســت «. زمــان بــرای رهایــی بنــی اســرائیل 
ــا نقشــه خداونــد بایــد بــه طریقــی تحقــق مــی یافــت تــا تکبّــر انســانی  فــرا رســیده بــود. امِّ
بــه دیــده حقــارت نگریســته شــود. نجــات دهنــده بایــد بــه شــکل یــک شــبان فروتــن و 
تنهــا بــا عصایــی در دســت بــه پیــش مــی رفــت، لیکــن خداونــد آن عصــا را بــه مظهــر 
قــدرت خویــش تبدیــل مــی کــرد. یــک روز، هنگامــی کــه گلــه اش را در نزدیکــی کــوه 
حوریــب » کــوه خداونــد» هدایــت مــی کــرد، فرشــته خداونــد در شــعله آتــش از میــان 
بوتــه ای بــر وی ظاهــر شــد، و چــون او نگریســت، اینــک آن بوتــه بــه آتــش مشــتعل 
اســت، اّمــا ســوخته نمــی شــود، و موســی گفــت: » اکنــون بــدان طــرف شــوم، و ایــن 
امــر غریــب را ببینــم، کــه بوتــه چــرا ســوخته نمــی شــود « و خــدا از میــان بوتــه بــه وی 
نــدا در داد، و موســی بــا لبهــای لــرزان پاســخ داد: » لبیــک « و بــه او هشــدار داده 
شــد تــا نزدیــک نشــود. » نعلیــن خــود را از پایهایــت بیــرون کــن، زیــرا مکانــی کــه در آن 
ایســتاده ای زمین مقدس اســت .... من هســتم، خدای پدرت، خدای ابراهیم، و 
خــدای اســحاق و خــدای یعقــوب « )بــه فصلهــای 3 و 4 کتــاب خــروج رجــوع شــود.( 
این همان کســی بود که در گذشــته در مقام فرشــتۀ وعده، خود را به پدران موســی 
ظاهــر کــرده بــود. » و موســی روی خــود را پوشــانید، زیــرا ترســید کــه بــه خــدا بنگــرد «. 
تواضــع و تــرس آمیختــه بــه احتــرام، بایــد ُمعــرّف رفتــار همــه آنانــی باشــد کــه بــه 
حضــور خداونــد وارد مــی شــوند. در نــام عیســی مــی توانیــم بــا اطمینــان خاطــر بــه 
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حضــور او بیائیــم، اّمــا نبایــد بــا گســتاخی بــه او نزدیــک شــویم، کــه گویــی بــا مــا برابــر 
مــی باشــد. هســتند افــرادی کــه خــدای عظیــم، قــادر مطلــق و قــدوس را کــه در نــور 
بــی کــران ســاکن اســت، چنــان مــورد خطــاب قــرار مــی دهنــد کــه گویــی بــا زیــر دســت 
خــود گفتگــو مــی کننــد. عــده دیگــری نیــز در خانــه او چنــان رفتــار مــی کننــد کــه در 
مجلس شــرف یابی به حضور یک پادشــاه دنیوی، جرأت چنین رفتاری را ندارند. 
ایــن افــراد بایــد بــه خاطــر داشــته باشــند کــه در محضــر خدایــی هســتند کــه فرشــتگان 
او را پرســتش کــرده و روی خــود را در حضــور او مــی پوشــانند. خداونــد بایــد بســیار 
حرمــت گذاشــته شــود و همــه آنانــی کــه حضــور او را بــه درســتی درک مــی کننــد 
بــا فروتنــی در حضــور او تعظیــم خواهنــد کــرد و ماننــد یعقــوب بــا مشــاهده رویــای 
خداونــد، فریــاد خواهنــد زد کــه: » ایــن چــه مــکان ترســناکی اســت! ایــن نیســت جــز 

خانــۀ خــدا و ایــن اســت دروازه آســمان « )پیدایــش 28 آیــه 17(
در حالــی کــه موســی بــا تــرس آمیختــه و بــه احتــرام در حضــور خداونــد ایســتاده 
بــود، خــدا بــه او فرمــود: » هــر آینــه مصیبــت قــوم خــود را کــه در مصرنــد دیــدم و 
اســتغاثه ایشــان را از دســت ســرکاران ایشــان شــنیدم، زیــرا غمهــای ایشــان را مــی 
دانــم، و نــزول کــردم تــا ایشــان را از دســت مصریــان خالصــی دهــم، و ایشــان را از 
آن زمیــن بــه زمیــن نیکــو و وســیع بــر آورم، بــه زمینــی کــه بــه شــیر و شــهد جــاری اســت 
.... پــس اکنــون بیــا تــا تــو را نــزد فرعــون بفرســتم و قــوم مــن، بنــی اســرائیل را از مصــر 

بیــرون آوری « ) خــروج ۳ آیــات 7 تــا 10(
موســی درحالــی کــه از فرمــان خداونــد شــگفت زده و ترســیده بــود، عقــب رفتــه 
و گفــت: » مــن کیســتم کــه نــزد فرعــون بــروم، و بنــی اســرائیل را از مصــر بیــرون 
آورم؟ «،  خداونــد پاســخ داد: » البتــه بــا تــو خواهــم بــود و عالمتــی کــه مــن تــو را 
فرســتادم، ایــن باشــد کــه چــون قــوم را از مصــر بیــرون آوردی، خداونــد را بــر ایــن کــوه 

عبــادت خواهیــد کــرد «. 
موســی بــه مشــکالتی کــه بایــد بــا آنهــا مقابلــه مــی کــرد، یعنــی بــه جهالــت، بــی 
ایمانــی و نــا آگاهــی قومــش فکــر کــرد، عــده بســیاری از ایشــان، تقریبــاً خــدا را نمــی 
شــناختند. او بــه خداونــد گفــت: » اینــک چــون مــن نــزد بنــی اســرائیل برســم، و 
بدیشــان گویــم خــدای پــدران شــما مــرا نــزد شــما فرســتاده اســت، و از مــن بپرســند 
کــه نــام او چیســت، بدیشــان چــه بگویــم؟ خــدا بــه موســی پاســخ داد: هســتم، آنکــه 
هســتم «. به بنی اســرائیل چنین بگو، » )من آنکه هســتم( مرا نزد شــما فرســتاد « 

آن واجــب الوجــود. 
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موســی دســتور یافــت تــا نخســت مشــایخ و پیــران اســرائیل و از میــان ایشــان 
شــجاع ترین و پارســاترین ها را که به خاطر اســارت قوم ســالها رنج کشــیده بودند، 
جمــع کــرده و پیــام خداونــد و وعــده رهایــی قــوم را بــه ایشــان ابــالغ کنــد. پــس از آن 
بایــد بــه همــراه مشــایخ قــوم بــه حضــور فرعــون بــرود و بــه او بگویــد کــه: » خداونــد 
خــدای عبرانیــان مــا را مالقــات کــرده اســت و االن ســفر ســه روزه بــه صحــرا برویــم تــا 

بــرای خداونــد خــدای خــود قربانــی بگذاریــم «. 
موســی از قبــل مــی دانســت کــه فرعــون بــا درخواســت رهــا کــردن بنــی اســرائیل 
مخالفــت خواهــد کــرد. بــا ایــن حــال، تــالش خــادم خداونــد بــا شکســت روبــرو نمــی 
شــد، زیــرا خداونــد قصــد داشــت تــا بــا اســتفاده از ایــن موقعیــت، قــدرت خویــش را 
بــه مصریــان و بــه قــوم خــود نشــان دهــد. خداونــد بــه موســی گفــت: » پــس دســت 
خــود را دراز خواهــم کــرد، و مصــر را بــه همــۀ عجایــب خــود کــه در میانــش بــه ظهــور 

مــی آورم خواهــم زد، و بعــد از آن شــما را رهــا خواهــد کــرد «. 
 در مــورد تــدارک ســفر نیــز دســتوراتی بــه ایشــان داده شــد. خداونــد بــه موســی 
رفــت.  نخواهیــد  دســت  تهــی  برویــد  چــون  کــه  شــد  خواهــد  واقــع  و   « فرمــود: 
بلکــه هــر زنــی از همســایه خــود و مهمــان خانــۀ خویــش آالت نقــره و آالت طــال و 
رخــت خواهــد ســاخت «. مصریــان بــه خاطــر کار طاقــت فرســایی کــه ظالمانــه بــه 
اســرائیلیان تحمیــل کــرده بودنــد، ثــروت فراوانــی را کســب نمــوده بودنــد. و اینــک 
کــه بنــی اســرائیل بــه ســوی ســرزمین جدیدشــان ســفر مــی کردنــد، ایــن حــق ایشــان 
بــود تــا پــاداش ســالها کار ســخت و پرزحمــت را از مصریــان طلــب کننــد. آنــان بایــد 
اشــیاء قیمتــی را کــه بــه راحتــی قابــل حمــل بــود، مطالبــه مــی کردنــد، و خداونــد 
ایشــان را در نظــر مصریــان، مــورد حمایــت قــرار مــی داد. معجــزات خــارق العــاده 
ای کــه بــرای آزادی ایشــان بــه وقــوع مــی پیوســت، مصریــان را چنــان وحشــت زده 

میکــرد کــه بــه درخواســتهای اســیرانش پاســخ مثبــت مــی دادنــد.
موســی مشــکالتی را پیــش روی خــود مــی دیــد کــه حــل نشــدنی بــه نظــر مــی 
او  کــه خداونــد  قــوم خویــش را متقاعــد کنــد  توانســت  مــی  رســیدند. او چگونــه 
را فرســتاده اســت؟ او گفــت: » همانــا مــرا تصدیــق نخواهنــد کــرد، وســخن مــرا 
نخواهنــد شــنید، بلکــه خواهنــد گفــت خداونــد بــر تــو ظاهــر نشــده اســت «. اینــک 
تــا  بــه او گفــت  بــه وی داده شــد. خداونــد  بــود،  عالمتــی کــه در خواســت کــرده 
عصــای خویــش را بــر زمیــن بیانــدازد، و هنگامــی کــه چنیــن کــرد، » عصــای او بــه مــار 
تبدیل گردید و موســی از نزدش گریخت «. ســپس به او دســتور داده شــد تا آن را 
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بگیرد، پس دست خود را دراز کرده، آن را بگرفت، که در دستش عصا شد. این 
بــار بــه او دســتور داده شــد تــا دســت خــود را در گریبــان خــود بگــذارد، چــون دســت 
بــه گریبــان خــود بــرد، » و آن را بیــرون آورد، اینــک دســت او مثــل بــرف مبــروص 
شــد «. خداونــد، مجــدداً بــه او فرمــود: » دســت خــود را بــاز بــه گریبــان خــود بگــذار، 
چــون دســت بــه گریبــان خــود بــاز بــرد و آن را بیــرون آورد، اینــک مثــل ســایر بدنــش 
بــاز آمــده بــود «. خداونــد بــا ایــن آیــات بــه موســی اطمینــان داد کــه قــوم خــود او و 
هــم چنیــن فرعــون، بایــد متقاعــد شــوند کــه شــخصی قدرتمندتــر از پادشــاه مصــر، 

در میــان ایشــان ظاهــر شــده اســت.
لیــک خــادم خداونــد همچنــان بــا فکــر کــردن بــه کار عجیــب و خــارق العــاده ای 
در مقابل وی بود، غرق در ترس و نگرانی شده بود. او اینک با نا امیدی و ترس، 
فقدان سخن وری را بهانه کرده و گفت: » ای خداوند من مردی فصیح نیستم، 
نــه در ســابق و نــه از وقتــی کــه بــه بنــدۀ خــود ســخن گفتــی، بلکــه بطــی الــکالم و کُنــد 
زبــان هســتم «. او ســالها از مصریــان دور شــده بــود و دیگــر ماننــد زمانــی کــه میــان 

ایشــان بــود، نمــی توانســت بــه زبــان ایشــان ســخن گویــد.
خداونــد بــه او فرمــود: » کیســت کــه زبــان بــه انســان داد، و گنــگ و کــر و بینــا 
را آفریــد؟ آیــا نــه مــن کــه خداونــد هســتم؟ «. و وعــده ای دیگــر از کمــک الهــی بــه 
ایــن ســخنان افــزوده شــد: » پــس االن بــرو مــن بــا زبانــت خواهــم بــود، و هرچــه بایــد 
بگویــی تــو را خواهــم آموخــت.» لیــک موســی هنوزهــم اصــرار مــی ورزیــد تــا فــرد 
شایســته تــری انتخــاب شــود. ایــن بهانــه هــا، در ابتــدا از فروتنــی و عــدم اعتمــاد 
بــه نفــس نشــئت مــی گرفــت، اّمــا بعــد از اینکــه خداونــد وعــده داده بــود تــا همــه 
مشــکالت را از میــان بــردارد و پیــروزی نهایــی بــه وی عطــا کنــد، از آن بــه بعــد هرگونــه 
عقــب نشــینی و شــکایت موســی در مــورد ناشایســتگی اش، بــی اعتمــادی بــه خــدا 
تلقــی مــی شــد. و عالمــت ایــن نگرانــی و تــرس بــود کــه خداونــد قــادر نبــوده تــا اورا 
بــرای کار عظیمــی کــه فــرا خوانــده بــود، آمــاده کنــد و یــا اینکــه در گزینــش شــخص 

دچــار اشــتباه شــده بــود.
خداونــد، هــارون بــرادر بــزرگ موســی را کــه بــه زبــان مصریــان آگاهــی داشــت 
و فصیــح الــکالم بــود، بــه او توصیــه کــرد. بــه موســی گفتــه شــد کــه هــارون بــرای 
بــدو ســخن   « فرمــود:  بــه موســی  آیــد. خداونــد  مــی  اســتقبال وی  بــه  او  دیــدن 
خواهــی گفــت و کالم را بــه زبــان وی القــا خواهــی کــرد، و مــن بــا زبــان تــو و بــا 
زبــان او خواهــم گفــت، و آنچــه بایــد بکنیــد شــما را خواهــم بــود، و تــو او را بــه 
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جــای خــدا خواهــی بــود. و ایــن عصــا را بــه دســت خــود بگیــر کــه بــه آن آیــات را 
ظاهــر ســازی «. و موســی نتوانســت بیشــتر از ایــن مقاومــت کنــد، زیــرا زمینــه 

بــرای بهانــه ای از میــان برداشــته شــده بــود.
فرمــان الهــی داده شــده بــه موســی، او را فــردی بــی اعتمــاد بــه خویشــتن، کُنــد 
زبــان و کــم جــرأت یافــت. او بــا درک ناتوانــی خــود در تبدیــل شــدن بــه ســخنگوی 
خــدا بــه قــوم اســرائیل، غــرق در ناامیــدی شــده بــود، بــا ایــن حــال، بــه محــض اینکــه 
تــوکّل خــود را  بــه کار کــرد و همــه  بــا تمامــی دل شــروع  ایــن وظیفــه را پذیرفــت، 
بــر خداونــد قــرار داد. عظمــت رســالت او، عالــی تریــن قــوای ذهنــی او را بــه کار 
فــردی  بــه  او  و  داد  برکــت  را  او  چــرای  و  بــی چــون  اطاعــت  انداخــت. خداونــد 
ســخنور، امیــدوار، خویشــتندار تبدیــل گردیــد و بــرای بزرگتریــن کاری کــه تــا آن زمــان 
بــه یــک انســان داده شــده بــود، شایســتگی یافــت. ایــن نمونــه ای اســت از آنچــه کــه 
خداونــد بــرای تقویــت شــخصیت آنانــی کــه کامــالً بــه او تــوکل کــرده و خودشــان را 

بــدون قیــد و شــرط در خدمــت اوامــر او قــرار مــی دهنــد، انجــام مــی دهــد.
یــک فــرد، هنگامــی قــدرت و توانایــی خواهــد یافــت، کــه مســئولیتهایی را کــه 
خداونــد بــر دوش او مــی گــذارد، مــی پذیــرد و بــا تمامــی جــان ســعی مــی کنــد تــا بــرای 
بــه دوش گرفتــن آنهــا صالحیــت الزم را پیــدا کنــد. هــر قــدر کــه مقــام او کــم اهمیــت و 
توانایــی او محــدود باشــد، آن فــرد، عظمــت واقعــی را کســب خواهــد کــرد و بــا تــوکل 
بــه قــدرت الهــی، ســعی مــی کنــد تــا کار خویــش را خالصانــه انجــام دهــد. اگــر موســی 
بــه قــوت و حکمــت خویــش تکیــه مــی کــرد و از روی اشــتیاق مســئولیت عظیــم را مــی 
پذیرفت، آنگاه ممکن بود که تمامی بی کفایتی اش را برای چنین کاری از خود بروز 
دهــد. ایــن حقیقــت کــه یــک فــرد ضعــف هــای خویــش را احســاس مــی کنــد، حداقــل 
نشــان دهنــده ایــن اســت کــه او عظمــت کاری را کــه بــه عهــده اوســت درک مــی کنــد 

و اینکــه او خــدا را بــه عنــوان مشــاور و تقویــت کننــده خویــش انتخــاب خواهــد کــرد.
موســی بــه نــزد یتــرون پــدر زن خــود بازگشــت و آرزوی دیــدار برادرانــش در مصــر 
بــرو « و موســی  بــه ســالمتی  بــه موســی گفــت: »  بــرای وی بیــان کــرد. یتــرون  را 
بــه همــراه زن و فرزندانــش بــه ســوی مصــر مراجعــت کــرد. او جــرأت نکــرده بــود تــا 
بــه ایشــان اجــازه داده  بــود  موضــوع رســالت خویــش را آشــکار کنــد، زیــرا ممکــن 
نشــود تــا او را در ایــن ســفر همراهــی کننــد. هرچنــد گاه پیــش از رســیدن بــه مصــر، 
خــود او فکــر کــرد بهتــر اســت تــا بــه خاطــر امنیّــت ایشــان، آنــان را بــه خانــه شــان در 

ســرزمین مدیــان روانــه کنــد.
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تــرس از فرعــون و مصریــان کــه آتــش خشــم ایشــان چهــل ســال پیــش از آن بــر 
علیــه او افروختــه شــده بــود، موجــب گردیــد تــا موســی هنــوز هــم از بازگشــت بــه 
تــا فرمــان الهــی را  بــود  اّمــا بعــد از اینکــه روانــه شــده  مصــر، اکــراه داشــته باشــد، 

اطاعــت کنــد، خداونــد بــه او نشــان داد کــه دشــمنانش مــرده بودنــد.
پــس از تــرک ســرزمین مدیــان و در حیــن عزیمــت بــه مصــر، موســی هشــداری 
بــود.  ناخرســندی خداونــد  نشــانه  کــه  کــرد  دریافــت  دهنــده  تــکان  و  وحشــتناک 
فرشــته ای بــه شــکل تهدیــد آمیــز بــه او ظاهــر شــد، چنانکــه گویــی مــی خواســت 
تــا بیدرنــگ او را هــالک کنــد. هیــچ توضیحــی داده نشــد، اّمــا موســی بــه یــاد آورد 
کــه یکــی از احــکام خداونــد را نادیــده گرفتــه بــود. او بــا تســلیم شــدن بــه خواســت 
همســرش از ختنــه کــردن کوچکتریــن پســرش امتنــاع کــرده و در تبعیــت کــردن از 
شــرطی کــه از طریــق آن پســرش مــی توانســت از بــرکات مربــوط بــه وعــده خداونــد 
بــا اســرائیلیان برخــوردار شــود، قصــور کــرده بــود. چنیــن بــی اعتنایــی از ســوی رهبــر 
برگزیــده اســرائیل، مــی توانســت میــزان نفــوذ و اهمیــت فرائــض الهــی را در میــان 
مــردم کاهــش دهــد. صفــوره از تــرس اینکــه مبــادا همســرش کشــته شــود، خــود آئیــن 
ختنــه را بــه جــای آورد و پــس از آن فرشــته بــه موســی اجــازه داد تــا بــه ســفرش ادامــه 
دهــد. موســی در یــک موقعیــت بســیار خطرناکــی قــرار داده مــی شــد و زندگــی او 
فقــط در پنــاه حمایــت فرشــتگان مقــدس حفــظ مــی شــد. اّمــا هنگامــی کــه بــه یــک 
وظیفــه معلــوم و مشــّخص بــی اعتنایــی مــی کــرد، نمــی توانســت در امــان باشــد زیــرا 

نمــی توانســت از ســوی فرشــتگان خداونــد محافظــت شــود.
در زمــان ســختی و درســت پیــش از ظهــور دوبــاره مســیح، پارســایان بــه واســطه 
خدمت فرشتگان آسمانی محافظت و حمایت خواهند شد، اّما برای متجاوزین 
بــه احــکام خداونــد، هیــچ گونــه امنیتــی نخواهــد بــود. در آن زمــان، فرشــتگان نمــی 

تواننــد از آنانــی کــه یکــی از فرائــض آســمانی را نادیــده مــی گیرنــد، حمایــت کننــد.
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]این فصل بر اساس کتاب خروج باب های ۵ تا 10 تدوین گردیده است[

هــارون بــا هدایــت فرشــتگان بــرای دیــدار از بــرادرش، کــه ســالها از او جــدا مانــده 
بــود، رهســپار شــد و آنــان در وســط بیابــان حوریــب بــا یکدیگــر مالقــات کردنــد. و 
در همیــن مــکان بــه گفتگــو پرداختنــد و موســی » از جمیــع کلمــات خداونــد کــه او 
را فرســتاده بــود، و از همــه آیاتــی کــه بــه وی امــر فرمــوده بــود، هــارون را خبــر داد «. 
)خــروج ۴ آیــات 27 تــا ۳1( آنــان بــا هــم بــه ســوی مصــر عزیمــت کــرده و بــا رســیدن 
بــه ســرزمین جوشــن، تمامــی مشــایخ بنــی اســرائیل را جمــع کردنــد. آن گاه، هــارون 
ســخنانی را کــه خداونــد بــه موســی گفتــه بــود بــرای همــگان بازگــو کــرد و آیاتــی را کــه 
خداونــد بــه موســی داده بــود، در انظــار مــردم نشــان داده شــد. » و قــوم ایمــان آوردنــد 
و چون شــنیدند که خداوند از بنی اســرائیل تفقد نموده، و به مصیبت ایشــان نظر 

انداختــه اســت، بــه روی در افتــاده، ســجده کردنــد « )آیــه 31(.
موســی، همچنیــن مســئولیت داشــت تــا پیامــی را بــه پادشــاه ابــالغ کنــد. دو 
بــرادر، بــه عنــوان ســفیرانی از ســوی شــاه شــاهان بــه قصــر فرعــون وارد شــدند و در 
نــام خداونــد ســخن گفتنــد: » خداونــد خــدای اســرائیل چنیــن مــی گویــد: قــوم مــرا 
رهــا کــن تــا بــرای مــن در صحــرا عیــد نگــه دارنــد «. فرعــون پاســخ داد: » خداونــد 
کیســت کــه قــول او را بشــنوم و اســرائیل را رهایــی دهــم؟ خداونــد را نمــی شناســم 
و اســرائیل را نیــز رهــا نخواهــم کــرد «. موســی و هــارون پاســخ دادنــد: » خــدای 
عبرانیــان مــا را مالقــات کــرده اســت، پــس االن ســفر ســه روزه بــه صحــرا برویــم و نــزد 
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خداونــد خــدای خــود قربانــی بگذاریــم، مبــادا مــا را بــه وبــا یــا شمشــیر مبتــال ســازد «. 
) بــه بابهــای ۵ تــا 10 کتــاب خــروج مراجعــه شــود.(

اخبــار مربــوط بــه ایشــان و توجهــی کــه در میــان مــردم برانگیختــه بودنــد، از پیــش 
بــه گــوش پادشــاه رســیده بــود. خشــم او برانگیختــه شــده و گفــت: » ای موســی و 
هــارون چــرا قــوم را از کارهــای ایشــان بــاز مــی داریــد؟ بــه شــغلهای خــود برویــد «. 
بیــش از ایــن نیــز، پادشــاهی بــه خاطــر مداخلــه ایــن بیگانــگان، ضــرر و زیــان بســیاری 
را متحّمــل شــده بــود، فرعــون بــا توجــه بــه ایــن امــر، بــه ایشــان گفــت: » اینــک االن 

اهــل زمیــن بســیارند، و ایشــان را از شــغلهای ایشــان بیــکار مــی ســازید «. 
قــوم بنــی اســرائیل در زمــان بردگــی در مصــر، شــناخت احــکام خداونــد را بــه 
میــزان بســیاری از دســت داده بودنــد و از فرائــض آن دور شــده بودنــد. روز ســبت 
بــه نحــو گســترده ای مــورد بــی اعتنایــی قــرار گرفتــه بــود و ســخت گیــری ســرکارگران 
و ناظــران مصــری، بجــا آوردن آییــن هــای آن را تقریبــاً غیــر ممکــن کــرده بــود. اّمــا 
موســی بــه قــوم فهمانــده بــود کــه اطاعــت از خداونــد اّولیــن شــرط رهایــی اســت 
ظلــم  توجــه  هــای ســبت،  آییــن  مجــدد  احیــای  بــرای  شــده  انجــام  و کوششــهای 

کننــدگان ایشــان را جلــب کــرده بــود.
پادشــاه مصــر، فــوق العــاده خشــمگین شــده و تصــور کــرد کــه اســرائیلیان قصــد 
دارنــد تــا بــه شــورش دســت بزننــد. نــا رضایتــی و طغیــان نتیجــه بیــکاری بــود و او 
متوجــه شــد کــه نبایــد بــه ایشــان فرصــت بدهــد تــا بــر علیــه او دسیســه چینــی کننــد.

بنابراین، بی درنگ تمهیداتی اتخاذ شد تا زنجیرهای بردگی را محکم تر کرده و 
روحیه استقالل طلبی را در ایشان سرکوب کند. همان روز، دستوراتی صادر شد 
که کار ایشــان را ســخت تر می کرد. خشــت خام خشــک شــده در آفتاب، متداول 
تریــن مصالــح ســاختمانی در مصــر بــه شــمار مــی رفــت. و دیوارهــای زیباتریــن عمارتهــا 
بــا ایــن مصالــح بنــا مــی شــد و ســپس بــا ســنگ روکــش مــی شــد. تولیــد کننــدگان 
خشــت خــام، بیشــتر کارگرانشــان را از میــان اســرائیلیان اســتخدام مــی کردنــد. بــرای 
تولید خشت خام، کاه فراوان مورد نیاز بود، و اینک پادشاه فرمان داده بود تا کاه 
در اختیــار کارگــران قــرار داده نشــود، و آنــان بایــد خــود بــرای جمــع آوری آن اقــدام مــی 

کردنــد، و بــا ایــن حــال، همــان تعــداد خشــت مــی بایســتی تولیــد شــود.
ایــن فرمــان، نگرانــی بســیاری را در میــان اســرائیلیان در سراســر مصــر ایجــاد 
کــرد. ســرکارگران مصــری، بــرای نظــارت بــر کار قــوم، ناظرانــی عبرانــی را تعییــن کــرده 
بودنــد و ایــن ناظــران در مقابــل کاری کــه افــراد تحــت نظارتشــان انجــام مــی دادنــد، 
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مســئول بودنــد. هنگامــی کــه فرمــان پادشــاه بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد، قــوم 
در سرتاســر ســرزمین مصــر پراکنــده شــدند تــا خاشــاک بــه عــوض کاه جمــع کننــد، 
اّمــا تولیــد خشــت خــام بــه تعــداد مــورد نظــر، غیــر ممکــن بــود و بــه دلیــل ایــن خطــا، 

ناظــران عبرانــی بــه شــدت کتــک خوردنــد.
ایــن ناظــران گمــان مــی کردنــد کــه از ســوی کارفرمایــان مــورد ظلــم و ســتم قــرار 
گرفتــه انــد و نــه از ســوی خــود پادشــاه، بنابرایــن بــرای دادخواهــی بــه نــزد او رفتنــد. 
شــکایت ایشــان بــا ســرزنش و عصبانیــت فرعــون پاســخ داده شــد. او بــه ایشــان 
گفــت: » کاهــل هســتید. شــما کاهلیــد! از ایــن ســبب شــما مــی گوئیــد: برویــم 
و بــرای خداونــد قربانــی بگذرانیــم «. بــه آنــان دســتور داده شــد تــا بــه ســر کارشــان 
برگردنــد، بــا ایــن اعــالن کــه زحمــات ایشــان بــه هیــچ وجــه تقلیــل نخواهــد یافــت. 
در راه بازگشــت و هنگامــی کــه از نــزد فرعــون بیــرون آمدنــد، بــه موســی و هــارون 
برخوردنــد کــه بــرای مالقــات ایشــان ایســتاده بودنــد، و بدیشــان گفتنــد: » خداونــد 
بر شــما بنگرد و داوری فرماید! زیرا که رایحۀ ما را نزد فرعون و مالزمانش متعفن 

ســاخته ایــد و شمشــیری بــه دســت ایشــان داده ایــد تــا مــا را بکشــند «. 
موســی بــا شــنیدن ایــن ســخنان بــه شــدت متأثــر شــد. رنجهــا و مصائــب قــوم 
بیشــتر شــده بــود. فریــاد نــا امیــدی پیــر و جــوان در سراســر ســرزمین بــه آســمان بلنــد 
شــده بــود و همــگان او را مســئول شــرایط مصیبــت بــار خویــش مــی دانســتند. و 
موســی بــا قلبــی آزرده بــه حضــور خداونــد رفتــه و گفــت: » خداونــدا ! چــرا بدیــن 
قــوم بــدی کــردی؟ و بــرای چــه مــرا فرســتادی؟ زیــرا از وقتــی کــه نــزد فرعــون آمــده ام 
تــا بــه نــام تــو ســخن گویــم، بدیــن قــوم بــدی کــرده اســت و قــوم خــود را هرگــز خالصــی 
نــدادی «. خداونــد پاســخ داد: » االن خواهــی دیــد آنچــه بــه فرعــون مــی کنــم، زیــرا 
کــه بــه دســت قــوی ایشــان را رهــا خواهــد کــرد، و بــه دســت زور آور، ایشــان را از 
زمیــن خــود خواهنــد رانــد «. و خداونــد بــار دیگــر عهــدی را کــه بــا پدرانــش اســتوار 
کــرده بــود بــه موســی یــاد آوری کــرد و بــه او اطمینــان داد کــه ایــن وعــده هــا را تحقــق 

خواهــد بخشــید.
افــرادی  اســرائیلیان  میــان  در  مصــر،  در  بردگــی  ســالهای  تمامــی  خــالل  در 
حضــور داشــتند کــه در عبــادت و پرســتش خداونــد وفــادار مانــده بودنــد. ایــن افــراد، 
هنگامــی کــه مــی دیدنــد فرزندانشــان، هــر روزه گناهــان بــی دینــان را نظــاره کــرده و 
حتّــی در مقابــل خدایــان دروغیــن ایشــان ســر فــرود مــی آورنــد، بــه شــدت مضطــرب 
و نگــران مــی شــدند. آنــان در ناامیــدی بــه حضــور خداونــد دعــا کردنــد تــا از یــوغ 
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بردگــی مصریــان آزاد و از فســاد بــت پرســتی خالصــی یابنــد. ایــن افــراد، ایمانشــان 
بــه مصریــان اعــالم نمودنــد کــه هــدف و منظــور پرســتش  بلکــه  پنهــان نکردنــد،  را 
ایشــان، آفریــدگار زمیــن و آســمان و تنهــا خــدای زنــده و حقیقــی اســت. آنــان از 
شــواهد مربــوط بــه هســتی و قــدرت او از آفرینــش تــا بــه روزهــای یعقــوب ســخن 
گفتــه بودنــد. و بدیــن نحــو مصریــان فرصــت داشــتند تــا بــا مذاهــب عبرانیــان آشــنا 
شــوند، لیکــن عــار داشــتند تــا از ســوی بردگانشــان تعلیــم ببیننــد، و ســعی کردنــد تــا 
پرســتش خداونــد را بــا وعــده پــاداش فریــب دهنــد و چــون در ایــن مــورد شکســت 

خوردنــد، بــه تهدیــد و خشــونت متوســل شــدند.
مشــایخ اســرائیل کوشــیدند تــا ایمــان تحقیــر شــده برادرانشــان را بــا تکــرار وعــده 
هایــی کــه بــه پدرانشــان داده شــده بــود و ســخنان نبوتــی یوســف پیــش از مرگــش کــه 
رهایــی ایشــان را از مصــر پیشــگویی کــرده بــود، تقویــت کننــد. عــده ای، شــنیده و 
بــاور مــی کردنــد و عــده ای دیگــر بــا نگریســتن بــه شــرایطی کــه ایشــان را احاطــه کــرده 
بــود، ســلب امیــد کــرده بودنــد. مصریــان از آنچــه کــه میــان بردگانشــان واقــع شــده بــود، 
اطــالع یافتــه و توقعــات ایشــان را بــه تمســخر گرفتــه و بــه طــرز تحقیــر آمیــزی قــدرت 
خدای ایشــان را انکار کردند. آنان، به وضعیت ایشــان به عنوان قومی اســیر اشــاره 
کــرده و بــا تمســخر مــی پرســیدند: » اگــر خــدای شــما، عــادل و رحیــم اســت و از 
خدایــان مصــر قدرتمندتــر اســت، چــرا شــما را آزاد نمــی کنــد؟ « و توجــه اســرائیلیان 
را بــه وضعیــت خودشــان جلــب مــی کردنــد. آنــان خدایانــی را مــی پرســتیدند کــه از 
ســوی اســرائیلیان، خدایــان دروغیــن خوانــده مــی شــدند، بــا ایــن حــال قــوم ثروتمنــد و 
پــر قــدرت بودنــد. آنــان مــی گفتنــد کــه خدایانشــان، بــه ایشــان برکــت و ثــروت داده و 
اســرائیلیان را بــه بردگــی ایشــان در آورده اســت، و بــه قــدر خویــش در ســتم کــردن و 
نابــود ســاختن پرســتندگان خداونــد مباهــات مــی کردنــد. فرعــون گفتــه بــود کــه خــدای 

عبرانیــان نمــی توانــد ایشــان را از بردگــی مصــر نجــات دهــد.
ســخنانی شــبیه اینهــا، امیدهــای بســیاری از اســرائیلیان را از بیــن بــرده بــود. در 
نظــر ایشــان واقعیــت همــان بــود کــه مصریــان بیــان کــرده بودنــد. حقیقــت ایــن بــود 
کــه ایشــان بردگانــی بودنــد کــه مــی بایســتی هــر آنچــه را کــه اربابــان بــی رحــم ایشــان 
تحمیــل مــی کردنــد، بپذیرنــد. اطفــال ایشــان مــورد تعقیــب قــرار گرفتــه و بــه قتــل 
رســیده بودنــد و زندگیهــای خــود ایشــان ســخت و طاقــت فرســا بــود. بــا وجــود ایــن، 
خــدای آســمان را پرســتش و عبــادت مــی کردنــد. اگــر خداونــد بــه درســتی باالتــر از 
همــه خدایــان بــود، مطمئنــاً ایشــان را ایــن چنیــن در اســارت بــت پرســتان رهــا نمــی 
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کــرد. بــا ایــن حــال، آنانــی کــه بــا خداونــد صــادق بودنــد، مــی دانســتند کــه بــه دلیــل 
دور شــدن اســرائیل از او و بــه خاطــر گرایــش ایشــان بــه ازدواج بــا اقــوام بــی دیــن و 
در نتیجــه کشــانده شــدن بــه بــت پرســتی اســت کــه خداونــد اجــازه داده بــود تــا بــه 
بردگــی درآینــد، و آنــان قاطعانــه بــه برادرانشــان اطمینــان مــی دادنــد کــه خداونــد بــه 

زودی ســلطه ظلــم را در هــم خواهــد شکســت.
معــرض  در  ایمانشــان  اینکــه  بــدون  را  آزادیشــان  کــه  داشــتند  توقــع  یهودیــان 
بــدون رنــج و ســختی واقعــی کســب کننــد. در  یــا  آزمایــش ویــژه ای قــرار گیــرد و 
حالــی کــه هنــوز بــرای نجــات آمــاده نبودنــد. ایمــان ایشــان بــه خداونــد، انــدک بــود 
و مایــل نبودنــد صبورانــه مشکالتشــان را تحمــل کننــد تــا خداونــد در زمــان مناســب 
بــرای نجــات ایشــان اقــدام کنــد. بســیاری از ایشــان زندگــی در بردگــی را بــه روبــرو 
شــدن بــا مشــکالتی کــه جابجایــی بــه یــک ســرزمین بیگانــه بــه همــراه داشــت، ترجیــح 
بــه مصریــان شــبیه شــده  ایشــان آنچنــان  از  مــی دادنــد و خلــق و خــوی عــّده ای 
بــود کــه ترجیــح میدادنــد تــا در مصــر باقــی بماننــد. از ایــن رو خداونــد در نخســتین 
نمایــش قدرتــش در مقابــل فرعــون، ایشــان را آزاد نکــرد. او حــوادث را بــه گونــه ای 
هدایــت کــرد تــا روحیــه اســتبدادی پادشــاه مصــر را بــه طــور کامــل تــری آشــکار کــرده 
و خودش را نیز به قومش ظاهر کند. آنان با مشــاهده عدالت، قدرت و محبت 
او مصــر را رهــا کــرده و خودشــان را بــرای خدمــت و عبــادت او تقدیــم مــی کردنــد، 
کار موســی بســیار آســان مــی شــد اگــر بســیاری از اســرائیلیان آنچنــان فاســد نمــی 

شــدند کــه مایــل نباشــند مصــر را رهــا کننــد.
خداونــد بــه موســی دســتور داد تــا مجــدداً بــه نــزد قــوم رفتــه و وعــده رهایــی را 
بــا تضمینــی تــازه از رحمــت الهــی بــرای ایشــان تکــرار کنــد، او همانگونــه کــه فرمــان 
یافتــه بــود بــه نــزد ایشــان رفــت، اّمــا کتــاب مقــدس مــی گویــد کــه آنــان » بــه ســبب 
تنگــی روح و ســختی خدمــت، او را نشــنیدند « و پیــام الهــی بــار دیگــر بــه موســی 
اعــالم شــد کــه » بــرو و بــه فرعــون، پادشــاه مصــر بگــو کــه بنــی اســرائیل را از زمیــن 
خــود رهایــی دهــد « و موســی بــا ناامیــدی بــه حضــور خداونــد عــرض کــرده و گفــت: 
» اینــک بنــی اســرائیل مــرا نمــی شــنود، پــس چگونــه فرعــون مــرا بشــنود؟ «. بــه او 
گفتــه شــده تــا هــارون را برداشــته و بــه نــزد فرعــون بــرود، و مجــدداً درخواســت کنــد 

کــه » بنــی اســرائیل را از زمیــن خــود رهایــی دهــد «. 
کــه خداونــد  تــا زمانــی  تســلیم نخواهــد شــد  پادشــاه  کــه  بــود  او مطلــع شــده 
مصریــان را مجــازات کــرده و بــا نمایــش قــدرت خــارق العــاده خویــش اســرائیلیان 
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را از مصــر بیــرون آورد. پیــش از نــازل شــدن هــر بــال، موســی بایــد خصوصیــات و 
اثــرات آن را شــرح مــی داد. تــا پادشــاه بتوانــد بــا انتخــاب درســت، خــود را از آن 
مصــون نگــه دارد، هــر مجازاتــی کــه از ســوی فرعــون مــورد بــی اعتنائــی قــرار مــی 
گرفــت، مجازاتــی شــدیدتر را بــه دنبــال داشــت، تــا زمانــی کــه دل مغــرور او فروتــن 
میشــد و خالــق آســمان و زمیــن را بــه عنــوان خــدای زنــده و حقیقــی اقــرار مــی کــرد، 
خداونــد بــه مصریــان فرصــت مــی داد تــا ببیننــد کــه حکمــت مــردان قدرتمنــد ایشــان 
فرامیــن خداونــد ضّدیــت  بــا  انــدازه  چــه  قــدرت خدایانشــان  و  باطــل  انــدازه  چــه 
مــی کردنــد. خداونــد بایــد مــردم مصــر را بــه خاطــر بــت پرســتی مجــازات مــی کــرد. 
خداونــد بایــد نــام خــود را جــالل میــداد تــا ســایر اقــوام از قــدرت او آگاه شــوند و 
بــه خاطــر اعمــال قدرتمنــد او بــه لــرزه بیفتنــد و اینکــه قــوم او بتواننــد از بــت پرســتی 

رویگــردان شــده و او را بــه راســتی پرســتش و عبــادت کننــد.
بــا شــکوه پادشــاه مصــر وارد شــدند. در  بــه کاخ  بــار دیگــر  موســی و هــارون، 
آنجــا، در احاطــه ســتونهای بلنــد و بــا شــکوه و نقاشــی هــا و تمثالهــای تراشــیده 
از بــت هــا، و در مقابــل پادشــاِه پرقــدرت تریــن امپراطــوری آن زمــان، دو نماینــده 
از قومــی بــرده، ایســتاده بودنــد تــا در اثبــات رســالت الهــی شــان معجــزه ای انجــام 
دهند. خداوند، از پیش به موسی و هارون گفته بود که در صورت مواجه شدن 
بــا چنیــن درخواســتی، چــه عکــس العملــی نشــان دهنــد و اینــک، هــارون عصــا را 
گرفتــه و پیــش روی فرعــون انداخــت و عصــا بــه اژدهــا تبدیــل شــد. » فرعــون نیــز 
حکیمــان و جادوگــران را طلبیــد و ســاحران مصــر هــم بــه افســون هــای خــود چنیــن 
کردنــد. هــر یــک عصــای خــود را انداختنــد و اژدهــا شــد، ولــی مــار هــارون، مارهــای 
ایشــان را بلعیــد «. آنــگاه، فرعــون مصمــم تــر از قبــل، قــدرت ســاحران خــود را بــا 
قــدرت موســی و هــارون برابــر دانســت و خادمیــن خداونــد را شــیاد خوانــد و در 
رد کــردن در خواســتهای ایشــان اطمینــان خاطــر کــرد. او هــر چنــد کــه پیــام ایشــان 
را تحقیــر کــرد اّمــا چــون از ســوی قــدرت الهــی مهــار شــده بــود، از صدمــه زدن بــه 

ایشــان امتنــاع ورزیــد.
معجزاتــی را کــه موســی و هــارون در حضــور فرعــون ظاهــر کردنــد، ناشــی از 
نفــوذ ایشــان نبــود، بلکــه دســت پــر قــدرت خداونــد بــود کــه ایــن معجــزات را بعمــل 
آورده بــود. ایــن آیــات و معجــزات در نظــر گرفتــه شــده بــود تــا فرعــون را متقاعــد کنــد 
کــه » وجــود ازلــی « موســی را فرســتاده بــود و پادشــاه موظــف بــود تــا قــوم اســرائیل 
را رهــا کنــد تــا آنــان بتواننــد خــدای زنــده را عبــادت کننــد. ســاحران و جادوگــران 
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نیــز آیــات و معجــزات ظاهــر کردنــد، اّمــا آنــان نــه بــا مهــارت و توانایــی خــود، بلکــه بــا 
قــدرت خدایشــان شــیطان کــه در مقابلــه بــا کار خداونــد ایشــان را یــاری کــرده بــود، 

ایــن آیــات و معجــزات را ظاهــر کــرده بودنــد. 
بــه  عصاهایشــان  تــا  بودنــد  نشــده  موجــب  درواقــع  جادوگــران،  و  ســاحران 
اژدهــا تبدیــل گــردد، بلکــه بــه وســیله افســون و بــا کمــک شــیطان، حیلــه گــر بــزرگ، 
بــه اژدهــای زنــده،  توانســته بودنــد چنیــن شــباهتی را پدیــد آورنــد، تبدیــل عصــا 
از قــدرت شــیطان خــارج بــود. َســرَور تاریکــی، اگرچــه از حکمــت و قــدرت یــک 
فرشــته ســقوط کــرده برخــوردار اســت، بــا ایــن وجــود، قــدرت آفریــدن و حیــات 
حــال،  ایــن  بــا  دارد.  تعلــق  بــه خداونــد  تنهــا  نــدارد. چنیــن قدرتــی،  را  بخشــیدن 
شــیطان هــر آنچــه را کــه مــی توانســت بکنــد، کــرد و یــک نمونــه جعلــی پدیــد آورد. 
از نقطــه نظــر انســانی، عصاهــا بــه اژدهــا تبدیــل شــده بودنــد و در نــگاه فرعــون و 
دربــار او نیــز چنیــن بــه نظــر مــی رســیدند. در ظاهــر آنهــا چیــزی نبــود تــا اژدهــای 
ظاهــر شــده بــه وســیله موســی، تمیــز داده شــوند. بــا ایــن وجــود، خداونــد کاری 
ســوی  از  نیــز  ایــن  اّمــا  ببلعــد،  را  جعلــی  اژدهاهــای  واقعــی،  اژدهــای  کــه  کــرد 
بــه عنــوان قــدرِت خــدا، بلکــه نوعــی ســحر و جــادو تلقــی شــد کــه از  نــه  فرعــون 

ســحر و جــادوی خادمیــن خــودش برتــر و قــوی تــر بــود.
فرعــون مــی خواســت تــا سرســختی اش را در مخالفــت بــا فرمــان الهــی توجیــه 
کند، از این رو در جستجوی بهانه ای بود تا معجزاتی را که خدا از طریق موسی 
ظاهــر کــرده بــود، نادیــده بگیــرد. و شــیطان آنچــه را کــه خواســته بــود، بــه او داد. بــا 
کاری کــه او بــه کمــک ســاحران انجــام داد، بــه مصریــان وانمــود کــرد کــه موســی 
و هــارون، صرفــاً جادوگــران و ســاحران هســتند و اینکــه پیامــی را کــه آورده انــد، 
نبایــد بــه عنــوان پیــام الهــی مــورد احتــرام قــرار گیــرد. بدیــن نحــو شــیطان در تشــویق 
مصریــان بــه نــا اطاعتــی و در وادار کــردن فرعــون بــه ســخت کــردن دلــش در برابــر 
ایشــان بــه مقصــود خــود نایــل شــد. شــیطان همچنیــن امیــدوار بــود تــا ایمــان موســی 
و هــارون بــه منشــاء آســمانی کــه بــه ایشــان ماموریــت داده بــود را متزلــزل کنــد، تــا 
عوامــل او بــه پیــروزی دســت یابــد. او مایــل نبــود کــه بنــی اســرائیل از بردگــی نجــات 

یابــد و خــدای زنــده را پرســتش کننــد.
اّمــا َســرَور تاریکــی بــا نمایــش معجزاتــش از طریــق ســاحران، هــدف مهــم تــری را 
دنبال می کرد. او به خوبی می دانســت که موســی با در هم شکســتن یوغ بردگی 
بــر خانــواده  بــه حاکمیــت گنــاه  بنــی اســرائیل، از مســیح خبــر مــی دهــد کــه بایــد 
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کنــد، معجــزات  کــه مســیح ظهــور  مــی دانســت، زمانــی  او  بشــری خاتمــه دهــد. 
عظیمــی را بــه عمــل خواهــد آورد تــا بــه جهانیــان اعــالم کنــد کــه فرســتاده خداســت. 
بــا جعــل کــردن کاری کــه خــدا از طریــق  او  افتــاد،  لــرزه  بــه  او  قــدرت  از  شــیطان 
موســی انجــام داد، نــه تنهــا امیــدوار بــود کــه از رهایــی بنــی اســرائیل جلوگیــری کنــد، 
بلکــه مــی خواســت بــا بــه کارگرفتــن نفــوذ خویــش، در آینــده، ایمــان بــه معجــزات 
مســیح را از بیــن ببــرد. شــیطان دایمــاً ســعی مــی کنــد تــا کار مســیح را جعــل کنــد و 
بدیــن نحــو، قــدرت و ادعاهــای خــود را بــه اثبــات برســاند. او افــراد را وادار مــی کنــد 
تــا معجــزات مســیح را نتیجــه قــدرت و مهــارت انســانی تلقــی کننــد و از ایــن طریــق، 
ایمــان بــه مســیح بــه عنــوان پســر خــدا را در اذهــان بســیاری نابــود مــی کنــد. شــیطان 
موجــب مــی شــود تــا افــراد، هدیــه رایــگان فیــض خــدا را کــه از طریــق نقشــه نجــات 

داده مــی شــود، نپذیرنــد.
موســی و هــارون دســتور یافتنــد تــا صبــح روزبعــد از کنــار نهــر آب، جایــی کــه 
ســرازیر شــدن آب  کننــد.  دیــدن  بــرد،  مــی  پنــاه  آنجــا  بــه  عــادت  طبــق  بــر  پادشــاه 
بــه شــمار مــی رفــت،  ثــروت  بــرای تمامــی مصــر، منبــع غــذا و  نیــل، کــه  رودخانــه 
باعــث شــده بــود تــا مــردم، آن را بــه عنــوان یکــی از خدایــان، پرســتش کننــد و پادشــاه 
نیــز هــر روزه بــرای عبــادت بــه آنجــا مــی آمــد. در همیــن جــا، موســی و هــارون پیــام 
خــدا را مجــدداً بــرای فرعــون تکــرار کردنــد و ســپس عصــا را دراز کــرده و بــر روی نهــر 
آب ضربــه زدنــد. نهــر آب بــه خــون تبدیــل گردیــد و ماهیــان آن مردنــد و نهــر بــوی 
تعفــن گرفــت. آبهایــی کــه در خانــه هــا و در ظــروف چوبــی و ســنگی ذخیــره شــده 
بودنــد، بــه خــون تبدیــل گردیدنــد. اّمــا » جادوگــران مصــر بــه افســونهای خویــش هــم 
چنیــن کردنــد «، » و فرعــون برگشــته، بــه خانــه خــود رفــت و بــر ایــن نیــز دل خــود را 
متوجــه نســاخت « )خــروج 7 آیــه 22 و 2۳( و ایــن بــال بــه مــدت هفــت روز ادامــه 
یافــت، اّمــا هیــچ تأثیــری نداشــت. عصــا مجــدداً بــر روی آبهــا دراز شــد، و قورباغــه 
هــا از نهــر بــاال آمدنــد. تعــداد آنهــا آنقــدر زیــاد بــود کــه در خانــه هــا، در بســترها و 
تنورهــا و حتــی تغارهــای خمیــر نیــز پیــدا مــی شــدند. قورباغــه هــا در نظــر مصریــان 
مقــدس شــمرده مــی شــد و آنهــا را نمــی کشــتند، اّمــا اینــک بــوی لجــن و تعفــن غیــر 
قابــل تحمــل شــده بــود. حتــی کاخ فرعــون نیــز مملــو از قورباغــه بــود و او بــرای از 
بیــن بــردن آنهــا بــی تابــی مــی کــرد. جادوگــران نیــز بــه افســون هــای خــود چنیــن کــرده 
بودنــد، اّمــا نتوانســتند آنهــا را از بیــن ببرنــد. فرعــون بــا دیــدن ایــن بــال، تــا انــدازه ای 
فروتــن شــده بــود. او بــه دنبــال موســی و هــارون فرســتاد و گفــت: » نــزد خــدا دعــا 
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کنیــد تــا وزغهــا را از مــن و قــوم مــن دورکنــد، و قــوم را رهــا خواهــم کــرد تــا بــرای 
خداونــد قربانــی گذارنــد «. آنــان بــه فرعــون گفتنــد تــا وقتــی را بــرای ایشــان معیــن 
کنــد تــا بــرای او و بندگانــش و قومــش دعــا کننــد. فرعــون فــردای آن روز را مقــرر 
کــرد و امیــدوار بــود کــه وزغهــا در ایــن فاصلــه ناپدیــد شــوند و بدیــن نحــو خــودش را 
از حقــارت ناشــی از تســلیم شــدن بــه خــدای بنــی اســرائیل خــالص کنــد. اّمــا ایــن 
بــال تــا زمــان معیــن ادامــه یافــت، تــا وقتــی کــه وزغهــا در سرتاســر زمیــن مصــر از بیــن 
رفتنــد، بــا ایــن حــال، اجســاد گندیــده آنهــا تمامــی فضــای زمیــن را آلــوده کــرده بــود.

خداونــد مــی توانســت در یــک لحظــه، تمامــی اجســاد وزغهــا را بــه خــاک تبدیــل 
کند، اّما این کار را نکرد، زیرا با انجام چنین کاری، پادشاه و قومش، آن را نتیجه 
کار جادوگــران تلقــی مــی کردنــد. وزغهــا از بیــن رفتــه و ســپس بــرروی هــم انباشــته 
شــدند. در اینجــا پادشــاه و تمامــی مصریــان متوجــه شــده بودنــد کــه حکمــت باطــل 
ایشــان نمــی توانــد انــکار کنــد کــه ایــن کار نــه از ســوی یــک جادوگــر، بلکــه از ســوی 

خــدای آســمان تحقــق یافتــه بــود.
» اما فرعون چون دید که آســایش پدید آمد، دل را ســخت کرد «. به دســتور 
خداونــد، هــارون عصــای خــود را دراز کــرد و غبــار زمیــن در تمامــی ســرزمین مصــر، 
بــه پشــه تبدیــل گردیــد. فرعــون جادوگــران را فــرا خوانــد تــا همیــن کار را بکننــد، اّمــا 
نتوانســتند. و بدیــن ترتیــب برتــری عمــل خداونــد بــر کار شــیطان نشــان داده شــد. و 
خــود جادوگــران اقــرار کردنــد کــه، » ایــن انگشــت خداســت «. بــا ایــن وجــود، هنــوز 

هــم پادشــاه سرســختی مــی کــرد.
درخواســت و هشــدار بــی اثــر بــود و بالیــی دیگــر نــازل شــد. زمــان وقــوع ایــن بــال، 
از پیــش اعــالم شــده بــود تــا گفتــه نشــود کــه وقــوع آن تصادفــی بــوده اســت. مگــس 
هــای بســیار بــه خانــه فرعــون و بــه خانــه هــای بندگانــش و بــه تمامــی ســرزمین مصــر 
آمدنــد و » زمیــن از مگــس هــا ویــران شــد «. ایــن مگــس هــا بــزرگ و ســّمی بودنــد و 
نیــش ایشــان بــرای انســان و حیوانــات بســیار دردنــاک بــود. همانطــور کــه پیــش بینــی 

شــده بــود، ایــن بــال بــه ســرزمین جوشــن ســرایت نکــرد.
اینــک فرعــون بــه اســرائیلیان پیشــنهاد کــرد تــا در مصــر بــرای خداونــد قربانــی 
کــردن  چنیــن   « گفــت:  موســی  کردنــد.  رد  را  پیشــنهاد  ایــن  آنــان  اّمــا  بگذراننــد، 
نشــاید، زیــرا آنچــه مکــروه مصریــان اســت بــرای خداونــد خــود ذبــح مــی نمائیــم، آیــا 
نیــاز  کــردن  بــرای قربانــی  کــه عبرانیــان  نمــی کننــد؟ «. حیواناتــی  مــا را سنگســار 
داشــتند، جــزو آنانــی بودنــد کــه از ســوی مصریــان مقــدس شــمرده شــده و بــا چنــان 
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احترامی نگهداری می شدند که کشتن یکی از آنها، حتی به طور اتفاقی، جنایت 
محســوب مــی گردیــد و مجــازات مــرگ را بــه همــراه داشــت. بــرای عبرانیــان غیــر 
ممکــن بــود کــه بــدون احتــرام بــه اربابانشــان در مصــر بــه عبــادت بپردازنــد. موســی 
مجدداً تصمیم گرفت تا به مدت ســه روز به بیابان برود. پادشــاه موافقت کرد و از 
خادمیــن خــدا اســتدعا کــرد تــا بــرای دور شــدن بــال و مصیبــت از ســرزمین مصــر، دعــا 
کننــد. آنــان قــول دادنــد کــه ایــن کار را بکننــد، اّمــا در مــورد رفتــار فریبکارانــه بــه فرعــون 

هشــدار دادنــد. بــال متوقــف شــد، اّمــا دل پادشــاه ســخت تــر گردیــد.
بــالی وحشــتناک دیگــری بــر مصــر نــازل شــد. تمامــی اســبان و االغــان و شــتران 
و گاوان و گوســفندان در سراســر مصــر بــه وبــا دچــار شــده، و ُمردنــد. پیــش از نــزول 
بــود کــه حیوانــات اســرائیلیان از وبــا مصــون خواهنــد  اعــالم شــده  بــال، صراحتــاً 
مانــد و فرعــون بــا فرســتادن قاصــدان بــه خانــه هــای اســرائیلیان، بــه درســت بــودن 
ادعــای موســی پــی بـُـرد. » و اینــک از مواشــی اســرائیلیان یکــی هــم نمــرده بــود. اّمــا 

دل فرعــون ســخت شــده و قــوم را رهــا نکــرد «. 
» خداوند به موسی فرمان داد تا از خاکستر کوره، مشتهای خود را پر کرده «، 
» و آن را بــه حضــور فرعــون بــه ســوی آســمان بــر افشــانَد «. ایــن عمــل موســی بســیار 
معنــی دار بــود. چهــار صــد ســال پیــش از ایــن، خداونــد مظلومیــت قــوم خــود را بــا 
نشان دادن تنوری پُر دود و چراغی مشتعل به ابراهیم گفته بود. او اعالم کرده بود 
کــه بــر ظالمــان داوری خواهــد کــرد و اســیران را بــا امــوال بســیار بیــرون خواهــد آورد. 
بنــی اســرائیل بــرای مدتهــای طوالنــی در کــوره ظلــم و ســتم مصریــان رنــج بــرده بــود. ایــن 
عمــل موســی بــه قــوم اطمینــان مــی داد کــه خداونــد وعــده خویــش را بــه خاطــر آورده و 

زمــان رهایــی ایشــان در حــال نزدیــک شــدن اســت.
هنگامــی کــه خاکســتر بــه ســوی آســمان پاشــیده شــد، غبــار آن در سرتاســر زمیــن 
مصــر پراکنــده گردیــد و هرجــا کــه فــرود آمــد، » دملهــا بیــرون آورد، در انســان و در 
بــه لجاجــت تشــویق  تــا آن زمــان، فرعــون را  بهایــم «. کاهنــان و جادوگــران مصــر 
کــرده بودنــد، اّمــا اینــک داوری خداونــد شــامل ایشــان نیــز شــده بــود. آنــان بــه بیمــاری 
دردناک و مشمئز کننده دچار شده و دیگر قادر نبودند تا با خدای اسرائیل مبارزه 
کننــد. مصریــان نیــز هنگامــی کــه دیدنــد ایــن جادوگــران حتــی نمــی تواننــد از خودشــان 

حفاظــت کننــد، بــه حماقــت خــود در اعتمــاد کــردن بــه ایشــان، پــی بردنــد.
دل فرعــون همچنــان ســخت تــر شــد. و اینــک خداونــد پیامــی بــه او فرســتاده 
و گفــت: » ایــن بــر تمامــی بالیــای خــود را بــر دل تــو و بندگانــت و قومــت خواهــم 

267

FA-PP-Body.indd   280 3/20/19   1:18 PM



» بالیای مصر «  |  281

فرســتاد، تــا بدانــی کــه در تمامــی جهــان مثــل مــن نیســت. ... و لکــن بــرای همیــن تــو 
را بــر پــا داشــتم تــا قــدرت خــود را بــه تــو نشــان دهــم «. نــه اینکــه خداونــد او را بــرای 
ایــن منظــور خلــق کــرده باشــد، بلکــه مشــیت الهــی بــر ایــن بــود کــه فرعــون در زمــان 
مقــرر بــرای رهایــی اســرائیل، بــر تخــت ســلطنت بنشــیند. هرچنــد کــه ایــن پادشــاه 
مســتبد، بــه واســطه گناهانــش از رحمــت خداونــد محــروم شــده بــود، بــا ایــن حــال، 
زندگــی او حفــظ شــد تــا بــه خاطــر لجاجــت او، خداونــد بتوانــد آیــات معجزاتــش را 
در ســرزمین مصر ظاهر کند. تنظیم امور مطابق مشــیت خداوند انجام می شــد. 
او مــی توانســت پادشــاهی رئــوف را بــر تخــت ســلطنت بنشــاند کــه جرئــت مقابلــه 
بــا مظاهــر قــدرت الهــی را نداشــته باشــد. اّمــا در آن صــورت، اهــداف خداونــد نمــی 
توانســت تحقــق یابــد. قــوم خــدا مــی بایســتی وحشــیانه تریــن مظالــم مصریــان را 
تجربــه مــی کــرد تــا در مقابــل نفــوذ فاســد کننــده بــت پرســتی فریــب نخــورد. خداونــد 
در برخــورد بــا فرعــون، تنفــر خویــش را از بــت پرســتی و اراده خویــش را در مجــازات 

ظلــم و خشــونت، آشــکار کــرد.
خواهــم  ســخت  را  او  دل  مــن   « کــه:  بــود  فرمــوده  فرعــون  دربــاره  خداونــد 
ســاخت « )خــروج ۴ آیــه 21(. بــرای ســخت ســاختن دل فرعــون، نیــروی خــارق 
العــاده ای بــه کار گرفتــه نشــده بــود. خداونــد بارزتریــن شــواهد مربــوط بــه قــدرت 
حقیقــت  پذیــرش  از  لجاجــت  بــا  او  اّمــا  بــود،  کــرده  آشــکار  فرعــون  بــه  را  الهــی 
او  امــر،  ایــن  و  انــکار شــد  او  از ســوی  قــدرت خــدا،  کــرد. هرگونــه ظهــور  امتنــاع 
را در نــا اطاعتــی اش، راســخ تــر ســاخت. بذرهــای نــا اطاعتــی را کــه او بــا انــکار 
نخســتین معجــزه خــدا پاشــیده بــود، محصولشــان را پدیــد آوردنــد. و همانطــور کــه 
بــه سرســختی خــود ادامــه داد، دل او ســخت و ســخت تــر گردیــد تــا جایــی کــه از او 

تــا بــه صــورت هــای ُمــرده نخســت زادگانــش، بنگــرد. خواســته شــد 
خداونــد از طریــق خادمیــن خــود بــا انســانها ســخن مــی گویــد و در مــورد گنــاه بــه 
ایشــان هشــدار مــی دهــد. او بــه هــر انســانی فرصــت مــی دهــد تــا اشــتباه خویــش را 
به ایشــان هشــدار می دهد. او به هر انســانی فرصت می دهد تا اشــتباه خویش 
را اصــالح کنــد، اّمــا اگــر شــخص از اصــالح شــدن امتنــاع ورزد، قــدرت الهــی بــرای 
جلوگیــری از عواقــب ناشــی از گنــاه، مداخلــه نمــی کنــد. و شــخص تکــرار همــان 
گنــاه را آســانتر مــی یابــد. چنیــن شــخصی دل خــود را در مقابــل قــدرت و نفــوذ روح 
القــدس ســخت و ســخت تــر مــی ســازد. و انــکار بیشــتر حقیقــت او را در جایــی 

قــرار مــی دهــد کــه دیگــر نمــی توانــد در مقابــل اثــرات روح القــدس تســلیم شــود.
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کســی که یک بار در مقابل وسوســه تســلیم شــده اســت، دومین بار، به راحتی 
تســلیم خواهــد شــد. تکــرار هــر گنــاه، قــدرت مقاومــت او را کاهــش مــی دهــد و 
چشــمان او را کــور و ایمــان او را ســرکوب مــی کنــد. هــر بــذر نــا اطاعتــی و گنــاه، 
ثمــره خواهــد داد و خداونــد بــرای متوقــف کــردن محصــول، معجــزه ای نخواهــد کــرد. 

» انســان هرچــه بــکارد، همــان را خواهــد درویــد « )غالطیــان 6 آیــه 7(.
کســی کــه در مقابــل حقایــق آســمانی، از خــود بــی توجهــی و سرســختی نشــان 
ایــن  اســت.  کاشــته  خــود  کــه  اســت  محصولــی  کــردن  درو  حــال  در  دهــد،  مــی 
چنیــن اســت کــه تعــداد کثیــری بــا بــی عالقگــی بــرای شــنیدن حقایقــی مــی آینــد کــه 

روزگاری جانهــای ایشــان را بــه هیجــان مــی آورد.
آنانــی کــه در حــال آرام کــردن وجــدان گنــاه کارشــان هســتند، بــا ایــن تصــور کــه 
هــر وقــت دلشــان خواســت مــی تواننــد یــک رفتــار بــد را تغییــر دهنــد و یــا اینکــه مــی 
توانند دعوت رحمت را به بازی گرفته و همچنان به کرات تحت تأثیر قرار گیرند، 
زندگــی خــود را بــه مخاطــره مــی اندازنــد، آنــان تصــور مــی کننــد کــه، بعــد از در اختیــار 
قــرار دادن تمامــی نفوذشــان بــه شــیطان، درلحظــه پریشــانی و زمانــی کــه خطــر از هــر 
ســو ایشــان را احاطه می کند، رهبرانشــان را تغییر خواهند داد. در حالی که این 
کار بــه راحتــی انجــام نمــی شــود. تجربــه، آمــوزش، و انضبــاط مربــوط بــه یــک زندگــی 
گناه آلود، آنچنان شــخصیت ایشــان را شــکل داده اســت که نمی توانند شــباهت 
عیســی را دریافــت کننــد. اگــر نــور حقیقــت بــر مســیر ایشــان تابانیــده نشــده بــود، 
وضعیــت ایشــان مــی توانســت کامــالً فــرق کنــد. خداونــد ممکــن بــود مداخلــه کــرده 
و بــه ایشــان فرصــت دهــد تــا تمــاس بــا او را بپذیرنــد، اّمــا بعــد از اینکــه نــور حقیقــت 
بــرای مّدتهــای طوالنــی انــکار و تحقیــر شــد، نهایتــاً عقــب نشــینی خواهــد کــرد. بــالی 
بعــدی کــه فرعــون را تهدیــد مــی کــرد، بــالی تگــرگ بــود. خداونــد بــه موســی گفــت 
بــه نــزد فرعــون بــرو و بگــو: » پــس االن بفرســت و مواشــی خــود و آنچــه را در صحــرا 
داری جمــع کــن، زیــرا کــه بــر هــر انســان و بهایمــی کــه در صحــرا یافتــه شــوند، و بــه 
خانــه هــا جمــع نشــوند، تگــرگ فــرود خواهــد آمــد خواهنــد ُمــرد «. بــاران و تگــرگ در 
مصــر، امــری غیــر عــادی بــود و طوفانــی کــه پیــش بینــی شــده بــود، هرگــز تــا آن زمــان 
در مصــر دیــده نشــده بــود. ایــن خبــر، بــه ســرعت در همــه جــا منتشــر شــد و همــه 
کســانی کــه ســخنان خداونــد را بــاور داشــتند، مواشــی خــود را جمــع آوری کردنــد، 
اّمــا آنانــی کــه هشــدار خداونــد را نادیــده گرفتنــد، مواشــی خــود را در صحــرا رهــا 
کردنــد. و بدیــن نحــو، در هنگامــه مجــازات، رحمــت خداونــد بــه نمایــش گذاشــته 
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شــد و مــردم امتحــان شــدند و بــا آشــکار شــدن قــدرت او، آشــکار گردیــد کــه چــه 
تعــدادی بــه ســوی خــدا ترســی رهنمــون شــده بودنــد.

طوفــان، مطابــق پیــش بینــی، آغــاز شــد، رعــد و تگــرگ و آتــش بــا آن آمیختــه 
بــود. » شــدت آن بــه حــّدی بــود کــه ماننــد آن در تمامــی زمیــن مصــر، از زمانــی کــه 
اّمــت شــده بودنــد، دیــده نشــده بــود. در تمامــی زمیــن مصــر، تگــرگ آن چــه را کــه در 
صحرا بود، از انسان و بهایم زد. تگرگ همه نباتات صحرا را زد، و جمیع درختان 
صحــرا را شکســت «. خرابــی و ویرانــی مســیر فرشــته هالکــت را نشــان مــی داد. 
بــه مصریــان نشــان داده شــد کــه زمیــن  بــود. و  فقــط زمیــن جوشــن ســالم مانــده 
تحــت ســیطره خــدای زنــده قــرار دارد و اینکــه تمامــی نیروهــای طبیعــت از فرمــان 
او اطاعــت مــی کننــد و اینکــه ســالمتی، تنهــا در اطاعــت از او میّســر خواهــد بــود. 
افتادنــد.  لــرزه  بــه  داوری خداونــد  نــزول وحشــتناک  مقابــل  در  مصــر  تمامــی 
فرعــون بــی درنــگ بــه دنبــال موســی و هــارون فرســتاده، بدیشــان گفــت: » در ایــن 
مرتبــه گنــاه کــرده ام. خداونــد عــادل اســت و مــن و قــوم گناهکاریــم. نــزد خداونــد 
دعــا کنیــد، زیــرا کافــی اســت تــا رعدهــای خــدا و تگــرگ دیگــر نشــود، و شــما را رهــا 
خواهــم کــرد و دیگــر درنــگ نخواهیــد نمــود «. موســی در پاســخ گفــت، » چــون 
از شــهر بیــرون روم، دســتهای خــود را نــزد خداونــد خواهــم افراشــت، تــا رعدهــا 
متوقــف شــود، و تگــرگ دیگــر نیایــد، تــا بدانــی کــه جهــان از آن خداونــد اســت. اّمــا 

تــو و بندگانــت، مــی دانــم کــه تــا بــه حــال از خداونــد خــدا نخواهیــد ترســید «. 
موســی مــی دانســت کــه مبــارزه بــه پایــان نرســیده اســت. اعتــراف فرعــون و 
وعده های او، حاصل یک تغییر اساســی در فکر و دل او نبود، بلکه از وحشــت 
تــا خواســته او  بــه هــر حــال، موســی قــول داد  و نگرانــی سرچشــمه مــی گرفــت. 
را اجابــت کنــد، زیــرا نمــی خواســت بــه او فرصــت دیگــری بــرای لجبــازی بدهــد. 
موســی بــدون توجــه بــه شــدت طوفــان از شــهر بیــرون رفــت و فرعــون و تمامــی قــوم 
او دیدنــد کــه قــدرت خداونــد، او را حفــظ کــرد. » موســی دســتهای خــود را نــزد 
خداونــد برافراشــت، و رعدهــا و تگــرگ متوقــف شــد، و بــاران بــر زمیــن نباریــد « و 
چــون فرعــون دیــد کــه بــاران و تگــرگ و رعدهــا متوقــف شــد، بــاز هــم گنــاه ورزیــده، 

دل خــود را ســخت ســاخت.
و خداوند به موسی گفت: » نزد فرعون برو، زیرا که من دل او دل بندگانش 
را ســخت کــرده ام، تــا ایــن آیــات خــود را میــان ایشــان ظاهــر ســازم. وتــا آنچــه در 
مصــر کــردم و آیــات خــود را در میــان ایشــان ظاهــر ســاختم، بــه گــوش پســرت و 
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پســِر پســرت بازگویــی تــا بدانیــد کــه مــن خداونــد هســتم «. خداونــد در حــال آشــکار 
کــردن قــدرت خــود بــود تــا ایمــان اســرائیلیان را بــه او بــه عنــوان تنهــا خــدای حقیقــی 
و زنــده، مــورد تأییــد قــرار دهــد. او از تفاوتــی کــه میــان ایشــان بــا مصریــان قائــل شــده 
بــود، شــواهد قاطعــی را ارائــه مــی کــرد و باعــث مــی شــد تــا همــه اقــوام بداننــد کــه 
یهودیانــی را کــه آنــان تحقیــر کــرده و مــورد ســتم قــرار داده بودنــد، تحــت حمایــت 

خــدای آســمان قــرار دادنــد.
موســی بــه فرعــون هشــدار داده و گفــت: » اگــر همچنــان سرســختی کنــی، 
بــالی ملــخ نــازل خواهــد شــد کــه تمامــی روی زمیــن پوشــانیده، بــه حــدی کــه زمیــن 
دیــده نخواهــد شــد و باقیمانــده آنچــه رَســته اســت و از تگرگــی باقــی مانــده اســت 
را خواهنــد خــورد، و هــر درختــی را کــه در صحــرا روئیــده اســت خواهنــد خــورد و 
خانــه تــو و خانــه هــای تمــام مصریــان را پـُـر خواهنــد ســاخت، بــه حــدی کــه پدرانــت 

و پــدران پدرانــت از روزی کــه بــر زمیــن بــوده انــد، تــا بــه امــروز ندیــده انــد «.
مشاوران فرعون متحیر و وحشت زده شدند. مصریان به واسطه تلف شدن 
مواشــی شــان متحمــل زیــان فــراوان شــده بودنــد. بســیاری از مــردم بــه خاطــر تگــرگ 
هــالک گردیــده بودنــد. جنگلهــا ویــران شــده و محصــوالت از بیــن رفتــه بودنــد. آنــان 
همــه اموالــی را کــه بــه وســیله زحمــات اســرائیلیان کســب کــرده بودنــد، بــه ســرعت 
از دســت مــی دادنــد. تمامــی ســرزمین در خطــر قحطــی و گرســنگی قــرار داشــت. 
شــاهزادگان و درباریــان بــه نــزد فرعــون آمــده، گفتنــد: » تــا بــه کــی بــرای مــا ایــن مــرد، 
دامــی باشــد؟ ایــن مردمــان را رهــا کــن تــا خداونــد خــدای خــود را عبــادت کننــد، مگــر 

تــا بــه حــال ندانســته ای کــه مصــر ویــران شــده اســت؟ «.
موســی و هارون، مجدداً به نزد فرعون فرا خوانده شــدند و پادشــاه به ایشــان 
گفــت: » برویــد و خداونــد خــدای خــود را عبــادت کنیــد، لیکــن کیســتند کــه مــی 
بــا پســران و  بــا جوانــان و پیــران خــود خواهیــم رفــت،  رونــد؟ موســی پاســخ داد: 
دختــران و گوســفندان و گاوان خــود خواهیــم رفــت، زیــرا کــه مــا را عیــدی بــرای 

خداونــد اســت «. 
فرعــون از خشــم لبریــز شــده و فریــاد زد کــه: » خداونــد بــا شــما چنیــن باشــد، 
اگــر شــما را بــا اطفــال شــما رهایــی دهــم، بــا حــذر باشــید زیــرا کــه بــدی پیــش روی 
شماســت. نــه چنیــن: بلکــه شــما کــه بالــغ هســتید رفتــه خداونــد را عبــادت کنیــد. 
زیــرا کــه ایــن اســت آنچــه خواســته بودیــد «. پــس ایشــان از حضــور فرعــون بیــرون 
رفتنــد. فرعــون ســعی کــرده بــود تــا بــا کار طاقــت فرســا، اســرائیلیان را از بیــن ببــرد، 
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اّمــا اینــک وانمــود مــی کــرد کــه نســبت بــه ســالمتی ایشــان عالقمنــد بــوده و نگــران 
بــرای  بــود کــه زنــان و اطفــال را  ایــن  اطفــال ایشــان مــی باشــد. هــدف اصلــی او 

بازگشــت مــردان، بــه عنــوان گــروگان نگــه دارد.
اینــک موســی عصــای خــود را بــر زمیــن مصــر دراز کــرد، و خداونــد تمامــی آن 
روز، و تمامــی آن شــب را بــادی شــرقی بــر زمیــن مصــر وزانیــد و چــون صبــح شــد، 
بــاد شــرقی ملــخ هــا را آورد. و ملــخ هــا بــر تمامــی زمیــن مصــر بــر آمدنــد، و در همــه 
حــدود مصــر نشســتند. » بســیار ســخت کــه قبــل از آن چنیــن ملــخ هــا نبــود، و بعــد 
از آن نخواهــد بــود «. ملــخ هــا آســمان را پوشــاندند و زمیــن تاریــک شــد، و تمامــی 
گیاهــان را خوردنــد. فرعــون بــی درنــگ موســی و هــارون را فراخوانــده و گفــت: 
» بــه خداونــد خــدای خــود اســتدعا نماییــد تــا ایــن مــوت را فقــط از مــن بــر طــرف 
نمایــد. » آنــان چنیــن کردنــد، و بــاد غربــی بســیار ســخت وزیــدن گرفــت و ملــخ هــا را 
برداشــته و بــه دریــای قلــزم ریخــت. اّمــا خداونــد دل فرعــون را ســخت گردانیــد کــه 

بنــی اســرائیل را رهایــی نــداد.
مــردم مصــر قطــع امیــد کــرده بودنــد. بالیایــی کــه بــر ایشــان فــرود آمــده بــود، غیــر 
قابــل تحمــل بــه نظــر مــی رســید و آنــان از آینــده مــی ترســیدند. قــوم مصــر، فرعــون را 
بــه نمایندگــی از بــت هایشــان، عبــادت کــرده بودنــد ولــی اینــک بســیاری از ایشــان 
متقاعــد شــده بودنــد کــه او خــود را در مقابــل خدایــی قــرار داده اســت کــه تمامــی 
نیروهــای طبیعــت در خدمــت اراده او بودنــد، بــه آزادی خودشــان مطمئــن مــی 
شــدند. اربــاب ایشــان جــرأت نمــی کردنــد تــا ماننــد گذشــته بــا آنــان رفتــار کننــد. 
ترســی پنهــان بــر سرتاســر مصــر حاکــم شــده بــود و مــردم تصــور مــی کردنــد کــه بــردگان 
اســرائیلی قیــام کــرده و از ایشــان انتقــام خواهنــد گرفــت. افــراد از یکدیگــر ســؤال 

مــی کردنــد کــه، بــالی بعــدی چــه خواهــد بــود؟
کــه  بــود  افکنــد و آن چنــان  بــر سرتاســر مصــر ســایه  تاریکــی عظیمــی  ناگهــان 
مــردم یکدیگــر را نمــی دیدنــد. آنــان نــه تنهــا از روشــنایی محــروم شــده بودنــد، بلکــه 
بــود کــه قــدرت نفــس کشــیدن را از همــگان  هــوا آنچنــان گرفتــه و ســنگین شــده 
ســلب کــرده بــود. » آنــان یکدیگــر را نمــی دیدنــد و تــا ســه روز کســی از جــای خــود بــر 
نخواســت. اّمــا بــرای جمیــع بنــی اســرائیل در مســکن هــای ایشــان روشــنایی بــود «. 
خورشــید و مــاه از ســوی مصریــان پرســتش مــی شــدند و بــا ایــن تاریکــی اســرار 
آمیــز، مــردم مصــر و خدایــان ایشــان بــه یکســان از ســوی قدرتــی کــه دفــاع از بــردگان 
را بــه عهــده گرفتــه بــود، ســرکوب شــدند. هــر چنــد کــه ایــن تاریکــی، ترســناک بــود، 
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اّمــا هنــوز هــم ایــن بــال، نشــانه رحمــت خداونــد و بــی میلــی او بــه هالکــت بــود. او 
مــی خواســت بــه مــردم فرصــت بدهــد تــا پیــش از آمــدن آخریــن و وحشــتناک تریــن 

بــال، بــه گناهانشــان پــی بــرده و توبــه کننــد.
ســرانجام، تــرس و وحشــت باعــث شــد تــا فرعــون ســازش کنــد. در پایــان ســه 
روز تاریکــی، فرعــون، موســی و هــارون را فراخوانــده و گفــت: » برویــد، خداونــد را 
عبادت کنید، اّما گله ها و رمه های شــما بماند «. موســی پاســخ داد: » مواشــی 
مــا نیــز بــا مــا خواهــد آمــد، یــک ُســمی باقــی نخواهــد مانــد، زیــرا کــه از اینهــا بــرای 
تــا بدانجــا نرســیم، نخواهیــم  عبــادت خداونــد، خــدای خــود مــی بایــد گرفــت، و 
دانســت بــه چــه چیــز خداونــد را عبــادت کنیــم «. فرعــون خشــمگین شــده، گفــت: 
» از حضــور مــن بــرو، و بــا حــذر بــاش کــه دیگــر روی مــرا نبینــی، زیــرا در روزی کــه مــرا 
ببینــی، خواهــی ُمــرد «. موســی پاســخ داد: » نیکــو گفتــی، روی تــو را دیگــر نخواهــم 
دیــد «. و » شــخص موســی در زمیــن مصــر، و در نظــر بنــدگان فرعــون و در نظــر 
قــوم، بســیار بــزرگ بــود «. موســی از ســوی مصریــان، بــا دیــده احتــرام نگریســته 
مــی شــد. پادشــاه جــرأت نکــرد بــه او آســیب برســاند، زیــرا مــردم او را تنهــا کســی 
مــی دانســتند کــه قــادر بــود بالیــا را از بیــن ببــرد. آنــان آرزو داشــتند تــا اســرائیلیان 
اجــازه یابنــد کــه ســرزمین مصــر را تــرک کننــد و ایــن فرعــون بــود کــه تــا آخریــن لحظــه 

بــا درخواســتهای موســی مخالفــت ورزیــد.
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» پَِسح « 

]این فصل بر اساس کتاب خروج 11؛ 12: 1-۳2 تدوین گردیده است[

زمانــی کــه درخواســت آزاد کــردن بنــی اســرائیل بــرای اولیــن بــار در حضــور فرعــون 
مصر اعالم شد، درباره وحشتناک ترین بالیا به وی هشدار داده شده بود. موسی 
دســتور یافتــه بــود تــا بــه فرعــون اعــالم کنــد، » خداونــد چنیــن مــی گویــد، اســرائیل، 
پســر مــن و نخســت زادۀ مــن اســت. وبــه تــو مــی گویــم پســرم را رهــا کــن تــا مــرا عبــادت 
نمایــد، و اگــر از رهــا کردنــش اِبــا نمایــی، همانــا پســر تــو، یعنــی نخســت زادۀ تــو را مــی 
کشــم «. اســرائیلیان بــا وجــود اینکــه از ســوی مصریــان تحقیــر شــده بودنــد، اّمــا مــورد 
احتــرام خداونــد بودنــد و بــه عنــوان امانــت داران احــکام او برگزیــده شــده بودنــد. بــا 
بــرکات و امتیــازات ویــژه ای کــه بــه ایشــان اعطــا شــده بــود، در میــان اقــوام از همــه برتــر 

بودنــد، همچنــان کــه نخســت زاده در میــان برادرانــش از همــه برتــر بــود.
عقوبتی که در آغاز، درباره آن به مصریان هشدار داده شد، باید آخر از همه 
نــازل مــی شــد. خداونــد، دیــر غضــب و کثیــر االحســان اســت. او بــرای مخلوقاتــی 
کــه بــه شــباهت وی آفریــده شــده انــد، اهمیــت قائــل اســت. اگــر از دســت دادن 
محصــوالت، گلــه هــا و رمــه هــا موجــب توبــه مصریــان شــده بــود، فرزنــدان ایشــان 
هــالک نمــی شــدند. لیکــن قــوم مصــر در مقابــل اوامــر الهــی بــا سرســختی مقاومــت 

کــرده بــود و اینــک زمــان نــزول بــالی آخــر فــرا رســیده بــود.
اجــازه  بــود،  شــده  تهدیــد  مــرگ  بــه  فرعــون  ســوی  از  اینکــه  دلیــل  بــه  موســی 
نداشــت تــا مجــدداً بــه حضــور او بــرود، لیکــن آخریــن پیــام خداونــد بایــد بــه پادشــاه 
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متمــرّد ابــالغ مــی شــد، و بــار دیگــر موســی بــا اعــالن وحشــتناک بــه حضــور او آمــده، 
گفــت: » خداونــد چنیــن مــی گویــد، قریــب بــه نصــِف شــب در میــان مصــر بیــرون 
خواهــم آمــد و نخســت زاده ای کــه در زمیــن مصــر باشــد، از نخســت زادۀ فرعــون 
کــه بــر تختــش نشســته اســت، تــا نخســت زادۀ کنیــزی کــه در پشــت دســتاس باشــد، 
و همــه نخســت زادگان بهایــم خواهنــد ُمــرد. و نعــرۀ عظیمــی در تمامــی زمیــن مصــر 
خواهــد بــود کــه مثــل آن نشــده، و ماننــد آن دیگــر نخواهــد شــد. اّمــا بــر جمیــع بنــی 
اسرائیل سگی زبان خود را تیز نکند، نه بر انسان و نه بر بهایم، تا بدانید که خداوند 
در میان مصریان و اسرائیلیان فرقی گذارده است. و این همۀ بندگان تو به نزد من 
فــرود آمــده و مــرا تعظیــم کــرده، خواهنــد گفــت: تــو و تمامــی قــوم کــه تابــع تــو باشــند 

بیــرون رویــد و بعــد از آن بیــرون خواهــم رفــت « )خــروج 11 آیــات ۴ تــا 8(.
پیــش از اجــرای ایــن مجــازات، خداونــد در خصــوص عزیمــت بنــی اســرائیل 
بــه ویــژه در مــورد محفــوظ مانــدن از بــالی قریــب الوقــوع، دســتوراتی  از مصــر و 
را از طریــق موســی بــه ایشــان اعــالم کــرد. هــر خانــواده ای، بــه تنهایــی یــا بــه اتفــاق 
ســایرین، بایــد بــرّه ای » بــی عیــب « را ذبــح کــرده و خــون آن را » بــر هــر دو قایمــه، 
و ســر در خانــه « بپاشــند تــا فرشــته مــرگ کــه در نیمــه شــب مــی آمــد، بــه مســکن 
ایشــان وارد نشــود. آنــان بایــد گوشــت ذبــح شــده را بــا نــان فطیــر و ســبزیهای تلــخ 
می خوردند. موســی به ایشــان گفت: » آن را اینطور بخورید: کمر شــما بســته، و 
نعلیــن بــر پایهــای شــما، و عصــا در دســت شــما و آن را بــه تعجیــل بخوریــد، چونکــه 

ِپَســح خداونــد اســت « )بــه کتــاب خــروج 12 آیــات 1 تــا 28 مراجعــه شــود.(
همــه  و  کــرد  خواهــم  عبــور  مصــر  زمیــن  از  شــب  آن  در   « گفــت:  خداونــد 
نخســت زادگان زمیــن مصــر را از انســان و بهایــم خواهــم زد، و بــر تمامــی خدایــان 
مصر داوری خواهم کرد. .... و آن خون عالمتی برای شــما خواهد بود، بر خانه 
هایــی کــه در آنهــا مــی باشــید. و چــون خــون را ببینــم، از شــما خواهــم گذشــت و 
هنگامــی کــه زمیــن مصــر را مــی زنــم، آن بــال بــرای هالکــت شــما بــر نخواهــد آمــد «. 
بــه یــاد بــود ایــن رهایــی عظیــم، اســرائیلیان بایــد هــر ســاله عیــدی را بــرای خداونــد 
نگــه دارنــد، و آن را بــه عنــوان قانــون ابــدی بــه تمامــی نســلهای بعــدی منتقــل کننــد. 
» ایــن روز، شــما را بــرای یــادگاری خواهــد بــود، و در آن، عیــدی بــرای خداونــد نــگاه 
داریــد، و آن را بــه قانــون ابــدی، نســالً بعــد نســل عیــد نــگاه داریــد « و همانطــور 
کــه ایــن عیــد را در ســالهای بعــد نــگاه مــی داشــتند، بایــد داســتان عظیــم نجــات 
را همانطــور کــه موســی از ایشــان خواســته بــود، بــرای فرزندانشــان بازگویــی مــی 
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کردنــد. » گوییــد، ایــن قربانــِی ِپَســح خداونــد اســت. کــه از خانــه هــای بنــی اســرائیل 
در مصــر عبــور کــرد، وقتــی کــه مصریــان را زد و خانــه هــای مــا را خالصــی داد «. 

باشــد. و  آِن خداونــد  از  بایــد  بهایــم  انســان و  ایــن، نخســت زاده  بــر  عــالوه 
زادگان  نخســت  کــه  هنگامــی  زیــرا  شــوند.  گردانــده  بــاز  کفــاره  واســطه  بــه  تنهــا 
مصــر نابــود شــدند، نخســت زادگان بنــی اســرائیل از روی رحمــت زنــده ماندنــد، 
و اگــر قربانــی بــه جهــت کفــاره بــه حضــور خداونــد تقدیــم نمــی کردنــد، آنــان نیــز 
در معــرض چنیــن سرنوشــت شــومی قــرار مــی گرفتنــد. خداونــد فرمــود: » جمیــع 
آِن مننــد، و در روزی کــه همــۀ نخســت زادگان زمیــن مصــر  از  نخســت زادگان 
را کشــتم، جمیــع نخســت زادگان اســرائیل را، خــواه از انســان، و خــواه از بهایــم 
بــرای خــود تقدیــس نمــودم. پــس از آِن مــن مــی باشــند « )اعــداد۳ آیــه 1۳(. بعــد 
از بنیــان نهــادن خیمــه اجتمــاع، خداونــد قبیلــه الوی را بــه عنــوان نخســت زاده از 
میــان قــوم، بــرای خدمــت در خیمــه اجتمــاع و مذبــح برگزیــده و فرمــود: » ایشــان 
از میــان بنــی اســرائیل بــه مــن بالــکل داده شــده انــد، یعنــی بــه عــوض همــۀ نخســت 
زادگان بنــی اســرائیل. ایشــان را بــرای خــود گرفتــه ام « بــا ایــن وجــود، تمامــی قــوم 
بایــد بــه نشــانۀ تاییــد رحمــت خداونــد، فدیــه ای را بــرای نخســت زادۀ پســر، بــه او 

تقدیــم مــی کردنــد )اعــداد 18 آیــات 1۵ و 16(.
ِپَســح هــم بــه عنــوان یــاد بــود، و هــم یــک ُســمبُل، نــه تنهــا بــه نجــات از مصــر، بلکــه 
بــه نجــات عظیــم تــری اشــاره مــی کــرد کــه بــه واســطه آن، مســیح نقشــه خداونــد را بــرای 
نجات قومش از اسارت گناه تحقق می بخشید. برّه قربانی، مظهر» برّه خداوند « 
اســت کــه تنهــا امیــد نجــات ماســت. پولــس رســول مــی گویــد: » مســیح بــرّه ِپَســح 
اســت کــه بــرای مــا قربانــی شــده اســت « )رســاله اول قرنتیــان ۵ آیــه 7( ذبــح شــدن 
بــرّه قربانــی بــه تنهایــی کافــی نبــود، بلکــه خــون آن مــی بایســتی بــر قایمــه در پاشــیده مــی 
شــد. بــه همــان طریــق، فضایــل خــون مســیح بایــد بــر جانهــای مــا پاشــیده شــود. بایــد 
ایمــان داشــته باشــیم کــه او نــه تنهــا بــرای تمامــی جهــان، بلکــه بــرای هــر کــدام از مــا ُمــرد. 

بایــد فضیلــت مربــوط بــه قربانــی کفــاره را بــه خودمــان اختصــاص دهیــم.
زوفــای مــورد اســتفاده در پاشــیدن خــون، مظهــر طاهــر کــردن بــود و بنابرایــن 
بــرای پــاک کــردن جــذام و کســانی کــه بــه دلیــل تمــاس بــا ُمــرده نجــس مــی شــدند، 
اســتفاده مــی شــد. اهمیــت و مفهــوم آن در دعاهــای نویســنده مزامیــر دیــده مــی 
شــود: » مــرا بــا زوفــا پــاک کــن تــا طاهــر شــوم. مــرا شســت و شــو کــن تــا از بــرف 

ســفیدتر گــردم « )مزامیــر ۵1 آیــه 7(.
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برّه قربانی می بایستی به طور کامل مهیّا می شد و استخوانی از آن شکسته 
نمــی شــد. بــه همــان ترتیــب، اســتخوانی از بــرّه خــدا کــه بــه خاطــر مــا ُمــرد، شکســته 
نشــد. ایــن امــر، همچنیــن کامــل بــودن قربانــی مســیح را معرفــی مــی کــرد. )خــروج 

12 آیــه 12 و انجیــل یوحنــا 19 آیــه ۳6(.
آمــرزش  بــرای  مســیح  بــه  ایمــان  شــد.  مــی  خــورده  بایــد  قربانــی  بــرّه  گوشــت 
گناهــان بــه تنهایــی کافــی نیســت، بلکــه بایــد بــه طــور دائــم قــوت و تغذیــه رو حانــی 
را از او و از طریــق کالم او دریافــت کنیــم. مســیح گفــت: » تــا بــدن پســر انســان 
را نخوریــد و خــون او را ننوشــید، در خــود حیــات نداریــد. هرکــه بــدن مــرا بخــورد و 

خــون مــرا بنوشــد، حیــات جاویــدان دارد «. او بــرای بیــان منظــور خــود گفــت:
» ســخنانی کــه مــن بــه شــما گفتــم، روح و حیــات اســت « )انجیــل یوحنــا 6 
را در  آن  و اصــول  پذیرفــت  را  پــدرش  آیــات ۵۳ و ۵۴ و 6۳(. عیســی شــریعت 
زندگــی خویــش بــه کار بُــرد، و روح و مفهــوم آن را آشــکار کــرد و قــدرت بخشــنده 
آن را در دل نشــان داد. یوحنــا مــی گویــد: » و کالم، انســان خاکــی شــد و میــان 
مــا مســکن گزیــد و مــا بــر جــالل آن نگریســتیم، جاللــی در خــور آن پســر یگانــه کــه از 
جانــب پــدر آمــد، پــر از فیــض و راســتی « )انجیــل یوحنــا 1 آیــه 1۴(. پیــروان مســیح 
بایــد از تجربــه او بهــره منــد شــوند. آنــان بایــد کالم خــدا را دریافــت و جــذب کننــد 
بــه طــوری کــه بــه نیــروی محرکــه رفتــار و اعمالشــان تبدیــل شــود. آنــان بایــد بــا قــدرت 
مســیح بــه شــباهت او در آینــد و صفــات آســمانی او را منعکــس کننــد. آنــان بایــد 
بــدن پســر خــدا را بخورنــد و خــون او را بنوشــند، وگرنــه در ایشــان حیــات نخواهــد 

بــود. روحیــه و عمــل مســیح بایــد، روحیــه و عمــل شــاگردانش بشــود.
بــرّه ذبــح شــده بایــد بــا ســبزیجات تلــخ خــورده مــی شــد کــه اشــاره ای بــود بــه 
تلخــی اســارت در مصــر. از ایــن رو، زمانــی کــه از مســیح تغذیــه مــی شــویم، بایــد بــا 
ندامــت قلبــی باشــد، بــه خاطــر گناهانمــان. اســتفاده از نــان فطیــر نیــز معنــی دار 
بــود و در قوانیــن مربــوط بــه ِپَســح بــه صراحــت امــر شــده بــود و از ســوی یهودیــان 
بــا چنــان دقتــی رعایــت مــی شــد کــه در ایــام عیــد در خانــه هایشــان خمیــر مایــه 
یافــت نمــی شــد. بــه گونــه ای مشــابه، خمیــر مایــه گنــاه بایــد از تمــام آنانــی کــه از 
مســیح حیــات و تغذیــه دریافــت مــی کننــد، دور نــگاه داشــته شــود. از ایــن رو، 
از خمیــر مایــه کهنــه  را  نویســد: » خــود  مــی  بــه کلیســای قرنتــس  پولــس رســول 
قربانــی شــده  مــا،  ِپَســح  بــرّه  زیــرا مســیح،  باشــید...  تــازه  تــا خمیــر  پــاک ســازید 
اســت. پــس بیاییــد عیــد را نــه بــا خمیــر مایــه کهنــه، یعنــی خمیــر مایــه بدخواهــی 
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و شــرارت، بلکــه بــا نــان بــی خمیــر مایــه صداقــت و راســتی برگــزار کنیــم « )رســاله 
اول قرنتیــان ۵ آیــات 7 و 8(.

پیش از کســب آزادی، بردگان باید ایمانشــان را به رهایی عظیمی که در حال 
تحقــق یافتــن بــود، نشــان مــی دادنــد، عالمــت خــون مــی بایســتی بــر خانــه هایشــان 
قــرار داده مــی شــد و آنــان بایــد خــود و خانــواده هایشــان را از مصریــان جــدا کــرده 
و در خانــه هایشــان باقــی مــی ماندنــد. اگــر اســرائیلیان هــر یــک از مــواردی را کــه بــه 
ایشــان دســتور داده شــده بــود، نادیــده مــی گرفتنــد، اگــر بــرّه را ذبــح مــی کردنــد، اّمــا 
خــون آن را بــر قایمــه درهــای خانــه هایشــان نمــی پاشــیدند، و اگــر از خانــه هایشــان 
خــارج مــی شــدند، زنــده نمــی ماندنــد. آنــان ممکــن بــود صادقانــه فکــر کننــد کــه همــه 
آنچــه را ضــروری بــوده، انجــام داده باشــند، اّمــا صداقــت ایشــان، آنــان را نجــات 
نمــی داد. همــه آنانــی کــه از دســتورات خداونــد اطاعــت نمــی کردنــد، نخســت 

زادگانشــان را از دســت مــی دادنــد.
قــوم اســرائیل مــی بایســتی ایمــان خویــش را بــا اطاعــت نشــان مــی داد. از ایــن 
رو، همه آنانی که از دســتورات خداوند اطاعت نمی کردند، نخســت زادگانشــان 

را از دســت مــی دادنــد. 
قــوم اســرائیل مــی بایســتی ایمــان خویــش را بــا اطاعــت نشــان مــی داد. از ایــن 
رو، همــه آنانــی کــه امیدوارنــد تــا بــه واســطه فضایــل خــون مســیح نجــات یابنــد، بایــد 
بداننــد کــه خــود ایشــان نیــز بــرای بدســت آوردن نجــات بایــد کاری انجــام دهــد. هــر 
چنــد مســیح تنهــا کســی اســت کــه مــی توانــد مــا را از مجــازات گنــاه آزاد کنــد، امــا مــا 
هــم بایــد از گنــاه دســت کشــیده و بــه اطاعــت روی آوریــم. انســان بــا ایمــان نجــات 

خواهــد یافــت، نــه بــا اعمــال، لیکــن ایمــان او بایــد بــا اعمالــش نشــان داده شــود. 
خداونــد پســر خــود را داد تــا بــه عنــوان فدیــه ای بــرای گناهــان جــان خــود را فــدا 
کنــد، او نــور حقیقــت و طریــق حیــات را نشــان داده اســت و امکانــات، فرامیــن و 
امتیــازات را داده اســت و اینــک، انســان بایــد بــا ایــن عوامــل نجــات دهنــده همــکاری 
کنــد، او بایــد از کمــک هایــی کــه خداونــد مهیــا کــرده اســت، قدردانــی کــرده و از آنهــا 

اســتفاده کنــد. و تمامــی احــکام الهــی را بــاور کــرده و از آنهــا اطاعــت کنــد.
هنگامــی کــه موســی شــرایط خداونــد بــرای نجــات اســرائیل را اعــالم کــرد، » 
قــوم بــه روی در افتــاده، ســجده کردنــد « )خــروج 12 آیــه 27(. امیــد فرحبخــش 
ستمگرانشــان،  بــر  الوقــوع  قریــب  مجــازات  بــه  مربــوط  وحشــتناک  خبــر  آزادی، 
نگرانــی هــا و زحماتــی کــه الزمــه خــروج ســریع ایشــان بــود، همــه اینهــا بــرای لحظاتــی 
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در قدردانــی از نجــات دهنــده مهربانــی بــه کلــی از بیــن رفتــه بــود، همــه اینهــا بــرای 
لحظاتــی در قدردانــی از نجــات دهنــده مهربــان بــه کلــی از بیــن رفتــه بــود. بســیاری 
از مصریــان وادار شــده بودنــد تــا بــه خــدای عبرانیــان بــه عنــوان تنهــا خــدای حقیقــی 
اعتــراف کننــد، و همیــن افــراد، اینــک التمــاس مــی کردنــد تــا در هنــگام عبــور فرشــته 
مــرگ از زمیــن مصــر، در خانــه هــای اســرائیلیان پنــاه داده شــوند. آنــان بــا شــادمانی 
مــورد اســتقبال قرارگرفتــه و ازآن زمــان بــه بعــد، عهــد کردنــد کــه خــدای یعقــوب را 

عبــادت کننــد وبــه همــراه قــوم او از مصــر خــارج شــوند.
اســرائیلیان از دســتوراتی کــه خداونــد داده بــود، اطاعــت کردنــد. آنــان بــه آرامــی 
و مخفیانــه مقدمــات خروجشــان را آمــاده کردنــد. خانــواده هــا گــرد هــم آمدنــد و بــرّه 
ِپَســح ذبح شــد و گوشــت آن بر آتش بریان شــد و نان فطیر و ســبزیجات تلخ آماده 
گردیــد. پــدر و رئیــس خانــواده، خــون بــرّه ذبــح شــده را بــر چارچــوب در پاشــیده و 
خانــوادۀ خویــش در درون خانــه ملحــق شــد. بــرّه ِپَســح بــا عجلــه و در ســکوت خــورده 
شــد. مــردم در تــرس و وحشــت بــه دعــا و مراقبــت پرداختنــد و قلبهــای پیــر و جــوان 

بــا ترســی غیــر قابــل توصیــف در ســینه مــی طپیــد.
پدران و مادران نخست زادۀ محبوبشان را در میان بازوانشان فشرده بودند، اّما 
خانــه هــای اســرائیلیان از غضــب فرشــته مــرگ در امــان مانــد. عالمــت خــون بــه نشــانه 

حمایت منجی، برقایمه درهای ایشــان بود و فرشــته مرگ به درون آنها وارد نشــد.
در نیمه شب، » نعره عظیمی در مصر برپا شد، زیرا خانه ای نبود که در آن مرده 
ای نباشـد. جمیـع نخسـت زادگان زمیـن مصـر، از نخسـت زاده فرعـون کـه بـر تخـت 
نشسـته بود تا نخسـت زادۀ اسـیری که در زندان بود و همه نخسـت زاده های بهایم 
کشته شدند «. در سراسر زمین مصر، چشم و چراغ هر خانه، از بین رفته بود. فریاد 
و فغـان عـزاداران فضـا را پُـر کـرده بـود. پادشـاه و درباریـان، بـا صورتهـای رنـگ پریـده و 
پاهای لرزان، در مقابل وحشت غلبه ناپذیر مبهوت شده بودند. فرعون به یاد آورد، 
کـه چگونـه زمانـی فریـاد زده بـود: » خداونـد کیسـت، کـه قـول او را بشـنوم و اسـرائیل 
را رهایـی دهـم؟ خداونـد را نمـی شناسـم و اسـرائیل را نیـز رهـا نخواهـم کـرد «. اینـک 
غرور گستاخانه او ذلیل شده بود. او » موسی و هارون را طلبیده، گفت: برخیزید! 
و از میـان قـوم مـن بیـرون شـوید، هـم شـما و جمیـع بنـی اسـرائیل رفتـه، خداونـد را 
عبـادت نماییـد، چنانکـه گفتیـد، گلـه هـا و رمـه هـای خـود را نیـز برداشـته و برویـد و مـرا 
نیز برکت دهید.» مشاوران پادشاه و هم چنین مصریان نیز بر قوم الحاح نمودند تا 

ایشـان را بـزودی از زمیـن روانـه کننـد، زیـرا گفتنـد مـا همـه مـرده ایـم «. 
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2۵
» خروج از مرص « 

]این فصل بر اساس کتاب خروج 12: ۳۴-۵1؛ 1۳ تا 1۵ تدوین گردیده است[

قــوم بنــی اســرائیل بــا کمرهــای بســته، نعلیــن بــر پایهــا و عصــا در دســت، در 
ســکوت و تــرس در انتظــار پادشــاه بودنــد تــا فرمــان عزیمــت را از مصــر صــادر کنــد. 
در خــالل بالیــا، زمانــی کــه ظهــور قــدرت خداونــد آتــش ایمــان را در دلهــای بــردگان 
شــعله ور کــرده و ســتم کننــدگان بــه ایشــان را از وحشــت بــه لــرزه انداختــه بــود، 
اســرائیلیان به تدریج در ناحیه جوشــن گرد آمده بودند و علیرغم اینکه خروجشــان 
از مصــر ناگهانــی بــود، اقدامــات الزم بــرای ســازمان دهــی و کنتــرل کــردن جمعیــِت 
در حــال حرکــت، از قبــل پیــش بینــی شــده بــود. مــردم تحــت نظــر رهبــران برگزیــده بــه 
گــروه هایــی تقســیم شــده بودنــد. و قریــب ششــصدهزار مــرد پیــاده، ســوای اطفــال 
و گروهــی مختلفــه بســیار نیــز بــه همــراه ایشــان بیــرون رفتنــد )خــروج 12 آیــات ۳۴ 
تــا ۳9(. در میــان ایــن جمعیــت، تنهــا آنانــی حضــور نداشــتند کــه بــا ایمــان بــه خــدای 
اســرائیل بــه راه افتــاده بودنــد، بلکــه بیشــترین تعــداد ایشــان، آنانــی بودنــد کــه صرفــاً 
اشــتیاق داشــتند تــا از بالهــا جــان بــه در برنــد یــا کســانی بودنــد کــه فقــط بــه خاطــر 
هیجــان و از روی کنجــکاوی بــه دنبــال جمعیــت بــه راه افتــاده بودنــد. ایــن گــروه 

همــواره یــک مانــع و عامــل گرفتــاری بــرای بنــی اســرائیل محســوب مــی شــدند.
مــردم، گلــه هــا و رمــه هایشــان را نیــز برداشــته و بــا خــود آورده بودنــد. اینهــا 
بودنــد.  نفروختــه  پادشــاه  بــه  هرگــز  را  اموالشــان  کــه  بــود  اســرائیلیانی  مایمــالک 
درحالــی کــه مصریــان فروختــه بودنــد. یعقــوب و پســرانش گلــه هــا و رمــه هایشــان 
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29۴  | مشایخ و انبیاء

را بــا خــود بــه مصــر آورده بودنــد و تعــداد آنهــا در مصــر زیــاد شــده بــود. پیــش از 
تــرک مصــر، قــوم بــه خاطــر بیــگاری و مزدهــای پرداخــت نشــده شــان، از مصریــان 
تقاضــای غرامــت کردنــد و مصریــان نیــز بــرای خــالص شــدن از حضــور ایشــان، بــا 
اشــتیاق ایــن غرامــت را پرداخــت کردنــد. و بــردگان بــا غنائمــی کــه از ستمگرانشــان 

دریافــت کردنــد، از مصــر خــارج شــدند.
آن روز، سرگذشــتی کــه قرنهــا پیــش در رویــای نبوتــی بــه ابراهیــم نشــان داده شــده 
بــود، تحقــق یافــت. » یقیــن بــدان کــه ذریــت تــو در زمینــی کــه از آِن ایشــان نباشــد 
غریــب خواهنــد بــود، و آنهــا را بندگــی خواهنــد کــرد. وآنهــا چهارصــد ســال ایشــان 
را مظلــوم خواهنــد داشــت. و بــر آن امتــی کــه ایشــان بنــدگان آنهــا خواهنــد بــود، 
مــن داوری خواهــم کــرد و بعــد از آن بــا امــول بســیار بیــرون خواهنــد آمــد « )پیدایــش 
1۵ آیــات 1۳ و 1۴(. چهارصــد ســال بندگــی اســرائیل خاتمــه یافتــه بــود و » بعــد 
از انقضــای چهارصــد ســال، در همــان روز بــه وقــوع پیوســت کــه جمیــع لشــکرهای 
خــدا از زمیــن مصــر بیــرون رفتنــد « و » واقــع شــد کــه خداونــد در همــان روز بنــی 
اســرائیل را بــا لشــکرهای ایشــان از زمیــن مصــر بیــرون آورد « )خــروج 12 آیــات ۴0 و 
۴1 و ۵1 و بــاب 1۳ آیــه 19(. اســرائیلیان در هنــگام خــروج از مصــر، اســتخوانهای 
یوســف را کــه ســالها بــرای تحقــق وعــده هــای الهــی انتظــار کشــیده بــود، و در خــالل 
ســالهای ســیاه بردگــی یــادآور رهایــی اســرائیل بــود، بــا خــود حمــل کردنــد. بــه عــوض 
دنبال کردن مسیر مستقیم به کنعان، که از میان سرزمین فلسطین عبور می کرد، 
خداونــد مســیر ایشــان را بــه جانــب جنــوب بــه طــرف ســواحل دریــای ســرخ هدایــت 
کــرد. زیــرا خــدا گفــت: » مبــادا کــه چــون قــوم جنــگ ببینــد، پشــیمان شــوند و بــه مصــر 
برگردنــد « )خــروج 1۳ آیــات 17 و  18 و 20  و 22(. آنــان اگــر از ســرزمین فلســطین 
عبــور مــی کردنــد، پیشــروی ایشــان بــا مخالفــت روبــرو مــی شــد، چــرا کــه فلســطینیان، 
آنــان را بــه عنــوان بردگانــی نــگاه مــی کردنــد کــه از اربابانشــان مــی گریختنــد و بنابرایــن 
بــرای جنگیــدن بــا ایشــان درنــگ نمــی کردنــد. بنــی اســرائیل بــرای رویارویــی بــا ایــن قــوم 
قدرتمنــد و جنــگ جــو از آمادگــی کافــی برخــوردار نبــود. شــناخت ایشــان از خداونــد 
و ایمانشــان بــه او انــدک بــود و در صــورت وقــوع جنــگ، وحشــت زده و مأیــوس 
مــی شــدند. آنــان بــدون ســالح و جنگیــدن عــادن نداشــتند، روحیــه ایشــان بــه خاطــر 
ســالها بردگــی افســرده شــده بــود و زنــان و کــودکان، گلــه هــا و رمــه هــا دســت و پــای 
ایشــان را بســته بــود. بــا هدایــت ایشــان از مســیر دریــای ســرخ، خداونــد خــود را بــه 
عنــوان خــدای رحمــت و نیــز خــدای عقوبــت، آشــکار کــرد. و در ســکوت کــوچ کــرده، 
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در ایتــام بــه کنــار صحــرا اردو زدنــد. و خداونــد در روز، پیــش روی قــوم در ســتون ابــر 
مــی رفــت تــا راه را بــه ایشــان نشــان دهــد و شــبانگاه در ســتون آتــش، تــا ایشــان را 
روشــنایی بخشــد، و روز و شــب راه رونــد. و ســتون ابــر را در روز و ســتون آتــش را در 
شب، از پیش روی قوم بر نداشت. )کتاب خروج 1۳ آیات 20(. نویسنده مزامیر 
مــی گویــد: » خداونــد، ابــری بــرای پوشــش گســترانید و آتشــی کــه شــامگاه روشــنایی 
دهــد « )مزامیــر 10۵ آیــه ۳9(. حضــور رهبــر نامرئــی، پیوســته همــراه ایشــان بــود. 
ســتون ابر، در طول روز، مســیر ســفر ایشــان را مشــخص می کرد و مانند ســایه بانی 
بــر بــاالی جمعیــت گســترده بــود و ایشــان را از گرمــای ســوزان محافظــت مــی کــرد و 
نسیم خنک و رطوبت آن، کویر تشنه را طراوت می بخشید. و در شب به ستونی 
از آتش تبدیل می شد و اردوگاه ایشان را روشن می کرد و همواره در مورد حضور 

خداونــد بــه ایشــان اطمینــان مــی داد.
نبــی، از  نبــوت اشــعیای  در یکــی از زیباتریــن و تســلّی بخــش تریــن قطعــه از 
ســتون ابــر و آتــش بــرای نشــان دادن حمایــت خداونــد از قومــش در مجادلــه نهایــی 
بــر  بــه میــان آمــده اســت. اشــیا مــی گویــد: » خداونــد  بــا نیروهــای شــریر ســخن 
جمیع مساکن کوه صهیون و بر محفلهایش ابر و دود در روز و درخشندگی آتِش 
مشــتعل در شــب خواهــد آفریــد، زیــرا کــه بــر تمامــی جــالل آن پوششــی خواهنــد 
بــود و در وقــت روز ســایه بانــی بــه جهــت ســایه از گرمــا و بــه جهــت ملجــا و پنــاه گاه 

از طوفــان و بــاران خواهــد بــود « )اشــعیا نبــی ۴ آیــات ۵ و 6(.
مــی  ماننــد ســفر  کویــر  و  کننــده  یــک فضــای خســته  از وســط  اســرائیل  بنــی 
کردنــد. بســیاری از خــود مــی پرســیدند کــه مسیرشــان بــه کجــا ختــم خواهــد شــد. 
بعضــی هــا نیــز مــی ترســیدند کــه از ســوی مصریــان مــورد تعقیــب قــرار گیرنــد. لیکــن 
ابــر همچنــان در حرکــت بــود و ایشــان آن را تعقیــب مــی کردنــد. ســپس خداونــد 
بــه موســی فرمــان داد تــا از معبــر باریــک کوهســتانی، بیــرون رفتــه و در کنــار دریــا 
اردو بزنــد. بــرای موســی آشــکار شــد کــه فرعــون ایشــان را تعقیــب خواهــد کــرد، اّمــا 

خداونــد بــا نجــات ایشــان، جــالل خواهــد یافــت.
در مصــر شــایع شــده شــده بــود کــه بنــی اســرائیل بــه عــوض اقامــت در بیابــان و 
عبادت خداوند، به ســوی دریای ســرخ در حال پیشــروی اســت. مشــاوران فرعون 
بــه پادشــاه اعــالم کردنــد کــه بردگانشــان گریختــه انــد و هرگــز بــاز نخواهنــد گشــت. 
مــرگ نخســت زادگانشــان را  کــه چــرا  مــی کردنــد  مــردم مصــر احســاس بالهــت 
بــه قــدرت خــدا نســبت داده انــد و از ایــن قضیــه احســاس پشــیمانی مــی کردنــد. 
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بــزرگان ایشــان بــا تســلط بــر تــرس و نگرانــی هایشــان بالیــا را نتیجــه حــوادث طبیعــی 
دانســتند. آنــان فریــاد برآوردنــد کــه: » ایــن چیســت کــه کردیــم و بنــی اســرائیل را از 

بندگــی خــود رهایــی دادیــم؟ « )خــروج 1۴  آیــه ۵  (.
فرعــون نیروهــای خــود را جمــع آوری کــرد. » ششــصد ارابــه برگزیــده برداشــت 
اتفــاق  بــه  فرعــون   .»  .... آنهــا  جمیــع  را  ســرداران  و  را  مصــر  هــای  ارابــه  همــه  و 
فرماندهانــش، شــخصاً رهبــری ســپاه مصــر را بــه عهــده گرفــت. بــرای جلــب حمایــت 
خدایــان و هــم چنیــن تضمیــن پیــروزی در نبــرد، کاهنــان مصــر نیــز ایشــان را همراهــی 
کردند. فرعون قصد داشت تا با نشان دادن قدرت خویش، اسرائیلیان را مرعوب 
کنــد. مصریــان مــی ترســیدند کــه اطاعــت اجبــاری ایشــان از خــدای اســرائیل، ایشــان 
را در معــرض تمســخر ســایر اقــوام قــرار خواهــد داد، لیکــن اگــر همیــن حــاال بــا نمایــش 
عظیم قدرت به پیش می رفتند، و متواریان را باز می آوردند، عظمت شان را احیا 

مــی کردنــد و در ضمــن از خدمــت اسیرانشــان بهــره منــد مــی شــدند.
یهودیــان در کنــار دریــا اردو زده بودنــد، جایــی کــه آبهایــش همچــون ســّدی غیــر 
قابــل عبــور در مقابــل ایشــان قــرار داشــت و در جنــوب آن کوهســتانی ناهمــوار و 
ســنگالخ بــود کــه مانــع از پیشــروی ایشــان مــی شــد. ناگهــان در فاصلــه ای دور، 
لشــکریان فرعــون را دیدنــد کــه بــا ارابــه هایشــان بــه ایشــان نزدیــک مــی شــدند. تــرس 
و وحشــت، دلهــای اســرائیلیان را پــر کــرد. عــّده ای نــزد خداونــد فریــاد برآوردنــد، اّمــا 
عــّده ای بیشــتری بــا شــتاب بــه ســوی موســی رفتــه، گفتنــد: » آیــا در مصــر قبرهــا 
نبــود کــه مــا را برداشــته ای تــا در صحــرا بمیریــم؟ ایــن چیســت کــه بــه مــا کــردی و مــا 
را از مصــر بیــرون آوردی؟ آیــا ایــن آن ســخن نیســت کــه بــه تــو در مصــر گفتیــم کــه مــا 
را بگــذار تــا مصریــان را خدمــت کنیــم؟ زیــرا کــه مــا را خدمــت مصریــان بهتــر اســت 

از مــردن در صحــرا « )خــروج 1۴  آیــات 10 تــا 22(.
بودنــد،  ایمــان  بــی  خداونــد  بــه  نســبت  انــدازه  ایــن  قومــش  اینکــه  از  موســی 
ســخت آشــفته شــد، چــرا کــه آنــان بارهــا نشــانه هــای قــدرت او را دیــده بودنــد کــه بــه 
خاطــر ایشــان معجــزه کــرده بــود. آنــان چگونــه مــی توانســتند خطــرات و مشــکالت 
مربــوط بــه موقعیتشــان را بــه حســاب او بگذارنــد، در حالــی کــه او از دســتور صریــح 
خداونــد اطاعــت کــرده بــود؟ در حقیقــت، هیــج امکانــی بــرای نجــات ایشــان وجــود 
نداشــت، مگــر اینکــه خداونــد شــخصا بــرای رهایــی ایشــان مداخلــه مــی کــرد، اّمــا 
قــرار گرفتــن در ایــن موقعیــت، بــه خاطــر اطاعــت از دســتور الهــی، بــود موســی از 
عواقــب آن، احســاس تــرس و نگرانــی نمــی کــرد. پاســخ آرام و اطمینــان بخــش او بــه 
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مــردم ایــن بــود کــه: » مترســید، بایســتید و نجــات خداونــد را ببینیــد، کــه امــروز آن را 
بــرای شــما خواهــد کــرد، زیــرا مصریــان را کــه امــروز دیدیــد تــا بــه ابــد دیگــر نخواهیــد 

دیــد. خداونــد بــرای شــما جنــگ خواهــد کــرد و شــما خامــوش باشــید «. 
آســانی  کار چنــدان  انتظــار حضــور خداونــد،  در  اســرائیل  قــوم  داشــتن  نــگاه 
نبــود. فقــدان انضبــاط و خویشــتن داری، آنــان را بــه افــرادی خشــن و غیــر منطقــی 
تبدیــل کــرده بــود. آنــان توقــع داشــتند تــا هــر چــه ســریع تــر بــه دســت ستمگرانشــان 
اســیر شــوند و نالــه و زاری ایشــان، بلنــد و عمیــق بــود. ســتون خــارق العــاده ابــر، بــه 
نشــانه حضــور خداونــد، بــرای پیشــروی، دنبــال شــده بــود، اّمــا اینــک آن را نشــانه 
مصیبتــی عظیــم مــی دانســتند و تصــور مــی کردنــد کــه آنــان را در مســیری اشــتباه و 
غیــر قابــل عبــور هدایــت کــرده اســت. بدیــن نحــو، فرشــته خداونــد همچــون پیــام آور 

مصیبــت در مقابــل اذهــان فریــب خــورده ایشــان ظاهــر شــد.
اّمــا اینــک، هنگامــی کــه لشــکر مصریــان بــرای هــالک ایشــان نزدیــک شــدند، 
ســر  فــراز  از  و  آمــد  در  حرکــت  بــه  آســمان  در  شــکوهی  بــا  طــرز  بــه  ابــر  ســتون 
اســرائیلیان عبــور کــرده و میــان ایشــان و لشــکریان مصــر، فــرود آمــد. دیــوار تاریکــی 
میــان تعقیــب شــوندگان و تعقیــب کنندگانشــان قــرار گرفــت. مصریــان، دیگــر نمــی 
توانســتند اردوی اســرائیلیان را ببینند، و مجبور به توقف شــدند. اّما همانطور که 
تاریکــی شــب، عمیــق تــر شــد، دیــوار ابــر بــرای عبرانیــان، بــه روشــنایی عظیــم تبدیــل 

گردیــد و تمامــی اردوگاه را همچــون روز، روشــن کــرد.
بــار دیگــر، امیــد بــه دلهــای اســرائیلیان بازگشــت. و موســی نــزد خداونــد فریــاد 
بــرآورد، و » خداونــد بــه موســی گفــت، چــرا نــزد مــن فریــاد مــی کنــی؟ بنــی اســرائیل 
را بگــو کــه کمیــن کننــد و اّمــا تــو عصــای خــود را برافــراز و دســت خــود را بــر دریــا دراز 
کرده، آن را منشــق کن، تا بنی اســرائیل از میان دریا بر خشــکی رهســپار شــوند «. 
ســراینده مزامیــر، در شــرح واقعــه عبــور بنــی اســرائیل از میــان دریــا، چنیــن مــی 
ســراید: » طریــق تــو در دریاســت و راههــای تــو در آبهــای فــراوان و آثــار تــو را نتــوان 
دانســت. قــوم خــود را مثــل گوســفندان راهنمایــی نمــودی، بــه دســت موســی و 
هــارون « )کتــاب مزامیــر 77  آیــات 19  و 20  ( هنگامــی کــه موســی عصــای خــود را 
دراز کرد، آبها منشــق گردید و اســرائیل از وســط دریا عبور کرده و به خشــکی قدم 
گذاشــت، در حالــی کــه آبهــا، همچــون دیــواری در دو طــرف ایشــان قــرار گرفتــه بــود. 
نــور حاصــل از ســتون آتــش، بــر امــواج خروشــان دریــا تابیــده و راهــی را کــه همچــون 

شــیار از وســط دریــا بــاز شــده بــود، روشــن کــرد.
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» و مصریــان بــا تمامــی اســبان و ارابــه هــا و ســواران فرعــون از عقــب ایشــان 
تاختــه، بــه میــان دریــا در آمدنــد. و در پــاس ســحری واقــع شــد کــه خداونــد بــر اردوی 
مصریــان از ســتون آتــش و ابــر نظــر انداخــت، و اردوی مصریــان را آشــفته کــرد « 
)کتــاب خــروج 1۴  آیــات 27  و 2۴  (. ابــر اســرار آمیــزه در مقابــل چشــمان حیــرت زده 
ایشــان به ســتون آتش تبدیل شــد و » ابرها آب بریخت و افالک رعد بداد. تیزها 
بــه طــرف روان گردیــد. صــدای رعــد در گردبــاد بــود و برقهــا ُربــع مســکون را روشــن 

کــرد. پــس زمیــن مرتعــش و متزلــزل گردیــد « )کتــاب مزامیــر 77  آیــات 17  و 18  (.
خشــم  بحبوحــه  در  آنــان  بودنــد.  شــده  زده  وحشــت  و  ســردرگم  مصریــان 
طبیعــت، صــدای خــدای خشــمگین را شــنیدند و ســعی کردنــد تــا از همــان راهــی 
عصــای  موســی  اّمــا  کننــد.  فــرار  ســاحلی  ســوی  بــه  و  برگشــته  بودنــد  آمــده  کــه 
انباشــته شــده  هــم  کنــان، روی  غــرش  آبهــای خروشــان،  و  کــرد  دراز  را  خویــش 
و لشــکریان  مصــر را بــه اعمــاق تاریــک خویــش فــرو بلعیــد. بــا فــرا رســیدن روز، 
اســرائیلیان، اجســاد متالشــی شــده مصریــان را کــه بــه ســاحل افکنــده شــده بــود، 
مشــاهده کردنــد. و وحشــتناک تریــن شــب هالکــت، رهایــی کامــل اســرائیلیان 
را بــه همــراه آورده بــود، آن جمعیــت عظیــم و ناتــوان، بــردگان نــا آشــنا بــه جنــگ، 
قدرتمنــد  ســپاهیان  و  ایشــان  مقابــل  دریایــی  بــا  حیوانــات،  و  کــودکان  و  زنــان 
مصــر پشــت ســر ایشــان، راهشــان را کــه از میــان آبهــا گشــوده شــده بــود، دیــده 
شکســت  داشــتند،  را  پیــروزی  انتظــار  کــه  ای  لحظــه  در  دشمنانشــان  و  بودنــد 
خــورده بودنــد. خداونــد بــه تنهایــی ایشــان را نجــات داده بــود. و دلهــای ایشــان بــا 
شــکرگزاری و ایمــان متوجــه او شــده بــود. احساســات ایشــان بــا ســرودهای حمــد 
و پرســتش بــر زبــان آورده شــده بــود. روح خــدا بــر موســی قــرار گرفــت و او قــوم را 
در ســرود پیروزمندانــه شــکرگزاری، رهبــری کــرد، ســرودی کــه یکــی از کهــن تریــن و 

بــا شــکوهترین ســرودهای شــناخته شــده اســت.
» خداونــد را ســرود مــی خوانــم زیــرا کــه بــا جــالل مظفــر شــده اســت. اســب 
و ســوارش را بــه دریــا انداخــت. خداونــد قــوت و تســبیح مــن اســت. و او نجــات 
مــن گردیــده اســت. ایــن خــدای مــن اســت، پــس او را تمجیــد مــی کنــم. خــدای 
پــدر مــن اســت، پــس او را متعــال مــی خوانــم. خداونــد مــرد جنگــی اســت. نــام او 
خداونــد اســت. ارابــه هــا و لشــکر فرعــون را بــه دریــا انداخــت. مبــارزان برگزیــده او 
در دریــای قلــزم غــرق شــدند. لّجــه هــا ایشــان را پوشــانید. مثــل ســنگ بــه اعمــاق 
فــرو رفتنــد. دســت راســت تــو ای خداونــد، بــه قــوت جلیــل گردیــده. دســت راســت 
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تو ای خداوند، دشــمن را خرد شکســته اســت، و به کثرت جالل خود خصمان را 
منهــدم ســاخته ای. غصــب خــود را فرســتاده، ایشــان را چــون خاشــاک ســوزانیده 
ای، و بــه نفخــه بینــی تــو آبهــا فراهــم کردیــد. و موجهــا مثــل تــوده بایســتاد و لجــه 
هــا در میــان دریــا منجمــد گردیــد. دشــمن گفــت تعاقــب مــی کنــم و ایشــان را فــرو 
مــی گیــرم، و غــارت را تقســیم کــرده ، جانــم از ایشــان ســیر خواهــد شــد. شمشــیر 
خــود را کشــیده، دســت مــن ایشــان را هــالک خواهــد ســاخت، و چــون بــه نفخــۀ 
خــود دمیــدی، دریــا ایشــان را پوشــانید. مثــل شــرب، در آبهــای زورآور غــرق شــدند. 
در  جلیــل  تــو  ماننــد  کیســت  میــان خدایــان؟  در  ای خداونــد  تــو  ماننــد  کیســت 
تــو مهیــب هســتی در تســبیح خــود وصانــع عجایــب! چــون دســت  قدوســیت؟ 
بــرد. ایــن قــوم خویــش را فدیــه  راســت خــود را دراز کــردی، زمیــن ایشــان را فــرو 
دادی، بــه رحمانیــت خــود رهبــری نمــودی. ایشــان را بــه قــوت خویــش بــه ســوی 
مســکن قــدس خــود هدایــت کــردی. امتهــا چــون شــنیدند، مضطــرب گردیدنــد. 
لــرزه بــر ســکنه فلســطین مســتولی گردیــد. آنــگاه امــرای ادوم در حیــرت افتادنــد. و 
اکابــر مــوآب را لــرزه فــرو گرفــت. و جمیــع ســکنه کنعــان گداختــه گردیدنــد. تــرس و 
هــراس، ایشــان را فــرو گرفــت، از بزرگــی بــازوی تــو مثــل ســنگ ســاکت شــدند، تــا 

قــوم تــو ای خداونــد عبــور کننــد،
تا این قومی که تو خریده ای عبور کنند « )کتاب خروج 1۵  آیات 1  تا 16  (.

درســت هماننــد آواز اعمــاق عظیــم، ایــن ســرود بــا شــکوه از انبــوه لشــکریان 
اســرائیل شــنیده شــد و با هم صدایی زنان اســرائیل، و مریم خواهر موســی که راه 
را نشــان مــی داد ادامــه مــی یافــت. و صــدای شــادمانی ایشــان در سرتاســر دشــت 
و دریــا طنیــن انــداز شــده بــود. » خداونــد را ســرود مــی خوانــم، زیــرا کــه بــا جــالل 

مظفــر شــده اســت «.
ایــن ســرود و رهایــی عظیمــی کــه بــا خوانــدن آن بــه یــاد آورده مــی شــود، چنــان 
تاثیــری را بــر جــای گذاشــت کــه هرگــز از ســوی قــوم عبرانــی بــه دســت فراموشــی 
ســپرده نخواهــد شــد. ایــن ســرود در طــول عصرهــا، از ســوی انبیــا و ســرایندگان 
اســرائیل تکــرار شــد تــا شــهادتی باشــد بــر ایــن حقیقــت کــه خداونــد قــوت و نجــات 
آنانــی اســت کــه بــه او تــوکل مــی کننــد. و آن ســرود تنهــا بــه قــوم یهــود تعلــق نــدارد، 
قــوم خداونــد اشــاره  نهایــی  پیــروزی  تمامــی دشــمنان عــادالن و  بــه هالکــت  زیــرا 
مــی کنــد. یوحنــای رســولی، در رویــای خــود، جمعیــت پارســایان را کــه بــه جامــه 
ســفید آراســته شــده انــد، مــی بینــد کــه » پیــروزی را کســب کــرده انــد «. و در کنــار 
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دریایــی کــه بــه شیشــه مــی مانســت و بــا آتــش آمیختــه شــده بــود، ایســتاده بودنــد و 
» چنگهای خدا را در دســت داشــتند «، » ســرود خادم خدا، موســی و ســرود برّه 

را می خواندند « )کتاب مکاشفه 1۵  آیات 2  و 3(. 
» مــا را نــی، ای خداونــد! مــا را نــی، بلکــه نــام خــود را جــالل ده! بــه ســبب 
رحمتــت و بــه ســبب راســتی خویــش « )کتــاب مــن امیــر 11۵  آیــه 1(. ایــن چنیــن 
روحــی بــود کــه بــر ســرود رهایــی اســرائیلیان حاکــم بــود، و ایــن همــان روحــی اســت 
کــه بایــد در دل همــه آنانــی کــه خــدا را دوســت دارنــد و از او مــی ترســند، ســاکن 
شــود. خداونــد بــا نجــات دادن جانهــای مــا از بردگــی گنــاه، معجــزه ای بــه مراتــب 
انجــام  بــود،  داده  انجــام  قلــزم  دریــای  در  اســرائیلیان  بــرای  کــه  آنچــه  از  بزرگتــر 
بــه خاطــر » اعمــال عالــی او  داد. هماننــد لشــکریان اســرائیل، بایــد خداونــد را 
بــرای فرزنــدان آدم « بــا تمامــی دل و جــان حمــد و پرســتش کنیــم. آنانــی کــه بــه 
الطــاف عظیــم خداونــد فکــر مــی کننــد و از کوچکتریــن هدایــای او غافــل نیســتند، 
کمربنــد شــادمانی را بســته و در دلهایشــان بــرای خداونــد ســرود خواهنــد خوانــد. 
بــرکات روزانــه ای را کــه از دســت خداونــد دریافــت مــی کنیــم و مهــم تــر از هــر 
مــی  قــرار  مــا  دســترس  در  را  ملکــوت  و  ســعادت  کــه  عیســی  مــرگ  دیگــر،  چیــز 
دهــد، بایــد یــک موضوعــی بــرای قدردانــی دایمــی باشــد. خداونــد بــا پیونــد دادن 
مــا کناهــکاران گمشــده بــه خــودش ، چــه شــفقت و محبــت بــی نظیــری را بــه مــا 
فــداکاری  باشــیم.  او  بــرای  ارزشــمندی  کــه گنجینــه هــای  تــا  نشــان داده اســت 
عظیمــی از ســوی منجــی صــورت پذیرفــت تــا فرزنــدان خداونــد خوانــده شــویم! 
بایــد خداونــد را بــرای ایــن امیــد مبــارک کــه بــه واســطه نقشــه عظیــم نجــات فراهــم 
شــد، حمــد و پرســتش کنیــم. بایــد او را بــرای وراثــت آســمانی و وعــده هــای عالــی 
او شــکر گوئیــم. بایــد او را بخاطــر عیســای زنــده کــه بــرای مــا شــفاعت مــی کنــد، 

حمــد و پرســتش کنیــم.
خداونــد مــی فرمایــد: » هــر کــه قربانــی تشــکر را گذرانــد مــرا تمجیــد مــی کنــد « 
)مزامیــر ۵0 آیــه 23(. تمامــی ســاکنان آســمان در پرســتش خداونــد بــا هــم متحــد مــی 
شــوند. بیائیــد، همیــن حــاال، ســرود فرشــتگان را یــاد بگیریــم تــا هنگامــی کــه بــه صنــوف 
نورانــی ایشــان ملحــق مــی شــویم، آن را بخوانیــم. بیائیــد بــا ســراینده مزامیــر هــم صــدا 
شــده، بگوئیــم: » تــا زنــده هســتم، خداونــد را حمــد خواهــم گفــت، مادامــی کــه وجــود 
دارم، خدای خود را خواهم سرائید «، » ای خدا، قوم ها تو را حمد گویند. جمیع 

قــوم هــا تــو را حمــد گوینــد « )کتــاب مزامیــر 1۴6 آیــه 2  و 67 آیــه 5(.
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خداونــد مطابــق مشــیّت خویــش، بنــی اســرائیل را بــه کوهســتان امــن و در مقابــل 
دریــا هدایــت کــرد تــا بــا نجــات ایشــان، قــدرت خــود را آشــکار کنــد و غــرور ســتمگران 
ایشــان را بشــکند. او مــی توانســت ایشــان را بــه طــرق دیگــری نجــات دهــد، اّمــا بــرای 
آزمایــش ایمــان و تقویــت اعتمــاد ایشــان بــه خــودش، چنیــن روشــی را انتخــاب کــرد. 
قــوم اســرائیل خســته و وحشــت زده بودنــد، بــا ایــن وجــود اگــر زمانــی کــه موســی بــه 
ایشــان دســتور پیــش روی داده بــود، تردیــد نشــان داده و عقــب نشــینی مــی کردنــد، 
خداونــد هرگــز راه را بــرای ایشــان بــاز نمــی کــرد. بــا » ایمــان « بــود کــه » آنــان از میــان 
دریــای مســخ همچــون زمینــی خشــک گذشــتند « )کتــاب عبرانیــان 11 آیــه 29(. آنــان 
با پیشروی به سوی آبها، نشان دادند که به سخن خداوند که از طریق موسی گفته 
مــی شــد، ایمــان دارنــد. آنــان هــر آنچــه را کــه در تــوان داشــتند، انجــام دادنــد و پــس از 

آن، خــدای قــادر مطلــق دریــا را منّشــق ســاخت تــا راهــی را بــرای ایشــان مهیــا کنــد.
بــرای همــه زمانهاســت. غالــب  درس بزرگــی کــه در اینجــا تعلیــم داده شــد، 
اوقــات، زندگــی مســیحی بــا خطــرات احاطــه مــی شــود و انجــام وظایــف مشــکل 
بــه نظــر مــی رســد. قــدرت تخیــل هالکــت قریــب الوقــوع را پیــش رو و بردگــی و یــا 
مــرگ را در پشــت ســر بــه تصویــر مــی کشــد. بــا ایــن حــال، خداونــد بــه صراحــت 
مــی گویــد: » بــه پیــش بــرو «. مــا بایــد دســتور را اطاعــت کنیــم، حتــی اگــر چشــمان 
مــا نتوانــد تاریکــی را بشــکافد و امــواج ســرد را در مقابــل پایهایمــان احســاس کنیــم.

موانعــی کــه بیــش روی مــا را ســد مــی کننــد، هرگــز از مقابــل یــک روحیــه متزلــزل 
مــی  تعویــق  بــه  را  کــردن  اطاعــت  کــه  آنانــی  شــد.  نخواهنــد  ناپدیــد  ایمــان  کــم  و 
اندازنــد تــا هــر گونــه ســایه تردیــد و بــی ثباتــی ناپدیــد شــود و هیچگونــه احتمالــی بــرای 
شکســت و خطــا باقــی نمانــد، هرگــز اطاعــت نخواهنــد کــرد. بــی ایمانــی مــی گویــد: 
» منتظر بمانیم تا تمامی موانع بر طرف شود و بتوانیم راه را به روشنی ببینیم «. 
اّمــا ایمــان بــا شــهامت بــه پیشــروی اصــرار مــی ورزد و در همــه چیــز امیــدوار اســت 

و همــه چیــز را بــاور مــی کنــد.
بــرای یهودیــان ســیالب عظیــم  بــود،  تاریــک  دیــواری  بــرای مصریــان  کــه  ابــری 
نــور بــود کــه تمامــی اردوگاه ایشــان را روشــن کــرد و مســیر مقابــل ایشــان را نورانــی 
کــرد. بــه همیــن طریــق، اعمــال خداونــد بــرای بــی ایمانــان تاریکــی و آشــفتگی و بــرای 
جانهــای مومــن نــور و آرامــش را بــه ارمغــان مــی آورد. طریقــی کــه در آن، خداونــد 
راه را هدایــت مــی کنــد، ممکــن اســت بــه دشــت و یــا دریــا منتهــی شــود، اّمــا طریــق 

ســالمتی و امنیــت اســت.
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26
 » از دریای رسخ 

تا سینا « 
]این فصل بر اساس کتاب خروج 1۵: 22-27؛ 16 تا 18[

قوم اســرائیل، تحت هدایت ســتون ابر، از دریای مســن به پیش روی خویش 
ادامــه دادنــد. منظــره اطــراف ایشــان بســیار دلتنــگ کننــده بــود. کوههــای عریــان، 
دشــتهای بــی آب و علــف و دریایــی کــه تــا دور دســتها امتــداد داشــت و ســاحل آن 
بــا اجســاد دشــمنان پوشــیده شــده بــود. لیکــن، دلهــای ایشــان بــه خاطــر آزادی از 
بردگــی مصریــان بســیار شــادمان بــود و هــر گونــه اندیشــه نارضایتــی از بیــن رفتــه بــود. 
اّمــا بــه مــدت ســه روز در صحــرا ســفر کردنــد و آب نیافتنــد. ذخیــره ای کــه بــه همــراه 
آورده بودنــد، تمــام شــده بــود. و همانطــور کــه بــا زحمــت در آن صحــرای ســوخته بــه 
پیــش مــی رفتنــد، چیــزی نداشــتند تــا عطــش ســوزان ایشــان را فــرو نشــاند. موســی 
بــود، چیــزی را مــی دانســت کــه ســایرین نمــی دانســتند،  ایــن ناحیــه آشــنا  بــا  کــه 
اینکــه در مــاره ، نزدیکتریــن توقفــگاه، چشــمه هــای آب یافــت مــی شــد، اّمــا بــرای 
آشــامیدن نامناســب بــود. او بــا نگرانــی شــدید بــه ابــر هدایــت کننــده نگریســت. بــا 
قلبــی مایــوس صــدای فریــاد شــادمانی قــوم را شــنید کــه مــی گفتنــد:» آب، آب «. 
مــردان و زنــان و اطفــال بــا شــادمانی بــه ســوی چشــمه آب هجــوم بردنــد، اّمــا نالــه ای 

اندوهبــار از جمعیــت شــنیده شــد چــرا کــه آب، تلــخ بــود.
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قــوم بــا وحشــت و نــا امیــدی بــه نــزد موســی آمدنــد و او را بــه خاطــر هدایــت 
حضــور  کــه  بودنــد  بــرده  یــاد  از  آنــان  کردنــد.  ســرزنش  مســیری  چنیــن  بــه  ایشــان 
خداونــد در آن ابــر اســرار آمیــز نــه تنهــا موســی را بلکــه ایشــان را نیــز هدایــت کــرده 
اســت. موســی بــه واســطه آشــفتگی ایشــان محــزون شــد و کاری را کــرد کــه ایشــان 
نــزد خداونــد اســتغاثه کــرد و » خداونــد  بــرای کمــک،  فرامــوش کــرده بودنــد. او 
درختــی بــدو نشــان داد، پــس آن را بــه آب انداخــت و آب شــیرین گردیــد « )کتــاب 
خــروج 1۵ آیــه 25(. و در همیــن مــکان، وعــده خداونــد از طریــق موســی بــه ایشــان 
داده شــد. » هــر آینــه اگــر قــول خداونــد، خــدای خــود را بشــنوی، و آنچــه را در نظــر 
او راســت اســت بــه جــا آوری، و احــکام او را بشــنوی، و تمامــی فرایــض او را نــگاه 
داری، همانــا هیــچ یــک از همــه مرضهایــی را کــه بــر مصریــان آورده ام، بــر تو نیــاورم، 
زیــرا کــه مــن خداونــد شــفا دهنــده تــو هســتم « )کتــاب خــروج 1۵  آیــات 26  و 27(.

قــوم از مــاره بــه ســوی ایلیــم بــه راه افتادنــد، جایــی کــه » دروازه چشــمه آب 
و هفتــاد درخــت خرمــا بــود « و پیــش از ورود بــه صحــرای ســینا در همیــن مــکان 
باقــی ماندنــد. یــک مــاه از خــروج ایشــان از مصــر گذشــته بــود و بــرای اولیــن بــار در 
صحــرا خیمــه زدنــد. ذخیــره آذوقــه ایشــان در حــال تمــام شــدن بــود. علــف کافــی 
بــرای  بــود.  در صحــرا یافــت نمــی شــد و رمــه هــای ایشــان در حــال تلــف شــدن 
ایــن جمعیــت عظیــم ، غــذا چگونــه مــی بایســتی تهیــه مــی شــد؟ نگرانــی و تردیــد، 
دلهــای ایشــان را پــر کــرد و مجــددا لــب بــه شــکایت گشــودند. حتــی ســران و پیــران 
قــوم در شــکایت کــردن از رهبــران تعییــن شــده از ســوی خداونــد، بــه قــوم ملحــق 
شــده و بــه موســی و هــارون گفتنــد: » کاش در زمیــن مصــر بــه دســت خداونــد 
مــی  را ســیر  نــان  و  مــی نشســتیم  دیگهــای گوشــت  نــزد  کــه  وقتــی  بودیــم،  مــرده 
خوردیــم، زیــرا کــه مــا را بدیــن صحــرا بیــرون آوردیــد، تــا تمامــی ایــن جماعــت را بــه 

گرســنگی بکشــید « )کتــاب خــروج 16 آیــه 3(.
آنــان هنــوز از گرســنگی رنــج نبــرده بودنــد، و نیازهــای روزانــه ایشــان بــر آورده 
مــی شــد، اّمــا نگــران آینــده بودنــد. آنــان اصــال نمــی توانســتند بــاور کننــد کــه ایــن 
جمعیــت عظیــم بتوانــد در طــول ســفر در بیابــان زنــده بمانــد و در خیــال خودشــان، 
اطفالشــان را مــی دیدنــد کــه از گرســنگی هــالک مــی شــوند. خداونــد اجــازه داد تــا 
مشــکالت ایشــان را احاطــه کنــد و ذخیــره آذوقــه ایشــان نیــز تمــام شــود تــا دلهــای 
آنــان بــه ســوی او کــه تــا آن زمــان، ایشــان را نجــات داده بــود، معطــوف شــود. آنــان 
اگــر بــرای نیازهایشــان از خداونــد تقاضــای کمــک مــی کردنــد، او همچنــان نشــانه 
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هــای آشــکار محبــت و مراقبــت خویــش را بــه ایشــان نشــان مــی داد. او بــه ایشــان 
بــود کــه اگــر احــکام او را اطاعــت کننــد، مریضــی برایشــان نخواهــد  وعــده داده 
آمــد، و ایــن بــی ایمانــی گنــاه آلــود بــود کــه موجــب مــی شــد تــا خــود و فرزندانشــان 

از گرســنگی هــالک گردنــد.
خداونــد وعــده داده بــود تــا خــدای ایشــان باشــد و آنــان را بــه عنــوان یــک قــوم 
برای خویش برگزیند و آنان را به زمینی بزرگ و نیکو هدایت کند. او ایشان را به 
طرز خارق العاده ای از بردگی در مصر بیرون آورده بود تا ایشان را تعالی بخشد 
و بزرگ گرداند. اّما برای ایشان الزم بود تا با سختی ها مواجه شده و محرومیت 
هــا را تحمــل کننــد. خداونــد ایشــان را از شــرایط خفــت بــار نجــات مــی داد و آمــاده 
مــی کــرد تــا مقــام شایســته ای در میــان اقــوام تصاحــب کننــد و حقایــق مقــدس و 
ارزشــمندی را دریافــت کننــد. اگــر آنــان بــا توجــه بــه تمامــی آنچــه کــه خداونــد بــرای 
ایشــان انجــام داده بــود، بــه او ایمــان مــی آوردنــد، گرفتــاری و محرومیــت و حتــی رنــج 
واقعــی را بــا شــادمانی تحمــل مــی کردنــد. اّمــا نمــی خواســتند بــه خداونــد اعتمــاد 
کننــد. آنــان بردگــی در مصــر را فرامــوش کردنــد. آنــان نیکویــی و قــدرت خــدا را کــه 
بــرای رهایــی ایشــان از بردگــی نشــان داده شــده بــود، فرامــوش کــرده بودنــد. آنــان 
فرامــوش کردنــد کــه چگونــه فرزندانشــان زنــده مانــده بودنــد، هنگامــی کــه فرشــته 
مــرگ تمامــی نخســت زادگان مصــر را کشــته بــود. ایشــان ظهــور قــدرت خداونــد 
در دریــای ســرخ را فرامــوش کردنــد. آنــان فرامــوش کردنــد کــه چگونــه بــه ســالمت 
از میــان دریــا عبــور کردنــد، در حالــی کــه ســپاهیان دشــمن، در تــالش بــرای تعقیــب 
ایشــان، بــه وســیله آبهــای دریــا شکســت خــورده و هــالک گردیــده بودنــد. آنــان فقــط 
اینکــه  بــه جــای  مــی کردنــد و  دیــده و احســاس  گرفتاریهــا و مشــکالت روزمــره را 
بگوئیــد » خداونــد بــرای مــا اعمــال عظیــم انجــام داده اســت، در حالــی کــه بــرده 
بودیــم، او از مــا قومــی بــزرگ مــی ســازد «. از ســختی راه ســخن گفتنــد و ســؤال 
مــی کردنــد کــه چــه هنــگام ســفر خســته کننــده ایشــان خاتمــه خواهــد یافــت.  شــرح 
حــال مربــوط بــه زندگــی قــوم اســرائیل در بیابــان، بــرای راهنمایــی قــوم خــدا تــا بــه 
انتهــای زمــان، در تاریــخ ثبــت گردیــده اســت. رفتــار خداونــد بــا اســرائیلیان در طــول 
ســفر ایشــان در بیابــان، درگرســنگی، تشــنگی و خســتگی هــای ایشــان، و ظهــور 
خــارق العــاده قــدرت او بــه جهــت تســکین ایشــان، بــرای قــوم خداونــد در هــر زمانــی 
پــر از هشــدار و تعلیــم اســت. تجربیــات مختلــف قــوم، هماننــد مدرســه بــودی کــه 
ایشــان را بــرای ورود بــه ســرزمین کنعــان آمــاده مــی کــرد. خداونــد در ایــن روزهــا از 
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قــوم خویــش انتظــار دارد تــا بــا قلبــی فروتــن و روحیــه ای تعلیــم پذیــر، ســختی هــا و 
تجربیــات قــوم یهــود را مطالعــه کــرده و بــرای ورود بــه کنعــان آســمانی آمــاده شــوند.

ایمانــی  بــی  و  شــکایت  از  و  کــرده  رجــوع  اســرائیلیان  گذشــته  بــه  هــا  خیلــی 
ایشــان شــگفت زده مــی شــوند. آنــان احســاس مــی کننــد کــه خودشــان ایــن چنیــن 
ناسپاســی نمــی  کردنــد. اّمــا هنگامــی کــه ایمانشــان امتحــان مــی شــود، حتــی در 
مقابــل یــک مشــکل جزئــی، ایمــان و تحّمــل ایشــان بــه مراتــب کمتــر از اســرائیلیان 
اســت. زمانــی کــه در شــرایط دشــوار قــرار مــی گیرنــد، از روشــی کــه خداونــد بــرای 
تزکیــه و تطهیــر کــردن ایشــان برگزیــده اســت، شــکایت مــی کننــد. بــا وجــودی کــه 
نیازهــای کنونــی ایشــان بــر آورده شــده انــد، مایــل نیســتند تــا بــرای آینــده بــه خداونــد 
اعتمــاد کننــد و دایمــا نگراننــد کــه مبــادا دچــار فقــر و تنگدســتی شــده و فرزندانشــان 
در رنــج و گرســنگی رهــا شــوند. عــده ای همــواره در انتظــار بــال و مصیبــت هســتند 
تــا جایــی کــه  بــزرگ جلــوه مــی دهنــد،  و یــا مشــکالتی را کــه واقعــا وجــود دارنــد، 
اســت،  شــکرگزاری  مســتلزم  کــه  بــرکات  از  بســیاری  دیــدن  از  ایشــان  چشــمهای 
عاجــز مــی باشــد. موانعــی کــه بــر ســر راه ایشــان قــرار مــی گیــرد، بــه جــای اینکــه 
موجــب شــود تــا از خداونــده تنهــا منبــع قــوت، طلــب یــاری کننــد، ایشــان را از او 

دور مــی کنــد، چــرا کــه همــواره ناراضــی و آشــفته هســتند.
چــرا ایــن چنیــن کــم ایمــان هســتیم؟ چــرا بایــد ناســپاس و بــی اعتمــاد باشــیم؟ 
اســت،  مــا عالقمنــد  بــه خوســبختی  آســمان  تمامــی  و  ماســت  دوســت  عیســی 
نبایــد در مقابــل  مــی کنــد.  القــدس خداونــد را محــزون  مــا، روح  تــرس  نگرانــی و 
نگرانــی تســلیم شــویم، زیــرا نــه تنهــا مــا را خســته و مضطــرب مــی ســازد، بلکــه بــه 
مــا کمــک نمــی کنــد تــا مشــکالت را تحمــل کنیــم. نبایــد جــا بــرای بــی اعتمــادی بــه 
خداونــد بــاز شــود، کــه مــا را وادار کنــد تــا نیازهــای آینــده را هــدف اصلــی زندگــی 
خودمــان قــرار دهیــم، چنانکــه گویــی، ســعادت مــا بــه ایــن چیزهــای زمینــی منــوط 
مــی باشــد. اراده خــدا ایــن نیســت کــه قومــش زیــر بــار ســنگین نگرانــی از پــا درآینــد. 
بــا ایــن وجــود، خداونــد بــه مــا نمــی گویــد، کــه هیــچ خطــری در مســیر مــا قــرار نــدارد. 
او قصــد نــدارد تــا قومــش را از دنیــای گنــاه و شــرارت بیــرون ببــرد، اّمــا پناهگاهــی 
مطمئــن را بــه مــا نشــان مــی دهــد. او از زحمــت کشــان و گرانبــاران دعــوت کــرده، 
مــی گویــد: » بیائیــد نــزد مــن ای تمــام زحمــت کشــان و گرانبــاران، کــه مــن بــه شــما 
آرامــی خواهــم بخشــید «. یــوغ نگرانــی و دغدغــه دنیــوی را کــه بــر دوشــتان قــرار 
داده ایــد، رهــا کنیــد و » یــوغ مــرا بــه دوش گیریــد و از مــن تعلیــم یابیــد، زیــرا مالیــم و 
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افتــاده دل هســتم، و در جانهــای خویــش آســایش خواهیــد یافــت « )انجیــل متــی 
11  آیــات 28  و 29 (. » اگــر همــه نگرانیهــای خودمــان را بــه او بســپاریم، آســایش و 
ســالمتی خواهیــم یافــت، زیــرا او بــه فکــر ماســت « )کتــاب اول پطــرس ۵ آیــه 7(.

پولــس رســول مــی گویــد: » ای بــرادران، هشــیار باشــید کــه از شــما کســی دل 
ایمــان نداشــته باشــد کــه از خــدای زنــده رویگــردان شــود « )کتــاب  بــی  شــرور و 
عبرانیــان 3  آیــه 12(. بــا در نظــر گرفتــن همــه آنچــه را کــه خداونــد بــرای مــا انجــام 
بــه جــای اعتــراض و  باشــد.  ثبــات  بــا  زنــده و  قــوی،  بایــد  مــا  ایمــان  داده اســت، 
شــکایت کــردن، ســخن دلهایمــان بایــد چنیــن باشــد، » ای جــان مــن خداونــد را 
متبــارک بخــوان: و هــر چــه در درون مــن اســت نــام قــدوس او را متبــارک خوانــد، 
را فرامــوش  او  بخــوان و جمیــع احســان هــای  را متبــارک  مــن خداونــد  ای جــان 

مکــن « )کتــاب مزامیــر 103  آیــات 1  و 2  و 3 (.
خداونــد در مقابــل نیازهــای قــوم اســرائیل بــی توجــه نبــود. او بــه رهبــر ایشــان 
گفــت: » همانــا مــن نــان از آســمان بــرای شــما مــی بارانــم «. و دســتوراتی داده 
شــده بــود تــا مــردم نیــاز روزانــه شــان را جمــع آوری کننــد و در روز ششــم دو برابــر 

جمــع آوری کننــد تــا فریضــه مقــدس ســبّت بــه جــا آورده شــود.
موســی بــه جمعیــت اطمینــان داد کــه نیازهــای ایشــان بــرآورده خواهــد شــد. 
او بــه ایشــان گفــت: » در عصــر گوشــت خواهیــد خــورد، و بامــداد از نــان ســیر 
خواهیــد شــد « و ادامــه داد: » مــا چیســتیم؟ شــکایت شــما نــه بــر علیــه مــا، بلکــه 
بــر علیــه خداونــد اســت «. او همچنیــن از هــارون خواســت بــه ایشــان بگویــد » 
بــه حضــور خداونــد نزدیــک شــوید، زیــرا کــه شــکایتهای شــما را شــنیده اســت «. 
اینــک  نگریســتند و  بــه ســوی صحــرا  مــی گفــت: »  کــه هــارون ســخن  در حالــی 
جــالل خداونــد در ابــر ظاهــر شــد « )کتــاب خــروج 16  آیــات 8  تــا 10(. جاللــی 
ایــن چنیــن، هرگــز پیــش از ایــن ندیــده بودنــد، و معــرف حضــور خداونــد بــود. چنیــن 
نشــانه هایــی بــرای ایــن بــود تــا آنــان خداونــد را بشناســند و یــاد بگیرنــد کــه نــه موســی، 
بلکــه خــدای متعــال رهبــر ایشــان بــود و آنــان بایــد از نــام او مــی ترســیدند و از ســخن 
او اطاعــت مــی کردنــد. و واقــع شــد کــه در عصــر، َســلوی بــر آمــده، لشــکر گاه را 
پوشــانید، و بامــدادان شــبنم گرداگــرد اردو نشســت و چــون شــبنمی کــه نشســته 
بــود برخاســت، اینــک بــر روی صحــرا، چیــزی دقیــق، مــدور و فــرد، مثــل ژالــه بــر زمیــن 
بــود. و چــون بنــی اســرائیل ایــن را دیدنــد بــه یکدیگــر گفتنــد کــه ایــن امــن اســت، زیــرا 
کــه ندانســتند چــه بــود. موســی بــه ایشــان گفــت: » ایــن آن نــان اســت کــه خداونــد 
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بــه شــما مــی دهــد تــا بخوریــد « و مــردم مــن را جمــع آوری کــرده و دیدنــد کــه بــه 
انــدازه نیــاز همــگان داده شــده اســت. آنــان » آن را در آســیاب خــرد کــرده و یــا در 
هــاون مــی کوبیدنــد، و در دیگهــا پختــه، و کــرده هــا از آن مــی ســاختند. و طعــم آن 
مثــل نــان هــای عســلی بــود «. بــه قــوم دســتور داده شــد تــا بــه انــدازه خــوراک خــود، 
یعنــی یــک پیمانــه بــرای هــر نفــر جمــع آوری کننــد و هــم چنیــن نبایــد چیــزی از آن را 
تــا صبــح نــگاه دارنــد بعضــی هــا، چیــزی از آن را تــا صبــح نــگاه داشــتند و کرمهــا بــه 
هــم رســانیده، متعفــن گردیــد. آذوقــه هــر روز بایــد صبــح همــان روز جمــع آوری مــی 

شــد، زیــرا آنچــه کــه بــر روی زمیــن باقــی مــی مانــد، زیــر آفتــاب ذوب مــی شــد.
کــم  هــا  بعضــی  و  زیــاد  هــا  بعضــی   « کــه  شــد  معلــوم  َمّنــا،  آوری  جمــع  در 
برچیدنــد، اّمــا چــون بــه پیمانــه پیمودنــد، آنکــه زیــاده بــر چیــده بــود، زیــاد نداشــت و 
آنکه کم چیده بود، کم نداشــت « )کتاب خرج 16 آیه 18(. تفســیر این آیه و هم 
چنین درس عملی که باید از آن گرفته شود، از سوی پولس رسول در کتاب دوم 
قرنتیان بیان شــده اســت. پولس می گوید: » خواســت ما این نیســت که دیگران 
در رفــاه باشــند و شــما در فشــار، بلکــه خواهــان بــر قــراری مســاواتیم، تــا غنــای شــما 
در حــال حاضــر، کمبــود آنــان را بــر طــرف کنــد، و روزی نیــز غنــای آنهــا کمبــود شــما 
را بــر طــرف خواهــد کــرد. بدیــن ســان مســاوات بــر قــرار خواهــد شــد. )دوم قرنتیــان 

8  آیــات 13   تــا 15(.
نفــر جمــع آوری کردنــد.  بــرای هــر  انــدازه دو پیمانــه  بــه  در روز ششــم، مــردم 
ســپس همــه رؤســای قــوم بــا عجلــه آمــده و موســی را خبــر دادنــد. پاســخ موســی ایــن 
بــوده » ایــن اســت آنچــه خداونــد گفــت، کــه فــردا، آرامــی اســت، و ســبت مقــدس 
خداونــد. پــس آنچــه بــر آتــش بایــد پخــت، بپزیــد، و آنچــه در آب بایــد جوشــانید، 
بجوشــانید، و آنچــه باقــی باشــد، بــرای خــود ذخیــره کــرده ، بــه جهــت صبــح نــگاه 
نــا هیــچ تغییــری نکــرد. و موســی گفــت،  داریــد.» آنــان چنیــن کردنــد و دیدنــد کــه مَّ
امــروز ایــن را بخوریــد زیــرا کــه امــروز ســبت خداونــد اســت، و در ایــن روز آن را در 
صحــرا نخواهیــد یافــت، شــش روز آن را برچینیــد، و روز هفتمیــن، ســبت اســت، 

در آن نخواهیــد بــود « )کتــاب خــروج 12  آیــات 23  و 2۵  و 26(.
خداونــد انتظــار دارد تــا روز مقــّدس او، امــروز نیــز هماننــد زمــان اســرائیلیان 
بــه  از ســوی مســیحیان،  بایــد  یهودیــان  بــه  داده شــده  فرمــان  داشــته شــود.  نــگاه 
عنوان فرمان خداوند مورد توجه قرار گیرد. در روز ششم باید تمام مقدمات روز 
ســبت فراهــم گــردد تــا همــه چیــز بــرای ســاعات مقــّدس آن آمــاده شــود. تحــت هیــچ 
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عنــوان، نبایــد اجــازه داده شــود تــا کار و تجــارت مــا، بــه اوقــات مقــدس آن دســت 
درازی کنــد. خداونــد فرمــان داده اســت تــا در ایــن روز از مریضــان و رنجدیــدگان 
مراقبــت بــه عمــل آیــد و کار الزم بــرای تســلی ایشــان، محبّــت محســوب مــی گــردد 
و خــالف قوانیــن ســبت شــمرده نمــی شــود. در عیــن حــال از تمــام کارهــای غیــر 
ضــروری بایــد اجتنــاب شــود. بســیاری از روی بــی توجهــی، کارهــای جزیــی و عقــب 
افتــاده را در آغــاز روز ســبت انجــام مــی دهنــد، کارهایــی کــه مــی توانســتند در روز 
پیــش از ســبت انجــام دهنــد. چنیــن عملــی، درســت نیســت. کاری کــه تــا شــروع 
روز ســبت مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتــه، بایــد تــا پایــان یافتــن روز ســبت بــه تعویــق 
بیفتــد. ایــن عمــل شــاید بــه حافظــه ایــن افــراد بــی توجــه کمــک کــرده و ایشــان را 

متوجــه ســازد تــا وظایفشــان را در شــش روز کاری انجــام دهنــد.
هــر هفتــه، در خــالل مســافرت طوالنــی در بیابــان، اســرائیلیان شــاهد معجــزه 
ای سه گانه بودند که هدف آنها این بود تا توجه ایشان را به قداست و اهمیت 
روز ســبت جلــب کنــد. ایــن معجــزات ســه گانــه عبــارت بودنــد از: مقــدار َمّنــا در روز 
ششــم دو برابر بود و در روز هفتم نبود. و ســهم مورد نیاز برای روز ســبت شــیرین 
و خالــص مــی مانــده در حالــی کــه اگــر بــرای روز دیگــری غیــر از ســبت ذخیــره مــی 

شــد، نامناســب و متعفــن مــی گردیــد.
در شــرایط مرتبــط بــا ارزانــی شــدن منــا، اوضــاع و احــوال مربــوط بــه عطــا شــدن 
منــا، شــواهد قطعــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه ســبت بــر خــالف ادعــای بســیاری، 
پیــش از اینکــه احــکام ده گانــه در کــوه ســینا داده شــود، وجــود داشــت. پیــش از اینکــه 
اسرائیلیان به کوه سینا بیایند، مقررات سبت را رعایت می کردند. با برچیدن دو 
ســهم از منا در روز ششــم، به جهت اماده شــدن برای ســبت ، و فقدان منا در روز 
هفتــم، اهمیــت عظیــم ایــن روز دایمــا در ذهــن ایشــان نقــش مــی بســت. و زمانــی کــه 
عده ای از مردم در روز ســبت برای برچیدن منا بیرون رفتند، خداوند پرســید: » تا 

بــه کــی از نــگاه داشــتن وصایــا و شــریعت مــن اِبــا مــی نماییــد؟ « 
آبــاد  زمیــن  بــه  تــا  مــی خوردنــد،  را  منــا  ســال  مــّدت چهــل  اســرائیل  بنــی  و   «
بــه ســر حــّد زمیــن کنعــان داخــل شــدند، خــوراک ایشــان منــا  تــا  رســیدند، یعنــی 
بــود «. آنــان بــه مــدت چهــل ســال، هــر روزه، بــه واســطه ایــن خــوراک معجــزه آســا، 
محبــت و مراقبــت پایــان ناپذیــر خداونــد را بــه یــاد مــی آوردنــد. ســراینده مزامیــر مــی 
گویــد کــه خداونــد، » منــا را برایشــان بارانیــد تــا بخورنــد و غلــه از آســمان بدیشــان 
بخشــید. مردمان نان زور آوران را خوردند و آذوقه ای برای ایشــان فرســتاد تا ســیر 
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شــوند « )کتــاب مزامیــر 78  آیــات 2۴   و 25(. انســانها، نــان فرشــتگان را خوردنــد و 
آن نانــی اســت کــه از ســوی فرشــتگان بــرای ایشــانم مهیــا شــد. بــا تغذیــه شــدن از » 
نــان آســمانی « هــر روزه یــاد مــی گرفتنــد کــه بــا داشــتن وعــده خداونــد، نیــاز ایشــان 
تامیــن خواهــد شــد، چنانکــه گویــی بــا کشــتزارهای ســر ســبز گنــدم در دشــتهای 

حاصــل خیــز کنعــان احاطــه شــده انــد.
خــوراک نــازل شــده از آســمان بــرای تغذیــه بنــی اســرائیل، مظهــر کســی بــود کــه 
از ســوی خداونــد مــی آمــد، تــا بــه جهــان حیــات بخشــد. عیســی گفــت: » مــن نــان 
حیاتــم، پــدران شــما، منــا را در بیابــان خوردنــد، و بــا ایــن حــال مردنــد. اّمــا نانــی کــه از 
آســمان نــازل مــی شــود چنــان اســت کــه هــر کــه از آن بخــورد، نخواهــد مــرد. منــم آن 
نــان زنــده کــه از آســمان نــازل شــد. هــر کــس از ایــن نــان بخــورد تــا ابــد زنــده خواهــد 
مانــد. نانــی کــه مــن بــرای حیــات بــه جهــان مــی بخشــم، بــدن مــن اســت. )انجیــل 
یوحنــا 6  آیــه ۴8 تــا 51(. و در میــان وعــده هــای مبــارک بــه قــوم خداونــد در حیــات 
آینــده، مکتــوب اســت کــه: » هــر کــه غالــب آیــد، بــه او از آن منــا مخفــی خواهــم 

داد « )کتــاب مکاشــفه 2  آیــه 17 (.
اســرائیلیان بعــد از خــارج شــدن از صحــرای ســینا، در رفیدیــم اردو زدنــد. در ایــن 
مــکان، آب بــرای نوشــیدن یافــت نمــی شــود و بــار دیگــر بــه مشــیت الهــی بدگمــان 
شدند. قوم از روی نادانی و سوء ظن نزد موسی آمده، گفتند: » ما را آب بدهید 
تا بنوشیم «. موسی به ایشان گفت: » چرا با من منازعه می کنید، و چرا خداوند 
را امتحــان مــی نمائیــد؟ «؛ آنــان از خشــم فریــاد برآوردنــد کــه: » چــرا مــا را از مصــر 
بیــرون آوردی، تــا مــا و فرزنــدان و مواشــی مــا را بــه تشــنگی بکشــی؟ « )کتــاب خــروج 
12  آیــات 1  تــا 7(. زمانــی کــه آذوقــه فــراوان در اختیــار ایشــان گذاشــته شــده بــود، بــی 
ایمانــی و شــکایت هایشــان را بــا ســرافکندگی بــه خاطــر آورده، و قــول داده بودنــد تــا 
در آینــده بــه خداونــد اعتمــاد کننــد. اّمــا خیلــی زود قولشــان را فرامــوش کردنــد و در 
نخستین آزمایش ایمانشان شکست خوردند. ستون ابر که در حال هدایت کردن 
ایشــان بــود، بــه نظــر مــی رســید کــه رازی هولنــاک را از ایشــان پنهــان کــرده اســت. و 
موســی او کــه بــود؟ آنــان ســئوال کردنــد، و هــدف او در بیــرون آوردن ایشــان از مصــر، 
چه می توانست باشد؟ سوءظن و بی اعتمادی دلهایشان را پر کرد و با گستاخی 
او را متهــم کردنــد کــه قصــد دارد تــا ایشــان و فرزندانشــان را در فقــر و ســختی نابــود 
کند و با تصاحب اموال ایشان ثروتمند شود. آنان چنان خشمگین و آشفته بودند 

کــه قصــد داشــتند تــا او را سنگســار کننــد.
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موســی بــا انــدوه نــزد خداونــد اســتغاثه کــرده، گفــت: » بــا ایــن قــوم چــه کنــم؟ 
خداونــد بــه موســی گفــت تــا عــده ای از مشــایخ اســرائیل و عصایــی را کــه در مصــر 
بــا آن معجــزات کــرده بــود، برداشــته و بــه نــزد قــوم بــرود. و خداونــد بــه او گفــت: 
بــر آن صخــره ای کــه در حوریــب اســت، مــی  تــو  پیــش روی  همانــا مــن در آنجــا 
ایســتم، و صخــره را خواهــی زد تــا آب از آن بیــرون آیــد، و قــوم بنوشــند « و موســی 
اطاعــت کــرد و آب در چشــمه هــای جوشــان از صخــره فــوران زد و تمامــی قــوم از 
آن نوشــیدند «. خداونــد بــه جــای اینکــه بــه موســی دســتور دهــد تــا بــا برافراشــتن 
عصایــش، همــان بــالی وحشــتناکی را کــه بــر ســر مصریــان نازلــی کــرده بــود، بــر ســر 
رهبــران ایــن قــوم شــریر نــازل کنــد، بــه واســطه رحمــت عظیمــش، عصــا را وســیله ای 

ســاخت تــا ایشــان را نجــات دهــد. 
هــای عظیــم  لّجــه  از  گویــا  را  ایشــان  و  بشــکافت  را  هــا  در صحــرا صخــره   «
نوشانید. پس سیلها را از صخره بیرون آورد و آب را مثل نهرها جاری ساخت « 
)کتــاب مزامیــر 78  آیــات 1۵  و 16(. موســی صخــره را زد، اّمــا ایــن پســر خــدا بــود 
کــه، در ســتون ابــر حضــور داشــت و در کنــار موســی ایســتاد و آب حیــات بخــش 
را جــاری ســاخت. نــه تنهــا موســی، بلکــه مشــایخ اســرائیل و تمامــی قــوم کــه کمــی 
دورتــر ایســتاده بودنــد، جــالل خداونــد را مشــاهده کردنــد، لیکــن اگــر ســتون ابــر دور 
مــی شــد، آنــان بــا نــور درخشــان او کــه در درون آن ســاکن بــود، هــالک مــی شــدند. 
قــوم بــه خاطــر تشــنگی، خــدا را امتحــان کــرده، گفتــه بودنــد: » آیــا خداونــد در 
میــان مــا هســت یــا نــه؟ «، » اگــر خداونــد مــا را بــه اینجــا آورده اســت، چــرا بــه مــا 
آب و نــان نمــی دهــد؟ «. کــم ایمانــی ایشــان آنچنــان شــرم آور و گســتاخانه بــود 
کــه موســی ترســید، داوری خداونــد بــر ایشــان قــرار گیــرد. او نــام آن مــکان را مّشــه 

» امتحــان « و قربیــه » منازعــه « نامیــد کــه یــاد آور گنــاه ایشــان بــود.
اینــک خطــر جدیــدی ایشــان را تهدیــد مــی کــرد. بــه خاطــر شکایتهایشــان بــر علیــه 
موســی، خداونــد کاری کــرد تــا مــورد حملــه دشمنانشــان قــرار گیرنــد. عمالیقیــان، 
قبیله ای بیرحم و جنگاور که در آن ناحیه ســکونت داشــتند، برایشــان حمله کردند 
و افــرادی را کــه خســته و بــی رمــق در عقــب قــوم مــی آمدنــد، بــه قتــل رســاندند. 
موســی چــون مــی دانســت کــه عــده زیــادی از مــردم، بــرای جنــگ آمــاده نیســتند، بــه 
یوشــع دســتور داد تــا از میــان قبایــل مختلــف، ســربازانی را انتخــاب کــرده و بــه جنــگ 
بــا عمالیــق بــرود و خــود او عصــای خــدا را گرفتــه بــر قلــه کــوه ایســتاد. روز بعــد، یوشــع 
و همراهانــش بــه دشــمن حملــه کردنــد، در حالــی کــه موســی و هــارون و حــور بــر فــراز 
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تپــه ای مســتقر شــده و میــدان نبــرد را نظــاره کردنــد. موســی بــا دســتهای گشــوده بــه 
آســمان و در حالــی کــه عصــای خــدا را در دســت راســت خــود گرفتــه بــود، بــرای 
پیــروزی لشــکریان اســرائیل دعــا کــرد. و واقــع شــد کــه چــون موســی دســت راســت 
خــود را بلنــد مــی کــرد، اســرائیلیان غلبــه مــی یافتنــد و چــون دســت خــود را پاییــن مــی 
آورد، عمالیقیــان چیــره مــی شــدند. هنگامــی کــه موســی خســته شــد، هــارون و حــور 
دســتهای او را بلنــد کردنــد تــا زمانــی کــه خورشــید غــروب کــرد و دشــمن متــواری شــد.

همانطــور کــه هــارون و حــور دســتهای موســی را نــگاه داشــتند، بــه مــردم نشــان 
دادنــد کــه وظیفــه شــان ایــن بــود تــا در کار طاقــت فرســای موســی از وی حمایــت 
بگویــد. و کار موســی  مــردم  بــه  و  کــرده  از خداونــد دریافــت  را  او کالم  تــا  کننــد 
نیــز بســیار بــا اهمیــت بــود، زیــرا نشــان مــی داد کــه سرنوشــت ایشــان در دســتهای 
خداونــد اســت و تــا زمانــی کــه بــه او اعتمــاد کننــد، بــرای ایشــان خواهــد جنگیــد و 
دشمنانشــان را شکســت خواهــد داد، لیکــن زمانــی کــه بــه او اعتمــاد نمــی کردنــد، 
و بــه قــدرت خودشــان متکــی مــی شــدند، حتــی از دشمنانشــان کــه خــدا را نمــی 

شــناختند، ضعیــف تــر شــده و مغلــوب ایشــان مــی شــدند.
همانطــور کــه یهودیــان پیــروز مــی شــدند، هنگامــی کــه موســی دســتهای خــود 
را بــه ســوی آســمان برافراشــته و بــرای ایشــان شــفاعت مــی کــرد، بــه همــان طریــق، 
قــوم خداونــد، پیــروز خواهنــد شــد اگــر بــا ایمــان بــه قــوت خــدای متعــال اعتمــاد 
کننــد. بــا ایــن حــال، نیــروی الهــی بایــد بــا تــالش انســانی همــراه شــود. موســی بــاور 
نداشــت کــه خداونــد بــر دشــمنان ایشــان غلبــه خواهــد کــرد، اگــر اســرائیلیان بــی 
حرکــت مــی ماندنــد. در تمــام مدتــی کــه ایــن رهبــر بــزرگ از خداونــد درخواســت 
تــا  کمــک مــی کــرد، یوشــع و همرزمــان شــجاع او، نهایــت ســعی خــود را کردنــد 

دشــمنان خــدا و قــوم اســرائیل را شکســت دهنــد.
بعد از شکست عمالیقیان، خداوند به موسی گفت: » این را برای یادگاری 
آینــه ذکــر عمالیــق را از زیــر  بــه ســمع یوشــع برســان کــه هــر  در کتــاب بنویــس، و 
آســمان محــو خواهــم ســاخت « )کتــاب خــروج 17 آیــه 12(. رهبــر بــزرگ، درســت 
پیــش از مرگــش، ایــن مســئولیت عظیــم را بــه قومــش واگــذار کــرده و گفــت: » بیــاد 
آور آنچــه عمالیــق وقــت بیــرون آمدنــت از مصــر در راه بــه تــو نمودنــد، کــه چگونــه تــو 

را در راه مقابلــه کــرده، همــه وامانــدگان را در عقــب تــو از موخــرت قطــع نمودنــد.
آنــگاه  نترســیدند.  خــدا  از  و  بــودی  وامانــده  و  ضعیــف  تــو  کــه  حالــی  در 
 2۵ تثنیــه  )کتــاب  مکــن «  فرامــوش  و  ســاز  محــو  آســمان  زیــر  از  را  ذکرعمالیــق 
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 آیــات 17  تــا 19 (. خداونــد دربــاره ایــن قــوم شــریر فرمــود: » دســت عمالیــق بــر 
 .» اســت  خداونــد  تخــت  علیــه 

عمالیقیــان از ذات خداونــد و اقتــدار او بــی اطــالع نبودنــد، لیکــن بــه جــای اینکــه 
در حضــور او بترســند، تصمیــم گرفتنــد تــا در مقابــل او ایســتادگی کننــد. معجــزات 
موســی در حضــور مصریــان مایــه تمســخر ایشــان شــده بــود و وحشــت اقــوام مجــاور 
مورد اســتهزا قرار گرفته بود. آنان به خدایان خود قســم خورده بودند که یهودیان را 
نابود کنند، طوری که یک نفر نتواند فرار کند و ادعا می کردند که خدای اسرائیل 
نمــی توانــد در مقابــل ایشــان مقاومــت کنــد. آنــان از ســوی اســرائیلیان مــورد آزار و 
تهدیــد قــرار نگرفتــه بودنــد و حملــه ایشــان بــی دلیــل بــود. آنــان بــرای نشــان دادن کینــه 
و مخالفــت بــا خداونــد ســعی کــرده بودنــده تــا قــوم او را از بیــن ببرنــد و عمالیقیــان از 
دیــر بــاز قومــی متکبــر و گناهــکار بودنــد و جنایــات ایشــان مســتوجب انتقــام خداونــد 
بــود، لیکــن رحمــت او همــواره ایشــان را بــه توبــه فــرا خوانــده بــود، اّمــا هنگامــی کــه 
مــردان عمالیــق بــه صفــوف اســرائیلیان خســته و بــی دفــاع حملــه کردنــد و آنــان را بــه 
قتل رساندند، بر هالکت قومشان مهر تایید زدند. ضعیف ترین فرزندان خداوند 
نیــز بــرای او اهمیــت دارنــد و هرگونــه خشــونت و ســتمی نســبت بــه ایشــان از ســوی 
او نادیده گرفته نمی شود. دستهای خداوند از همه آنانی که به او محبت ورزیده 
و از وی مــی ترســند، همچــون ســپری محافظــت مــی کنــد. افــراد بایــد هشــیار باشــند 

کــه بــه آن دســت ضربــه نزننــد، زیــرا کــه شمشــیر عدالــت را در اختیــار دارد.
زده  اردو  آن  در  اینــک  اســرائیلیان  کــه  مکانــی  از  نــه چنــدان دور،  در فاصلــه 
بودنــد، خانــه یتــرون، پــدر زن موســی قــرار داشــت، یتــرون از نجــات یهودیــان آگاه 
شــد، و اینــک بــه راه افتــاد تــا ایشــان را مالقــات کــرده و همســر و دو پســر موســی 
را بــه وی بازگردانــد. رهبــر بــزرگ از ســوی قامــدان، از آمــدن ایشــان آگاه شــد و 
بــا شــادمانی بــرای دیــدن ایشــان بیــرون رفــت و پــس از پایــان خــوش آمدگویــی و 
احوالپرســی، ایشــان را بــه خیمــه خویــش هدایــت کــرد. هنگامــی کــه موســی بــرای 
رهبری قوم و خارج کردن ایشــان از مصر، رهســپار آن ســرزمین می شــد، خانواده 
خــود را بــه نــزد یتــرون فرســتاده بــود، اّمــا اینــک بــار دیگــر مــی توانســت از پیوســتن 
بــه ایشــان شــادی و تســلی یابــد. او اعمــال خــارق العــاده خداونــد بــرای نجــات قــوم 
اســرائیل را بــرای یتــرون بازگــو کــرد و یتــرون شــادمانی کــرده، نــام خداونــد را مبــارک 
خوانــد و بــه همــراه موســی و ســایر مشــایخ قــوم بــرای خداونــد قربانــی گذرانیدنــد و 

بــه یــاد بــود رحمــت خداونــد، جشــن بــا شــکوهی را برگــزار کردنــد.
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متوجــه  زود  خیلــی  کــرد،  اقامــت  اســرائیلیان  اردوی  در  یتــرون  کــه  همانطــور 
مســئولیت ســنگینی شــد کــه بــر دوش موســی گذاشــته شــده بــود. برقــراری نظــم 
و انضبــاط بیــن آن جمعیــت عظیــم، نــاآگاه و آمــوزش ندیــده ، واقعــاً کار بســیار 
دشــواری بــود. موســی رهبــر منتخــب و پــر از ابهــت ایشــان بــود و نــه تنهــا منافــع و 
مســئولیت هــای همگانــی قــوم، بلکــه اختالفاتــی کــه میــان ایشــان بــروز مــی کــرد، بــه 
او مربــوط مــی شــد. خــود او ایــن امــر را ممکــن ســاخته بــود، زیــرا بــه او فرصــت مــی 
داد تــا ایشــان را تعلیــم دهــد. همانطــور کــه گفــت: » مــن فرایــض و شــرایع خــدا را 
بــه ایشــان تعلیــم مــی دهــم «. یتــرون بــا ایــن عقیــده مخالفــت کــرده و گفــت: » ایــن 
امــر بــرای تــو ســنگین اســت، و تنهــا ایــن را نمــی توانــی کــرد «، » هــر آینــه تــو و ایــن 
قــوم نیــز کــه بــا تــو هســتند، خســته خواهیــد شــد.» و اکنــون ســخن مــرا بشــنو، تــو 
را پنــد مــی دهــم کــه از میــان تمامــی قــوم، مــردان شایســته را کــه خــدا تــرس و مــردان 
تــا روســای  بــر ایشــان بگمــار،  امیــن، کــه از رشــوت نفــرت کننــد، جســتجو کــرده، 
هــزاره، و روســای صــده و روســای پنجــاه و روســای ده باشــند «. ایــن افــراد بایــد در 
مــورد مســایل جزئــی و کوچــک در میــان مــردم داوری مــی کردنــد، و مســایل بزرگتــر 
و مهــم تــر را بــه حضــور موســی مــی آوردنــد، آنــگاه یتــرون بــه موســی گفــت: » خــدا 
بــا تــو بــاد، و تــو بــرای قــوم بــه حضــور خــدا بــاش، و امــور ایشــان را نــزد خــدا عرضــه 
دار. و فرایــض و شــرایع را بــه ایشــان تعلیــم ده، و طریقــی را کــه بــدان مــی بایــد رفتــار 
نمــود، و عملــی را کــه مــی بایــد کــرد بدیشــان اعــالم نمــا «. پســر موســی ســخن پــدر 
زن خــود را اجابــت نمــود و ایــن کار نــه تنهــا مایــه آرامــش موســی شــد، بلکــه نظــم و 

ترتیــب کامــل تــری را میــان قــوم بنیــان نهــاد «. 
خداونــد، موســی را بســیار تکریــم کــرده بــود و کارهــای عظیمــی را بــا دســت او 
انجــام داده بــود، اّمــا ایــن حقیقــت کــه او بــرای تعلیــم دیگــران برگزیــده شــده بــود، 
نبایــد او را بــر آن مــی داشــت کــه فکــر کنــد، خــودش بــه تعلیــم نیــازی نــدارد. رهبــر 
منتخــب اســرائیل توصیــه هــای کاهــن خــدا شــناس مدیــان را بــا شــادی شــنید و 

طــرح او را بــه عنــوان یــک قــرار عاقالنــه پذیرفــت.
قــوم اســرائیل بــا تعقیــب ســتون ابــر از ناحیــه رفیدیــم ســفر خویــش را ادامــه 
دادنــد. مســیر ایشــان از میــان دشــتهای بــی آب و علــف و ارتفاعــات ناهمــوار و از 
میان معابر ســنگالخ گذشــته بود. اغلب هنگامی که از زمینهای بایر و شــن زارها 
عبــور کــرده بودنــد، کوههــای ناهمــوار را هماننــد دیــواری غــول پیکــر در مقابلشــان 
دیــده بودنــد کــه در سرتاســر مسیرشــان روی هــم انباشــته شــده بــود و بــه نظــر مــی 
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رســید کــه از پیــش روی بیشــتر ایشــان ممانعــت کنــد. اّمــا همانطــور کــه نزدیــک مــی 
شــدند، اینجــا و آنجــا، در دیــواره کــوه، شــکافهایی نمایــان مــی شــد و آنســوی آن، 
دشــتی دیگــر دیــده مــی شــد. اینــک از میــان یکــی از آن مســیرهای شــنی و ســنگالخ 
مــی گذشــتند. منظــره بــا شــکوه و چشــمگیری بــود. از میــان صخــره هــای ســنگی 
کــه ارتفــاع هــر طــرف آن دههــا متــر بــود، تــا چشــم کار مــی کــرد صفــوف لشــکریان 
اســرائیل بــا گلــه هــا و رمــه هایشــان دیــده مــی شــدند. و اینــک کــوه ســینا بــا تمامــی 
شــکوه و عظمتــش در مقابــل ایشــان نمایــان شــده بــود ســتون ابــر بــر بــاالی قلــه آن 
قــرار گرفــت و قــوم در پائیــن آن خیمــه هایشــان را بــر پــا کردنــد. اینجــا مکانــی بــود کــه 
قــرار بــود تقریبــاً بــرای یــک ســال بماننــد. آنــان بایــد بــرای مدتــی در ایــن مــکان اقامــت 
مــی کردنــد. شــبها ســتون آتــش در خصــوص حمایــت الهــی بــه ایشــان اطمینــان مــی 
داد و در تمــام مدتــی کــه در خــواب بودنــد، نــان آســمانی بــه آرامــی بــر اردوی ایشــان 

فــرود مــی آمــد. 
طالیــی  هــای  اشــعه  تابیــد،  مــی  کوههــا  تیــره  تــارک  بــر  صبــح  آفتــاب  طلیعــه 
آفتــاب دره هــای عمیــق را در مــی نوردیــد، کــه بــرای ایــن مســافران خســته همچــون 

پرتوهــای رحمــت از بــارگاه خــدا بــود. 
 از هــر ســو ارتفاعــات گســترده و صخــره ای، در خلــوت بــا شکوهشــان، گویــی 
از عظمــت و اســتقامت ابــدی ســخن مــی گفتنــد. در اینجــا، اندیشــه تحــت تاثیــر 
قــرار مــی گرفــت. انســان وادار مــی شــد تــا در مقابــل او کــه » افــالک را بــا وجــب 
انــدازه کــرده و غبــار زمیــن را در کیــل گنجانیــده و کوههــا را بــه قپــان و تلهــا را بــه تــراز 
و وزن نمــوده «، بــه جهالــت و ضعیــف بــودن خویــش پــی ببــرد. )کتــاب اشــعیا 20 
 آیــه 12 ( و در همیــن مــکان بــود کــه قــوم اســرائیل بایــد عالــی تریــن مکاشــفه ای را کــه 
خداونــد تاکنــون بــه انســان آشــکار کــرده بــود، دریافــت کنــد. خداونــد قــوم خــود را 
در ایــن مــکان جمــع کــرده بــود تــا قداســت احکامــش را بــا صــدای خــودش بــه ایشــان 
اعــالم کنــد. تغییــرات گســترده و بنیادیــن مــی بایســت در ایشــان بــه وجــود آیــد زیــرا 
در خــالل دوران بردگــی در مصــر تحــت تاثیــر بــت پرســتی قــرار گرفتــه و شــخصیت 
ایشــان تــا حــد بســیاری فاســد شــده بــود. خداونــد بــا شناســاندن خــود بــه ایشــان، 
تــالش مــی کــرد تــا آنــان را بــه ســطح باالتــری از تعالــی اخالقــی و معنــوی ارتقــا دهــد.
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27
» احکامی که به قوم 

بین ارسائیل ارزاین 
شد « 

]این فصل بر اساس کتاب خروج بابهای 19-2۴ تدوین گردیده است[

فــرا  کــوه  قلــه  بــه  موســی  ســینا،  کــوه  دامنــه  در  زدن  اردو  از  بعــد  بالفاصلــه 
بــه تنهایــی از دامنــه کــوه و مســیر  بــا خداونــد مالقــات کنــد. او  تــا  خوانــده شــد 
ســنگالخ بــاال رفــت و بــه ســتون ابــر کــه نشــانه حضــور خداونــد بــود، نزدیــک شــد. 
اســرائیل اینــک بایــد رابطــه ای نزدیــک و ویــژه بــا خــدای متعــال برقــرار مــی کــرد و 
بــه عنــوان یــک کلیســا و یــک قــوم تحــت حکومــت خداونــد پذیرفتــه شــود. پیامــی 
کــه بــه موســی داده شــد تــا بــرای مــردم اعــالم کنــد، ایــن چنیــن بــود: » شــما آنچــه را 
کــه مــن بــه مصریــان کــردم، دیــده ایــد، و چگونــه شــما را بــر بالهــای عقــاب برداشــته، 
نــزد خــود آورده ام. و اکنــون اگــر بــه راســتی ســخن مــرا بشــنوید، و عهــد مــرا نــگاه 
داریــد، همانــا خزانــه خــاص مــن از جمیــع قومهــا خواهیــد بــود. زیــرا کــه تمامــی 
جهــان از آن مــن اســت. و شــما بــرای مــن مملکــت کََهنــه و اّمــت مقــدس خواهیــد 

بــود « )خــروج بــاب 19  آیــات ۴  تــا 6(.
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۳18  | مشایخ و انبیاء

پیــام خداونــد  قــوم،  کــردن مشــایخ  بــا جمــع  و  بازگشــت  اردوگاه  بــه  موســی 
را بــرای ایشــان بازگــو کــرد. پاســخ ایشــان ایــن بــود: » آنچــه خداونــد امــر فرمــوده 
اســت، خواهیــم کــرد «. و بــه ایــن طریــق ، پیمــان باشــکوهی را بــا خداونــد آغــاز 
کردنــد و قــول دادنــد تــا او را بــه عنــوان فرمانروایشــان بپذیرنــد و بــر اســاس آن، 

تحــت حاکمیــت او قــرار گیرنــد.
رهبــر ایشــان مجــددا بــه بــاالی کــوه رفــت و خداونــد بــه او امــر فرمــود: » مــن در 
ابــر غلیظــی بــه نــزد تــو خواهــم آمــد تــا قــوم ســخن گفتــن مــرا بــا تــو بشــنوند و از آن 
بــه بعــد تــو را بــاور خواهنــد کــرد «. در راه هنگامــی کــه بــا مشــکالت مواجــه شــده 
بودنــد، بــر علیــه موســی و هــارون شــکایت کــرده و آنــان را متهــم کــرده بودنــد کــه 
مــردم اســرائیل را از مصــر بیــرون آورده انــد تــا هــالک کننــد. خداونــد مــی خواســت 
تــا موســی را در حضــور ایشــان تکریــم نمــوده تــا ایشــان وادار شــوند کــه بــه دســتورات 

و تعالیــم او اعتمــاد کننــد.
خداونــد قصــد داشــت، احــکام خویــش را باشــکوه و ابهــت فــراوان اعــالم کنــد 
تــا همــه  مــی گرفتنــد  یــاد  بایــد  مــردم  کننــد.  را درک  آن  تــا همــگان ســیرت عالــی 

چیزهایــی را کــه بــه عبــادت خداونــد مرتبــط مــی شــد بــا دیــده احتــرام بنگرنــد. 
فــردا تقدیــس  امــروز و  بــرو ایشــان را  قــوم  نــزد  بــه موســی گفــت: »  خداونــد 
نمــا، و ایشــان رخــت خــود را بشــویند، و در روز ســّوم مهیــا باشــید، زیــرا کــه در روز 
ســوم، خداونــد در نظــر تمامــی قــوم بــر کــوه ســینا نــازل شــود «. در ایــن فاصلــه، 
تمامــی قــوم بایــد خــود را بــرای حاضــر شــدن در حضــور خداونــد آمــاده مــی کردنــد. 
تــن و لبــاس ایشــان بایــد از هــر گونــه ناپاکــی، پــاک مــی شــد و همانطــور کــه موســی 
گناهــان ایشــان را خاطــر نشــان مــی ســاخت، بایــد خــود را فروتــن کــرده و بــه دعــا و 
روزه مشــغول مــی شــدند تــا دلهایشــان از هــر کونــه گنــاه و پلیــدی پــاک مــی شــد.

کار آمــاده ســازی قــوم بــه پایــان رســید و مطابــق فرمانــی کــه خداونــد بــه موســی 
حــق  کــه هیچکــس  تعییــن شــد،  مــردم  بــرای  حــدودی  کــوه،  دامنــه  در  بــود،  داده 
نداشــت از آن عبــور کنــد. اگــر کســی بــر فــراز کــوه مــی آمــد و یــا دامنــه آن را لمــس 
مــی شــد. در صبــح روز ســوم، در حالــی کــه چشــمهای  مــی کــرد، در دم کشــته 
تمامــی قــوم بــه کــوه دوختــه شــده بــود، قلــه آن بــا ابــری غلیــظ پوشــانده شــد کــه 
هــر لحظــه تاریکتــر و غلیــظ تــر مــی شــد و بــه تدریــج بــه ســوی پائیــن ســرازیر گردیــد 
کُرنــای  فــرو رفــت. ســپس آواز  تاریکــی  از  کــوه در هالــه ای  تمامــی  کــه  تــا جایــی 
بســیار ســخت شــنیده شــد کــه قــوم را بــرای مالقــات بــا خداونــد فــرا مــی خوانــد. و 

304

FA-PP-Body.indd   318 3/20/19   1:18 PM



» احکامی که به قوم بنی اسرائیل ارزانی شد «  |  319

موســی ایشــان را بــه پاییــن کــوه هدایــت کــرد. از درون تاریکــی غلیــظ، برقــی شــدید 
درخشــید و غــرش رعــد در ارتفاعــات کوههــا طنیــن انــداز شــد. و » تمامــی کــوه 
ســینا را دود فــرو گرفــت، زیــرا خداونــد در آتــش بــر آن نــزول کــرد، و دودش مثــل دود 
کــوره ای بــاال مــی رفــت و تمامــی کــوه ســخت متزلــزل گردیــد « و » جــالل خداونــد 
همچــون آتــش فــرو برنــده بــر بــاالی کــوه بــود.» نشــانه هــای حضــور خداونــد چنــان 
هولنــاک بــود کــه جمیــع اســرائیلیان از تــرس بــر خــود لرزیدنــد و در مقابــل خداونــد بــر 
زمیــن افتــاده، ســجده کردنــد. حتــی موســی فریــاد زد: » از تــرس بــر خــود مــی لــرزم « 

)کتــاب عبرانیــان 12  آیــه 21 (.
و اینــک، رعــد متوقــف شــد و صــدای کرنــا، دیگــر شــنیده نشــد، و زمیــن آرام 
گردید. سکوتی سنگین همه جا را فرا گرفت و پس از آن صدای خداوند شنیده 
شــد. خداونــد، از میــان ابــر غلیــظ، در حالــی کــه از ســوی فرشــتگان احاطــه شــده 
بــود، بــر فــراز کــوه ایســتاده و احــکام مقــّدس خویــش را اعــالم کــرد. موســی در شــرح 
ایــن منظــره مــی گویــد: » خداونــد از ســینا آمــد، و از ســعیر بــر ایشــان طلــوع نمــود و 
از ِجبَــل فــاران درخشــان گردیــد و بــا کرورهــای مقّدســین آمــد، و از دســت راســت 
او، بــرای ایشــان شــریعت آتشــین پدیــد آمــد. بــه درســتی کــه قــوم خــود را دوســت 
مــی دارد و جمیــع مقدســانش در دســت او هســتند و نــزد پایهــای او نشســته، هــر 

یکــی از کالم او بهرمنــد مــی شــوند « )کتــاب تثنیــه 33  آیــات 2  و 3 (.
کننــده  اعطــا  و  دهنــده  شــکوه حکــم  بــا  هیبــت  در  تنهــا  نــه  را  خــود  خداونــد 
شــریعت، بلکــه در مقــام حافــظ و نگهبــان رحیــم قــوم خویــش ظاهــر کــرده و فرمــود: 
» مــن هســتم خداونــد، خــدای تــو کــه تــو را از زمیــن مصــر و از خانــه بردگــی بیــرون 
شوند «. او، کسی که ایشان، او را پیش از این به عنوان راهنما و نجات دهنده 
شــناخته بودنــد، کســی کــه ایشــان را از مصــر بیــرون آورده بــود، و از وســط دریــا راه 
را بــرای ایشــان همــوار کــرده بــود، و فرعــون و لشــکریان او را شکســت داده بــود، و 
بدیــن طریــق، خــود را باالتــر از تمامــی خدایــان مصــر نشــان داده بــود ایــن او بــود کــه 

اینــک شــریعت خــود را بــه ایشــان اعــالم مــی کــرد.
شریعت، در آن زمان، صرفاً برای بهره مندی و هدایت قوم یهود داده نشده 
بــود. خداونــد، ایشــان را بــه عنــوان حافظــان و نــگاه دارنــدگان شــریعت خویــش، 
تمامــی جهــان  بــرای  مقــدس  امانتــی  بــه عنــوان  بایــد  لیکــن شــریعت  کــرد،  تکریــم 
حفــظ شــود. احــکام دهگانــه بــرای تمــام بشــریت مناســب مــی باشــد و بــه جهــت 
تعلیم و اداره همگان اعطا شــده اســت. این احکام، خالصه، قابل درک و قاطع 

305

FA-PP-Body.indd   319 3/20/19   1:18 PM



۳20  | مشایخ و انبیاء

بــوده و در برگیرنــده وظایــف انســان نســبت بــه خــدا و نســبت بــه همنوعانــش مــی 
باشــد و براســاس اصــل عظیــم محبــت بنــا شــده اســت. » خداونــد، خــدای خــود را 
بــا تمامــی دل و بــا تمامــی جــان و بــا تمامــی قــوت و بــا تمامــی فکــر خــود محبــت نمــا. 
و همســایه ات را همچــون خویشــتن دوســت بــدار « )انجیــل لوقــا 10  آیــه 27(. 
ایــن اصــول دهگانــه بــه تفصیــل شــرح داده شــده و بــرای انســانها در هــر شــرایط و 

موقعیتــی قابــل اســتفاده اســت.
» تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد « )کتاب خروج 20  آیات 3  تا 17 (. خداوند 
خدایی که از ازل وجود داشت و آفریده نشده است، منبع و حافظ همگان بوده و 
تنها کسی است که شایسته عالی ترین احترام و پرستش است. انسان از پرستش 
و عبــادت اشــیا، و بـُـت هــا منــع شــده اســت. آنچــه را کــه گرامــی مــی داریــم، یعنــی آن 
چیــزی کــه ســعی مــی کنــد تــا محبــت مــا را نســبت بــه خــدا تقلیــل دهــد و یــا در خدمــت 

و عبــادت مــا اختــالل ایجــاد کنــد، یــک نــوع بـُـت نامیــده مــی شــود.
» صورتــی تراشــیده و هیــچ تمثالــی از آنچــه بــاال در آســمان اســت، و از آنچــه 
پائین در زمین است، و از آنچه در آب زیر زمین است، برای خود مساز. نزد آنها 

ســجده مکــن، و آنهــا را عبــادت منمــا « )کتــاب خــروج 20 آیــات 2 و 5(. 
دومین فرمان، پرســتش خدای حقیقی را از طریق تمثالها و شــبیه ســازی قدغن 
می کند. بسیاری از اقوام بی دین، ادعا کردند که تمثالهای ایشان، صرفاً تصاویر و 
نمادهایی بودند که از طریق آنها خداوند را عبادت می کردند، در حالی که خداوند 
چنین عبادتی را گناه تلقی می کند. تالش برای معرفی خدای ازلی به وسیله اشیاء 
مادی، فهم و درک انسان از خداوند را تضعیف می کند. و ذهن دور شده از کمال 
بــی انتهــای خداونــد بیشــتر متوجــه مخلــوق مــی شــود تــا خالــق. و همانطــور کــه فهــم و 

درک انسان از خداوند تضعیف می شود، شخصیت فاسدتر می گردد.
» مــن خداونــد خــدای تــو مــی باشــم، خــدای غیــور هســتم «، رابطــه نزدیــک و 
مقــدس خــدا بــا قومــش، تحــت عنــوان ازدواج معرفــی شــده اســت. بُــت پرســتی، 
زنــای روحانــی اســت و ناخشــنودی خداونــد نســبت بــه آن، غیــرت خوانــده مــی 
شــود.  » انتقــام گنــاه پــدران را از پســران تــا پشــت ســوم و چهــارم از آنانــی کــه مــراد 

دشــمن مــی دارنــد، مــی گیــرم « )کتــاب خــروج 20  آیــه ۵ (.
ایــن فرزنــدان بایــد از عواقــب گنــاه والدیــن رنــج ببرنــد، امــری اجتنــاب ناپذیــر 
اســت، اّمــا آنــان مــا بــه خاطــر والدینشــان مجــازات نمــی شــوند، مگــر هنگامــی کــه 
در گناهــان ایشــان ســهم داشــته باشــند. بــا ایــن همــه، غالــب اوقــات، فرزنــدان در 
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مســیر پدرانشــان گام بــر مــی دارنــد. آنــان از طریــق وراثــت، و الگوهــای رفتــاری، 
درگناهــان پدرانشــان ســهیم مــی شــوند ، تمایــالت غلــط ، امیــال گنــاه آلــود و امــول 
 ، انحرافــات جنســی  و  بیماریهــای جســمی  هــم چنیــن  و  کننــده  فاســد  اخالقــی 

هماننــد یــک ارثیــه از پــدر بــه پســر و بــه نســل ســوم وچهــارم منتقــل مــی شــوند.
» و تــا هــزار پشــت برآنانــی کــه مــرا دوســت دارنــد و احــکام مــرا نــگاه دارنــد، 
رحمــت مــی کنــم «. در قدغــن کــردن عبــادت خدایــان دروغیــن، دومیــن فرمــان، 
در  کــه  آنانــی  بــه  و  کنــد.  مــی  امــر  را  خــدای حقیقــی  عبــادت  و  پرســتش  تلویحــاً 
عبــادت او امیــن و وفــادار هســتند، نــه تنهــا بــه پشــت ســوم و چهــارم، بلکــه تــا هــزار 

پشــت ایشــان وعــده رحمــت داده مــی شــود.
» نــام خداونــد، خــدای خــود را بــه باطــل مبــر، زیــرا خداونــد کســی را کــه اســم او 

را بــه باطــل کــرد، بــی گنــاه نخواهــد شــمرد «. 
 ایــن فرمــان، نــه تنهــا قســم دروغ و ســوگند خــوردن معمولــی را قدغــن مــی کنــد، 
بلکــه مــا را از بــه کار بــردن نــام خداونــد بــا بــی دقتــی و بــی توجهــی، و بــدون در نظــر 
گرفتــن اهمیــت هولنــاک آن منــع مــی کنــد. ذکــر نــام خداونــد در مکالمــات معمولــی 
آن هم از روی بی مباالتی گناه تلقی می شود. » نام او قدوس ومهیب است « 
)  کتــاب مزامیــر 111 آیــه 9(. همــگان بایــد درخصــوص عظمــت، پاکــی و قدوســیت 
او تفکــر و تعمــق کننــد تــا دل و جــان بــه واســطه ســیرت عالــی او تحــت تاثیــر قــرار 

گیــرد و نــام عظیــم و قــّدوس او بــا احتــرام و جدیــت بــر زبــان آورده شــود.
» روز ســبت را یــاد کــن، تــا آن را تقدیــس نمایــی، شــش روز مشــغول بــاش وهمــه 
کارهــای خــود را بجــا آور، امــا روز هفتمیــن ، ســبت خداونــد خــدای توســت ، در آن 
هیچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت و کنیزت و بهیمه تو مهمان تو که درون دروازه 
های تو باشــده زیرا که در شــش روزه خداوند آســمان و زمین و دریا و آنچه را که در 
آنهاســت بســاخت، و در روز هفتــم آرام فرمــود، از ایــن ســبب خداونــد روز هفتــم را 

مبــارک خوانــده، آن را تقدیــس نمــود « )کتــاب خــروج 20  آیــات 8  تــا 11 (.
ســبت بــه عنــوان یــک قانــون جدیــد معرفــی نشــده بــود، بلکــه در ابتــدای آفرینــش 
پایــه ریــزی شــده بــود. ایــن روز بایــد بــه یــاد بــود کار خالــق بــه خاطــر ســپرده شــده و نــگاه 
داشــته شــود، زیــرا بــا اشــاره کــردن بــه خداونــد بــه عنــوان خالــق آســمان و زمیــن، خــدای 
حقیقتــی را از تمامــی خدایــان دروغیــن متمایــز مــی کنــد. همــه آنانــی کــه روز هفتــم 
را نــگاه مــی دارنــد، بــا ایــن کار نشــان مــی دهنــد کــه پرســتندگان خداونــد هســتند. 
بنابرایــن مادامــی کــه انســانها بــر روی زمیــن خــدا را عبــادت مــی کننــد، ســبت نشــانه 
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تنهــا  بــود. در میــان ده فرمــان، فرمــان چهــارم،  بــا خداونــد خواهــد  بیعــت ایشــان 
فرمانــی اســت کــه در آن هــم نــام و هــم عنــوان اعطــا کننــده شــریعت دیــده مــی شــود. 
و تنها فرمانی است که نشانمان می دهد که شریعت با اقتدار و اجازه چه کسی 
اعطــا شــده اســت. بــه ایــن طریــق دارای مهــر خداونــد مــی باشــد کــه بــه نشــانه اعتبــار 

و درســتی و الــزام آور بــودن احــکام او بــر آن گــذارده شــده اســت.
خداوند به انسان شش روز را داده است که در آن کار کند و انتظار دارد که 
کار ایشــان در آن شــش روز کاری، انجــام شــود. اعمــال ضــروری و ترحیــم در روز 
ســبت مجــاز شــمرده شــده انــد، و از مریضــان و دردمنــدان همــواره بایــد مراقبــت و 
نگهداری شــود. لیکن از انجام اعمال غیر ضروری می بایســتی به شــدت اجتناب 
شــود. » پــای خــود را ازســبت نــگاه دار، و خوشــی خــود را در روز مقــدس مــن بجــا 
نیاور وســبت را خوشــی و مقدس خداوند و محترم بخوان و آن را محترم داشــته، 
به راههای خود رفتار ننمایی و خوشــی خود را نجویی و ســخنان خود را نگوئی « 
) کتــاب اشــعیا ۵8  آیــه 13 (. آنانــی کــه در روز ســبت دربــاره مســایل تجــاری گفتگــو 
کرده و یا نقشــه می کشــند، از ســوی خداوند به عنوان افرادی قلمداد می شــوند 
کــه گویــی در حــال انجــام تجــارت واقعــی هســتند. بــرای تقــدس روز ســبت، نبایــد 
اجــازه بدهیــم کــه افــکار مــا بــه مســایل دنیــوی معطــوف شــود و ایــن حکــم همــه آنانــی 
را که درون دروازه های ما هســتند، شــامل می شــود. ســاکنان خانه باید تمام داد 
و ســتد دنیــوی را در ســاعات مقــدس روز ســبت رهــا کننــد و عبــادت مشــتاقانه در 

روز مقــدس خداونــد و حرمــت گذاشــتن بــه او متحــد شــوند.
» پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهای تو در زمینی که خداوند خدایت 
به تو می بخشد، دراز شود «. والدین باید بیشتر از هر کس دیگری مورد احترام 
و محبــت قــرار گیرنــد. خــود خداونــد کــه مســئولیت فرزنــدان را در ســالهای کودکــی 
و نوجوانــی بــه والدیــن ســپرده، مقــرر داشــته اســت کــه ایشــان در طــول ایــن ســالها، 
نســبت بــه فرزندانشــان درجایــگاه خداونــد قــرار گیرنــد. و کســی کــه اقتــدار بــر حــق 
والدینــش را انکارکنــد، اقتــدار خداونــد را انــکار مــی کنــد ، فرمــان پنجــم، فرزنــدان را 
ملــزم میکنــد کــه نــه تنهــا حرمــت والدیــن را نگــه داشــته و از ایشــان اطاعــت کننــد، 
بلکــه بــا ایشــان بــا محبــت و مهربانــی رفتــار کــرده و از بــار مصائــب ایشــان بکاهنــد و 
آبــروی ایشــان را حفــظ کــرده و در ایــام پیــری، ایشــان را تســلی دهنــد. ایــن فرمــان، 
هــم چنیــن احتــرام بــه خدمتگــذاران و حاکمــان و همــه آنانــی را کــه خداونــد قــدرت 

را بــه ایشــان تفویــض کــرده اســت را، امــر مــی کنــد.
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پولــس رســول مــی گویــد کــه: » ایــن نخســین حکــم بــا وعــده اســت « )  کتــاب 
افسسیان 6  آیه 2 (. برای اسرائیلیان که انتظار داشتند تا بزودی به سرزمین کنعان 
وارد شــوند، اطاعــت کــردن از ایــن حکــم، زندگــی طوالنــی در آن ســرزمین نیکــو را بــه 
همــراه داشــت، در حالــی کــه بــرای قــوم خــدا مفهــوم گســترده ای را دارد و آن وعــده 

حیــات جاودانــی بــر روی زمیــن اســت، هنگامــی کــه از لعنــت گنــاه آزاد شــود.

» قتل مکن «
تمامــی اعمــال ظالمانــه ای کــه عمــر را کوتــاه مــی کننــد، روحیــه نفــرت و انتقــام 
جویــی، میــدان دادن بــه هرگونــه امیــال خــود خواهانــه کــه موجــب آســیب دیگــران 
مــی شــود، و یــا مــا را وادار مــی کنــد کــه آرزوی زیــان ایشــان را داشــته باشــیم، )» زیــرا 
کسی که از برادر خود نفرت دارد قاتل است «( بی توجهی خود خواهانه نسبت 
بــه نیازمنــدان و رنجیــدگان، کارکــردن زیــاده از حــد کــه بــه ســالمتی آســیب مــی رســاند 

همــه اینهــا بــه میــزان کــم و زیــاد، تخلــف از فرمــان ششــم محســوب مــی گردنــد.

» زنا مکن «
ایــن فرمــان، نــه تنهــا ناپاکــی، بلکــه افــکار و امیــال شــهوانی، و یــا هــر عملــی کــه 
موجــب تحریــک آنهــا مــی شــوند را منــع مــی کنــد. پاکــی، نــه تنهــا در رفتــار ظاهــری، 
بلکــه در نیّــات پنهانــی و انگیــزه هــای قلبــی، در خواســت شــده اســت. مســیح، 
کســی کــه الــزام گســترده مربــوط بــه احــکام خداونــد را تعلیــم داد، اعــالم کــرد کــه 

فکــر یــا نــکاه فاســد همــان قــدر گنــاه اســت کــه عمــل نامشــرع.

» دزدی مکن «
 گناهــان فــردی و عمومــی در ایــن ممنوعیــت گنجانــده شــده انــد. هشــتمین 
فرمــان، آدم ربایــی، تجــارت بــرده و جنــگ بــرای کشــور گشــایی را قدغــن مــی کنــد. 
ایــن فرمــان، دزدی و راهزنــی را محکــوم کــرده و صداقــت کامــل  در جزیــی تریــن امــور 
جــاری زندگــی را طلــب مــی کنــد. هــر گونــه تقلــب و دروغ در امــر تجــارت را ممنــوع 
کــرده و پرداخــت عادالنــه حقــوق و دســتمزدها را امــر مــی کنــد. ایــن حکــم اعــالم 
مــی کنــد کــه هرگونــه ســوء اســتفاده از ناآگاهــی، ضعــف و یــا بداقبالــی دیگــران بــرای 
ســودجویی، کالهبــرداری محســوب گردیــد و در دفتــر آســمان ثبــت خواهــد شــد.
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» بر همسایه خود شهادت دروغ مده «
شــهادت دروغ بــه هــر شــکلی، و هرگونــه تــالش و نقشــه ای بــرای فریــب دادن 
همســایه گان در ایــن جــا منظــور گردیــده اســت. میــل بــه فریــب، آن چیــزی اســت 
کــه شــهادت دروغ را مــی ســازد. یــک نــگاه ســریع، یــک حرکــت ناگهانــی دســت، 
تفییــر حالــت چهــره، ممکــن اســت بــه انــدازه کلمــات در یــک شــهادت دروغ موثــر 
باشــند. هرگونــه مبالغــه عمــدی، هــر نــوع اشــاره، یــا نیــش و کنایــه حســاب شــده 
بــرای بیــان کــردن یــک عقیــده غلــط و یــا اغــراق آمیــز و حتــی بیــان حقیقــت بــه شــیوه 
ای گمــراه کننــده، شــهادت دروغ تلقــی مــی شــود. ایــن حکــم هــر گونــه تــالش بــرای 
صدمــه زدن بــه اعتبــار همســایه، بــد معرفــی کــردن ایشــان ، افتــرا و ســوظن شــریرانه 
را ممنــوع مــی کنــد. حتــی کتمــان عمــدی حقیقــت کــه ممکــن اســت بــه دیگــران 

آســیب برســاند، تخطــی از نهمیــن فرمــان محســوب میشــود.

» بــه خانــه همســایه خــود طمــع مــورز، و بــه زن همســایه ات و غالمــش و 
کنیــزش و گاوش و بــه هیــچ چیــزی کــه از آن همســایه تــو بــا شــد، طمــع مکــن «

 دهمیــن فرمــان، ریشــه تمــام گناهــان را هــدف قــرار مــی دهــد و میــل خــود 
خواهانــه را کــه ســر چشــمه یــک عمــل گنــاه آلــود اســت، قدغــن مــی کنــد. کســی 
کــه بــه خاطــر اطاعــت از فرمــان خداونــد، از طمــع ورزیــدن بــه آنچــه کــه بــه دیگــران 
مصــون  همنــوع،  بــه  نســبت  گنــاه  ارتــکاب  از  کنــد،  مــی  اجتنــاب  دارد،  تعلــق 
رعــد  غــرش  میــان  در  کــه  دهگانــه  مقــدس  فرامیــن  بودنــد،  اینهــا  مانــد.  خواهــد 
بــه  بــا نمایــش خــارق العــاده قــدرت و عظمــت، اعطــا کننــده احــکام،  و آتــش و 
قــوم اســرائیل اعــالم شــد. خداونــد بیانیــه مربــوط بــه احــکام خویــش را بــا نمایــش 
قــدرت و جــالل تــوام کــرد تــا قــوم او هرگــز چنیــن منظــره ای را فرامــوش نکننــد و 
از قدوســیّت عالــی کاتــب شــریعت وآفریننــده آســمان و زمیــن تحــت تاثیــر قــرار 
گیرنــد. او هــم چنیــن مــی خواســت کــه قداســت و اســتمرار احــکام خویــش را بــه 

تمــام انســانها نشــان دهــد.
ســخنان خداونــد  هولنــاک  قــدرت  شــدند.  در وحشــت  غــرق  اســرائیل  قــوم 
بیشــتر از آن بــود کــه دلهــای مضطــرب ایشــان بتوانــد تحّمــل کنــد. زیــرا هنگامــی کــه 
احــکام عالــی خداونــد بــه ایشــان عرضــه شــده بــوده از ماهیــت توهیــن آمیــز گنــاه و  
از تقصیراتشــان در حضورخداونــد آگاه شــدند. آنــان بــا تــرس و وحشــت از دامنــه 
کــوه عقــب نشــینی کــرده و نــزد موســی فریــاد بــر آوردنــد کــه: » تــو بــا مــا ســخن بگــو 

310

FA-PP-Body.indd   324 3/20/19   1:18 PM



» احکامی که به قوم بنی اسرائیل ارزانی شد «  |  325

مــا نگویــد، مبــادا بمیریــم «. موســی پاســخ داد:  بــه  اّمــا خــدا  و خواهیــم شــنید، 
» مترســید زیــرا خــدا بــرای امتحــان شــما آمــده اســت، تــا تــرس او پیــش روی شــما 
باشــد و گنــاه نکنیــد « )کتــاب خــرج 20  آیــه 19(. بــا وجــود ایــن، قــوم در فاصلــه ای 
دور ایســتاده و بــا تــرس بــه ایــن صحنــه نــگاه مــی کردنــد، در حالــی کــه » موســی بــه 

ظلمــت غلیــظ کــه خــدا در آن بــود، نزدیــک شــد «. 
افــکار قــوم بــه خاطــر بردگــی و بــت پرســتی، کــور و فاســد شــده و آمــاده نبــود 
تــا اصــول گســترده فرامیــن دهگانــه خــدا را بــه طــور کامــل درک کنــد. بــرای اینکــه 
وظایــف مربــوط بــه قوانیــن دهگانــه بــه طــور کامــل تــری درک و اجــرا شــود، قوانیــن 
اضافــی بــرای تشــریح و اجــرا کــردن احــکام دهگانــه داده شــد. داوران بــا مراجعــه 
بــه ایــن قوانیــن حکــم صــادر مــی کردنــد. ایــن قوانیــن بــر خــالف ده فرمــان، بــه طــور 

خصوصــی بــه موســی داده شــده بودنــد، تــا بــه مــردم ابــالغ کنــد.
اولیــن حکــم، بــه غالمــان مربــوط مــی شــد. در ایــام کهــن، گاهــی اوقــات مجرمیــن 
از ســوی قضــات بــه بردگــی فروختــه مــی شــدند. در بعضــی مــوارد، بدهــکاران از 
ســوی طلبکارانشــان فروختــه مــی شــدند و فقــر، اشــخاص را وادار مــی کــرد کــه 
خــود و یــا فرزندانشــان را بفروشــند. اّمــا یــک فــرد یهــودی نبایــد بــرای تمــام عمــر بــه 
بردگــی فروختــه مــی شــد. دوره بردگــی یــک فــرد یهــودی بــه شــش ســال محــدود مــی 
شــد و در ســال هفتــم بایــد آزاد مــی شــد. آدم دزدی، قتــل عمــد، عصیــان بــر علیــه 
حاکمیــت والدیــن مجــازات مــرگ را بــه همــراه داشــت. نگــه داشــتن غالمــان غیــر 
اســرائیلی مجــاز شــمرده مــی شــد، اّمــا زندگــی و معیشــت ایشــان بایــد کامــال تحــت 
مراقبــت و محافظــت قــرار مــی گرفــت. قاتــل یــک بــرده بایــد مجــازات مــی شــد و 
اگــر اربــاب، چشــم غــالم یــا کنیــز خــود را کــور مــی کــرد و یــا دنــدان غــالم، یــا دنــدان 
کنیــز خــود را مــی انداخــت، بایــد او را بــه عــوض چشــم و یــا دندانــش آزاد مــی کــرد.

اســرائیلیان، بــه تازگــی از بردگــی آزاد شــده بودنــد، و اکنــون کــه غالمانــی بــرای 
خویــش اختیــار مــی کردنــد، بایــد از خشــونت و ســخت گیــری پرهیــز مــی کردنــد. 
چــرا کــه خــود ایشــان بــه خاطــر خشــونت و بیرحمــی کار فرمایــان مصــری، بســیار رنــج 
کشــیده بودند. خاطره تلخ دوران بردگی، ایشــان را قادر می ســاخت تا خود را به 
جــای یــک غــالم قــرار داده و باعــث مــی شــد تــا مهربــان و رحیــم باشــند و بــا دیگــران 

همــان طــور رفتــار کننــد کــه از ایشــان توقــع داشــتند.
توجــه  مــی شــد و در  بــه شــدت محافظــت  بایــد  یتیمــان  و  زنــان  بیــوه  حقــوق 
دلســوزانه بــه ناتوانــی ایشــان دســتوراتی داده شــده بــود. خداونــد فرمــود: » اگــر بــر 
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یتیــم و بیــوه زن ظلــم کردیــد، و آن نــزد مــن فریــاد برآوردنــد، البتــه ایشــان را مســتجاب 
خواهــم فرمــود و خشــم مــن مشــتمل شــود و شــما را بــه شمشــیر خواهــم گفــت و 
زنــان شــما بیــوه شــود و پســران شــما یتیــم گردنــد « ) کتــاب خــروج 22  آیــات 23  و 
2۴(. بیگانگانــی کــه بــا اســرائیلیان یکــی مــی شــدند بایــد از ظلــم و ســتم در امــان مــی 
ماندند. » و بر شخص غریب ظلم منما زیرا که از دل غریبان خبر دارید، چونکه 

در زمیــن مصــر غریــب بودیــد « )کتــاب خــروج 13  آیــه 9 (.
دریافــت بهــره از فقیــران ممنــوع بــود. اگــر رخــت یــا پتــوی یــک فــرد فقیــر در مقابــل 
بدهــی از او گرفتــه مــی شــد، بایــد تــا غــروب آفتــاب بــه او بازگردانــده مــی شــد. کســی 
کــه بــه خاطــر دزدی مجــرم شــناخته مــی شــد، بایــد دو برابــر آن را بــه صاحــب مــال بــاز 
مــی گردانــد. احتــرام بــه قضــاوت و داوران حکــم شــده بــود و بــه داوران نیــز در مــورد 
قضــاوت غلــط و دریافــت رشــوه هشــدار داده شــده بــود. افتــرا و بــد نــام کــردن قدغــن 

بــوده و مهربانــی، حتــی بــه دشــمن شــخصی توصیــه شــده بــود.
بــار دیگــر در مــورد وظیفــه مهــم ســبت بــه مــردم تذکــر داده شــد. اعیــاد ســاالنه 
کــه در آن تمامــی افــراد قــوم در حضــور خداونــد حاضــر مــی شــدند، مقــرر گردیــد. 
بــه خداونــد  ایــن اعیــاد، مــردم قربانیهــای شــکرگزاری و نوبــر محصوالتشــان را  در 
تقدیــم مــی کردنــد. هــدف از تمامــی ایــن قوانیــن بــه روشــی بیــان شــده بــود و هیــچ 
یــک از آنهــا، بــرای امیــال حاکمیــت مســتبدانه داده نشــده بــود، بلکــه بــه جهــت 
خیریــت قــوم اســرائیل مقــرر گردیــده بــود. خــداود بــه ایشــان فرمــود: » بــرای مــن 
مــردان مقــدس باشــید « )کتــاب خــروج 12  آیــه 31 (، مردانــی شایســته کــه از ســوی 

خــدای قــّدوس مــورد تاییــد قــرار گیــرد.
ایــن قوانیــن بایــد بــه وســیله موســی ثبــت مــی گردیــد و بــه عنــوان پایــه و اســاس 
شــریعت قــوم حفــظ مــی شــد، تــا بــه همــراه احــکام دهگانــه، شــرایط تحقــق وعــده 

هــای خداونــد بــه اســرائیل را ترمیــم مــی کــرد.
و این پیامی از ســوی خداوند به ایشــان داده می شــد: » اینک من فرشــته ای 
پیــش روی تــو مــی فرســتم تــا تــو را در راه محافظــت نمــوده، بــدان مکانــی کــه مهیــا 
کرده ام برسانم. از او با حذر باش و آواز او را بشنو و از او تمرد منما زیرا گناهان 
شــما را خواهــد آمرزیــد، چونکــه نــام مــن در اوســت. و اگــر قــول او را شــنیدی و 
بــه آنچــه گفتــه ام عمــل نمــودی، هــر آینــه دشــمن دشــمنانت و مخالــف مخالفانــت 
خواهــم بــود « )کتــاب خــروج 23  آیــات 20  تــا 22 (. در خــالل تمامــی ســفرهای بنــی 
اســرائیل، مســیح در ســتون ابــر و آتــش، راهنمــای ایشــان بــود. هــر چنــد نمادهایــی 
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وجــود داشــت کــه بــه آمــدن منجــی اشــاره مــی کــرد، بــا ایــن حــال  منجــی در میــان 
ایشــان حضــور داشــت و احــکام را از طریــق موســی بــه ایشــان مــی داد و بــه عنــوان 

تنهــا منشــاء برکــت در پیشــاپیش ایشــان حرکــت مــی کــرد.
بــه محــض فــرود آمــدن از کــوه، » موســی آمــده، همــه ســخنان خداونــد و همــه 
ایــن احــکام را بــه قــوم بــاز گفــت و تمامــی قــوم بــه یــک زبــان در جــواب گفتنــد: همــه 
ســخنانی کــه خداونــد گفتــه اســت، بجــا خواهیــم آورد « )کتــاب خــروج 2۴  آیــه 3 (. 
ایــن قــول، بــه همــراه ســخنان خداونــد کــه ایشــان را موظــف بــه اطاعــت مــی کــرد، بــه 

وســیله موســی در یــک کتــاب نوشــته شــد.
ســپس نوبــت بــه تاییــد عهــد رســید. در پــای کــوه مذبحــی بنــا نهــاده شــد و در 
کنار آن دروازه ســتون » به نشــانه دروازه ســبط اســرائیل « نصب شــد تا به پذیرش 
خدمــت  بــرای  کــه  جوانانــی  آن،  از  پــس  دهــد.  شــهادت  ایشــان  ســوی  از  عهــد 

برگزیــده شــده بودنــد، قربانیهــا را بــه حضــور خداونــد تقدیــم کردنــد.
موســی، خــون قربانــی هــا را بــر مذبــح پاشــید و آنــگاه » کتــاب عهــد را گرفتــه 
در اجتمــاع قــوم قرائــت کــرد «. بدیــن ترتیــب، شــرایط عهــد، بــا تشــریفات رســمی 
اعــالم شــد و همــگان در تبعیــت کــردن یــا نکــردن از آن آزاد بودنــد. آنــان در ابتــدا 
قــول داده بودنــد تــا از ســخنان خداونــد اطاعــت کننــد، در حالــی کــه احــکام او را 
شــنیده بودنــد و در هنــگام اعــالم شــدن آن حضــور داشــتند تــا بداننــد کــه ایــن عهــد 
چــه انــدازه .... و مــردم مجــدداً یــک صــدا پاســخ دادنــد: » هــر آنچــه کــه خداونــد 
گفتــه اســت خواهیــم کــرد و گــوش خواهیــم گرفــت «، » هنگامــی کــه موســی هــر 
یــک از احــکام شــریعت را بــه تمامــی قــوم اعــالم کــرد، خــون عهــدی کــه خــدا شــما 
را بــه نــگاه داشــتن آن حکــم فرمــوده اســت « )کتــاب عبرانیــان 9  آیــات 19  و 20  (.

اکنــون مــی بایســتی مقدمــات الزم بــرای تاســیس کامــل قــوم برگزیــده تحــت 
پادشــاهی خداونــد فراهــم مــی آمــد. بــه موســی فرمــان داده شــده بــود تــا » بــه همــراه 
هــارون و نــاداب و ابیهــو هفتــاد نفــر از مشــایخ اســرائیل بــرای پرســتش خداونــد بــه 
بــاالی کــوه صعــود کنــد. و موســی بایــد بــه تنهایــی بــه حضــور خداونــد نزدیــک مــی 
شــد «. در حالــی کــه مــردم در پــای کــوه پرســتش مــی کردنــد، ایــن مــردان برگزیــده 
بــه بــاالی کــوه فــرا خوانــده شــده بودنــد. هفتــاد مشــایخ موظــف بودنــد تــا در اداره 
اســرائیل بــه موســی کمــک کننــد، و خــدا روح خــود را برایشــان قــرار داد و بــا نمایــش 
قدرت و عظمت خویش، ایشان را تکریم کرد. » و آنان خدای اسرائیل را دیدند 
و زیــر پاهایــش مثــل صنعتــی از یاقــوت کبــود، شــفاف و ماننــد ذات آســمان در 
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صفــا بــود «. آنــان خداونــد را ندیدنــد، اّمــا جــالل حضــور او را نگریســتند. پیــش از 
ایــن، نتوانســته بودنــد بــا چنیــن صحنــه ای روبــرو شــونده اّمــا نمایــش قــدرت خــدا 
ایشــان را چنــان وحشــت زده کــرد کــه توبــه کردنــد. آنــان بــه عظمــت، قّدوســیت و 
رحمــت او اندیشــیده بودنــد تــا جایــی کــه توانســتند بــه او کــه اســباب تفکــرات ایشــان 

بــود، نزدیکتــر شــوند.
موســی و » خــادم او یوشــع « برخاســته و بــرای مالقــات بــا خداونــد بــر فــراز کــوه 
رفتنــد و در غیــاب ایشــان، هــارون و حــور بــه همــراه مشــایخ اســرائیل، مســئولیت 
هدایــت قــوم را بــه عهــده گرفتنــد. » و چــون موســی بــر فــراز کــوه برآمــد، ابــر کــوه را 
فــرو گرفــت و جــالل خــدا بــر کــوه ســینا قــرار گرفــت «. کــوه بــه مــّدت شــش روز بــه 
نشــانه حضــور خــاص خداونــد، از ابــر پوشــانده شــد و در ایــن مــدت، خداونــد خــود 
را بــه موســی آشــکار نکــرد و بــا او ســخن نگفــت. و موســی در خــالل ایــن شــش روز 
بــرای مالقــات خــدای قــادر مطلــق در آنجــا باقــی مانــد. در روز هفتــم خداونــد موســی 
را از میــان ابــر نــدا در داده و فرمــود: » بــه بــاالی کــوه بیــا و در آنجــا بمــان « و هــر چنــد 
صبــر و اطاعــت او آزمایــش شــد، اّمــا از انتظــار خســته نشــد و کــوه را تــرک نکــرد. ایــن 
اوقات انتظار باید برای او زمان آماده سازی و خود نگری تلقی می شد. حتی این 
خــادم محبــوب خداونــد نمــی توانســت بــی درنــگ بــه حضــور او نزدیــک شــود و ظهــور 
جالل او را تحّمل کند. موسی باید این شش روز را در دعا و تفکر و تفحص قلب 

خویــش ســپری مــی کــرد تــا بتوانــد بــا خالــق خویــش گفتگــو کنــد.
در روز هفتــم کــه ســبت بــود، موســی بــه درون ابــر فــرا خوانــده شــد. ابــر غلیــظ 
در مقابــل دیــدگان تمامــی اســرائیل گشــوده شــد و جــالل خداونــد همچــون آتــش 
فــرو برنــده ظاهــر گردیــد. و » موســی بــه میــان ابــر داخــل شــده، بــه فــراز کــوه برآمــد و 
چهــل روز و چهــل شــب در کــوه مانــد «. چهــل روز اقامــت در کــوه، شــامل شــش 
نبــود. در مــدت آن شــش روز، یوشــع در کنــار موســی حضــور  روز آمــاده ســازی 
داشــت و آنــان بــا هــم از منــا خــورده بودنــد و » از نهــری کــه از کــوه ســرازیر مــی 
شــد، نوشــیده بودنــد «. لیکــن یوشــع همــراه بــا موســی بــه درون ابــر داخــل نشــد، 
بلکــه بیــرون از ابــر بــه انتظــار بازگشــت موســی، باقــی مانــد و هــر روزه بــه خــوردن و 

نوشــیدن ادامــه داد، اّمــا موســی در تمامــی آن چهــل روز روزه گرفــت.
موسی در طول اقامتش در کوه، دستوراتی را برای مکان مقدسی که حضور 
خداونــد بــه طــور ویــژه ای در آن ظاهــر مــی شــد، دریافــت کــرد. فرمــان خداونــد ایــن 
بــود: » بــه ایشــان بگــو، مــکان مقدســی بــرای مــن بســازند تــا در میــان ایشــان ســاکن 
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بــه اســرائیلیان گوشــزد  بــار  بــرای ســومین  شــوم «. رعایــت مقــررات روز ســبت، 
شــد. خداونــد بــه موســی فرمــود: » ایــن در میــان مــن و بنــی اســرائیل، آیتــی ابــدی 
اســت «، تــا » بدانیــد کــه مــن خداونــد هســتم کــه شــما را تقدیــس مــی کنــم  و 
هــر کــه بــه آن بــی حرمتــی کنــد، هــر آینــه، کشــته شــود و هــر کــه در آن کار کنــد، از 
میــان قــوم خــود منقطــع شــود « ) کتــاب خــروج 31  آیــات 1۳، 1۴، 17(. درســت 
در همــان موقــع، دســتوراتی بــرای بنــای خیمــه اجتمــاع بــه منظــور عبــادت خداونــد 
داده شــده بــود. و از آنجــا کــه هــدف جــالل خداونــد بــود و مــردم نیــز نیــاز شــدید بــه 
مکانــی بــرای عبــادت داشــتند. ایــن امــکان وجــود داشــت کــه مــردم، کار کردنشــان 
بــرای محافظــت کــردن ایشــان از چنیــن گناهــی،  را در روز ســبت توجیــه کننــد. 
مجــددا بــه ایشــان هشــدار داده شــد. اهمیــت و فوریــت چنیــن کاری، حتــی بــه 
خاطــر خداونــد، نبایــد موجــب مــی شــد کــه بــه روز مقــدس او بــی احترامــی کننــد.

از آن زمــان بــه بعــد، قــوم بــه واســطه حضــور ابــدی پادشاهشــان مــورد احتــرام 
قــرار مــی گرفتنــد. خداونــد بــه موســی وعــده داد کــه » در میــان بنــی اســرائیل ســاکن 
شــده و خــدای ایشــان خواهــد شــد و خیمــه اجتمــاع از جــالل او تقدیــس خواهــد 
شد «. به نشانه حاکمیت و تجّسم اراده خداوند، دو لوح سنگی، مکتوب شده 
بــه انگشــت خداونــد کــه فرامیــن دهگانــه بــر آن حــک شــده بــود بــه موســی داده شــد 
تــا بــا جدیّــت و احتــرام، در خیمــه اجتمــاع، هنگامــی کــه بنــا مــی شــد، نگهــداری 

شــود. )کتــاب تثنیــه 9  آیــه 10 (
تــا  بــه ممتازتریــن قــوم جهــان تبدیــل گردیــد  بــرده  قــوم بنــی اســرائیل از قومــی 
اقــوام جــدا  از ســایر  ایشــان را  ویــژه باشــد. خداونــد،  بــرای شــاه شــاهان گنجــی 
کــرد تــا وظیفــه مقــدس و مهمــی را بــه ایشــان محــول کنــد. او ایشــان را بــه عنــوان 
امانــت داران شــریعت برگزیــده بــود تــا از طریــق ایشــان، معرفــت الهــی را در میــان 
انســانها محفــوظ نگــه دارد. بدیــن نحــو، نــور آســمان مــی بایســتی بــر جهانــی کــه در 
تاریکــی ســاکن بــود، تابیــده مــی شــد. و صدایــی مــی بایســتی شــنیده مــی شــد کــه 
مــردم را بــه رویگردانــدن از بــت پرســتی فــرا خوانــده و بــه پرســتش و عبــادت خــدای 
زنــده دعــوت مــی کــرد. اگــر اســرائیلیان در انجــام مسئولیتشــان امیــن و وفــادار مــی 
ماندنــد، بــه قدرتــی عظیــم تبدیــل مــی شــدند و خداونــد از ایشــان دفــاع کــرده و آنــان 
را بــر ســایر اقــوام پیــروز مــی کــرد. نــور حقیقــت او از طریــق ایشــان آشــکار مــی شــد 
و آنــان تحــت قوانیــن مقــدس و حکیمانــه او بــه الگــوی عبــادت کننــدگان بــرای بــت 

پرســتان تبدیــل مــی گردیدنــد.
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28
 » بت پرسیت 
در سینا « 

]این فصل بر اساس کتاب خروج بابهای ۳2 تا ۳۴ تدوین گردیده است[

زمــان غیبــت موســی، بــرای قــوم بنــی اســرائیل، زمــان انتظــار و بــال تکلیفــی بــود. 
مــردم مــی دانســتند کــه او بــا یوشــع بــه بــاالی کــوه صعــود کــرده و بــه ابــر تاریــک متراکــم 
کــه از دشــت پاییــن آن دیــده مــی شــد، وارد شــده اســت، ایــن ابــر تاریــک بــر قلــه کــوه 
قــرار گرفتــه بــود و هــراز گاهــی بــا انــوار حضــور خداونــد، روشــن مــی شــد. آنــان بــا 
اشــتیاق در انتظار بازگشــت موســی بودند. از آنجا که به تمثالهای بت ها در مصر 
خو گرفته بودنده اطمینان و اعتماد به یک موجود نامرئی برای ایشــان دشــوار بود. 
بنابرایــن بــرای حفــظ کــردن ایمانشــان بــه موســی متکــی شــده بودنــد. اکنــون او نیــز در 
میان ایشان نبود. روزها و هفته ها سپری شد و موسی بازنگشت. علیرغم دیدن 
ابــر در بــاالی کــوه، بســیاری از اســرائیلیان تصــور مــی کردنــد کــه موســی ایشــان را رهــا 

کــرده و یــا بــه وســیله آتــش فــرو برنــده هــالک شــده اســت.
آنــان در خــالل روزهــای انتظــار، فرصــت داشــتند تــا بــه احــکام خداونــد تفکــر 
کــرده و دلهایشــان را بــرای دریافــت مکاشــفات بعــدی کــه بــه ایشــان داده مــی شــد، 
آمــاده کننــد و اگــر بــرای درک بهتــر مقــررات خداونــد، دلهایشــان را در حضــور او 
فروتــن مــی کردنــد، از وسوســه هــا در امــان مــی ماندنــد. اّمــا ایــن کار را نکردنــد و بــه 
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زودی، بــه افــرادی بــی توجــه، قانــون شــکن و بــی بنــد و بــار تبدیــل شــدند. ایــن امــر، 
بــه ویــژه در میــان غیــر اســرائیلی هــا دیــده مــی شــد. آنــان بــرای عزیمــت بــه ســرزمین 
وعــده، جایــی کــه شــیر و عســل از آن جــاری بــود، بــی تابــی مــی کردنــد. در حالــی کــه 
ایــن ســرزمین نیکــو، تنهــا بــه شــرط اطاعــت بــه ایشــان داده مــی شــد، اّمــا آنــان ایــن 
شــرط را نادیــده گرفتــه بودنــد. عــده ای از ایشــان مــی خواســتند بــه مصــر بازگردنــد. 
بــه هــر حــال، خــواه بــه ســوی کنعــان، و خــواه بــه ســوی مصــر، تــوده مــردم مصمــم 

بودنــد کــه بیــش از ایــن منتظــر موســی نماننــد.
بــه خرافــات گذشــته  و  کــرده  درماندگــی  احســاس  رهبرشــان،  غیــاب  در  آنــان 
بازگشــتند. غیــر اســرائیلی هــا، نخســتین کســانی بودنــد کــه لــب بــه اعتــراض گشــوده 
و بــی تابــی مــی کردنــد و رهبــری ارتــداد را کــه در پــی مــی آمــده بــه عهــده داشــتند. گاو 
و گوســاله از ســوی مصریــان بــه عنــوان نمــادی از بــت پرســتی تلقــی شــده و مقــدس 
شمرده می شدند. به پیشنهاد آنانی که به این بت پرستی عادت داشتند، گوساله 
ای ســاخته شــد و مــورد پرســتش قــرار گرفــت. قــوم تمثالــی مــی خواســت کــه معــرف 
خــدا باشــد و بــه جــای موســی ایشــان را رهبــری کنــد. خداونــد هیــچ قــوم هماننــدی 
بــرای خویــش تعییــن نکــرده بــود و هــر گونــه تجّســم مــادی بــرای چنیــن هدفــی را قدغــن 
کــرده بــود. معجــزات بــزرگ در مصــر و دریــای ســرخ بــا ایــن هــدف بــه واقعــه پیوســته 
بــود تــا بنــی اســرائیل بــه او بــه عنــوان خــدای نادیــده، یــاور قدرتمنــد اســرائیل و تنهــا 
خــدای حقیقــی ایمــان آورد. در خواســت قــوم بــرای تجلــی آشــکار حضــور خداونــد، 
بــا ســتون ابــر و آتــش و بــا ظاهــر شــدن جــالل او بــر فــراز کــوه ســینا پاســخ داده شــده 
بــود. اّمــا، اینــک در حالــی کــه ابــر مربــوط بــه حضــور خداونــد، همچنــان در مقابــل 
دیدگانشــان قــرار داشــت، بــه بــت پرســتی مصــر بازگشــتند و جــالل خــدای نادیــده را 
بــه تمثالــی از یــک گوســاله تشــبیه کردنــد. )بــه بــاب 32  کتــاب خــروج مراجعــه شــود(.

در غیــاب موســی، اختیــار تصمیــم گیــری بــه هــارون ســپرده شــده بــود. و اینــک 
جمعیتــی عظیــم در اطــراف خیمــه او جمــع شــده، گفتنــد: » بــر خیــز و بــرای مــا 
خدایــان بســاز کــه پیــش روی مــا بخرامــد، زیــرا کــه ایــن مــرد، موســی کــه مــا را از زمیــن 
مصــر بیــرون آورد، نمــی دانیــم او را چــه شــده اســت « ) کتــاب خــروج 32  آیــه 1 (. 
آنــان در خصــوص ابــری کــه ایشــان را تــا آن زمــان هدایــت کــرده بــود، گفتنــد کــه 
اینــک بــرای همیشــه بــر بــاالی کــوه آرام گرفتــه و دیگــر ایشــان را هدایــت نخواهــد 
کــرد. و بایــد بــه جــای آن تمثالــی داشــته باشــند تــا اگــر بــه مصــر بازگشــتند، آن را بــه 

عنــوان بــت، بــا خــود حمــل کــرده و بــا ایــن کار در نظــر مصریــان التفــات یابنــد.
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ایــن بحــران، بــه فــردی ثابــت قــدم، مصمــم و شــجاع نیــاز داشــت، کســی کــه 
حرمــت خداونــد را بــه منافــع گروهــی، امنیــت فــردی و حتــی زندگــی خــودش ترجیــح 
نبــود،  از چنیــن شــخصیتی برخــوردار  کــه، رهبــر کنونــی اســرائیل  دهــد. درحالــی 
هــارون بــا ناتوانــی بــه مــردم اعتــراض کــرد، اّمــا تردیــد و بزدلــی او در لحظــه بحرانــی، 
مــردم را در تصمیــم شــان راســخ تــر کــرد. آشــوب شــدت یافــت. جنــون کــور و غیــر 
عقالنــی بــر مــردم حاکــم شــده بــود. گروهــی بودنــد کــه در عهــد خــود بــا خداونــد 
وفــادار ماندنــد، اّمــا بخــش عمــده جمعیــت بــه ارتــداد پیوســتند. تعــداد معــدودی از 
ایشــان کــه جرئــت کــرده و ســاختن گوســاله طالیــی را بــه عنــوان مظهــر بــت پرســتی 
تقبیــح نمــوده بودنــد، مــورد بدرفتــاری قــرار گرفتــه و در حیــن آشــوب و بلــوا جانشــان 

را از دســت دادنــد.
هارون نگران امنیت خویش بود و به عوض اینکه با شهامت برای سرافرازی 

نام خداوند ایستادگی کند، تسلیم خواسته های جمعیت شد.
تــا گوشــواره  تمــام جمعیــت دســتور داد  بــه  کــه  بــود  ایــن  او  اقــدام  نخســتین 
هــای طــال را جمــع آوری کــرده و بــه نــزد او بیاورنــد و بــا ایــن امیــد کــه غــرور موجــب 
اشــتیاق گوشــواره  بــا  آنــان  اّمــا  فــداکاری خواهــد شــد.  از چنیــن  ایشــان  امتنــاع 
هایشــان را تحویــل دادنــد و او آنهــا را از دســت ایشــان گرفتــه و از آن گوســاله 
ریختــه شــده را بــه شــباهت خدایــان مصــر ســاخت. مــردم گفتنــد: » ای اســرائیل 
ایــن خدایــان تــو مــی باشــد، کــه تــو را از زمیــن مصــر بیــرون آورد «. و هــارون بــی 
بــا  او  کــرد.  ایــن  از  بیشــتر  و  داد.  بــه خداونــد  را  توهینــی  چنیــن  اجــازه  شــرمانه 
مشــاهده خشــنودی مــردم از گوســاله طالیــی، مذبحــی در مقابــل آن بنــا کــرد و 
گفت: » فردا عید خداوند می باشد «. این خبر در سراسر اردوگاه اعالم شد 
و » بامــدادان برخاســته، قربانیهــای ســوختنی گذرانیدنــد، و هدایــای ســالمتی 
آوردنــد، و قــوم بــرای خــوردن و نوشــیدن نشســتند و بــه جهــت لهــو و لعــب برپــا 
شــدند « )کتــاب خــروج 32  آیــه ۳2(. مــردم بــا تظاهــر بــه نگــه داشــتن » عیــد بــرای 

خداونــد « بــه شــکمبارگی و بــی بندوبــاری مشــغول شــدند.
در روزگار مــا نیــز خیلــی وقتهــا، عالقــه بــه خوشــگذرانی در جامــه » دینــداری « 
پنهــان مــی شــود. مذهبــی کــه بــه افــراد اجــازه مــی دهــد تــا همانطــور کــه آییــن هــای 
بــه جــا مــی آورنــد، خودشــان را وقــف ارضــاء تمایــالت خــود خواهانــه  عبــادت را 
کــه در زمــان  مــردم اســت  انــدازه خوشــایند  نیــز همــان  امــروز  بکننــد،  و شــهوانی 
اســرائیلیان بــود. هنــوز هــم هــارون هــای انعطــاف پذیــری وجــود دارنــد کــه بــا در 
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دســت داشــتن پایــگاه قــدرت در کلیســا در مقابــل امیــال ناپــاکان تســلیم مــی شــوند 
و بدیــن نحــو، ایشــان را بــه گنــاه تشــویق مــی کننــد.

از عهــد باشــکوه عبرانیــان بــا خداونــد، تنهــا یــک چنــد روزی ســپری شــده بــود. 
آنــان بــا تــرس و وحشــت در مقابــل کــوه ایســتاده و صــدای خداونــد را شــنیده بودنــد 
کــه بــه ایشــان گفتــه بــود: » شــما را خدایــان دیگــر غیــر از مــن نباشــد «. جــالل خداونــد 
همچنــان برفــراز کــوه ســینا و در مقابــل دیــدگان جمعیــت قــرار داشــت، اّمــا آنــان روی 
خود را بر گردانده و بدنبال خدایان دیگر می گشتند. » آنان گوساله ای در حوریب 
ســاختند و بتــی ریختــه شــده را پرســتش نمودنــد و بدیــن نحــو، جــالل خــدا را تبدیــل 
نمودنــد، بــه مثــال گاوی کــه علــف مــی خــورد « )کتــاب مزامیــر 106 آیــات 19  و 20(. بــه 
او که خود را همچون پدری مهربان و پادشاهی قدرتمند به ایشان ظاهر کرده بوده 
از این بیشــتر چه ناسپاســی و توهین گســتاخانه ای می توانســت نشــان داده شــود!

موســی در بــاالی کــوه از ارتــداد قــوم در اردوگاه خبــر شــد و دســتور یافــت تــا 
بیدرنــگ مراجعــت کنــد. خداونــد بــه او فرمــود: » روانــه شــده، بــه زیــر بــرو، زیــرا کــه 
این قوم که از زمین مصر بیرون آوردی، فاســد شــده اند. و به زودی از آن طریقی 
کــه بدیشــان امــر فرمــوده ام انحــراف ورزیــده، گوســاله ریختــه شــده بــرای خویشــتن 
ابتــدای کار مــی  انــد «. خداونــد در همــان  نــزد آن ســجده کــرده  انــد، و  ســاخته 
توانســت از ایــن عمــل جلوگیــری کنــد، اّمــا آن را تحّمــل کــرد تــا بتوانــد بــا مجــازات 

کــردن خیانــت و ارتــداد بــه همــگان، درســی را تعلیــم دهــد.
عهــد خداونــد بــا قومــش فســخ شــده بــود، و او بــه موســی فرمــود: » اکنــون مــرا 
بگــذار تــا خشــم مــن برایشــان مشــتعل شــده، ایشــان را هــالک کنــم و تــو را قــوم 
عظیم خواهم ســاخت «. قوم اســرائیل و به ویژه غیر اســرائیلیان، دایماً عالقمند 
بودنــد کــه بــر علیــه خداونــد عصیــان کننــد. آنــان همــواره بــر علیــه رهبرشــان اعتــراض 
کرده و با بی ایمانی و لجاجت هایشان او را محزون می کردند و هدایت ایشان 
بــه ســرزمین وعــده، کاری خســته کننــده و طاقــت فرســا بــود. گناهــان ایشــان تــا ایــن 
زمــان باعــث شــده بــود تــا از لطــف و رحمــت خداونــد محــروم شــوند و عدالــت در 
پــی هالکــت ایشــان بــود. و بــه همیــن دلیــل، خداونــد قصــد داشــت تــا ایشــان را 

هــالک کنــد و قومــی عظیــم را بــرای موســی پدیــد آورد.
» مــرا بگــذار تــا ایشــان را هــالک کنــم « ســخنان خداونــد بــود. اگــر قصــد او ایــن 
بود که اســرائیل را هالک کند، چه کســی می توانســت از ایشــان پشــتیبانی کند؟ 
خیلــی هــا در چنیــن شــرایطی، گناهــکاران را بــه حــال خــود رهــا مــی کننــد تــا هــالک 
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شــوند. خیلــی هــا، کار ســخت و طاقــت فرســا و ایثارگرانــه را کــه بــا شــکایت و 
ناسپاســی پاســخ داده مــی شــد، بــا یــک مقــام و موقعیــت آبرومنــد و راحــت عــوض 
مــی کننــد. اّمــا موســی چنیــن نکــرد بلکــه در بحبوحــه دلســردی و خشــم، امیــد خــود 
را از دســت نــداد. او فهمیــد کــه ســخنان خداونــد یعنــی » مــرا بگــذار « بــرای اجــازه 
گرفتــن از او نبــود، بلکــه بــرای تشــویق او بــود تــا بــرای اســرائیلیان شــفاعت کنــد و 
حاکــی از ایــن بــود کــه هیــچ چیــز بــه جــز دعاهــای موســی نمــی توانســت ایشــان را 
نجــات دهــد و اگــر او چنیــن تقاضایــی بکنــد، خداونــد قــوم خــود را خواهــد بخشــید. 
او » نــزد خداونــد ، خــدای خــود التمــاس کــرده، گفــت: ای خداونــد چــرا خشــم تــو 
بــر قــوم خــود کــه بــا قــوت عظیــم و دســت زورآور از زمیــن مصــر بیــرون آورده ای، 

مشــتعل شــده اســت؟ « )  کتــاب خــروج 32  آیــه 11 (.
در خصــوص  او  اســت.  کــرده  طــرد  را  قومــش  کــه  بــود  کــرده  اعــالم  خداونــد 
ایشــان بــه موســی گفتــه بــود: » قــوم تــو، کــه از زمیــن مصــر بیــرون آورده ای.» اّمــا 
موســی رهبــری اســرائیل را بــا فروتنــی انــکار کــرده بــود. آنــان نــه قــوم او، بلکــه قــوم 
خداونــد بودنــد. او بــا اصــرار بــه خداونــد گفــت: قــوم تــو کــه بــا قــوت عظیــم و دســت 
زورآور تو از زمین مصر بیرون آورده ای و سپس در ادامه گفت: چرا مصریان این 
 ســخن گوینــد کــه ایشــان را بــرای بــدی بیــرون آورد، تــا ایشــان را در کوههــا بکشــد و 

از روی زمیــن تلــف کنــد؟ «.
در طــی چنــد ماهــی کــه اســرائیلیان مصــر را تــرک کــرده بودنــد، اخبــار خــارق 
العــاده نجــات ایشــان در سرتاســر ســرزمین هــای مجــاور منتشــر شــده بــود. تــرس و 
اضطــراب هولناکــی بــر اقــوام بــی دیــن حاکــم شــده بــود. همــه منتظــر بودنــد تــا ببیننــد 
کــه خــدای اســرائیل بــرای قومــش چــه کار خواهــد کــرد. اینــک اگــر ایشــان هــالک 
مــی شــدند، دشمنانشــان شــادی کــرده و خداونــد بدنــام مــی شــد. مصریــان مدعــی 
مــی شــدند کــه اتهامــات ایشــان راســت بــوده و خداونــد بــه جــای اینکــه قومــش را 
بــرای قربانــی کــردن بــه بیابــان هدایــت کنــد، باعــث شــده اســت تــا ایشــان قربانــی 
شــوند. آنــان گناهــان بنــی اســرائیل را در نظــر نخواهنــد آورده وهالکــت قومــی کــه 
بــه  نــام او بــی آبرویــی  بــه طــور بســیار چشــمگیری حرمــت گذاشــته بــود، بــرای  او 
بــار آورد. آنانــی را کــه خداونــد بســیار حرمــت نهــاده تــا باعــث ســتایش نــام او بــر 
روی زمیــن شــوند، چــه مســئولیت عظیمــی را بــه عهــده دارنــد! و بــا چــه دقتــی مــی 
بایســت خــود را از ارتــکاب گنــاه دور نگــه دارنــد تــا داوری او بــر ایشــان نــازل نشــود و 

باعــث نشــوند تــا نــام او از ســوی بــی دینــان بدنــام گــردد!
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تــرس و کمرویــی او  بنــی اســرائیل شــفاعت کــرد،  بــرای  هنگامــی کــه موســی 
بــه دلیــل محبــت و عالقــه شــدید او بــه کســانی کــه در دســتهای خداونــد داشــت، 
از بیــن رفــت. خداونــد عجــز و البــه او را شــنید و بــه دعــای ایثــار گرانــه او پاســخ 
گفــت. او خــادم خویــش را تاییــد کــرد و صداقــت و محبــت او را نســبت بــه آن 
قــوم خطــاکار و ناســپاس امتحــان کــرد و موســی ایــن امتحــان را بــا از خــود گذشــتگی 
پشــت ســر گذاشــت. خیریــت قــوم برگزیــده خداونــد بــرای او از احتــرام فــردی و از 
افتخــار تبدیــل نشــدن بــه پــدر قومــی قدرتمنــد، گرامــی تــر بــود. خداونــد از صداقــت 
و ســاده دلــی موســی بســیار خرســند شــد و مســئولیت عظیــم رهبــری قــوم اســرائیل 

بــه ســرزمین وعــده را بــه او محــول کــرد.
زمانــی کــه موســی و یوشــع از کــوه فــرود آمدنــد، دو لــوح شــهادت را بــا خــود 
حمــل مــی کردنــد. آنــان فریــاد و خــروش جمعیــت هیجــان زده را شــنیدند و یوشــع، 
تصــور کــرد کــه دشــمنان بــه اردوی قــوم حملــه کــرده انــد. او بــه موســی گفــت: » در 
تــر  را درســت  اّمــا موســی ماهیــت ســر و صــدا  اســت «.  اردو، صــدای جنــگ 
تشــخیص داد. ســر و صــدا نــه بخاطــر جنــگ، بلکــه بــه دلیــل جشــن و پایکوبــی بــود. 
او بــه یوشــع گفــت: » صــدای خــروش ظفــر نیســت، و صــدای خــروش شکســت 

نیســت، بلکــه آواز مغنیــان را مــی شــنوم «. 
همانطــور کــه بــه اردوگاه نزدیــک شــدند، مــردم را دیدنــد کــه در اطــراف بــت 
هایشــان بــه رقــص و پایکوبــی مشــغول هســتند. آشــوب و ســر و صــدای جمعیــت، 
بــه  بــود و هیــچ شــباهتی  افتــاده  بــه راه  بــت پرســتی در مصــر  از اعیــاد  تقلیــد  بــه 
پرســتش احتــرام آمیــز و جــدی خداونــد نداشــت. موســی غــرق انــدوه شــده بــود. 
او درســت همــان موقــع از حضــور جــالل خداونــد آمــده بــود و اگــر چــه از جریــان 
واقعــه آگاه شــده بــود، در مقابــل ایــن نمایــش هولنــاک فاســد شــدن اســرائیل آمــاده 
نبــود. او بــرای نشــان دادن انزجــار خویــش در مقابــل گنــاه ایشــان، دو لــوح ســنگی 
را بــه زمیــن افکنــد و در مقابــل دیــدگان ایشــان، شکســت. و بدیــن نحــو اعــالم کــرد 
کــه همانطــور کــه آنــان عهــد خویــش را بــا خداونــد شکســته بودنــد، خــدا نیــز عهــد 

خویــش بــا ایشــان را شکســته اســت.
موســی بــا ورود بــه اردوگاه، از میــان جمعیــت عبــور کــرد و بــت را گرفتــه بــه 
درون آتــش افکنــد. ســپس آن را خــرد کــرده، نــرم ســاخت و بــر روی آبــی کــه از کــوه 
ســرازیر مــی شــد، پاشــیده و بنــی اســرائیل را نوشــانید. بدیــن نحــو، بــی ارزش بــودن 

بتــی را کــه آنــان پرســتش کــرده بودنــد، بــه ایشــان آشــکار کــرد.
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گفــت:  و  کــرده  احضــار  را  کارش  خطــا  بــرادر  اســرائیل،  بنــی  بــزرگ  رهبــر 
» ایــن قــوم بــه تــو چــه کــرده بودنــد کــه گنــاه عظیمــی بــر ایشــان آوردی؟» هــارون 
بــه مــردم، خــود را تبرئــه کنــد.  بــا نســبت دادن هیاهــو و آشــوب  تــا  ســعی کــرد 
اینکــه اگــر بــه درخواســتهای ایشــان پاســخ نمــی داد، ممکــن بــود از ســوی ایشــان 
کشــته شــود . او بــه موســی گفــت: » خشــم آقایــم افروختــه نشــود، تــو ایــن قــوم 
را مــی شناســی کــه مایــل بــه بــدی مــی باشــند، و بــه مــن گفتنــد بــرای مــا خدایــان 
مــا را از زمیــن  مــرد، موســی کــه  ایــن  زیــرا کــه  مــا بخرامــد،  پیــش روی  بســاز کــه 
بدیشــان  اســت.  شــده  چــه  را  او  دانیــم  نمــی  مــا  اســت  آورده  بیــرون  مصریــان 
گفتــم هــر کــه را طــال باشــد آن را بیــرون کنــد، پــس بــه مــن دادنــد، و آن را در آتــش 
انداختــم و ایــن گوســاله بیــرون آمــد «. او مــی خواســت بــه موســی بقبوالنــد کــه 
یــک معجــزه ای بــه وقــوع پیوســته اســت، اینکــه طالهــا بــه آتــش افکنــده شــده 
و بــا یــک نیــروی خــارق العــاده ای بــه یــک گوســاله تبدیــل شــده اســت. لیکــن 
بهانــه هــا و طفــره رفتــن هــای او هیــچ تأثیــری نداشــت. بــا او نیــز مــی بایســتی بــه 

عنــوان رهبــر متخلفیــن برخــورد مــی شــد.
ایــن کــه هــارون بســیار بیشــتر از ســایر مــردم برکــت یافتــه و محتــرم شــمرده شــده 
بــود، گنــاه او را بســیار شــنیع ســاخته بــود. ایــن هــارون، » بنــده مقــّدس خداونــد 
بــود کــه بــت را ســاخته و عیــد اعــالم کــرده بــود. او همــان کســی بــود کــه در مقــام 
ســخن گــوی موســی تعییــن شــده و خداونــد دربــاره وی شــهادت داده بــود کــه مــن 
مــی دانــم کــه او فصیــح الــکالم اســت «. اّمــا او در مهــار کــردن نقشــه ضــد الهــی 
بـُـت پرســتان شکســت خــورده بــود. او، کســی کــه خداونــد بــه واســطه وی مصریــان 
و خدایــان ایشــان را مجــازات کــرده بــود، در مقابــل ســخنان مــردم کــه گفتــه بودنــد: 
» ایــن خدایــان تــو مــی باشــند، کــه تــو را از زمیــن مصــر بیــرون آورده انــد.» ســاکت 
مانــده بــود. او کســی بــود کــه بــا موســی بــه بــاالی کــوه صعــود کــرده و جــالل خــدا را 
مشــاهده کــرده و دیــده بــود کــه در آشــکار شــدن جــالل خــدا، چیــزی نبــود کــه بتوانــد 
از آن بتــی ســاخته شــود. ایــن او بــود کــه جــالل خداونــد را بــه شــباهت گوســاله ای 
تغییــر داده بــود. کســی کــه خداونــد اداره قــوم در غیــاب موســی را بــه او ســپره بــود، 
عصیــان ایشــان را تاییــد کــرده بــود. و » خداونــد بــر هــارون بســیار غضبنــاک شــده 
بود تا او را هالک ســازد « )کتاب تثنیه باب 9 آیه 20(. اّما در پاســخ به شــفاعت 
خالصانــه موســی، زنــده مانــده بــود و بــه خاطــر ندامــت و ســرافکندگی بــرای گنــاه 

بزرگــش، در نظــر خداونــد التفــات یافتــه بــود.
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اگــر هــارون بــدون توجــه بــه عواقــب کار، جســارت بــه خــرج مــی داد و بــه خاطــر 
حقیقــت ایســتادگی مــی کــرد، مــی توانســت از آن ارتــداد ممانعــت کنــد. اگــر او 
بــدون تزلــزل، بــر بیعــت خویــش بــا خداونــد پافشــاری مــی کــرد، اگــر او خطــرات ســینا 
را بــرای مــردم بازگــو مــی کــرد و عهــد باشــکوه ایشــان بــا خداونــد را در اطاعــت از 
شریعت او به آنان یادآور می شد، شرارت و گناه متوقف می شد، اّما موافقت 
او بــا خواســته هــای قــوم و ســکوت اطمینــان بخشــی کــه او در مقابــل نقشــه هــای 
ایشــان از خــود نشــان داده بــود، بــه مــردم جســارت بخشــید تــا در ارتــکاب گنــاه از 
هیــچ کوششــی فــرو گــذار نکننــد. هنگامــی کــه موســی در بازگشــت بــه اردوگاه، 
بــا عصیانگــران مواجــه شــد، ســرزنش هــای شــدید او و خشــمی کــه در شکســتن 
الــواح مقــدس احــکام نشــان داد، از ســوی مــردم بــا ســخنان دلپذیــر و رفتــار موقرانــه 
بــرادرش مقایســه شــد و ایشــان بــا هــارون همــدردی کردنــد. هــارون بــرای توجیــه 
کــردن خــود، ســعی کــرد تــا مــردم را مســئول ضعــف خویــش در تســلیم شــدن بــه 
خواســته هــای ایشــان معرفــی کنــد. اّمــا بــا وجــود ایــن، آنــان صبــر و مالیمــت او را 
ســتایش مــی کردنــد. در حالــی کــه خداونــد هماننــد انســان نــگاه نمــی کنــد. روحیــه 
بــه عظمــت  بــه خشــنود کــردن، چشــمان او را  تســلیم پذیــر هــارون و اشــتیاق او 
گناهــی کــه اجــازه آن را مــی داد، بســته بــود. رفتــار او بــه قیمــت زندگــی هــزاران نفــر 
تمــام شــد. رفتــار موســی، کامــالً مغایــر رفتــار هــارون بــود. در تمــام مدتــی کــه موســی 
صادقانــه داوری خداونــد را اجــرا مــی کــرد، نشــان داد کــه ســعادت اســرائیلی بــرای 

او از ثــروت و مقــام و حتــی جانشــینی عزیزتــر بــود.
در میــان تمامــی گناهانــی کــه خداونــد مجــازات خواهــد کــرد، هیچکــدام در 
نظــر او نفــرت انگیزتــر از گنــاه آنانــی نیســت کــه دیگــران را بــه گنــاه تشــویق مــی کننــد.

تقبیــح  و  توبیــخ  بــا  را  کــه وفاداریشــان  انتظــار دارد  از خادمــان خــود  خداونــد 
گنــاه ثابــت کننــد، هــر قــدر کــه ایــن عمــل، ســخت و دردنــاک باشــد. آنانــی کــه بــا 
مأموریــت آســمانی مفتخــر شــده انــد، نبایــد ضعیــف و فرصــت طلــب باشــند. آنــان 
نبایــد خودســتایی را هــدف خویــش قــرار دهنــد و یــا از وظایــف ســخت اجتنــاب 

کننــد، بلکــه بایــد کار خداونــد را بــا صداقتــی خدشــه ناپذیــر بــه انجــام رســانند.
هــر چنــد کــه خداونــد بــه دعاهــای موســی پاســخ داده و بنــی اســرائیل را نابــود 
نکــرده بــود، بــا وجــود ایــن، ارتــداد بایــد کیفــر داده مــی شــد. عصیانــی کــه هــارون اجــازه 
آن را داده بــود، بایــد بــه ســرعت ســرکوب مــی شــد وگرنــه بــه همــه جــا ســرایت مــی 
کــرد و باعــث نابــودی قــوم مــی شــد. بــه همیــن علـّـت، موســی در دروازه اردو ایســتاد 
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و مــردم را گفــت: » هــر کــه بــه طــرف خداونــد باشــد، نــزد مــن آیــد «. آنانــی کــه در 
ارتداد شرکت نکرده بودند، باید در سمت راست موسی می ایستادند و آنانی که 
خطــاکار بودنــد، اّمــا توبــه کــرده بودنــد بایــد در ســمت چــپ او مــی ایســتادند. فرمــان 
موســی اطاعت شــد. معلوم شــد که قبیله الوی در آیین بت پرســتی شــرکت نکرده 
بود. از میان سایر قبایل عده زیادی بودند که گناه کرده، اّما اینک توبه کرده بودند 
لیکن عده بسیاری، عمدتا از غیر اسرائیلیان که مردم را به ساختن گوساله طالیی 
تحریک کرده بودند، سرســختانه با گناهشــان اصرار می ورزیدند. و اینک موســی، 
» بــه نــام خداونــد خــدای اســرائیل « بــه آنانــی کــه در ســمت راســت او ایســتاده و 
خودشــان را از بـُـت پرســتی دور نگــه داشــته بودنــد، دســتور داد تــا شمشیرهایشــان را 
بــر آن خویــش بگذارنــد و همــه آنانــی را کــه بــه گناهشــان اصــرار مــی ورزیدنــد، بــه قتــل 
برســانند. و » در آن روز غریــب ســه هــزار نفــر از قــوم افتادنــد «. رهبــران عصیــان، 
بدون در نظر گرفتن مقام، خویشاوندی و یا دوستی، کشته شدند، اّما همه آنانی 

کــه بــا فروتنــی توبــه کــرده بودنــد، زنــده ماندنــد.
آنانــی کــه ایــن مجــازات وحشــتناک را اجــرا کردنــد، بــه فرمــان الهــی عمــل کــرده 
و ُحکــم پادشــاه آســمان را اجــرا کردنــد. افــراد بایــد در داوری و محکــوم کــردن هــم 
نوعانشــان کامــال مراقــب باشــند، اّمــا هنگامــی کــه خداونــد بــه ایشــان دســتور مــی 
دهــد تــا حکــم او را در مــورد گنــاه بــه اجــرا آورنــد، بایــد از او اطاعــت کننــد. آنانــی کــه 
ایــن عمــل دردنــاک را انجــام دادنــد، بیــزاری شــان را از عصیــان و بــت پرســتی نشــان 
داده و بــه ایــن نحــو، خودشــان را وقــف عبــادت و پرســتش خــدای حقیقــی کردنــد و 
خداوند نیز صداقت ایشان را با اعطای امتیازات ویژه ای به قبیله الوی ارج نهاد.

اســرائیلیان بــه دلیــل خیانــت مجــرم شــناخته شــده بونــد، و ایــن خیانــت را بــر 
علیــه پادشــاهی مرتکــب شــده بودنــد کــه بــرکات فراوانــی را بــه ایشــان اعطــا کــرده 
بــود. آنــان بطــور داوطلبانــه عهــد کــرده بودنــد کــه از او اطاعــت کننــد. بنــا برایــن بــرای 
حفــظ حاکمیــت خداونــد، عدالــت مــی بایســتی در مــورد خائنیــن اجــرا مــی شــد. 
اما حتی در اینجا نیز، رحمت خداوند نشــان داده می شــود، و خداوند در همان 
حــال کــه احــکام خــود را حفــظ کــرد، بــه همــه ایشــان آزادی انتخــاب و فرصــت توبــه 

داد و تنهــا آنانــی هــالک شــدند کــه بــه گناهشــان اصــرار ورزیدنــد.
از  تــا  همســایه  اقــوام  بــرای  شــد  مــی  عبرتــی  درس  بایــد  گنــاه  ایــن  مجــازات 
ناخوشــنودی خداونــد بــر علیــه بــت پرســتی آگاه شــوند و موســی بایــد بــه عنــوان 
ابــزار خداونــد، عدالــت را در مــورد مجرمــان اجــرا و اعتــراض عمومــی بــر علیــه چنیــن 
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گناهــی را ثبــت مــی کــرد. از ایــن پــس هــر گاه کــه اســرائیلیان بــت پرســتی قبایــل 
مجــاور را محکــوم مــی کردنــد، دشمنانشــان، ایشــار را متهــم کــرده و مــی گفتنــد، 
ای  در حوریــب گوســاله  اوســت،  خــدای  بــود خداونــد  کــه مدعــی شــده  قومــی 
ســاخته و آن را پرســتش کــرده اســت. آنــگاه، اگــر چــه اســرائیلیان مجبــور مــی شــدند 
بــه ایــن حقیقــت شــرم آور اعتــراف کننــد، اّمــا مــی توانســتند بــه سرنوشــت هولنــاک 

متخلفیــن کــه گنــاه ایشــان تاییــد و توجیــه نشــده بــود، اشــاره کنــد.
بــرای مجــازات کــردن ایــن گنــاه، عدالــت نیــز بــه انــدازه محبــت، ضــروری بــود. 
هســت.  نیــز  ایشــان  مطلــق  حاکــم  بلکــه  خویــش،  قــوم  حافــظ  تنهــا  نــه  خداونــد 
تــا  بــر علیــه حاکمیــت وی عصیــان مــی کننــد، هــالک مــی کنــد،  آنانــی را کــه  او 
نتواننــد موجــب هالکــت دیگــران شــوند. در زنــده نگــه داشــتن خائــن، خداونــد بــه 
جهــان نشــان داده بــود کــه مجــازات نکــردن گنــاه چــه نتیجــه ای را بــه بــار خواهــد 
بــه چنــان  بــر جــای گذاشــت،  بــر فرزندانــش  آورد. تاثیــری کــه زندگــی و تعلیــم او 
فســادی انجامیــد کــه موجــب شــد تــا همــه جهــان بــه واســطه ســیل هــالک شــوند. 
سرگذشــت مردمان پیش از ســیل، نشــان می دهد که عمر طوالنی برای گناهکار 
برکــت نیســت، صبــر عظیــم خداونــد شــرارت ایشــان را ســرکوب نکــرد و مردمــان هــر 

چــه بیشــتر عمــر کردنــد، فســاد و شــرارت ایشــان بیشــتر شــد.
بــه  متخلفیــن  گنــاه  اکــر  کــرد.  مــی  نیــز صــدق  ســینا  ارتــداد  مــورد  در  امــر  ایــن 
بــه  مــی شــد و جهــان  دیــده  نتایــج  دیگــر همــان  بــار  نمــی شــد،  ســرعت مجــازات 
انــدازه ایــام نــوح فاســد مــی شــد. اگــر متخلفیــن زنــده مــی ماندنــد، شــرارتی کــه در 
نگــه داشــتن  بــود کــه از زنــده  پــی آن حاصــل مــی شــد، بســیار بیشــتر از شــرارتی 
فاســد حاصــل شــده بــود. ایــن رحمــت خداونــد بــود کــه هــزاران نفــر فــدا شــوند تــا از 
مجــازات میلیونهــا نفــر ممانعــت شــود. او بــرای اینکــه عــده بســیاری را نجــات دهــد، 
بایــد عــده معــدودی را مجــازات مــی کــرد. از ایــن گذشــته، هنگامــی کــه مــردم بیعــت 
بــا خداونــد را رهــا کردنــد، حمایــت الهــی را از دســت داده و قــادر نبودنــد تــا از خــود 
دفــاع کننــد. تمامــی قــوم در معــرض خطــر دشــمنان قــرار داشــت و اگر:شــرارت 
بیدرنگ متوقف نمی شــد، به زودی در دســت دشــمنان قدرتمند و بی شمارشــان 
اســیر مــی شــدند. بــه جهــت خیریــت اســرائیل و هــم چنیــن بــه خاطــر عبــرت گرفتــن 
نســلهای آینــده، الزم بــود کــه گنــاه متخلفیــن بــه ســرعت کیفــر داده شــود. و ایــن 
بــرای گناهــکاران نیــز فرصــت خوبــی بــود تــا از قیــد شــرارت آزاد شــوند. آنــان اگــر 
زنــده مــی ماندنــد، همــان روحــی کــه موجــب شــده بــود تــا بــر علیــه خداونــد عصیــان 
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کننــد، در میــان ایشــان دشــمنی و منازعــه پدیــد مــی آورد و ســر انجــام یکدیگــر را 
نابــود مــی کردنــد. و بــه خاطــر جهــان، و بــرای خیریــت اســرائیل و حتــی بــه خاطــر 
متخلفیــن بــود کــه ایــن گنــاه بــا ســرعت و شــدت بســیار کیفــر داده شــد. زمانــی کــه 
مــردم بــه عظمــت گناهشــان پــی بردنــد، وحشــت بــر سرتاســر اردوگاه حاکــم شــد. 
مجــازات قریــب الوقــوع متخلفیــن همــه را نگــران کــرده بــود. موســی بــار دیگــر قــول 
داد تــا در حضــور خداونــد بــرای ایشــان شــفاعت کنــد. او بــه قــوم گفــت: » شــما 
گناهــی عظیــم کــرده ایــد. اکنــون نــزد خداونــد بــاال مــی روم ، شــاید گنــاه شــما را 
کفــاره کنــم «. او بــاال رفتــه و در نــزد خداونــد اعتــراف کــرده، گفــت: » آه، ایــن قــوم 
گناه  عظیمی کرده و خدایان از طال برای خویشــتن ســاخته اند. االن، هرگاه گناه 
ایشــان را مــی آمــرزی و اگــر نــه مــرا از دفتــرت کــه نوشــته ای، محــو ســاز «. خداونــد 
بــه موســی گفــت: » هــر کــه گنــاه کــرده اســت، او را از دفتــر خــود محــو ســازم. و 
اکنــون بــرو و ایــن قــوم را بدانجایــی کــه بــه تــو گفتــه ام، راهنمایــی کــن، اینــک فرشــته 
مــن پییــش روی تــو خواهــد خرامیــد، لیکــن در یــوم تفقــد مــن، گنــاه ایشــان را از 

ایشــان بــاز خواســت خواهــم کــرد «.
در دعــای موســی، افــکار مــا بــه دفاتــر آســمانی معطــوف مــی شــود کــه نامهــای 
همــگان و اعمــال ایشــان، چــه خــوب یابــد، بــا دقــت در آن نوشــته و ثبــت گردیــده 
بــه خدمــت  پیوســته  کــه  آنانــی اســت  نامهــای همــه  اســت. دفتــر حیــات حــاوی 
بــر گنــاه  و  از خداونــد جــدا شــود  افــراد  ایــن  از  یکــی  اگــر  انــد.  آمــده  خداونــد در 
خویــش اصــرار ورزد ، دل او در مقابــل اثــرات روح القــدس ســخت خواهــد شــد و 
خداونــد نیــز بــا اجــرای عدالــت، نــام او را از دفتــر حیــات محــو خواهــد ســاخت. 
موسی از سرنوشت هولناک گناهکار آگاه بود و اینک که بنی اسرائیل از سوی 
خداونــد انــکار مــی شــدند، او در خواســت کــرد کــه نــام او نیــز بــه همــراه ایشــان از 
دفتــر حیــات محــو شــود. او مجــازات قومــی را کــه بــا فیــض عظیــم خداونــد نجــات 
یافتــه بودنــد، نمــی توانســت تحمــل کنــد. شــفاعت موســی بــه خاطــر قــوم اســرائیل، 
تصویری است از میانجیگری مسیح برای انسان گناهکار. با این وجود، خداوند 
بــه موســی اجــازه نــداد تــا همچــون مســیح کفــاره گناهــکاران را پرداخــت کنــد. او بــه 

موســی فرمــود: » هــر کــه گنــاه کــرده اســت، او را از دفتــر خــود محــو ســازم «. 
مــردم بــا انــدوه فــراوان مردگانشــان را دفــن کردنــد. ســه هــزار نفــر بــا ضربــات 
شمشــیر کشــته شــدند و درســت بالفاصلــه بعــد از ایــن حادثــه، یــک بیمــاری در 
اردوگاه شــایع شــد و ســپس پیغــام خداونــد بــه ایشــان ابــالغ شــد کــه دیگــر حضــور 
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خداونــد در سفرشــان، همــراه ایشــان نخواهــد بــود. خداونــد اعــالم کــرده بــود: » در 
بیــن راه  را در  مبــادا شــما  قــوم گردنکــش هســتی،  آیــم، چونکــه  نمــی  میــان شــما 
هالکــت ســازم «. و خداونــد بــه ایشــان فرمــان داده، گفــت: » اینــک زیــور خــود را 
از خــود بیــرون کــن تــا بدانــم بــا تــو چــه کنــم «. و ســپس تمامــی اردوگاه ماتــم گرفتنــد 

و » بنــی اســرائیل زیورهــای خــود را از َجبَــل حوریــب از خــود بیــرون کردنــد «.
خیمه ای که مکان موقت عبادت بود به دستور خداوند برداشته شد و » بیرون 
از لشــکرگاه بــر پــا شــد. و ایــن عالمــت دیگــری بــود کــه نشــان مــی داد، خداونــد حضــور 
خویــش را از میــان ایشــان خــارج کــرده اســت. او خــود را نــه بــه چنیــن قومــی، بلکــه بــه 
موســی ظاهــر مــی کــرد. تاثیــر ایــن واقعــه بــه شــدت احســاس شــد و مــردم پشــیمان، 
نگــران نزدیــک شــدن مصیبتــی بزرگتــر بودنــد. آیــا خداونــد موســی را از لشــکرگاه دور 
کــرده بــود تــا ایشــان را هــالک کنــد؟ بــا ایــن وجــود، آنــان بــدون امیــد رهــا نشــده بودنــد. 
خیمــه، بیــرون لشــکرگاه بــر پــا شــده بــود، اّمــا موســی آن را » خیمــه اجتمــاع « نامیــد. 
همــه آنانــی کــه واقعــا توبــه کــرده بودنــد و اشــتیاق داشــتند تــا بــه ســوی خداونــد بــاز 
گردند، به داخل خیمه اجتماع هدایت شــدند تا به گناه خویش اقرار کرده و طلب 
آمرزش کنند. زمانی که آنان به خیمه هایشان بازگشتند، موسی وارد خیمه اجتماع 
شــد. مــردم بــا انــدوه و اضطــراب در انتظــار آیتــی بودنــد کــه پذیرفتــه شــدن شــفاعت 
موســی به خاطر ایشــان را نشــان دهد. اگر خداوند به خاطر رحمت خویش حاضر 
می شد با موسی مالقات کند، آنان ممکن بود به کلی هالک نشوند. هنگامی که 
ستون ابر نزول کرده و بر در خیمه اجتماع ایستاد، مردم از شادی گریستند و » هر 

کــس ، برخاســته بــه در خیمــه خــود ســجده مــی کــرد «. 
موســی از شــرارت و نادانــی مردمــی کــه تحــت مســئولیت او بودنــد بــه خوبــی 
آگاه بــود. و راه مقابلــه بــا ایشــان را یــاد گرفتــه بــود. بــا ایــن حــال مــی دانســت کــه 
بــرای مقابلــه بــا ایشــان بــه کمــک خداونــد احتیــاج دارد. بــه همیــن دلیــل از خداونــد 
بــه  و  او آشــکار کنــد.  بــه  بــه روشــنی  را  اراده و حضــور خــود  تــا  کــرد  درخواســت 
خداونــد گفــت: » اینــک تــو بــه مــن مــی گویــی، ایــن قــوم را ببــر و تــو مــرا خبــر نمــی 
دهــی کــه همــراه مــن، کــه را مــی فرســتی. و تــو گفتــه ای، تــو را بــه نــام مــی شناســم و 
ایضاً در حضور من فیض یافته ای. االن اگر فی الحقیقه منظور نظر تو شده ام، 
طریق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم، و در حضور تو فیض یابم و مالحظه 
بفرما که این طایفه، قوم تو می باشند «. خداوند پاسخ داد: » روی من خواهد 

آمــد و تــو را آرامــی خواهــم بخشــید «. اّمــا موســی هنــوز قانــع نشــده بــود.
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منظــره وحشــتناک رهــا شــدن اســرائیل در ســختی و توبــه ســتیزی، روح او را 
آزرده مــی کــرد. او از بیــن رفتــن عالیــق خداونــد نســبت بــه بــرادران خویــش را نمــی 
توانســت تحمــل کنــد و دعــا کــرد تــا لطــف و رحمــت خداونــد بــر قومــش قــرار گیــرد 
و نشــانه حضــور او، ایشــان را در ســفر بــه ســرزمین وعــده هدایــت کنــد. موســی بــه 
خداونــد گفــت: » هــرگاه روی تــو نیایــد، مــا را از اینجــا مبــر. زیــرا بــه چــه چیــز معلــوم 
مــی شــود کــه مــن و قــوم تــو منظــور نظــر تــو شــده ایــم؟ آیــا نــه از آمــدن تــو بــا مــا؟ پــس 

مــن و قــوم تــو از جمیــع قومهایــی کــه بــر روی زمیننــد، ممتــاز خواهیــم شــد «.
و خداونــد فرمــود: » ایــن کار را نیــز کــه گفتــه ای خواهــم کــرد، زیــرا کــه در نظــر 
مــن فیــض یافتــه ای و تــو را بــه نــام مــی شناســم «. و هنــوز هــم، نبــی از درخواســت 
بــود، اّمــا او تشــنه  بــاز نایســتاد. همــه در خواســتهای او پاســخ داده شــده  کــردن 
الطــاف بیشــتری بــود. و اینــک درخواســتی کــرد کــه هیــح انســانی تــا آن زمــان نکــرده 
ابــود. او بــه خداونــد عــرض کــرد: » مســتدعی آنکــه جــالل خــود را بــه مــن بنمائــی «. 
خداونــد درخواســت او را بــه عنــوان گســتاخی تقبیــح نکــرد، بلکــه بــا کلماتــی سرشــار 
تــو مــی  پیــش روی  مــن تمامــی احســان خــود را  از فیــض پاســخ داده، گفــت: » 
گــذارم «. هیــچ انســانی در ایــن وضعیــت فانــی نمــی توانــد بــه جــالل بــی حجــاب 
خداونــد بنگــرد و زنــده بمانــد. اّمــا موســی اطمینــان یافتــه بــود کــه جــالل خداونــد را 
همــان قــدر ببیننــد کــه مــی توانســت تحمــل کنــد، او بــار دیگــر بــه قلــه کــوه احضــار 
شــد، و ســپس دســتی که جهان را آفرید، همان دســتی که » کوهها را منتقل می 
ســازد و نمــی فهمنــد «. ایــن انســان خاکــی، و ایــن مــرد زورآور ایمــان را گرفــت و در 
شــکاف صخــره قــرار داد و همزمــان جــالل خداونــد و همــه نیکوئیهــای او، از مقابــل 

موســی عبــور کــرد. )کتــاب ایــوب 9  آیــه ۵ (.
ایــن تجربــه و مهــم تــر از هــر چیــز دیگــر، وعــده همــراه شــدن حضــور خداونــد بــا 
او، بــرای موســی تضمینــی بــود بــرای موفقیــت در کاری کــه پیــش روی او بــود، و 
او آن را از تمامــی آموختــه هــای مصــر و از همــه دســتاوردهایی کــه بــه عنــوان یــک 
سیاســتمدار و رهبــر نظامــی کســب کــرده بــود، بــا ارزش تــر تلقــی کــرد. هیــچ قــدرت 
 و یــا مهــارت و یــا تعلیــم دنیــوی، قــادر نیســت امــکان حضــور جاودانــه خداونــد را در 

دســترس آدمــی قــرار دهــد.
برای شخص متخلف و گناهکار، گرفتار شدن در دستهای خدای زنده، یک 
چیــز وحشــتناکی اســت، اّمــا موســی در حضــور خــدای ازلــی ایســتاد و نترســید، 
چــرا کــه جــان و روح او در مطابقــت بــا اراده خالــق بــود. ســراینده مزامیــر مــی گویــد: 
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» اگــر بــدی را در دل خــود منظــور مــی داشــتم، خداونــد مــرا نمــی شــنید « )مزامیــر 
۴8  آیه 18 ( اّما: » ّسر خداوند با ترسندگان او است و عهد او تا ایشان را تعلیم 

دهــد « )مزامیــر 2۵  آیــه 1۴ (.
خداوند پیش روی موسی عبور کرده ، ندا در داد که: » خداوند، خداوند، 
خــدای رحیــم و رئــوف و دیــر خشــم و کثیــر احســان و وفــا. نــگاه دارنــده رحمــت 
مــزد  بــی  را هرگــز  گنــاه  لکــن  گنــاه.  و  و عصیــان  آمرزنــده خطــا  و  هــزاران،  بــرای 

نخواهــد گذاشــت.
» موســی بــه زودی رو بــه زمیــن نهــاده، ســجده کــرد «. او بــار دیگــر اســتدعا 
کــرد تــا خداونــد گنــاه قــوم را بیامــرزد و آنــان را میــراث خــود ســازد. خداونــد از روی 
تــا قــوم اســرائیل را مــورد لطــف قــرار دهــد و در نظــر  رحمــت خویــش وعــده داد 
ایشــان کارهــای عجیــب بکنــد کــه نظیــر آن » در تمامــی جهــان و در جمیــع امتهــا 

کــرده نشــده باشــد «. 
موســی بــه مــدت چهــل شــبانه روز در کــوه باقــی مانــد و در تمامــی ایــن مــدت، 
هماننــد دفعــه نخســت بــه طــرز معجــزه آمیــزی زنــده مانــد. هیــچ کــس اجازه نداشــت 
تــا بــا او بــه بــاالی کــوه بــرود و یــا در غیــاب وی بــه کــوه نزدیــک شــود. او بــه دســتور 
خداونــد دو لــوح ســنگی آمــاده کــرده بــود و آنهــا را بــا خــود بــه بــاالی کــوه بــرده بــود و 

خداونــد » مجــدداً ســخنان عهــد، یعنــی ده فرمــان را بــر لوحهــا نوشــت «. 
در طــی آن زمــان طوالنــی ســپری شــده در مصاحبــت بــا خداونــد، چهــره موســی 
از نــور جــالل حضــور خداونــد روشــن شــده بــود و هنگامــی کــه از کــوه فــرود آمــد، 
بدون آنکه خودش بداند، چهره وی می درخشید. چنین نوری، سیمای استیفان 
را روشــن کــرد، هنگامــی کــه بــه نــزد شــورای یهــود آورده شــد. و » همــه حاضــران در 
شــورا بــه اســتیفان چشــم دوختنــد و چهــره او را همچــون چهــره فرشــتگان دیدنــد «. 
)اعمال رسوالن 6: 1۵(. هارون و جمیع بنی اسرائیل با دیدن چهره موسی، خود 
را عقــب کشــیدند و » ترســیدند کــه نزدیــک او بیابنــد « و موســی تــرس و آشــفتگی 
مردم را دید و از ایشان خواست تا نزد او بیایند و سپس وعده مصالحه خداوند 
را بــه ایشــان ابــالغ کــرد. آنــان در صــدای او بــه جــز محبــت و لطافــت چیــز دیگــری 
ندیدنــد. ســرانجام، یــک نفــر جرئــت کــرد بــه او نزدیــک شــود و چــون مــی ترســید 
ســخن بگویــد، بــا دســت بــه چهــره موســی و ســپس بــه آســمان اشــاره کــرد و رهبــر 
بــزرگ منظــور او را فهمیــد. آنــان بــه خاطــر گناهــی کــه از روی عمــد مرتکــب شــده 
بودنــد، هنــوز هــم ناخشــنودی خداونــد را احســاس مــی کردنــد و نمــی توانســتند 
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نــور آســمانی را تحمــل کننــد. چیــزی کــه در مــورد اطاعــت از خداونــد، بایــد دلهــای 
ایشــان را از شــادی لبریــز مــی کــرد. گنــاه موجــب تــرس مــی شــود و هرکــس کــه از 

گنــاه آزاد اســت، هرگــز خــود را از نــور آســمان مخفــی نخواهــد کــرد.
موســی چیزهــای زیــادی داشــت کــه بــه ایشــان بگویــد و بــرای اینکــه تــرس ایشــان 
بــا  از مصاحبــت  کــه  بــار  او هــر  پوشــاند.  مــی  را  را کاهــش دهــد، صــورت خــود 

خداونــد بــه اردوگاه بــاز مــی گشــت، همیــن کار را مــی کــرد.
خداونــد بــا درخشــندگی چهــره موســی قصــد داشــت ســیرت عالــی شــریعت و 
هــم چنیــن عظمــت بشــارت انجیــل را کــه بــه واســطه مســیر آشــکار مــی شــد بــه بنــی 
اســرائیل نشــان دهــد. زمانــی کــه موســی در کــوه بــود، خداونــد فقــط دو لــوح احــکام 
را بــه او نــداد، بلکــه نقشــه نجــات را بــرای او توضیــح داد. موســی قربانــی شــدن 
مســیح بــر روی صلیــب را دیــد کــه چگونــه از پیــش بــه واســطه عالیــم و نمادهــای 
یهودیــان ترســیم شــده بــود. درخشــندگی چهــره موســی فقــط از جــالل احــکام خــدا 

نبــود بلکــه نــوری آســمانی بــود کــه از جلجتــا در حــال جــاری شــدن بــود.
نــوری کــه در ســیمای موســی انعــکاس یافتــه بــود، نشــان دهنــده برکاتــی اســت 
کــه نــگاه دارنــدگان احــکام خداونــد از طریــق وســاطت مســیح دریافــت مــی کننــد. 
ایــن نــور نشــان مــی دهــد کــه هــر قــدر بــا خداونــد رابطــه نزدیکتــری داشــته باشــیم و 
احــکام او را بهتــر بشناســیم، بیشــتر بــه شــباهت او تبدیــل مــی شــویم و بــه راحتــی 

در ســیرت الهــی او ســهیم خواهیــم شــد.
میانجــی  موســی،  کــه  همانطــور  و  بــود.  مســیح  از  ای  نمونــه  و  نمــاد  موســی 
اســرائیل چهــره خــود را بــا نقــاب پوشــاند، زیــرا مــردم نمــی توانســتند جــالل خداونــد 
را در چهــره او تحمــل کننــد، بــه همــان ترتیــب، مســیح، واســطه آســمانی، هنگامــی 
کــه بــه ایــن جهــان آمــد، الوهیــت خویــش را بــا جامــه بشــری پوشــانید. اگــر او بــا 
لبــاس نورانــی آســمان مــی آمــد، نمــی توانســت بــه انســان گناهــکار دسترســی یابــد. 
و آنــان نمــی توانســتند جــالل حضــور او را تحمــل کننــد. بــه همیــن دلیــل او خــود را 
فروتــن ســاخت و » بــه شــباهت انســان گناهــکار « درآمــد تــا بــه نســل گناهــکار 

دسترســی یابــد و ایشــان را تعالــی بخشــد.
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29
» دشمین شیطان 

بر علیه احکام 
خداوند « 

نخســتین تــالش شــیطان بــرای ســاقط کــردن احــکام خداونــد، در میــان ســاکنان 
بــی گنــاه آســمان، بــرای مــدت کوتاهــی، ظاهــرا موفقیــت آمیــز بــه نظــر رســید. تعــداد 
زیــادی از فرشــتگان فریــب خوردنــد، اّمــا پیــروزی ظاهــری شــیطان بــا شکســت مواجــه 

شــد و بــه جــدا شــدن او از خداونــد و رانــده شــدن وی از آســمان منجــر گردیــد.
زمانی که مجادله بر روی زمین آغاز شد، شیطان مجددا یک پیروزی ظاهری 
کســب کــرد، و انســان بــه واســطه گنــاه، اســیر او شــد و پادشــاهی او در اختیــار 
پادشــاهی  نهــادن  بنیــان  بــرای  راه  اینــک، ظاهــراً  قــرار گرفــت.  فرشــته عصیانگــر 
شــیطان و مخالفــت او بــا اقتــدار خداونــد و پســر او همــوار شــده بــود. اّمــا نقشــه 
نجــات، ایــن امــکان را بــرای انســان فراهــم آورد تــا بــه هماهنگــی بــا خداونــد آورده 

شــود و بــا اطاعــت از احــکام او، از قــدرت شــریر آزاد شــود.
شــیطان بــار دیگــر شکســت خــورده بــود و بــا ایــن امیــد کــه شکســت را بــه پیــروزی 
تبدیــل کنــد، مجــدداً فریــب را آغــاز کــرد. او بــرای تحریــک کــردن نســل گناهــکار بــه 
عصیــان، خداونــد را، خدایــی بــی رحــم معرفــی کــرد کــه بــه انســان اجــازه داده بــود تــا 
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از احــکام او تخطــی کنــد. وسوســه گــر قهــار گفــت: اگــر خداونــد از عواقــب گنــاه 
آگاه بــود، چــرا اجــازه داد تــا انســان در معــرض وسوســه قــرار گرفتــه و گنــاه کنــد و 
موجــب مصیبــت و مــرگ شــود؟ و فرزنــدان آدم فریــب شــیطان را خــورده و بــا تنهــا 
موجودی که می توانســت ایشــان را از قدرت شــریر آزاد کند، مخالفت ورزیدند.

امــروزه نیــز هــزاران نفــر همــان شــکایت عصیانگرانــه را بــر علیــه خداونــد تکــرار 
مــی کننــد. آنــان نمــی داننــد کــه محــروم کــردن انســان از آزادی انتخــاب، او را از یــک 
موجــود ویــژه بــه یــک ماشــین تبدیــل خواهــد کــرد. هــدف خداونــد ایــن نیســت کــه 
اراده خــود را بــه انســان تحمیــل کنــد. او آنــان را بــه گونــه ای آفریــد کــه قــادر اســت 
خــوب و بــد را از هــم تشــخیص دهــد. انســان نیــز هماننــد ســایر ســاکنان آســمان 
بایــد در معــرض آزمایــش اطاعــت قــرار گیــرد، اّمــا هرگــز در موقعیتــی قــرار داده نمــی 
شــود کــه مجبــور بــه گنــاه شــود. خداونــد چنــان امکاناتــی را بــرای آنــان فراهــم آورده 

اســت کــه بــا اســتفاده از آنهــا در مجادلــه بــا شــیطان شکســت نخــورد.
همانطــور کــه تعــداد بشــر در زمیــن فزونــی مــی یافــت، تقریبــاً همــه دنیــا بــه فرقــه 
هــای طغیــان ورزی پیوســت. بــاری دیگــر بنظــر رســید کــه شــیطان بــه پیــروزی نائــل 
گردیــده بــود. ولــی قــدرت قــادر مطلــق کار بــی عدالتــی را کوتــاه کــرد و زمیــن بــا ســیل 

از پلیــدی هــای اخالقــی تطهیــر گردیــد. 
اشــعیای نبــی چنیــن مــی گویــد: » هنگامــی کــه داوریهــای تــو بــر زمیــن آینــد، 
ســکنه ُربــع مســکون عدالــت را خواهنــد آموخــت ... هــر چنــد بــر شــریر ترُحــم شــود 
عدالــت را نخواهنــد آموخــت ... و جــالل خداونــد را مشــاهده نمــی نمایــد «. بعــد 
از طوفــان، مردمــان روی زمیــن، بــار دیگــر بــر علیــه خداونــد گنــاه ورزیدنــد و عهــد 
خداونــد و فرائــض او، بــرای دومیــن بــار انــکار شــد. هــم مردمــان پیــش از طوفــان و 
هــم نســل نــوح، اقتــدار الهــی را رد کردنــد. و ســپس خداونــد بــا ابراهیــم عهــد بســت 
و وعده داد تا از او قومی پدید آورد که امانت داران احکامش باشند. و شیطان 
نیــز بیدرنــگ بــرای وسوســه و هــالک ایــن قــوم ، دام گســترد. فرزنــدان یعقــوب بــه 
ازدواج بــا بــت پرســتان و پرســتش بتهــای ایشــان وسوســه شــدند. اّمــا یوســف بــه 
خداونــد وفــادار مانــد و صداقــت او بــه ایمــان راســتین شــهادت مــی داد. و بــرای 
خامــوش کــردن چنیــن نــوری بــود کــه شــیطان بــا اســتفاده از حســادت برادرانــش، 
موجــب شــد تــا او بــه بردگــی فروختــه شــود. بــا ایــن حــال، خداونــد مداخلــه کــرد تــا 
معرفــت مربــوط بــه او بــه مــردم مصــر نشــان داده شــود. هــم در خانــه فوطیفــار، و 
هــم در زنــدان، یوســف در خــدا ترســی تعلیــم و تربیــت یافــت تــا بــرای مقــام عالــی 
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نخســت وزیــری آمــاده شــود. نفــوذ او از کاخ فرعــون تــا سرتاســر ســرزمین احســاس 
شــد و شــناخت خداونــد در همــه جــا گســترش یافــت. اســرائیلیانی کــه در مصــر 
ســاکن بودنــد، ثروتمنــد شــدند. کاهنــان بــت پرســت غــرق وحشــت شــده بودنــد، 
هنگامــی کــه دیدنــد مذهــب جدیــد مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. آنــان بــا الهــام از 
شــیطان، در صــدد بــر آمدنــد تــا نــور حقیقــت را خامــوش کننــد. مســئولیت تعلیــم و 
تربیت و ارث ســلطنت به کاهنان ســپرده می شــد و همین روح ضّدیت قاطعانه 
بــا خداونــد و اشــتیاق بــرای بــت پرســتی بــود کــه شــخصیت پادشــاه آینــده مصــر را 

شــکل مــی داد و بــه قســاوت و ســتم کــردن بــه عبرانیــان منجــر مــی شــد.
 در طــول چهــل ســالی کــه موســی از مصــر گریختــه بــود، بــت پرســتی بــر ایــن 
بــود. امیدهــای اســرائیلیان هــر ســال کــم رنگتــر مــی شــد.  ســرزمین حاکــم شــده 
هــم فرعــون و هــم مــردم مصــر بــه واســطه قدرتشــان مغــرور بودنــد و خــدای بنــی 
اســرائیل را مســخره مــی کردنــد. ایــن غــرور آنچنــان زیــاد شــد کــه در مالقــات فرعــون 
با موسی به اوج خود رسید. زمانی که رهبر عبرانی با پیامی از سوی » خداوند، 
خــدای اســرائیل « بــه نــزد فرعــون آمــد، نــا اطاعتــی او از خــدای حقیقــی نبــوده بلکــه 
مخالفــت و مبــارزه طلبــی او بــود کــه موجــب شــد تــا در پاســخ بــه موســی بگویــد: 
» خداونــد کیســت کــه مــن بایــد بــه ســخنان او گــوش بدهــم و اســرائیل را آزاد کنــم؟ 
مــن خداونــد را نمــی شناســم و بنــی اســرائیل را هــم آزاد نمــی کنــم «. از ابتــدا تــا بــه 
آخــر، مخالفــت فرعــون بــا فرمــان خداونــد، نتیجــه بــی اطالعــی او نبــود بلکــه نشــانه 

نفــرت و ضّدیــت او بــود.
هــر چنــد کــه مصریــان بــرای مــدت طوالنــی، خداونــد را انــکار کــرده بودنــد، اّمــا 
خداونــد همچنــان بــه ایشــان فرصــت داد تــا توبــه کننــد. در زمــان یوســف، ســرزمین 
مصــر، پناهــگاه اســرائیلیان بــود و خداونــد بــه خاطــر محبتــی کــه بــه قــوم او نشــان 
داده بودنــده ســربلند شــده بــود و اینــک خــدای رحیــم دیــر غضــب و کثیراالحســان 
بــه هــر یــک از ایشــان فرصــت داد تــا بــه ســوی او بــاز گردنــد. مصریــان بــه واســطه 
پرســتش بتهــا مــورد لعــن قــرار گرفتــه بودنــد، اّمــا همــه آنانــی کــه از خداونــد اطاعــت 
مــی کردنــد، از مجــازات رهایــی مــی یافتنــد. تعصــب و لجاجــت فرعــون شــناخت 
خداوند را اشــاعه داد و باعث شــد تا بســیاری از مصریان به خداوند ایمان آورده 

و او را عبــادت کننــد.
بدلیــل اینکــه اســرائیلیان بســیار عالقمنــد بودنــد تــا بــا بــی دینــان رابطــه داشــته 
باشــند، و از بــت پرســتی ایشــان تقلیــد کننــد، خداونــد بــه ایشــان اجــازه داده بــود 

333

FA-PP-Body.indd   349 3/20/19   1:18 PM



۳۵0  | مشایخ و انبیاء

تــا بــه ســرزمین مصــر وارد شــوند، جایــی کــه نفــوذ یوســف در همــه جــا بــه شــدت 
احســاس می شــد، جایی که شــرایط مناســبی برای ایشــان وجود داشــت تا قومی 
ممتــاز باقــی بماننــد. بــه عــالوه، در اینجــا، بــت پرســتی آشــکار مصویــان و قســاوت و 
ظلم ایشــان نســبت به اســرائیلیان، باید ایشــان را به انزجار از بت پرســتی تشــویق 
اّمــا شــیطان از  پنــاه ببرنــد.  بــه خــدای پدرانشــان  تــا  مــی کــرد و موجــب مــی شــد 
ایــن دوراندیشــی، بــرای اجــرای نقشــه خویــش اســتفاده کــرد و بــا کــور کــردن اذهــان 
بنــی اســرائیل ایشــان را وادار کــرد تــا از اعمــال اربابــان بــت پرستشــان تقلیــد کننــد. 
بــه دلیــل اعتقــاد خرافاتــی در بــاره ســتایش حیوانــات از ســوی مصریــان، عبرانیــان 
اجــازه نداشــتند در خــالل بردگــی در مصــر، هدایــای قربانــی را بــه حضــور خداونــد 
تقدیــم کننــد. بدیــن نحــو، اذهــان ایشــان از طریــق ایــن عبــادت، بــه قربانــی بــزرگ 
معطــوف نشــد و ایمانشــان ضعیــف گردیــد. هنگامــی کــه زمــان رهایــی اســرائیل فــرا 
رســید، شــیطان تــالش کــرد تــا از نقشــه خداونــد جلوگیــری کنــد. هــدف او ایــن بــود 
تــا آن قــوم عظیــم را کــه تعدادشــان بیــش از دو میلیــون نفــر بــود، در جهــل و خرافــه 
پرســتی نگه دارد. قومی که خداوند وعده داده بود تا مبارک ســاخته و کثیر کند، 
و از ایشــان ملتــی قدرتمنــد بســازد، تــا شــناخت مربــوط بــه اراده او را آشــکار کننــد 
قومــی کــه او در نظــر داشــت تــا حافظــان احکامــش ســازد، شــیطان ســعی داشــت 
تــا همیــن قــوم را در ظلمــت و بردگــی نــگاه دارد، تــا شــاید، یــاد خداونــد را از اذهــان 

ایشــان محــو ســازد.
زمانــی کــه معجــزات در مقابــل فرعــون انجــام شــد، شــیطان بــرای خنثــی کــردن 
اثــرات آنهــا، مداخلــه کــرد و مانــع شــد تــا فرعــون برتــری خداونــد را اقــرار کــرده و 
بــه دســتور او عمــل کنــد. او نهایــت ســعی خــود را کــرد تــا کار خداونــد را جعــل 
کــرده و در برابــر اراده او مقاومــت کنــد. اّمــا نتیجــه اقــدام او باعــث شــد تــا قــدرت 
و  گیــرد  قــرار  دیــد  معــرض  در  تــری  العــاده  خــارق  شــکل  بــه  خداونــد  عظمــت  و 
بــرای  بــرای اســرائیلیان و هــم  موجودیــت و اقتــدار خــدای زنــده و حقیقــی، هــم 

شــود. آشــکارتر  مصریــان، 
خداونــد بــا نشــان دادن قــدرت عظیــم خویــش، قــوم بنــی اســرائیل را رهایــی 
بخشــید و تمامــی خدایــان مصــر را مجــازات کــرد. » قــوم برگزیــده خــود را بــا ســرود 
شــادمانی از مصــر بیــرون آورد تــا احــکام او را بــه جــا آورنــد و قوانیــن او را اطاعــت 
نماینــد « )مزامیــر 10۵ آیــات ۴3  تــا ۴۵ (. او بنــی اســرائیل را از بردگــی نجــات داد، 
تــا ایشــان را بــه ســرزمین نیکــو بیــاورد، زمینــی کــه در مشــیت او بــرای ایشــان آمــاده 
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شــده بــود تــا از دســت دشمنانشــان در امــان باشــند، جایــی کــه بتواننــد در زیــر ســایه 
بالهــای او ســاکن شــوند. او ایشــان را بــه نــزد خــود فــرا مــی خوانــد و بــا دســتهای 
قدرتمنــدش احاطــه مــی کــرد و آنــان نیــز، در مقابــل تمامــی نیکویــی و رحمــت او، 
موظــف بودنــد تــا خدایــان دیگــر را پرســتش نکننــد، بلکــه نــام او، یعنــی خــدای زنــده 

را در روی زمیــن، جــالل دهنــد.
در خــالل بردگــی در مصــر، بســیاری از اســرائیلیان، احــکام خداونــد را تــا انــدازۀ 
زیــادی فرامــوش کــرده بودنــد و قوانیــن آن را بــا احادیــث و ُســَنن بــت پرســتی آمیختــه 
بودنــد. خداونــد، ایشــان را بــه ســینا فــرا خوانــد و در آنجــا بــا صــدای خویــش، احــکام 

را اعــالم کــرد.
شــیطان و فرشــتگان شــریر، در آنجــا حاضــر بودنــد و حتـّـی هنگامــی کــه خداونــد، 
احکامــش را بــه قــوم خویــش اعــالم مــی کــرد، شــیطان در صــدد بــود تــا ایشــان را بــه 
گنــاه وسوســه کنــد. ایــن قــوم را کــه خداونــد برگزیــده بــود، مــی خواســت از دســتهای 
وی بیــرون بکشــد. بــا هدایــت کــردن ایشــان بــه بــت پرســتی، او مــی خواســت تاثیــر 
و ســودمندی هــر نــوع پرســتش را از بیــن ببــرد، چــرا کــه انســان نمــی توانــد بــا پرســتش 
چیــزی کــه از خــود او باالتــر نیســت، بــه تعالــی برســد و بــا اثــر دســت خویــش نشــان 
داده شــود. اگــر انســان از دیــدن قــدرت، عظمــت و جــالل خــدای ازلــی، آن انــدازه 
عاجز می شد که او را به یک تمثالی تراشیده شده و یا حتی یک حیوان یا خزنده 
معرفــی مــی کــرد، در آن صــورت، راه بــرای بــی بنــد و بــاری همــوار و امیــال گنــاه آلــود 
غیــر قابــل مهــار مــی کردیــد و همــه چیــز تحــت ســلطه کامــل شــیطان قــرار مــی گرفــت.

درســت در دامنه کوه ســینا، شــیطان نقشــه خویش را برای ســاقط کردن احکام 
خداونــد بــه مرحلــه اجــرا در آورد و بدیــن طریــق، همــان کاری را کــه در آســمان آغــاز 
کرده بود، دنبال کرد. در طول مدت چهل روز که موسی در باالی کوه و در حضور 
خداونــد بــه ســر مــی بــرد، شــیطان مشــغول تحریــک کــردن مــردم بــه ارتــداد و عصیــان 

بــود. در همــان حــال کــه خداونــد مشــغول نوشــتن احــکام خویــش بــود.
تــا بــه قــوم برگزیــده ســپرده شــود، اســرائیلیان بــا انــکار وفاداریشــان نســبت بــه 
خداونــد، خواهــان بتــی از طــال شــده بودنــد و زمانــی کــه موســی از حضــور پــر جاللــی 
خداوند آمد و احکام شریعت را که ایشان وعده داده بودند تا از آن اطاعت کنند، 
بــه همــراه خــود آورد، آنــان را دیــد کــه بــه پرســتش یــک گوســاله طالیــی مشــغول بودنــد. 
شــیطان بــا ســوق دادن بنــی اســرائیل بــه چنیــن بــی حرمتــی گســتاخانه و کفــر 
آمیــزی، نســبت بــه خداونــد، نقشــه هــالک ایشــان را طــرح ریــزی کــرده بــود. و از 
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آنجا که خود ایشــان کامال فاســد گردیده و نشــان داده بودند که چقدر نســبت به 
امتیــازات و بــرکات خداونــد و بــه تعهــدات مکررشــان در مقابــل او بــی تفــاوت شــده 
انــد، شــیطان فکــر کــرد کــه خداونــد ایشــان را رهــا کــرده و بــه هالکــت خواهــد ســپرد. 
و بدیــن ترتیــب، انقــراض نســل ابراهیــم، ذریــت وعــده، کــه بایــد احــکام خداونــد را 
حفــظ مــی کــرده همــان ذریتــی کــه منجــی از میــان ایشــان ظهــور کــرده و شــیطان را 

شکســت مــی داد، قطعــی مــی شــد.
عصیانگــر بــزرگ، قصــد داشــت تــا اســرائیل را نابــود کــرده و از تحقــق نقشــه 
هــای خداونــد، جلوگیــری کنــد. اّمــا مجــددا شکســت خــورد. هــر چنــد، قــوم بنــی 
کنــار  در  لجاجــت  بــا  کــه  آنانــی  نشــدند.  هــالک  اّمــا  بودنــد،  گناهــکار  اســرائیل 
شــیطان مانــده بودنــد، هــالک گردیدنــد، اّمــا بقیــه قــوم، متواضــع گردیــده و توبــه 
کردنــد و خداونــد نیــز ایشــان را عفــو کــرد. رفتــار خداونــد در مقابــل گنــاه و بــت 
پرســتی و هــم چنیــن عدالــت و رحمــت او، بایــد بــه عنــوان یــک شــهادت دائمــی 

بــرای همیشــه بــه ثبــت مــی رســید.
تمامــی کائنــات، حوادثــی را کــه در دامنــه کــوه ســینا بــه وقــوع پیوســته بــود، دیــده 
بودنــد. تفــاوت میــان عملکــرد و حاکمیــت، خداونــد بــا حکومــت شــیطان، کامــالً 
آشــکار شــد و بــار دیگــر ســاکنان بــی گنــاه آســمان، نتایــج مربــوط بــه ارتــداد شــیطان 

و نــوع حکومتــی را کــه او قصــد داشــت در آســمان بنیــان نهــد، مشــاهده کردنــد.
شــیطان بــا وادار کــردن انســانها بــه تخلــف از دومیــن فرمــان، قصــد داشــت تــا 
افــکار ایشــان را در مــورد خداونــد فاســد کنــد. او بــا نادیــده گرفتــن چهارمیــن فرمــان، 
در نظــر داشــت تــا ایشــان را وادار کنــد کــه خداونــد را بــه کلــی فرامــوش کننــد. در 
خواســت خداونــد بــرای احتــرام و پرســتش بــر ایــن حقیقــت اســتوار اســت کــه او 
از خدایــان مشــرکین باالتــر بــوده و خالــق اســت و اینکــه تمامــی مخلوقــات، هســتی 
شــان را مدیــون او هســتند. ایــن امــر در کتــاب مقــدس نیــز بدیــن نحــو هــالک شــده 
اســت. ارمیــای نبــی مــی گویــد: » خداونــد، خــدای حقیقــی اســت، او خــدای زنــده 
و پادشــاه ابــدی اســت خدایانــی کــه آســمان و زمیــن را نیافریدنــد، نابــود خواهنــد 
بــا حکمــت خویــش جهــان را آفریــد  بــا قــدرت خــود زمیــن را ســاخت و  شــد. او 
بــا فهــم خــود آســمانها را گســترانید «، » آنــان کــه بتهــا را مــی ســازند آدمهــای  و 
ســرخورده ای هســتند، چــون خدایانــی کــه مــی ســازند، دروغیــن و بــی جــان انــد. 
آنها بی ارزش و منفورند. وقتی خداوند برای رسیدگی به حساب آنها بیاید، آنها 
همــه نابــود خواهنــد شــد. خــدای یعقــوب مثــل آنهــا نیســت. او خالــق همــه چیــز 
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اســت « )ارمیــای نبــی 10 آیــات 10  تــا 12  - 1۴  تــا 16 (. ســبت بــه عنــوان یادبــود 
قــدرت خالقــه خداونــد، او را بــه عنــوان خالــق آســمان و زمیــن معرفــی مــی کنــد. 
بنابرایــن، گــواه دایمــی وجــود او و یــادآور عظمــت، حکمــت و محبّــت اوســت. اگــر 
ســبت همواره با جدیت نگه داشــته می شــد، منکر خدا و بت پرســت هرگز نمی 

توانســت وجــود داشــته باشــد.
بنیانگــذاری ســبت کــه از بــاغ عــدن سرچشــمه گرفتــه اســت، بــه انــدازه عمــر 
جهان قدمت دارد و قوانین آن از ابتدای آفرینش، از سوی انبیا و مشایخ رعایت 
شــده بود. در خالل بردگی در مصر، قوم بنی اســرائیل از ســوی اربابانشــان تحت 
فشــار قــرار گرفتنــد تــا از مقــررات ســبت تخطــی کننــد و بــه همیــن دلیــل، شــناخت 
قداســت و اهمیــت آن را تــا حــد زیــادی از دســت داده بودنــد. زمانــی کــه شــریعت 
در کوه سینا اعالم شد، نخسین کالم مربوط به حکم چهارم چنین بود: » سبت 
را بــه خاطــر داشــته بــاش و آن را مقــدس بشــمار «. بــرای اینکــه نشــان داده شــود 
کــه ســبت در آن زمــان مقــرر نشــده اســت، بــه مــا توصیــه مــی شــود تــا ریشــه آن را در 
آفرینــش جســتجو کنیــم. شــیطان بــرای محــو کــردن نــام خداونــد از اذهــان انســانها، 
قصــد داشــت تــا ایــن یــادگار عظیــم را نابــود کنــد. اگــر انســانها، خالــق خویــش را 
فرامــوش مــی کردنــد، دیگــر نمــی توانســتند در مقابــل قــدرت شــریر مقاومــت کننــد 

و شــیطان از طعمــه خویــش اطمینــان مــی یافــت.
دشــمنی شــیطان بــر علیــه شــریعت خداونــد، او را وادار کــرد تــا بــا هــر یــک از 
فرامیــن دهگانــه مبــارزه کنــد. اهــل محبــت و اطاعــت از والدیــن، بــا قانــون عظیــم 
محبــت وفــاداری بــه خداونــد، ارتبــاط نزدیکــی دارد. بــی احترامــی بــه اقتــدار والدیــن، 
بــه ســرعت بــه نادیــده گرفتــن اقتــدار خداونــد منجــر خواهــد شــد. تالشــهای شــیطان 
بــرای کوچــک جلــوه دادن فرمــان پنجــم، بــه همیــن دلیــل اســت. اصــل توصیــه شــده 
در ایــن حکــم، در میــان اقــوام بــی دیــن مــورد بــی توجهــی قــرار مــی گرفــت. در میــان 
ایــن اقــوام، پــدران و مــادران در ســن پیــری بــه حــال خــود رهــا شــده و یــا کشــته مــی 
شــدند. در میــان خانــواده، مــادر از احتــرام اندکــی بــر خــوردار بــود و بــه محــض فــوت 
شــوهرش، موظــف بــود تــا بــه اقتــدار بزرگتریــن پســرش گــردن نهــد. اطاعــت فرزنــد از 
والدیــن از ســوی موســی توصیــه شــده بــود، اّمــا هنگامــی کــه اســرائیلیان از خداونــد 
فاصله گرفتند، فرمان پنجم نیز همانند سایر فرامین مورد بی توجهی قرار گرفت.

شــیطان » از آغــاز قاتــل بــود « و بــه محــض اینکــه اختیــار انســانها را در دســت 
گرفــت، نــه تنهــا ایشــان را وادار بــه تنفــر و کشــتن یکدیگــر کــرد، بلکــه بــا بــه چالــش 
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طلبیــدن گســتاخانه اقتــدار خداونــد، تخلــف از حکــم ششــم را بــه جزئــی از مذهــب 
ایشــان تبدیــل کــرد.

افــکار منحــرف اقــوام بــی دیــن در خصــوص صفــات الهــی، باعــث شــده بــود تــا 
ایشــان قربانــی کــردن انســان را بــرای جلــب حمایــت بــت هایشــان، امــری ضــروری 
تلقــی کننــد و هولنــاک تریــن جنایــات را تحــت انــواع مختلــف بــت پرســتی مرتکــب 
شــوند. در یکــی از ایــن آئیــن هــا، کــودکان را مجبــور مــی کردنــد تــا در مقابــل بــت 
هــا از میــان آتــش عبــور کننــد. اگــر کــودک صحیــح و ســالم از میــان آتــش عبــور مــی 
کــرد، مــردم ایمــان مــی آوردنــد کــه قربانیهایشــان پذیرفتــه شــده اســت و در نتیجــه، 
هدایــای بســیاری را بــه کــودک تقدیــم کــرده و او را گرامــی مــی داشــتند. اّمــا اگــر 
کــودک در حیــن عبــور از آتــش دچــار ســوختگی مــی شــد، کشــته شــدن او حتمــی 
بــود و مــردم تصــور مــی کردنــد کــه خشــم خدایــان برانگیختــه شــده اســت و بــه قتــل 
رســاندن کــودک، خشــم خدایــان را فــرو خواهنــد نشــاند. بنابرایــن، کــودک را در 
مقابــل بــت هــا قربانــی مــی کردنــد. در ایامــی کــه قــوم بنــی اســرائیل از خداونــد دور 

شــده بودنــد، ایــن آئیــن هــای نفــرت انگیــز تــا حــّدی در میــان ایشــان رایــج بــود.
فرمــان هفتــم نیــز خیلــی زود بــه نــام مذهــب زیــر پــا گذاشــته شــد. شــنیع تریــن و 
نفــرت انگیزتریــن آئیــن هــا، بخشــی از عبــادت بــت پرســتان را تشــکیل مــی داد. خــود 
بتهــا مظهــر ناپاکــی بودنــد و پرســتندگان آنهــا نیــز بــرای ارضــاء امیــال شــرم آور، آزاد 

گذاشــته شــده بودنــد.
فســاد اخالقــی بــه نحــوی غیــر عــادی رواج یافتــه بــود و اعیــاد مذهبــی بــه صحنــه 
فساد آشکار و عمومی تبدیل گردیده بود. تعدد زوجات به زودی رواج یافت و این 
یکــی از گناهانــی بــود کــه خشــم خداونــد را بــر علیــه مردمــان پیــش از طوفــان برانگیختــه 
بود. اّما بعد از طوفان مجدداً رایج شــده بود. تالش حســاب شــده شــیطان، تحریف 
بنیــان ازدواج، ضعیــف کــردن روابــط زناشــویی و کوچــک جلــوه دادن قداســت و 
اهمیــت آن بــود، چــرا کــه بــه هیــچ طریــق دیگــری نمــی توانســت شــباهت خداونــد در 

انســان را خدشــه دار کــرده و راه مصیبــت و شــرارت را همــوار ســازد.
از همــان ابتــدای مجادلــه بــزرگ، نقشــه شــیطان غلــط معرفــی کــردن شــخصیت 
خداونــد و تحریــک عصیــان بــر علیــه شــریعت او بــود و ظاهــراً در ایــن کار موفــق 
بــه نظــر مــی رســید. عــده کثیــری از مــردم دروغهــای او را بــاور کــرده و خودشــان را 
در مقابــل خداونــد قــرار دادنــد. اّمــا در بحبوحــه فعالیــت شــریر، اهــداف خداونــد 
همــواره بــا موفقیــت بــه پیــش مــی رود و او عدالــت و نیکویــی خــود را بــه تمامــی 
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مخلوقــات خویــش آشــکار مــی کنــد. بــه واســطه وسوســه هــای شــیطان، تمامــی نــوع 
بشــر از احــکام خداونــد ســرپیچی کردنــد، اّمــا بــا قربانــی شــدن پســر او، ایــن فرصــت 
در اختیــار ایشــان قــرار داده شــد تــا بــه ســوی خداونــد بازگردنــد. آنــان بــه واســطه 
فیــض مســیح قــدرت مــی یابنــد تــا از احــکام پــدر اطاعــت کننــد. بدیــن نحــو، خداونــد 
در هــر عصــری، حتــی در میانــه ارتــداد و عصیــان، قومــی را پدیــد مــی آورد کــه بــه 
او وفــادار هســتند، قومــی کــه » تعالیــم او در دلهــای ایشــان ثبــت شــده اســت « 

)کتــاب اشــعیا ۵1  آیــه 7(.
بــا دروغ بــود کــه شــیطان، فرشــتگان را فریــب داد و بــه ایــن نحــو، نقشــه خویــش 
را در همــه دورانهــا در میــان مــردم عملــی کــرده اســت. او ایــن روش را تــا بــه آخــر 
ادامــه خواهــد داد. اگــر او جنــگ بــا خداونــد و احــکام او را بــه صراحــت اقــرار مــی 
کــرد، انســانها دقــت مــی کردنــد، اّمــا او چهــره عــوض کــرده و حقیقــت را بــا دروغ در 
هــم مــی آمیــزد. خطرنــاک تریــن دروغهــا، آنانــی هســتند کــه بــا حقیقــت آمیختــه شــده 
انــد. بــه ایــن طریــق اســت کــه دروغهــا، پذیرفتــه مــی شــوند و روح را اســیر کــرده و 
نابــود مــی کننــد. شــیطان بــا ایــن   روش، جهــان را بــا خــود همــراه مــی کنــد، اّمــا روزی 

مــی رســد کــه پیــروزی او بــرای همیشــه پایــان خواهــد یافــت.
رفتــار خداونــد بــا گنــاه و عصیــان بــه افشــا شــدن کامــل نقشــه هــای او منجــر 
خواهــد شــد کــه مدتهــا بــه طــور پنهانــی دنبــال شــده بــود. نتایــج حکمرانــی شــیطان و 
ثمرات کنار گذاردن احکام الهی برای مشــاهده تمامی خالیق هوشــمند قرار گرفته 
اســت. احــکام خــدا کامــالً بــی مالمــت و پابرجــا خواهــد بــود. دیــده خواهــد شــد کــه 
همه اعمال و امور خدا با مرجعی نسبت به خیریت ابدی برای امت وی مدیریت 
گردیــده و خیریــت همــه جهانهایــی کــه او خلــق نمــوده اســت. شــیطان خــودش در 

محضــر جهــان شــاهد دادگســتری حکومــت خــدا و عدالــت احــکام اوســت.
زمــان دور نخواهــد بــود زمانــی کــه خــدا برخاســته و اقتــدار بــی حرمــت شــده 
اش را توجیــه و برقــرار کنــد. » خداونــد از جایــگاه آســمانی خــود مــی آیــد تــا مــردم 
دنیــا را بهخاطــر گناهانشــان مجــازات کنــد. قتلهایــی کــه بــه طــور مخفــی روی زمیــن 
مرتکــب شــده بودنــد، آشــکار خواهــد شــد و زمیــن دیگــر کشتهشــدگان را پنهــان 
نخواهد کرد « )اشعیا 26: 21(. » اما کیست که یارای ایستادن در مقابل او را 
داشــته باشــد؟ و کیســت کــه بتوانــد آمدنــش را تحمــل کنــد؟ زیــرا او همچــون آتــش 
ســوزانی اســت کــه فلــز را تصفیــه مــی کنــد و مثــل صابونــی اســت کــه کثیــف تریــن 
لبــاس هــا را پــاک مــی کنــد « )مالکــی ۳: 2(. امــت اســرائیل بخاطــر گناهانشــان 
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تــا بــه کــوه نردیــک شــوند، هنگامــی کــه خــدا در ُشــرُف نــازل  قدغــن شــده بودنــد 
شــدن بــود تــا احــکام خویــش را ابــالغ نمایــد مبــادا کــه جــالل ســوزاننده حضــور وی 
آنــان را هــالک کنــد. چنانچــه جلــوه هــای قــدرت او در مکانــی انتخــاب شــده بــرای 
ابــالغ احــکام خــدا باشــند، چقــدر دهشــتناک مــی بایســت بــوده باشــد زمانــی کــه او 
بــرای اجــرای ایــن احــکام مقــدس بیایــد. آنانیکــه اقتــدار او را پایمــال کردنــد چگونــه 
مــی تواننــد تــاب جــالل او را در روز عظیــم جــزا داشــته باشــند؟ خوفهــای کــوه ســینا 
بــه مــردم ارائــه خواهــد شــد تــا معــرف صحنــه هــای روز جــزا باشــد. صــدای شــیپور 
اســرائیل را فــرا مــی خوانــد تــا بــا خــدا مالقــات کننــد. صــدای رهبــر کروبــی و شــیپور 
خداونــد هــم زنــدگان و هــم مــردگان کل زمیــن را فــرا خواهــد خوانــد تــا بحضــور خــدا 
بیاینــد. پــدر و پســر در مالزمــت جماعــت فرشــتگان بــر روی کــوه حاضــر بودنــد. در 
روز بــزرگ داوری مســیح » بــا جــالل پــدر خویــش بهمــراه فرشــتگان خواهــد آمــد « 
)متــی 16: 27(. او آنــگاه بــر تخــت جــالل خویــش جلــوس خواهــد کــرد و در برابــر او 

همــه اقــوام گــرد هــم خواهنــد آمــد. 
وقتــی کــه حضــور الهــی بــر روی کــوه ســینا ظاهــر گردیــد، جــالل خداونــد همچــون 
آتشــی بلعنــده در نظــر همــه بنــی اســرائیل بــود. ولــی وقتــی کــه مســیح بــا جــالل و بــا 
فرشتگان بیاید همه زمین با نور حضور او بشدت درخشان خواهد شد. » خدای 
مــا مــی آیــد اّمــا نــه در ســکوت، بلکــه بــا آتــش ســوزنده کــه در پیشــاپیش اوســت و 
توفــان ســهمگین کــه در اطــراف اوســت. آســمانها و زمیــن را بــه گواهــی میطلبــد تــا بــر 
قــوم خــود داوری کنــد « )مزامیــر ۵0: ۳ و ۴(. جریانــی آتشــین فرســتاده شــده و در 
مقابــل او قــرار خواهــد گرفــت کــه بــا حــرارت شــدید عناصــر را ذوب خواهــد نمــود، 
همچنیــن زمیــن را و همــه چیزهایــی کــه در آنســت را خواهــد ســوزاند. » بــه شــما کــه 
رنــج و آزار مــی بینیــد و همچنیــن بــه مــا آســودگی خواهــد بخشــید. ایــن کار در روزی 
کــه عیســی خداونــد از آســمان بــا فرشــتگان توانــای خــود ر آتشــی فــروزان ظهــور کنــد، 
انجــام خواهــد گرفــت و بــه آنانــی کــه خــدا را نمــی شناســند و انجیــل خداونــد مــا 

عیســی را رد مــی کننــد کیفــر خواهــد داد « )دوم تســالونیکیان 1: 7 و 8(. 
هیــچ بنــی بشــری تــا آنزمــان شــاهد چنیــن ظهــور قــدرت الهــی نبــوده اســت تــا 
زمانیکــه احــکام از کــوه ســینا ابــالغ گردیــد. » آوارگان را ســر و ســامان میدهــد و 
اسیران را با شادمانی آزاد میکند. اّما گردنکشان را آواره بیابان میسازد « )مزامیر 
68: 6(. در میانه شدید ترین رعشه های طبیعت، ندای خداوند همچون شیپور 
از ابرهــا شــنیده شــد. کــوه از شــالوده آن تــا قلــه آن لرزیــد و جماعــت بنــی اســرائیل 
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بــا رنــگ پریدگــی و لــرزان از تــرس صــورت خــود را بــر زمیــن نهادنــد. او کــه صدایــش 
زمیــن را بــه لــرزه انداخــت گفــت: » یکبــار دیگــر نــه تنهــا زمیــن، بلکــه آســمانها را 
نیــز خواهــد لرزانیــد « )عبرانیــان 12: 26(. کالم مــی گویــد: » خداونــد از آســمان 
میخروشــد، و از مــکان مقــّدس و متعــال خــود مثــل رعــد میغــرّد «، » آســمان و 
زمیــن بــه لــرزه مــی آینــد « )ارمیــا 2۵: ۳0(، )یوئیــل نبــی ۳: 16(. در آن روز عظیــم 
کــه مــی آیــد آســمانها خواهــد شــکافت » آســمان ماننــد طومــار درهــم پیچیدهــای 
ناپدیــد شــد و همــه کوههــا و جزیــره هــا از جــای خــود منتقــل شــدند « )مکاشــفه 6: 
1۴(. » زمیــن مثــل یــک آدم مســت بــی ثبــات و مثــل آلونکــی در برابــر توفــان از یــک 
ســو بــه ســوی دیگــر حرکــت میکنــد. دنیــا زیــر بــار گناهانــش خــم شــده اســت؛ آن 

ســقوط میکنــد و دیگــر برنخواهــد خاســت « )اشــعیا 2۴: 20(. 
بــا  همــه  آنهــا   « میــرود «،  بیــن  از  شهامتشــان  و  رمــق  بــی  همــه  دســتهای   «
تــرس و درد -دردی مثــل درد زنــی در حــال زایمــان- مغلــوب خواهنــد شــد. آنهــا بــه 
یکدیگــر نــگاه میکننــد و صورتهایشــان از خجالــت ســرخ خواهــد بــود « )ارمیــا ۳0: 
6(، » خداونــد میگویــد: مــن بالیــی بــر زمیــن نــازل میکنــم و تمــام مردمــان شــریر را 
بــه خاطــر گناهانشــان مجــازات خواهــم کــرد. مــن مغــروران را حقیــر و متکبّــران و 
ظالمان را تنبیه خواهم کرد « )اشعیا 1۳: 7، 8، 11(. وقتی که موسی از محضر 
الهــی در کــوه بــه پائیــن آمــد، مکانــی کــه لــوح هــای شــهادت را دریافــت نمــود، بنــی 
بــود  را جــالل بخشــیده  او  کــه ســیمای  را  نــوری  تحمــل  تــاب  تقصیــرکار  اســرائیل 
نداشــت. چقــدر کمتــر متخلفــان مــی تواننــد بــه روی پســر خــدا بنگرنــد هنگامــی کــه 
بــا همــه فرشــتگان آســمان بــا جــالل پــدر خویــش ظهــور مــی کنــد تــا داوری خــود را بــر 
خطــاکاران احــکام او و کســانی کــه کفــاره او را نپذیرفتنــد اجــرا نمایــد. آنانیکــه کــه بــه 
احــکام خــدا بــی توجهــی نمــوده و بــر روی خــون مســیح راه رفتنــد، » و پادشــاهان 
و فرمانروایــان زمیــن، سرلشــکران و توانگــران، زورمنــدان و همــة انســانها چــه بــرده 
و چــه آزاد، خــود را در غارهــا و در میــان صخرههــای کوههــا پنهــان ســاختند. و بــه 
کــوه و صخرههــا گفتنــد: بــه روی مــا بیفتیــد و مــا را از چهــره تختنشــین و از خشــم 
و غضــب بــرّه پنهــان کنیــد، زیــرا روز عظیــم خشــم آنهــا رســیده اســت، چــه کســی 
میتواند آن روز را تحّمل کند؟ « )مکاشفه 6: 1۵-17(. » وقتی آن روز فرا رسد، 
آنهــا بُتهــای طالیــی و نقرهــای را کــه خــود ســاخته بودنــد بــه جلــوی موشــهای کــور و 
خّفاشــها میریزنــد. وقتــی خداونــد بیایــد تــا زمیــن را بــه لــرزه درآورد، مــردم بــرای فــرار 
از خشم خداوند و قدرت و جاللش، خود را در حفرههای زمین و یا در غارهای 
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کوههــای ســنگی پنهــان میکننــد « )اشــعیا 2: 20 و 21(. آنــگاه مشــاهده خواهــد 
شــد کــه طغیــان شــیطان بــر ضــد خــدا خــدا منتــج بــه انهــدام خــودش و همــه کســانی 
شــد کــه تصمیــم گرفتنــد تــا از زیــر دســتان او بشــوند. شــیطان اینگونــه مطــرح کــرده 
بــود کــه از طغیــان و ســرپیچی برآینــد خوبــی حاصــل خواهــد شــد ولــی دیــده خواهــد 
شــد کــه » مــزد گنــاه مــوت اســت «. » روز داوری ماننــد تنــوِر شــعله ور فــرا میرســد 
و همــه اشــخاص متکبّــر و شــریر را ماننــد کاه میســوزاند. آنهــا طــوری میســوزند 
کــه هیــچ چیــزی از آنهــا باقــی نخواهــد مانــد « )مالکــی ۴: 1(. شــیطان، ریشــه هــر 
گنــاه و همــه شــرارت کاران کــه شــاخه هــای او هســتند کامــالً منقطــع خواهنــد 
شــد و گنــاه بــا همــه پریشــانی و ویرانــی کــه از آن حاصــل شــده بــود ختــم خواهــد 
شــد. ســراینده مزامیــر مــی گویــد » ملــل جهــان را ســرزنش نمــوده، مردمــان بــدکار 
را از بیــن بردهــای، و نامشــان را بــرای ابــد محــو کردهــای. دشــمنان بــرای همیشــه 
نابــود شــدند، و شهرهایشــان را بــه خرابــه تبدیــل کــردی کــه حتـّـی یــادی از آنهــا باقــی 

نمانــد « )مزامیــر 9: ۵ و 6(.
ولــی در میانــه جــوش و خــروش داوری الهــی، فرزنــدان خــدا دلیلــی بــرای تــرس 
نخواهند داشت. » غرّش صدای خداوند از فراز کوه صهیون برمیخیزدو همچون 
رعــد از اورشــلیم فریــاد میزنــد. آســمان و زمیــن بــه لــرزه میآینــد، اّمــا خداونــد پناهــگاه 
قــوم خــود، اســرائیل بــوده از ایشــان حمایــت مــی کنــد « )یوئیــل نبــی ۳: 16(. روزی 
کــه وحشــت و نابــودی را بــرای خاطیــان احــکام خــدا بهمــراه خواهــد داشــت، بــرای 
مطیعــان » خوشــی غیــر قابــل وصــف و پــر جــالل خواهــد بــود «. خــدا مــی فرمایــد 
» مقدسین من نزد من آئید «، » کسانی که با ایثار و قربانی ها با من عهد بستند 

و آســمانها اعــالم میکننــد کــه خــدا عــادل اســت، و او خــودش داوری میکنــد «.
» آنــگاه بــار دیگــر قــوم مــن تفــاوت بیــن نیکــوکاران و بــدکاران و نیــز تفــاوت بیــن 
آنانــی کــه خــدا را خدمــت میکننــد و آنانــی را کــه خدمــت نمیکننــد، خواهنــد دیــد « 
)مالکــی ۳: 18(. » ای کســانی کــه میدانیــد راســتی چیســت و شــما کســانی کــه 
تعالیــم مــن در دلهــای شــما ثبــت شــده بــه مــن گــوش کنیــد. نترســید وقتــی مــردم 
تــو  تــو، از  بــه شــما ناســزا میگوینــد، خداونــد، خــدای  شــما را ســرزنش میکننــد و 
پــس  تــو  از  دادم،  تــو  بــه  خــود  در خشــم  کــه  را  پیالهــای  میگویــد:  و  میکنــد  دفــاع 
میگیــرم. تــو دیگــر مجبــور نخواهــی بــود از ایــن پیالــه کــه تــو را ایــن چنیــن گیــج میکنــد، 
بنوشــی. خداونــد میگویــد: مــن بــه شــما قــدرت خواهــم بخشــید. چــرا از انســان 
فانــی، کــه مثــل علــف صحــرا زودگــذر اســت، واهمــه داری؟ « )اشــعیا ۵1: 7، 
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22، 12(. » ممکــن اســت کوههــا و تلهــا درهــم بریزنــد، اّمــا محبّــت پایــدار مــن بــرای 
تــو، هیچوقــت پایــان نخواهــد داشــت، و مــن بــه پیمــان خــودم بــرای صلــح همیشــه 
وفــادار خواهــم بــود ایــن اســت آنچــه خدایــی کــه شــما را دوســت دارد مــی گویــد « 

)اشــعیا ۵۴: 10(. 
برنامــه عظیــم رســتگاری بــه بازگردانــدن کامــل جهــان بــه لطــف خــدا منتــج خواهــد 
شــد. همــه چیزهایــی کــه بواســطه گنــاه از دســت رفتــه بــود، ترمیــم و احیــا مــی شــود. 
نــه تنهــا انســان بلکــه زمیــن نیــز رســتگار خواهــد شــد تــا بطــور ابــدی مطیــع باشــند. 
بــرای شــش هــزار ســال شــیطان در کشــمکش بــود تــا زمیــن را بــه تملــک خــود در 
آورد. اینــک هــدف ازلــی و اصیــل خــدا در خلقــت وی محقــق مــی گــردد. » اّمــا 
مقّدســین خــدای متعــال، قــدرت ســلطنت را تــا ابــد بــه دســت خواهنــد گرفــت « 

)دانیــال 7: 18(. 
» از طلــوع تــا غــروب آفتــاب نــام خداونــد را ســتایش کنیــد « )مزامیــر 11۳: 
۳(. » در آن روز، خداونــد بــر تمــام روی زمیــن پادشــاهی میکنــد و همــه خداونــد را 
بــه عنــوان یــک خــدای واحــد میپرســتند و نــام یگانــه او را یــاد میکننــد « )زکریــا 1۴: 
9(. کالم مــی گویــد: » خداونــدا، کالم تــو تــا ابــد باقــی اســت؛ آن کالم در آســمانها 
پایــدار اســت «؛ » کارهــای خداونــد بــا عدالــت و راســتی و احــکام او همــه، قابــل 
اعتمــاد میباشــند. همــة آنهــا پایــدار و ابــدی هســتند، زیــرا بــر عدالــت و راســتی بنــا 
شــده انــد « )مزامیــر 119: 89؛ 111: 7 و 8(. احــکام مقــدس کــه شــیطان از آنــان 
نفــرت داشــت و در پــی نابــودی آنهــا بــود در سراســر جهــان عــاری از گنــاه مکــرم و 
معــزز خواهــد بــود و » همانطــور کــه بذرهــا در زمیــن جوانــه میزننــد و رشــد میکننــد، 
تمــام دنیــا او را  قــوم خــودش را نجــات میدهــد،و  بــه همــان نحــو خــدای متعــال 

ســتایش خواهنــد کــرد « )اشــعیا 61: 11(.
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۳0
» خیمه عبادت و 
آئنی های آن « 

 ]این فصل بر اساس کتاب خروج بابهای 2۵ تا ۴0؛
الویان بابهای ۴ و 16 تدوین گردیده است[

زمانی که موسی باالی کوه و در حضور خداوند بود، به او حکمی داده شد: 
» بــه قــوم بگــو بــرای مــن خیمــه ای مقــدس بــر پــا کننــد تــا در بیــن آنهــا ســاکن شــوم « 
)کتاب خروج 2۵  آیه 8 (. دســتورات کامل برای ســاختن خیمه عبادت داده شــد. 
قــوم بنــی اســرائیل، بــه واســطه تــرک دیــن، برکــت حضــور خداونــد را از دســت داده 
بودنــد و بــر پــا کــردن خیمــه عبــادت، بــرای حضــور خداونــد در بیــن ایشــان، بــرای 
مدتــی غیــر ممکــن بــود. اّمــا بعــد از اینکــه مجــدداً مــورد لطــف خداونــد قــرار گرفتنــد، 

رهبــر بــزرگ اســرائیل فرمــان خداونــد را اجــرا کــرد.
مردانــی کــه از مهــارت و دانــش ویــژه ای بــر خــوردار بودنــد، از ســوی خداونــد 
بــرای ســاختن ایــن مــکان مقــدس برگزیــده شــدند. خداونــد نقشــه ایــن مــکان و ابعــاد، 
شــکل، مصالــح و وســایل داخــل آن را شــخصاً بــه موســی اعــالم کــرد. خیمــه مقــدس 
دست بشر، باید » شبیه خیمه حقیقی « و » مظهر چیزهای آسمانی باشد نمونه 
کوچکی از خیمه آسمانی « )عبرانیان 9: 2۳ و 2۴(، جایی که مسیح، کاهن اعظم 
ما، بعد از تقدیم زندگی خود به عنوان یک قربانی، باید برای گناهکاران شفاعت 
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می کرد. خداوند در باالی کوه سینا، نمونه ای از خیمه آسمانی را به موسی نشان 
داد و بــه او امــر کــرد تــا همــه چیــز را مطابــق نمونــه نشــان داده شــده بســازد. موســی 

تمــام ایــن دســتورات را نوشــت تــا آنهــا را بــه رهبــران قــوم ابــالغ کنــد.
بــرای بنــای خیمــه عبــادت، تــدارکات فــراوان و پُــر هزینــه ضــروری بــود و مقــدار 
خداونــد،  اّمــا  بــود.  نیــاز  مــورد  مصالــح  تریــن  ارزش  بــا  و  گرانبهاتریــن  از  زیــادی 
هدایایــی را کــه از روی میــل تقدیــم مــی شــد، قبــول مــی کــرد. او بــه موســی فرمــود: 
» هــر کســی کــه از روی میــل خــود هدیــه ای بــرای مــن بیــاورد آن را قبــول کــن «. 
عشــق بــه خــدا و روح ایثارگرانــه در آمــاده ســاختن مــکان ســکونت بــرای قــادر مطلــق 

از نخســتین ضروریــات بودنــد.
تمامــی مــردم، یکپارچــه بــه نــدای خداونــد پاســخ گفتنــد. » آنــگاه تمــام کســانی 
کــه مایــل بودنــد، بــرای خداونــد هدیــه آوردنــد تــا در خیمــه مقــدس خداونــد، بــرای 
وظایــف مربــوط بــه آن و لباســهای مقــدس بــه کار بــرده شــوند. پــس مــرد و زن، بــا 
رضایــت آمدنــد و حلقــه، انگشــتر، گوشــواره، دســتبند و هــر قســم زیــورآالت طــال بــا 

خــود آوردنــد و تقدیــم خداونــد کردنــد « )کتــاب خــروج 3۵  آیــات 21  و 22 (.
» هــر کســی کــه کتــان نفیــس، پشــم ارغوانــی، بنفــش و قرمــز، پارچــه بافتــه شــده 
از موی بُز، پوســت قرمز قوچ و چرم نفیس داشــت آوردند. و برخی هدایای نقره 

ای و برنزی و عّده ای چوب اقاقیا آوردند « )کتاب خروج 3۵  آیات 23 -28 (.
» همــه زنهایــی کــه در کارهــای دســتی مهــارت داشــتند، پارچــه هــای پشــمی 
ارغوانــی، بنفــش و قرمــز و کتــان نفیــس را کــه خــود بافتــه بودنــد بــه حضــور خداونــد 
نــخ مــی ریســیدند. رهبــران ســنگهای  بُــز  تقدیــم کردنــد. آنهــا هــم چنیــن از ســوی 
عتیــق و نگیــن هــای زینتــی بــرای جامــه مخصــوص کاهنــان و ســینه پــوش آوردنــد. 
هــم چنیــن عطریــات و روغــن چــراغ، روغــن مَســح و بُخــور خــوش بــو هدیــه آوردنــد « 

)کتــاب خــروج 3۵  آیــات 2۵  تــا 21(.
زمانــی کــه کار بنــای خیمــه عبــادت در حــال انجــام بــود، مــردم از پیــرو جــوان، 
متوجــه  امــر  اینکــه مســئولین  تــا  آوردنــد  مــی  را  کــودک، هدایایشــان  و  زن  و  مــرد 
شــدند کــه بــه انــدازه کافــی و حتــی بیشــتر از نیازشــان، مصالــح در اختیــار دارنــد. و 
موســی مجبــور شــد تــا بــه سرتاســر اردوگاه اعــالم کــرده، بگویــد: » تــا دیگــر هدیــه ای 
بــرای خیمــه مقــدس نیاورنــد «  )کتــاب خــروج 36  آیــه 6 ( و بدیــن ترتیــب، مــردم از 
آوردن هدایــا منــع گردیدنــد. شــکایتهای اســرائیلیان و بالیــای آســمانی کــه بــه خاطــر 
گناهانشــان برایشــان نــازل شــد، چــون هشــداری بــرای نســل هــای آینــده بــه ثبــت 
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رســیده اســت. و اخــالص، غیــرت و ســخاوتمندی ایشــان نیــز الگویــی قابــل تقلیــد 
هســتند. همــه آنانــی کــه بــه پرســتش خداونــد عشــق مــی ورزنــد، و حضــور مقــدس 
و پــر برکــت او را ارج مــی نهنــد، در آمــاده ســاختن مکانــی کــه او بتوانــد بــا ایشــان 
مالقــات کنــد، همــان روحیــه ایثارگرانــه را از خــود بــروز خواهنــد داد. آنــان اشــتیاق 
خواهنــد داشــت تــا بهتریــن چیزهایــی را کــه دارنــد بــه حضــرر او تقدیــم کننــد. خانــه 
ســاخته شــده بــرای خداونــد نبایــد مدیــون کســی باشــد، چــرا کــه بــا ایــن کار بــه او بــی 
احترامــی مــی شــود. مبلــغ کافــی بــرای تحقــق کار بایــد از روی میــل داده شــود، تــا 
کارگــران هماننــد ســازندگان خیمــه عبــادت بگوینــد: » دیگــر هدیــه ای بــرای خیمــه 

مقــدس نیاوریــد «. 
خیمــه عبــادت طــوری ســاخته شــده بــود کــه اجــزا آن مــی توانســت از هــم جــدا 
شــده و در تمامــی ســفرهای اســرائیلیان بــه همــراه ایشــان حمــل شــود. از ایــن رو، 
طــول آن از پنجــاه و پنــج فــوت و عــرض و ارتفــاع آن از هجــده فــوت تجــاوز نمــی کــرد. 
بــا ایــن حــال، یــک بنــای باشــکوه بــود. چــوب مــورد اســتفاده بــرای ســاختن خیمــه و 
لــوازم آن، از درخــت اقاقیــا بــود کــه در مقایســه بــا چــوب ســایر درختــان ســینا، کمتــر 
در معــرض پوســیدگی قــرار مــی گرفــت. دیوارهــا از تختــه هــای محمومــی و صــاف 
تشــکیل شــده بــود کــه بــا ســتونها و اتصــاالت نقــره ای محکــم نگــه داشــته مــی شــد و 
همــه اینهــا بــا طــال زرانــدود شــده بــود. ســقف خیمــه از چهــار نــوع پــرده کــه یکــی از 
آنهــا از نخهــای پشــمی ارغوانــی، بنفــش و قرمــز و کتــان تابیــده شــده خــوش بافــت 
کــه بــا تمثلهــای فرشــته نگهبــان کــه بــا مهــارت طــرح شــده بــود، تزئیــن شــده بــود. و 
ســه پــرده دیگــر بــه ترتیــب از مــوی بـُـز، پوســت قــوچ کــه بــه رنــگ قرمــزه رنــگ شــده بــود 
و بــا روکــش دیگــری از چــرم اعــال پوشــانده شــده بــود، بــرای محافظــت کامــل، مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گرفــت.
خیمه عبادت با یک پرده زیبا و با شــکوه به دو بخش تقســیم شــده بود و پرده 
مشــابه دیگــری وجــود داشــت کــه ورودی اولیــن بخــش را پوشــانده بــود. ایــن پــرده 
هــا از نخهــای پشــم تابیــده شــده بــه رنگهــای بنفــش، ارغوانــی و قرمــز ســاخته شــده 
و بــا تمثالهــای فرشــتگان نگهبــان تزئیــن شــده بــود. ایــن فرشــتگان نماینــده فوجهــای 
ملکوتــی هســتند کــه بــا کار مذبــح آســمانی رابطــه داشــته و روح هــای خدمتگــزاری 

هســتند کــه بــه قــوم خــدا بــر روی زمیــن خدمــت مــی کننــد.
خیمــه مقــدس در یــک محوطــه بــاز کــه صحــن نــام داشــت قــرار گرفتــه بــود و 
بــا پــرده هایــی از کتــان خــوش بافــت کــه بــا ســتونهای برنــزی نگــه داشــته مــی شــد، 
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آن  شــرقی  الیــه  منتهــی  در  محوطــه صحــن  بــه  ورودی  دروازه  بــود.  شــده  احاطــه 
قــرار داشــت، و بــا پــرده هایــی کــه بــا اشــیا گرانقیمــت و بــا مهــارت تزئیــن گردیــده 
بــود، پوشــانده شــده بــود. ســاختمان خیمــه عبــادت از بیــرون بــه وضــوح دیــده مــی 
شــد. در داخــل صحــن و نزدیــک تریــن جــا بــه دروازه ورودی، مذبحــی از برنــج بــرای 
بــر روی ایــن مذبــح، تمامــی قربانیهــا در  قربانیهــای ســوختنی ســاخته شــده بــود. 
آتشــی کــه بــرای خداونــد روشــن مــی شــد، مــی ســوخت و خــون قربانــی کفــاره ، بــر 
روی برجســتگی هــای آن کــه بــه شــکل شــاخه بــود، پاشــیده مــی شــد. بیــن قربانــگاه 
و دروازه ورودی خیمــه، یــک حــوض برنــزی قــرار داشــت کــه پایــه برنــزی آن از آینــه 
هایــی ســاخته شــده بــود کــه زنهــای اســرائیلی از روی میــل تقدیــم کــرده بودنــد. و 
هــر بــار کــه کاهنــان بــه مکانهــای مقــدس وارد مــی شــدند و یــا بــرای تقدیــم هدایــای 
ســوختنی بــه حضــور خداونــد، بــه قربانــگاه نزدیــک مــی شــدند، دســتها و پاهایشــان 

را در ایــن حــوض مــی شســتند.
یــا چراغــدان و  نــان، شــمعدان و  قُــدس، میــز  مــکان  اولیــن بخــش، یعنــی  در 
قربانــگاه بُخــور قــرار داشــت. میــز نــان در قســمت شــمالی خیمــه قــرار مــی گرفــت 
و بــا طــالی خالــص پوشــانده شــده بــود. کاهنــان در روزهــای ســبت، دوازده قــرص 
نــان را در دو ردیــف شــش تایــی روی ایــن میــز قــرار مــی دادنــد و بــر هــر ردیــف نــان، 
بــه حضــور  بــر آتــش  نــان  بــه عنــوان نمونــه ای از  تــا  کُنــدر خالصــی مــی پاشــیدند، 
خداونــد تقدیــم کننــد. ایــن قرصهــای نــان، مقــّدس بــه حســاب مــی آمــد و بایــد بــه 
مــی شــد. در قســمت جنوبــی خیمــه، چراغــدان هفــت  وســیله کاهنــان خــورده 
شــاخه بــا چراغهایــش قــرار داشــت. پایــه، شــاخه هــا و جــا چراغــی هــا یــک تکــه 
بودنــد. جــا چراغــی هــر شــاخه بــه شــکوفه بــادام و هــر یــک دارای گل و گلبــرگ 
ســاخته شــده بــود. شــش شــاخه از چراغــدان ســرزده بــود. پایــه اصلــی چراغــدان، 
بــا چهــار پیالــه بــه شــکل شــکوفه بــادام بــا گل و گلبــرگ آن تزئیــن یافتــه بــود. گلبــرگ 
هــا و شــاخه هــا بــا چراغــدان یــک تکــه و از طــالی خالــص و چکــش کاری شــده، 
ســاخته شــده بودنــد. بــه خاطــر اینکــه در خیمــه عبــادت پنجــره ای وجــود نداشــت، 
بلکــه روز و شــب روشــن بودنــد.  چراغهــا هرگــز همزمــان خامــوش نمــی شــدند، 
درســت پیــش از اینکــه مــکان قـُـدس بــا پــرده ای از مــکان قـُـدس االقــداس جــدا شــود، 
حضــور مســتقیم خداونــد بــر روی قربانــگاه بُخــور مســتقر شــد. روی ایــن قربانــگاه، 
کاهــن هــر روز صبــح و عمــر بایســتی بخــور مــی ســوزاند و شــاخه هــای آن بــا خــون 
قربانیهــا لمــس مــی شــد و در روز کفــاره، خــون قربانیهــا بــر آن پاشــیده مــی شــد. 
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آتــش روی ایــن قربانــگاه، از ســوی خــود خداونــد روشــن مــی شــد و بخــور مقــّدس، 
عطــر خوشــبوی خــود را هــر روز و هــر شــب در دو مــکان قُــدس و قُــدس االقــداس 

و در خــارج از خیمــه عبــادت پراکنــده مــی کــرد.
در آنســوی پــرده درونــی، مــکان قــدس االقــداس قــرار داشــت، مکانــی کــه مرکــز 
خدمــت کفــاره و شــفاعت بــود و ســمبُل ارتبــاط میــان آســمان و زمیــن محســوب 
مــی شــد. در ایــن مــکان، تابــوت عهــد و صندوقــی از چــوب اقاقیــا کــه از درون و 
بــود، قــرار  نــواری از طــال دور آن کشــیده شــده  بــا طــال پوشــانیده شــده و  بیــرون 
داشــت. ایــن صنــدوق یــک خزانــه ای بــود بــرای حفــظ و نگهــداری لوحهــای ســنگی 
کــه ده فرمــان خداونــد بــر روی آن نوشــته شــده بــود. از ایــن رو، صنــدوق عهــد یــا 
تابــوت عهــد نــام گرفتــه بــود، چــرا کــه ده فرمــان، اســاس و پایــه پیمــان خداونــد بــا قــوم 

بنــی اســرائیل محســوب مــی شــد.
ســر پوشــش صنــدوق عهــد، کرســی رحمــت نامیــده مــی شــد. ایــن ســر پــوش 
از طــالی  کــه  نگهبــان  و دو فرشــته  بــود  طــال ســاخته شــده  یکپارچــه  تکــه  یــک  از 
خالــص ســاخته شــده بودنــد، در دو طــرف آن قــرار داشــتند. ایــن دو فرشــته یکــی از 
بالهایشــان را بــه ســوی بــاال بــاز کــرده و بــا بــال دیگــر، بدنشــان را بــه نشــانه احتــرام و 
تواضــع پوشــانده بودنــد. )حزقیــال 1: 11 را ببینیــد(. ایــن دو کروبــی در وضعیتــی 
بــا احترامبــه طــرف کُرســی  بــود و  قــرار داشــتند کــه صورتهایشــان بســوی یکدیگــر 
رحمــت خــم شــده بــود، نشــان دهنــده احتــرام و عالقــه ای اســت کــه فرشــتگان 

آســمان بــرای احــکام خــدا و نقشــه نجــات انســانها قایــل هســتند.
در بــاالی کُرســی رحمــت، شــکینا یــا )ســکینه( قــرار داشــت کــه تجلــی حضــور 
خداونــد بــود. و از طریــق فرشــتگان، خداونــد اراده خــود را آشــکار مــی کــرد. بعضــی 
اوقــات پیغامهــای خداونــد بــه وســیله صدایــی از ابــر بــه کاهــن اعظــم ابــالغ مــی شــد. 
بــر روی فرشــته ســمت راســت قــرار مــی گرفــت کــه  نــوری  یــک  بعضــی اوقــات، 
نشــانه رضایــت یــا پذیــرش بــود و یــا یــک ســایه یــا ابــری بــو بــاالی فرشــته ســمت چــپ 

قــرار مــی گرفــت کــه نارضایتــی و عــدم پذیــرش را نشــان مــی داد.
احــکام خداونــد کــه در درون صنــدوق عهــد نگهــداری مــی شــد، قانــون عدالــت 
و پارســایی بــود. ایــن احــکام، فــرد گناهــکار را بــه مــرگ محکــوم مــی کــرد، اّمــا در 
بــاالی احــکام، کرســی رحمــت قــرار داشــت کــه حضــور خداونــد را نشــان مــی داد و 
از طریــق آن، فــرد گناهــکار و توبــه کار، مــورد عفــو قــرار مــی گرفــت. بــه ایــن نحــو، بــا 
کار مســیح بــرای نجــات مــا، کــه بــه مــوردی نمادیــن در خدمــت قربانــگاه نشــان داده 
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مــی شــود، » محبــت پایــدار و وفــاداری بــا هــم مالقــات مــی کننــد و صلــح و عدالــت 
یکدیگــر را در آغــوش خواهنــد کشــید « )کتــاب مزامیــر 8۵  آیــه 10 (.

هیــچ زبانــی قــادر نیســت شــکوه و عظمــت درون خیمــه عبــادت را توصیــف 
کنــد. دیوارهــای پوشــیده از طــال کــه نــور شــمدان طالیــی را منعکــس مــی کردنــد، 
سایه های درخشان پرده ها که به زیبایی گلدوزی شده بودند به همراه فرشتگان 
درخشــان، میــز و قربانــگاه بخــور کــه بــا پوشــش طالیــی شــان مــی درخشــیدند، و در 
آنســوی پــرده دوم ، صنــدوق مقــّدس عهــد بــا دو فرشــته اســرار آمیــز آن و در بــاالی 
آن شــکینا یــا )ســکینه( مقــّدس قــرار داشــت کــه مظهــر آشــکار حضــور خداونــد بــود. 
و تمامــی اینهــا چیــزی نبــود، جــز تصویــری کــم رنــگ از خیمــه بــا شــکوه خداونــد در 

آســمان، جایــی کــه مرکــز مهــم خدمــت بــرای نجــات آنــان محســوب مــی شــود.
کار بنــای خیمــه عبــادت، چیــزی حــدود شــش مــاه طــول کشــید و زمانــی کــه کامــل 
شــد، موســی تمامــی کارهایــی را کــه ســازندگان انجــام داده بودنــد، بازرســی کــرد و آن 
را مطابــق نقشــه و دســتوراتی کــه خداونــد در کــوه بــه او داده بــود، مقایســه کــرد. و » 
موســی همــه را برکــت داد، زیــرا همــه چیــز مطابــق دســتوراتی بــود کــه خداونــد بــه او 
داده بود « )کتاب خروج 39  آیه 73 (. تعداد کثیری از اسرائیلیان برای دیدن خیمه 
عبــادت دور آن جمــع شــدند، و در همــان حــال کــه بــا خشــنودی بــه منظــره آن خیــره 
شــده بودند، ســتون ابر، خیمه حضور خداوند را پوشــاند و» جالل خداونده خیمه 
را پــر کــرد. « )کتــاب خــروج 20  آیــه 3۴ (. عظمــت و جــالل خداونــد بــه حــّدی آشــکار 
شــده بــود کــه حتــی خــود موســی بــرای مدتــی نتوانســت بــه خیمــه وارد شــود. مــردم، 
پذیرفتــه شــدن عمــل دستهایشــان را بــا هیجــان بســیار نظــاره کردنــد، بــا ایــن حــال از 
فریــاد شــادمانی اثــری نبــود. ســکوتی ســنگین بــر همــه جــا حکــم فرمــا بــود. و لحظاتــی 
بعد، شادی دلهایشان، به اشک شوق تبدیل شد و زمزمه کنان خداوند را سپاس 

مــی گفتنــد، زیــرا در میــان ایشــان ســاکن شــده بــود.
بــه فرمــان خداونــد، قبیلــه الوی بــرای خدمــت در خیمــه عبــادت برگزیــده شــد. 
در زمانهــای بســیار دور، هــر مــردی کاهــن خانــواده خویــش محســوب مــی شــد. 
در زمــان ابراهیــم، مســئولیت کهانــت حــق نخســت زادگــی تلقــی مــی شــد و بــه 
بزرگتریــن پســر خانــواده محــّول مــی شــد. اینــک خداونــد قبیلــه الوی را بــه عــوض 
بــود.  برگزیــده  عبــادت  خیمــه  در  خدمــت  بــرای  اســرائیل،  تمامــی  زاده  نخســت 
خداونــد بــا اعطــای ایــن مقــام بــر جســته بــه قبیلــه الوی، وفــاداری ایشــان را هــم بــرای 
خدمــت در خیمــه عبــادت و هــم بــرای اجــرای احــکام او، زمانــی کــه بنــی اســرائیل 
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بــا پرســتش گوســاله طالیــی از دیــن برگشــته بــود، مــورد تاییــد قــرار داد. بــه ایــن نحــو، 
مقــام کهانــت بــه هــارون و پســران او محــدود شــد و فقــط هــارون و پســران او اجــازه 
یافتنــد تــا در حضــور خداونــد خدمــت کننــد، و بقیــه افــراد قبیلــه، مســئولیت خیمــه 
عبــادت و نگهــداری از وســایل آن را بــه عهــده گرفتنــد. آنــان بایــد بــه همــراه کاهنــان، 
در خدماتشــان حاضــر مــی شــدند اّمــا اجــازه قربانــی کــردن، ســوزاندن بُخــور، و یــا 

دیــدن اشــیا، مقــّدس را نداشــتند.
برای کاهنان، مطابق وظایفشــان، لباس ویژه ای، اختصاص یافت. خداوند 
بــه موســی امــر کــرده بــود: » بــرای بــرادرت هــارون لبــاس کهانــت تهیــه کــن ،  تــا بــه او 
وقــار و جــالل بخشــد « )کتــاب خــروج 28  آیــه 2 (. جامــه کاهــن از کتــان ســفید و 
بــه صــورت یــک پارچــه بافتــه شــده بــود کــه تــا پاییــن پــا امتــداد داشــت و بــا کمربنــدی 
کــه از جنــس خــود جامــه و بــا رنگهــای آبــی، بنفــش و قرمــز گلــدوزی شــده بــود، بــه 
دور کمــر بســته مــی شــد. یــک تــاج یــا دســتار تزئیــن شــده بــر روی ســر ایشــان بســته 
مــی شــد. موســی در بوتــه مشــتعل دســتور یافتــه بــود تــا نعلینــش را از پایــش بیــرون 
نحــو،  بــه همیــن  بــود.  بــود، زمیــن مقــّدس  ایســتاده  بــر آن  کــه  زیــرا جایــی  بیــاورد، 
کاهنــان نیــز نبایــد بــا نعلیــن بــه خیمــه عبــادت وارد شــوند. زیــرا گــرد و خاکــی کــه بــه 
نعلیــن هــای ایشــان چســبیده بــود، مــکان مقــدس را آلــوده مــی کــرد. آنــان پیــش از 
وارد شــدن بــه خیمــه عبــادت، بایــد نعلیــن هــا یشــان را در صحــن بیرونــی خیمــه، 
در آورنــد و پیــش از خدمــت در خیمــه عبــادت و یــا در قربانــگاه بُخــور، دســتها و 
پاهایشــان را مــی شســتند. بــه ایــن نحــو، یــاد مــی گرفتنــد تــا پیــش از نزدیــک شــدن 

بــه حضــور خداونــد، هــر نــوع ناپاکــی را از خــود دور کننــد.
لبــاس کاهــن اعظــم از پارچــه نفیــس بــود کــه بــا مهــارت و زیبایــی خامــی دوختــه 
شــده و شایســته مقــام کهانــت بــود. او عــالوه بــر لبــاس کاهنــان عــادی، جامــه ای 
آبــی مــی پوشــید کــه یــک تکــه بافتــه شــده بــود. دور دامــن او بــا زنگولــه هــای طالیــی 
بــه شــکل انــار کــه از کتــان نفیــس و پشــم تابیــده ارغوانــی، بنفــش و قرمــز درســت 
شــده بودنــد، تزئیــن شــده بــود. در بیــرون آن ایفــود بــود. یــک جامــه ای کوتاهتــر کــه 
از طــال و الجــورد و ارغــوان و قرمــز و کتــان نــازک بافتــه شــده بــود و بــا یــک کمربنــدی 
از همــان رنــگ کــه بــه زیبایبــی ســاخته شــده بــود، نگــه داشــته مــی شــد. ایفــود، بــدون 
آســتین بــود و بــر روی شــانه هــای آن ســنگهای مرصــع در دو طــوق طــال و منقــوش 
بــه نقــش خاتــم، موافــق نامهــای اســرائیل نصــب شــده بــود بــاالی ایفــود، ســینه پــوش 
قرار داشــت که مهم ترین جامه کهانت به شــمار می رفت و از همان مواد ایفود 

351

FA-PP-Body.indd   367 3/20/19   1:18 PM



۳68  | مشایخ و انبیاء

ســاخته شــده بود. جلیقه ای به شــکل مربع و به وســیله یک ریســمان آبی از حلقه 
هــای طالیــی از شــانه هــا آویــزان بــود. در چهــار ردیــف آن ســنگهای قیمتــی نصــب 
شــده بــود و تعــداد ســنگها دوازده و بــر هــر کــدام آنهــا نــام دوازده قبیلــه اســرائیل 

حــک شــده بــود. خداونــد بــه موســی امــر فرمــوده بــود:
» هارون اســامی طایفه های اســرائیل را که روی ســینه پوش نوشــته شــده، بر 
روی قلبــش حمــل کنــد تــا هــر وقــت بــه مــکان مقــدس و بــه حضــور مــن مــی آیــد، آنهــا 
را همیشــه بــه یــاد مــن کــه خداونــدم بیــاورد « مســیح، کاهــن اعظــم نیــز کــه بــا خــون 
خــود در حضــور پــدر بــرای گناهــکاران شــفاعت مــی کنــد، نــام آنهــا را بــر روی قلبــش 
حمــل مــی کنــد. نویســنده مزامیــر مــی گویــد: » مــن فقیــر و نیازمنــدم، اّمــا خداونــد 
دربــاره مــن تفکــر مــی کنــد « )کتــاب مزامیــر 90  آیــه 17  و کتــاب خــرج 28  آیــه 129( .

بــزرگ و بســیار درخشــان  در ســمت راســت و چــپ ســینه پــوش دو ســنگ 
نصــب شــده بــود کــه اوریــم و تُمیــم نــام داشــتند. اراده خداونــد بــا ایــن دو ســنگ 
بــه کاهــن اعظــم و از طریــق کاهــن اعظــم بــه مــردم ابــالغ مــی شــد. هنگامــی کــه 
بــرای تصمیــم گیــری در حضــور خداونــد مطــرح مــی شــد، احاطــه شــدن  مســایل 
ســنگ ســمت راســت در هالــه ای از نــور، نشــانه موافقــت یــا تاییــد خداونــد بــود. 
در حالــی کــه ســایه انداختــن ابــر بــر روی ســنگ ســمت چــپ نشــانه مخالفــت و 

عــدم تاییــد بــود.
 دســتار یــا ســربند کاهــن اعظــم از عمامــه ای ســفید از جنــس کتــان بــود کــه یــک 
حلقــه ای طالیــی بــه وســیله یــک نــوار الجــوردی بــه آن ضمیمــه شــده بــود. روی ایــن 
حلقــه، کلمــات زیــر حکاکــی شــده بــود: » قدوســیت بــرای خداونــد.» هــر چیــزی کــه 
بــه لبــاس و طــرز رفتــار کاهنــان مربــوط مــی شــد، بایــد قدوســیت خداونــد و اهمیــت 
پرســتش او را بــه همــه کســانی کــه بــه حضــور او وارد مــی شــدند، خاطــر نشــان کنــد.

خیمــه عبــادت و خدمــت کاهنــان بایــد » تنهــا شــبیه و ســایر چیزهــای آســمانی 
را خدمت کنند « و از این رو کار بســیار با اهمیتی بود. به همین دلیل، خداوند 
ابــالغ  موســی  بــه  را  صریحــی  دســتورالعمل  نمادیــن،  خدمــت  ایــن  بــا  ارتبــاط  در 
کــرد. خدمــت در خیمــه عبــادت از دو بخــش روزانــه و ســالیانه تشــکیل شــده بــود. 
خدمت روزانه در مذبح قربانگاه بخور، در صحن خیمه عبادت و در مکان قدس 

انجــام مــی شــد.
هیــچ کــس بــه جــز کاهــن اعظــم اجــازه نداشــت بــه داخــل قــدس االقــداس نظــر 
کنــد. کاهــن اعظــم، فقــط یــک بــار در ســال و آنهــم بــا دقــت تمــام و آمادگــی کامــل 
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مــی توانســت وارد آن شــود. او بــا تــرس بــه حضــور خداونــد مــی رفــت و مــردم در 
ســکوت بــرای بازگشــت او انتظــار مــی کشــیدند و بــرای دریافــت برکــت آســمانی 
دعــا مــی کردنــد. کاهــن اعظــم در مقابــل کرســی رحمــت بــرای اســرائیل کفــاره مــی 
داد و خداونــد در ابــر جــالل بــا او مالقــات مــی کــرد. اگــر اقامــت کاهــن اعظــم در 
مــکان قــدس االقــداس بیشــتر از حــّد معمــول طــول مــی کشــید، مــردم وحشــت زده 
مــی شــدند، زیــرا تصــور مــی کردنــد کــه گناهــان ایشــان و یــا گناهــان خــود کاهــن، 

باعــث هالکــت وی شــده اســت.
خدمــت روزانــه از ســوزاندن قربانــی ســوختنی در صبــح و عصــر، و ســوزاندن 
بُخور معطر بر روی مذبح طالیی و قربانی های ویژه برای گناهان شخصی تشکیل 
مــی شــد. هــم چنیــن در روزهــای ســبت و اعیــاد ویــژه مراســم قربانــی انجــام مــی شــد. 
هــر صبــح و عصــر، یــک بــرّه یــک ســاله بــر روی مذبــح ســوزانده مــی شــد و بــه ایــن نحــو، 
تقدیس روزانه قوم برای خداوند و اتکا دائم ایشــان به خون مســیح اعالم می شــد. 
خداونــد بــه صراحــت امــر کــرده بــود کــه تمامــی قربانیهــای تقدیمــی بــرای خدمــت 
مذبــح » بایــد ســالم و بــی عیــب باشــند « )خــروج 12 آیــه ۵(. کاهنــان موظــف بودنــد 
تــا همــه حیواناتــی را کــه بــرای قربانــی آورده مــی شــدند، امتحــان کننــد و هــر کــدام را 
کــه دارای عیــب بودنــد، رد کننــد. فقــط قربانــی » بــی عیــب « مــی توانســت نمــاد 
ســالمتی کامــل او باشــد، کــه خــود را همچــون » بــره بــی عیــب و نقــص « قربانــی مــی 
کــرد. )اول پطــرس 1  آیــه 19 (. پولــس رســول بــه ایــن قربانیهــا، بــه عنــوان یــک تصویــری 

از آنچــه کــه پیــروان مســیح بایــد باشــند، اشــاره مــی کنــد.
همچــون  را  خــود  بدنهــای  کــه  کنــم  مــی  اســتدعا  شــما  از   « گویــد:  مــی  او 
قربانــی زنــده و مقــدس و پســندیده خــدا، بــه او تقدیــم کنیــد کــه عبــادت معقــول 
وقــف  را  خــود  زندگــی  بایــد   .) 1 12  آیــه  رومیــان  )کتــاب   » اســت  همیــن  شــما 
خدمــت بــه خداونــد کــرده و در حــد امــکان بهتریــن قربانــی را بــه او تقدیــم کنیــم. 
تقدیــم  او  بــه  را  چیــز  بهتریــن  اینکــه  مگــر  شــد،  نخواهــد  مــا خشــنود  از  خداونــد 
کنیــم. آنانــی کــه او را بــا تمامــی دل و جــان دوســت دارنــد، مشــتاقند تــا بــه بهتریــن 
شــکل او را خدمــت کننــد و دایمــاً ســعی خواهنــد کــرد تــا تمامــی توانائیشــان را 

بــرای انجــام اراده او بــه کار گیرنــد.
کاهــن بــا تقدیــم قربانــی ســوختنی، بیــش از هــر گونــه فعالیــت دیگــری کــه در 
خدمــت روزانــه انجــام مــی داد، بــه حضــور خداونــد نزدیــک مــی شــد. از آنجــا کــه 
پــرده درونــی خیمــه عبــادت تــا بــاالی ســاختمان آن امتــداد نداشــت، جــالل خداونــد 
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کــه بــر بــاالی کرســی رحمــت ظاهــر مــی شــد، تــا حــدودی از مــکان مقــدس قابــل 
رویــت بــود. هنگامــی کــه کاهــن بخــور را بــه حضــور خداونــد تقدیــم مــی کــرد، بــه 
صنــدوق عهــد نــگاه مــی کــرد و بــا بلنــد شــدن بُخــور، جــالل خداونــد بــر روی کرســی 
رحمــت نــزول مــی کــرد و فضــای قــدس االقــداس را پــر مــی کــرد. طــوری کــه کاهــن 
مجبــور مــی شــد تــا دروازه خیمــه عبــادت عقــب نشــینی کنــد. همانطــور کــه در آن 
خدمــت نمایــان، کاهــن بــا ایمــان بــه کرســی رحمــت کــه نمــی توانســت ببینــد، نظــر 
مــی کــرده بــه همــان نحــو، اینــک قــوم خداونــد بایــد دعاهایشــان را بــه ســوی مســیح، 
کاهــن اعظــم کــه بــا چشــمان انســانی نادیدنــی اســت و بــه خاطــر ایشــان در خیمــه 

آســمانی شــفاعت مــی کنــد، معطــوف کننــد.
کــرد،  مــی  صعــود  آســمان  بــه  اســرائیل  بنــی  دعاهــای  بــا  همــراه  کــه  بُخــوری 
فضایــل و شــفاعت مســیح و پارســایی کامــل او را ترســیم مــی کنــد کــه بــه واســطه 
ایمــان بــه قــوم او داده مــی شــود و بــه تنهایــی مــی توانــد پرســتش مقدســین را مــورد 
پســند خداونــد قــرار دهــد. در مقابــل پــرده قــدس االقــداس مذبــح شــفاعت دائمــی 
و در مقابــل مــکان قــدس، قربانــگاه کفــاره قــرار داشــت. نزدیــک شــدن بــه خداونــد، 
از طریــق خــون قربانــی و تقدیــم بخــور میســر مــی شــد و اینهــا نمادهایــی بودنــد کــه 
بــه مســیح، شــافی اعظــم اشــاره مــی کردنــد کــه از طریــق او گناهــکاران بــه خداونــد 
نزدیــک مــی شــوند. تنهــا از طریــق اوســت کــه رحمــت و نجــات در دســترس توبــه 

کننــدگان و مؤمنیــن قــرار مــی گیــرد.
هــر روز صبــح و عصــر، هنگامــی کــه کاهنــان بــرای تقدیــم بُخــور بــه مــکان مقــدس 
داخــل مــی شــدند، قربانــی روزانــه آمــاده بــود تــا بــر روی مذبــح بیرونــی صحــن هیــکل 
تقدیــم شــود. ایــن مراســم بــرای عبــادت کننــدگان کــه در خیمــه عبــادت اجتمــاع مــی 
کردنــد، بســیار بــا اهمیــت تلقــی مــی شــد. آنــان پیــش از اینکــه از طریــق خدمــت 
دلهایشــان  تفحــص  بــه  نیــت  خلــوص  بــا  شــوند،  وارد  بــه حضــور خداونــد  کاهــن 
مشــغول مــی شــدند و بــه گناهانشــان اعتــراف مــی کردنــد. آنــان بــه ســوی مــکان 
مقــدس نظــر کــرده و در ســکوت دعــا مــی کردنــد. و بــه ایــن نحــو، راز و نیازهایشــان 
بــه همــراه دود بُخــور بــه آســمان بلنــد مــی شــد و ایمــان ایشــان بــه فضایــل منجــی 
موعــود کــه بــا قربانــی کفــاره مجســم شــده بــود، بیشــتر مــی شــد. زمانهــای مقــرر بــرای 
قربانــی صبحــگاه و غــروب، بســیار بــا اهمیــت و مقــدس تلقــی مــی شــد و تمامــی 
قــوم در ایــن ســاعات بــه عبــادت و دعــا مشــغول مــی شــدند. و بعدهــا هنگامــی کــه 
یهودیــان بــه عنــوان اســیران در ســرزمین هــای دور پراکنــده مــی شــدند، هنــوز هــم در 
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آن ســاعات مقــرر، بــه ســوی اورشــلیم نگریســته و بــا خــدای اســرائیل راز و نیــاز مــی 
کردنــد. مطابــق همیــن عــادت، مســیحیان نیــز بــرای دعــا و عبــادت صبــح و عصــر، 
از یــک الگویــی برخــوردار هســتند. هــر چنــد کــه خداونــد آئیــن هــای تکــراری و بــدون 
روح پرســتش را محکوم می کند، اّما از آنانی که او را دوســت دارند و هر صبح و 
شــام بــرای آمــرزش گناهانشــان دعــا کــرده و در خواستهایشــان را بــرای بــرکات مــورد 

نیــاز مطــرح مــی کننــد، بــا دیــده احســان مــی نگــرد.
حضــور  در  جاودانــی  هدیــه  یــک  عنــوان  بــه  همــواره  تقدیمــی  مقــدس  نــان 
خداونــد باقــی مــی مانــد. بــه همیــن دلیــل، بخشــی از قربانــی روزانــه محســوب مــی 
شــد و نــان مقــدس، یــا » نــان تقدیمــی « نامیــده مــی شــد. زیــرا همیشــه بــر روی میــز 
و در حضــور خداونــد بــود. )خــروج 2۵  آیــه 30 (. ایــن نــان، معــرف وابســتگی انســان 
بــه خداونــد، هــم بــرای غــذای روحانــی بــود کــه تنهــا از طریــق میانجــی گــری مســیح 
دریافــت مــی شــد. خداونــد، قــوم اســرائیل را در بیابــان بــا نــان آســمانی ســیر کــرده 
بــود و آنــان هنــوز هــم بــرای غــذای موقتــی و بــرکات روحانــی بــه ســخاوت و بخشــش 
او وابســته بودنــد. هــم َمنــا و هــم نــان تقدیمــی بــه مســیح، نــان زنــده ای کــه بــه خاطــر 
مــا همــواره در حضــور پــدر مــی باشــد، اشــاره مــی کننــد. خــود مســیح فرمــود: » مــن 
آن نــان زنــده هســتم کــه از آســمان آمــده اســت « )انجیــل یوحنــا 6  آیــات ۴8  تــا 
۵1 (. کُنــدر بــر روی قرصهــای نــان قــرار داده مــی شــد و زمانــی کــه ایــن قرصهــای 
نــان در روز ســبت برداشــته مــی شــد تــا بــا قرصهــای نــان تــازه جایگزیــن شــود، کُنــدر 
بــه عنــوان یــاد بــود در حضــور خداونــد و بــر روی قربانــگاه ســوزانده مــی شــد. مهــم 
تریــن بخــش از خدمــت روزانــه، خدمتــی بــود کــه بــه خاطــر افــراد انجــام مــی شــد. 
شــخص گناهــکار و نــادم، قربانــی خــود را بــه دروازه خیمــه عبــادت مــی آورد و بــا 
قــرار دادن دســت خویــش بــر ســر قربانــی، بــه کناهانــش اعتــراف مــی کــرد و بــه ایــن 
نحــو، گناهــان خــود را در ظاهــر بــه قربانــی بیگنــاه منتقــل مــی کــرد. ســپس حیــوان 
را بــا دســتهای خویــش ذبــح مــی کــرد و کاهــن خــون قربانــی را بــه درون مــکان قــدس 
حمــل کــرده و در مقابــل پــرده ای کــه در آن ســوی آن صنــدوق عهــد قــرار داشــت، 
مــی باشــید. بــا ایــن مراســم و از طریــق پاشــیده شــدن خــون قربانــی، کنــاه فــرد در 
ظاهــر بــه مــکان مقــدس منتقــل مــی شــد. در بعضــی مــوارد خــون قربانــی بــه مــکان 
قــدس حمــل نمــی شــد، اّمــا گوشــت آن بایــد بــه وســیله کاهــن خــورده مــی شــد، 
همانطــور کــه موســی بــه پســران هــارون امــر کــرده، گفتــه بــود: » چــرا قربانــی گنــاه 
را در مــکان مقــدس نخوریــد؟ زیــرا ایــن قربانــی مقــدس، قربانیهاســت کــه بــه شــما 
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داده شــده اســت تــا کفــاره گناهــان قــوم اســرائیل باشــد « )الویــان 10 آیــه 17(. هــر 
دوی ایــن آییــن هــا بــه یکســان ، انتقــال گنــاه از شــخص نــادم را بــه مــکان مقــدس 

نشــان مــی دادنــد.
ایــن چنیــن بــود، کاری کــه هــر روزه و در سرتاســر ســال ادامــه داشــت. گناهــان 
شــدن  آلــوده  موجــب  یافــت،  مــی  انتقــال  قربانــگاه  بــه  نحــو  ایــن  بــه  کــه  اســرائیل 
مکانهــای مقــدس مــی شــد و بــه همیــن دلیلــی بــرای پــاک کــردن گناهــان، الزم بــود تــا 
کار ویــژه ای انجــام شــود. خداونــد دســتور داد تــا بــرای هــر یــک از مکانهــای مقــدس 
و هــم چنیــن بــرای قربانــگاه، کفــاره ای داده شــود تــا » آن را از آلودگیهــای قــوم 

اســرائیل پــاک کنــد و تقدیــس نمایــد « )کتــاب الویــان 16  آیــه 19 (.
ســالی یکبــار، در روز بــزرگ کفــاره، کاهــن بــرای پــاک کــردن قربانــگاه، بــه مــکان 
شــد، خدمــت  مــی  انجــام  آنجــا  در  کــه  کاری  شــد.  مــی  داخــل  االقــداس  قــدس 

ســالیانه را تکمیــل مــی کــرد. 
در روز کفــاره، دو بـُـز را گرفتــه و بــه دروازه خیمــه مقــدس مــی آوردنــد و روی آنهــا 
قرعــه مــی انداختنــد تــا معلــوم شــود کــه » کــدام بُــز از آن خداونــد و کــدام یــک را 
بایــد در بیابــان رهــا کننــد «. بـُـزی کــه قرعــه نخســت بــر آن مــی افتــاد بایــد بــرای کفــاره 
گناهــان قــوم قربانــی مــی شــد و کاهــن بایــد خــون آن را بــه قــدس االقــداس بــرده و بــر 
کرســی رحمــت مــی پاشــید.» بــه ایــن طریــق بــرای مقــدس تریــن مــکان کــه بــه خاطــر 
گناهــان قــوم آلــوده شــده و بــرای خیمــه مقــدس کــه در میــان ایشــان قــرار داشــت و 

ناپــاک گردیــده بــود، کفــاره داده مــی شــد « )کتــاب الویــان 16 آیــه 16 (.
» و هــارون هــر دو دســت خــود را بــر ســر آن بگــذارد و بــه گناهــان و خطاهــای 
قــوم اســرائیل اعتــراف کنــد و گناهانشــان را بــر ســر آن بــز انتقــال دهــد. ســپس بُــز را 
شــخص معینــی بــه بیابــان ببــرد و در آنجــا رهــا کنــد. آن حیــوان تمــام تقصیــرات مــردم را 
به جای غیر مسکونی می برد « )کتاب الویان 12  آیات 21  و 22 (. تا زمانی که بز به 
بیابان بُرده نمی شد، مردم خودشان را از زیر بار سنگین گناهانشان آزاد تلقی نمی 
کردنــد. زمانــی کــه مراســم مربــوط بــه کفــاره ادامــه داشــت، تمامــی قــوم متاثــر بودنــد و 

تمــام فعالیــت هــا متوقــف مــی شــد و قــوم بــه دعــا و روزه مشــغول مــی شــدند.
حقایــق مهــم در ارتبــاط بــا کفــاره از طریــق ایــن آییــن ســالیانه بــه مــردم تعلیــم داده 
مــی شــد. در آییــن هــای مربــوط بــه قربانــی گنــاه کــه در طــول ســال برگــزار مــی شــد، 
یــک جایگزیــن بــه جــای گناهــکار پذیرفتــه مــی شــد، ولیکــن خــون قربانــی تــاوان کاملــی 
گنــاه را نمــی پرداخــت، بلکــه یــک راهــی فراهــم مــی شــد، تــا از طریــق  آن، گنــاه بــه 
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قربانگاه منتقل شود. شخص گناهکار با قربانی کردن یک حیوان، اقتدار احکام را 
به رسمیت می شناخت و به گناه خویش در تخطی کردن از آن، اعتراف می کرد و 
بدین نحو، ایمان خویش به مسیح را که می بایست گناه جهان را بردارد، اعالم می 
کــرد. بــا ایــن حــال، بــه طــور کل از محکومیــت شــریعت آزاد نمــی شــد. در روز کفــاره، 
کاهــن اعظــم بــرای قــوم قربانــی کــرده و بــا خــون آن بــه مــکان قــدس االقــداس وارد مــی 
شــد و آن را بــر کرســی رحمــت در بــاالی الــواح شــریعت مــی پاشــید. و بــا ایــن عمــل، 
مطالبــه شــریعت کــه زندگــی گناهــکار را طلــب مــی کــرد، پرداخــت مــی شــد. ســپس، 
کاهــن اعظــم بــه عنــوان میانجــی، گناهــان را بــر خــود مــی گرفــت و مــکان مقــدس را 
ترک می کرد و بار گناهان اسرائیل را با خود حمل می کرد. او در برابر دروازه خیمه 
عبادت، هر دو دست خود را بر سر بُزی که سپر بالی دیگران میشد می گذاشت 
و » بــه گناهــان و خطاهــای قــوم اســرائیل اعتــراف کــرده و گناهــان ایشــان را بــر ســر آن 
بـُـز انتقــال مــی داد و همانطــور کــه بــز گناهــان مــردم را حمــل کــرده و بــه بیابــان بـُـرده مــی 
شــد، ایــن گناهــان بــرای همیشــه از مــردم دور مــی شــد « )  کتــاب عبرانیــان 8  آیــه ۵ (.

همانگونــه کــه شــرح داده شــد، خیمــه زمینــی از ســوی موســی و مطابــق الگویــی 
کــه در کــوه بــه او نشــان داده شــده بــود، ســاخته شــد و آن » نمــادی بــود از زمــان 
آن  مقــدس  مــکان  دو  و  مــی شــد «  تقدیــم  قربانیهــا  و  آن، هدایــا  در  کــه  حاضــر 
» شــبیه چیزهــای آســمانی بودنــد « و مســیح کاهــن اعظــم مــا، » خدمتگــذار مــکان 
مقــدس یعنــی آن خیمــه حقیقــی اســت کــه خداونــد بــر پــا کــرده اســت، نــه انســان « 

)کتــاب عبرانیــان 9  آیــات 9  و 23 ؛ بــاب 8  آیــه 2 (.
و یوحنــای رســول در رویــای خــود، منظــره ای از خیمــه خداونــد » و هفــت 
مشــعل مشــتعل را دیــد کــه پیشــاپیش تخــت خــدا بــود «. او فرشــته ای را دیــد کــه 
» بُخــور ســوزی از طــال بــا خــود داشــت، و پیــش مذبــح ایســتاده بــود. بــه او بُخــور 
بســیار داده شــد تــا آن را بــا دعاهــای همــه مقدســان بــر مذبــح طالیــی پیــش تخــت 
تقدیــم کنــد « )کتــاب مکاشــفه 4 آیــه ۵  و بــاب 8  آیــه 3 (. و در اینجــا بــه رســول اجــازه 
داده شــد تــا مــکان مقــدس در آســمان را نظــاره کنــد و او در آنجــا » هفــت مشــعل 
مشــتعل « و » مذبــح طالئــی « را دیــد کــه بــا شــمعدان طالیــی و قربانــگاه بخــور در 
مکان مقدس بر روی زمین مشــخص شــده بود. و مجدداً » معبد خدا در آســمان 
گشــوده شــد «. و او بــر درون قــدس االقــداس نگریســت و در اینجــا » صنــدوق 
عهــد « را دیــد کــه مشــابه صنــدوق ســاخته شــده از ســوی موســی بــود کــه بــرای 
نگهداری الواح شــریعت مورد اســتفاده قرار گرفت )کتاب مکاشــفه 11  آیه 19 (. 
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موســی خیمــه زمینــی را مطابــق نمونــه ای کــه دیــده بــود » ســاخت» و پولــس 
رســول مــی گویــد کــه : » خیمــه و هــر آنچــه در آییــن هــای آن بــه کار مــی رفــت، شــبیه 
چیزهــای آســمانی بودنــد « )کتــاب اعمــال رســوالن 7  آیــه ۴۴  و کتــاب عبرانیــان 9 
 آیــات 21  و 23 (. و یوحنــای رســولی مــی گویــد کــه او خیمــه آســمانی را دیــد. خیمــه 
ای کــه آن مســیح بــرای مــا خدمــت مــی کنــد، نمونــه اصلــی اســت و خیمــه ســاخته 

شــده از ســوی موســی، شــبیه آن اســت.
خیمــه آســمانی، مــکان ابــدی شــاه شــاهان اســت، جایــی کــه » هــزاران نفــر 
او را عبــادت مــی کننــد و میلیونهــا نفــر در حضــور او مــی ایســتند « خیمــه ای کــه 
از جــالل ســلطنت ابــدی آکنــده اســت و در آن فرشــتگان مقــرب و نگهبانــان آن، 
صورتهــای خــود را بــه نشــانه پرســتش مــی پوشــانند و هیــچ بنــای زمینــی نمــی توانــد 
ایــن حــال، حقایــق مهــم در مــورد خیمــه  بــا  عظمــت و جــالل آن را تصویــر کنــد. 
آســمانی و کار عظیمی که در آن برای نجات انســان انجام می شــد، باید از طریق 

خیمــه زمینــی و آییــن هــای آن تعلیــم داده شــود.
مســیح، منجــی مــا بعــد از صعــود بــه آســمان بایــد خدمــت خــود را در مقــام 
کاهــن اعظــم مــا آغــاز مــی کــرد. پولــس رســول مــی گویــد: » مســیح بــه محرابگاهــی 
داخــل نشــد کــه ســاخته دســت بشــر و تنهــا شــبیه محرابــگاه حقیقــی باشــد، بلکــه 
بــه خــوب آســمان داخــل شــد تــا اکنــون بــه نمایندگــی از مــا در حضــور خــدا ظاهــر 
شــود « )کتــاب عبرانیــان 9  آیــه 2۴ ( و همانطــور کــه خدمــت مســیر از دو بخــش 
اصلــی تشــکیل مــی شــد و هــر کــدام در یــک دوره زمانــی و در یــک مــکان مشــخصی 
در خیمــه آســمانی انجــام مــی شــد، بــه همــان طریــق خدمــت نمــادی از دو بخــش، 

یعنــی خدمــت روزانــه و ســالیانه تشــکیل مــی شــد.
همانطــور کــه مســیح بعــد از صعــود بــه آســمان در حضــور خداونــد ظاهــر شــد و 
بــا خــون خــود بــرای ایمانــداران توبــه کار شــفاعت مــی کــرد، بــه همــان طریــق، کاهــن  
در خدمــت روزانــه اش خــون قربانــی را بــه خاطــر گناهــکاران در مــکان مقــدس مــی 
پاشــید. خــون مســیح هــر چنــد بــرای ایــن بــود تــا گناهــکار را از محکومیــت شــریعت 
آزاد کنــد، اّمــا گنــاه را نبایــد نادیــده گرفــت و آن تــا کفــاره نهایــی در قربانــگاه باقــی 
مــی مانــد. بــه همــان طریــق در قربانــگاه زمینــی نیــز خــون قربانــی، گنــاه را از شــخص 
توبــه کار دور مــی کــرد اّمــا ایــن گنــاه تــا روز کفــاره بــر قربانــگاه باقــی مــی مانــد. در 
روز عظیــم داوری نهایــی » مــردگان بــر حســب اعمالشــان، مطابــق بــا آنچــه کــه در 
آن دفتــر هــا نوشــته شــده اســت، داوری خواهنــد شــد « )کتــاب مکاشــفه 20  آیــه 
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12 ( و ســپس گناهــان تمامــی آنانــی کــه بــه راســتی توبــه کــرده انــد، بــه واســطه خــون 
مســیح از دفتــر آســمان محــو خواهنــد شــد و بــه ایــن نحــو، قربانــگاه از گنــاه پــاک 
خواهــد شــد. و همانطــور کــه گناهــان شــخص نــادم بــا کفــاره نهایــی از دفتــر آســمان 
محــو شــده و هرگــز بــه خاطــر آورده نمــی شــود، بــه همــان طریــق در حــرم مطهــر یــا 
قــدس زمینــی نیــز، رهــا گشــته یــا از ســابقه گنــاه تطهیــر مــی گردیــد. بعنــوان یــک الگــو 
یــا نشــانه ای از اصــل، ایــن کار عظیــم کفــاره یــا زدودن گنــاه بعنــوان خدمــات روز 
کفــاره صــورت مــی پذیرفــت – بموجــب خــون قربانــی گنــاه، زمیــن کــه از گناهــان 

آلــوده شــده بــود تطهیــر مــی گشــت. 
بدیــن جهــت در خدمــات خیمــه و معبــد کــه پــس از آن جایــگاه خــود را یافــت، 
مــردم هــر روزه از حقیقــت عظیــم مــرگ مســیح و کهانــت او تعلیــم داده مــی شــدند 
و ســالی یکبــار اذهــان آنــان بــه وقایــع نهایــی جــدال عظیــم بیــن مســیح و شــیطان 

جلــب مــی شــد، تطهیــر نهایــی جهــان از گنــاه و گناهــکاران. 
از آنجــا کــه شــیطان منشــاء گنــاه و عامــل همــه گناهانــی اســت کــه منجــر بــه 
مــرگ پســر خــدا شــد، عدالــت ایجــاب مــی کنــد کــه او بــا مجــازات نهایــی روبــرو 
شــود. کار مســیح برای نجات انســان و پاک کردن جهان از گناه را بر شــیطان قرار 
خواهــد داد تــا مجــازات نهایــی را تحمــل کنــد. و بــه همیــن نحــو، خدمــت ســاالنه در 
خیمــه زمینــی بــا پــاک ســازی خیمــه و اعتــراف گناهــان و قــرار دادن آن بــر روی بُــز 

بالگــردان خاتمــه مــی یافــت.
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» گناه ناداب و ابیهو « 

]این فصل بر اساس کتاب الویان 10: 1-11 تدوین گردیده است[

بعــد از تقدیــس خیمــه عبــادت، کاهنــان در مقــام مقدسشــان منصــوب شــدند. 
برگــزار  ای  ویــژه  هــای  آییــن  روز  هــر  و  کشــید  مــی  طــول  روز  مراســم هفــت  ایــن 
شــد. آنــان در روز هشــتم خدمتشــان را آغــاز کردنــد. هــارون بــه همــراه پســرانش 
قربانیهایــی را کــه خداونــد مقــرر فرمــوده بــوده تقدیــم کــرد و ســپس دســتهای خــود 
را بــه ســوی قــوم دراز کــرده و آنهــا را برکــت داد. همــه چیــز مطابــق دســتور خداونــد 
انجــام شــد. او قربانــی ایشــان را پذیرفــت و جــالل خــود را بــه طریقــی خــارق العــاده 
ظاهــر کــرد. آتشــی از حضــور خداونــد بــر خاســت و قربانــی ســوختنی را کــه بــر روی 
مذبــح قــرار داشــت، بلعیــد. مــردم بــا تــرس و احتــرام فــراوان بــه ظهــور پرشــکوه قــدرت 
الهــی نگریســتند و در آن ، نشــانه ای از لطــف و مرحمــت او را دیدنــد و ســپس بــا 
فریــاد شــادمانی بــه حمــد و ســتایش مشــغول شــدند و بــه روی زمیــن بــه ســجده 

افتادنــد، گویــی در حضــور خداونــد ایســتاده بودنــد.
بــر اهــل  ایــن، مصیبــت وحشــتناک و غیــر مترقبــه ای  از  بعــد  اّمــا بالفاصلــه 
خانــه کاهــن اعظــم نــازل شــد. در هنــگام پرســتش، همانطــور کــه دعاهــا و نیایــش 
قــوم بــه حضــور خداونــد بــاال مــی رفــت، نــاداب و ابیهــو، پســران هــارون هــر کــدام 
منقــل خویــش را برداشــته و زغالهــای افروختــه در آن گذاشــته و کُنــدر بــر آن دود 
کــرده و بــه خداونــد تقدیــم کردنــد. اّمــا آنــان بــا اســتفاده از » آتــش غیــر عــادی « 
فرمــان خداونــد را نادیــده گرفتنــد. آنــان بــرای ســوزاندن بُخــور، آتــش معمولــی را بــه 
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جــای آتــش مقدســی کــه خــود خداونــد روشــن کــرده و امــر کــرده بــود تــا بــرای ایــن 
منظــور اســتفاده شــود بــه کار بردنــد، بــه واســته ایــن گنــاه، آتشــی از حضــور خداونــد 
پیــدا شــد و در مقابــل دیــدگان مــردم، ایشــان را ســوزاند. نــاداب و ابیهــو بــه همــراه 
موســی و هــارون از رهبــران اســرائیل بــه شــمار مــی رفتنــد. خداونــد بــرای ایشــان 
احتــرام قایــل شــده بــود و اجــازه داده بــود تــا بــه همــراه هفتــاد نفــر از رهبــران قــوم، 
جــالل او را در کــوه نظــاره کننــد. ولــی، گنــاه ایشــان نبایــد توجیــه و یــا َســبُک تلقــی 
مــی شــد. در واقــع، همــه اینهــا باعــث شــد تــا گنــاه ایشــان ســنگین تــر شــود. چــرا کــه 
انســانهایی کــه نــور هدایــت بیشــتری بــه ایشــان داده شــده بــود، و بــه همــراه رهبــران 
اســرائیل بــه بــاالی کــوه صعــود کــرده و از افتخــار مصاحبــت بــا خداونــد و اقامــت 
کــردن در نــور جــالل او بــر خــوردار شــده بودنــد. آنــان نبایــد خودشــان را فریــب مــی 
دادنــد کــه گناهانشــان در آینــده بــدون مجــازات خواهــد مانــد. یــا اینکــه چــون مــورد 
احتــرام مــردم بودنــد، خداونــد در مجــازات ایشــان ســخت گیــری نخواهــد کــرد. ایــن 
یــک فریــب مهلــک اســت. چــرا کــه نــور عظیــم و افتخــار اعطــا شــده بایــد بــه صــورت 
تقــوا و قدوســیت همســان بــا نــور داده شــده، بازگــردد. خداونــد چیــزی کمتــر از ایــن 

را نمــی توانــد قبــول کنــد.
بــرکات و افتخــارات بــزرگ هرگــز نبایــد امنیــت و بــی تفاوتــی کاذب ایجــاد کننــد 
و موجــب گنــاه شــوند و یــا ایــن احســاس را در دریافــت کننــدگان ایجــاد کننــد کــه 
خداونــد در مــورد ایشــان ســخت گیــری نخواهــد کــرد. تمامــی امتیازاتــی کــه خداونــد 
اعطــا مــی کنــد، ابــزار او هســتند کــه شــور و اشــتیاق را بــه اعتمــاد بنفــس، غیــرت را 

بــه تــالش و قــدرت را بــه انجــام اراده مقــدس او تبدیــل مــی کننــد.
نــاداب و ابیهــو در ایــام نوجوانــی، خویشــتنداری را یــاد نگرفتــه بودنــد. خلــق و 
خــوی انعطــاف پذیــر پــدر و عــدم قاطعیــت او بــرای تعلیــم حقیقــت موجــب شــده 
بــود تــا در تربیــت فرزندانــش ســهل انــگاری کنــد. پســران او نیــز بــه ســهل انــگاری 
و بــی توجهــی عــادت کــرده بودنــد و ایــن عــادت چنــان بــر ایشــان مســلط شــد کــه 
مســئولیت مربــوط بــه مقــدس تریــن مقــام نیــز قــدرت از بیــن بــردن آن را نداشــت. 
آنــان احتــرام بــه اقتــدار پدرشــان و ضــرورت اطاعــت از قوانیــن خداونــد را درک 
نکــرده بودنــد. و بــه ایــن نحــو انعطــاف پذیــری بــی مــورد هــارون در مقابــل پســرانش، 

ایشــان را در معــرض مجــازات خداونــد قــرار داد.
خداونــد تدبیــر نمــوده اســت تــا بــه مــردم یــاد بدهــد کــه بــا تــرس و احتــرام و بــه 
طریقــی کــه خــود او مقــرر کــرده بــود، بــه وی نزدیــک شــوند. او اطاعــت و عبــادت 
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ایــام باشــکوه پرســتش، آنچــه را کــه خداونــد مقــرر  ناقــص را نمــی پذیــرد. در آن 
کــرده بــود، بایــد بــه طــور کامــل انجــام مــی شــد. خداونــد آنانــی را کــه از احــکام او 
فاصلــه مــی گیرنــد و میــان مســایل معمولــی و مقــدس هیــچ تفاوتــی قایــل نمــی 
شــوند مــورد لعــن قــرار مــی دهــد. او از طریــق نبــی اعــالم مــی کنــد: » وای بــر شــما 
کــه شــرارت را نیــک و نیکــی را شــرارت مــی نامیــد. شــما تاریکــی را بــه نــور و نــور را 
بــه تیرگــی تبدیــل مــی کنیــد. شــما آنچــه را شــیرین اســت تلــخ، و آنچــه را تلــخ اســت 
شــیرین مــی کنیــد. وای بــر شــما کــه خــود را دانــا و زرنــگ مــی دانیــد. وای بــر شــما 
چــون بــه آنچــه خداونــد متعــال، خــدای قــدوس اســرائیل بــه شــما آموخــت، گــوش 
نــداده ایــد « )اشــعیا ۵  آیــات 20  تــا 2۴ (. هیــچ کــس نبایــد خــود را بــه ایــن بــاور 
کــه بخشــی از احــکام خداونــد غیــر ضــروری و یــا قابــل جایگزینــی اســت، فریــب 
دهــد. ارمیــای نبــی مــی گویــد: » کیســت کــه بگویــد و واقــع شــود، اگــر خداونــد 
هیــج  37 (. خداونــد  3  آیــه  نبــی  ارمیــای  مراثــی  «  )کتــاب  باشــد؟  نفرمــوده  امــر 
فرمانــی را در کالم خــود قــرار نــداده اســت کــه انســان بــه میــل و دلخــواه خــود از 
آن اطاعــت یــا نااطاعتــی کنــد و عواقــب آن را تحمــل نکنــد. اگــر انســان، مســیری 
غیــر از مســیر اطاعــت مطلــق را انتخــاب کنــد، خواهــد فهمیــد کــه » عاقبــت آن 

بــه مــرگ منتهــی مــی شــود « )امثــال ســلیمان 1۴: 12(.
آنــگاه، موســی بــه هــارون و پســرانش العــازار و ایتامــار گفــت: » موهایتــان را 
شــانه کنیــد و جامــه خــود را پــاره نکنیــد، مبــادا بمیریــد و غضــب خــدا بــر ســر تمــام 
قــوم بیایــد ... زیــرا روغــن مســح خداونــد بــر ســر شماســت « )کتــاب الویــان 10  آیــه 
6 و 7  (. رهبــر بــزرگ ســخنان خداونــد را بــه بــرادرش یــادآوری کــرد کــه فرمــوده بــود: 
» هــر کســی خدمــت مــرا مــی کنــد، بایــد بــه قدوســیت مــن احتــرام بگــذارد تــا در 

حضــور قــوم خــود جــالل یابــم « )کتــاب الویــان 10  آیــه 3 (. 
هــارون خامــوش بــود. مــرگ پســران او کــه بــه خاطــر چنیــن گنــاه بزرگــی کشــته 
شــده بودنــد، گناهــی کــه در نتیجــه ســهل انــگاری او در انجــام وظیفــه اش بــه وقــوع 
پیوســته بــود، دل پــدر را بــه درد آورده بــود، بــا ایــن وجــود، او احساســش را بیــان 
نکــرد، چــرا کــه هــر گونــه ناراحتــی و شــکایت از ســوی او، بــه منزلــه پشــتیبانی از گنــاه 

تلقــی مــی شــد و موجــب مــی شــد تــا قــوم نیــز از خداونــد شــکایت کننــد.
خداونــد بــه قــوم خــود تعلیــم مــی داد تــا حقانیــت او در مجــازات گناهــکاران 
را تاییــد کننــد تــا شــاید دیگــران بترســند. در میــان اســرائیلیان افــرادی بودنــد کــه ایــن 
مجــازات وحشــتناک بــرای ایشــان درس عبرتــی بــود تــا ســوء اســتفاده از شــکیبایی 
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بــه چنیــن سرنوشــتی دچــار نشــوند. خداونــد کســانی را  تــا  خداونــد را رهــا کننــد 
کــه از گناهــکار حمایــت کــرده و ســعی مــی کننــد تــا گنــاه او را توجیــه کننــد، مــورد 
ســرزنش قــرار مــی دهــد. یکــی از اثــرات گنــاه ایــن اســت کــه بصیــرت روحانــی را 
ســرکوب مــی کنــد، تــا جایــی کــه فــرد خطــاکار زشــتی آن را درک نمــی کنــد و چنیــن 
بــه گنــاه  بــدون قــدرت ملــزم کننــده روح القــدس، در نابینایــی نســبت  شــخصی، 
خویــش باقــی مــی مانــد. ایــن وظیفــه خادمیــن مســیح اســت کــه خطــاکاران را از 
خطراتــی کــه ایشــان را تهدیــد مــی کننــد، آگاه کننــد. کســانی کــه بــا بســتن چشــمان 
گناهــکار بــه طبیعــت واقعــی گنــاه و عواقــب آن، اثــر هشــدار را از بیــن مــی برنــد، 
غالــب اوقــات خــود را فریــب مــی دهنــد کــه نشــانه مهربانــی و عطوفــت را بــا خــود 
بــه همــراه دارنــد، در حالــی کــه دقیقــا در جهــت مخالفــت و بــه تعویــق انداختــن کار 
روح القــدس خداونــد عمــل مــی کننــد. آنــان گناهــکار را در لبــه پرتــگاه هالکــت قــرار 
داده و خــود را در گنــاه او ســهیم مــی کننــد و بــه ایــن نحــو، مســئولیت هولنــاک توبــه 
ســتیزی او را بــه جــان مــی خرنــد. خیلــی هــا در نتیجــه ایــن حمایــت غلــط و گمــراه 

کننــده، طریــق هالکــت را پیمودنــد.
اگــر نــاداب و ابیهــو بــا اســتفاده آزادانــه از شــراب مســت نمــی شــدند، هرگــز 
چنیــن گنــاه هولناکــی را مرتکــب نمــی شــدند. آنــان مــی دانســتند کــه بــرای حاضــر 
شــدن در خیمــه عبــادت، جایــی کــه حضــور خداونــد آشــکار مــی شــد، بایــد بــا دقــت 
مقــام  بــرای  بســیار،  کاری  افــراط  واســطه  بــه  اّمــا  کننــد  رفتــار  بســیار  مراقبــت  و 
مقدسشــان فاقــد صالحیــت شــناخته شــدند. افــکار ایشــان آشــفته شــد و درک 
روحانــی ایشــان ضعیــف گردیــد تــا جایــی کــه نتوانســتند تفــاوت میــان مقــدس و 
غیــر مقــدس را تشــخیص دهنــد. خداونــد بــه هــارون و پســرانش کــه زنــده مانــده 
بودنــد، هشــدار داده و فرمــود: » هرگــز بعــد از خــوردن شــراب وارد خیمــه مقــدس 
نشــوید، زیرا خواهید ُمرد و این قانون دایمی برای تو و پســرانت و نســلهای آینده 
اســت. شــما باید فرق بین مقدس و غیر مقدس و پاک و ناپاک را بدانید و همه 
احکامــی را کــه مــن بــه وســیله موســی بــه تــو دادم، بایــد بــه تمــام قــوم اســرائیل تعلیــم 
دهــی « )کتــاب الویــان 10  آیــات 9  تــا 11(. اســتفاده از شــراب جســم را ضعیــف 
و ذهــن را آشــفته و قــوای اخالقــی را فاســد مــی ســازد و مانــع مــی شــود تــا انســان 
اهمیــت چیزهــای مقــدس و الزم االجــرا بــودن قوانیــن الهــی را درک کنــد. تمامــی 
کســانی کــه مســئولیت مقــدس را بــه عهــده مــی گرفتنــد بایــد رعایــت اعتــدال را مــی 
کردنــد تــا اذهــان ایشــان بتوانــد خــوب و بــد را تشــخیص دهــد، تــا از پایــداری در 
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اصــول و از حکمــت در اجــرای عدالــت و نشــان دادن رحمــت برخــوردار شــوند.
هر پیرو مسیح نیز چنین وظیفه ای را به عهده دارد. رسول پطرس می گوید: 
» و اّما شــما نژادی برگزیده و کاهنانی هســتند که به پادشــاهی رســیده اید. شــما 
ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی که شما 
را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده اســت، به همه اعالم نمائید « )اول 
پطــرس 2  آیــه 9(. مــا برگزیــدگان خداونــد هســتیم و بایــد تمامــی اســتعدادهایمان 
را در بهتریــن شــرایط ممکــن حفــظ کنیــم تــا بتوانیــم خدمــت مــورد پســند خداونــد 
را انجــام دهیــم. هنگامــی کــه مشــروبات الکلــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، همــان 
نتایجــی را بــه بــار خواهــد آورد کــه در مــورد کاهنــان اســرائیل بــه بــار آورد. باطــن و 
وجــدان آدمــی، بــا اســتفاده از شــراب، حساســیت خــود بــه گنــاه را از دســت مــی 
دهــد و بــا گذشــت زمــان، میــل بــه گنــاه چنــان افزایــش مــی یابــد کــه چیزهــای مقدس 
و غیــر مقــدس مفاهیــم متفاوتشــان را از دســت مــی دهنــد. پولــس رســول مــی 
گویــد: » آیــا نمــی دانیــد بــدن شــما معبــد روح القــدس اســت کــه خداونــد بــه شــما 
بخشــیده و در شــما ســاکن اســت: عــالوه بــر ایــن شــما دیگــر صاحــب بــدن خــود 
نیســتید، زیــرا بــا قیمــت گزافــی خریــده شــده ایــد. پــس بدنهــای خــود را بــرای جــالل 
خــدا بــه کار ببریــد «، » و هــر چــه مــی کنیــد، خــواه خــوردن، خــواه نوشــیدن و یــا هــر 
کار دیگــری کــه مــی کنیــد، همــه را بــرای جــالل خــدا انجــام دهیــد «. بــه کلیســای 
مســیح در تمامــی اعصــار، ایــن هشــدار هولنــاک و جــّدی داده شــده اســت: » اگــر 
کســی معبــد خــدا را آلــوده ســازد، خــدا او را تبــاه خواهــد ســاخت، زیــرا معبــد خــدا 
بایــد پــاک و مقــدس باشــد و آن معبــد خــدا شــما هســتید « )کتــاب اول قرنتیــان 6 

 آیــات 19  و 20؛ بــاب 0  ا آیــه 31  ؛ بــاب 3  آیــه 17 (.
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۳2
» رشیعت و عهدها « 
آدم و حــوا در ابتــدای آفرینــش از احــکام خداونــد آگاه شــدند و در جریــان 
شــد.  نوشــته  ایشــان  دلهــای  بــر  شــریعت  فرایــض  و  گرفتنــد  قــرار  آن  مطالبــات 
زمانــی کــه آدم بــه واســطه گنــاه ســقوط کــرد، شــریعت تغییــر نکــرد، امــا بــرای بــاز 
گردانــدن او بــه اطاعــت، راه چــاره ای اندیشــیده شــد. وعــده نجــات دهنــده داده 
شــد و هدایــای قربانــی کــه از ابتــدا بــه مــرگ مســیح بــه عنــوان قربانــی عظیــم گنــاه 
اشــاره مــی کــرد، مقــرر گردیــد. در حالــی کــه اگــر از احــکام خداونــد تخطــی نمــی 
شــد، مــرگ پدیــد نمــی آمــد و نیــازی بــه منجــی و متعاقــب آن نیــازی بــه قربانــی 
پــدر  از  تعلیــم  ایــن  و  تعلیــم داد  بــه فرزندانــش  را  نبــود. آدم، شــریعت خداونــد 
محبــت  کار  علیرغــم  حــال،  ایــن  بــا  شــد.  منتقــل  بعــدی  نســلهای  بــه  و  پســر  بــه 
بــرای نجــات انســان، عــده معــدودی شــریعت او را پذیرفتــه و از  آمیــز خداونــد 
آن اطاعــت کردنــد. جهــان بــه واســطه گنــاه آنچنــان فاســد گردیــد کــه پاکســازی 
آن از فســاد و تباهــی، اجتنــاب ناپذیــر بــود. شــریعت از ســوی نــوح و اهــل خانــه 
اش محفــوظ نگــه داشــته شــد و او فرامیــن دهگانــه را بــه فرزندانــش تعلیــم داد. 
زمانــی کــه انســان بــار دیگــر از خداونــد دور شــد، او، ابراهیــم را برگزیــد و دربــاره 
بــه  مــرا  اوامــر  و  دســتورات  تمــام  و  کــرد  اطاعــت  مــن  از  ابراهیــم   « فرمــود:  او 
جــا آورد « )کتــاب پیدایــش 26  آیــه ۵ (. کســانی کــه آئیــن ختنــه را مــی پذیرفتنــد 
داللــت بــر ایــن میکــرد کــه خــود را وقــف خدمــت بــه خــدا کــرده انــد – عهــدی کــه 
آنــان را از بــت پرســتی مبــرا مــی ســاخت تــا مطیــع احــکام خــدا باشــند. وقتــی کــه 
خداونــد آنــان را از مصــر بیــرون آورد، او بــه کــوه ســینا نــازل گردیــد کــه پوشــیده 
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از جــالل بــود و فرشــتگان او را احاطــه کــرده بودنــد و در هیبتــی بــا شــکوه احــکام 
خویــش را بــرای همــه مــردم قرائــت نمــود. 

شکســت فرزندان ابراهیم در عمل کردن به وعده، آنطور که در تمایل ایشــان به 
اتحــاد بــا بــی دینــان و پیــروی از شــعایر ایشــان نشــان داده شــد، موجــب ســرگردانی و 
بردگــی ایشــان در مصــر شــد. امــا بــه واســطه معاشــرت ایشــان بابــت پرســتان و تســلیم 
اجبــاری ایشــان بــه مصریــان، فرایــض الهــی بــه دلیــل تعالیــم زشــت و ظالمانــه بــت 
پرســتی هــر چــه بیشــتر بــه انحطــاط گرائیــد. بنــا برایــن زمانــی کــه خداونــد ایشــان را از 
مصــر خــارج کــرد، بــه همــراه فرشــتگانش بــر کــوه ســینا فــرود آمــد و شــریعت خــود را 
در حضــور تمامــی قــوم اعــالم کــرد. او از آن پــس، حتــی بــه حافظــه قومــش کــه مســتعد 
فراموش کردن احکام الهی بود، اعتماد نکرد، بلکه این احکام مقدسش ر ا از میان 
بر دارد و از اشتباه گرفتن فرایض خویش با احکام و سنت های انسانی جلوگیری 
کنــد. بنابرایــن صرفــاً بــه دادن احــکام دهگانــه بســنده نکــرد. مــردم نشــان داده بودنــد کــه 
بــه راحتــی فریــب مــی خورنــد، لــذا خداونــد مــی خواســت درهــای وسوســه را بــدون 
محافظ رها نکند. موســی فرمان یافته بود تا احکام و قوانین را مطابق آن چیزی که 
خداونــد از وی خواســته بــود، بــه طــور مفصــل توضیــح دهــد. ایــن احــکام و قوانیــن کــه 
بــه وظایــف مــردم در مقابــل خداونــد، و نســبت بــه یکدیگــر و غریبــه هــا اشــاره مــی کــرد، 
صرفــاً همــان احــکام ده گانــه بــود کــه بایــد بــه گونــه ای مفصــل توضیــح داده مــی شــد تــا 
هیچ کس مرتکب اشــتباه نشــود. اینها برای حفظ قداســت و اهمیت ده فرمان که 

بــر روی الــواح ســنگی نوشــته شــده بــود، در نظــر گرفتــه شــده بــود.
اگــر انســان شــریعت خداونــد را کــه بعــد از ســقوط آدم بــه او داده شــده بــود، 
هماننــد ســر محفــوظ نگــه مــی داشــت و هماننــد ابراهیــم بــه جــا مــی آورد، دیگــر 
نیــازی بــه فریضــه ختنــه نبــود، و اگــر فرزنــدان ابراهیــم پیمانــی را کــه ختنــه یکــی از 
نشــانه هــای آن بــود، نــگاه مــی داشــتند، هرگــز بــه ســوی بــت پرســتی کشــانده نمــی 
شــدند و رنــج و زحمــت بردگــی در مصــر را متحّمــل نمــی شــدند. اگــر آنــان شــریعت 
خداونــد را در ذهــن و قلــب خویــش حفــظ مــی کردنــد، دیگــر نیــازی نبــود تــا بــار دیگــر 
شــریعت از کــوه ســینا اعــالم گــردد و یــا بــر روی الــواح ســنگی نوشــته شــود، و اگــر 
مــردم اصــول مربــوط بــه احــکام دهگانــه را بــه جــا مــی آوردنــد، دیگــر نیــازی نبــود تــا 

دســتورات اضافــی بــه موســی داده شــود.
فرزندانــش  از ســوی  بــوده  آدم ســپرده شــده  بــه  کــه  قربانــی  بــه  مربــوط  نظــام 
رانــی،  پرســتی، قســاوت و شــهوت  بــت  بــود. خرافــه،  قــرار گرفتــه  تحریــف  مــورد 
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عبــادت ســاده و معنــی داری را کــه خداونــد مقــرر فرمــوده بــود، مخــدوش کــرد. قــوم 
اســرائیل بــه دلیــل معاشــرت طوالنــی بــا بــت پرســتان، بســیاری از رســوم بــی دینــان 
را بــا عبادتهــای خویــش در هــم آمیختــه بــود، از ایــن رو، خداونــد در کــوه ســینا، در 
ارتبــاط بــا آئیــن هــای قربانــی، دســتورات صریحــی را بــه ایشــان داد. بعــد از تکمیــل 
خیمــه عبــادت، خداونــد از فــراز کرســی رحمــت و از درون ابــر جــالل بــا موســی 
ســخن گفــت و در مــورد نحــوه تقدیــم قربانیهــا و آئیــن هــای مربــوط بــه قربانــگاه، 
دســتورات کاملی را به موســی داد. آئین های تشــریفات که به این نحو به موســی 
داده شــد، باید در یک کتاب نوشــته می شــد. اما احکام دهگانه که در کوه ســینا 
اعــالم شــد و بــه وســیله خداونــد بــر روی الــواح ســنگی نوشــته شــده بــوده بایــد بــا 

جدیــت در صنــدوق عهــد نگهــداری مــی شــد.
بســیارند کســانی کــه ســعی در ترکیــب ایــن دو سیســتم دارنــد. آنــان بــا اســتفاده 
از متونــی کــه راجــع بــه آئیــن هــای قربانــی صحبــت مــی کنــد، ســعی دارنــد تــا نشــان 
دهنــد کــه قوانیــن اخالقــی منحــوس شــده اســت، در حالــی کــه ایــن امــر خــالف 
کتاب مقدس اســت. تفاوت میان این دو سیســتم کامالً واضح و آشــکار اســت. 
سیســتم مربــوط بــه آئیــن هــای قربانــی از نمادهایــی تشــکیل شــده بــود کــه بــه مســیح 
و قربانــی شــدن او و کهانــت وی اشــاره مــی کــرد. ایــن آئیــن هــا بــا قربانیهــا و فرایــض 
مربــوط بــه آن بایــد تــا ظهــور مســیر و قربانــی شــدن او بــه عنــوان بــره خداونــد کــه گنــاه 
جهــان را بــر مــی داشــت، از ســوی قــوم اســرائیل بــه جــا آورده مــی شــد. از آن پــس، 
تقدیــم تمامــی هدایــای قربانــی بایــد متوقــف مــی شــد. و ایــن همــان آئیــن هایــی 
اســت کــه مســیح » از میــان برداشــت و بــر صلیــب میخکــوب کــرد « )کولیســان 
2  آیــه 1۴ (. در حالــی کــه در ارتبــاط بــا احــکام دهگانــه خداونــد نویســنده مزامیــر 
مــی گویــد: » خداونــدا، کالم تــو تــا ابــد باقــی اســت. آن کالم در آســمانها پایــدار 
اســت « )کتــاب مزامیــر 119  آیــه 89(.   مســیح مــی گویــد: » گمــان مبریــد کــه آمــده 
ام تــا تــورات و نوشــته هــای پیامبــران را فســخ کنــم ... زیــرا، بــه شــمامی گویــم تــا 
آســمان و زمیــن از میــان نــرود، نقطــه یــا همــزه ای از تــورات هرگــز از میــان نخواهــد 
رفــت، تــا اینکــه همــه بــه انجــام رســد « )انجیــل متــی ۵  آیــات 17  و 18 (. در اینجــا 
مســیح تعلیــم مــی دهــد کــه شــریعت خداونــد تــا زایــل شــدن آســمان و زمیــن بایــد 
نگــه داشــته شــود، زیــرا شــریعت او، هماننــد ســلطنت او تغییــر ناپذیــر اســت و 
بــر مطالبــات خــود از انســان در تمامــی اعصــار اصــرار مــی ورزد. نحمیــای نبــی در 
ارتبــاط بــا شــریعت اعــالم شــده در کــوه ســینا مــی گویــد: » و بــر کــوه ســینا نــازل 
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شــده بــا ایشــان از آســمان ســخن گفتــی و احــکام و شــرایع حــق و اوامــر و فرایــض 
نیکــو را بــه ایشــان دادی « )نحمیــا 9  آیــه 13 (. و پولــس رســول اعــالم مــی کنــد کــه: 
» شــریعت مقــدس اســت و حکــم شــریعت نیــز مقــدس، عادالنــه و نیکوســت « 
)رومیــان 7  آیــه 2 ( و ایــن چیــزی جــز احــکام دهگانــه نیســت، زیــرا، ایــن شــریعت 

اســت کــه مــی گویــد: » طمــع مکــن « )آیــه 7(.
در حالــی کــه مــرگ منجــی بــه آئیــن هــای قربانــی و نمادهــای مربــوط بــه آن کــه 
بــه ظهــور وی اشــاره مــی کــرد، پایــان داد، امــا ذره ای از اهمیــت و اعتبــار قوانیــن 
شــدن  پــا گذاشــته  زیــر  کفــاره  عنــوان  بــه  او  مــرگ  بالعکــس،  نکاســت.  شــریعت 

شــریعت، تغییــر ناپذیــری آن را بــه اثبــات رســاند.
آنانــی کــه ادعــا مــی کننــد مســیح آمــد تــا شــریعت خداونــد را باطــل و عهــد عتیــق 
را نادیــده بگیــرد، عصــر یهودیــت را عصــر تاریکــی تلقــی کــرده و شــریعت عبرانیــان را 

شــامل آئیــن هــا و تشــریفات خشــک و خالــی معرفــی مــی کننــد. 
در حالی که این یک اشــتباه آشــکار اســت. در تمام صفحات کتاب مقدس، 
کتابــی کــه ارتبــاط خداونــد بــا قومــش در آن بــه ثبــت رســیده اســت ، رد پــای خــدای 
قادر مطلق دیده می شــود. او نشــانه های آشــکار قدرت و جالل خود را هیچگاه 
بــه انــدازه زمانــی کــه بــه تنهایــی بــه عنــوان حاکــم اســرائیل اعــالم شــد و احکامــش را 
بــه قــوم داد، بــه فرزنــدان آدم نشــان نــداد. در اینجــا، یــک عصــای ســلطنتی بــود کــه 
بــا دســت هیــچ انســانی تــکان نمــی خــورد و اعمــال پادشــاه نادیدنــی اســرائیل بــه 
طــور وصــف ناپذیــری عظیــم و مهیــب بــود.  در تمامــی ایــن مکاشــفات الهــی، جــالل 
خداونــد از طریــق مســیح آشــکار مــی شــد. نــه فقــط بــه ظهــور منجــی، بلکــه در تمامــی 
اعصــار بعــد از ســقوط آدم و وعــده رهایــی، » خداونــد در مســیح جهــان را بــا خــود 
آشــتی مــی داد « )دوم قرنتیــان ۵  آیــه 19 (. مســیح اســاس و محــور نظــام مربــوط بــه 
قربانــی، چــه در عصــر بــزرگان اقــوام و چــه در عصــر یهــود بــود. بعــد از گنــاه والدیــن 
اولیــه مــا، مصاحبــت مســتقیم میــان خــدا و انســان قطــع شــده بــود. پــدر آســمانی، 
جهــان را بــه دســتم مــای مســیح ســپرده اســت تــا بــه واســطه کار میانجیگرانــه او، 
انســان را نجــات بخشــد و در عیــن حــال، از حقانیــت و اقتــدار احــکام و شــریعت 
خداونــد دفــاع کنــد. تمامــی مصاحبــت میــان آســمان و انســان گناهــکار از طریــق 
مســیح امــکان پذیــر شــده اســت. ایــن پســر خــدا بــود کــه وعــده نجــات را بــه والدیــن 
اولیــه مــا اعــالم کــرد. ایــن او بــود کــه خــود را بــه بــزرگان اقــوام ظاهــر نمــود. آدم، 
نــوح، ابراهیــم، اســحاق، یعقــوب و موســی مــژده نجــات را شــنیدند و بــرای نجــات 
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انســان انتظــار کشــیدند. ایــن مــردان مقــدس عهــد عتیــق بــا منجــی موعــود کــه در 
جســم بشــری بــه ایــن جهــان مــی آمــد، گفتگــو کردنــد و بعضــی از ایشــان بــا مســیح و 

فرشــتگان آســمان، رو در رو ســخن گفتنــد.
بــا قومــش ســخن مــی گفــت. پطــرس  پیامبــران  بــود کــه از طریــق   ایــن مســیح 

مــی گویــد: بــه کلیســای مســیح  رســول در رســاله خویــش 
» پیامبــران دربــاره همیــن نجــات بــه دقــت کنــد و کاو مــی کردنــد، پیامبرانــی کــه 
از فیــض مقــرر بــرای شــما ســخن مــی گفتنــد. آنــان مــی کوشــیدند دریابنــد هنگامــی 
کــه روح مســیح در ایشــان، از پیــش بــر رنجهــای مســیح و جــالل پــس از آن شــهادت 
مــی داد، بــه چــه شــخص و کدامیــن زمــان اشــاره داشــت «. و ایــن صــدای مســیح 
اســت کــه از طریــق عهــد عتیــق بــا مــا ســخن مــی گویــد: » و شــهادت عیســی، روح 

نبــوت اســت « )اول پطــرس 1 آیــات 10 و 11؛ کتــاب مکاشــفه 19  آیــه 10(
زمانــی کــه عیســی در میــان مــردم بــه ســر مــی بــرد، بــا تعالیــم خویــش، افــکار ایشــان 
را بــه عهــد عتیــق معطــوف مــی کــرد. او بــه یهودیــان گفــت: » شــما کتــب مقــدس را 
مــی کاویــد، زیــرا مــی پنداریــد بــه واســطه آن حیــات جاویــدان داریــد، حــال آنکــه همیــن 
کتابهــا بــر مــن شــهادت مــی دهنــد» )انجیــل یوحنــا ۵ آیــه 39(. در آن زمــان، کتــب 
عهــد عتیــق تنهــا بخــش از کتــاب مقــدس بــود کــه وجــود داشــت. و بــار دیگــر پســر خــدا 
بــه ایشــان گفــت: » آنهــا موســی و انبیــا را دارنــد، پــس بــه ســخنان ایشــان گــوش فــرا 
دهنــد «. و ســپس افــزود: » اگــر بــه موســی و انبیــا گــوش نســپارند، حتــی اگــر کســی 

از مــردگان زنــده شــود، مجــاب نخواهنــد شــد « )انجیــل لوقــا 16  آیــات 29  و 31 (
از ســوی مســیح عطــا  آئیــن هــای تشــریفاتی آن  بــه قربانــی و  قوانیــن مربــوط 
شــده بــود. حتــی زمانــی کــه مراعــات آن دیگــر اجبــاری نبــود، پولــس رســول، جایــگاه 
و اهمیــت واقعــی آن را بــرای یهودیــان مطــرح کــرد و جایــگاه آن را در نقشــه نجــات 
و ارتبــاط آن را بــا کار مســیح نشــان داد و رســول بــزرگ، ایــن مقــررات باشــکوه را 
شایســته پدیــد آورنــده آســمانی آن اعــالم مــی کنــد. قربانــی خونیــن بــر روی مذبــح 
قربانــگاه، بــه منجــی موعــود شــهادت مــی داد کــه بایــد ظهــور مــی کــرد و از قــدس 
اعصــار  طــول  در  نحــو،  ایــن  بــه  و  بــود.  نمایــان  نشــانه حضــور خداونــد  االقــداس 
تاریکــی و ارتــداد، ایمــان در دلهــای انســانها زنــده نگــه داشــته شــد تــا زمانــی کــه ظهــور 

مســیح موعــود فــرا رســید.
عیســی مســیح، پیــش از اینکــه در جســم انســانی بــه ایــن جهــان بیایــد، نــور قــوم 
خویــش و نــور جهــان بــود. نخســتین بارقــه نــوری کــه قلــب تاریکــی را شــکافت، از 
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مســیح سرچشــمه گرفــت. و هــر پرتــوی از نــور آســمان کــه بــر ســاکنان زمیــن تابیــد، از 
او منشاء گرفت. مسیح در نقشه نجات، :» الف و ی « و » ابتدا و انتهاست «. 
از زمانی که منجی خون خود را برای آمرزش گناهان ریخت و به آسمان صعود 
کــرد، تــا بــه نمایندگــی از مــا در حضــور خــدا ظاهــر شــود، نــور از صلیــب جلجلتــا و از 
جایهای مقدس در خیمه آسمانی، در حال جاری شدن بود. با این حال نور روشن 
تــری کــه بــه مــا داده شــده، نبایــد موجــب شــود تــا آن نــوری را کــه در ایــام عهــد عتیــق 
دریافــت شــد را تحقیــر کنیــم. مــژده مســیر نــور خــود را بــر شــریعت یهــود مــی تابانــد و 
بــه آئیــن هــای آن اهمیــت و اعتبــار مــی بخشــد. زمانــی کــه حقایــق تــازه آشــکار شــدند، 
حقایقــی را کــه از آغــاز داده شــده بــود را روشــن تــر کردنــد و بــه ایــن نحــو شــخصیت و 
نقشــه خــدا در برخــورد بــا قــوم برگزیــده اش آشــکارتر شــد. هــر نــور اضافــی کــه دریافــت 
مــی کنیــم، درک روشــن تــری از نقشــه نجــات را بــه مــا ارایــه مــی دهــد کــه همــان تحقــق 
اراده خداونــد در نجــات انســان اســت. و بــه ایــن نحــو، زیبایــی و نیــروی تــازه ای را در 
کالم الهام می بینیم و صفحات آن را با عالقه و اشتیاق بیشتری مطالعه می کنیم.

بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه خداونــد یــک دیــوار جدایــی را میــان یهودیــان و جهــان 
خــارج قــرار داده اســت و اینکــه توجــه و عالقــه او تــا حــد زیــادی از بقیــه انســانها دور 
شــده و روی قــوم اســرائیل متمرکــز شــده اســت. در حالــی کــه خداونــد دوســت 
نداشــت کــه قــوم او میــان خــود بــا همنوعانشــان یــک دیــوار جدایــی بنــا کننــد. قلــب 
محبــت بیکــران بــرای تمامــی ســاکنان زمیــن تپــش داشــته اســت. هــر چنــد آنــان، او 
را انــکار کردنــد، او همــواره ســعی داشــت خــود را بــه ایشــان آشــکار کنــد و ایشــان را 
در محبــت و فیــض خویــش ســهیم ســازد. بــرکات او بــه قــوم برگزیــده داده شــده بــود 

تــا آنــان نیــز دیگــران را برکــت دهنــد.
خداونــد ابراهیــم را فراخوانــد و بــه او مقــام و ثــروت اعطــا کــرد. وفــاداری آن 
بــزرگ قــوم در میــان مــردم ســرزمینهایی کــه در مســیر ســفر او قــرار داشــتند، نمونــه 
بود. ابراهیم خود را از مردم پیرامونش پنهان نکرد. او با پادشاهان اقوام مجاور، 
روابــط دوســتانه ای داشــت و از ســوی تعــدادی از ایــن پادشــاهان مــورد احتــرام 
بســیار قــرار گرفــت. صداقــت و از خــود گذشــتکی او، شــجاعت و خیــر اندیشــی 
او معرفــت ســیرت خداونــد بــود. در بیــن النهریــن، در کنعــان، در مصــر و حتــی در 

میــان ســاکنان ســدوم، خــدای آســمان بــه واســطه نمایندگــی او آشــکار شــد.
همیــن طــور بــرای مــردم مصــر و تمــام اقوامــی کــه بــا ایــن پادشــاهی قدرتمنــد 
چــرا خداونــد  کــرد.  آشــکار  یوســف  از طریــق  را  خــود  داشــتند، خداونــد  ارتبــاط 
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توانســت  مــی  او  گردانیــد؟  بــزرگ  میــان مصریــان  در  را  او  و  برگزیــد  را  یوســف 
طریــق دیگــری را بــه منظــور تحقــق نقشــه هایــی بــرای فرزنــدان یعقــوب مهیــا کنــد. 
امــا او مــی خواســت از یوســف، نــوری بســازد و او را در قصــر پادشــاه قــرار داد 
تــا نــور آســمان در ســرزمینهای دور و نزدیــک گســترش یابــد. یوســف بــه واســطه 
بــه خاطــر پاکــی و خیــر اندیشــی در زندگــی روزانــه اش و  حکمــت و عدالتــش، 
بــه خاطــر تعهــد و عالقــه اش بــه منافــع قــوم .... و آن هــم قومــی بــت پرســت، 
نماینــده مســیح بــود. در نیکــوکاری یوســف، مــردی کــه تمــام مصــر از او قدردانــی 
مــی کــرد، قــوم بــی دیــن، بایــد محبــت خالــق و منجــی را مشــاهده مــی کــرد. در 
مــورد موســی نیــز همیــن طــور بــود. خداونــد نــوری را در کنــار بزرگتریــن پادشــاهی 
زمیــن قــرار داد تــا همــه آنانــی کــه مــی خواســتند، بتواننــد خــدای زنــده او حقیقتــی 
بــرای مجــازات  اینکــه دســت خداونــد  از  پیــش  نــور،  ایــن  تمامــی  و  را بشناســند 

مصریــان دراز شــود، بــه ایشــان عرضــه شــد.
بــا آزاد شــدن اســرائیلیان از مصــر، نمونــه ای از قــدرت خداونــد در سرتاســر 
ممالــک آشــکار شــد. مردمــان جنگجــو و سلحشــور در ســرزمین اریحــا بــه وحشــت 
افتادنــد. راحــاب گفــت: » همیــن کــه خبــر آن بــه گــوش مــا رســید همگــی از تــرس 
شــما بــه وحشــت افتادیــم و دل و جرئــت خــود را از دســت دادیــم، زیــرا خداونــد، 
خــدای شــما، خــدای آســمان و زمیــن اســت « )یوشــع 2  آیــه 11 (. قرنهــا بعــد از 
خــروج قــوم اســرائیل از مصــر، کاهنــان فلســطینی، مــردم را بــه یــاد بالیــای مصــر مــی 

انداختنــد و آنــان را از مخالفــت بــا خــدای اســرائیل بــر حــذر مــی داشــتند.
خداونــد قــوم اســرائیل را فــرا خوانــد و ایشــان را برکــت داده و بــزرگ گردانیــد. 
و  لطــف  مــورد  شــریعت،  از  اطاعــت  بــا  ایشــان  کــه  نبــود  ایــن  دعــوت  از  هــدف 
مرحمــت قــرار گرفتــه و بــرکات ویــژه آن را بــه تنهایــی دریافــت کننــد، بلکــه بــرای ایــن 
بود که خداوند می خواســت تا از طریق ایشــان، خود را به تمامی ســاکنان جهان 
بشناســاند. بــرای تعقــق چنیــن هدفــی بــود کــه بــه ایشــان دســتور داد تــا از اقــوام بــت 

پرســت پیرامونشــان دوری کننــد.
 بــت پرســتی و تمامــی گناهانــی کــه تعالیــم آن بــه دنبــال داشــت، مــورد انزجــار 
خداونــد بــود، و از ایــن رو بــود کــه او بــه قــوم خویــش امــر کــرد تــا بــا اقــوام دیگــر تزویــج 
فرامــوش  را  خــدا  و  نکننــد «  ایشــان شــرکت  هــای مذهبــی  آئیــن  در  و »  نکننــد 
ننمایند. او، ایشــان را از ازدواج با بت پرســتان منع فرمود، مبادا دلهای ایشــان از 
او دور شــود. در آن روزهــا نیــز، هماننــد زمــان حاضــر، الزم بــود تــا قــوم خــدا پــاک و 
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مقــدس و » عــاری از آلودگیهــای ایــن جهــان « باشــند. آنــان بایــد خودشــان را از 
روح ایــن جهــان دور نگــه دارنــد، زیــرا کــه آن مخالــف راســتی و پارســایی اســت. بــا 
ایــن همــه، خداونــد قصــد نداشــت کــه قومــش باانحصــار طلبــی خــود بینانــه شــان، 
از جهــان منــزوی شــده و هیــح تأثیــری بــر آن نداشــته باشــند. پیــروان مســیح، بایــد 
همچــون سرورشــان، در هــر عصــری، نــور جهــان باشــند. منجــی فرمــود: » شــهری 
را کــه بــر فــراز کوهــی بنــا شــده، نتــوان پنهــان کــرد. هیــچ کــس چــراغ را نمــی افــروزد 
تــا آن را زیــر کاســه ای بنهــد. بلکــه آن را بــر چراغــدان مــی گــذارد تــا نــورش بــر همــه 
آنــان کــه در خانــه انــد، بتابــد. پــس بگذاریــد نــور شــما بــر مــردم بتابــد تــا کارهــای 
نیکتــان را ببیننــد و پــدر شــما را کــه در آســمان اســت، بســتایند « )انجیــل متــی 
۵  آیــات 1۴  تــا 16 (. ایــن درســت همــان کاری اســت کــه خنــوخ، نــوح، ابراهیــم، 
یوســف و موســی انجــام دادنــد. ایــن همــان کاری بــود کــه خداونــد در نظــر داشــت 

تــا قــوم او اســرائیل انجــام دهــد.
 امــا دلهــای شــریر و بــی ایمــان ایشــان کــه تحــت ســلطه شــیطان در آمــده بــود، 
باعــث شــد تــا انــوار حقیقــت را از اقــوام پیرامونشــان مخفــی نــگاه دارنــد و همیــن 
روحیــه متعصــب بــود کــه ایشــان را وادار کــرد تــا، هــم از اعمــال گنــاه آلــود بــی دینــان 
پیــروی کــرده وهــم بــا غــرور منحصــر بــه فــرد، خــود را منــزوی کننــد، گویــی کــه محبــت 

و توجــه خداونــد فقــط بــرای ایشــان بــوده اســت.
 همانطــور کــه کتــاب مقــدس دو نــوع قوانیــن، یکــی غیــر قابــل تغییــر و ازلــی و 
دیگــری موقتــی و گــذرا را معرفــی مــی کنــد، بــه همــان گونــه نیــز دو نــوع عهــد وجــود 
دارد. عهــد فیــض، نخســتین بــار بــا آدم در بــاغ عــدن و بعــد از گنــاه او بســته شــد، 
زمانــی کــه خداونــد وعــده داد کــه ذریــت زن، ســر مــار را خواهــد کوبیــد. ایــن عهــد، 
آمــرزش گناهــان و فیــض یــاری دهنــده خداونــد را کــه از طریــق ایمــان بــه مســیح 
دریافــت مــی شــود، بــه تمامــی انســانها عرضــه کــرد. هــم چنیــن حیــات جاودانــی 
را بــه شــرط پایبنــدی بــه احــکام خداونــد بــه ایشــان وعــده داد. بــه ایــن نحــو، بــزرگان 

قــوم، امیــد نجــات را دریافــت کردنــد.
همیــن وعــده بــار دیگــر بــرای ابراهیــم تکــرار شــد. خداونــد بــه او وعــده داد: » از 
ذریــت تــو جمیــع امتهــای زمیــن برکــت خواهنــد یافــت « )پیدایــش 22  آیــه 18 ( ایــن 
وعــده بــه مســیح اشــاره مــی کــرد. و بــه همیــن دلیــل، ابراهیــم آن را درک کــرد و بــرای 
آمــرزش گناهــان بــه مســیح اعتمــاد کــرد. )بــه غالطیــان 3  آیــات 7  تــا مراجعــه کنیــد( و 
همیــن ایمــان بــود کــه بــرای او پارســایی شــمرده شــد. عهــد بــا ابراهیــم، اقتــدار احــکام 
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خداونــد را نیــز مــورد تائیــد قــرار داد. خداونــد بــر ابراهیــر ظاهــر شــده، فرمــود: » مــن 
هســتم، خــدای قــادر مطلــق، پیــش روی مــن بخــرام و کامــل شــو «. )کتــاب پیدایــش 
17  آیــه 1 (. شــهادت خداونــد در مــورد بنــده وفــادارش، چنیــن بــود: » ابراهیــم قــول 
مــرا شــنید، و وصایــا و اوامــر و فرایــض و احــکام مــرا نــگاه داشــت «. و خداونــد بــه او 
فرمــود: » عهــد خویــش را در میــان خــود و تــو، و ذریــت بعــد از تــو، اســتوار گردانــم کــه 
نسالً بعد نسل، عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم « 

)پیدایــش 26  آیــه ۵ ؛ 17  آیــه 7(.
 هــر چنــد کــه ایــن عهــد بــا آدم بســته شــد و بــرای ابراهیــم تکــرار شــد، بــا ایــن 
حــال، نمــی توانســت تــا زمــان مــرگ مســیح مــورد تائیــد قــرار گیــرد. ایــن عهــد، پیــش 
از اینکــه خبــر نجــات بــرای نخســتین بــار اعــالم شــده بــوده امــا زمانــی کــه مســیح بــرآن 
مهــر تائیــد زد، عهــد جدیــد خوانــده شــد. شــریعت خداونــد پایــه و اســاس ایــن عهــد 
بــود کــه انســانها را مجــدداً بــه مطابقــت بــا اراده الهــی دعــوت مــی کــرد و آنــان را در 

موقعیتــی قــرار مــی داد تــا بتواننــد احــکام خداونــد را اطاعــت کننــد.
عهــد دیگــر کــه در کتــاب مقــدس، » عهــد عتیــق « نامیــده شــده اســت، عهــدی 
اســت کــه میــان خداونــد و قــوم اســرائیل در کــوه ســینا منعقــد گردیــد و ســپس بــا 
ریخته شــدن خون قربانی تائید شــد. عهد ابراهیمی با خون مســیح تائید گردید و 
عهد » دوم « یا » جدید « نامیده شد. زیرا خونی که بر آن مهر تائید زد، بعد از 
خــون مربــوط بــه اولیــن عهــد ریختــه شــده بــود. اینکــه عهــد جدیــد از روزهــای ابراهیــم 
اعتبــار داشــت، نشــانه ای اســت از ایــن حقیقــت کــه ایــن عهــد بعدهــا بــه واســطه 
وعــده و ســوگند خداونــد مــورد تائیــد قــرار گرفــت.» یعنــی دو امــر تغییــر ناپذیــر کــه 

ممکــن نیســت خــدا دربــاره آنهــا دروغ بگویــد « )عبرانیــان 6 آیــه 18(.
 اّمــا اگــر عهــد ابراهیمــی وعــده نجــات را شــامل مــی شــد، در آنصــورت چــرا 
وعــده دیگــری در کــوه ســینا اعــالم شــد؟ قــوم اســرائیل در خــالل اســارت در مصــر، 
شــناخت خداونــد و اصــول مربــوط بــه عهــد ابراهیمــی را بــه میــزان زیــادی از دســت 
داده بودنــد. بــا نجــات ایشــان از مصــر خداونــد ســعی داشــت تــا قــدرت و رحمــت 
خویــش را نشــان دهــد تــا او را محبــت نمــوده و بــه وی اعتمــاد کننــد. او، ایشــان 
را بــه کنــاره دریــای ســرخ، جایــی کــه از ســوی مصریــان تعقیــب مــی شــدند و فــرار 
غیــر ممکــن بــه نظــر مــی رســید، هدایــت کــرد تــا بــه درماندگــی کامــل خویــش پــی بــرده 
و نیــاز بــه کمــک الهــی را احســاس کننــد و پــس از آن، ایشــان را نجــات داد. و بــه 
ایــن نحــو، دلهــای ایشــان از محبــت و قدرشناســی لبریــز شــد و بــه قــدرت خداونــد 
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اعتمــاد کردنــد. او ایشــان را از بردگــی نجــات داده و بــه ســوی خویــش فــرا خوانــد.
ایشــان  اذهــان  بــر  بایــد  کــه  بــود  بزرگتــری  حقیقــت  هــم  هنــوز  حــال،  ایــن  بــا 
نقــش مــی بســت. زندگــی در میــان فســاد و بــت پرســتی موجــب شــده بــود تــا آنــان 
درک درســتی از قدوســیت خداونــد، از گناهانشــان و از ناتوانــی کاملشــان بــرای 
اطاعــت از شــریعت خداونــد و از نیــاز بــه یــک منجــی، نداشــته باشــند و آنــان بایــد 

همــه اینهــا را یــاد مــی گرفتنــد.
خداونــد، ایشــان را بــه کــوه ســینا آورد، او جــالل خویــش را بــر ایشــان ظاهــر کــرد 
و شــریعت خویــش را بــه ایشــان داد و بــه شــرط اطاعــت از آن، بــرکات عظیمــی را 
بــه ایشــان وعــده داده و فرمــود: » اگــر شــما از مــن اطاعــت کنیــد و پیمــان مــرا نــگاه 
داریــد، شــما قــوم برگزیــده مــن خواهیــد بــود ... و شــما بــرای مــن امــت مقــدس و 
خادمان من خواهید بود « )خروج 19  آیات ۵  و 6 (. مردم به گناهکار بودن دلهای 
خویــش بــی نبــرده بودنــد، اینکــه بــدون مســیح غیــر ممکــن اســت بتواننــد شــریعت 
خــدا را نــگاه دارنــد، آنــان مشــتاقانه بــا خداونــد پیمــان بســتند و بــا ایــن احســاس کــه 
مــی تواننــد پارســایی خودشــان را تحقــق بخشــند، اعــالم کردنــد:  » مــا از خداونــد 
اطاعــت مــی کنیــم و هــر چــه فرمــوده اســت، انجــام خواهیــم داد « )خــروج 23  آیــه 
2 (. آنــان اعــالم شــریعت در شــکوه هولنــاک را نظــاره کــرده و در مقابــل کــوه از تــرس 
بــر خــود لرزیــده بودنــد، امــا تنهــا پــس از گذشــت چنــد هفتــه، پیمــان بــا خداونــد را زیــر 
پــا گذاشــته و یــک بــت تراشــیده را ســجده کردنــد. آنــان رحمــت خداونــد را از طریــق 
عهدی که آن را زیر پا گذاشته بودند، نمی توانستند انتظار داشته باشند. و اینک 
با دیدن گناهانشــان و نیازشــان به آمرزش، به جایی رســیدند که نیاز به منجی را که 
درعهد ابراهیمی اعالم شده بود، احساس کردند. و پس از آن، با ایمان و محبت 
بــه خداونــد کــه ایشــان را از بردگــی گنــاه آزاد مــی کــرد، متصــل شــد و خــود را آمــاده 

کردنــد تــا بــرکات عهــد جدیــد را ارج نهنــد.
شــرایط » عهــد قدیــم « عبــارت بودنــد از » اطاعــت کــن و زنــده بمــان « و 
بــر  اگــر شــخص مطابــق آنهــا رفتــار مــی کــرد، زنــده مــی مانــد. امــا » لعنــت خــدا 
کســی بــود کــه قوانیــن و دســتورات او را اطاعــت نمــی کــرد « )حزقیــال 20  آیــه 11؛ 
الویــان 18  آیــه ۵ ؛ تثنیــه 27  آیــه 26(. » عهــد جدیــد « بــر اســاس » وعــده هــای 
بهتــر « بنــا شــده بــود .... وعــده آمــرزش گناهــان و وعــده فیــض خداونــد بــرای تــازه 
ســاختن دل و هماهنــگ ســاختن آن بــا اصــول شــریعت خــدا، » و ایــن اســت آن 
عهــد تــازه ای کــه بــا قــوم اســرائیل خواهــم بســت و دســتورات خــود را بــر قلبشــان 
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خواهــم نوثســت تــا بــا تمــام وجــود مــرا پیــروی کننــد. آنــگاه ایشــان براســتی قــوم مــن 
خواهنــد بــود و مــن خــدای ایشــان. در آن زمــان دیگــر نیــازی نخواهــد بــود کســی بــه 
دیکــری تعلیــم دهــد تــا مــرا بشناســد، چــون همــه از کوچــک تــا بــزرگ مــرا خواهنــد 
یــاد نخواهــم  بــه  شــناخت، مــن نیــز گناهانشــان را خواهــم بخشــید و دیگــر آن را 

آورد « )ارمیــا 31  آیــات 33 و 34(.
بــه واســطه روح  بــود،  الــواح ســنگی حــک شــده  بــر روی  کــه  همــان احکامــی 
القــدس بــر لــوح دلهــا نوشــته شــده اســت. و بــه جــای اینکــه بــا اعمــال خودمــان در 
صــدد کســب پارســایی بکوشــیم، پارســایی مســیح را مــی پذیریــم. خــون او کفــاره 
گناهــان مــا را پرداخــت مــی کنــد. اطاعــت او، بــرای مــا پذیرفتــه مــی شــود. ســپس، 
دلــی کــه بــه واســطه روح القــدس تــازه شــده اســت، » ثمــرات روح « را بــه بــار مــی 
آورد. و از طریــق فیــض مســیح و بــا اطاعــت از شــریعت خداونــد کــه بــر دلهــای مــا 
نوشــته شــده اســت، زیســت خواهیــم کــرد. زمانــی کــه روح مســیح در مــا ســاکن 
مــی شــود، همانگونــه رفتــار خواهیــم کــرد کــه او کــرد. او از طریــق زبــان نبــی دربــاره 
خویــش گفــت: » ای خــدای مــن، چقــدر دوســت دارم خواســت تــو را بــه جــا آورم، 
دســتورات تــو را در دل خــود حفــظ مــی کنــم «. و زمانــی کــه در میــان انســانها بــود، 
زیــرا مــن همــواره آنچــه را کــه مایــه خشــنودی  تنهــا نگذاشــته،  مــرا  پــدر  گفــت: » 

اوســت، انجــام مــی دهــم « )مزامیــر ۴0  آیــه 8 ؛ انجیــل یوحنــا 8  آیــه 29 (.
پولــس رســول، ارتبــاط میــان ایمــان و شــریعت در عهــد جدیــد را بــه روشــنی 
توضیــح مــی دهــد. او مــی گویــد: » چــون مــا از راه ایمــان پارســا شــده ایــم، میــان مــا 
و خــدا بــه واســطه خداوندمــان عیســی مســیح صلــح بــر قــرار شــده اســت «. » پــس 
آیــا شــریعت را بــا ایمــان باطــل مــی ســازیم؟ هرگــز، بلکــه آن را اســتوار مــی گردانیــم. 
چــون آنچــه شــریعت قــادر بــه انجامــش نبــود، از آن رو کــه بــه ســبب انســان نفســانی 
بــه واســطه  زیــرا انســان  نمــی توانســت انســان را پارســا ســازد،  بــود. و آن  ناتــوان 
طبیعــت گنــاه آلــودش نمــی توانســت شــریعت را نــگاه دارد. پــس خداونــد پســر 
خــود را بــه شــباهت انســان گناهــکار فرســتاد تــا قربانــی گنــاه شــود و بدیــن ســان 
در پیکــر بشــری، حکــم محکومیــت گنــاه را اجــرا کــرد. تــا آنچــه شــریعت مطالبــه مــی 
کنــد، در مــا تحقــق یابــد. در مــا کــه نــه بــر طبــق نفــس بلکــه بــر طبــق روح رفتــار مــی 

کنیــم « )رومیــان ۵  آیــه 1  و 3  آیــه 31  و 8  آیــات 3  و ۴ (.
کار خداونــد در تمامــی زمانهــا یکســان اســت. هــر چنــد در ظهــور گســترش 
قــدرت او بــرای تامیــن نیازهــای انســان در دوره هــای مختلــف، تفاوتهایــی دیــده مــی 
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شــود. از زمانــی کــه اولیــن وعــده داده شــد تــا بــه زمــان ســر سلســله خاندانهــا و دوران 
یهــود و حتــی تــا عصــر حاضــر، اهــداف خداونــد در نقشــه نجــات بــه تدریــج آشــکار 
شده است. منجی معرفی شده در آئین ها و تشریفات مربوط به شریعت یهود، 
همــان اســت کــه در انجیــل معرفــی شــده اســت. ابرهایــی کــه هیئــت آســمانی او را 
پوشــانده بودنــد عقــب رانــده شــدند و غبارهــا و ســایه هــا ناپدیــد گردیدنــد و عیســی، 
منجــی جهــان ظهــور کــرد. او کــه شــریعت را از کــوه ســینا اعــالم کــرد و فرایــض و 
احکام آن را به موسی داد، همان است که بر فراز کوه زیتون سخن گفت. اصول 
عظیــم محبــت خداونــد را کــه او بــه عنــوان اســاس شــریعت و نبــوت اعــالم کــرد، 
تکــرار همانهایــی اســت کــه او از طریــق موســی بــه قــوم عبرانــی اعــالم کــرد: » ای بنــی 
اســرائیل، بشــنو، خدای ما یکتاســت. شــما باید خداوند، خدای خود را با تمام دل 
و جــان و تمامــی قــوت دوســت بداریــد « و » همســایه ات را همچــون نفــس خویــش 

دوســت دار « )تثنیــه 6  آیــات 2  و ۵ ؛ الویــان 19  آیــه 18 (
معلــم در هــر دو عهــد، یکــی اســت. مطالبــات خداونــد و اصــول حکومــت او، 
یکــی اســت. » تمــام بخششــهای نیکــو و هدایــای کامــل از آســمان و از جانــب 
خدایــی مــی آیــد کــه آفریننــده نــور اســت و در او تغییــر و تیرگــی وجــود نــدارد « 

)یعقــوب 1  آیــه 17(.
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» از سینا تا قادش « 

]این فصل بر اساس کتاب اعداد بابهای 11 و 12 تدوین گردیده است[

بنای خیمه عبادت، با رســیدن بنی اســرائیل به دامنه کوه ســینا، شــروع نشــده 
بــا شــروع دومیــن ســال خــروج از مصــر برپــا شــد.  بــود. ایــن بنــای مقــدس، ابتــدا 
ومتعاقــب آن، کار تقدیــس کاهنــان، برگــزاری عیــد ِپَســح سرشــماری قــوم وتکمیــل 
مقدمــات الزم بــرای اداره نظــام مذهبــی و اجتماعــی، آغــاز شــد. بنــا برایــن، حــدود 
یکســال در اردوگاه در ســینا ســپری شــد. ودر همیــن جــا ،عبــادت ایشــان شــکل 
قــوم داده شــد وســازماندهی  اداره  بــرای  و قوانیــن الزم  بــه خــود گرفــت  معینــی 

ایشــان بــرای ورود بــه ســرزمین کنعــان آغــاز شــد.
نظــام حکومتــی اســرائیل از کاملتریــن ســازماندهی برخــوردار بــود و جامعیــت و 
ســادگی آن بــی نظیــر بــود. نظــم و ترتیــب، آنچنــان عالــی و مرتــب بــه نمایــش گذاشــته 
شــد کــه همــه اعمــال خلقــت خداونــد در نظــام حکومتــی یهــود دیــده مــی شــد. 
خداونــد مرکــز حاکمیــت و حکمــران بــی چــون و چــرای اســرائیل بــود. موســی از 
ســوی خداونــد بــه رهبــری ایشــان منصــوب شــد تــا قوانیــن شــریعت را بنــام او اجــرا 
کنــد. ســپس، از میــان رهبــران قبایــل شــورایی مرکــب از هفتــاد نفــر برگزیــده شــدند 

تــا در اداره قــوم بــه موســی کمــک کننــد.
کاهنــان نیــز در خیمــه عبــادت بــا خــدا مشــورت مــی کردنــد. روســا یــا رهبــران 
برقبایــل حکومــت مــی کردنــد و )گروههــای هــزار، صــد، پنجــاه و ده نفــره( تحــت 

مســئولیت اینهــا قــرار داشــتند. )تثنیــه بــاب 1 آیــه 1۵ (.
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اردوگاه عبرانیــان بــا نظــم بســیار دقیقــی مرتــب شــده و بــه ســه بخــش بــزرگ 
بــود. هــر بخشــی جــای معیــن خــود را در اردوگاه داشــت. خیمــه  تقســیم شــده 
عبــادت، محــل ســکونت پادشــاه نادیدنــی در مرکــز قــرار داشــت و در اطــراف آن، 
کاهنــان و الویــان مســتقر بودنــد. و بقیــه قبایــل در پیرامــون اینهــا اردو زده بودنــد.

مســئولیت خیمــه عبــادت و تمامــی وظایــف آن، چــه در اردوگاه و چــه در ســفر، 
بــه الویــان محــول شــده بــود. هنگامــی کــه قــوم حرکــت مــی کردنــد، آنــان موظــف 
بودنــد تــا خیمــه را جمــع آوری کــرده و بــه محــض رســیدن بــه توقفــگاه، مجــدداً آن را 
نصــب کننــد. هیــچ کمــی از ســایر قبایــل اجــازه نداشــت بــه آن نزدیــک شــود، وگرنــه 
کشــته مــی شــد. الویــان بــه ســه گــروه تقســیم شــده بودنــد، فرزنــدان ســه پســر الوی 
و بــه هــر یــک، مقــام و وظیفــه ویــژه ای محــول شــده بــود. در جلــوی خیمــه عبــادت 
و در نزدیــک تریــن فاصلــه بــه آن، خیمــه موســی و هــارون قــرار داشــت. در جنــوب 
خیمــه، خانــدان قهــات مســتقر بودنــد کــه وظیفــه آنهــا حمــل ومراقبــت از صنــدوق 
عهــد و لــوازم آن بــود. در شــمال خیمــه عبــادت، خانــدان مــراری مســتقر بــود کــه 
پایــه هــا، ســتونهای  نقــل چهــار چــوب، میلــه هــا، ســتونها و  مســئولیت حمــل و 
اطــراف حیــاط وپایــه هــای آنهــا، میخهــا، طنابهــا و دیگــر اجــزای خیمــه را بــه عهــده 
داشــت. در پشــت خیمــه عبــادت، خانــدان جرشــون مســتقر بــود کــه مســئولیت 
حمــل پــرده هــا و طنابهــای دیــواره حیــاط و پــرده در ورودی حیــاط کــه در اطــراف 

قربانــگاه و خیمــه عبــادت بــود، بــه عهــده ایشــان قــرار داشــت.
ترتیــب اســتقرار قبایــل نیــز مشــخص شــده بــود و هــر یــک از آنهــا مــی بایســت در 
کنــار پرچــم قبیلــه خویــش اردو بزنــد، زیــرا خداونــد مقــرر کــرده بــود کــه: » هرکــس از بنــی 
اســرائیل مــی بایســت زیــر پرچــم عالمــت قســمت خــود و پرچــم طایفــه خویــش اردو 
بزنــد. ایــن اردوگاه بایــد گرداگــرد خیمــه عبــادت برپــا شــود « و » همــه طایفــه هــای دیگــر 

زیــر پرچــم مخصــوص خــود حرکــت مــی کننــد « )کتــاب اعــداد 2  آیــات 2  و 17 (.
جماعتــی کــه بــا غیــر اســرائیلیان ازدواج کــرده بــوده و همــراه قــوم از مصــر آمــده 
بودنــد، اجــازه نداشــتند در میــان قبایــل اســرائیل اردو بزننــد، بلکــه مــی بایســت در 
اطراف اردوگاه، مســتقر شــوند و فرزندان ایشــان تا پشــت ســوم نباید در جماعت 

خداونــد داخــل شــوند )تثنیــه 23  آیــات 7  و 8 (.
در خصوص پاکیزگی سرتاسر اردوگاه و اطراف آن دستورات دقیقی داده شد 
و قوانین بهداشتی در همه جا به موقع اجرا گذاشته شد. افرادی که به هر دلیلی 
ناپــاک و نجــس بودنــد، اجــازه نداشــتند بــه اردوگاه وارد شــوند. ایــن اقدامــات بــرای 
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حفــظ ســالمتی قــوم امــری ضــروری وحیاتــی بــود و هــم چنیــن الزم بــود کــه نظــم کامــل 
و خلــوص رعایــت شــود تــا قــوم بتوانــد از حضــور خــدای قــدوس بهــره منــد گــردد. 
خداونــد بــه ایشــان فرمــوده بــود: » خداونــد خدایــت در میــان اردوی تــو مــی خرامــد تــا 
تو را رهایی داده، دشمنانت را به تو تسلیم نماید، پس اردوی تو مقدس باشد «.

در تمــام ســفرهای قــوم اســرائیل، » صنــدوق عهــد خداونــد پیشــاپیش قــوم 
)کتــاب  بــود «  آنهــا معیــن شــده  توقــف  بــرای  کــه  بــه جایــی رســیدند  تــا  بــود،.... 
از  بــود،  احــکام مقــدس خداونــد  کــه حامــل  اعــداد 10  آیــه 33 (. صنــدوق عهــد 
ســوی قهاتیــان کــه پیشــاپیش قــوم حرکــت مــی کردنــد، حمــل مــی شــد. و در عقــب 
آن، موســی و هــارون و کاهنانــی کــه شــیپورهای نقــره ای بــا خــود حمــل مــی کردنــد، 
مســتقر مــی شــدند. ایــن کاهنــان، دســتوراتی را از موســی دریافــت کــرده بــه وســیله 
شــیپورها بــه مــردم ابــالغ مــی کردنــد. هــر کــه در تبعیــت کــردن از دســتورات داده 

شــده کوتاهــی مــی کــرد، کشــته مــی شــد.
خــدا، خــدای نظــم اســت و هــر چیــز مرتبــط بــا آســمان از نظــم و ترتیــب کامــل 
برخــوردار اســت. اطاعــت و انضبــاط کامــل، ویژگــی فعالیــت فرشــتگان آســمان 
شــود.  مــی  حاصــل  هماهنــگ  و  منظــم  کار  طریــق  از  صرفــاً  موفقیــت  اســت. 
خداونــد، امــروز نیــز بــرای کار خویــش همــان نظــم وترتیبــی را انتظــار دارد کــه در 
ایــام بنــی اســرائیل داشــت. تمــام کســانی کــه بــرای او خدمــت مــی کننــد، بایــد بــا 
هوشــمندی عمــل کننــد، نــه بــا بــی توجهــی و بــی نظمــی. او انتظــار دارد کارش بــا 

ایمــان و از روی دقــت انجــام شــود تــا بتوانــد بــر آن مهــر تاییــد زنــد.
خداونــد هدایــت اســرائیلیان را در تمامــی سفرهایشــان، مشــخصا بــه عهــده 
داشــت. محــل اردوگاه ایشــان بــا نــزول ســتون ابــر مشــخص مــی شــد و تــا زمانــی کــه 
در ادوگاه باقــی مــی ماندنــد، ابــر بــاالی خیمــه عبــادت بــی حرکــت مــی مانــد. زمانــی 
که سفرشــان را ادامه می دادند، این ابر از فراز خیمه عبادت به باال برده می شــد 
و چــون صنــدوق عهــد حرکــت مــی کــرد، موســی میگفــت: » ای خداونــد برخیــز و 
دشــمنانت پراکنــده شــوند و بــد خواهانــت از حضــورت فــرار کننــد. و زمانــی کــه 
صنــدوق عهــد فــرود مــی آمــد، مــی گفــت: ای خداونــد، نــزد هــزاران اســرائیلی بــاز 

گــرد « )اعــداد 10  آیــات ۳۵  و ۳6 (.
فاصلــه بیــن ســینا تــا قــادش کــه در مرزهــای ســرزمین کنعــان واقــع شــده بــود، 
در یــک ســفر یــازده روزه پیمــوده مــی شــد و قــوم اســرائیل بــا ایــن امیــد کــه ســریعاً بــه 
ســرزمین نیکــو وارد خواهــد شــد، بــه محــض حرکــت ســتون ابــر، بــه ســوی ســرزمین 
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کنعــان بــه راه افتادنــد. خداونــد بــا نجــات ایشــان از مصــر، معجــزات خــارق العــاده 
ای را انجــام داده بــود و اینــک کــه قــوم او را بــه عنــوان حاکــم مطلــق خویــش پذیرفتــه 

بــود، توقــع بــرکات بیشــتری را داشــت.
بــا ایــن وجــود، بســیاری بــا بــی میلــی مکانــی را کــه مــدت طوالنــی در آن اردو زده 
بودنــد، تــرک کردنــد. آنــان اردوگاه را بــه عنــوان خانــه خــود تلقــی کردنــد. خداونــد در 
پناه آن دیوارهای بزرگ سنگی، قوم خود را گرد هم آورده و از تمامی اقوام دیگر 
جدا کرده بود تا شــریعت مقدس خویش را برای ایشــان بازگو کند. آنان دوســت 
داشــتند تــا بــه کــوه مقــدس و قلــه هــای خاکســتری و برآمدگیهــای بــی آب و علــف 
آن کــه جــالل خداونــد بیشــتر اوقــات بــرروی آن ظاهــر مــی شــد، نظــاره کننــد. منظــره 
کــوه، آنچنــان بــا حضــور خداونــد و فرشــتگان مقــدس همــراه بــود کــه رهــا کــردن ایــن 

منظــره و بــی توجهــی بــه آن، کار آســانی نبــود.
کــرد و  قــادش حرکــت  بــه ســوی  تمامــی اردوگاه،  بــا نواختــه شــدن شــیپورها 
نشــان خــود  و  بیــرق  زیــر  و  مقــرر  مــکان  قبیلــه در  خیمــه عبــادت در وســط و هــر 
مســتقر شــد. تمــام نــگاه هــا متوجــه ســتون ابــر بــود تــا ببیننــد بــه کــدام ســمت حرکــت 
مــی کنــد. و هنگامــی کــه ابــر بــه طــرف مشــرق، مکانــی کــه فقــط کوههــای بــه هــم 
چســبیده و ســیاه و دور افتــاده بــود حرکــت کــرد، احســاس غــم و تردیــد در دلهــای 

بســیاری، پدیــد آمــد.
میــان  از  ایشــان  راه دشــوارتر شــد. مســیر  رفتنــد،  مــی  پیــش  کــه  طــور  همــان 
ســنگالخها و زمینهــای خشــک و بایــر عبــور مــی کــرد. دور تــا دور ایشــان را بیابــان 
وســیعی احاطــه کــرده بــود. » زمیــن ویــران و پــر از حفــره هــا « و » زمیــن خشــک و 
ســایه مــوت «، » زمینــی کــه کســی از آن عبــور نمــی کــرد، و هیــچ کــس در آن ســاکن 
نبــود « )کتــاب ارمیــا 2  آیــه 6 (. اطــراف و اکنــاف تنگــه هــای نــا همــوار، از مــردان 
و زنــان و کــودکان و چهارپایــان و مخــوف طویــل گلــه هــا و رمــه هــا انباشــته بــود. و 
ایــن امــر، پیشــروی ایشــان را آهســته و دشــوار کــرده بــود، و جمعیــت، بعــد از یــک 
اردوی طوالنــی مــدت، بــرای مواجــه شــدن بــا خطــرات و مشــکالت آمــاده نبودنــد.

پــس از یــک ســفر ســه روزه، شــکایتهای آشــکار، شــنیده شــد. ایــن شــکایتها از 
جمعیت غیر اسرائیلی سرچشمه می گرفت، که بسیاری از ایشان با قوم اسرائیل 
یــک دل نبودنــد و همــواره در صــدد خــرده گیــری و انتقــاد بودنــد. شــکایت کننــدگان 
از مســیر حرکــت ناراضــی بودنــد و همــواره از موســی ایــراد مــی گرفتنــد. نــا رضایتــی، 

همچــون یــک بیمــاری مســری اســت و ســریعاً بــه تمامــی اردوگاه ســرایت کــرد.
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آنان بار دیگر برای خوراک، هیاهو کردند. با وجود اینکه، نان آسمانی به فراوانی 
در دســترس ایشــان گذاشــته شــده بــود، امــا ناراضــی بودنــد. اســرائیلیان در دوران 
اسارتشــان در مصــر، وادار شــده بودنــد تــا بــا معمولیتریــن و ســاده تریــن خــوراک تغذیــه 
کنند، اما محرومیت و کار سنگین موجب شده بود تا تمایل شدیدی به غذای لذیذ 
پیــدا کننــد. بســیاری از مصریــان کــه اینــک در میــان ایشــان بودنــد، بــه خــوردن غــذای 
لذیذ عادت کرده بودند و اینها نخســتین افرادی بودند که لب به شــکایت گشــودند.

بعــد از دادن » َمنــا» و درســت پیــش از رســیدن قــوم بــه ســینا، خداونــد در 
پاســخ بــه هیاهــوی ایشــان بــه آنــان گوشــت داده بــود، اّمــا ایــن گوشــت تنهــا بــرای 
یــک روز تــدارک دیــده شــده بــود. خداونــد، توانســت گوشــت را بــه راحتــی بــرای 
ایشــان فراهــم کنــد، همانطــور کــه منــا را فراهــم کــرده بــود، اّمــا یــک محدودیتــی بــرای 
ایشــان قایــل شــده بــود کــه بــه نفــع ایشــان بــود. او قصــد داشــت غذایــی را بــرای 
ایشــان فراهــم کنــد کــه مناســب نیازهایشــان بــود و از غــذای ناســالمی کــه بســیاری 
از ایشــان در مصــر بــه آن عــادت کــرده بودنــد، مناســب تــر بــود. اشــتهای بیمــار گونــه 
ایشــان بایــد بــه وضعیــت ســالمتری تغییــر مــی کــرد تــا بتواننــد از خورکــی کــه در آغــاز 
آفرینــش، بــرای انســان مقــرر شــده بــود، یعنــی میــوه هــای زمیــن کــه خداونــد در بــاغ 
عــدن بــرای آدم و حــوا فراهــم کــرده بــود، بهرمنــد شــوند. و بــه همیــن دلیــل قــوم بنــی 

اســرائیل تــا انــدازه زیــادی از غذاهــای حیوانــی محــروم مانــده بودنــد.
شــیطان، ایشــان را وسوســه کــرد تــا ایــن محدودیــت را غیــر منصفانــه و ظالمانــه 
تلقــی کننــد. او ایشــان را وادارکــرد تــا بــرای چیزهــای ناپــاک و قدغــن شــده حــرص 
بزننــد، زیــرا مــی دانســت کــه ناپرهیــزی عنــان گســیخته بــرای ســیر شــدن موجــب 
مــی  قــرار  وی  کنتــرل  تحــت  راحتــی  بــه  مــردم  طریــق،  ایــن  بــه  و  شــده  شــهوترانی 
گرفتنــد. خالــق بیمــاری و مصیبــت، در جایــی بــه انســان حملــه خواهــد کــرد کــه 
بتوانــد بیشــترین موفقیــت را کســب کنــد. شــیطان از زمانــی کــه حــوا را بــه خــوردن 
میــوه ممنوعــه ترغیــب کــرد، تــا بــه امــروز توانســته اســت عــده زیــادی را از طریــق 
وسوســه بــه لــذت و شــکمبارگی بــه گنــاه وادار کنــد. و بــا همیــن روش بــود کــه او 
اســرائیل را وادار کــرد تــا در مقابــل خداونــد شــکایت کننــد. زیــاده روی در خــوردن 
و نوشــیدن باعــث مــی شــود تــا انســان در مقابــل امیــال شــهوانی تســلیم شــده و بــه 

تمامــی وظایــف و ارزشــهای اخالقــی بــی احترامــی کنــد.
خداونــد قــوم اســرائیل را از مصــر بیــرون آورد تــا ایشــان را بــه عنــوان قومــی 
منظــور  بــه  او  کنــد.  مســتقر  کنعــان  ســرزمین  در  ســعادتمند،  و  مقــدس  پــاک، 
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تحقــق بخشــیدن ایــن هــدف، مقــررات ویــژه ای را بــه ایشــان عرضــه کــرد کــه بــرای 
ســعادت و خیریــت ایشــان ضــروری بــود. اگــر آنــان از محدودیــت هــای حکیمانــه 
او اطاعــت کــرده واز روی میــل باطنــی، امیــال جســمی را نادیــده مــی گرفتنــده 
ناتوانــی و مریضــی در میــان ایشــان دیــده نمــی شــد و فرزنــدان ایشــان از قــدرت 
از  درســتی  درک  توانســتند  مــی  آنــان  شــدند.  مــی  برخــوردار  عقلــی  و  جســمی 
حقیقت و مســئولیت، تشــخیص و قضاوت داشــته باشــند. اما بی میلی ایشــان 
در کــردن نهــادن بــه محدویتهــا و مقــررات خداونــد باعــث شــد تــا از دسترســی بــه 
ارزشــهای مــورد نظــر خداونــد و از دریافــت برکاتــی کــه او آمــاده بــود تــا بــه ایشــان 

عطــا کنــد، محــروم شــوند.
ســراینده مزامیــر مــی گویــد: » در دلهــای خــود، خــدا را امتحــان کردنــد و از او 
غذایــی مطابــق میــل خودشــان خواســتند و بــر ضــد خــدا تکلــم کــرده گفتنــد: آیــا خــدا 
مــی توانــد در صحــرا ســفره ای حاضــر کنــد؟ اینــک صخــره را زد و آبهــا روان شــد 
وادیهــا جــاری گشــت ... آیــا مــی توانــد نــان را نیــز بدهــد وگوشــت را بــرای قــوم خــود 
حاضــر ســازد؟ پــس خــدا ایــن را شــنید و غضبنــاک شــد « )مزمــور 78  آیــه 18  تــا 
21 (. در طــی ســفر ایشــان از دریــای ســرخ بــه ســوی ســینا، مخالفتهــا و آشــوبهای 
بــه واســطه رحمــت خویــش، جهالــت و  بــود، امــا خداونــد  متعــددی دیــده شــده 
نادانــی ایشــان را نادیــده گرفتــه و گنــاه ایشــان را بــا مجــازات پاســخ نــداده بــود. امــا 
از آن زمــان بــه بعــد، او خــود را در کــوه حوریــب بــه ایشــان ظاهــر کــرده بــود. آنــان نــور 
و حقیقــت عظیــم را دریافــت کــرده و بــا دیــدن عظمــت، قــدرت و رحمــت خداونــد 
بــه بــی ایمانــی و نارضایتــی خویــش واقــف شــده بودنــد. عــالوه بــر ایــن، آنــان عهــد 
کــرده بودنــد تــا خداونــد را بــه عنــوان پادشــاه بپذیرنــد و از اقتــدار او تبعیــت کننــد و 
اینــک شــکایت و مخالفــت ایشــان، عصیــان تلقــی مــی شــد و چنیــن عصیانــی، مــی 
بایســتی ســریعاً بــا مجــازات روبــرو مــی شــد تــا اســرئیل از هــرج و مــرج و هالکــت 
مصــون بمانــد. و » آتــش خداونــد در میــان ایشــان مشــتعل شــده، در اطــراف اردو 
بســوخت. مقصرتریــن افــراد در میــان شــکایت کننــدگان بــا آتشــی کــه از ابــر فــرود 

آمــد، هــالک شــدند « )بــه بــاب 11  کتــاب اعــداد مراجعــه شــود(.
مــردم از تــرس، نــزد موســی آمــده و التمــاس کردنــد تــا بــرای ایشــان در حضــور 
خداونــد دعــا کنــد. موســی نــزد خــدا دعــا نمــود و آتــش خامــوش شــد. آنــان بــه یــاد 
بــود ایــن مجــازات، اســم مــکان را تبعیــره نــام نهادنــد، زیــرا آتــش خداونــد در میــان 

ایشــان مشــتعل شــد.
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امــا طولــی نکشــید کــه شــرارت ایشــان از قبــل هــم بــه مراتــب بیشــتر شــد. ایــن 
مجــازات هولنــاک، بــه جــای اینکــه باقــی مانــده قــوم را بــه تواضــع و توبــه هدایــت 
کنــد، ظاهــرا موجــب شــدیدتر شــدن مخالفتهــای ایشــان شــد. مــردم از هــر ســوء در 
مقابــل خیمــه هایشــان جمــع شــده و گریــه و زاری مــی کردنــد. بیگانگانــی کــه بــا قــوم 
اســرئیل بودنــد، هــوس خــوردن گوشــت کــرده بودنــد و خــود قــوم اســرائیل نیــز نالــه 
کنــان مــی گفتنــد: » ای کاش کســی بــه مــا گوشــت مــی داد! بــه یــاد داریــم کــه در 
مصــر، ماهــی رایــگان مــی خوردیــم، و خیــار، خربــزه، تــره، پیــاز و ســیر داشــتیم. امــا 
اکنــون اشــتهای خــود را از دســت داده ایــم و بــه غیــر از ایــن » منــا « چیــز دیگــری 
بــا خوراکــی کــه خداونــد  نیســت کــه بخوریــم «. بنابــر ایــن، نارضایتــی خویــش را 
بــرای ایشــان مهیــا کــرده بــود، اعــالم کردنــد. هــر چنــد مــی دانســتند کــه ایــن خــوراک 
مطابــق نیــاز ایشــان مهیّــا شــده بــود، زیــرا علیرغــم تمامــی مشــکالت، حتــی یــک فــرد 

ضعیــف و ناتــوان در قبایــل ایشــان دیــده نمــی شــد.
قلــب موســی اندوهگیــن شــد. او یکبــار در گذشــته از خداونــد اســتدعا نمــوده 
بــود تــا قــوم را هــالک نکنــد، هرچنــد خداونــد بــه او وعــده داده بــود تــا در صــورت 
نابودی قوم، نسلی جدید از او پدید آورد و از آنان قوم بزرگی بسازد. اّما موسی 
بــه خاطــر محبّــت و عالقــه ای کــه نســبت بــه قــوم احســاس میکــرد، نــزد خداونــد 
نــام خــود او را از دفتــر حیــات محــو کنــد.  بــه جــای نابــودی ایشــان،  تــا  دعــا کــرد 
موســی بــه خاطــر ایشــان، زندگــی خــود را بــه مخاطــره افکنــده بــود و آنــان محبــت او 
را ایــن چنیــن پاســخ داده بودنــد. آنــان تمــام ســختیها و حتــی مصائــب غیــر واقعــی 
شــان را بــه گــردن او انداختنــد و مخالفتهــای شــریرانه ایشــان، بــار ســنگین وظایــف 
و مســئولیتهای موســی را دو چنــدان کــرد. موســی آنچنــان نــا امیــد و اندوهگیــن 
شــده بــود کــه مــی خواســت اعتمــاد خویــش بــه خــدا را از دســت بدهــد. دعــای 
او، تقریبــا نوعــی شــکایت بــود. او بــه خداونــد گفــت : » چــرا بــا بنــده ات چنیــن 
رفتــار مــی کنــی؟ مــن چــه کــرده ام کــه از مــن ناراضــی هســتی؟ چــرا بــار ایــن قــوم را 
بــه دوش مــن گذاشــته ای؟ .... بــرای ایــن همــه مــردم، از کجــا گوشــت تهیــه کنــم؟ 
زیــرا آنهــا نــزد مــن گریــه مــی کننــد و مــی گوینــد: بــه مــا گوشــت بــده تــا بخوریــم. مــن 
بــه تنهایــی نمــی توانــم بــار مســئولیت تمــام ایــن مــردم را بــه گــردن بگیــرم. ایــن بــرای 
مــن بســیار ســنگین اســت.» خداونــد دعاهــای او را شــنید و بــه وی امــر فرمــود تــا 
هفتــاد نفــر از مشــایخ اســرائیل را کــه مردانــی ســال خــورده، و دارای احتــرام و قــوه 
بصیرت و با تجربه بودند را جمع کرده و » پیش دروازه خیمه عبادت و به حضور 
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او بیــاورد. تــا در آنجــا همــراه او بایســتند.» خداونــد بــه او گفــت: » آنــگاه مــن نــزول 
مــی کنــم و بــا تــو حــرف مــی زنــم و از روحــی کــه بــه تــو داده ام، مــی گیــرم و بــه آنهــا 
مــی دهــم تــا در مســئولیت امــور قــوم بــا تــو ســهیم باشــند و تــو تنهــا نباشــی. خداونــد 
بــه موســی اجــازه داد تــا وفادارتریــن و شایســته تریــن مــردان را انتخــاب کنــد، تــا در 
مســئولیت امــور قــوم بــا او ســهیم باشــند. نفــوذ ایشــان در میــان مــردم، بــه موســی 
کمــک مــی کــرد تــا نارضایتــی و طغیــان قــوم را مهــار کنــد، بــا ایــن حــال، ارتقــاء ایــن 
افــراد بــه چنیــن مســئولیتی، در پایــان زیانهــای جبــران ناپذیــری را بــه بــار مــی آورد.  
اگــر موســی براســاس شــواهدی کــه از قــدرت و نیکویــی خداونــد دیــده بــود، ایمــان 
خویــش را نشــان مــی داد، هرگــز ایــن افــراد انتخــاب نمــی شــدند. اّمــا او در مــورد 
ســنگینی مســئولیتها وخدمــات خویــش مبالغــه کــرد و ایــن حقیقــت را از نظــر دور 
داشــت کــه خــود او ابزاریســت کــه خداونــد بــه کار گرفتــه بــود. او در تســلیم شــدن 
بــه روحیــه مخالفــت کــه بــالی اســرائیل بــود، کمتریــن توجیهــی نداشــت. اگــر او بــه 
خداونــد تــوکل مــی کــرد، خداونــد نیــز او را هدایــت نمــوده و در مواقــع ضــروری بــه 

او قــوت اعطــا مــی کــرد.
موســی دســتور یافــت تــا مــردم را بــرای آنچــه کــه خداونــد در نظــر داشــت بــرای 
ایشــان انجــام دهــد، آمــاده کنــد. خداونــد بــه او فرمــود: » بــه مــردم اســرائیل بگــو، 
خــود را بــرای فــردا تطهیــر کنیــد و بــه شــما گوشــت داده مــی شــود کــه بخوریــد. بــه 
آنهــا بگــو کــه خداونــد نالــه شــما را شــنید کــه مــی گفتیــد: ای کاش کســی بــه مــا 
گوشــت میــداد کــه مــی خوریــم. وقتــی کــه در مصــر بودیــم وضــع بهتــری داشــتیم. 

بنابرایــن خداونــد بــه شــما گوشــت مــی دهــد تــا بخوریــد.
» شــما نــه بــرای یــک روز، دو روز ، پنــج روز، ده روز یــا بیســت روز ، بلکــه بــرای 
یــک مــاه کامــل، آنقــدر گوشــت خواهیــد خــورد کــه از دماغهایتــان بیــرون بیایــد و 
از خــوردن آن بیــزار شــوید، زیــرا خدایــی را کــه بیــن شماســت رد کردیــد و افســوس 
خوردیــد کــه چــرا از مصــر خــارج شــدید «، موســی گفــت: » تنهــا تعــداد مردمــی کــه 
پیــاده هســتند ششــصد هــزار اســت، بــاز هــم تــو مــی گویــی کــه بــرای یــک مــاه کامــل 
بــه آنهــا گوشــت مــی دهــی: اگــر مــا همــه رمــه وگلــه خــود را بکشــیم بــرای ایــن همــه 
مــردم کفایــت نمــی کنــد. یــا اگرتمــام ماهیــان دریــا راهــم بگیریــم، امــکان نــدارد کــه 
همه این مردم را ســیر کنیم «. موســی به خاطر بی اعتمادیش مورد ســرزنش قرار 
گرفــت. خداونــد بــه او گفــت: » آیــا دســت خداونــد کوتــاه اســت؟ حــاال خواهــی 

دیــد کــه آنچــه گفتــه ام، بــه انجــام خواهــد رســید یــا نــه «. 
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موســی ، ســخنان خداونــد را بــرای قــوم بــاز گــو کــرد و انتصــاب هفتــاد رهبــر را 
بــه ایشــان اعــالم نمــود. توصیــه، رهبــر بــزرگ اســرائیل بــه ایــن مــردان برگزیــده، امــروزه 
نیــز مــی توانــد از ســوی قضــات و قانونگــذاران، بــه عنــوان الگــوی قضــاوت عادالنــه، 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. موســی بــه ایشــان توصیــه مــی کنــد: » تــا دعواهــا و امــور 
حقوقــی مــردم را چــه از قــوم خودشــان باشــند، چــه از بیگانــه، از روی عدالــت و 
بــدون تبعیــض داوری کننــد. آنــان بایــد در قضــاوت بــی طــرف باشــند ، بــه ضعیــف 
از طــرف خداونــد  زیــرا داوری  نترســند،  از کســی  قــوی یکســان گــوش کننــد و  و 

اســت « )کتــاب تثنیــه بــاب 1 آیــات 16  و 17 ( .
 ســپس، موســی هفتــاد نفــر از رهبــران قــوم را احضــار کــرد و آنــان را در اطــرف 
بــا موســی  و  نــازل شــد  ابــر  آنــگاه خداونــد در  و  نمــود. »  خیمــه عبــادت مســتقر 
ســخن گفــت و از روحــی کــه بــر موســی قــرار داشــت گرفــت و بــرآن هفتــاد نفــر رهبــر 
گذاشــت. بــه محــض اینکــه روح بــر آنهــا قــرار گرفــت شــروع بــه نبــوت کردنــد، اّمــا 
باردیگــر نبــوت نکردنــد «. آنــان نیــز هماننــد شــاگردان مســیح در روز پنطیکاســت، از 

قــدرت اعلــی بهــره منــد. 
خداونــد خشــنود گردیــد تــا ایشــان را بــرای خدمــت آمــاده و در حضــور جماعــت 
تکریــم نمــود، تــا بتواننــد در حکومــت اســرائیل بــا موســی همــکاری کننــد. بــار دیگــر 
روحیــه ایثــار گــر و از خــود گذشــته موســی آشــکار شــد. دو نفــر از آن هفتــاد رهبــر کــه 
از روی فروتنــی، خــود را بــرای چنیــن مســئولیت بزرگــی شایســته نمــی دانســتند، در 
اردو گاه مانــده و بــه خیمــه عبــادت نرفتــه بودنــد، بــا ایــن حــال، روح بــر آنهــا قــرار گرفتــه 
و نبوت کرده بودند. یوشع از این امر آگاه شد و تصمیم گرفت تا از این بی نظمی 
جلــو گیــری کنــد زیــرا مــی ترســید کــه چنیــن کاری موجــب تفرقــه شــود. او بــا غیرتــی کــه 
بــرای حرمــت مــوالی خــود داشــت نــزد موســی آمــد و گفــت: » آقــای مــن ، آنهــا را منــع 
کــن «. اّمــا موســی بــه او گفــت: » آیــا تــو بــه جــای مــن حســادت مــی ورزی، ای کاش 
خداونــد روح خــود را بــر همــه قــوم خــود قــرار مــی داد تــا همــه آنهــا نبــوت مــی کردنــد «.

بــه فرمــان خداونــد بــاد وزیــد کــه بلــدر چینهــا را از دریــا بــا خــود آورد، » بــه طــوری 
کــه اطــراف اردوگاه از هــر طــرف بــه ارتفــاع یــک متــر و بــه مســافت چنــد کیلومتــر از 
بلــدر چیــن پـُـر شــد « )کتــاب اعــداد 11  آیــه 31 (. قــوم اســرائیل تمــام شــب و روز و 
فــردای آن، بلــدر چیــن جمــع کردنــد. مقــدار بســیار زیــادی جمــع شــد، بــه حــدی کــه 
هیــچ کــس کمتــر از ســیصد مــن جمــع نکــرده بــود. مــردم بلــدر چیــن هــا را در اطــرف 

اردوگاه پهــن کردنــد تــا خشــک شــوند.
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خداونــد، چیــزی را بــه قــوم داده بــود کــه بــرای ایشــان مناســب تریــن نبــود، چــرا 
کــه بــرای خواســتن آن اصــرار کــرده بودنــد، آنــان بــه چیزهایــی کــه بــر ایشــان مفیــد 
بــرای  اّمــا  شــده  بــرآورده  ایشــان  تمایــالت عصیانگرانــه  شــدند.  نمــی  راضــی  بــود، 
تحمــل نتایــج آن، تنهــا گذاشــته شــدند. آنــان بــی پــروا، بــه جشــن و پایکوبــی مشــغول 
شــدند و زیــاده روی ایشــان کیفــر داده شــد. » خداونــد بــالی ســختی را بــر آنهــا 
نــازل کــرد وعــده ای از آنهــا را از بیــن بــرد «. آنــان بــه محــض اینکــه شــروع بــه خــوردن 
گوشــت نمودنــد، خشــم خداونــد بــر قــوم اســرائیل افروختــه شــد و بالیــی ســخت 

نــازل کــرده، عــده زیــادی از آنــان را از بیــن بــرد.
انتظــار  در  دشــوارتری  آزمایــش  قــوم،  بعــدی  اردوگاه  محــل  حضیــروت،  در 
موســی بــود. هــارون و مریــم در میــان رهبــران اســرائیل، از جایــگاه و احتــرام ویــژه 
ای برخــوردار بودنــد. هــر دوی ایشــان از عطــای نبــوت برخــوردار بــوده و در نقشــه 
خداونــد بــرای نجــات یهودیــان، بــا موســی همــکاری کــرده بودنــد. » موســی، هــارون 
و مریــم را فرســتادم تــا شــما را راهنمایــی کننــد «. کالم خداونــد اســت کــه از ســوی 
میــکای نبــی گفتــه شــده اســت. شــخصیت پــر صالبــت مریــم از همــان ابتــدا، زمانــی 
کــه در کنــار رود نیــل از ســبدی کــه موســی نــوزاد در آن پنهــان بــود، محافظــت کــرد، 

آشــکار شــده بــود.
بــرای  ابــزاری  عنــوان  بــه  را  او  اســتعدادهای  و  خویشــتنداری  خداونــد، 
محافظــت و حمایــت از موســی، بــه کار گرفتــه بــود مریــم بــا اســتعدادهای عالــی 
خویــش در شــعر و موســیقی، زنــان بنــی اســرائیل را در رقــص ســرود خوانــی در 
ســاحل دریــای ســرخ، رهبــری کــرده بــود. او بعــد از موســی وهــارون، در نــزد مــردم 
ایــن حــال، همــان  بــا  بــود.  برخــوردار  بیشــترین محبوبیــت  از  نظــر خداونــد،  ودر 
شــرارتی کــه نخســتین بــار در آســمان موجــب نفــاق و نــا رضایتــی شــده بــود، در دل 

ایــن زن اســرائیلی پدیــد آمــد.
در انتصــاب هفتــاد رهبــر، بــا مریــم و هــارون مشــورت نشــده بــود و ایــن امــر، 
حســادت ایشــان نســبت بــه موســی را برانگیختــه بــود. در زمــان مالقــات یتــرون، 
مشــتاقانه  پذیــرش  بودنــد،  حرکــت  در  ســینا  ســوی  بــه  اســرائیلیان  کــه  هنگامــی 
توصیــه هــای یتــرون از ســوی موســی، ایــن تــرس را در هــارون و مریــم پدیــد آورده 
بود که نفوذ او بر روی رهبر بزرگ از نفوذ ایشان بیشتر است. در سازماندهی 
شــورای مشــایخ، آنــان احســاس کردنــد کــه موقعیــت و اختیــارات ایشــان نادیــده 

گرفتــه شــده اســت.
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مریــم و هــارون، از بــار ســنگین مســئولیتی کــه برعهــده موســی گذاشــته شــده 
بــود، بــه خوبــی آگاه نبودنــد. آنــان انتخــاب شــده بودنــد تــا بــه موســی کمــک کننــد، 
اّمــا خودشــان را در مســئولیت رهبــری قــوم، بــا او یکســان تلقــی کردنــد و انتخــاب 
هفتــاد رهبــر بــرای کمــک هــای بیشــتر بــه موســی را بیهــوده و غیــر ضــروری تلقــی 
نمودنــد. موســی از اهمیــت مســئولیت بزرگــی کــه بــه او محــول شــده بــود، بهتــر 
از هــر کــس دیگــری آگاه بــود. او بــه ضعفهــای خویــش پــی بــرد و خــدا را بــه عنــوان 
راهنمــای خویــش برگزیــد. هــارون خــود را بســیار الیــق و توانــا مــی دیــد و کمتــر بــه 
خداونــد اعتمــاد داشــت. و زمانــی کــه مســئولیت قــوم در غیــاب موســی بــه وی 
محول شــده بود، با ســکوت و ســازش در موضوع پرســتش بت در صحرای ســینا، 
در انجــام ایــن مســئولیت شکســت خــورده بــود. اّمــا مریــم و هــارون کــه بــه خاطــر 
ایــن حقایــق عاجــز ماندنــد.  از دیــدن  حســادت و جــاه طلبــی کــور شــده بودنــد، 
هــارون در انتصــاب اهــل خانــه اش بــه مقــام مقــدس کهانــت، مــورد احتــرام خداونــد 
قــرار گرفتــه بــود، بــا ایــن حــال، هنــوز هــم در پــی ارضــای امیــال جــاه طلبانــه خویــش 
بــود. و مریــم و هــارون گفتنــد: » آیــا خداونــد تنهــا بــه وســیله موســی ســخن گفتــه 
اســت؟ آیــا بــه وســیله مــا هــم ســخن نگفتــه اســت؟» آنــان خودشــان را بــه یکســان 
یکســان  اقتــدار  و  مقــام  از  کــه  کردنــد  تصــور  و  کــرده  تلقــی  لطــف خداونــد  مــورد 

برخــوردار هســتند «. 
مریم با تسلیم شدن به روح نارضایتی، انگیزه ای یافت تا از اموری که خداوند 
در آنهــا دخیــل بــود، شــکایت کنــد. ازدواج موســی موجــب نــا خوشــنودی او شــده 
بــود. ازدواج او بــا یــک زن غیــر یهــودی، غــرور خانوادگــی و قومــی مریــم را جریحــه دار 

کــرده بــود. صفــورا از ســوی او همــواره مــورد بــی احترامــی قــرار مــی گرفــت.
همســر موســی ، هــر چنــد کــه » زن حبشــی « )اعــداد 12 آیــه 1(، خوانــده مــی 
شــد، اّمــا از اهالــی مدیــان از نســل ابراهیــم بــود. رنــگ چهــره او در مقایســه بــا زنــان 
یهــودی، کمــی تیــره تــر بــود. هرچنــد کــه یــک اســرائیلی نبــود، اّمــا خــدای حقیقــی 
را پرســتش مــی کــرد. او زنــی محجــوب، گوشــه گیــر، آرام و دلســوز بــود، و تحمــل  
دیــدن رنــج و ســختی مــردم را نداشــت و بــه همیــن دلیــل بــود کــه موســی در هنــگام 

عزیمــت بــه مصــر، راضــی شــده بــود تــا او بــه ســرزمین مدیــان بازگــردد.
او خواهــان ایــن بــود کــه او شــاهد غضبــی نباشــد کــه بــر مصریــان فــرود مــی 
بــار  کــه  شــد  متوجــه  پیوســت،  بــه همســرش  بیابــان  در  کــه صفــورا  زمانــی  افتــد. 

اســت. کــرده  تضعیــف  را  او  قــدرت  مســئولیتها  ســنگین 
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او نگرانــی خــود را بــا یتــرون در میــان گذاشــت و یتــرون نیــز بــرای تســلّی و تقویــت 
موســی، راه حلــی پیشــنهاد کــرد. علــت اصلــی تنفــر مریــم از صفــورا همیــن بــود. او بــا 
انتقاد از به اصطالح بی اعتنایی موسی به وی و هارون، صفورا را مسبب این امر 
دانســته وتصــور کــرد کــه نفــوذ او بــر موســی موجــب شــده تــا هماننــد ســابق بــا ایشــان 
مشــورت نکنــد. اگــر هــارون بــه خاطــر حقیقــت ایســتادگی مــی کــرد مــی توانســت 
جلــوی ایــن شــرارت را بگیــرد. اّمــا او بــه جــای اینکــه گنــاه مریــم را بــه وی خاطــر نشــان 

ســازد بــا او همــدردی کــرد و بــه ایــن ترتیــب، در حســادت او شــریک شــد.
اتهامــات ایشــان از ســوی موســی بــا صبــر و مالیمــت شــنیده شــد. تجربیــات 
کســب شــده در خــالل ســالهای رنــج و انتظــار در ســرزمین مدیــان روح تواضــع و 
ایثــار کــه در آنجــا پــرورش یافتــه بــود، موســی را آمــاده کــرد تــا بــی ایمانــی و مخالفــت 
قــوم و غــرور و حســادت آنانــی را کــه مــی بایســت بــه او کمــک مــی کردنــد بــا صبــر 

و شــکیبایی تحمــل کنــد.
موســی، » از تمــام کســانی کــه بــر روی زمیــن زندگــی کردنــد، فروتــن تــر بــود «. 
از هــر کــس دیگــری، حکمــت و هدایــت اعطــا  بیشــتر  او  بــه  بــه همیــن دلیــل،  و 
نیــک  کارهــای  بــه  را  فروتنــان  » خداونــد  گویــد:  مــی  مقــدس  کتــاب  بــود.  شــده 
هدایــت خواهــد کــرد و راه خــود را بــه ایشــان تعلیــم خواهــد داد « )مزمــور 2۵  آیــه 
9 (. فروتنــان از ســوی خداونــد هدایــت خواهنــد شــد، زیــرا تعلیــم پذیــر و مشــتاق 
هدایت هســتند. آنان خالصانه در پی شــناخت خدا و انجام اراده او هســتند. و 
وعــده نجــات دهنــده نیــز همیــن اســت: » اگــر کســی بــه راســتی بخواهــد اراده او را 

بــه عمــل آورد، تعالیــم او را خواهــد شــناخت « )انجیــل یوحنــا 7  آیــه 17 (.
او از طریــق یعقــوب رســول اعــالم مــی کنــد، » اگــر از شــما کســی بــی بهــره از 
حکمــت اســت، در خواســت کنــد از خدایــی کــه ســخاوتمندانه و بــدون مالمــت 
بــه همــه اعطــا مــی کنــد، و بــه وی عطــا خواهــد شــد. امــا ایــن وعــده فقــط بــرای 
آنانــی اســت کــه مشــتاق پیــروی کامــل از خداونــد هســتند. خداونــد اراده خویــش 
را برکســی تحمیــل نمــی کنــد. بنابرایــن، آنانــی را کــه متکبــر هســتند و در پــی انجــام 
اراده خویــش، تعلیــم نمــی دهــد. کســی کــه دو دل اســت و در پــی انجــام اراده 
خویــش، و در عیــن حــال تظاهــر مــی کنــد کــه اراده خــدا را انجــام مــی دهــد، چنیــن 

شــخصی » از خداونــد چیــزی نخواهــد یافــت « )کتــاب یعقــوب 1 آیــه ۵ (. 
 خداونــد موســی را برگزیــده بــود و روح خــود را بــر او قــرار داده بــود. مریــم و 
هــارون بــه دلیــل مخالفــت بــا رهبــر برگزیــده خداونــد، نــه تنهــا بــه او، بلکــه بــه خداونــد 
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خیانــت کــرده بودنــد. هــارون و مریــم بــه خیمــه عبــادت فراخوانــده شــده و روبــروی 
موســی ایســتادند. و » آنــگاه خداونــد در ســتون ابــر نــازل شــد و در مقابــل دروازه 
خیمــه ایســتاد و فرمــود تــا هــارون و مریــم پیــش بیاینــد «. عطــای نبــوت از ایشــان 
بــا ایشــان  گرفتــه نشــده بــود و خداونــد مــی توانســت از طریــق خوابهــا و رویاهــا 
ســخن بگویــد. اّمــا بــه موســی، کســی کــه خداونــد او را » وفادارتریــن فــرد « خوانــده 
بــود، مصاحبــت نزدیکتــری وعــده داده شــده بــود. خداونــد بــه ایشــان گفــت: » مــن 
رو در رو بــا او صحبــت مــی کنــم، او حتــی شــکل مــرا دیــده اســت. چطــور جــرات 
مــی کنیــد کــه بنــده مــن موســی را ســرزنش کنیــد؟ و خشــم خداونــد برعلیــه ایشــان 
برانگیختــه شــد و آنهــا را تــرک کــرد. آنــگاه ســتون ابــر از بــاالی خیمــه عبــادت ناپدیــد 
شــد و مریــم مبتــال بــه جــذام ســفید شــد. هــارون جــان ســالم بــدر بــرد، اّمــا بــه دلیــل 
مجــازات مریــم، مــورد ســرزنش شــدید قــرار گرفــت. اینــک غــرور و تکبرایشــان خــوار 
شــد و هــارون بــه گنــاه خویــش و مریــم اعتــراف کــرد و التمــاس نمــود تــا خواهــرش 
شــفا یابــد. موســی نیــز بــه درگاه خداونــد دعــا کــرد و دعــای او مســتجاب گردیــد و 
مریــم از جــذام پــاک شــد. بــا ایــن حــال، مریــم بــه مــدت هفــت روز در بیــرون اردوگاه 
تنهــا مانــد و بــار دیگــر لطــف و رحمــت خداونــد بــر او قــرار گرفــت. بــه احتــرام مقــام 
عالــی او و بــه خاطــر همــدردی بــا مصیبتــی کــه بــر وی نــازل شــده بــود، تمــام قــوم در 

حضیــروت باقــی مانــده و منتظــر بازگشــت وی شــدند «.
آن  هــدف  و  اســرائیل  تمــام  بــرای  بــود  ناخشــنودی خداونــد هشــداری  تجلّــی 
ممانعــت از افزایــش روحیــه نارضایتــی و نافرمانــی بــود. اگــر حســادت و نارضایتــی 
مریــم بــه طــور آشــکار مــورد نکوهــش قــرار نمــی گرفــت، ممکــن بــود بــه گنــاه و شــرارت 
بزرگتــری منجــر شــود. حســادت یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای شــیطانی اســت کــه مــی 
توانــد در دل انســان یافــت شــود و نتایــج مصیبــت بــاری را بــه همــراه داشــته باشــد . 
در کتــاب امثــال مــی خوانیــم کــه: » غضــب ســتم کیــش اســت و خشــم ســیل، اّمــا 
کیســت که در برابر حســد تواند ایســتاد؟ « )  کتاب امثال 27  آیه ۴(. این حســادت 
بود که نخستین بار موجب نفاق در آسمان شد و میدان دادن به آن شرارتهای بی 
شــماری را در میان انســانها پدید آورد. » زیرا هر حســد و جاه طلبی باشــد، در آنجا 

آشــوب و هرگونــه کــردار زشــت نیــز خواهــد بــود « )یعقــوب 3  آیــه 16 (. 
ایشــان  انگیــزه هــا و اعمالــی  یــا قضــاوت دربــاره  و  مــورد دیگــران  بدگویــی در 
نبایــد کــم اهمیــت تلّقــی شــود. کســی کــه از بــرادر خــود بــد گویــد و یــا او را محکــوم 
کنــد، در واقــع از شــریعت بــد گفتــه و شــریعت را محکــوم کــرده اســت. و هــرگاه 
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شــریعت را محکــوم کنیــد، دیگــر نــه مجــری، بلکــه داورآن هســتی! تنهــا یــک قانــون 
گــذار و داور هســت. » و آنچــه را کــه اکنــون در تاریکــی نهــان اســت، در روشــنایی 
عیــان خواهــد کــرد و نیتهــای دلهــا را آشــکار خواهــد ســاخت «  )اول قرنتیــان ۴  آیــه 
۵ (. » ای بــرادران، یکدیگــر را ناســزا مگوییــد، زیــرا هرکــه بــرادر خــود را ناســزا گویــد و 
بــر او حکــم کنــد، شــریعت را ناســزا گفتــه و بــر شــریعت حکــم کــرده باشــد « )کتــاب 

یعقــوب ۴  آیــه 11(. 
کتــاب مقــدس بــه مــا تعلیــم مــی دهــد تــا از متهــم کــردن آنانــی کــه خداونــد ایشــان 
را بــه عنــوان رســوالن خویــش برگزیــده اســت، برحــذر باشــیم. پطــرس رســول، راجــع 
بــه گروهــی از گنــاه کاران ســخن مــی گویــد کــه: » در پــی تمایــالت فاســد نفــس 
خویشــند واقتــدار خداونــد را خــوار مــی شــمارند. اینــان چنــان گســتاخند و متکبــر 
کــه از اهانــت بــه بــزرگان آســمانی پروایــی ندارنــد. حــال آنکــه فرشــتگان کــه از قــدرت 
برایــن  بــه هنــگام اعــالم محکومیــت خداونــد  واقتــدار بیشــتری برخوردارنــد هرگــز 
بــزرگان، اهانتشــان نمــی کننــد « )دوم پطــرس 2  آیــات 10  و 11 (. پولــس رســول در 
تعالیمش به آنانی که برای رهبری کلیســا برگزیده شــده اند، می گوید: » اتهامی 
بــر یکــی از مشــایخ مپذیــر، مگــر بــه شــهادت دو یــا ســه گــواه « )اول تیموتائــوس ۵ 
 آیــه 19 (. خدایــی کــه مســئولیت ســنگین رهبــران ومعلمیــن قــوم خویــش را بــه مــردم 
محــول کــرده اســت، آنــان را بــه واســطه رفتارشــان نســبت بــه خادمیــن خــود مســئول 
بــه آنانــی کــه مــورد احتــرام خداونــد  بایــد  بــه همیــن دلیــل،  قلمــداد خواهــد کــرد. 
باشــد  سرزنشــی  بایــد  شــد  نــازل  مریــم  بــر  کــه  بالیــی  بگذاریــم.  احتــرام  هســتند، 
بــرای همــه کســانی کــه تســلیم حســادت مــی شــوند و بــر علیــه کســانی کــه خداونــد 

مســئولیت کار خویــش را برعهــده ایشــان قــرار داده اســت، شــکایت مــی کننــد.
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۳۴
» دوازده جاسوس « 

]این فصل بر اساس کتاب اعداد بابهای 1۳ و 1۴ تدوین گردیده است[

یــازده روز بعــد از تــرک کــوه حوریــب، قــوم اســرائیل در قــادش، در صحــرای 
فــاران، کــه از مرزهــای ســرزمین موعــود، خیلــی دور نبــود، اردو زدنــد. در همیــن 
مــکان بــود کــه مــردم پیشــنهاد کردنــد تــا جاسوســانی بــرای بررســی اوضــاع کنعــان 
اعــزام شــوند. ایــن موضــوع از ســوی موســی بــه حضــور خداونــد تقدیــم گردیــد و 
اجــازه آن داده شــد. خداونــد بــه موســی فرمــود تــا از هــر قبیلــه، یــک رهبــر بــرای ایــن 
ماموریــت برگزینــد و ایــن افــراد مطابــق دســتور خداونــد انتخــاب شــدند. موســی بــه 
ایشــان دســتور داد تــا بــه ســرزمین کنعــان برونــد و زمیــن را ببیننــد کــه چگونــه اســت 
و مــردم را کــه در آن ســاکنند، کــه قــوی انــد یــا ضعیــف، قلیــل انــد یــا کثیــر، و زمینــی 
از میــوه و  یــا خیــر؟ و  کــه در آن ســاکنند چگونــه اســت، حاصــل خیــز اســت  را 

محصــول آنجــا مقــداری بــرای نمونــه بــا خــود بیاورنــد.
آنــان رفتــه و سرتاســر کنعــان را از مرزهــای جنوبــی تــا ســرحدات شــمالی آن 
بررســی کردنــد و بعــد از چهــل روز بــاز گشــتند. قــوم اســرائیل امیدهــای بســیاری 
را در دل پرورانــده و مشــتاقانه در انتظــار بازگشــت ایشــان بودنــد. خبــر بازگشــت 
جاسوســان از قبیلــه ای بــه قبیلــه دیگــر حمــل شــد و بــا فریادهــای شــادمانی مــورد 
ماموریــت  از  ســالمت  بــه  کــه  ایشــان  دیــدن  بــرای  مــردم  گرفــت  قــرار  اســتقبال 
خطیرشــان بازگشــته بودنــده هجــوم آوردنــد. جاسوســان نمونــه هایــی از میــوه هــا را 
کــه نشــان دهنــده حاصــل خیــزی زمیــن بــود، بــا خــود آوردنــد. آن موقــع، فصــل نوبــر 
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۴10  | مشایخ و انبیاء

انگــور بــود و آنــان یــک خوشــه انگــور چیدنــد و بــا خــود آوردنــد. ایــن خوشــه بقــدری 
ســنگین بــود کــه آن را بــه چوبــی بســته، دو نفــر بــر شــانه هــای خــود حمــل مــی کردنــد. 

آنــان همچنیــن مقــداری انــار و انجیــر بــه عنــوان نمونــه برداشــته و بــا خــود آوردنــد.
مــردم از اینکــه چنیــن زمیــن نیکویــی را تصاحــب مــی کردنــد، بســیار شــادمان 
بودنــد و زمانــی کــه گــزارش جاسوســان بــه موســی داده مــی شــد، بــه دقــت گــوش 
مــی کردنــد تــا کلمــه ای را از دســت ندهنــد. جاسوســان شــروع بــه صحبــت کــرده، 
گفتند: » به سرزمینی که ما را فرستادید، رفتیم و به درستی که به شیر و شهد 
جاریســت و میــوه اش ایــن اســت « )اعــداد 13 آیــات 17  تــا 33 (. مــردم چنــان 
هیجــان زده بودنــد کــه بــی صبرانــه در انتظــار دســتور خداونــد بودنــد تــا رفتــه و ایــن 
ســرزمین را تصاحــب کننــد. اّمــا بعــد از توصیــف زیبایــی و حاصــل خیــزی زمیــن، 
نفــر، مشــکالت و خطراتــی را کــه تصــرف کنعــان  بــه جــز دو  تمامــی جاسوســان 
بــرای قــوم اســرائیل ایجــاد مــی کــرد شــرح دادنــد. آنــان اقــوام قدرتمنــدی را کــه در 
مناطــق مختلــف ســرزمین کنعــان ســاکن بودنــد، یــک بــه یــک نــام بــرده وگفتنــد کــه 
شــهرهایش حصــاردار و بســیار بــزرگ بــوده و مردمــی کــه در آن ســاکنند، بســیار 
قــوی هســتند و غلبــه کــردن بــر آنهــا غیــر ممکــن اســت. آنــان همچنیــن گفتنــد کــه 
فرزنــدان عنــاق را در آنجــا دیدنــد کــه غــول پیکــر بودنــد و تصــور تصاحــب زمیــن 

بیهــوده اســت.
اکنــون منظــره تغییــر کــرد. زمانــی کــه جاسوســان نظــرات حاکــی از نابــاوری قلبــی 
شــان را کــه بســیار مایــوس کننــده بــود، بیــان کردنــد، امیــد و شــهامت جــای خــود را 
بــه نــا امیــدی بزدالنــه داد. بــی ایمانــی ایشــان تمامــی قــوم را اندوهگیــن کــرد و قــدرت 
عظیــم خداونــد کــه بارهــا بــه خاطــر قــوم برگزیــده بــه نمایــش گذاشــته شــده بــود، 
فرامــوش شــد. مــردم، خیلــی زود عکــس العمــل نشــان دادنــد. آنــان فکــر نکردنــد، 
خداونــد، کســی کــه ایشــان را تــا بــه اینجــا آورده بــود، قطعــا ســرزمین کنعــان را بــه 
ایشــان خواهــد داد. آنــان فرامــوش کردنــد کــه چگونــه خداونــد، آب دریــا را شــکافته 
و ایشــان را از دســت دشمنانشــان نجــات داده بــود ولشــکریان فرعــون را کــه در 
تعقیــب ایشــان بودنــد، هــالک کــرده بــود. آنــان قــدرت خداونــد را نادیــده گرفتنــد و 

طــوری رفتــار نمودنــد کــه گویــی همــه چیــز بــه نیــروی نظامــی بســتگی داشــت .
 آنــان بــه خاطــر بــی ایمانــی شــان، قــدرت خداونــد را محــدود کردنــد و بــه دســتی 
کــه ایشــان را تــا آن زمــان بــه ســالمتی هدایــت کــرده بــود، اعتمــاد نکردنــد و مجــدداً 
گفتنــد:  آنــان  کردنــد.  تکــرار  هــارون  و  موســی  برعلیــه  را  شــان  ســابق  شــکایتهای 
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» اکنــون، ایــن پایــان تمامــی آرزوهــای ماســت «، » ایــن زمینــی اســت کــه مــا ایــن 
همــه راه را از مصــر بــرای تصاحــب آن پیمودیــم «. آنــان رهبرانشــان را بــه فریــب 

مــردم و ایجــاد درد ســر بــرای قــوم اســرائیل متهــم کردنــد.
قــوم از فــرط ناراحتــی و نــا امیــدی مســتأصل شــده بودنــد. فریــاد گریــه و زاری 
ایشان به آسمان بلند شد. کالیب، موقعیت را درک کرد و با شجاعت از وعده 
خداونــد دفــاع کــرد. او بــا تمامــی قــدرت خویــش ســعی نمــود تــا تاثیــر همــکاران بــی 
ایمــان خــود را خنثــی کنــد. مــردم بــرای لحظاتــی بــه ســخنان امیــد بخــش و دل گــرم 
کننــده او در مــورد ســرزمین نیکــو، گــوش کردنــد. او آنچــه را کــه جاسوســان گفتــه 
بودنــد، انــکار نکــرد، حصارهــا بلنــد و کنعانیــان قــوی بودنــده اّمــا خداونــد ســرزمین 
کنعــان را بــه قــوم بنــی اســرائیل وعــده داده بــود. بنابرایــن، کالیــب بــه ایشــان گفــت: 

» فــوراً برویــم و آنجــا را تصــرف کنیــم، زیــرا کــه مــی توانیــم بــرآن غالــب شــویم «. 
اّمــا آن ده نفــر ســخنان او را قطــع کــرده و ایــن بــار موانــع را از دفعــه نخســت 
جــدی تــر توصیــف کردنــد. آنــان گفتنــد: » نمــی توانیــم بــا ایــن قــوم مقابلــه نماییــم، 
زیــرا کــه ایشــان از مــا قــوی ترنــد .... مردمــی را کــه در آنجــا دیدیــم همــه قــوی هیــکل 
بودنــد. مــا در آنجــا عناقــی هــا را دیدیــم، آنهــا آنقــدر قــوی و بلنــد قامــت هســتند 
کــه مــا در مقابــل آنهــا خــود را کوچــک، مثــل ملــخ احســاس مــی کردیــم و آنهــا نیــز در 

مــورد مــا همینطــور فکــر مــی کردنــد «.
ایــن افــراد مســیر غلطــی را انتخــاب کردنــد و خودشــان را بــا ســماجت، در مقابــل 
کالیــب، یوشــع، و در مقابــل موســی و خداونــد قــرار دادنــد. هرگونــه اقدامــی، از 
پیــش، موجــب سرســختی بیشــتر ایشــان مــی شــد. آنــان مصمــم بودنــد تــا هرگونــه 
تالشــی بــرای تصاحــب کنعــان را خنثــی کننــد و بــه همیــن دلیــل، بــرای حفــظ نفــوذ 
زیــان آورشــان، حقیقــت را وارونــه جلــوه دادنــد. » آنــان گفتنــد: ســرزمینی را کــه مــا 
بــرای جاسوســی بــه آنجــا رفتیــم، ســاکنان خــود را مــی بلعــد «. گــزارش ایشــان، صرفــاً 
یــک گــزارش غلــط نبــود، بلکــه یــک دروغ بــود کــه بــا اصــل حقیقــت در تضــاد بــود. 
جاسوسان گفته بودند که سرزمین کنعان یک سرزمین غنی و حاصل خیز است 
و مــردم آن قــوی و بلنــد قامــت هســتند، بنابرایــن شــرایط اقلیمــی چنیــن ســرزمین 
حاصــل خیــزی، چگونــه ممکــن بــود آنقــدر ناســالم باشــد کــه بتــوان در بــاره آن گفــت: 
» ســاکنان خــود را مــی بلعــد؟ «. اّمــا زمانــی کــه افــراد دلهایشــان را بــه بــی ایمانــی 
تســلیم مــی کننــد، خودشــان را تحــت ســلطه شــیطان قــرار مــی دهنــد و هیــچ کــدام 
ایشــان نمی تواند بگوید که او ایشــان را تا به کجا و به چه مســیری ســوق می دهد.
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» و تمامی جماعت آواز خود را بلند کرده، فریاد نمودند. و قوم در آن شب 
مــی گریســتند «. و بــه دنبــال آن، شــورش و تمــرد بــه وقــوع پیوســت، زیــرا شــیطان 
کنتــرل امــور را بــه دســت گرفــت. آنــان موســی و هــارون را دشــنام دادنــد و غافــل 
بودند که خداوند ســخنان زشــت ایشــان را می شــنود و طغیان وحشــتناک خشــم 
ایشــان را نظــاره مــی کنــد. آنــان بــا تلخــی فریــاد برآوردنــد: » ای کاش در مصــر مــی 
مردیــم، یــا در همیــن بیابــان از بیــن مــی رفتیــم «. کمــی بعــد، احساســات ایشــان 
برعلیــه خداونــد تحریــک شــده، گفتنــد: » آیــا خداونــد مــا را بــه ایــن ســرزمین آورد 
تــا مــا را بــا شمشــیر دشــمن بــه قتــل برســاند و زنــان و مــردان مــا اســیر شــوند؟ آیــا 
برگشــتن بــه مصــر بــرای مــا بهتــر نیســت؟ و بــه یکدیگــر گفتنــد: بیاییــد کــه بــرای خــود 
رهبــری انتخــاب کنیــم تــا مــا را بــه مصــر بــاز گردانــد « و بــه ایــن نحــوه نــه تنهــا موســی، 
بلکــه خــدا را نیــز متهــم کردنــد کــه بــا وعــده زمینــی کــه قــادر بــه تصــرف آن نبودنــد، 
ایشــان را فریــب داده انــد و تــا آنجــا پیــش رفتنــد کــه خواســتند رهبــری انتخــاب کننــد 
کــه ایشــان را بــه ســرزمین رنــج و بندگــی، جایــی کــه بــا بــازوی قدرتمنــد قــادر مطلــق از 

آن نجــات یافتــه بودنــد، بازگردانــد.
آنــگاه موســی و هــارون بــا حقــارت و عجــز در مقابــل مــردم اســرائیل بــه خــاک 
افتادنــده زیــرا نمــی دانســتند کــه بــرای منصــرف کــردن ایشــان از نقشــه عجوالنــه ای کــه 
داشتند، چگونه عمل کنند. کالیب و یوشع سعی کردند تا طغیان ایشان را متوقف 
کننــد. آنــان بــا جامــه هــای دریــده کــه نشــانه انــدوه و انزجــار بــود، بــه میــان جمعیــت 
رفتنــد و صــدای پرطنیــن ایشــان فراتــر از فریادهــای زاری و خشــم ایشــان شــنیده شــد 
که می گفتند: » زمینی که برای جاسوسی از آن عبور نمودیم، زمین بسیار نیکویی 
اســت. اگــر خداونــد از مــا خشــنود باشــد، مــا را بــه آنجــا مــی بــرد. آن ســرزمین غنــی و 
حاصل خیز را به ما می دهد. پس شما نباید علیه خداوند شورش کنید و از مردم 
کنعان بترسید، زیرا شکست دادن آنان برای ما، مثل آب خوردن آسان است. آنها 

پشــت و پناهــی ندارنــد، اّمــا خداونــد بــا ماســت، از ایشــان نترســید «.
پیمانه گناهان کنعانیان لبریز شده بود و خداوند بیشتر از این نمی توانست 
ایشــان را تحمــل کنــد. اگــر حفاظــت او برداشــته مــی شــد، ایشــان بــه راحتــی هــالک 
مــی شــدند. مطابــق وعــده خداونــد، ســرزمین کنعــان بــه قــوم اســرائیل داده شــده 
بــود. اّمــا گــزارش کــذب جاسوســان بــی ایمــان، از ســوی مــردم پذیرفتــه شــد و بــه 
واســطه آن تمــام قــوم فریــب خوردنــد. خائنیــن کارشــان را بــه انجــام رســانده بودنــد، 
و اگــر تنهــا دو نفــر از ایــن دوازده جاســوس گــزارش دروغ مــی آورد، و ده نفــر دیگــر 
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ایشــان را در نــام خداونــد بــه تصــرف و تصاحــب کنعــان تشــویق مــی کردنــد، آنــان 
همچنــان بــه خاطــر بــی ایمانــی شــان بــه جــای بــاور کــردن گــزارش ده نفــر، گــزارش 
دروغ دو نفــر را بــاور مــی کردنــد. در حالــی کــه تنهــا دو نفــر بودنــد کــه از حقیقــت 

دفــاع مــی کردنــد و بقیــه جانــب طغیــان را گرفتــه بودنــد.
جاسوســان خائــن بــا صــدای بلنــد کالیــب و یوشــع را متهــم کردنــد و فریادهــای 
مــردم بــرای سنگســار کــردن ایشــان بــه آســمان بلنــد شــد. جمعیــت مهاجــم، ســنگها 
را برداشــتند تــا ایــن دو خــادم امیــن خداونــد را بــه قتــل برســانند. آنــان بــا فریادهــای 
دیوانــه وار بــه ســوی کالیــب و یوشــع هجــوم بردنــد کــه ناگهــان ســنگها از دســتهای 
ایشــان بر زمین افتاد، و ســکوت برایشــان حکمفرما شــد و از ترس برخود لرزیدند.

بــود.  بــرای متوقــف کــودن نقشــه جنایتکارانــه ایشــان مداخلــه کــرده  خداونــد 
جــالل حضــور او همچــون آتشــی مشــتعل، خیمــه عبــادت را روشــن کــرد. تمامــی 
قــوم جــالل خداونــد را نظــاره کردنــد. ایــن بــار خداونــد خــود را بــا جــالل و شــکوه 
بیشــتری ظاهــر کــرده بــود و هیــچ کــس جرئــت نکــرد تــا در مقابــل آن مقاومــت کنــد.

جاسوســانی کــه گــزارش دروغ آورده بودنــد از تــرس برخــود لرزیــده و نفــس زنــان 
بــه ســوی خیمــه هایشــان رفتنــد. ســپس موســی برخاســت و وارد خیمــه عبــادت 
شــد، و خداونــد بــه او فرمــود: » مــی خواهــم کــه آنهــا را بــه مــرض هولناکــی مبتــال و 
از ارث محــروم کنــم و از تــو قومــی بزرگتــر و قویتــر از اینهــا بــه وجــود آورم «. موســی 
بــار دیگــر بــرای قومــش شــفاعت کــرد، زیــرا نمــی توانســت هالکــت ایشــان را ببینــد. 
او از خداونــد طلــب رحمــت کــرده و گفــت: » اکنــون از درگاه تــو تقاضــا مــی کنــم، 
قــدرت خــود را بــه مــن نشــان بدهــی و آنچــه را قــول داده بــودی انجــام بــده، هنگامــی 
کــه فرمــودی: مــن، خداونــد بــه آســانی خشــمگین نمــی شــوم و محبــت مــن ازلــی 
اســت ... پــس از حضــور تــو التمــاس مــی کنــم کــه از روی بزرگــواری و محبــت بــی 
پایانــت، گناهــان ایــن مــردم را ببخشــی، چنانچــه از همــان زمانــی کــه ســرزمین مصــر 

را تــرک کردنــد، تاکنــون گناهــان ایشــان را بخشــیده ای «.
 خداونــد قــول داد کــه بنــی اســرائیل را از هالکــت ناگهانــی برهانــد. اّمــا نمــی 
توانســت بــه خاطــر بــی ایمانــی و بــز دلــی ایشــان قــدرت خــود را بــرای شکســت دادن 
دشمنانشــان آشــکار کنــد. بنابرایــن از روی رحمــت خویــش از ایشــان خواســت تــا 

بــه عنــوان تنهــا مســیر امــن بــه ســوی بحــر احمــر یــا همــان دریــای ســرخ بــاز گردنــد.
مــردم در هنــگام طغیــان فریــاد زده بودنــد: » خداونــد مــا را بــه ایــن ســرزمین 
آورده اســت تا بمیریم «. و اینک دعای ایشــان باید پاســخ داده می شــد. خداوند 
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فرمــود: » چنانکــه شــما در گــوش مــن گفتیــد، همچنــان بــا شــما عمــل خواهــم نمــود. 
الشــه هــای شــما در ایــن صحــرا خواهــد افتــاد و جمیــع شــمردگان شــما بــر حســب 
تمامــی عــدد شــما، از بیســت ســاله و باالتــر کــه بــر مــن همهمــه کــرده ایــد .... اّمــا 
اطفــال شــما کــه دربــاره آن گفتیــد کــه بــه یغمــا بــرده خواهنــد شــد، ایشــان را داخــل 
خواهــم کــرد و ایشــان زمینــی را کــه شــما رد کردیــد، خواهنــد داشــت. و در مــورد 
کامــالً  ومــرا  داشــت  دیگــر  روح  چونکــه  کالیــب  مــن  بنــده  لیکــن  فرمــود:  کالیــب 
اطاعــت نمــود، او را بــه زمینــی کــه رفتــه بــود داخــل خواهــم ســاخت و ذریــت او 
وارث آن خواهنــد شــد «. همانطــور کــه جاسوســان چهــل روز را در ســفر گذرانــده 
بودنــد، بــه همــان نحــو، قــوم اســرائیل بایــد چهــل ســال در بیابــان ســرگردان مــی شــد.

زمانــی کــه موســی تصمیــم خداونــد را اعــالم کــرد، خشــم قــوم بــه ماتــم تبدیــل 
شــد. آنــان مــی دانســتند کــه مجازاتشــان عادالنــه اســت. ده جاســوس خیانــت کار 
کــه از ســوی خداونــد بــه بــال مبتــال شــده بودنــد، در مقابــل دیــدگان تمامــی اســرائیل 

هــالک شــدند. مــردم بــا دیــدن مــرگ ایشــان، بــه عاقبــت خویــش پــی بردنــد.
اینــک بــه نظــر مــی رســید کــه مــردم مــی خواهنــد خالصانــه از رفتــار گنــاه آلودشــان 
بــه خاطــر  نــه  و  بودنــد  ماتــم گرفتــه  گنــاه شــان  بــه خاطــر عواقــب  اّمــا  کننــد،  توبــه 
ناسپاســی و نــا اطاعتــی شــان. آنــان زمانــی کــه فهمیدنــد خداونــد در فرمــان خــود 
انعطاف نشان نمی دهد، شروع به لج بازی کرده وگفتند که به بیابان باز نخواهند 
گشــت. بــا دســتور دادن بــه ایشــان بــرای عقــب نشــینی از کنعــان، خداونــد اطاعــت 
ظاهــری ایشــان را آزمایــش کــرد و نشــان داد کــه اطاعــت ایشــان واقعــی نبــود. آنــان 
مــی دانســتند کــه بــا اجــازه دادن بــه احساســات عجوالنــه شــان و بــا تــالش بــرای بــه 
قتــل رســاندن جاسوســانی کــه ایشــان را بــه اطاعــت از خداونــد تشــویق کــرده بودنــد، 
مرتکــب گنــاه عظیمــی شــده بودنــد. بــا ایــن حــال، فقــط بــه خاطــر اشــتباه هولنــاک و 
عواقب مصیبت بار آن وحشت زده بودند. دلهای ایشان تغییر نکرده بود و صرفاً 
دنبــال بهانــه ای بودنــد تــا بــار دیگــر عصیــان کننــد. ایــن امــر زمانــی کــه موســی بــا اقتــدار 

خداونــد بــه ایشــان دســتور داد تــا بــه بیابــان بــاز کردنــد، آشــکار شــد.
ایــن ُحکــم کــه قــوم اســرائیل نبایــد بــه مــدت چهــل ســال بــه ســرزمین کنعــان 
وارد شــود، بــرای موســی و هــارون، کالیــب و یوشــع، بســیار دلســرد کننــده بــود، 
پذیرفتنــد،  مخالفتــی  کوچکتریــن  بــدون  را  خداونــد  تصمیــم  آنــان  حــال  ایــن  بــا 
اّمــا کســانی کــه از رفتــار خداونــد شــکایت کــرده و گفتــه بودنــد کــه بــه مصــر بــاز 
خواهنــد گشــت، بــه خاطــر از دســت دادن برکتــی کــه خودشــان رد کــرده بودنــد، 
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زاری کــرده و ماتــم گرفتــه بودنــد. آنــان بــدون هیــچ دلیلــی شــکایت کــرده بودنــد 
اگــر زمانــی کــه  تــا زاری کننــد.  بــود  انگیــزه ای داده  بــه ایشــان  اینــک خداونــد  و 
گناهانشــان بــه ایشــان خاطــر نشــان شــده بــود، صادقانــه ماتــم گرفتــه و توبــه کــرده 
بودنــد، چنیــن حکمــی صــادر نمــی شــد، اّمــا آنــان نــه بــه خاطــر گناهانشــان، بلکــه 
بــه خاطــر صــدور چنیــن حکمــی ماتــم گرفتنــد و ماتــم ایشــان بــرای توبــه نبــود و بــه 

همیــن دلیــل، حکــم خداونــد تغییــر نکــرد.
 آن شب، در ماتم و زاری سپری شد، اّما با فرا رسیدن صبح، امید به دلهای 
بــر تــرس خویــش غلبــه کننــد. زمانــی کــه  تــا  بــاز گشــت و تصمیــم گرفتنــد  ایشــان 
خداونــد بــه ایشــان دســتور داده بــود تــا رفتــه و ســرزمین کنعــان را تصاحــب کننــد، 
از رفتــن امتنــاع کــرده بودنــد و اکنــون کــه بــه ایشــان فرمــان عقــب نشــینی داده بــود، 
مجــدداً نــا فرمانــی کردنــد. آنــان تصمیــم گرفتنــد تــا ســرزمین کنعــان را محاصــره و آن 
را تصاحــب کننــد، تــا شــاید خداونــد کار ایشــان را پذیرفتــه و نقشــه خــود در مــورد 

ایشــان را تغییــر دهــد.
خداونــد، ایــن امتیــاز و وظیفــه را بــه ایشــان داده بــود تــا در زمــان مقــرر شــده از 
ســوی او، بــه ســرزمین کنعــان وارد شــوند، اّمــا ایــن امتیــاز بــه واســطه ســهل انــگاری 
بــه ســر زمیــن  ایشــان  از ورود  بــا مانــع شــدن  بــود. شــیطان  ایشــان، ســلب شــده 
کنعــان بــه هــدف خــود رســیده بــود. اّمــا اکنــون، علیرغــم مخالفــت خداونــد، ایشــان 
را تشــویق مــی کــرد تــا همــان کاری را بکننــد کــه خداونــد قبــال از ایشــان خواســته 
بــود وایشــان رد کــرده بودنــد. فریبــکار بــزرگ، بــه ایــن نحــو بــا وادار کــردن ایشــان بــه 
نــا اطاعتــی، مجــدداً پیــروز شــده بــود. آنــان بــه قــدرت خداونــد کــه مــی توانســت بــه 
همــراه تالشــهای ایشــان بــرای تصاحــب کنعــان عمــل کنــد، اعتمــاد نکــرده بودنــده 
اّمــا اینــک ســعی داشــتند تــا بــا تکیــه بــر قــدرت خودشــان و بــدون کمــک خداونــد، 
نقشــه تصاحــب کنعــان را تحقــق بخشــند. آنــان فریــاد برآوردنــد: » بــه خــدا گنــاه 
ورزیــده ایــم، پــس رفتــه، جنــگ خواهیــم کــرد، موافــق هــر آنچــه خداونــد خــدای مــا 
بــه مــا امــر فرمــوده اســت « )کتــاب تثنیــه 1 آیــه 41(. آنــان بــه واســطه گنــاه بــه طــرز 
وحشــتناکی کــور شــده بودنــد. خداونــد هرگــز بــه ایشــان دســتور نــداده بــود تــا » رفتــه 
و بجنگیــد « . قصــد او ایــن بــود کــه آنــان ســرزمین کنعــان را نــه بــا جنگیــدن بلکــه بــا 

اطاعــت بــی چــون و چــرا از اوامــر او تصاحــب کننــد.
بــا وجــودی کــه دلهــای ایشــان تغییــر نکــرده بــود، اّمــا قــوم وادار شــده بــود تــا بــه 
خطــا بــودن و حماقــت عصیانشــان در ارتبــاط بــا گــزارش جاسوســان اعتــراف کننــد. 
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آنان اینک اهمیت و ارزش برکتی را که این چنین عجوالنه از دست داده بودند، 
مــی دانســتند. بنابرایــن اعتــراف کردنــد کــه ایــن بــی ایمانــی ایشــان بــود کــه آنــان را از 
ســرزمین کنعــان محــروم کــرده بــود. آنــان گفتنــد: » گنــاه کردیــم « و اعتــراف کردنــد 
که خطا از ایشان بود و نه از خداوند، که آنان او را این چنین شریرانه متهم کرده 
بودنــد کــه در تحقــق وعــده خویــش بــه ایشــان شکســت خــورده اســت. و از آنجــا کــه 
اعتراف ایشــان از توبه واقعی ســر چشــمه نمی گرفت، داوری و عدالت خداوند 

در برخــورد بــا ایشــان برحــق بــود.
انصــاف  دادن  نشــان  و  خویــش  نــام  دادن  جــالل  بــرای  هــم  هنــوز  خداونــد 
وعدالــت خــود بــه افــراد، بــه همــان طریــق مشــابه عمــل مــی کنــد. وقتــی افــراد ادعــا 
می کنند که خدا را دوست دارند اّما با اراده او مخالفت می کنند و وعده های 
او را حقیــر مــی شــمارند و بــا تســلیم شــدن بــه وسوســه بــا ارواح شــریر متحــد مــی 
شــوند تــا نقشــه خداونــد را بــا شکســت مواجــه کننــد، خداونــد نیــز غالــب اوقــات 
بــا تغییــر شــرایط، ایــن افــراد را در موقعیتــی قــرار خواهــد داد کــه هــر چنــد شــاید 
بــه راســتی توبــه نکننــد، اّمــا نســبت بــه گناهشــان متقاعــد خواهنــد شــد و بــه رفتــار 
بــه عدالــت و نیکویــی خداونــد اعتــراف خواهنــد کــرد. ایــن  شــریرانه خودشــان و 
چنین اســت که خداوند نیروهای خنثی کننده را برای افشــا کردن اعمال تاریکی 
بــه کار مــی گیــرد. و هــر چنــد فــردی کــه بــه مســیر گنــاه ترغیــب شــده بــه ســرعت 
تغییــر نمــی کنــد، اّمــا اعترافاتــی بــر زبــان آورده مــی شــود کــه حرمــت خــدا را تاییــد 
کــرده و نکوهــش هــای صادقانــه او را کــه مــورد مخالفــت و ســوء تعبیــر قــرار گرفتــه 
اســت، توجیــه مــی کننــد. و ســر انجــام، زمانــی خواهــد آمــد کــه خشــم و غضــب 
خداونــد نــازل خواهــد شــد. زمانــی کــه » خداونــد بــا هــزاران هــزار فرشــته مقــدس 
بــه ســبب تمامــی  بــی دینــان را  بــر همــگان داوری کنــد و همــه  تــا  خــود مــی آیــد، 
کارهــای خــالف دیــن داری کــه در بــی دینــی کــرده انــد، بــه ســزای جملــه ســخنان 
زشــتی کــه گنــاه کاران بــی دیــن بــر ضــد او گفتــه انــد بــه محکومیــت رســاند « )یهــودا 
بــه عدالــِت محکومیــت  تــا  آیــات 1۴ و 1۵(. هــر گناهــکاری وادار خواهــد شــد 

خویــش اعتــراف کنــد. 
قــوم بنــی اســرائیل بــدون توجــه بــه دســتور خداونــد، بــرای تصــرف کنعــان آمــاده 
شــدند. آنــان بــه ســالح و تجهیــزات جنگــی مجهــز شــده بودنــد و بــه خیــال خودشــان، 
کامــال آمــاده نبــرد بودنــد. اّمــا در نظــر خداونــد و خادمیــن او، بســیار ضعیــف بودنــد. 
چهــل ســال بعــد از ایــن واقعــه، زمانــی کــه خداونــد بــه اســرائیل دســتور داد تــا رفتــه 
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و اریحــا را تصــرف کننــد، بــه ایشــان وعــده داد همراهشــان بــرود. صنــدوق عهــد، 
کــه حــاوی احــکام او بــوده در پیشــاپیش ســپاهیان ایشــان حمــل مــی شــد و رهبــران 
برگزیــده قــوم، تحــرکات ایشــان را تحــت هدایــت خداونــد رهبــری مــی کردنــد. بــا 
چنیــن هدایتــی، هیچگونــه آســیبی متوجــه ایشــان نمــی شــد. در حالــی کــه اکنــون، 
بــر خــالف دســتور خداونــد و ممنوعیــت رهبرانشــان و بــدون صنــدوق عهــد و بــدون 

موســی بــرای مقابلــه بــا دشمنانشــان رهســپار مــی شــدند.
شــیپورها بــه صــدا در آمدنــد و موســی شــتابان بــه دنبــال ایشــان رفتــه، گفــت: 
» چــرا از فرمــان خداونــد تجــاوز مــی نماییــد؟ لیکــن ایــن کار بــه کام نخواهــد شــد؟ 
مرویــد زیــرا خداونــد در میــان شــما نیســت، مبــادا از پیــش دشــمنان خــود منهــزم 
شــوید. زیــرا عمالیقیــان و کنعانیــان آنجــا پیــش روی شــما هســتند. پــس بــه شمشــیر 

خواهیــد افتــاد « )اعــداد 16  آیــات ۴1  تــا ۴3 (.
از  و  کــرد  مــی  حمایــت  قــوم  ایــن  از  کــه  انگیــزی  اســرار  نیــروی  از  کنعانیــان 
معجزاتــی کــه بــه خاطــر ایشــان انجــام داده بــود، آگاه بودنــد. و اینــک ســپاه عظیمــی 
را بــرای مقابلــه بــا اشــغالگران گــرد آورده بودنــد. ســپاه اســرائیل بــدون رهبــر بــود. 
هیــچ دعایــی شــنیده نشــد تــا خداونــد بــه ایشــان پیــروزی اعطــا کنــد. آنــان بــا یــک 
نقشــه بــی نتیجــه عــازم نبــرد مــی شــدند تــا سرنوشــت خــود را تغییــر دهنــد و یــا در 
اّمــا جمعیــت  نــا آزمــوده بودنــد،  بــرای نبــرد  میــدان نبــرد هــالک شــوند. هــر چنــد 
عظیمــی از مــردان مســلح بودنــد کــه انتظــار داشــتند بــا یــک حملــه ناگهانــی و ســریع 
هرگونــه مقاومــت دشــمن را ســرکوب کننــد. آنــان دشــمنی را کــه جــرأت نکــرده بــود 

بــه ایشــان حملــه کنــد، بــا گســتاخی بــه مبــارزه دعــوت کردنــد.
 کنعانیان در منطقه ای کوهستانی و صعب العبور مستقر شده و در کمین 
اســرائیلیان نشســته بودنــد. زیــاد بــودن نفــرات اســرائیل، صرفــا شکســت ایشــان را 
ســنگین تــر مــی کــرد. آنــان بــه آهســتگی راه خــود را از میــان کوهســتان بــاز کــرده و 
در معــرض ســنگهای کشــنده دشمنانشــان کــه در بــاالی کــوه مســتقر شــده بودنــد، 
قــرار گرفتنــد. صخــره هــای غــول پیکــر غــرش کنــان بــه ســوی ایشــان ســرازیر شــده 
و مســیر ایشــان را بــا خــون قربانیــان رنگیــن کــرد. آنانــی کــه بــه بــاالی کــوه رســیدند، 
بــه خاطــر صعــود خســته شــده و بــه شــدت شکســت خوردنــد و بــا تحمــل تلفــات 
ســنگین عقــب نشــینی کردنــد. صحنــه نبــرد از اجســاد کشــته شــدگان پوشــیده بــود. 
ســپاه اســرائیل بــه شــدت شکســت خــورد. نابــودی و مــرگ نتیجــه تجربــه عصیــان 

گرانــه آنــان بــود.
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ســرانجام بــا تســلیم شــدن بازمانــدگان ایــن نبــرد برگشــته و » بــه حضــور خداونــد 
گریــه نمودنــد، اّمــا خداونــد آواز ایشــان را نشــنید و بــه ایشــان گــوش نــداد « )تثنیــه 
1  آیــه ۴۵ (. دشــمنان اســرائیل کــه پیــش از ایــن نزدیــک شــدن اردوی قدرتمنــد را 
بــه نفــس مقاومــت  بــا اعتمــاد  بــا تــرس و وحشــت انتظــار کشــیده بودنــد، اینــک 
کــرده و پیــروزی چشــمگیری را بــه دســت آورده بودنــد. آنــان تمــام اخبــاری را کــه 
اینــک  بــرای قومــش شــنیده بودنــد،  العــاده خداونــد  در خصــوص اعمــال خــارق 
دروغ تلقــی مــی کردنــد و احســاس کردنــد کــه تــرس ایشــان بــی دلیــل بــود. نخســتین 
شکســت اســرائیل، موجــب جســارت و سرســختی کنعانیــان شــد و موانــع تصــرف 
راه  یــک  فقــط  اســرائیلیان  بــرای  داد.  افزایــش  حــد  از  بیــش  را  کنعــان  ســرزمین 
باقیمانــده بــود، و آن ایــن بــود کــه از مقابــل دشــمنان پیروزمندشــان دور شــده و از 

بیابانــی کــه گورســتان یــک نســل بــود، عقــب نشــینی کننــد.
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]این فصل بر اساس کتاب اعداد بابهای 16 و 17 تدوین گردیده است[

مکافاتی که دامنگیر اسرائیلیان شد، برای مدتی مخالفت و نافرمانی ایشان 
را مهــار کــرد، اّمــا روحیــه طغیــان، همچنــان در دلهــای ایشــان بــود و ســر انجــام، تلــخ 
تریــن ثمــرات را بــه بــار آورد. طغیانهــای ســابق، صرفــاً نــا آرامــی هــای عمومــی بودنــد 
کــه در نتیجــه واکنــش ناگهانــی مــردم هیجــان زده بــه وقــوع مــی پیوســتند. اّمــا اینــک 
یــک توطئــه پنهانــی طــرح ریــزی شــده بــود کــه هــدف قطعــی آن ســاقط کــردن اقتــدار 
رهبــران برگزیــده خداونــد بــود. قــورح، رهبــر ایــن عصیــان، یــک الوی و از خانــدان 
قهــات، پســر عمــوی موســی و فــردی قدرتمنــد و بــا نفــوذ بــود. بــا وجــودی کــه بــرای 
خدمــت خیمــه عبــادت بــر گزیــده شــده بــود، اّمــا از مقــام خویــش ناخرســند بــود و 
ســودای مقــام کهانــت را در ســر داشــت. اعطــای مقــام کهانــت بــه هــارون و اهــل 
خانــه اش موجــب حســادت و ناخشــنودی او شــده بــود و قــورح بــرای مدتــی بــه 
طــور مخفیانــه بــا اقتــدار موســی و هــارون مخالفــت کــرد، اّمــا جــرأت نکــرده بــود تــا 
آشــکارا بــر علیــه ایشــان عصیــان کنــد. او ســرانجام بــرای ســرنگونی اقتــدار حکومتــی 
و مذهبی موســی، نقشــه بی شــرمانه ای را طرح ریزی کرد و برای خود هوادارانی 
دســت و پا کرد. در نزدیکی خیمه های قورح و قهاتیان، در حاشــیه جنوبی خیمه 
عبــادت، خیمــه هــای قبیلــه رئوبیــن و خیمــه هــای داتــان و ابیــرام، رؤســای ایــن قبایــل 
قــرار داشــت. ایــن دو، بــرای تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف جــاه طلبانــه قــورح ســریعاً 
بــه او پیوســتند و چــون از فرزنــدان رئوبیــن، بزرگتریــن پســر یعقــوب بودنــد، مدعــی 
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شــدند کــه حاکمیــت مذهبــی بــه ایشــان تعلــق دارد. آنــان تصمیــم گرفتنــد تــا در 
مقــام کهانــت بــا قــورح ســهیم شــوند. 

وضعیــت روحــی مــردم بــه گونــه ای بــود کــه حاضــر بــه تأییــد نقشــه هــای قــورح 
بودنــد. آنــان بــه انــدازه ای مأیــوس بودنــد کــه تردیــد هــای گذشــته، حســادت و نفــرت 
بــه دلهــای ایشــان بازگشــت و بــار دیگــر مخالفــت هــا و شکایتهایشــان را متوجــه رهبــر 
صبورشــان کردنــد. اســرائیلیان همــواره ایــن حقیقــت را کــه تحــت هدایــت خداونــد 
قرار داشتند، نادیده می گرفتند. آنان فراموش کردند که فرشتۀ عهد، رهبر نامرئی 
ایشــان بود؛ اینکه حضور مســیح، پوشــیده در ســتون ابر پیشــاپیش ایشــان می رفت 

و اینکــه موســی تمامــی دســتورات و راهنمایــی هــا را از او دریافــت مــی کــرد.
آنــان حاضــر نبودنــد تــا بــه ایــن حکــم وحشــتناک کــه همــه ایشــان مــی بایســت در 
بیابــان بمیرنــد، گــردن نهنــد، از ایــن رو، هــر چیــز را مســتمک قــرار مــی دادنــد تــا وانمــود 
کننــد کــه نــه خداونــد، بلکــه موســی ایشــان را هدایــت مــی کــرد، و ایــن اوســت کــه 
حکــم مــرگ ایشــان را صــادر کــرده اســت. تــالش هــای فروتــن تریــن انســان روی زمیــن 
نمــی توانســت خشــم و طغیــان ایــن قــوم را فرونشــانده و بــا وجودیکــه نشــانه هــای 
ناخشــنودی خداوند به خاطر شــرارتهای گذشــته ایشــان، در صفوف از هم پاشــیده 
و تعــداد کشــته شــدگان ایشــان در مقابــل چشــم آنــان بــود، امــا همچنــان عبــرت و 

درس نمــی گرفتنــد. و بــار دیگــر در مقابــل وسوســه شکســت خوردنــد. 
زندگــی فروتنانــه موســی در زمانــی کــه بــه شــبانی گوســفندان مشــغول بــود، از 
موقعیــت فعلــی او در مقــام رهبــری یــک قــوم بــزرگ اّمــا لجــام گســیخته، بســیار 
راحــت تــر و بهتــر بــود. بــا ایــن حــال، موســی جــرأت انتخــاب نداشــت. بــه جــای 
عصــای چوپانــی، یــک عصــای قــدرت بــه او داده شــده بــود و او نمــی توانســت آن 
را بــه زمیــن گــذارد، مگــر اینکــه خــدا او را مرخــص مــی کــرد. خدایــی کــه اســرار نهــان 
دلهــا را مــی دانــد، نقشــه هــای قــورح و همدســتانش را بــر مــال کــرد و بــه قــوم خویــش 
چنــان هشــدار و تعلیمــی را داد کــه ایشــان را قــادر مــی ســاخت تــا از آن بــه بعــد، 
فریــب چنیــن افــرادی را نخورنــد. آنــان دیــده بودنــد کــه خداونــد چگونــه مریــم را بــه 
خاطــر حســادت و مخالفــت هایــش بــر علیــه موســی مجــازات کــرده بــود. خداونــد 
موســی را بزرگتــر از یــک نبــی اعــالم کــرده و فرمــوده بــود » مــن بــا روشــنی و نــه بــا رمــز 
و رو در رو بــا او صحبــت مــی کنــم « و اضافــه کــرده بــود: » چطــور جــرأت مــی کنیــد 
کــه بنــده مــن موســی را ســرزنش کنیــد؟ « )اعــداد 12 آیــه 8 (. ایــن هشــدارها، نــه 

فقــط بــرای هــارون و مریــم، بلکــه بــرای تمــام قــوم اســرائیل بــود.
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قــورح و همدســتان توطئــه گــر وی، افــرادی بودنــد کــه نشــانه هــای عظمــت 
و قــدرت خداونــد را دیــده بودنــد. آنــان جــزء معــدود افــرادی بودنــد کــه بــه همــراه 
موســی بــه بــاالی کــوه رفتــه و جــالل خداونــد را نظــاره کــرده بودنــد. اّمــا اینــک بســیار 
تغییــر کــرده بودنــد. یــک وسوســه کــه در ابتــدا کوچــک بــود، در دل پرورانــده شــد و 
سپس با تشویق و حمایت شیطان به عصیان تبدیل بگردید. قورح و همراهانش 
کــه مدعــی ســعادت قــوم بودنــد، نارضایتــی شــان را در ابتــدا بــا یکدیگــر و پــس از 
آن بــا ســایر رهبــران قــوم در میــان گذاشــتند. نیــش و کنایــه هــای ایشــان بــا چنــان 
اشــتیاقی پذیرفتــه شــد کــه جرئــت کــرده و پــا را از ایــن فراتــر گذاشــتند و ســرانجام 

واقعــاً تصــور کردنــد کــه بــا غیــرت خدایــی بــر انگیختــه شــده انــد.
آنــان موفــق شــدند تــا دویســت و پنجــاه نفــر از رهبــران قــوم را بــا خودشــان همــراه 
سازند و از طریق این حامیان قدرتمند و با نفوذ سعی نمودند تا تغییرات گسترده 

ای را در نظــام حکومتــی ایجــاد کــرده و اقتــدار موســی و هــارون را ســرنگون کننــد.
حســادت موجــب دشــمنی شــده و دشــمنی بــه عصیــان تبدیــل گردیــده بــود. آنــان 
اختیــار موســی بــرای چنیــن مقــام بزرگــی را مــورد ســئوال قــرار داده بودنــد تــا جایــی کــه 
او را اشــغال کننــده ایــن مقــام غبطــه آور قلمــداد کــرده و تصــور کردنــد کــه هماننــد او 
مــی تواننــد چنیــن مقامــی را تصاحــب کننــد. آنــان بــا ایــن تصــور کــه موســی و هــارون 
بــه خواســت خودشــان چنیــن مقامــی را پذیرفتــه انــد، هــم خــود و هــم دیگــران را 
فریــب دادنــد. ناراضیــان گفتنــد کــه موســی و هــارون بــا پذیــرش مســئولیت کهانــت 
و حکومــت، خــود را برتــر از قــوم خداونــد تلقــی کــرده انــد، در حالــی کــه اهــل خانــه 
ایشــان هیچگونــه برتــری بــر ســایر اســرائیلیان نــدارد. اینکــه آنــان از ســایر مــردم مقــدس 
تر نیســتند و همین کفایت می کند که هم ســطح برادرانشــان باشــند که به یکســان 

تحــت حضــور خــاص و حفاظــت خداونــد هســتند. 
کار بعــدی توطئــه گــران جلــب حمایــت مــردم بــود. بــرای آنــان کــه در اشــتباه 
هستند و مستحق سرزنش می باشند، هیچ چیزی خوشایندتر از قبول همدردی 
و تجلیــل نیســت. قــورح و همدســتانش نیــز بــه ایــن نحــو توجــه و حمایــت مــردم را 
جلــب کردنــد. ایــن اتهــام کــه شــکایتهای مــردم خشــم و غضــب خداونــد را بــر ایشــان 
نــازل کــرده بــود، امــری اشــتباه اعــالم شــد. آنــان گفتنــد کــه مــردم مقصــر نبودنــد، 
چــرا کــه چیــزی جــز حقوقشــان را در خواســت نکــرده بودنــد. اینکــه موســی رهبــری 
ســلطه جــو بــوده کــه مــردم را بــه عنــوان گناهــکاران مــورد نکوهــش قــرار داده اســت، 

در حالــی کــه آنــان مــردم مقــدس بودنــد و خداونــد در میــان ایشــان بــوده اســت.
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قــورح داســتان ســفر آنــان در بیابــان، جایــی کــه بــه مکانهــای دشــوار آورده شــده 
و بســیاری بــه خاطــر شــکایت و نــا اطاعتــی هــالک شــده بودنــد را مــرور کــرده بــود. 
کــرد،  مــی  تعقیــب  را  دیگــری  مســیر  موســی  اگــر  کــه  کردنــد  تصــور  او  مخاطبیــن 
جلــوی مشــکالت ایشــان گرفتــه مــی شــد. آنــان تمــام گرفتاریهایشــان را بــه حســاب 
او گذاشــتند و محــروم شــدن از کنعــان را نتیجــه ســوء مدیریــت موســی و هــارون 
تلقــی کردنــد. ایــن افــراد تصــور کردنــد کــه اگــر قــورح رهبــری ایشــان را بــه عهــده بگیــرد 
و بــه عــوض ســرزنش گناهانشــان، آنــان را بــه انجــام اعمــال نیکــو تشــویق کنــد، بــه 

راحتــی و بــا موفقیــت بــه ســرزمین وعــده وارد خواهنــد شــد.
در ایــن طغیــان، اتّحــاد و هماهنگــی زیــادی در میــان عوامــل نارضایتــی دیــده 
مــی شــد کــه پیــش از ایــن هرگــز وجــود نداشــت. موفقیــت قــورح در قانــع کــردن 
مــردم، اعتمــاد بــه نفــس او را زیــاد کــرد و اعتقــاد او را مبنــی بــر اینکــه اگــر غصــب 
قدرت از سوی موسی مهار نشود، اثرات ویران کننده ای را بر آزادیهای اسرائیل 
کــه  او همچنیــن مدعــی شــد  قــرار داد.  تاییــد  مــورد  بــر جــای خواهــد گذاشــت، 
خداونــد موضــوع را بــرای او روشــن کــرده و بــه او اختیــار داده اســت تــا دیــر نشــده، 
تغییراتــی را در حکومــت ایجــاد کنــد. بــا ایــن حــال، بســیاری از مــردم حاضــر نبودنــد 
تــا اتهامــات قــورح بــر علیــه موســی را بپذیرنــد. آنــان صبــر و زحمــات ایثارگرانــه او را 
بــه یــاد آورده و وجــدان ایشــان آزرده شــد. و از ایــن رو، الزم بــود عالقــه شــدید او بــه 
قــوم بــه انگیــزه خــود خواهانــه وی نســبت داده شــود و اتهــام قدیمــی تکــرار گــردد، 
اینکه او ایشــان را از مصر خاج کرده تا در بیابان هالک شــوند، تا او مال و اموال 

ایشــان را تصاحــب کنــد.
ایــن کار بــرای مدتــی بــه صــورت مخفیانــه ادامــه یافــت، اّمــا بــه محــض اینکــه ایــن 
حرکــت از قــدرت کافــی بــرای ایجــاد شــکاف میــان مــردم بــر خــوردار شــد، قــورح بــه 
عنــوان سردســته نفــاق ظاهــر شــد و موســی و هــارون را در انظــار مــردم بــه غصــب 
قــدرت متهــم کــرد. او همچنیــن ادعــا کــرد کــه مــردم از آزادی و اســتقالل محــروم 
شــده انــد. قــورح بــه موســی گفــت: » شــما از حــّد خــود تجــاوز مــی نماییــد، زیــرا 
تمامــی جماعــت، هــر یــک از ایشــان مقــدس انــد و خداونــد در میــان ایشــان ســاکن 

اســت. پــس چــرا خویشــتن را بــر جماعــت خداونــد بــر مــی افرازیــد «.
موســی به این توطئه پنهانی مظنون نشــده بود و هنگامی که نشــانه وحشــتناک 
آن بــر او آشــکار شــد، در ســکوت بــه خــاک افتــاد و از خداونــد اســتدعا نمــود. ســپس 
آرام و مقتــدر، اّمــا بــا انــدوه برخاســت و دســتور خداونــد بــه او اعــالم شــد. موســی 
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خطــاب بــه قــورح کفــت: » بامــدادان خداونــد نشــان خواهــد داد کــه چــه کــس از آن 
وی و چــه کســی مقــدس اســت، و او را نــزد خــود خواهــد آورد و هرکــه او را بــرای 
خــود برگزیــده اســت، او را نــزد خــود خواهــد آورد «. ایــن آزمایــش بایــد تــا بامــداد بــه 
تأخیــر مــی افتــاد تــا همــگان فرصــت فکــر کــردن را داشــته باشــند. ســپس آنانــی کــه 
ســودای کهانــت در ســر داشــتند بایــد هــر یــک بــا مجمــر آمــده و در خیمــه عبــادت 
در حضــور جمعیــت بُخــور تقدیــم کننــد. قوانیــن شــریعت بــه مراحــت اعــالم کــرده 
بــود کــه تنهــا آنانــی کــه بــرای خدمــت کهانــت معیــن شــده بودنــد، مــی توانســتند در 
خیمه اجتماع خدمت کنند. حتی ناداب و ابیهوی کاهن هالک شده بودند، زیرا 
جرئــت ورزیــده و بــا تقدیــم » بُخــور عجیــب « اوامــر خداونــد را نادیــده گرفتــه بودنــد. 
بــه همیــن دلیــل موســی از متهــم کنندگانــش در خواســت کــرده بــود تــا اگــر جــرأت 

چنیــن ادعایــی را دارنــد ایــن موضــوع را بــه خداونــد محــول کننــد.
بــا اشــاره بــه قــورح و همدســتان الوی او گفــت: » آیــا بــه نظــر شــما  موســی 
ایــن امــر کوچــک اســت کــه خــدای اســرائیل شــما را از تمــام قــوم اســرائیل برگزیــده 
و در خیمــه عبــادت موظــف ســاخت تــا بــه او نزدیــک شــوید و بــرای خدمــت بــه 
مــردم آمــاده باشــید؟ خداونــد بــه تــو و بــه همــه الویــان ایــن افتخــار را بخشــید و حــال 
مــی خواهیــد کاهــن هــم باشــید؟ از ایــن جهــت تــو و تمامــی جمعیــت تــو بــه ضــد 
خداونــد جمــع شــده ایــد و اّمــا هــارون چیســت کــه شــما از او شــکایت مــی کنیــد؟ 
داتــان و ابیــرام بــه انــدازه قــورح گســتاخ نشــده بودنــد و موســی بــا ایــن امیــد کــه شــاید 
آنــان بــا کشــیده شــدن بــه ایــن توطئــه کامــالً فاســد نشــده باشــند، آنــان را بــه حضــور 
خویــش احضــار کــرد تــا آمــده و اتهاماتشــان را مطــرح کننــد. اّمــا آنــان نیامدنــد و 
اقتــدار او را بــا بــی شــرمی انــکار کردنــد. آنــان در حضــور جمعیــت بــه موســی گفتنــد: 
آیــا کــم اســت کــه مــا را از زمینــی کــه بــه شــیر و شــهد جــاری اســت، بیــرون آوردی تــا 
مــا را در صحــرا نیــز هــالک ســازی، کــه مــی خواهــی خــود را بــر مــا حکمــران ســازی و 
مــا را هــم بــه زمینــی کــه بــه شــیر و شــهد جــاری اســت در نیــاوری و ملکیتــی از مزرعــه 
هــا و تاکســتانها بــه مــا نــدادی، آیــا چشــمان ایــن مردمــان را مــی کنــی؟ نخواهیــم 

آمــد! « )اعــداد اعــداد 16  آیــات 13  تــا 1۵ (.
آنــان بــه ایــن نحــو، علــت بردگــی شــان را درســت بــه همــان ســخنانی مربــوط 
دانستند که خداوند با آن میراث وعده را توصیف کرده بود. آنان موسی را متهم 
کردنــد کــه انجــام وظیفــه، بــرای خداونــد را وســیله ای بــرای بــر قــراری قــدرت خویــش 
قــرار داده اســت. و آنــگاه اعــالم کردنــد کــه از ایــن پــس هماننــد افــراد کــور، یــک بــار 
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بــه ســوی کنعــان و بــار دیگــر بــه جانــب صحــرا نخواهنــد رفــت و بــه نقشــه هــای خــود 
خواهانــه او تســلیم نخواهنــد شــد. بــه ایــن نحــو، او را کــه همــواره همچــون پــدری 
مهربــان و شــبانی صبــور رفتــار کــرده بــود، شــخصیتی مســتبد و غاصــب معرفــی 
کردنــد. محــروم شــدن از کنعــان کــه پــاداش گناهــان خــود ایشــان بــود، بــه حســاب 

او گذاشــته شــد.
ایــن حــال، موســی  بــا  بــود.  ناراضیــان کامــال آشــکار  گــروه  بــا  مــردم  همراهــی 
بــرای اثبــات حقانیــت خــود تــالش نکــرد. او بــا وقــار تمــام از خداونــد اســتدعا نمــود 
تــا در حضــور قــوم بــه خلــوص نیــت و درســتی او شــهادت دهــد و در ایــن مــورد، 
داوری کنــد،  روز بعــد دویســت و پنجــاه نفــر از رؤســا بــه همــراه رهبرشــان قــورح بــا 
مجمرهایشــان حضور به هم رســاندند. آنان به صحن خیمه عبادت آورده شــدند.

در حالــی کــه مــردم در بیــرون ایســتاده و منتظــر نتیجــه بودنــد. ایــن موســی نبــود 
کــه مــردم را بــرای مشــاهده شکســت قــورح و همراهانــش جمــع کــرده بــود، بلکــه 
عصیانگران به خاطر تصورات غلطشان، مردم را دعوت کرده بودند تا آمده پیروزی 
ایشــان را نظــاره کننــد. بخــش عمــده ای از جمعیــت آشــکارا از قــورح جانبــداری مــی 
کردند و امیدوار بودند که او نقشه اش را بر علیه هارون عملی کند. و بدین نحو، 
زمانــی کــه در حضــور خداونــد جمــع شــده بودنــد، » جــالل خداونــد بــر ایشــان ظاهــر 
شد. خداوند به موسی و هارون هشدار داده و فرمود: خودتان را از این جمعیت 
جــدا کنیــد تــا ایشــان را در یــک لحظــه هــالک کنــم. ولــی موســی و هــارون رو بــه خــاک 
نهــاده، عــرض کردنــد: ای خدایــی کــه خــدای افــراد بشــر هســتی، آیــا بــه خاطــر گنــاه 

یــک نفــر، نســبت بــه تمــام قــوم خشــمگین مــی شــوی ؟ «.
قــورح از میــان جمعیــت خــارج شــده بــود تــا بــه داتــان و ابیــرام ملحــق شــود. و 
آنــگاه موســی در حالــی کــه رهبــران اســرائیل او را همراهــی مــی کردنــد بــه ســوی 
خیمــه هــای داتــان و ابیــرام شــتافت. قــوم نیــز بــه دنبــال او بــه راه افتــاد. موســی 
پیــش از اینکــه پیــام خویــش را بــه داتــان و ابیــرام ابــالغ کنــده بــه مــردم گفــت: » از 
اطــراف خیمــه هــای ایــن مــردان بــدکار دور شــوید و بــه چیــزی کــه مــال آنهاســت 
ایشــان هــالک شــوید «.  بــا  ایشــان شــده،  مبــادا شــریک گناهــان  نزنیــد  دســت 
بنابرایــن قــوم از اطــراف خیمــه هــا دور شــدند. داتــان و ابیــرام بــا زنــان و پســران و 
اطفــال خــود از خیمــه هایشــان بیــرون آمــده، دم در ایســتادند. اینــک موســی در نــام 
خــدای اســرائیل، قــوم را مخاطــب قــرار داده، گفــت: » حــال خواهیــد دانســت کــه 
خداونــد مــرا فرســتاده اســت تــا تمــام ایــن کارهــا را انجــام بدهــم و اینکــه بــه اراده 
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خــودم کاری نکــرده ام. اگــر ایــن مــردان بــه مــرگ طبیعــی یــا در تصــادف یــا بیمــاری 
بمیرنــد، پــس خــدا مــرا نفرســتاده اســت. امــا اگــر خداونــد معجــزه ای نمــود، زمیــن 
بــاز شــود و ایشــان را بــا هــر چــه دارنــد ببلعــد و زنــده بگــور شــوند، آنوقــت بدانیــد کــه 
ایــن مــردان بــه خداونــد اهانــت کــرده انــد.  نــگاه تمامــی قــوم بــه ســوی موســی دوختــه 
شــده بــود. آنــان بــا تــرس و وحشــت در انتظــار وقــوع حادثــه بودنــد. و بــه محــض 
اینکــه ســخنان موســی تمــام شــد، زمیــن خشــک دهــان گشــود و طغیــان کننــدگان را 
فــرو بــرد. بــه ایــن ترتیــب » زمیــن برایشــان بهــم آمــد و ایشــان زنــده بگــور شــدند و از 
بیــن رفتنــد «. مردمــی کــه نزدیــک آنهــا ایســتاده بودنــد، از تــرس پــا بــه فــرار گذاشــتند.

اّما مجازات خاتمه نیافته بود. آتشی از جانب خداوند فرود آمد و آن دویست 
و پنجاه نفری را که بُخور تقدیم می کردند، سوزانید. افرادی که در ابتدای عصیان 
دخالــت نداشــتند، بــه همــراه رهبــران توطئــه از بیــن نرفتنــد. بــه آنــان اجــازه داده شــد تــا 
ســر انجــام رهبــران توطئــه را بببننــد و فرصــت توبــه داشــته باشــند. اّمــا آنــان از عصیــان 
گران حمایت کردند و در سرنوشــت ایشــان ســهیم شــدند. زمانی که موســی از قوم 
در خواست می کرد تا از هالکت در حال وقوع فرار کنند، اگر قورح و همراهانش 
توبــه کــرده و طلــب آمــرزش مــی نمودنــد، مجــازات خداونــد ممکــن بــود متوقــف شــود. 
اّمــا لجاجــت و مقاومــت، موجــب هالکــت ایشــان شــد. تمامــی قــوم در گنــاه ایشــان 
ســهیم بودنــد، چــرا کــه همــه ایشــان کــم و بیــش از آنهــا حمایــت کــرده بودنــد. اّمــا 
خداونــد بــه خاطــر رحمــت عظیــم خویــش، میــان رهبــران توطئــه و مردمــی کــه از ایشــان 
حمایــت کــرده بودنــد، تفــاوت قایــل شــد. مردمــی کــه فریــب خــورده بودنــد، هنــوز هــم 
فرصــت توبــه داشــتند. ایــن حادثــه گنــاه ایشــان و حقانیــت اقتــدار موســی را نشــان 

داد. ظهــور خــارق العــاده قــدرت خداونــد تمامــی تردیــد هــا را از بیــن بــرد.
عیســی، آن فرشــته ای کــه پیشــاپیش عبرانیــان حرکــت مــی کــرد، در پــی ایــن بــود 
تا ایشــان را از هالکت برهاند. بخشــی در دســترس ایشــان قرار داشــت. مجازات 
خداونــد نزدیــک مــی شــد و از ایشــان خواســته شــده بــود تــا توبــه کننــد. مداخلــه 
ای از آســمان بــرای آمــرزش عصیــان ایشــان صــورت پذیرفتــه بــود. اگــر آنــان بــه ایــن 
فرصــت پاســخ مثبــت مــی دادنــد، ممکــن بــود نجــات یابنــد. اّمــا زمانــی کــه بخاطــر 
تــرس از هالکــت فــرار کردنــد، عصیــان ایشــان از بیــن نرفتــه بــود. آنــان، آن شــب را 

وحشــت زده بــه خیمــه هایشــان بــاز گشــتند، اّمــا توبــه نکردنــد.
آنــان فریــب قــورح و همدستانشــان را خــورده بودنــده تــا جایــی کــه واقعــاً بــه ایــن 
نتیجــه رســیده بودنــد کــه آدمهــای خیلــی خوبــی هســتند و اینکــه از ســوی موســی 
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مــورد ظلــم و ســتم قــرار گرفتــه انــد. اگــر آنــان بــه اشــتباه قــورح و همدســتانش و 
ســخنان  تــا  بودنــد  مجبــور  صــورت  آن  در  کردنــد  مــی  اعتــراف  موســی  حقانیــت 
خداونــد، یعنــی حکمــی را کــه بایــد در بیابــان مــی مردنــد ، بپذیرنــد . آنــان حاضــر 
نبودنــد تــا بــه ایــن حکــم گــردن نهنــد. بنابرایــن ســعی کردنــد تــا وانمــود کننــد کــه فریــب 
موســی را خــورده انــد . آنــان بــا ســاده لوحــی بــاور کردنــد کــه یــک نظــام جدیــدی در 
حــال پــی ریــزی اســت کــه در آن تعریــف و تمجیــد بــا انتقــاد و نکوهــش و راحتــی و 

آســایش بــا نگرانــی و مبــارزه جایگزیــن خواهــد شــد.
افرادی که در این ماجرا از بین رفته بودند، سخنان فریب دهنده بر زبان آورده 
و به مردم اظهار عالقه و محبت نموده بودند و مردم نیز به این نتیجه رسیده بودند 
کــه آنــان افــراد خوبــی هســتند و ایــن موســی اســت کــه موجــب هالکــت ایشــان شــده 
اســت. بزرگترین گناهی که انســان ممکن اســت نســبت به خداوند مرتکب شــود، 
ایــن اســت کــه خادمینــی را کــه او بــرای نجــات ایشــان برگزیــده، تحقیــر و انــکار کنــد. 
قــوم اســرائیل، فقــط ایــن کار را نکــرده بــود، آنــان قصــد داشــتند تــا موســی و هــارون را 
بــه قتــل برســانند .آنــان فرصتــی را کــه بــرای توبــه و طلــب آمــرزش بــه ایشــان داده شــده 
بــود، درک نکردنــد. آن شــب مجــازات در اعتــراف و توبــه ســپری نشــد. آنــان هنــوز 
هــم از مــردان برگزیــده خداونــد نفــرت داشــتند و بــه خودشــان جرئــت مــی دادنــد تــا بــا 
اقتدار ایشان مخالفت کنند. شیطان در تالش بود تا ایشان را فریب داده وچشم 

بســته بــه ســوی هالکــت ســوق دهــد.
تمامــی قــوم بــا شــنیدن فریادهــای گناهکارانــی کــه زنــده بگــور شــده بودنــد، از 
تــرس پــا بــه فــرار گذاشــته بودنــد. آنــان گفتنــد: » زمیــن مــا را هــم خواهــد بلعیــد «. 
ولــی فــردای آن روز، بــار دیگــر بــر علیــه موســی وهــارون لــب بــه شــکایت گشــوده، 
گفتنــد :» شــما قــوم خداونــد را کشــتید «. آنــان قصــد داشــتند تــا رهبــران امیــن و 

فداکارشــان را مــورد آزار و اذیــت قــرار دهنــد .
ظهــور جــالل خداونــد در ابــر بــاالی خیمــه عبــادت دیــده شــد و ندایــی از درون 
ابــر بــه هــارون و موســی فرمــود:» از ایــن مــردم دور شــوید تــا آنهــا را فــوراً هــالک 
ســازم «. مجــازات گنــاه متوجــه موســی نبــود. از ایــن رو، نترســید و دور نشــد. قــوم 
را بــرای هالکــت رهــا نکــرد. موســی در ایــن لحظــات هولنــاک و بحرانــی، محبــت 
آتــش غضــب  بــا  تــا  نمــود  اســتدعا  از خداونــد  او  داد.  نشــان  قــوم  بــه  را  خویــش 
بــازوی  او،  شــفاعت  بــا  نســازد.  هــالک  را  خویــش  برگزیــده  قــوم  تمــام  خویــش، 
انتقــام را نــگاه داشــت مبــادا کــه اســرائیل طغیانگــر و نافرمــان بــه مکافــات برســند.
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اّمــا آتــش خشــم خداونــد بــر آنهــا شــعله ور گردیــده بــود و بــال شــرع شــده بــود. 
هــارون بــه دســتور بــرادرش، مجمــر بخــور خــود را گرفتــه و بیدرنــگ بــه میــان مــردم آمــد، 
تــا » بــرای بخشــیدن گناهــان ایشــان کفــاره کنــد « و » او بیــن زنــدگان و مــردگان 
ایســتاد « و در حالــی کــه دود بخــور بــه آســمان بــاال مــی رفــت، موســی در خیمــه 
عبــادت بــه حضــور خداونــد دعــا کــرد و بــال متوقــف شــد « بــا ایــن حــال ، در آن روز 
تعــداد چهــارده هــزار نفــر از اســرائیلیان بــه خاطــر عصیــان و مخالفــت هــالک شــدند.

نشــانه دیگــری داده شــد کــه بــر اســاس آن مقــام کهانــت بــه فرزنــدان هــارون 
ســپرده شــد. مطابــق دســتور خداونــد هــر طایفــه عصایــی آورده و نــام طایفــه بــر آن 
نوشــته شــد. نــام هــارون بــر عصــای طایفــه الوی نوشــته شــد. عصاهــا بــه خیمــه 
عبــادت و در مقابــل صنــدوق عهــد قــرار داده شــد. عصــای کســی کــه شــکوفه مــی 
داد، بــه مقــام کهانــت منصــوب مــی شــد. روز بعــد » موســی وارد خیمــه عبــادت 
شــد و دیــد کــه عصــای هــارون کــه نــام طایفــه الوی بــر آن نوشــته بــود، شــکوفه داده 
و بــادام رســیده بــار آورده اســت «. و ایــن عصــا مجــدداً در مقابــل صنــدوق عهــد 
گذاشــته شــد. و بــا ایــن معجــزه، اختــالف طوایــف بــر ســر کهانــت خاتمــه یافــت.

اینــک کامــالً آشــکار شــد کــه موســی و هــارون بــا اقتــدار خداونــد ســخن مــی 
گوینــد. و مــردم مجبــور بودنــد تــا ایــن حقیقــت ناخوشــایند را کــه مــی بایســتی در 
بیابــان بمیرنــد، بــاور کننــد. آنــان بــه موســی شــکایت کــرده، گفتنــد: » بــرای مــا دیگــر 
امیــدی باقــی نمانــده اســت. حــاال هــر کســی کــه نزدیــک خیمــه عبــادت بــرود، کشــته 
آنــان اعتــراف کردنــد کــه برعلیــه  مــا هــالک مــی گردیــم «.  پــس همــه  مــی شــود. 
رهبراشــان مرتکــب عصیــان و گنــاه شــده انــد، واینکــه قــورح و همدســتاش از ســوی 

خداونــد مجــازات شــده بودنــد.
در عصیــان قــورح، همــان روحــی را مــی بینیــم کــه موجبــات عصیــان شــیطان در 
آســمان را فراهــم آورده بــود. ایــن روح غــرور و جــاه طلبــی بــود کــه شــیطان را وادار 
کــرده بــود تــا بــا حاکمیــت خداونــد مخالفــت کــرده و بــرای ســاقط کــردن آن تــالش 
کرد. شیطان بعد از سقوط از آسمان، همواره سعی کرده است تا راه حسادت 
و بــی اطاعتــی و جــاه طلبــی بــرای کســب مقــام و احتــرام را در ذهــن انســان تقویــت 
کند. او به همین نحو در اذهان قورح، داتان و ابیرام عمل کرده بود و اشتیاق به 
مقام و موقعیت و روحیه حسادت، بی اعتمادی و عصیان را در ایشان تحریک 
کــرده بــود. شــیطان باعــث شــد تــا ایشــان بــا انــکار موســی و هــارون، رهبــری خداونــد 
را انــکار کننــد. آنــان بــا مخالفــت بــر علیــه موســی و هــارون بــه خداونــد توهیــن کردنــد 
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و به اندازه ای فریب خوردند که خود را پارسا و وفادار وآنانی را که با صداقت، 
گناهانشــان را تقبیــح کــرده بودنــد، عامــل شــیطان تلقــی نمودنــد. 

آیــا همــان شــرارتها بنیــادی بــرای نابــودی قــورح نبودنــد؟ تکبــر و جــاه طلبــی در 
همــه جــا متــداول هســتد و زمانــی کــه در دل پرورانــده مــی شــود، راه حســادت را 
انســان هــا از خداونــد دور  تفــوق،  برتــری و  بــرای  همــوار مــی کنــد و در مجادلــه 
بــه صفــوف شــیطان مــی پیوندنــد. درســت هماننــد قــورح  مــی شــوند و  آگاهانــه 
و همدســتانش، بســیاری، حتــی پیــروان ظاهــری مســیح، بــرای جلــب حمایــت و 
همدلــی مــردم فکــر مــی کننــد و نقشــه مــی کشــند. آنــان آمــاده انــد تــا بــا تعریــف 
حقیقــت، و دروغ گویــی و بدنــام کــردن خادمیــن خداونــد، ایشــان را متهــم بــه جــاه 

طلبــی کننــد، چیــزی کــه در قلبهــای خــود ایشــان وجــود دارد. 
گــردن  خداونــد  محدودیتهــای  و  ارشــادات  بــه  تــا  نبودنــد  عالقمنــد  عبرانیــان 
نهند. آنان از پرهیزگاری و خویشــتنداری، بی قرار شــده بودند و از مالمت شــدن 
خشــنود نبودند. راز لب به شــکوه گشــودن آنها بر ضد موســی نیز همین بود. اگر 
آنــان آزاد گذاشــته مــی شــدند تــا هــر کاری را کــه دوســت داشــتند انجــام دهنــد، در 
آنصــورت کــم تــر از رهبرانشــان شــکایت مــی کردنــد. در تمــام طــول تاریــخ کلیســا، 

خادمیــن خداونــد همــواره بــا چنیــن روح مجادلــه ای مواجــه گردیــده انــد.
بــا افــراط و تفریــط هــای گنــاه آلــود، انســان بــه شــیطان اجــازه مــی دهــد تــا بــه 
افــکار افــراد دسترســی یابــد و آنــان را از یــک گنــاه بــه گنــاه بعــدی وادار کنــد. گوئــی 
کــه حقیقــت، ذهــن را تاریــک و دل را ســخت مــی ســازد تــا جایــی کــه قــدم بعــدی 
بــرای ارتــکاب گنــاه و انــکار کامــل حقیقــت بــرای ایشــان ســهل تــر و در نهایــت بــه 
عــادت تبدیــل مــی گــردد. از آن پــس، گنــاه از نظــر ایشــان، زشــت تلقــی نمــی شــود. 
کنــد،  تقبیــح  را  ایشــان  گناهــان  و  اعــالم  بــا صداقــت  را  خــدا  کــه کالم  و کســی 
همــواره کینــه و نفــرت ایشــان را بــرای خــود مــی خــرد. بــی میلــی بــه تحمــل رنــج و ایثــار 
ضــروری بــرای تغییــر، باعــث مــی شــود تــا ایشــان بــا خادمیــن خداونــد مخالفــت 
کــرده و ســرزنش هــای آنــان را بــی مــورد و بــی رحمانــه تلقــی کننــد. آنــان هماننــد 
قــورح اعــالم مــی کننــد کــه مــردم مقصــر نیســتند و ایــن ســرزنش کننــده اســت کــه 
منشــاء اختالفــات اســت. و بــه ایــن نحــو بــذر حســادت و نــا اطاعتــی را در کلیســا 
پاشــیده و دســتهای آنانی را که در صدد بنای کلیســا هســتند، ضعیف می کنند. 
تــا کار وی را  هــر گونــه پیشــرفت از ســوی کســانی کــه خداونــد فــرا خوانــده 
رهبــری کننــد موجــب بوجــود آمــدن شــک و تردیــد شــک شــده؛ و هــر عملــی کــه 
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انجــام شــده از طریــق حســدورزان و عیــب جویــان، بــد جلــوه داده شــده اســت. 
همانگونــه کــه جــان وزلــی از لوتــرو دیگــر اصــالح طلبــان انتقــاد مــی کــرد، امــروزه نیــز 
بــه همیــن گونــه اســت.  قــورح اگــر مــی دانســت تمــام دســتورات و ســرزنش هــای 
اعالم شــده به اســرائیل از ســوی خدا هســتند، چنین روشــی را دنبال نمی کرد. و 
شــاید هم از این مســئله آگاه بود. خداوند بارها نشــان داده بود که او اســرائیل را 
رهبــری مــی کــرد. اّمــا قــورح و همدســتانش، نــور حقیقــت را انــکار کردنــد تــا جایــی 
کــه آنچنــان کــور و گمــراه شــدند کــه خــارق العــاده تریــن نشــانه هــای قــدرت خداونــد 
نمــی توانســت ایشــان را متقاعــد کنــد. آنــان تمامــی ایــن نشــانه هــا را بــه انســان و یــا 
بــه عوامــل شــیطانی نســبت دادنــد. عیــن همیــن کار را افــرادی کردنــد کــه روز بعــد 
از هالکــت قــورح و همدســتانش نــزد موســی و هــارون آمــده گفتنــد: » شــما قــوم 
خود را کشــتید « این افراد، ناخوشــنودی خداوند از اعمال قورح و همدســتانش 
را دیــده بودنــد، اّمــا بــا نابــودی ایشــان، مجــازات الهــی را بــه شــیطان نســبت دادنــد 
و اعــالم کردنــد کــه موســی و هــارون بــه کمــک قــدرت شــریر موجبــات هالکــت ایــن 
مــردان مقــدس و نیکــو را فراهــم کــرده انــد. و ایــن عمــل باعــث هالکــت ایشــان 
شــد، آنــان بــر علیــه روح القــدس گنــاه کردنــد، گناهــی کــه بــه واســطه آن دل انســان 
در مقابــل نفــوذ فیــض خداونــد کامــالً ســخت مــی گــردد. مســیح فرمــود: » هرکــس 
علیــه پســران انســان ســخنی بگویــد آمرزیــده خواهــد شــد، اّمــا بــرای کســی کــه علیــه 
روح القــدس ســخن بگویــد، هیــچ آمرزشــی نیســت «. منجــی مــا ایــن ســخنان را 
زمانــی گفــت کــه اعمــال محبــت آمیــز او کــه بــا قــدرت خداونــد انجــام شــده بــود، از 
ســوی یهودیــان بــه بعلزبــول نســبت داده شــد. خداونــد از طریــق روح القــدس بــا 
انســانها ســخن مــی گویــد و آنانــی را کــه ایــن ارتبــاط را بــه عوامــل شــیطانی نســبت 
مــی دهنــد، مســیر ارتباطشــان بــا آســمان را قطــع مــی کنــد. و آنــگاه فرمــان خداونــد 
اعــالم مــی شــود کــه مــی گویــد: » پــس او را تنهــا بــه حــال خــود بگــذار « و از آن پــس 
» دیگــر هیــچ قربانــی ای بــرای گناهــان مــا باقــی نمــی مانــد! بلکــه فقــط دور نمــای 
وحشــتناک  روز داوری و خشــم مهلــک الهــی کــه دشــمنان خــدا را مــی ســوزاند، در 

انتظــار ماســت « )هوشــع ۴  آیــه 17؛ عبرانیــان 10 آیــات 26  و 27(.
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چهــل ســالی مــی شــود کــه فرزنــدان اســرائیل دربیابــان ســرگردان انــد تــا راه خــود 
را در ابهــام بجوینــد. موســی در تثنیــه 2: 1۴ و 1۵ چنیــن مــی گویــد: » و ایامــی کــه 
از قــادش برنیــع راه مــی رفتیــم تــا از وادی زارَد عبــور نمودیــم، ســی و هشــت ســال 
بــود، تــا تمامــی طبقــه آن مــردان جنگــی از میــان اردو تمــام شــدند، چنانکــه خداونــد 
بــر ایشــان قســم خــورده بــود. و دســت خداونــد نیــز بــر ایشــان مــی بــود تــا ایشــان را از 

میــان اردو بالــکل هــالک کننــد «.
بــه مــردم خاطرنشــان مــی شــد کــه مــورد ســرزنش  در خــالل ایــن ســالها دائمــاً 
الهــی واقــع شــده انــد. در طغیــان قــادش، آنهــا خداونــد را طــرد کــرده بودنــد، و در 
آن زمــان خــدا نیــز بــا آنــان چنیــن کــرد. از آنجــا کــه ثابــت کــرده بودنــد بــه عهــد و پیمــان 
خود پایبند نیســتند، پس نمی بایســت نشــانه ها و آیات عهدشــان را نیز دریافت 
نماینــد، یعنــی همانــا اجــرای مراســم ختنــه کــردن را. تمایــل ایشــان بــه بازگشــت بــه 
ســرزمین دوران بردگــی نشــان داده بــود کــه آنــان ارزش آزادی را ندارنــد، و فرمــان 
عیــد ِپَســح کــه بــرای بزرگداشــت رهایــی از بردگــی برقــرار شــده بــود، نمــی بایســت 

رعایــت مــی شــد.
بــا ایــن حــال ادامــه اجــرای مراســم خیمــه پرستشــگاه )هیــکل( گــواه بــر ایــن امــر 
بــود. مشــیت او  بــه حــال خــود رهــا نکــرده  اســت کــه خداونــد کامــالً مردمــش را 
همچنــان نیازهــای آنــان را تأمیــن مــی نمــود. موســی در مــروری بــر آنچــه در ســالهای 
ســرگردانی بــر آنــان رفتــه بــود چنیــن مــی گویــد:» خداونــد خــدای تــو، تــو را در همــه 
کارهایــی کــه بــه دســتت انجــام مــی دهــی برکــت داده اســت « و نیــز مــی گویــد:» او 
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از گام هــای تــو در ایــن ســرگردانی عظیــم آگاه اســت؛ در ایــن چهــل ســال خداونــد 
خــدای تــو بــا تــو بــوده اســت. هیــچ چیــز از او مضایقــه نشــده اســت «. در ســرود 
الویــان کــه توســط نحمیــا ثبــت گردیــده، مراقبــت خداونــد از اســرائیل، حتــی درآن 
ســالها کــه مطــرود بودنــد و تبعیــد شــده، بــه وضــوح بــه تصویــر کشــیده مــی شــود:» 
آنــگاه تــو نیــز برحســب رحمــت عظیــم خــود، ایشــان را در بیابــان تــرک ننمــودی، و 
ستون ابر در روز که ایشان را در راه رهبری می نمود از ایشان دور نشد و نه ستون 
آتش در شــب که راه را که در آن باید بروند برای ایشــان روشــن می ســاخت. و روح 
نیکــوی خــود را بــه جهــت تعلیــم بــه ایشــان دادی و َمنِّــای خویــش را از دهــان ایشــان 
بازنداشتی و آب برای تشنگی ایشان، به ایشان عطا فرمودی. و ایشان را در بیابان 
چهــل ســال پــرورش دادی کــه بــه هیــچ چیــز محتــاج نشــدند. لبــاس ایشــات منــدرس 

نگردیــد و پاهــای ایشــان ورم نکــرد « )نحمیــا 9: 21-19(.
بــه جهــت داوری متمردیــن و ناراضیــان نبــود، بلکــه  ســرگردانی در بیابــان تنهــا 
بــه منظــور تربیــت و تأدیــب نســل جدیــدی بــود کــه مقدمــات ورودشــان بــه ســرزمین 
موعــود مهیــا مــی شــد. موســی آنــان را اینگونــه مــی شناســاند: » پــس در دل خــود 
فکــر کــن کــه بــه طــوری کــه پــدر، پســر خــود را تأدیــب مــی نمایــد، خداونــد، خدایــت تــو 
را تأدیــب کــرده اســت «،  » و بــه یــاد آور تمامــی راه را کــه خداونــد، خدایــت، تــو را 
ایــن چهــل ســال در بیابــان رهبــری نمــود تــا تــو را ذلیــل ســاخته، بیازمایــد، و آنچــه را کــه 
در دل توســت بدانــد، کــه آیــا اوامــر او را نــگاه خواهــی داشــت یــا نــه. و تــو را ذلیــل و 
گرســنه ســاخت و مــن را بــه تــو خورانیــد کــه نــه تــو آن را مــی دانســتی و نــه پدرانــت مــی 
دانســتند، تــا تــو را بیاموزنــد و تــو را کــه انســان نــه بــه نــان تنهــا زیســت مــی کنــد بلکــه بــه 
هــر کلمــه ای کــه خداونــد صــادر شــود، انســان زنــده مــی شــود « )تثنیــه 8: ۵، 2، ۳(.

» او را در زمیــن ویــران یافــت، و در بیابــان خــراب و هولنــاک. او را احاطــه 
کــرده، منظــور داشــت و او را مثــل مردمــک چشــم خــود محافظــت نمــود. او در 
همه تنگیهای ایشان به تنگ آورده شد و فرشته حضور وی ایشان را نجات داد. 
در محبت و حلم ایشان را فدیه داد و در جمیع ایام قدیم، محتمل ایشان شده، 

ایشــان را برداشــت « )تثنیــه ۳2: 10 و اشــعیا 6۳: 9(.
بــه  بــا متمردیــن  بــا ایــن حــال تنهــا نمونــه هایــی کــه ثبــت شــده انــد در ارتبــاط 
خداونــد مــی باشــند. شــورش قــورح بــه فنــای چهــارده هــزار اســرائیلی منجــر شــد. 
و هنــوز اینجــا و آنجــا کســانی بودنــد کــه همــان روحیــه متکبــر را نســبت بــه قــدرت 

الهــی نشــان مــی دادنــد.

407

FA-PP-Body.indd   432 3/20/19   1:18 PM



» در بیابان «  |  433

در یــک مــورد، پســر یــک زن بنــی اســرائیلی و یــک مــرد مصــری، یکــی از بســیار 
افــراد دورگــه ای کــه بــه همــراه قــوم بنــی اســرائیل از مصــر آمــده بودنــد، مــکان خــود 
را در اردو تــرک نمــود و بــه منطقــه ویــژه اســرائیلی هــا وارد شــده، ادعــا نمــود کــه 
حــق برپــا کــردن چــادرش را در آن مــکان دارد. ایــن قانــون الهــی بــود کــه مــی گفــت 
اوالد مصریان از ورود به جمعیت اســرائیل تا ســه نســل منع می شــدند. مشــاجره 
ای بیــن او و یــک اســرائیلی در گرفــت و پــس از آنکــه موضــوع بــرای داوری بــه نــزد 

قاضــی بــرده شــد، شــخص متخلــف مقصــر شــناخته شــد.
وی کــه از تصمیــم قاضــی بــه خشــم آمــده بــود، قاضــی را نفریــن کــرده و بــه نــام 
خداونــد بــی حرمتــی روا داشــت. او را بــی درنــگ بــه حضــور موســی بردنــد. فرمانــی 
کــه پیــش تــر صــادر شــده بــود مــی گفــت: » و هــر کــه پــدر یــا مــادر خــود را لعنــت 
کنــد، هــر آینــه کشــته شــود « )خــروج 21: 17(؛ لیکــن هیــچ تمهیــدی بــرای برخــورد 
بــا ایــن مــورد تــدارک دیــده نشــده بــود. ایــن خطــا آنچنــان بــزرگ و موهــن مــی نمــود کــه 
لــزوم یــک رهنمــود ویــژه از جانــب خداونــد احســاس مــی شــد. آن مــرد را تــا زمانــی 
کــه اراده خداونــد معلــوم شــود، بــه زنــدان انداختنــد. خداونــد خــود حکــم مجــازات 
را صــادر کــرد؛ بــا رهنمــود الهــی، آن شــخص کــه بــی حرمتــی روا داشــته اســت بایــد 
بــه بیــرون از اردوگاه بــرده شــده و در آنجــا سنگســار گــردد. آنانــی کــه شــاهد ارتــکاب 
گنــاه بودنــد دســت خــود را بــر ســر او گذاردنــد و بدیــن ترتیــب بــا تشــریفات خــاص 
بــه درســتی اتهــام بــر ضــد او شــهادت دادنــد. پــس از آن اولیــن ســنگ را پرتــاب کــرده 

و ســپس افــرادی کــه کنــار ایســتاده بودنــد بــه اجــرای حکــم اعــدام پرداختنــد.
بــا خطاهایــی مشــابه مــی پرداخــت  بــه برخــورد  بــا اعــالم قانونــی کــه  ایــن امــر 
ادامــه یافــت: » و بنــی اســرائیل را خطــاب کــرده، بگــو: هرکســی کــه خــدای خــود را 
لعنــت کنــد متحمــل گنــاه خــود خواهــد بــود. و هرکــه نــام خداونــد را کفــر گویــد هــر 
آینــه کشــته شــود، تمامــی جماعــت او را البتــه سنگســار کننــد، خــواه غریــب خــواه 
متوطــن. چونکــه اســم را کفــر گفتــه اســت کشــته شــود « )الویــان 2۴: 1۵ و 16(.

بــرای ســخنانی کــه در حیــن  هنگامــی کــه مجــازات هایــی ایــن چنیــن ســخت 
عصبانیــت بــر زبــان جــاری مــی شــوند در نظــر گرفتــه مــی شــود، کســانی خواهنــد 
بــود کــه بــه دنبــال محبــت و عدالــت خداونــد هســتند. لیکــن عشــق و عدالــت، هــر 
دو مــی طلبنــد کــه اثبــات شــوند، ســخنی کــه از روی بداندیشــی نســبت بــه خــدا 
اظهــار مــی شــود، گنــاه بزرگــی اســت. کیفــری کــه بــرای اولیــن خطــاکار در نظــر گرفتــه 
شــد، در حکــم زنــگ خطــری بــرای دیگــران مــی باشــد، یعنــی بایــد نــام خــدا را محتــرم 
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داشــت. امــا در صورتــی کــه گنــاه آن مــرد بــی کیفــر مانــده بــود، ایــن امــر موجــب 
دلســردی دیگــران مــی گردیــد و در نتیجــه جانهــای بســیاری قربانــی مــی شــدند.

افــراد چندرگــه کــه بــه همــراه قــوم بنــی اســرائیل از مصــر آمــده بودنــد، سرچشــمه 
معضــالت و لغزشــهای ممتــد بودنــد. آنــان مدعــی بودنــد کــه بــت پرســتی را انــکار 
نموده و به پرستش خدای حقیقی خواهند پرداخت؛ اما آموزشها و تعالیم پیشین 
آنها، شــخصیت و عادتهایشــان را شــکل داده بود و کم و بیش بت پرســتی و هتک 
بــه حرمــت خداونــد، آنــان را فاســد کــرده بــود. در اغلــب مــوارد، آنهــا بودنــد کــه بــر 
اختالفهــا دامــن مــی زدنــد، اولیــن کســانی بودنــد کــه شــکایت مــی کردنــد، و بــا اعمــال 

بــت پرســتانه و گالیــه هــای خویــش بــر ضــد خداونــد اردوگاه را فاســد مــی کردنــد.
چیــزی از بازگشــت بــه صحــرا نگذشــته بــود کــه یــک نمونــه نقــض روز ســبت 
رخ داد، یعنــی تحــت شــرایطی کــه آن را بــه عنــوان گناهــی ویــژه ارائــه مــی داد. خبــر 
اینکــه خداونــد اســرائیل را دیگــر وارث خــود نمــی دانــد، نوعــی روحیــه اغتشــاش و 
شــورش را برانگیخــت. یکــی از افــرادی کــه بــه دلیــل محرومیــت از کنعــان خشــمگین 
شــده بــود، مصمــم شــد تــا لجبــازی اش را بــه قانــون خــدا نشــان داده، بــه فرمــان 
چهــارم بــه شــکل علنــی جســارت و در روز ســبت بــه جمــع آوری هیــزم بــرود. طــی 
اقامــت موقــت در دوره ســرگردانی، برافروختــن آتــش در روز هفتــم بــه ســختی منــع 
شــده بــود. ایــن ممنوعیــت نمــی بایســت بــه ســرزمین کنعــان تعمیــم داده مــی شــد، 
یعنــی جایــی کــه ســختی شــرایط آب و هوایــی لــزوم برپایــی آتــش را الزامــی مــی کــرد؛ 
لیکــن در طــی ســرگردانی، نیــازی بــه آتــش گرمابخــش نبــود. عمــل ایــن مــرد نقــض 
ارادی و عمــدی چهارمیــن فرمــان بــود – گناهــی کــه نــه از ســر بــی فکــری و نادانــی، 

بلکــه از ســر گســتاخی بــود.
او را در حیــن ارتــکاب عمــل گرفتــه، بــه حضــور موســی بردنــد. قبــالً اعــالم شــده 
بــود کــه ناقــض کننــدگان ســبت بایــد بــه مجــازات مــرگ برســند، امــا هنــوز آشــکار 
بــه حضــور  را  امــر  ایــن  گــردد. موســی  اجــرا  بایــد  کــه مجــازات چگونــه  بــود  نشــده 
خداونــد بــرد و راهــکار ارائــه شــد: » و خداونــد بــه موســی گفــت : ایــن شــخص 
البتــه کشــته شــود، تمامــی جماعــت او را بیــرون از لشــکرگاه بــا ســنگ هــا سنگســار 
کننــد « )اعــداد 1۵: ۳۵(. گنــاه بــی حرمتــی بــه خداونــد و نقــض قوانیــن ســبت کــه 
هــردو بیانگــر اهانــت بــه قــدرت الهــی هســتند بــه یــک شــکل مجــازات مــی شــوند.

در روزگار مــا افــراد زیــادی هســتند کــه ســبت را بــه عنــوان یــک رســم یهــودی 
متعــارف رد مــی کننــد و اصــرار دارنــد کــه اگــر آن را حفــظ کنیــم، بایــد مجــازات 
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مــرگ را بــرای نقــض آن اجــرا نماییــم؛ لیکــن همچنــان کــه دیدیــم اهانــت بــه خداونــد 
نیــز همــان کیفــر را در پــی خواهــد داشــت. بنابرایــن آیــا ایــن چنیــن نتیجــه گیــری 
خواهیــم کــرد کــه فرمــان ســوم نیــز بایــد بــه عنــوان مــوردی کــه تنهــا بــرای یهودیــان 
قابــل اجــرا اســت، ملغــی گــردد؟ بــا ایــن وجــود بحثــی کــه نتیجــه مجــازات مــرگ 
اســت، شــامل ســومین، چهارمیــن و در واقــع تقریبــاً کلیــه فرامیــن دهگانــه مــی 
گــردد کــه برابــر بــا همــان فرمــان چهــارم اســت. گرچــه خداونــد دیگــر احتمــاالً بــرای 
ســرپیچی از شــریعتش از طریــق مجازاتهــای جســمانی کیفــر نمــی دهــد، بــا ایــن 
حــال کالم او اعــالم مــی نمایــد کــه مــزد گنــاه مــوت اســت؛ و در آخریــن اجــرای 
داوری، آشــکار خواهــد شــد کــه مــرگ سرنوشــت آنانــی خواهــد بــود کــه فرامیــن 

مقــدس او را نقــض مــی کننــد.
الــزام مقــدس ســبت  ایــن چهــل ســال ســرگردانی، هــر هفتــه  در خــالل همــه 
بــا معجــزه َمّنــا بــه مــردم یــادآوری مــی شــد. بــا ایــن حــال ایــن امــر هــم بــه اطاعــت 
آنــان منجــر نشــد. اگرچــه آنگونــه کــه منجــر بــه تنبیهــات هشــداردهنده گشــت، آنهــا 
آشــکارا جســارت نمــی کردنــد و گســتاخانه ســرپیچی نمــی نمودنــد، لیکــن سســتی 
شــدیدی در رعایــت فرمــان چهــارم وجــود داشــت. خداونــد از طریــق نبــی خــود 
اعــالم کــرد: » و ســبتهای مــرا بــی حرمــت ســاختند « )حزقیــال 20: 1۳-2۴(. ایــن 
موضــوع در کنــار دیگــر دالیلــی بــه شــمار مــی رود کــه نســل اول را از ســرزمین موعــود 
محــروم ســاختند. بــا ایــن حــال فرزنــدان آنــان عبــرت نگرفتنــد. نتیجــه اهمــال آنهــا 
نســبت بــه ســبت در طــول ایــن چهــل ســال آوارگــی ایــن شــد کــه گرچــه خداونــد از 
ورود آنــان بــه کنعــان جلوگیــری نکــرد، امــا اعــالم نمــود آنهــا بایــد در ســرزمین موعــود 
میان کافران گســترده شــوند. فرزندان اســرائیل از قادش به ســوی صحرا بازگشــته 
مــی  مقصــد  بــه  آنــان  رســید،  مــی  پایــان  بــه  بیابــان  در  اقامتشــان  دوره  و  بودنــد؛ 
رســیدند، » و تمامــی جماعــت بنــی اســرائیل در مــاه اول بــه بیابــان صیــن رســیدند، 

و قــوم در قــادش اقامــت کردنــد « )اعــداد 20: 1(.
در آنجــا بــود کــه مریــم در گذشــت و دفــن شــد. از آن صحنــه شــادی بــر روی 
ســاحل دریــای ســرخ گرفتــه، یعنــی آن هنــگام کــه اســرائیل ســرودخوان و دســت 
افشــان بــه پیــش مــی رفــت کــه پیــروزی خداونــد را جشــن گیــرد، تــا صحــرای بــزرگ 
کــه بــه یــک عمــر آوارگــی پایــان داد – بدیــن ترتیــب سرنوشــت میلیونهــا نفــر انســان 
امیــدوار آنــان را از مصــر بــه مقصــود رســاند. گنــاه، لبهــای آنــان را از جــام بــرکات دور 

ســاخته بــود. آیــا فرزندانشــان عبــرت مــی گرفتنــد؟
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» بــا وجــود ایــن همــه، بــاز گنــاه ورزیدنــد و بــه اعمــال عجیــب او ایمــان نیاوردنــد. 
.... هنگامــی کــه آنــان را کشــت، او را طلبیدنــد و بازگشــت کــرده، دربــاره خــدا 
تفحــص نمودنــد، و بــه یــاد آوردنــد کــه خــدا صخــره ایشــان، و خــدای تعالــی ولــّی 
ایشــان اســت « ) مزامیــر 78: ۳2-۳۵(. بــا ایــن حــال آنــان بــا نیتــی پــاک بــه ســوی 
خدا نیامدند. گرچه هنگامی که از جانب دشمنانشــان مورد آزار و اذیت بودند، 
از او که قادر مطلق بود طلب یاری می کردند، لیکن » دلهایشــان با خدا راســت 
نبــود و بــه پیمــان خــود بــا خــدا وفــا نکردنــد. اّمــا خــدا بــا رحمــت خــود گناهانشــان 
را بخشــید و آنهــا را نابــود نکــرد. او بارهــا خشــمگین شــد امــا خشــم خــود را فــرو 
نشــانید. او بــه یــاد آورد کــه آنهــا انســان فانــی هســتند و ماننــد بــادی هســتند کــه 

فقــط لحظــه ای مــی وزد و دیگــر برنمیگــردد « )مزامیــر 78: ۳9-۳7(.
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» صخره رضبت 

خورده « 
]این فصل بر اساس کتاب اعداد 20: 1 تا 1۳ تدوین شده است[

بــار از صخــره ضربــت خــورده در هــارب بــود کــه رود زنــده از آن جــاری  اولیــن 
گشــت تــا در بیابــان جانــی دوبــاره بــه اســرائیل بخشــد. در طــول همــه آن ســرگردانی 
هــا، هرجــا کــه نیــازی بــود، آب بــا معجــزه خداونــد و رحمــت او تأمیــن مــی شــد. بــا ایــن 
وجــود، آب بــه طــور ممتــد از هــارب روان نبــود. هرجــا در حیــن ســفر بــه آب نیازمنــد 

مــی شــدند، در دم از شــکاف صخــره هــای مجــاور اردوگاه آب فــوران مــی کــرد. 
ایــن مســیح بــود کــه بــا بهــره از نیــروی کالمــش کاری کــرد کــه آب حیــات بخــش 
یــک آشــامیدنی روحانــی نوشــیدند؛ زیــرا از  بــرای اســرائیل روان باشــد. » و از 
آن صخــره روحانــی مــی نوشــیدند کــه از پــی ایشــان مــی آمــد، و آن صخــره مســیح 
بــود « )اول قرنتیــان 10: ۴(. او سرچشــمه همــه بــرکات دنیــوی و روحانــی بــود. 
مســیح، یعنــی همــان صخــره واقعــی، در همــه طــول آوراگــی بــا ایشــان بــود. » و 
تشــنه نخواهنــد شــد اگرچــه ایشــان را در ویرانــه هــا رهبــری نمایــد، زیــرا کــه آب 
از صخــره بــرای ایشــان جــاری خواهــد ســاخت و صخــره را خواهــد شــکافت تــا 
آبهــا بجوشــد « )اشــعیا ۴8: 21(، » در جایهایــی خشــک مثــل نهــر روان گردیــد « 

)مزامیــر 10۵: ۴1(.
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از  روحانــی  حقایــق  ارزشــمندترین  و  بــود،  مســیح  از  شــکلی  کوبیــده  صخــره 
همیــن نمــاد آموختــه شــده انــد. همانطــور کــه آب زندگــی بخــش از صخــره کوبیــده 
جــاری مــی شــد، از مســیح یعنــی » کوفتــه خــدا  «، » مجــروح تقصیرهــای مــا «، 
» مضــروب شــرارت هــای مــا « )اشــعیا ۵۳: ۴ و ۵( نهــر نجــات و رســتگاری از بــرای 
نــژاد گــم شــده روان شــد. آنچنــان کــه صخــره یــک بــار کوبیــده شــده بــود، » مســیح 
نیــز یــک بــار قربانــی شــد تــا گناهــان مــا را بــردوش کشــد « )عبرانیــان 9: 28(. ناجــی 
مــا نمــی بایســت دو بــار قربانــی گــردد؛ ایــن امــر بــرای آنانــی کــه بــه دنبــال بــرکات 
نــام عیســی مــی طلبنــد و ســپس خواســته هــای دل خــود را در  فیــض او کــه در 
دعاهــای مغفــرت جویانــه خویــش جــاری مــی کننــد یــک ضــرورت اســت. چنیــن 
دعاهایــی بــه حضــور خداونــد و زخــم هــای مســیح مــی آینــد، و ســپس خــون حیــات 

بخــش روان مــی شــود، همچنــان کــه آب زنــده اســرائیل نمــادی از آن اســت.
پــس از اســتقرار در کنعــان، قــوم بنــی اســرائیل روان شــدن آب از صخــره را بــا 
نمایشــی از شــور و شــعف جشــن گرفتنــد. در زمــان مســیح، ایــن ســرور و جشــن بــه 
چشــمگیرترین مراســم بدل شــده بود. موســم این مراســم به مناســبت جشــن خیمه 
یعنــی زمانــی کــه مــردم از همــه ســرزمینها در اورشــلیم گــرد هــم مــی آمدنــد، بــود. در 
هــر روز از ایــام جشــن، کاهنــان بــا نــوای موســیقی خــارج مــی شــدند و همســرایانی 
از الویــان بــرای برداشــتن آب از نهــر ســیلوام بــا جامهــای زریــن، آنــان را همراهــی 
مــی کردنــد. بــه دنبــال آنــان جمــع بــی شــماری از پرســتش کننــدگان روان مــی شــد، 
آن قــدر کــه بتواننــد بــه نهــر نزدیــک شــوند تــا از آن بنوشــند، آن هنــگام هلهلــه کنــان 
آب بــر مــی داشــتند، » بنابــر ایــن بــا شــادمانی از چشــمه هــای نجــات آب خواهیــد 
برمــی داشــتند در هیاهــوی  کــه کاهنــان  آبــی  )اشــعیا 12: ۳(. ســپس  کشــید « 
صــدای شــیپورها و آوای مناجــات رســمی بــه معبــد بــرده مــی شــد، » پایهــای مــا 
بــا  همزمــان   .)2  :122 )مزامیــر  اورشــلیم! «  ای  تــو،  دروازه  در  ایســتاد  خواهــد 
نــوای ســتایش و جمعیتــی کــه بــا فریــاد پیروزیشــان بــا ســازها و شــیپورهای بَــم مــی 

خواندنــد، آب بــر قربانــگاه پیشکشــهای ســوختنی ریختــه مــی شــد.
ناجــی مــا از ایــن مناســک نمادیــن بهــره جســت تــا اذهــان مــا را بــه برکاتــی کــه 
بــرای مــا آورده بــود و معطــوف نمایــد.» در روز آخــر کــه روز بــزرگ عیــد بــود، عیســی 
ایســتاد و به بانگ بلند ندا در داد: هر که تشــنه اســت، نزد من می آید و بنوشــد. 
هرکــه بــه مــن ایمــان آَورَد، همانگونــه کــه کتــاب مــی گویــد، از بطــن او آبهــای زنــده 
روان خواهــد شــد. یوحنــا مــی گویــد: ایــن ســخن را دربــاره روح گفــت، کــه آنــان کــه 
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بــه او ایمــان بیاورنــد، آن را خواهنــد یافــت « )یوحنــا 7: ۳7-۳9(. آب گــوارا کــه بــر 
ســرزمین خشــک و ســترون فــوران مــی کــرد، بیابــان را شــکوفا مــی نمــود، و روان 
مــی شــد تــا بــه طبیعــت مــرده زندگــی بخشــد، نشــانه ای اســت از فیــض خداونــد 
کــه تنهــا مســیح مــی توانــد بــه مــا ارزانــی دارد، و همچــون آبــی زنــده، گــوارا، طاهــر 
و نیروبخــش بــرای روح اســت. در کســی کــه مســیح ســاکن اســت، او چشــمه ای 
از فیــض و نیــرو در بطــن خــود دارد کــه هرگــز خشــک نمــی شــود. مســیح زندگــی را 
سرشــار از شــادی مــی کنــد و راه آنانــی را کــه صادقانــه در جســتجوی او هســتند 
روشــن مــی ســازد. عشــق او کــه در قلبهــا مــی نشــیند در کارهــای خیــر و در زندگــی 
جــاودان فــوران مــی کنــد. و نــه تنهــا ایــن عشــق بــه روحــی کــه در آن فــوران یافتــه 
برکت می دهد، بل نهر زندگی بخش در کالم و کردار نیکوکارانه جاری می شــود 

تــا تشــنگانی کــه در پیرامــون اوینــد ســیراب گردنــد.
همیــن وجــه مســیح در مکالمــه او و زن ســامری در چــاه یعقــوب بــه کار آمــده 
اســت: » امــا هــر کــه از آن آب کــه مــن بــه او دهــم بنوشــد، هرگــز تشــنه نخواهــد 
شد، زیرا آبی که من می دهم در او چشمه ای می شود که تا به حیات جاویدان 
جوشــان اســت « )یوحنــا ۴: 1۴(. مســیح هــر دو گونــه را بــا یکدیگــر ترکیــب مــی 

کنــد. او صخــره اســت، و او آب زنــده.
همین وجوه زیبا و رسا است که در سراسر کتاب مقدس آمده اند. قرنها پیش 
از ظهــور مســیح، موســی بــه او بــه نــام نجــات قــوم بنــی اســرائیل اشــاره مــی کنــد )تثنیــه 
۳2: 1۵(. یکــی از ســرود هــای مزامیــر او را  » رهاننــده مــن «، » صخــره قــدرت مــن «، 
» صخــره ای کــه از مــن بلندتــر اســت «، » صخــره اســکان «، » صخــره قلــب مــن «، 
و » صخــره پناهــگاه مــن « مــی ســراید. در ســرود داود، فیــض او بــه مثابــه » آب آرام « 
خنک نیز به تصویر کشیده می شود، که در میان چراگاه سبز است و شبان آسمانی 
رمــه اش را در کنــار آن راهنمایــی مــی کنــد. و بــاز هــم آمــده اســت: » او مــی گویــد تــو 
آنــان را از رود لــذت خــود بنوشــان. تویــی کــه سرچشــمه حیــات هســتی « )مزامیــر 19: 
1۴؛ 62: 7؛ 61: 2؛ 71: ۳؛ 7۳: 26؛ 9۴: 22؛ 2۳: 2؛ ۳6: 8 و 9( و مرد حکیم اعالم 
مــی نمایــد: » ســخنان دهــان انســان آب عمیــق اســت، و چشــمه حکمــت آب جــاری 
اســت «. بــرای ارمیــا » مســیح سرچشــمه آبهــای زنــده اســت «؛ در نــزد زکریــا او » ... 
چشــمه ای بــه جهــت گنــاه و نجاســت مفتــوح اســت « ) ارمیــا 2: 1۳؛ زکریــا 1۳: 1(.

بــزرگ  صخــره  یــک  ســایه   « و  جاودانــی «  صخــره   « همچــون  را  او  اشــعیا   
در ســرزمین خســته « توصیــف مــی نمایــد )اشــعیا 26: ۴؛ ۳2: ۳(. و او وعــده 
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ارزشــمند را ثبــت مــی نمایــد کــه بــه وضــوح رود زنــده را کــه بــرای اســرائیل روان شــد 
خاطرنشــان مــی کنــد: » فقیــران و مســکینان آب را مــی جوینــد و نمــی یابنــد و زبــان 
ایشــان از تشــنگی خشــک مــی شــود، مــن کــه خداونــد هســتم ایشــان را اجابــت 
خواهــم نمــود. خــدای اســرائیل هســتم ایشــان را تــرک نخواهــم کــرد «، » اینــک بــر 
زمیــن تشــنه آب خواهــم ریخــت و نهــر هــا بــر خشــکی «، » زیــرا کــه آبهــا در بیابــان و 
نهرها در صحرا خواهد جوشید «، » ای جمیع تشنگان نزد آبها بیائید « )اشعیا 
۴1: 17؛ ۴۴: ۳؛ ۳۵: 6؛ ۵۵: 1(. و در صفحــات پایانــی » کالم مقــدس « ایــن 
دعــوت طنیــن انــداز مــی شــود. نهــر آب زندگــی » کــه بــه زاللــی بلــور اســت « از 
ســریر خداونــد و بــره مــی آیــد؛ و نــدای فیــاض در البــالی اعصــار و قــرون گــوش نــواز 

اســت، » هرکــه تشــنه اســت بیایــد « )مکاشــفه 22: 17(.
درســت پیــش از آنکــه یهودیــان بــه قــادش برســند، رود زنــده کــه بــرای ســالهای 
ســال آب نداشــت، در کنــار اردوگاه فــوران کــرده بــود. اراده خداونــد ایــن بــود تــا 
بــار دیگــر مــردم خــود را آزمایــش کنــد. بدیــن ترتیــب اثبــات مــی شــد کــه آیــا آنــان بــه 

مشــیت او اعتمــاد دارنــد یــا پیــرو بــی ایمانــی پــدران خــود هســتند.
بــه  پیــاده روی  پــس از چنــد روز  تپــه هــای کنعــان بودنــد.   اکنــون در نزدیکــی 
مرزهــای ســرزمین موعــود مــی رســیدند. امــا کمــی فاصلــه آنــان از ادوم کــه متعلــق 
بــه نــوادگان عیســو بــود، بیشــتر اســت یعنــی مکانــی کــه بــه راه منتصــب بــه کنعــان 
منتهــی مــی شــد. راه و مســیر آن بــه موســی نشــان داده مــی شــود،» دور زدن شــما 
بــه ایــن کــوه بــس اســت؛ بــه ســوی شــمال برگردیــد. و قــوم را امــر فرمــوده، بگــو کــه 
بــرادران خــود بنــی عیســو کــه در َســعیر ســاکنند بایــد بگذریــد، و  شــما از حــدود 
ایشان از شما خواهند ترسید، ... خوراک را از ایشان به نقره خریده، بنوشید « 
)تثنیــه 2: ۳-6(. ایــن تعییــن مســیر بــه انــدازه کافــی توضیــح مــی دهــد کــه دیگــر آب 
بــرای آنــان تأمیــن نمــی شــده؛ آن هــا از میــان ســرزمینی پــرآب و حاصــل خیــز مــی 
گذشــتند، در مســیری مســتقیم بــه ســوی ســرزمین کنعــان. خداونــد بــه آنــان قــول 
داده بــود کــه عبورشــان از آن ســرزمین بــی تعــدی بــوده، و نیــز ایــن فرصــت را بــرای 
ایشــان فراهــم آورد کــه بــه غــذا و آب کافــی دسترســی داشــته باشــند. پــس توقــف 
معجــزه آســای جریــان آب بایــد دلیلــی بــرای شــادی باشــد، نشــانه ای کــه آوارگــی 
در بیابــان را تمــام شــده مــی نمــود. اگــر بــی ایمانــی شــان آنــان را کــور نکــرده بــود، 
ایــن حقیقــت را مــی فهمیدنــد. امــا ایــن امــر کــه مــی بایســت مدرکــی دال بــر انجــام 
وعــده خداونــد باشــد، باعــث بــروز شــک و نجواهــای بدبینانــه گشــت. بــه نظــر مــی 
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رســید مــردم همــه امیدشــان را بــه اینکــه خداونــد کنعــان را بــه ایشــان خواهــد داد، 
از دســت داده انــد، پــس بــرای برکتــی کــه در بیابــان بــه آنــان داده شــده بــود، فریــاد و 

هیاهــو بــه راه انداختنــد.
پیــش از آنکــه خداونــد اجــازه ورود بــه کنعــان را بدهــد، آنــان بایــد نشــان مــی 
دادنــد کــه بــه وعــده او ایمــان دارنــد. آب قبــل از آنکــه بــه ادوم برســند بنــد آمــده بــود 
. اکنــون فرصتــی پیــش آمــده کــه حتــی بــرای انــدک مدتــی بــه جــای چشمانشــان، بــا 
ایمانشــان گام بردارنــد. امــا اولیــن آزمــون همــان روحیــه اغتشــاش و ناشــکری ای را 
کــه پدرانشــان آشــکار کــرده بودنــد؛ بــه بــار آورد. چیــزی نگذشــت کــه گریــه و زاری 
بــرای آب در اردوگاه بــه گــوش رســید، آنچنــان کــه دســتی را کــه ایــن همــه ســال از 
آنان محافظت کرده، نیازهایشــان را تأمین نموده بود از یاد بردند؛ و به جای آنکه 
رو بــه ســوی خــدا کننــد، بــه گالیــه بــر علیــه او پرداختــه در نــا امیــدی شــان پرخــاش 
کنــان گفتنــد: » کاش کــه مــی مردیــم وقتــی کــه بــرادران مــا در حضــور خــدا مردنــد! «  
)اعــداد 20: 1-1۳(؛ بدیــن ترتیــب آرزو کردنــد در میــان آنانــی بودنــد کــه در بلــوای 

قــارون هــالک شــدند.
جماعــت  چــرا  و   « بــود:  شــده  هــارون  و  موســی  متوجــه  آنــان  زاری  و  گریــه 
خداونــد را بــه بیابــان آوردیــد تــا مــا و بهایــم مــا، در اینجــا بمیریــم و مــا را از مصــر چــرا 
بــر آوردیــد تــا مــا را بــه ایــن جــای بــد بیاوریــد کــه جــای زراعــت و انجیــر و انــار نیســت؟ 

و آب هــم نیســت کــه بنوشــیم؟ «. 
رهبــران شــان بــه درگاه خیمــه رفتــه، روی بــه خــاک مالیدنــد. بــاز هــم » جــالل 
خداونــد بــر آنــان آشــکار شــد « ، و بــه موســی گفتــه شــد : » عصــا را بگیــر و تــو و 
بــرادرت هــارون جماعــت را جمــع کــرده، در نظــر ایشــان بــه صخــره بگوییــد کــه آب 

خــود را بدهــد «. 
در  را  خداونــد  عصــای  موســی  و  افتادنــد  پیــش  جمــع  جلــوی  در  بــرادر  دو 
دســتانش داشــت. اکنــون آنــان مردانــی ســالخورده بودنــد. ســالهای مدیــدی را بــا 
شــورش و توطئــه اســرائیل ســپری کــرده بودنــد، امــا در آن لحظــه، باالخــره، صبــر و 
تحمــل موســی بــه پایــان رســیده بــود. » ای مفســدان بشــنوید، آیــا از ایــن صخــره 
آب بــرای شــما بیــرون آوریــم؟ « و بــه جــای ســخت گفتــن بــا صخــره، یعنــی آنگونــه 
خــدا فرمــان داده بــود، دو بــار عصــا را بــر صخــره کوبیــد. آب بــه وفــور بــرای رفــع 
نیــاز جمعیــت فــوران کــرد. امــا خطــای بزرگــی رخ داده بــود. موســی از روی خشــم 
خــود ســخن گفتــه بــود: کالم او بــه جــای اینکــه نشــان دهنــده خشــم مقــدس باشــد 
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بیانگرعواطــف انســانی بــود، زیــرا کــه خداونــد مــورد بــی احترامــی واقــع شــده بــود. او 
گفتــه بــود: » ای مفســدان بشــنوید! «. ایــن ســخن حقیقــت داشــت، لیکــن حتــی 
حقیقــت را نبایــد بــه هنــگام خشــم و ناشــکیبایی بــر زبــان آورد. زمانــی کــه خداونــد 
مــی شــنید در  کــه  کنــد، ســخنانی  برخــورد  اســرائیل  بــا شــورش  را فرمــود  موســی 
نظــرش دردنــاک آمــد و تحملــش ســخت، بــا ایــن حــال خداونــد او را حفــظ کــرده بــود 
تــا پیــام را بــه مــردم برســاند. امــا هنگامــی کــه ایــن مســئولیت را بــه عهــده خــود دیــد 
کــه مــردم را متهــم نمایــد، روح خــدا را آزرده ســاخت و مــردم را رنجانــد. ناشــکیبایی 
او و از کــف دادن اختیــار واضــح بــود. بدیــن ترتیــب ایــن مجــال بــرای مــردم پیــش آمــد 
کــه بپرســند آیــا گفتــه هــای او بــا رهنمــود خداونــد بــوده اســت؟ پــس بهانــه ای بــرای 
توجیه گناه خود یافته بودند. موســی و قوم او هر دو خدا را رنجانده بودند. آنان 
مــی گفتنــد ســخن او از همــان ابتــدا نیــز بــه قصــد انتقــاد و ســرزنش بــوده اســت. 
اکنــون دســت آویــزی بــرای رد همــه مالمتهایــی کــه خداونــد از طریــق خادمــش از 

آنــان کــرده بــود، داشــتند.
ایــن  از  آیــا  بــود. »  بــه خداونــد را نشــان داده  بــی اعتمــادی نســبت  موســی 
کــه گویــی  بــود  بدیــن معنــی  او  آوریــم؟ «. ســوأل  بیــرون  بــرای شــما  صخــره آب 
بــرادر خطــاب فرمــود:  بــه دو  کنــد. خداونــد  نمــی  بــه وعــده اش عمــل  خداونــد 
» چونکــه مــرا تصدیــق ننمودیــد، تــا مــرا در نظــر بنــی اســرائیل تقدیــس نمائیــد «. 
همزمــان بــا قطــع شــدن آب، ایمــان آنــان بــه انجــام وعــده هــای خداونــد بــا گالیــه 
هــا و شــورش مــردم متزلــزل گشــته بــود. نســل اول بــه واســطه بــی ایمانــی اش بــه 
هالکــت در بیابــان محکــوم شــده بــود، معهــذا همــان روحیــه در فرزندانشــان نیــز 
وجــود داشــت. آیــا آنــان هــم از دریافــت بــرکات عهــد خــدا محــروم مــی شــدند؟ 
احساســات  کــردن  کــن  ریشــه  بــرای  تالشــی  دلســرد  و  هــاروِن خســته  و  موســی 
ایمــان  خودشــان  آنهــا  چنانچــه  اگــر  بودنــد.  نکــرده  مــردم  بیــن  در  رایــج  و  کنونــی 
راســخ خــود بــه خــدا را نشــان داده بودنــد، شــاید آســان تــر مــی بــود کــه ایــن وظیفــه 
را در نــزد مــردم انجــام داده و از آزمایــش ســربلند بیــرون بیآینــد. بــا اعمــال قــدرت 
آنــی و قاطعــی کــه بــه آنــان در جایــگاه مجریــان قانــون اعطــا شــده بــود، شــاید مــی 
توانســتند گالیــه هــا و نالــه هــای مــردم را فــرو بنشــانند. وظیفــه آنهــا ایــن بــود کــه 
پیــش از آنکــه خــدا بخواهــد کاری بــرای ایشــان انجــام دهــد، خــود هرچــه در تــوان 
دارنــد بکننــد تــا شــرایط بهتــری فراهــم شــود. اگــر گالیــه هــا و نالــه هــا در قــادش 

فــوراً بررســی شــده بــود، ازچــه سلســله شــرارتهایی کــه جلوگیــری نمــی شــد!
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منظــوری  تعلیــم خویــش  از  خــدا  کــه  درســی  نیــروی  خــود  تعجیــل  بــا  موســی 
داشــت را خنثــی کــرد. صخــره ای کــه بــه هنــگام ضربــه خــوردن نمــادی از مســیح 
بــود، مــی بایســت یــک بــار ضربــت مــی خــورد و کوبیــده مــی شــد، همچنــان کــه 
مســیح ایــن چنیــن گشــت. امــا بــار دوم تنهــا بــرای ســخن گفتــن بــا صخــره نیــاز بــود، 
درســت همانطــوری کــه مــا در نــام عیســی طلــب برکــت مــی نماییــم. بــا ضربــه دوم 

بــه صخــره، اهمیــت ایــن وجــه زیبــای مســیح از بیــن رفــت.
فراتــر از آن، موســی و هــارون قدرتــی را کــه تنهــا بــه خداونــد تعلــق داشــت، بــه 
دســت گرفتنــد. ضــرورت مداخلــه الهــی موقعیتــی بســیار پرهیبــت را ایجــاد کــرد، 
و رهبــران اســرائیل بایــد ایــن امــر را بــه اثبــات مــی رســاندند تــا احتــرام بــه خداونــد، 
و ایمانشــان بــه قــدرت و نیکویــِی او بــه مــردم نشــان داده شــود. هنگامــی کــه فریــاد 
بــرآورده بودنــد: » آیــا از ایــن صخــره آب بــرای شــما بیــرون آوریــم؟ «، خــود را در 
جایــگاه خــدا قــرار داده بودنــد، گویــی قــدرت از خــود آنــان سرچشــمه مــی گرفــت؛ 
همچــون انســانهایی کــه ضعــف نفــس و خشــم انســانی داشــتند. موســی کــه از 
شــکایات و طغیانهــای مــردم درمانــده شــده بــود، بینایــی خــود بــه یــاور توانــای خــود 
را از دســت داده بــود، و بــی نیــروی الهــی تنهــا بــه جــا مانــده بــود تــا همــه ســوابقش 
را بــا نمایشــی از ضعفهــای انســانی ضایــع نمایــد. مــردی کــه بایــد تــا پایــان کارش 
مخلــص، راســخ و فروتــن مــی مانــد، ایــن بــار مغلــوب شــده بــود. درســت زمانــی کــه 
خداونــد مــی بایســت جــالل مــی یافــت و ســتایش مــی شــد، در مقابــل دیــدگان 

جماعــت اســرائیل بــی حرمــت شــده بــود.
موجــب  سخیفشــان  ســخنان  بــا  کــه  را  آنانــی  خداونــد  موقعیــت،  آن  در 
تحریــک موســی و هــارون شــده بودنــد، مــورد غضــب و داوری خــود قــرار نــداد. 
همــه سرزنشــها متوجــه رهبرانشــان شــده بــود. همانانــی کــه بایــد نماینــدگان او مــی 
بودنــد، او را محتــرم نشــمردند. موســی و هــارون خــود را جفــا دیــده مــی یافتنــد، و 
ایــن بینــش را از دســت مــی دادنــد کــه شــکایات مــردم نــه بــر علیــه آنــان کــه بــر ضــد 
خداونــد بــود. دلیــل ایــن امــر خودبینــی آنــان بــود، درگیرشــدن بــا ترحــم خودشــان 
بــود، کــه نتیجــه آن ســقوط نــا آگاهانــه آنــان بــه دام گنــاه، و انجــام آن در حضــور 

گشــت. قومشــان 
پســت کننــده و تلــخ تــر از همــه آن بــود کــه داوری در همــان دم اعــالم شــد. و 
خداونــد بــه موســی و هــارون گفــت: » چونکــه مــرا تصدیــق ننمودیــد تــا مــرا در نظــر 
بنــی اســرائیل تقدیــس ننماییــد، لهــذا شــما ایــن جماعــت را بــه زمینــی کــه بــه ایشــان 
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داده ام، داخــل نخواهیــد ســاخت «. آنــان بایــد بــا اســرائیل یاغــی پیــش از عبــور از 
اردن می مردند. اگر موســی و هارون در برابر ســرزنش و هشــدار الهی نفس خود 
را گرامــی داشــته بودنــد یــا روحیــه خشــم خــود را بــروز مــی دادنــد، گنــاه آنــان بســیار 
بزرگتــر نیــز مــی شــد. امــا کســی نمــی توانســت آنهــا را بــه گنــاه ارادی متهــم نمایــد؛ 
آنــان مغلــوب یــک وسوســه آنــی شــده بودنــد و پشــیمانی شــان فــوری و قلبــی بــود. 

خداونــد توبــه آنــان را پذیرفــت.
موســی مجازاتــش را مخفــی نکــرد، بلکــه بــه مــردم گفــت از آنجــا کــه در جــالل 
خداونــد موفــق نبــوده اســت، نمــی توانــد آنــان را بــه ســرزمین موعــود راهنمایــی کنــد. 
از مــردم درخواســت کــرد کــه بــه مجــازات ســختی کــه بــرای او در نظــر گرفتــه شــده بــود، 
توجــه کننــد و ســپس در نظــر بگیرنــد کــه بــا چنیــن تنبیهــی بــرای یــک انســان چگونــه 
خداونــد شــکایت آنــان را مــی توانــد جــزا دهــد. بــه آنهــا گفــت کــه از خداونــد طلــب 
آمرزش کرده، ولی تقاضای او رد شــده اســت. » لیکن خداوند به خاطر شــما با من 
غضبناک شده است... بار دیگر درباره این امر با من سخن مگو « )تثنیه ۳: 26(.

آمــاده  اســرائیل  بنــی  آمــد،  مــی  پیــش  آزمونــی  یــا  ســختی  کــه  مــوردی  هــر  در 
بــود،  تــا موســی را متهــم نمایــد کــه چــرا اصــالً آنهــا را از مصــر بدانجــا آورده  بــود 
چنــان کــه گویــی خداونــد هیــچ کاری در ایــن میــان انجــام نــداده اســت. در خــالل 
علیــه  بــر  و  نالیدنــد،  مــی  راه  در  مشکالتشــان  از  کــه  همچنــان  سفرهایشــان، 
رهبرانشــان شــکایت مــی کردنــد، موســی بــه آنهــا گفتــه بــود : » شــکایتهای شــما بــر 
علیــه خــدا اســت. ایــن خداونــد اســت کــه در رهانــدن شــما کار کــرده اســت «. امــا 
بــا ســخنان نســنجیده اش در برابــر صخــره کــه مــی گفــت: » آیــا از ایــن صخــره آب 
بــرای شــما بیــرون آوریــم؟ «. بطــور تلویحــی اتهاماتشــان را پذیرفتــه، و بدیــن ترتیــب 
بــی ایمانــی را تصدیــق، و شکایتهایشــان را موجــه ســاخت. خداونــد مــی بایســت 
بــا منــع کــردن موســی از ورود بــه ســرزمین موعــود بــرای ابــد ایــن اندیشــه را از اذهــان 
آنــان بزدایــد. ایــن نشــانه ای خطاناپذیــر بــود کــه رهبــر آنــان نــه موســی، بلکــه فرشــته 
ای نیرومنــد بــود کــه خداونــد دربــاره اش گفتــه بــود: » اینــک مــن فرشــته ای پیــش 
روی تــو مــی فرســتم تــا تــو را در راه محافظــت نمــوده، بــدان مکانــی کــه مهیــا کــرده 
ام برســاند. از او بــا حــذر بــاش و آواز او را بشــنو و از او تمــرد منمــا... چــون کــه نــام 

مــن در اوســت « )خــروج 2۳: 20 و 21(.
موســی مــی گویــد: » لیکــن خداونــد بــه خاطــر شــما بــه مــن غضبنــاک شــده 
بهــای  بــه  او  گنــاه  و  بــود  موســی  بــه  اســرائیل  بنــی  تمامــی  چشــمان  اســت «. 
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واکنــش خدایــی تمــام شــده بــود کــه او را بــه عنــوان رهبــر مردمــش برگزیــده بــود. 
همــه جماعــت از تخطــی آگاه شــده بودنــد، و چنانچــه از ایــن امــر بــا ســهولت مــی 
گذشــتند ، ایــن تأثیــر برجــای مــی مانــد کــه بــی ایمانــی و ناشــکیبایی تحــت خشــم 
بســیار شــاید در جایــگاه مســئولین موجــه شــود. همــه هنگامــی کــه اعــالم شــد بــه 
دلیــل آن گنــاه موســی و هــارون بــه کنعــان وارد نمــی شــوند، مــردم دانســتند خــدا 
مالحظــه مردمــان بــا نفــوذ را نمــی نمایــد، بلکــه گنــاه را بــی شــک مجــازات مــی کنــد.

تاریــخ اســرائیل مــی بایســت بــه ماننــد یــک دســتورالعمل ثبــت مــی گردیــد تــا 
بــه  را  بایــد خداونــد  آینــده  انســان هــای  باشــد.  بعــدی  نســلهای  بــرای  هشــداری 
عنــوان حکمرانــی بــی غــرض مــی دانســت کــه در هیــچ مــوردی گناهــی را موجــه نمــی 
ســازد. انســانها بــا چــرب زبانــی خــود مــی گوینــد خداونــد آنقــدر خــوب اســت کــه 
گناهــکار را مجــازات نمــی کنــد. امــا در روشــنایی تاریــخ کتــاب مقــدس آشــکار مــی 
گــردد کــه خوبــی خــدا و محبــت او بــا گنــاه، همچــون شــرارتی مهلــک بــرای آرامــش 

و شــادی جهــان برخــورد مــی نمایــد.
حتــی بزرگــواری و ایمــان موســی نیــز نتوانســت از مجــازات خطایــش جلوگیــری 
نمایــد. خداونــد گناهــان بزرگتــر مــردم را بخشــیده بــود، لیکــن نمــی توانســت بــا گنــاه 
رهبــران آنگونــه کــه رهــروان بودنــد برخــورد نمایــد. او موســی را بیشــتر از هــر انســان 
دیگری بر روی زمین عزیز و محترم داشــته بود. او جاللش را بر او آشــکار کرده بود، 
و از طریــق او فرامینــش را بــه گــوش اســرائیل رســانده بــود. ایــن حقیقــت کــه موســی 
از روشــنایی و آگاهــی عظیمــی برخــوردار شــده بــود باعــث شــد تــا گناهــش ســهمگین 
تــر گــردد. ایمــان گذشــته نمــی توانــد جبــران کننــده عمــل خطــا باشــد. هرچــه روشــنایی 
و امتیازاتــی کــه بــه انســان اعطــا مــی شــود بیشــتر باشــد، مســئولیتش نیــز افزایــش مــی 

یابــد ، شکســتش نیــز شــدید تــر مــی شــود و مجازاتــش ســنگین تــر.
از دیــدگاه انســانها، موســی مرتکــب گنــاه بزرگــی نشــده بــود؛ گنــاه یــک رخــداد 
عــادی بــه شــمار مــی رفــت. ســراینده مزامیــر مــی گویــد: » زیــرا کــه روح او را تلــخ 
ســاختند، تــا از لبهــای خــود ناســزا گفــت « )مزامیــر 106: ۳۳(. داوری انســان شــاید 
ایــن مســئله را ســهل بیابــد؛ لیکــن اگــر خداونــد ایــن گنــاه را در ارتبــاط بــا مومــن تریــن و 
محتــرم تریــن خادمــش ایــن گونــه ســخت مجــازات مــی دهــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
بهانــه ای بــرای دیگــران وجــود نداشــته باشــد. روحیــه خودپرســتی، و خــوی ســرزنش 
برادرانمــان بــرای خداونــد ناخوشــایند اســت. کســانی کــه خــود را در قالبهــای شــرور 
وانهــاده انــد بــه کار خــدا شــک دارنــد، و بهانــه ای شــکاکانه بــه دلیــل نابــاوری خــود 
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ابــراز مــی دارنــد. هرچــه جایــگاه اشــخاص واالتــر باشــد، و هــر چــه از نفــوذ بیشــتری 
برخــوردار، ضــرورت بــه کار گیــری فروتنــی و شــکیبایی نیــز افزایــش مــی یابــد.

چنانچــه فرزنــدان خــدا، بــه ویــژه آنهــا کــه در مصــدر مســئولیتی قــرار میگیرنــد، 
جاللــی کــه از آِن خداونــد اســت را از خــود بداننــد، آنــگاه شــیطان اســت کــه گرامــی 
داشــته مــی شــود. اوســت کــه بــه پیــروزی مــی رســد. بدیــن ترتیــب بــود کــه موســی 
ســقوط کــرد. بدیــن ترتیــب اســت کــه شــیطان بهتریــن وسوســه گــر دیگــران بــرای 
نابــودی اســت. ازیــن روســت کــه بــا ســالحی کــه خداونــد در کالمــش و درســهایی 
کــه دربــاره خودســتایی بــه مــا آموختــه اســت، بــر علیــه شــیطان مجهــز مــی گردیــم. 
در اینجــا یــک انگیــزش در طبیعــت مــا، یــک اســتعداد ذهنــی، یــا ســیرت قلبــی مــا 
بــه کار نمــی آیــد، بلکــه بایــد دانســت هــر لحظــه از حیاتمــان بایــد تحــت اختیــار روح 
خــدا باشــد. برکتــی نیســت کــه خداونــد بــه مــا عطــا کــرده باشــد، یــا آزمونــی نیســت 
کــه او اجــازه دهــد بــرای او رخ دهــد، لیکــن شــیطان از هــر دو مــورد ســود مــی جویــد 
تــا مــا را وسوســه کنــد، آزار دهــد، و در نهایــت روح مــا را نابــود ســازد، اگــر چنانچــه 
بــه او آخریــن مزیــت را بدهیــم. بنابرایــن، هــر چقــدر هــم کــه شــخصی از روشــنایی 
عظیــم روحانــی برخــوردار باشــد، هرچــه قــدر هــم کــه از بــرکات و الطــاف خداونــد 
بهــره گیــرد، بــاز هــم در برابــر او بایــد فروتــن گام بــردارد، و بــا ایمانــش تمنــا کنــد کــه 

خداونــد هــر انگیــزه و اندیشــه او را ســامان دهــد.
همــه آنانــی کــه بــه خداونــدی او ایمــان دارنــد، تحــت مقــدس تریــن تعهــد قــرار 
می گیرند که حافظ روح باشــند، و در شــرایطی که به شــدت برانگیخته شــده اند، 
خویشــتنداری خــود را از دســت ندهنــد. بــار مســئولیتهایی کــه بــر دوش موســی 
قــرار داشــت بســیار ســنگین بــود؛ افــراد انگشــت شــماری بــوده انــد کــه بــه انــدازه او 
تــالش کــرده باشــند، امــا همــه اینهــا توجیهــی بــرای گنــاه او نمــی توانســت باشــد. 
خداوند برای مردمش نعمات بســیاری را فراهم ســاخته بود، و اگر آنان به قدرت 
او ایمــان داشــتند، بازیچــه شــرایط موجــود نمــی شــدند. بزرگتریــن وسوســه هــا هــم 
نمــی تواننــد گناهــی را توجیــه نماینــد. هــر قــدر هــم کــه بــر روحمــان فشــار باشــد، بــاز 
هــم نتیجــه عمــل مــا گنــاه خواهــد بــود. ایــن در حــد و تــوان زمیــن و جهنــم نیســت 
کــه بتوانــد کســی را وادار بــه ارتــکاب گنــاه گرداننــد. شــیطان از راه نقــاط ضغــف مــا 
حملــه مــی کنــد، لیکــن نبایــد مغلــوب گردیــم. هــر قــدر هــم کــه ایــن یــورش ســهمگین 
باشــد، بــاز هــم خداونــد بــرای مــا کمــک فراهــم نمــوده اســت؛ و مــا تنهــا بــا قــدرت 

اوســت کــه مــی توانیــم پیــروز باشــیم.
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۳8
» سفری به دور 

اَدوم « 
]این فصل بر اساس کتاب اعداد 20: 1۴-29؛ 21: 1-9 تدوین گردیده است[

اســتقرار قــوم اســرائیل در قــادش چیــزی بیــش از یــک فاصلــه کوتــاه از مرزهــای 
ادوم بــود، و هــم موســی و مــردم بســیار تمایــل داشــتند بــا عبــور از راهــی کــه از میــان 
ادوم مــی گذشــت بــه ســرزمین موعــود برســند؛ بــر ایــن اســاس، آنگونــه کــه خداونــد 
راهنمایــی کــرده بــود، پیامــی بــرای پادشــاه اَدوم ارســال گردیــد: و موســی، رســوالن از 
قــادش نــزد َملــک اَدوم فرســتاد کــه » بــرادر تــو اســرائیل چنیــن مــی گویــد: کــه تمامــی 
مشــقتی را کــه بــر مــا واقــع شــده اســت، تــو مــی دانــی. کــه پــدران مــا بــه مصــر فــرود 
آمدنــد و مــدت مدیــدی در مصــر ســاکن مــی بودیــم، و مصریــان بــا مــا و پــدران مــا بــد 
ســلوکی نمودنــد. و چــون نــزد خداونــد فریــاد برآوردیــم، او آواز مــا را شــنیده، فرشــته 
ای فرستاد و ما را از مصر بیرون آورد. و اینک ما در قادش هستیم، شهری که در 
آخــر حــدود توســت. تمنــا اینکــه از زمیــن تــو بگذریــم، از مزرعــه و تاکســتان نخواهیــم 
گذشــت، و آب از چاههــا نخواهیــم نوشــید، بلکــه از شــاهراه خواهیــم رفــت، و تــا از 

حــدود تــو نگذشــته باشــیم، بــه طــرف راســت یــا چــپ انحــراف نخواهیــم کــرد «.
جــواب ردی تهدیــد آمیــز در پاســخ بــه ایــن درخواســت محترمانــه آمــد: » از مــن 

نخواهــی گذشــت، واال بــه مقابلــه تــو بــا شمشــیر بیــرون خواهــم آمــد «.
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رهبــران اســرائیل کــه از ایــن پاســخ شــگفت زده شــده بودنــد دومیــن درخواســت 
خــود را ارســال داشــتند، بــا ایــن تعهــد کــه : » مــا فقــط از شــاهراه میرویــم و اگــر مــا 
یــا حیوانــات مــا از آب شــما بنوشــیم قیمــت آب را مــی پردازیــم. تنهــا تقاضــای مــا 

ایــن اســت کــه بــه مــا اجــازه عبــور بدهیــد «. 
پاســخ او ایــن بــود کــه » شــما اجــازه عبــور از خــاک مــا را نخواهیــد داشــت «. 
چندیــن گــروه از مــردان مســلح ادومــی در راههــای صعــب العبــور مســتقر شــده 
بودنــد، بطــوری کــه هرگونــه پیشــروی صلــح آمیــزی غیــر ممکــن مــی نمــود، و از ســوی 
دیگــر بنــی اســرائیل از توســل بــه زور منــع شــده بودنــد. چــاره ای نبــود جــز آنکــه تمــام 

ســرزمین اَدوم را کــه راه طویلــی را تشــکیل مــی داد دور بزننــد.
او  بــه  گرفتنــد،  قــرار  خــدا  آزمــون  مــورد  کــه  نخســت  روز  از همــان  مــردم  اگــر 
ادوم  میــان ســرزمین  از  را  آنــان  یعنــی خداونــد  اعتمــاد داشــتند، رهبــر جماعــت 
رهبــری کــرده، و نیــز وحشــتی کــه از حضورشــان در دل ســاکنان آن ســرزمین ایجــاد 
گشــته بود، به آرامش بدل می شــد؛ آنگونه که به جای ابراز دشــمنی و خشــونت، 
ســاکنان ادوم بــه آنهــا لطــف و مرحمــت خویــش را نشــان مــی دادنــد. لیکــن بنــی 
اســرائیل فــوراً بــه کالم خــدا عمــل نکردنــد، و درســت هنگامــی کــه مشــغول شــکایت 
و غرولنــد بودنــد، فرصــت طالیــی از دســت رفــت. هنگامــی کــه در نهایــت آمــاده 
پاســخ منفــی دریافــت  نماینــد،  ارســال  پادشــاه  بــرای  را  تــا درخواستشــان  شــدند 
کردنــد. از زمانــی کــه مصــر را تــرک گفتــه بودنــد، شــیطان بــی وقفــه در کار بــود تــا 
بــر ســر راهشــان مانــع تراشــی نمایــد و آنــان را وسوســه کنــد، آنقــدر کــه بــه کنعــان 
نرسند. با بی ایمانی شان بارها در را به سوی او باز کرده بودند تا در برابر هدف 

و منظــور خداونــد مقاومــت کــرده باشــند.
در حالــی کــه فرشــتگان خداونــد در انتظارنــد تــا بــرای مــا کاری کننــد، بســیار 
مهــم اســت کــه بــه کالم و عمــل خداونــد در امــور مختلــف بــه ســرعت ایمــان آوریــم. 
فرشــتگان پلیــدی و شــرارت آمــاده انــد تــا بــا هــر گامــی بــه ســوی جلــو مبــارزه نماینــد. 
و هنگامــی کــه مشــیت خداونــد از فرزندانــش مــی خواهــد کــه قــدم بــه جلــو بردارنــد، 
یعنــی آن زمانــی کــه او آمــاده اســت کارهــای بزرگــی بــرای آنهــا انجــام دهــد، شــیطان 
وسوســه شــان مــی کنــد کــه بــا تأخیــر و تردیــد موجبــات ناخشــنودی او را فراهــم 
آورنــد؛ شــیطان بــه دنبــال آن اســت کــه روحیــه ســتیزه را در مــا شــعله ور گردانــد، یــا 
شــکایت و نارضایتــی و بــی ایمانــی را در مــا برانگیــزد؛ بدیــن ترتیــب مــا را ازبرکاتــی 
کــه خداونــد مایــل اســت بــه مــا اعطــا نمایــد محــروم مــی ســازد. خادمــان خــدا مــی 

423

FA-PP-Body.indd   448 3/20/19   1:18 PM



» سفری به دور اَدوم «  |  449

بایســت همــواره بیــدار و آمــاده باشــند در راهــی کــه او مقــرر مــی فرمایــد بــا ســرعت 
هرچــه تمــام تــر حرکــت کننــد. و هرگونــه درنگــی در انجــام ایــن نقــش فرصتــی اســت 

بــرای شــیطان کــه بــا اعمالــش موجبــات شکســت آنــان را فراهــم آورد.
در رهنمودهایــی کــه بــار اول در ارتبــاط بــا گــذر از ادوم بــه موســی داده شــد، 
پــس از آنکــه اعــالم شــد ادومــی هــا از اســرائیل بــه وحشــت مــی افتنــد، خداونــد 
مردمــش را از اســتفاده از ایــن مزیــت منــع نمــود. زیــرا کــه قــدرت خــدا در خدمــت 
اســرائیل بــود، و وحشــت ادومــی هــا آنــان را بــه شــکاری آســان بــدل مــی کــرد، لــذا 
بنــی اســرائیل نمــی بایســت بــه فکــر شــکار آنــان باشــند. فرمانــی کــه بــه آنــان داده 
شــده بــود مــی گفــت: » بگــو کــه شــما از حــدود بــرادران خــود بنــی عیســو کــه در 
َسعیر ساکنند باید بگذرید، و ایشان از شما خواهند ترسید، پس بسیار احتیاط 
کنیــد. و بــا ایشــان مبــارزه مکنیــد، زیــرا اگــر از زمیــن ایشــان بقــدر کــف پایــی بــه شــما 
نخواهم داد، چون که کوه َســعیر را به مملکت ایشــان داده ام « )تثنیه 2: ۵-۴(. 
ادومــی هــا از تبــار ابراهیــم و اســحاق بودنــد، و بــه خاطــر همیــن خادمینــش بــود کــه 
خداونــد بــه فرزنــدان عیســو لطــف و محبــت داشــت. او مالکیــت کــوه َســعیر را بــه 
آنهــا داده بــود، و تــا زمانــی کــه در گنــاه فــرو نمــی غلطیدنــد، هیچکــس نمــی بایســت 
مزاحمتــی بــرای آنــان فراهــم ســازد، یعنــی جایــی کــه دیگــر از دسترســی بــه الطــاف 
خــدا بــی بهــره مــی ماندنــد. بنــی اســرائیل بایــد کلیــه ســاکنین کنعــان را کــه شــرارت و 
بــی انصافــی را بــه حــد نهایــت رســانده بودنــد، بیــرون رانــده و هــالک نماینــد؛ لیکــن 
ادومــی هــا هنــوز دوران آزمایــش خــود را مــی گذراندنــد، و بــه همیــن دلیــل بایــد بــا 
شــفقت بــا آنــان رفتــار مــی شــد. ایــن شــفقت اســت کــه خداونــد را مســرور مــی 
ســازد، و پیــش از آنکــه داوری خــود را اعمــال نمایــد، رحمتــش را آشــکار مــی نمایــد. 
پیش از آنکه آنان را مکلف نماید تا مردم کنعان را نابود نماید، او به بنی اسرائیل 

مــی آمــوزد کــه از مــردم ادوم چشــم پوشــی کننــد.
اجــداد اســرائیل و ادوم بــرادر بودنــد، و مهربانــی و تواضــع برادرانــه مــی بایســت 
بیــن آنهــا وجــود داشــته باشــد.اجداد اســرائیل و ادوم بــرادر بودنــد، و مهربانــی و 
تواضــع برادرانــه مــی بایســت بیــن آنهــا وجــود داشــته باشــد. چــه همــان زمــان و چــه 
در آینــده، بنــی اســرائیل از انتقــام بــرای توهیــن آشــکاری کــه از عبورشــان جلوگیــری 
مــی کــرد، منــع شــدند. آنــان نبایــد توقــع مالکیــت هیــچ بخشــی از ســرزمین ادوم را 
داشــته باشــند. هنگامــی کــه بنــی اســرائیل قــوم برگزیــده و مرحمــت شــده خداونــد 
شــدند، بایــد محدودیتهایــی کــه او برایشــان در نظــر مــی گرفــت را رعایــت کننــد. 
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خــدا بــه آنــان میراثــی زیبــا را وعــده داده بــود، لیکــن نمــی بایســت احســاس کننــد 
تنهــا آنــان بــر روی زمیــن محــق هســتند، و یــا اینکــه بایــد بــه دنبــال بیــرون رانــدن دیگــران 
باشــند. در طــول هــر لحظــه از برخوردشــان بــا ادومــی هــا راهنمایــی شــدند کــه مبــادا 
نیــاز  آنــان تجــارت مــی کردنــد، آنچــه را کــه  بــا  بایــد  بــا آنهــا ناعادالنــه رفتــار گــردد. 
داشــتند از آنهــا تهیــه مــی کردنــد، و هزینــه اش را در دم پرداخــت مــی نمودنــد. 
بــرای دلگرمــی اســرائیل بــه جهــت اعتمــاد بــه کالم خداونــد و اطاعــت از وی، بــه 
آنــان یــادآوری گردیــد: » زیــرا کــه خداونــد خــدای تــو، تــو را در همــه کارهــای دســتت 
برکــت داده اســت، ...؛ و بــه هیــچ چیــز محتــاج نشــده ای « )تثنیــه 2: 7(. آنهــا 
بــه ادومــی هــا محتــاج نبودنــد، چــرا کــه خدایــی داشــتند کــه غنــی تریــن سرچشــمه 
نعمــات بــود. نبایــد بــا زور و خدعــه بــه دنبــال تصاحــب چیــزی باشــند کــه متعلــق بــه 
خودشــان اســت؛ امــا در تمــام مبادالتشــان مــی بایســت الگــوی اصــول قانــون الهــی 

باشــند، » پــس همســایه خــود را همچــون خــود محبــت نمــا «.
اگــر بدیــن ترتیــب از ادوم گذشــته بودنــد، یعنــی بــه روشــی کــه خــدا فرمــوده بــود، 
عبورشــان باعــث اثبــات برکتــی بــرای آنــان گشــته بــود؛ نــه تنهــا بــرای خودشــان، بلکــه 
حتــی بــرای ســاکنین آن ســرزمین؛ زیــرا کــه بــه آنهــا فرصتــی داده بــود تــا بــا مــردم خــدا 
آشــنا شــوند، بدانند چگونه باید او را ســتایش کنند و شــاهد باشــند چطور خدای 
یعقــوب آنانــی را کــه هــم او را محبــت مــی کننــد و هــم از او تــرس دارنــد کامیــاب 
مــی نمایــد. امــا همــه بــی ایمانــی هــای اســرائیل موجــب جلوگیــری از ایــن امــر شــده 
بــود. خداونــد در پاســخ بــه ضجــه هــای آنــان آب داده بــود، امــا او اجــازه داده بــود 
کــه بــی ایمانــی شــان مجازاتــش را بــه انجــام رســاند. بــاز هــم آنهــا بایــد از بیابــان گــذر 
مــی کردنــد و از چشــمه معجــزه آســا تشــنگی خــود را رفــع مــی نمودنــد، و اگــر بــه او 

اعتمــاد کــرده بودنــد، دیگــر بــه چیــزی نیــاز نداشــتند.
بــر همیــن اســاس بــاز هــم جماعــت اســرائیل بــه ســوی جنــوب بازگشــت، و راه 
خود را از میان ویرانه های عقیمی که پس از یک نظر دیدن مناطق سرسبز البالی 
دره هــای ادوم وحشــتناک تــر هــم بــه چشــم مــی آمدنــد، بیابنــد. از رشــته کوهــی کــه 
مشــرف بــر ایــن بیابــان حــزن آور بــود، کــوه » هــور « بــر آمــده بــود، جایــی کــه مقــدر بــود 
قلــه اش مــکان مــرگ و دفــن هــارون گــردد. آنــگاه کــه بنــی اســرائیل بدیــن کــوه آمــد، 
فرمــان الهــی موســی را خطــاب کــرد: » پــس هــارون و پســرش العــازر را برداشــته، 
ایشــان را بــه فــراز کــوه هــور بیــاور. و لبــاس هــارون را بیــرون کــرده، بــر پســرش العــارز 

بپوشــان، و هــارون در آنجــا وفــات یافتــه، بــه قــوم خــود خواهــد پیوســت «.
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دو مــرد ســالخورده بــا هــم، بــه همراهــی جــوان شــاداب، بــه ســختی و مشــقت 
فــراوان از بلندیهــای کــوه صعــود کردنــد. ســر موســی و هــارون از بــرف زمســتان صــد 
و بیســت ســاله ســپید شــده بــود. ســهمگین تریــن آزمونهــا و بزرگتریــن افتخــارات 
جــای جــای زندگــی بلنــد و پرفــراز و نشیبشــان را کــه هــر کــس دیگــری مــی توانســت 
در حیاتــش تجربــه نمایــد، نشــان گــذاری کــرده بــود. آنــان مردانــی بودنــد صاحــب 
توانایــی بــزرگ طبیعــی و همــه قدرتشــان بــا نــوع بــی نهایتــش پیونــد خــورده و رشــد 
کــرده بــود، متعالــی شــده بــود و وقــار یافتــه بــود. زندگــی شــان در ایثــار و تــالش بــرای 
خداونــد و مــردم او صــرف شــده بــود. رخسارشــان نشــان از نیــروی هوشمندشــان، 

هــدف شــریف و راسخشــان و احساســات قــوی شــان مــی داد.
ســالهای بســیاری موســی و هــارون شــانه بــه شــانه هــم در غمهــا و ســختی هــا 
ایســتاده بودنــد. بــا هــم، بــا آغوشــی بــاز بــه مصــاف خطــرات بــی شــماری رفتــه بودنــد، 
و بــا هــم بــرکات آشــکار خداونــد را قســمت کــرده بودنــد؛ امــا دیگــر زمــان جدایــی آنهــا 
فــرا رســیده بــود. بــه آهســتگی حرکــت کردنــد، هــر لحظــه از همنشــینی شــان بــرای 
شــان ارزشــمند بــود. صعــود پرشــیب و ســخت بــود، هچنــان کــه بارهــا و بارهــا بــرای 
اســتراحت مــی ایســتادند، از گذشــته بــا یکدیگــر راز دل مــی گفتنــد. پیــش رویشــان، 
تــا آنجــا کــه چشــم کار مــی کــرد، صحنــه هــای ســرگردانی شــان در بیابــان گســترده 
شــده بــود. در دشــت پاییــن دســت، جمعیــت وســیع اســرائیل اســتقرار یافتــه بــود، 
آنهایــی کــه بــرای شــان بهتریــن روزهــای زندگــی شــان را صــرف کــرده بودنــد؛ کســانی 
کــه آسایششــان بــرای آنهــا بســیار مهــم بــود، تــا آنجــا کــه فــداکاری هــای بزرگــی بــه 
خاطرشــان انجــام دادنــد. جایــی آنســوی کوههــای ادوم، راهــی بــود کــه بــه ســرزمین 
موعــود مــی رســید، ســرزمینی کــه موســی و هــارون ســهمی از بــرکات آن نداشــتند. 
هیچ حس تمردی به قلبهایشــان راه نیافته بود، هیچ شــکوه و شــکایتی بر لبهایشــان 
جــاری نگشــته بــود، بــا ایــن حــال غمــی موقــر بــر سیمایشــان نشســته بــود چــرا کــه بــه یــاد 

مــی آوردنــد چــه چیــزی مانــع از وارث شــدن پدرشــان شــده بــود.
کار هــارون بــرای اســرائیل بــه پایــان رســیده بــود. چهــل ســال پیــش، آنــگاه کــه 
هشــتاد و ســه ســال داشــت، خداونــد او را خوانــده بــود کــه بــه موســی بــرای انجــام 
مأموریــت بــزرگ و مهمــش بپیونــدد. او بــرادرش را بــرای رهبــری فرزنــدان اســرائیل 
از مصــر یــاری کــرده بــود. او دســتان رهبــر بــزرگ را هنگامــی کــه اســرائیلیان بــه نبــرد 
عمالیــق رفتــه بودنــد گرفتــه بــود. او اجــازه یافتــه بــود از کــوه ســینا صعــود نمایــد تــا بــه 
حضــور خــدا رفتــه و شــاهد شــکوه و جــالل او باشــد. خداونــد بــه خانــدان هــارون 
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منصــب کاهنــی را عطــا فرمــوده بــود، و او را بــه مقــام کاهــن اعظــم متبــرک ســاخته 
بــود. او را در منصــب مقــدس بــا ابــراز وحشــتناک داوری خداونــد در نابــودی قــارون 
و همراهانــش نــگاه داشــته بــود. در حیــن وســاطت هــارون بــود کــه طاعــون متوقــف 
شــد. هنگامــی کــه دو پســرش بــه دلیــل بــی حرمتــی بــه فرمــان صریــح خداونــد هالکــت 
گردیدنــد، او طاغــی نگشــت، حتــی شــکایتی هــم نکــرد. بــا ایــن حــال ســوابق زندگــی 
شــریفش لطمه دیده بود. آن زمان که همصدا با هیاهوی مردم فریاد کشــیده بود، 
و گوســاله طالیــی را در ســینا ســاخته بــود، هــارون مرتکــب گناهــی حــزن انگیــز شــد؛ 
حتــی آنــگاه کــه بــر علیــه موســی و بــه واســطه حســادت بــا مریــم متحــد گشــت. و در 
نهایــت بــه همراهــی موســی خداونــد را بــا نافرمانــی از فرمــان او در قــادش آزرده بــود، 

یعنــی زمانــی کــه بایــد بــا صخــره ســخن مــی گفتنــد تــا بــه مــردم آب بدهنــد. 
اراده خــدا بــر ایــن بــود کــه ایــن رهبــران بــزرگ مــردم مــی بایســت نماینــدگان مســیح 
باشــند. هارون نام اســرائیل را بر روی ســینه اش نگاه داشــته بود. او اراده خدا را به 
اطــالع مــردم رســاند. بــه عنــوان میانجــی بــه مقــدس تریــن مــکان در » روز مصالحــه « 
وارد گشت، » نه بدون خون «. او از آن کار بازگشت تا جماعتش را برکت دهد، 
همچنــان کــه مســیح بــاز خواهــد آمــد تــا بــه مردمــی کــه چشــم انتظــارش هســتند برکــت 
دهــد، یعنــی زمانــی کــه کار مصالحــه اش را بــرای آنــان بــه پایــان رســانده اســت. ایــن 
شــخصیت واالی آن مقــام مقــدس بــه عنــوان نماینــده » کاهــن مقــدس مــا « بــود کــه 

باعــث شــد گنــاه هــارون در قــادش ایــن چنیــن ســهمگین باشــد.
موســی بــا غمــی ژرف، کِســوت مقــدس کاهنــی را از تــن هــارون بــه در آورد و 
آن را بــر تــن العــارز کــرد کــه خداونــد او را بــه جانشــینی برگزیــده بــود. او بــه دلیــل 
گناهــش در قــادش از امتیــاز کهانــت اعظــم در کنعــان محــروم گشــته بــود، از تقدیــم 
نخســتین قربانــی در ســرزمین نیکــو، از تقدیــس میــراث اســرائیل. موســی همچنــان 
بــار مســئولیت رهبــری مــردم را تــا مرزهــای کنعــان بــر دوش داشــت. او مــی بایســت 
در آســتانه دورنمــای ســرزمین موعــود بایســتاد، امــا حــق ورود بــه آن را نداشــت. 
اگــر ایــن خادمیــن خداونــد آنــگاه کــه در برابــر صخــره قــادش ایســتاده بودنــد بــدون 
شــکوه و شــکایت آزمونــی را کــه برآنــان آورده شــده بــود تحمــل مــی کردنــد، چقــدر 
آینــده شــان مــی توانســت متفــاوت باشــد؟ شــاید یــک عمــل خطــا هرگــز جبــران 
نگــردد. شــاید بــه ایــن خاطــر اســت کــه همــه اعمالــی کــه در طــول زندگــی انجــام داده 
ایــم نمــی توانــد جبــران کننــده یــک لحظــه از دســت رفتــه باشــد کــه از وسوســه و بــی 

فکــری سرچشــمه مــی گیــرد.
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غیــاب ایــن دو رهبــر بــزرگ در اردوگاه، و ایــن حقیقــت کــه العــارزی کــه همــه 
او را مــی شــناختند همراهــی شــان مــی نمــود و مــی بایســت جانشــین هــارون در 
منصــب مقــدس باشــد، باعــث شــد کــه حــس دلنگرانــی برانگیختــه شــود، آنگونــه کــه 
همــه بــی صبرانــه در انتظــار بازگشتشــان بودنــد. همیــن کــه مــردم بــه پیرامــون خــود، 
بــه جمعیــت اســرائیل، نظــری افکندنــد، متوجــه شــدند کــه تقریبــاً کلیــه جمعیــت 
بالغــی کــه مصــر را تــرک گفتــه بــود، در بیابــان از میــان رفتــه اســت. همچنــان کــه 
یــاد  بــه  را  بــود  نظــر گرفتــه شــده  در  هــارون  و  بــرای موســی  کــه  همگــی مجازاتــی 
مــی آوردنــد، نحســت و بدیمنــی شــرور را حــس کردنــد. عــده ای از منظــوری کــه 
ســفر اســرار آمیــزی بــه کــوه هــور نهفتــه شــده بــود، آگاه بودنــد، و دلواپســی بــرای 

رهبرانشــان در کنــار خاطــرات تلــخ و ندامــت اوج مــی گرفــت.
باالخــره هیبــت موســی و العــارز تشــخیص داده شــد کــه از دامنــه کــوه پاییــن 
مــی آمدنــد، امــا هــارون همراهشــان نبــود. العــارز خرقــه کهانــت را بــر تــن داشــت 
بــا  بــود. همچنــان کــه مــردم  پــدر  کــه نشــان از جانشــینی او در منصــب مقــدس 
قلبهایــی آکنــده از ماتــم بــه دور رهبرانشــان حلقــه زدنــد، موســی بــه آنــان گفــت 
کــه هــارون بــر فــراز کــوه هــور در بــازوان او جــان داده اســت و در همــان مــکان او 
را بــه خــاک ســپرده انــد. جمعیــت بــه ماتــم و ســوگواری نشســت، چــرا کــه همگــی 
او را فراهــم  مــی داشــتند، گرچــه بســیار موجبــات غمگینــی  هــارون را دوســت 
بــه مــدت ســی روز  بــرای هــارون  آورده بودنــد. » در همــه خانــه هــای اســرائیل 

نمودنــد «. ســوگواری 
در کتــاب مقــدس در ارتبــاط بــا مراســم تدفیــن کاهــن اعظــم اســرائیل، بخــش 
کوچکــی اختصــاص داده شــده اســت: » و در آنجــا هــارون مــرد، و در آنجــا دفــن 
شــد « )تثنیــه 10: 6(. چقــدر ایــن نــوع تدفیــن کــه بــه فرمــان صریــح خــدا صــورت 
دارد.  قــرار  تضــاد شــدید  پذیــرد در  مــی  انجــام  امــروزه  کــه  بــا مراســمی  پذیرفــت، 
برخوردارنــد،  باالیــی  اجتماعــی  جایــگاه  از  کــه  افــرادی  ســوگواری  مراســم  امــروزه 
موقعیتــی اســت بــرای نمایشــهای پــر زرق و بــرق و متظاهرانــه. هنگامــی کــه هــارون 
در گذشــت، یعنــی یکــی از درخشــان تریــن اشــخاصی کــه تــا کنــون زیســته اســت، 
تنها دو نفر از نزدیکان او شــاهد مرگ او بودند و در تدفینش شــرکت جســتند. و 
آن گــور تنهــا بــر فــراز کــوه هــور بــرای ابــد از نظــر اســرائیل پنهــان مانــد.در نمایشــهای 
بزرگــی کــه اغلــب بــرای مــردگان برپــا مــی نماینــد، و نیــز هزینــه هــای گزافــی کــه بــرای 

خاکســپاری آنــان صــرف مــی گردنــد، خداونــد جــالل نمــی یابــد.
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همــه جماعــت بنــی اســرائیل بــرای هــارون ماتــم زده بــود، بــا ایــن حــال هیــچ یــک 
از آنــان نمــی توانســت بــه انــدازه موســی شــدت غــم فقــدان او را احســاس نمایــد. 

مــرگ هــارون بــا قــوت بــه او یــادآوری مــی نمــود کــه آخــر کار خــودش نیــز نزدیــک 
اســت؛ امــا بــه همــان انــدازه ایــن امــر مــی توانســت کوتــاه باشــد کــه حضــور او بــر 
روی زمین، پس عمیقاً برای یار همیشــگی اش احســاس دلتنگی نمود، هم او که 
ســالهای مدیــدی شــریک غمهــا و شــادی هــا، و امیــد هــا و ترســهایش بــود. موســی 
بایــد کار را بــه تنهایــی ادامــه مــی داد؛ امــا او مــی دانســت کــه خــدا دوســت اوســت 

و اوســت کــه مــی توانــد تکیــه گاهــش باشــد.
بنــی اســرائیل شکســت ســنگینی  بــود کــه  تــرک کــوه هــور نگذشــته  چیــزی از 
را از عــراد، یکــی از پادشــاهان کنعــان، متحمــل شــد. امــا از آنجــا کــه ُمجّدانــه از 
خداونــد طلــب یــاری کردنــد، کمــک الهــی بــه آنــان اعطــا گردیــد و دشمنانشــان ریشــه 
کــن شــدند. ایــن پیــروزی بــه جــای آنکــه الهــام بخــش شــاکری و وابســتگی هرچــه 
بیشترشــان بــه خــدا باشــد، آنــان را خودســتا و خــود رای ســاخت. بــاز هــم خیلــی 
زود بــه دام عــادت شــکوه و گالیــه فــرو افتادنــد. اکنــون ناخرســند بودنــد کــه چــرا 
ارتــش اســرائیل مجــاز نبــوده چهــل ســال پیــش بــر اســاس گــزارش جاسوســان، و پــس 
از شــورش ، در کنعــان دســت بــه پیشــروی بزنــد. اعــالم نمودنــد کــه اقامتشــان در 
بیابــات تأخیــری غیــر ضــروری بــوده اســت، بــا ایــن اســتدالل کــه پیــش از ایــن نیــز، 

توفــق بــر دشمنانشــان مــی توانســت بــه همیــن آســانی اکنــون انجــام پذیــرد.
همچنــان کــه سفرشــان را بــه ســوی جنــوب ادامــه دادنــد، مسیرشــان از دره ای 
داغ و شــنی مــی گذشــت کــه بهــره ای از ســایه و علــف نداشــت. راه ســخت و 
طوالنــی بــه نظــر مــی آمــد، و تشــنگی و خســتگی رنجشــان مــی داد. بــاز هــم نتوانســته 
بودنــد در آزمــون ایمــان و صبــوری تــاب بیاورنــد. بــا مانــدن مستمرشــان در بخــش 
تیــره و تــار تجربیاتشــان، نســل بــه نســل از خــدا جــدا شــده بودنــد. آنــان ایــن حقیقــت 
را نادیــده گرفتــه بودنــد کــه بــه جــز شکایتهایشــان بــه هنــگام قطــع آب در قــادش، 
آنــان در سفرشــان بــه گــرد ادوم نیــز کوتاهــی کــرده بودنــد. هــدف خداونــد چیزهــای 
بهتــری بــرای آنــان بــود. قلبهــای آنهــا مــی بایســت ماالمــال از شــکر مــی شــد کــه او 
گنــاه آنــان را بــه شــکلی خفیــف مجــازات نمایــد. لیکــن بــه جــای ایــن کار، بــا دبدبــه 
و کبکبــه گفتنــد اگــر خــدا و موســی دخالــت نکــرده بودنــد، اکنــون آنهــا در ســرزمین 
موعــود مســتقر شــده بودنــد. پــس از اینکــه بــرای خــود مشــکل آفرینــی کردنــد، و 
شــرایط را بســیار بدتــر از آنکــه خداونــد بــرای ایشــان در نظــر گرفتــه بــود، کردنــد، 
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تمــام اتهامــات و مصیبتهایشــان را متوجــه او نمودنــد. بدیــن ترتیــب بــا مــرور افــکار 
تلخشــان در ارتبــاط بــا کارهــای خداونــد، در نهایــت ارتباطشــان بــا همــه چیــز قطــع 
گردیــد. بــه نظــر ســرزمین مصــر تابناکتــر و مطلــوب تــر از آزادی و ســرزمینی بــود کــه 
خداونــد آنــان را بــه ســوی آن رهنمــون کــرده بــود. همچنــان کــه بنــی اســرائیل خــود 
را بــه ناخشــنودی وا مــی نهــاد، تمایــل یافتنــد کــه حتــی بــه دنبــال عیــب جویــی در 
برکاتــی کــه بــه آنهــا داده شــده بــود باشــند، » پــس مــردم بــر علیــه خــدا و موســی 
ســخن گفتنــد: بــه چــه علــت مــا را از مصــر بدینجــا آوردی کــه در ایــن بیابــان هــالک 
شــویم؟ زیــرا کــه نانــی نیســت تــا بخوریــم و آبــی نیســت کــه بنوشــیم؛ و روحمــان از 

ایــن نــان ســخیف نفــرت دارد «.
موســی بــا ایمانــی راســخ گناهــان مــردم را یــادآور شــد. تنهــا قــدرت خــدا بــود 
کــه آنــان را محافظــت کــرده بــود: » کــه تــو را در بیابــان بــزرگ و خوفنــاک کــه در آن 
مارهــای آتشــین و عقربهــا و زمیــن تشــنه بــی آب بــود، رهبــری نمــود، کــه بــرای تــو 
آب از ســنگ خــارا بیــرون آورد « )تثنیــه 8: 1۵(. هــر روز از سفرشــان بــا معجــزه 
بــود. در طــول همــه راهــی کــه خــدا رهبــری  ای از جانــب خــدا حفاظــت شــده 
نــان آســمانی  تــازه کننــد،  را  تــا گلــوی خشکشــان  بــود، آب داشــتند  کــرده  شــان 
داشــتند کــه گرســنگی خــود را رفــع نماینــد، و آرامــش و امنیــت داشــتند کــه در پنــاه 
ابــر ســایه بخــش در روز، و ســتون آتــش در شــب فراهــم شــده بــود. آن زمــان کــه 
از صخــره هــا و بلنــدی هــا صعــود مــی نمودنــد، یــا در گــذر راههــای بیابانــی گام 
بــر مــی داشــتند، ایــن فرشــتگان بودنــد کــه خدمتشــان کردنــد. علــی رغــم صعوبتــی 
کــه متحمــل شــده بودنــد، هیــچ شــخص نــزاری در هیــچ ســطحی از اجتماعاتشــان 
یافــت نمــی شــد. در طــول راه طویــا پاهایشــان تــاول نــزده بــود، حتــی جامــه شــان 
منــدرس نشــد. خداونــد وحــوش شــکاری و درنــده، و خزنــدگان ســمی جنــگل و 
بیابــان را پیــش پایشــان رام کــرده بــود. اگــر بــا وجــود همــه ایــن نشــانه هایــی کــه 
حاکــی از محبــت خداونــد بــود، مــردم هنــوز هــم شــکایت مــی کردنــد، الزم بــود 
خــدا محافظتــش را تــا زمانــی کــه مراقبتهــای رحیمانــه اش را قــدر مــی دانســتند، 

قطــع نمایــد، تــا بــه نــزد او بــا توبــه و فروتنــی بازگردنــد.
چــون ســپر خــدا و نیــروی او از آنــان محافظــت کــرده بــود، هنــوز نمــی دانســتند 
کــه چــه خطرهایــی بــی وقفــه در پیرامونشــان تهدیدشــان مــی کنــد. در ناشــکری و 
بــی ایمانــی شــان پیــش بینــی مــرگ را کــرده بودنــد و اکنــون خداونــد اجــازه داده بــود 
مــرگ بــه نزدشــان بیایــد. مارهــای آتشــین گونــه ای از مارهــای ســمی بزرگــی بودنــد 
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کــه در بیابــان فــراوان یافــت مــی شــد، کــه بــه واســطه تأثیــرات وحشــتناک ناشــی از 
نیششــان ، التهــاب شــدید و مــرگ ســریع حــادث مــی گردیــد. از آنجــا کــه دســت 
محافــظ خداونــد از ســر اســرائیل برداشــته شــده بــود، تعــداد زیــادی از مــردم مــورد 

حملــه ایــن موجــود زهرآگیــن قــرار گرفتنــد.
بــود. تقریبــاً در هــر  بــر اردوگاه مســتولی شــده  اکنــون وحشــت و ســردرگمی 
خیمــه ای یــا مــرده ای بــود یــا فــردی در حــال احتضــار. هیچکــس در امــان نبــود. 
تــا خبــر از قربانــی دیگــری  فریــاد هــای تیــز حتــی ســکوت شــب را مــی شکســتند 
دهنــد. همگــی یــا درگیــر خدمــت بــه مصیبــت دیــدگان بودنــد، یــا بــا جــد و جهــد از 
آنانــی کــه هنــوز گزیــده نشــده بودنــد، محافظــت مــی کردنــد. دیگــر هیــچ شــکایتی بــر 
لبهایشــان جــاری نمــی شــد. هنگامــی کــه رنجهــای کنونــی شــان را بــا ســختی هــا و 
آزمونــی هایــی کــه در گذشــته داشــتند مقایســه مــی کردنــد، همــه آنهــا بــی اهمیــت 

بــه نظــر مــی آمدنــد.
و  التمــاس  بــا  بودنــد.  نمــوده  فروتــن  خداونــد  برابــر  در  را  خــود  مــردم  اکنــون 
اعترافهایشــان بــه نــزد موســی رفتنــد. گفتنــد: » گنــاه کــرده ایــم زیــرا کــه بــر خداونــد 
و بــر تــو شــکایت آورده ایــم «. تنهــا کمــی پیشــتر او را متهــم کــرده بودنــد کــه بدتریــن 
دشمنشــان اســت، و همیــن امــر موجــب همــه فجایــع و آالمشــان گشــته بــود. امــا 
لــب مــی آوردنــد، مــی دانســتند کــه  بــر  حتــی همــان لحظــه ای کــه آن ســخنان را 
تهمــت ناروایــی اســت؛ و بــه محــض اینکــه مشــکل واقعــی پیــش آمــد، بــه ســوی او 
کــه تنهــا شــفاعت کننــده نــزد خداونــد بــود گریختنــد.» پــس نــزد خداونــد دعــا کــن تــا 

مارهــا را از مــا دور کنــد «. 
فرمــان خداونــد بــه موســی مــی گفــت کــه مــار بزرگــی از جنــس برنــج بســازد کــه 
بــه مارهــای زنــده شــبیه باشــد، و آن را در میــان مــردم بلنــد کنــد. همــه مــار گزیــدگان 
بایــد بــه ایــن عمــل نــگاه مــی کردنــد تــا از رنجشــان خالصــی یابنــد. وی ایــن چنیــن 
کــرد، و ایــن خبــر خــوش در سراســر اردوگاه پیچیــد کــه تمامــی مــار گزیــدگان بایــد 
بدیــن صحنــه نــگاه کننــد تــا زنــده بماننــد. تــا آن زمــان بســیاری جــان خــود را از دســت 
داده بودنــد، و هنگامــی کــه موســی مــار را بــر فــراز تیــرک بلنــد کــرد، برخــی هنــوز 
بــاور نداشــتند کــه تنهــا نــگاه کــردن بــه ایــن تمثــال فلــزی شــفا بخششــان خواهــد بــود؛ 
آنــان بــه واســطه بــی ایمانــی شــان هــالک گردیدنــد. بــا ایــن وجــود بســیاری بــه ایــن 
برکتــی کــه خداونــد برایشــان آورده بــود ایمــان داشــتند. پــدران، مــادران، بــرادران و 
خواهــران بــا نگرانــی تمــام مشــغول کمــک بــه نزدیکانــی بودنــد کــه رنــج مــی کشــیدند 
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و بــا مــرگ فاصلــه چندانــی نداشــتند تــا چشــمان بــی رمقشــان بــر روی مــار متوجــه 
گــردد. اگــر آنانــی کــه داشــتند از حــال مــی رفتنــد یــا مــی مردنــد، مــی توانســتند یــک 

نــگاه بیانــدازد، کامــالً در امــان مــی ماندنــد.
کــه  نداشــت  قدرتــی  هیــچ  برنجــی  مــار  آن  کــه  دانســتند  مــی  بــه خوبــی  مــردم 
موجــب چنیــن تغییــری در نــگاه کننــدگان بــه آن باشــد. تمــام ایــن خوبــی از خــدا 
بــود. حکمــت وی چنیــن راهــی را بــرای نشــان دادن قدرتــش برگزیــده بــود. بــا چنیــن 
کارهــای ســاده ای مــردم متوجــه شــدند کــه آن رنــج و درد بــه دلیــل گناهشــان رخ 
داد. همچنیــن اطمینــان یافتنــد زمانــی کــه از خــدا فرمانبــری مــی کننــد، دلیلــی بــرای 

ترســیدن وجــود نــدارد، زیــرا او محافــظ آنــان اســت.
بلنــد کــردن مــار برنجــی بــرای ایــن بــود کــه درس مهمــی بــه اســرائیل آموختــه شــود. 
آنهــا نمــی توانســتند خــود را در برابــر تأثیــرات مــرگ آور ســم در جراحتشــان حفــظ 
کننــد. بــا ایــن حــال ناگزیــر بودنــد ایمانشــان را بــه برکتــی کــه خــدا بــرای ایشــان آورده 
بــود، اثبــات نماینــد. تنهــا ایمــان آنــان بــرای خــدا پذیرفتنــی بــود، و فقــط بــا نــگاه کــردن 
به مار، ایمانشان اثبات می شد. می دانستند که در خود مار خیری نهفته نبود، 
امــا آن نمــادی از مســیح بــود؛ و بدیــن ترتیــب لــزوم ایمانشــان بــه خوبــی هــای او بــه 
ذهنشــان خطــور کــرد. پیــش از ایــن بســیاری هدایــا و پیشکشــهای خــود را بــه نــزد 
خداوند آورده بودند، و احســاس می کردند که با این اعمال کفاره گناهانشــان را 
پرداخــت کــرده انــد. آنهــا بــه آمــدن نجــات دهنــده اطمینــان نداشــتند؛ بــرای اویــی کــه 
ایــن هدایــا تنهــا نمــادی بیــش نبــود. اکنــون خداونــد بــه آنهــا مــی آموخــت کــه قربانــی 
هــای آنــان بــه خــودی خــود دیگــر خیــر و نیرویــی بیشــتر از مــار برنجــی ندارنــد، بلکــه 

بایــد افکارشــان را بــه ســوی مســیح معطــوف نماینــد، یعنــی همــان قربانــی بــزرگ. 
» همــان گونــه کــه موســی آن مــار را در بیابــان برافراشــت، پســر انســان نیــز بایــد 
افراشــته شــود، تــا هرکــه بــه او ایمــان آَورَد، حیــات جاویــدان داشــته باشــد « )یوحنــا 
بــر روی زمیــن زیســته انــد نیــش مهلــک  ۳: 1۴ و 1۵(. تمــام کســانی کــه تاکنــون 
» همــان مــار کهــن کــه ابلیــس یــا نــام شــیطان نــام دارد « را احســاس کــرده انــد.

)مکاشــفه 12: 9(. تأثیــرات مرگبــار گنــاه تنهــا بــا برکاتــی کــه از آن خــدا اســت مــی 
توانــد برطــرف گــردد. قــوم اســرائیل بــا نــگاه کــردن بــه مــار افراشــته زندگــی خــود را 
نجــات دادنــد. ایــن نــگاه بــه معنــی ایمــان بــود. آنهــا زندگــی کردنــد چــون بــه کالم خــدا 
و وســیله ای کــه او جهــت درمانشــان فراهــم کــرده بــود، ایمــان داشــتند. پــس شــاید 
گناهــکاران نیــز بــه مســیح بنگرنــد و زنــده بماننــد. او از راه مغفــرت، ایمــان بــه کفــاره 
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قربانــی را دریافــت مــی کنــد. بــر خــالف آن نمــاد بــی جــان و راکــد، مســیح در خــود 
قــدرت و خوبــی داشــت تــا بــا آن گناهــکاران تَــواب را شــفا بخشــد.

آنــگاه کــه گناهــکار ناتــوان از نجــات خویــش اســت، هنــوز هــم مــی توانــد بــرای 
نجــات و رســتگاری خــود کاری انجــام دهــد. مســیح مــی گویــد : » و آنکــه نــزد مــن 
آیــد، او را هرگــز از خــود نخواهــم رانــد « )یوحنــا 6: ۳7(. امــا بایــد بــه نــزد او برویــم، 
و هنگامــی کــه از گناهانمــان توبــه مــی نماییــم، بایــد ایمــان آوریــم او مــی پذیــرد و مــا 
را مــی بخشــد. ایمــان هدیــه خــدا اســت، امــا نیرویــی کــه آن را بــه کار گیــرد از آن 
ماســت. ایمــان همــان دســتی اســت کــه بــا آن بــه بــرکات الهــی کــه همانــا فیــض و 

رحمــت او اســت چنــگ مــی اندازیــم.
بــرکات  تــا از  هیــچ چیــز جــز نیکویــی مســیح نمــی توانــد مــا را مســتحق نمایــد 
پیمــان فیــض بهــره منــد گردیــم. چــه بســیار کســانی کــه مدتهــا در آرزوی ایــن بــرکات 
انتظــار کشــیده انــد و تــالش نمــوده انــد، لیکــن بــه ایــن نکتــه بهــا داده انــد کــه مــی 
تواننــد خــود کاری کننــد کــه الیــق دریافــت آن بــرکات گردنــد. آنــان هرگــز نگاهشــان 
را از روی خــود برنگرفتــه انــد تــا ایمــان آورنــد کــه عیســی تنهــا نجــات دهنــده اســت. 
نبایــد چنیــن بــاوری داشــته باشــیم کــه خوبــی هــای مــا مــی تواننــد نجــات بخــش مــا 
باشــند؛ مســیح تنهــا راه نجــات مــا اســت. » در هیــچ کــس جــز او نجاتــی نیســت، 
زیــرا زیــر آســمان نامــی جــز نــام عیســی بــه آدمیــان داده نشــده تــا بــه آن نجــات یابیــم « 

)اعمــال رســوالن ۴: 12(.
زمانــی کــه اعتمادمــان بــه خــدا کامــل اســت، آنــگاه کــه بــه نیکــی هــای مســیح 
بــه عنــوان نجــات دهنــده گنــاه تکیــه کردیــم، تمــام کمکهایــی کــه در آرزوهایمــان مــی 
گنجــد را دریافــت مــی نماییــم. بیاییــد هرگــز بــه خــود نــگاه نکنیــم، عیســی بــه خاطــر 
مــا ُمــرد، زیــرا خــود از ایــن کار نومیــد بودیــم. امیــد مــا، پارســایی مــا و نیکویــی مــا در 
او اســت. هنگامــی کــه گناهکاریمــان را مــی بینیــم، نبایــد از اینکــه ناجــی ای نداریــم 
دلســرد و وحشــتزده گردیــم، یــا اینکــه بگوییــم او اصــالً بــه فکــر مــا نیســت. او مــا را در 

اوج نومیــدی مــان بــه ســوی خــود فــرا مــی خوانــد تــا نجــات یابیــم.
بســیاری از قــوم اســرائیل در راه چــاره ای کــه خداونــد مقــدر نمــوده بــود، کمکــی 
نمــی دیدنــد. پیرامــون آنــان را مــردگان و افــراد در حــال احتضــار فــرا گرفتــه بودنــد ، 
و مــی دانســتند بــدون کمــک الهــی سرنوشتشــان معلــوم اســت؛ لیکــن همچنــان 
بــرای زخمهایشــان، دردهایشــان، مــرگ حتمــی شــان، زاری مــی کردنــد، تــا اینکــه 
نیرویشــان بــه پایــان رســید، چشمانشــان بــی حــال شــد، یعنــی هنگامــی کــه احتمــال 
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شــفایی آنــی مــی رفــت. اگــر بــه نیازهــای خــود آگاه باشــیم، دلیلــی بــرای ایــن وجــود 
نــدارد کــه تمــام نیرویمــان را صــرف ســوگواری بــرای آنهــا نماییــم. زمانــی کــه خــود را 
مــی یابیــم، نمــی بایســت نومیــد گردیــم، بلکــه بایــد بــه نیکــی هــای ناجــی مصلــوب 
شــده و قیــام کــرده خــود اعتمــاد کنیــم. نــگاه کنیــد و زنــده بمانیــد. عیســی بــا کالم 
خــود تعهــد کــرده اســت؛ همــه کســانی را کــه بــه نــزدش بیاینــد را نجــات خواهــد داد. 
گرچــه میلیونهــا انســان کــه بــه شــفا یافتــن نیــاز دارنــد، محبــت او را رد مــی کننــد، 
حتــی یــک نفــر از آنانــی کــه بــه نیکــی هــای او اعتمــاد دارنــد هــالک نخواهــد گشــت.

بســیاری نمــی خواهنــد مســیح را بپذیرنــد تــا زمانــی کــه تمــام راز نقشــه نجــات 
بــرای آنــان روشــن گــردد. آنــان از نــگاه ایمــان امتنــاع مــی ورزنــد، گرچــه هــزاران نفــر 
چنیــن نگاهــی را بــه صلیــب مســیح تجربــه کــرده انــد، و تأثیــر دلخــواه آن را نیــز حــس 
کــرده انــد. بســیاری در پیــچ و خــم فلســفه بافــی ســرگردانند تــا بــه دنبــال دالیــل و 
مدارکــی کــه هرگــز پیــدا نخواهنــد کــرد باشــند، درحالــی کــه مدرکــی کــه خداونــد 
بــا طیــب خاطــر ارائــه داده اســت را رد مــی نماینــد. آنــان از گام برداشــتن در نــور 
خورشــید عدالــت امتنــاع مــی ورزنــد، تــا زمانــی کــه دلیــل ایــن روشــنایی توضیــح داده 
شــود. همگــی آنهایــی کــه بــر ایــن روش ســماجت مــی کننــد، هرگــز نمــی تواننــد بــه 
دانــش حقیقــی دســت یابنــد. خداونــد همــه موقعیتهــای شــک برانگیــز را از بیــن 
نمــی بــرد. او مــدارک کافــی بــرای بنیانهــای ایمــان بــه مــا ارائــه مــی دهــد، و اگــر ایــن 
دالیــل پذیرفتــه نشــوند، عقــل در تاریکــی باقــی مــی مانــد. اگــر آنانــی کــه مــار گزیــده 
بودند، شــکها و سواالتشــان را پیش از آنکه به نگاه کردن راضی شــوند، پایان داده 
بودنــد، هــالک مــی شــدند. وظیفــه مــا اســت کــه نخســت نــگاه کنیــم؛ و نــگاه ایمــان 

بــه مــا زندگــی خواهــد بخشــید.
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» پریوزی بر باشان « 
]این فصل بر اساس کتاب تثنیه باب های 2؛ ۳: 1-11 تدوین گردیده است[

پس از گذر از جنوب اَدوم، قوم اســرائیل به ســوی شــمال تغییر مســیر داد، و 
ســپس باز هم رو به جانب ســرزمین موعود حرکت کرد. اکنون راه آنان از دشــتی 
وســیع و مرتفــع مــی گذشــت کــه نســیمی خنــک و جــان بخــش نوازشــش مــی داد. 
در مقایســه بــا آن دره هــای خشــک و بــی آب کــه تاکنــون از آن عبــور کردنــد، ایــن 
تغییــر خوشــایندی بــه نظــر مــی رســید، پــس امیــدوار و شــادمان بــا تمــام نیــرو بــه پیــش 
رفتنــد. هنگامــی کــه از رود زارد گذشــتند بــه شــرق ســرزمین مــوآب رســیدند؛ فرمــان 
چنیــن گفتــه بــود:» مــوآب را اذیــت و آزار مرســان و بــا ایشــان منازعــت و جنــگ 
منمــا، زیــرا کــه از زمیــن ایشــان هیــچ نصیبــی بــه شــما نخواهــم داد، چونکــه عــار را بــه 
بنــی لــوط بــرای ملکیــت داده ام «. همیــن رهنمــود دربــاره اَمونیــان کــه از نــوادگان 

لــوط بودنــد، داده شــد.
مــردم اســرائیل کــه هنــوز بــا تمــام قوایشــان بــه ســوی شــمال مــی رفتنــد، بــه زودی 
بــه ســرزمین اَمونیــان رســیدند. در اصــل ایــن مردمــان جنگــی و تنومنــد بخــش جنوبــی 
ســرزمین کنعــان را اشــغال کــرده بودنــد لیکــن بــا افزایــش جمعیتشــان از اردن عبــور 
کــرده، بــا موآبیــان وارد جنــگ شــدند، کــه ایــن امــر منجــر بــه تصاحــب بخشــی از 
قلمــرو آنــان گردیــد. بدیــن ترتیــب در اینجــا ســاکن شــدند و حاکمیــن بــی چــون و 
چــرای ســرزمینی گشــتند کــه از ارنــون تــا شــمال، یعنــی یبــوق، گســترده بــود. راه 
اردن کــه بنــی اســرائیل مــی خواســتند از آن عبــور کننــد، درســت از میــان قلمــرو ایــن 
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مــردم مــی گذشــت، پــس موســی پیامــی دوســتانه بــه ســیحون، شــاه حشــبون، در 
پایتختــش فرســتاد:» اجــازت بــده کــه از زمیــن تــو بگــذرم، بــه شــاهراه خواهــم رفــت 
و بــه طــرف راســت و چــپ میــل نخواهــم کــرد. خــوراک را بــه نقــره بــه مــن بفــروش تــا 
بخــورم، و آب را بــه نقــره بــه مــن بــده تــا بنوشــم، فقــط اجــازت بــده تــا بــر پاهــای خــود 
بگــذرم «. پاســخ آنــان منفــی و قاطــع بــود، و تمــام قــوم حشــبون فراخوانــده شــدند 
تــا بــا پیشــروی مهاجمــان مقابلــه نماینــد. ایــن ارتــش نیرومنــد بــر جــان اســرائیلی کــه 
از امکانــات ناچیــزی بــرای برخــورد بــا ارتشــی منظــم و مجهــز برخــوردار بــود، وحشــت 
افکنــد. تــا جایــی کــه بــه مهارتهــای جنگــی مربــوط مــی شــد، دشــمنان برتــری داشــتند. 

در ظاهــر امــر، یــک پایــان ســریع بــرای اســرائیل متصــور مــی شــد.
لیکــن موســی همچنــان نگاهــش را بــه ســتون ابــر دوختــه دوختــه بــود، و مــردم را 
بــا ایــن نکتــه کــه حضــور خداونــد هنــوز بــا آنــان اســت، دلگرمــی مــی داد. همزمــان از 
آنــان خواســت تــا هرچــه در تــوان انســانی آنهــا اســت انجــام دهنــد تــا بــرای جنــگ 
آمــاده شــوند. دشــمن تشــنه جنــگ بــود و مطمئــن از اینکــه اســرائیل ناتــوان را از 
صفحــه ســرزمینش محــو خواهــد ســاخت. لیکــن از جانــب مالــک همــه ســرزمینها 
فرمانــی بــه ســوی رهبــر بنــی اســرائیل گســیل گردیــد: » اینــک بــه تســلیم نمــودن 
ســیحون و ســرزمین او بــه دســت تــو شــروع کــردم، پــس بنــا بــه تصــرف آن بنمــا تــا 

زمیــن او را مالــک شــوی «. 
ایــن مردمــان ســاکن مرزهــای کنعــان عفــو مــی شــدند اگــر بــا کالم خــدا در ارتبــاط 
بــا اســرائیل مبــارزه نکــرده بودنــد. خداونــد اثبــات کــرده بــود کــه بــا صبــر و تحمــل، 
محبــت عظیــم و مرحمتــش را بــرای ایــن مردمــی کــه حتــی بــه خــدای اســرائیل ایمــان 
نداشــتند، ارزانــی مــی دارد. هنگامــی کــه در رویــا بــر ابراهیــم عیــان شــد کــه اوالدش، 
فرزندان اسرائیل، باید در سرزمینی غریب، به مدت چهارصد سال غریب بمانند، 
خداونــد بــه او تعهــدی ســپرد: » و در پشــت چهــارم بدینجــا خواهنــد برگشــت، زیــرا 
گناه آموریان هنوز تمام نشــده اســت «. گرچه آموریان بت پرســت بودند و زندگی 
شــان حقــاً بــه واســطه پلیــدی شــان بــه هــدر رفتــه بــود، لیکــن خداونــد از آنــان بــرای 
چهارصــد ســال چشــم پوشــی کــرد تــا گواهــی خطاناپذیــر بدانــان دهــد کــه مــی گفــت 
او خــدای واقعــی اســت، و خالــق زمیــن و آســمان. اکنــون دیگــر تمــام ابهامشــان بــرای 
اینکــه بداننــد چــرا اســرائیل از مصــر آورده شــده بــود، بــه پایــان رســید. گــواه کافــی 
ارائــه شــده بــود؛ شــاید بــه حقیقــت پــی بــرده بودنــد اگــر چنانچــه مــی خواســتند از بــت 

پرســتی و هرزگــی روی برگرداننــد. امــا نــور را نپذیرفتنــد و بــه بتهایشــان چســبیدند.
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زمانــی کــه خداونــد بــرای دومیــن بــار مردمــش را بــه مرزهــای کنعــان آورد، گــواه 
دیگــری از قدرتــش بــه آن مردمــان بــی ایمــان نشــان داده شــد. آنــان دیــده بودنــد کــه 
در جنــگ بــا پادشــاه اَراد و پیــروزی بــر کنعانیــان و نیــز در معجــزه ای کــه جــان هــالک 
شــوندگان و مارگزیــدگان در بیابــان را نجــات داد، خــدا بــا اســرائیل اســت. گرچــه از 
عبــور بنــی اســرائیل از ســرزمین اَدوم جلوگیــری شــده بــود، کــه ناگزیرشــان کــرده بــود 
راهی سخت و دشوار را از کنار دریای سرخ طی کنند، با این وجود در طول همه 
سفر و استقرارهای موقتشان در اَدوم، موآب و آمون، هرگز خشونت نشان نداده 
بودنــد و آســیبی بــه مــردم و اموالشــان نرســانده بودنــد. آنــگاه کــه قــوم اســرائیل بــه مــرز 
های آمور رسید، تنها درخواست اجازه عبور مستقیم از آن سرزمین را کرده بود و 
تعهد نموده بود که همان قوانینی داد و ســتدی که با دیگران رعایت می کنند، در 
آنجــا نیــز داشــته باشــند. وقتــی پادشــاه آموریــان ایــن تقاضــای محترمانــه را نپذیرفــت، 
و از روی دشــمنی مردانــش را بــرای نبــرد جمــع کــرد، بــی انصافــی را از حــد گذرانــد، 

پــس خداونــد قدرتــش را بــرای ســاقط کردنشــان بــه کار گرفــت. 
بنــی اســرائیل از رودخانــه ارنــون عبــور نمــود و بــه ســوی دشــمن پیشــروی کــرد. 
درگیــری آغــاز شــد و بــا پیــروزی ارتــش اســرائیل بــه پایــان رســید. پــس از برتــری یافتــن، 
بــه زودی کشــور آموریــان را تصاحــب نمودنــد. ایــن فرمانــده جماعــت خــدا بــود کــه 
دشــمن مــردم خــود را درهــم شکســته بــود؛ همــان کاری کــه در طــی ســی و هشــت 

ســال گذشــته انجــام داده بــود، یعنــی پیــش از آنکــه اســرائیل بــه او ایمــان آورد.
ارتــش اســرائیل اکنــون سرشــار از امیــد و شــجاعت بــود، مشــتاقانه پیشــروی 
کــرد و بــه ســوی شــمال ادامــه مســیر داد؛ بــه زودی بــه کشــوری رســیدند کــه شــاید 
بــه خوبــی شــجاعت و ایمانشــان بــه خــدا را آزمــود. در برابــر آنهــا پادشــاهی قدرتمنــد 
و پرجمعیــت باشــان قــرار داشــت، جایــی کــه شــهرهای ســنگی و شــلوغش حتــی 
امــروزه جــزو عجایــب جهــان بــه شــمار مــی آینــد. » شــصت شــهر... بــا دیوارهــای 
بلنــد و دروازه هــا و پشــت بندهــا، ســواری قُــرای بــی حصــار بســیار کثیــر « ) تثنیــه 
۳: 1-11(. خانــه هــا از تکــه ســنگهای بــزرگ ســیاه رنــگ ســاخته شــده بودنــد، و 
ســنگها چنــان ابعــاد شــگفت انگیــزی داشــتند کــه گویــی مــی خواســتند آنهــا را در 
برابــر هــر گونــه نیــروی متخامصــی کــه در آن روزگار وجــود داشــته، مطلقــاً نفوذناپذیــر 
بنا نمایند. سرزمینی بود مملو از غار های تو در تو، پرتگاههای رفیع، خلیجهایی 
ژرف و دژهــای ســنگی. ســاکنین ایــن کشــور، از تبــار نــژادی غــول آســا بودنــد کــه 
خــود نیــز قــدرت و هیبتــی هیوالیــی داشــتند، ازایــن رو بــه نــام افــرادی خشــن و بــی 

434, 435

FA-PP-Body.indd   463 3/20/19   1:18 PM



۴6۴  | مشایخ و انبیاء

رحــم شــناخته مــی شــدند، آنچنــان کــه بــرای همــه ملــل پیرامونشــان وحشــت برانگیــز 
بودنــد. بــا ایــن حــال عــوج، پادشــاه کشــور، بــه واســطه تنومنــدی و تهــورش، حتــی در 

ســرزمین غولهــا، شــهره عــام و خــاص بــود.
لیکــن ســتون ابــر بــه ســوی جلــو پیــش رفــت، و جمعیــت اســرائیل از پــس آن 
تــا اَدرِعــی پیشــروی کردنــد، جایــی کــه شــاه غــول پیکــر و نیروهایــش انتظــار نزدیــک 
شــدن آنــان را مــی کشــید. عــوج بــا مهــارت مــکان نبــرد را انتخــاب کــرده بــود. شــهر 
تنــد از دشــت برآمــده، پوشــیده از  بــا شــیبی  بــود،  پهنــاور  مــرز فالتــی  ادرعــی در 
صخــره هایــی کــج و معــوج و تیــز. تنهــا راههایــی کــه بــه آنجــا مــی رســید گذرگاههــای 
رفــت.در  بــاال  آنهــا  از  مــی شــد  بــه ســختی  کــه  پرشــیب و صعــب  بودنــد  باریــک 
صــورت شکســت، ســربازانش مــی توانســتند جــان پناهــی در آن گســتره صخــره ای 

بیابنــد، جایــی کــه بــرای غریبــه هــا تعقیــب آنــان غیــر ممکــن بــود.
پادشــاه کــه از پیــروزی اش اطمینــان داشــت، ارتــش بــی کرانــش را بــه فــالت بــاز 
آورد، یعنــی زمانــی کــه فریــاد هــای جنــگ طلبانــه از فــراز دشــت شــنیده شــد، یعنــی 
جایــی کــه شــاید هــزاران نیــزه دیــده مــی شــدند؛ بــی تــاب بــرای نبــرد بودنــد. وقتــی چشــم 
یهودیان به هیبت مغرور غول غول ها که بر فراز سربازان ارتشش قد برافراشته بود 
افتــاد، و اســتحکامات بــه ظاهــر تســخیر ناپذیرشــان را دیدنــد کــه در پشتشــان هــزاران 
نفر سنگر گرفته بودند، قلب بسیاری از یهودیان از ترس در سینه لرزید. اما موسی 
آرام و متین بود. درباره پادشاه باشان خداوند گفته بود: » از او مترس، زیرا که او و 
تمامــی قومــش و زمینــش را بــه دســت تــو تســلیم نمــوده ام، تــا بــه طــوری کــه بــا ســیحون 

َملــک اموریــان کــه در حشــبون ســاکن بــود، عمــل نمــودی، بــا او نیــز عمــل نمائــی «. 
ایمــان آرام رهبرشــان الهــام بخــش مردمــی گشــت کــه بــه خــدا ایمــان داشــتند. 
تمــام بــاور آنهــا بــه بــازوی قــادر متعــال بــود کــه موجــب شکستشــان نگشــت. نــه 
ســنگی  اســتحکامات  و  مســلح،  ســپاه  شــهرها،  بــاروی  نــه  و  نیرومنــد،  غولهــای 
نتوانســتند در برابــر ســاالر ارتــش خداونــد تــاب بیاورنــد. خداونــد ارتــش را رهبــری 
نمــود؛ خداونــد دشــمن را مغلــوب کــرد، خداونــد از جانــب اســرائیل فاتــح گشــت. 
شــاه غــول پیکــر و ارتــش او نابــود شــدند، و چیــزی نگذشــت کــه بنــی اســرائیل تمــام 
کشــور را تصاحــب نمــود. بدیــن ترتیــب آن مــردم عجیــب کــه خــود را بــه بــت پرســتی 

و شــناعت واگــذار نمــوده بودنــد از صفحــه روزگارمحــو شــدند.
در پیــروزی هایــی کــه در باشــان و جلعــاد بــه دســت آمدنــد، بســیاری بــه یــاد 
خاطراتــی کــه در طــول ایــن چهــل ســال رخ داده بــود، افتادنــد؛ در قــادش بــود کــه 
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اســرائیل محکــوم بــه ســرگردانی در بیابــان گردیــد. دیدنــد کــه گزارشــات جاسوســان 
در رابطــه بــا ســرزمین موعــود از بســیاری جهــات درســت بــوده، شــهرها بــزرگ و 
بــه  هــا  کوتولــه  غولهــا همچــون  آن  بــا  مقایســه  در  اســرائیلیان  و  بودنــد،  محصــور 
نظــر مــی رســیدند. امــا اکنــون مــی توانســتند ببیننــد چگونــه اشــتباهات پدرانشــان 
موجــب بــی ایمانــی بــه قــدرت خداونــد شــده بــود. تنهــا همیــن امــر از ورود ســریع 

آنــان بــه ســرزمین موعــود جلوگیــری نمــوده بــود.
هنگامــی کــه همــان بــار نخســتین مهیــای اولیــن ورودشــان بــه کنعــان مــی شــدند، 
عهــدی داده شــد کــه شــرایطی بســیار آســان تــر از وضعیــت کنونــی ایجــاد مــی کــرد. 
خداونــد بــه مردمــش قــول داده بــود اگــراز صــدای او پیــروی کننــد، او پیــش روی آنــان 
بــه راه مــی افتــاد و بــه نبــرد بــا دشمنانشــان مــی پرداخــت، حتــی قــرار بــود زنبورهــای 
بیــرون  تــا ســاکنان ســرزمین هــای مــورد نظــر را  ســرخ رنــگ زهرآگیــن را بفرســتند 
برانــد. وحشــت از ملــل دیگــر چنــدان در دل آنهــا راه نیافتــه بــود، و تمهیــدات کمــی 
بــرای مقابلــه بــا پیشــرفت آنــان در نظــر گرفتــه شــده بــود. امــا هنگامــی کــه خداونــد 
اســرائیلیان را فرمــود پیــش برونــد ، بایــد بــه ســوی دشــمن هشــیار و قدرتمنــد مــی 
شــتافتند و بــا ارتشــهایی بــزرگ و آمــوزش دیــده مــی جنگیدنــد کــه آمــاده مقاومــت 

در برابــر حرکــت آنهــا بودنــد.
قــرار گرفتنــد کــه  بــا عــوج و ســیحون، مــردم تحــت همــان آزمونهایــی  نبــرد  در 
بســیار  آزمــون  اکنــون  لیکــن  بودنــد.  خــورده  شکســت  آشــکارا  درآنهــا  پدرانشــان 
ســخت تــر از زمانــی بــود کــه خداونــد بــه اســرائیلیان فرمــان حرکــت داد. از زمانــی 
کــه از رفتــن امتنــاع ورزیــده بودنــد، آنگونــه کــه بــه آنــان در نــام خــدا فرمــوده شــده 
بــود، ســختی هــای راهشــان بیشــتر شــده بــود. بدیــن ترتیــب بــود کــه خداونــد هنــوز 
مردمــش را مــی آزمــود. و چنانچــه از ایــن امتحــان ســربلند بیــرون نمــی آمدنــد، بــاز 
هــم بــه همــان جــای قبلــی بــاز مــی گشــتند. آزمــون دوم نزدیــک تــر مــی گشــت و 
بســیار از اول ســخت تــر مــی شــد. ایــن شــرایط تــا زمانــی کــه در آزمــون تــاب مــی 
آوردنــد، ادامــه مــی یافــت، و اگــر همچنــان طاغــی مــی ماندنــد، خداونــد روشــنایی 

خــود را از آنــان گرفتــه، در تاریکــی رهایشــان مــی نمــود.
اکنــون قــوم یهــود بــه یــاد مــی آورد چگونــه در گذشــته بــه جنــگ رفتــه بودنــد و 
قشونشــان تــار و مــار شــده بــود، و هــزاران نفــر هــالک. امــا در آن زمــان مســتقیماً 
بــا فرمــان خــدا مقابلــه کــرده بودنــد. آنهــا بــدون موســی، یعنــی رهبــر منصــوب خــدا، 
اقــدام کــرده بودنــد، بــدون ســتون ابــر، یعنــی نمــاد حضــور الهــی؛ و نیــز بــدون تابــوت. 

436, 437

FA-PP-Body.indd   465 3/20/19   1:18 PM



۴66  | مشایخ و انبیاء

امــا ایــن بــار موســی بــا آنهــا بــود کــه بــا ســخنانی از جنــس امیــد و ایمــان قلبهایشــان 
مــی  بــود، مســیر را هدایــت  ابــر  از  کــه در ضریحــی  تقویــت کنــد؛ پســر خــدا،  را 
کــرد و نیــز تابــوت مقــدس همراهشــان. ایــن تجربــه بــرای مــا درســی دارد. خداونــد 
توانــای اســرائیل، خــدای مــا اســت. مــا تنهــا مــی توانیــم بــه او ایمــان داشــته باشــیم، 
و چنانچــه از فرامیــن او پیــروی نماییــم، بــه همــان آشــکاری کــه بــرای مردمــش در 
روزگار قدیــم کار کــرد بــرای مــا نیــز موثــر خواهــد بــود. هرآنکــس کــه در پــی رهــروی 
در راه مســئولیت باشــد، در مــواردی مــورد هجــوم شــک و بــی ایمانــی قــرار مــی 
گیــرد. گاهــی ایــن راه آنچنــان بــا موانــع گوناگــون مســدود اســت، و بــه ظاهــر غیــر 
قابــل عبــور، کــه آنهایــی را کــه بــه نومیــدی تســلیم شــده انــد، دلســرد مــی نمایــد؛ 
لیکــن خداونــد بــه چنیــن مردمــی مــی گویــد: بــه پیــش برویــد. بــه هــر قیمتــی کــه شــده 
مســئولیت خــود را انجــام دهیــد. ســختی هایــی کــه ایــن چنیــن ســهمگین بــه نظــر 
مــی آینــد، کــه روحتــان را از وحشــت آکنــده مــی نمایــد، بــه محــض آغــاز حرکتتــان در 

مســیر اطاعــت، فروتنــی و ایمــان بــه خــدا، محــو مــی گردنــد.
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پــس از فتــح باشــان و در حیــن بازگشــت از اردن، قــوم اســرائیل کــه خــود را 
بــاالی  یعنــی  کنــار رود خیمــه زد،  کــرد، در  مــی  بــه کنعــان مهیــا  آنــی  بــرای حملــه 
ورودی شــان بــه دریــای ســرخ، و درســت در برابــر دشــت اریحــا. آنهــا در یــک قدمــی 
زیــاد موآبیــان را  امــر موجبــات وحشــت  قــرار داشــتند، و همیــن  مــوآب  مرزهــای 

بــود. فراهــم آورده 
تــا آن زمــان موآبیــان مــورد تعــرض اســرائیلیان قــرار نگرفتــه بودنــد، بــا ایــن حــال 
شــاهد سرنوشــت شــوم همسایگانشــان در کشــورهای اطــراف بودنــد . آموریــان کــه 
پیشــتر آنــان را ناگزیــر بــه عقــب نشــینی کــرده بودنــد، شکســت ســختی از اســرائیل 
خــورده بودنــد، و اکنــون ســرزمینهایی کــه آموریــان از موآبیــان غصــب کــرده بودنــد 
در اختیــار بنــی اســرائیل بــود. ارتشــهای باشــان در برابــر نیروهــای اســرار آمیــزی کــه 
ســتون ابر در برشــان گرفته بود، تســلیم شــده، و اســتحکامات عظیمشــان به تصرف 
یهودیان در آمده بود. موآبیان جرأت حمله به آنان را نداشــتند؛ امیدی به توســل به 
نیــروی ارتــش نبــود زیــرا در برابــر قــدرت فــوق طبیعــی ای کــه بــه نفــع یهودیــان کار مــی 
کــرد، بــی فایــده بــود. امــا همچــون فرعــون، آنــان نیــز تصمیــم گرفتنــد از نیــروی ســحر و 
جادو برای مقابله با کار خداوند بهره گیرند. می خواستند اسرائیل را نفرین کنند.

بــر اســاس ملیــت،  بــا مدیانــی هــا داشــتند کــه  اهالــی مــوآب روابــط نزدیکــی 
قــوم و مذهــب شــکل گرفتــه بــود. بــاالق، شــاه موآبیــان، در دل هــم قومــان خویــش 
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تــرس اســرائیلیان را انداخــت و بــا نقشــه هایــش همــکاری شــان را بــر علیــه اســرائیل 
تحکیــم بخشــید و در پیامــی گفــت: » االن ایــن گــروه هرچــه بــه اطــراف مــا هســت، 
خواهنــد لیســید، بــه نوعــی گاد ســبزه صحــرا را لیســید «. گفتــه مــی شــد بلعــام 
کــه ســاکن بیــن النهریــن بــود، دارای قدرتهــای مافــوق طبیعــی اســت و ایــن شــهرت 
تــا ســرزمین مــوآب هــم رســیده بــود. تصمیــم بــر ایــن شــد کــه او را بــه جهــت کمــک 
فراخواننــد. بــر همیــن اســاس رســوالنی » از بــزرگان مــوآب و مدیــان « فرســتاده 

شــدند تــا ســحر و پیشــگویی بــر علیــه اســرائیل را بــه دســت آورنــد.
بــی درنــگ فرســتادگانی بــرای ســفری طوالنــی بــه کوهســتانها و بیابانهــای بیــن 
النهریــن گســیل شــدند؛ و بــه محــض یافتــن بلعــام، پیــام پادشاهشــان را بــه او ابــالغ 
نمودنــد: » اینــک قومــی از مصــر بیــرون آمــده انــد و هــان روی زمیــن را مســتور مــی 
ســازند و در مقابــل مــن مقیــم مــی باشــند. پــس االن بیــا و ایــن قــوم را بــرای مــن 
لعنــت کــن، زیــرا کــه از مــن قــوی ترنــد، شــاید توانــی یابــم بــر ایشــان غالــب آییــم، و 
ایشــان را از زمیــن خــود بیــرون کنــم. زیــرا مــی دانــم هرکــه را تــو برکــت دهــی مبــارک 

اســت و هرکــه را لعنــت کنــی، ملعــون اســت «. 
زمانــی بلعــام مــردی نیــک بــود و پیــام آور خــدا؛ لیکــن مرتــد گشــته بــود و خــود را بــه 
آزمندی وانهاده بود؛ با این وجود هنوز اعالم می کرد که خادم اعلی علیین است. 
او از کار خداوند به نفع بنی اسرائیل ناآگاه نبود؛ و هنگامی که رسوالن پیام خود را 
شفاهاً اعالم نمودند، به خوبی می دانست که باید از دریافت پاداش باالق امتناع 
کنــد و فرســتادگان را بازگردانــد. لیکــن دســت و دلــش لرزیــد و وسوســه گشــت و از 
رســوالن درخواســت نمــود تــا آن شــب را در آنجــا بماننــد، و چنیــن اعــالم کــرد کــه نمــی 
توانــد پاســخ قطعــی آنــان را تــا زمانــی کــه از خداونــد مشــورتی دریافــت نکــرده، بدهــد. 
بلعــام مــی دانســت کــه نفرینــش بــر اســرائیل کارگــر نیســت. خــدا طرفــدار آنهــا بــود و تــا 
زمانی که با خداوند دل راست بودند، هیچ نیروی مخالفی از بهشت و جهنم نمی 
توانست بر آنان چیره شود. لیکن تملق رسوالن غرور او را خوش آمد: » هرکه را تو 
برکــت دهــی مبــارک اســت و هرکــه را لعنــت کنــی، ملعــون اســت.» تطمیــع هدایــای 
کالن و گرانقیمت و تمجید بعد از آن، طمع او را تحریک نمود. با آزمندی گنجهای 
پیشــکش شــده باالق را پذیرفت و پس از آن در حالی که اذعان می کرد مطیع اراده 

خداوند اســتف تالش نمود از خواســته باالق پیروی نماید.
شــب هنــگام فرشــته خداونــد بــا پیامــی بــر بلعــام ظاهــر شــد: » بــا ایشــان مــرو و 
قــوم را لعنــت مکــن، زیــرا مبــارک هســتند «. صبحــدم بلعــام بــا بــی میلــی رســوالن 
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را اخــراج کــرد، لیکــن ســخن خداونــد را بــه آنــان نگفــت. وی کــه بــه ناگهــان خــود را از 
رویــای کســب شــهرت و افتخــار مــردم محــروم مــی دیــد، بــا تنــدی و عتــاب بــه آنــان 
گفت: » به زمین خود بروید زیرا خداوند مرا اجازت نمی دهد که با شما بیایم «. 
بلعــام » مــزد نادرســتی را دوســت مــی داشــت « )دوم پطــرس 2: 1۵(. گنــاه آزمنــدی 
کــه خداونــد آن را همچــون زنــاکاری مــی شناســد، از او یــک فرصــت طلــب ســاخته 
بــود و از طریــق همیــن یــک گنــاه، شــیطان مهــار تمــام زندگــی تــو را بــه دســت گرفتــه 
بــود. بــه همیــن دلیــل بــود کــه او نابــود شــده بــود. آن کــه اغــوا گــر اســت، همیشــه بــا 
پیشــنهاد مــال و شــهرت دنیــوی انســان را از خدمــت بــه خداونــد بــاز مــی دارد. او بــه 
آنهــا مــی گویــد کــه بــه خاطــر افــراط آنــان در پــاک نــگاه داشــتن وجــدان اســت کــه از 
ســعاددت دنیــوی بــی بهــره مانــده انــد. پــس بســیاری بــه خــود جــرأت مــی دهنــد کــه 
از راه درســتی و پاکــی خــارج شــوند. هــر گامــی کــه بــه خطــا برداشــته مــی شــود، گام 
بعــدی را آســان تــر مــی نمایــد، و ایــن امــر آنــان را گســتاخ تــر مــی ســازد. وقتــی یــک 
بــار خــود را بــه حــرص و آزمنــدی و حــب قــدرت واگــذار مــی نماینــد، شــهامت مــی 
یابند کارهای وحشــتناک تری هم انجام دهند. بســیاری خود را اینگونه فریب می 
دهنــد کــه مــی تواننــد فقــط بــرای مــدت محــدودی درســتکاری ســخت گیرانــه را بــرای 
کســب امتیازات دنیوی کنار بگذارند، و به محض دســت یابی به هدفشــان، روش 
خــود را آنگونــه کــه مــی خواهنــد، تغییــر دهنــد. چنیــن مردمــی خــود را در دام شــیطان 

گرفتــار مــی کننــد، و معــدود کســانی مــی تواننــد از آن بگریزنــد. 
وقتــی رســوالن بــه بــاالق گــزارش دادنــد کــه پیشــگو از آمــدن بــا آنــان خــود داری 
کــرده اســت، اعــالم نکردنــد خداونــد او را از چنیــن کاری منــع کــرده اســت. شــاه 
کــه گمــان مــی کــرد بلعــام صرفــاً بــه دلیــل چانــه زنــی بــرای دســتمزد بیشــتر چنیــن کــرده 
اســت، شــاهزادگان بیشــتری را ارســال داشــت که از شــأن و مقام باالتری نســبت 
دســتمزد  و  افتخــار  قــول  آنــان خواســت  از  و  بودنــد  برخــوردار  نخســت  گــروه  بــه 
بیشــتری بدهنــد و دستشــان را بــاز گذاشــت کــه از هــر روشــی کــه مــی خواهنــد 
بــرای  بــاالق  پیــام اضطــراری  نماینــد.  را جلــب  بلعــام  تــا رضایــت  اســتفاده کننــد 
پیشــگو چنیــن بــود: » تمنــا اینکــه از آمــدن نــزد مــن انــکار نکنــی. زیــرا کــه البتــه تــو را 
تکریــم بســیار خواهــم نمــود، و هرآنچــه بــه مــن بگویــی بــه جــا خواهــم آورد، پــس بیــا و 

ایــن قــوم را بــرای مــن لعنــت کــن «. 
بــه درخواســت رســوالن  نیــز آزمایــش شــد. در پاســخ  بــار  بــرای دومیــن  بلعــام 
مقــدار  کــه هــر  بدانــان اطمینــان داد  و  نمــود  پــاک و درســتکاری  ادعــای وجــدان 
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زر و ســیم بــدو بدهنــد، نمــی تواننــد او را وادار کننــد در برابــر اراده و خواســت 
خــدا اقدامــی نمایــد. امــا در دلــش غنــج مــی زد کــه ای کاش مــی شــد از خواســته 
شــاه پیــروی کنــد؛ گرچــه اراده خداونــد کامــالً بــرای او تفهیــم شــده بــود، از رســوالن 
خواســت کــه در رفتــن تعلیــل کننــد تــا او بــاز هــم از خــدا در ایــن بــاره پرســش کنــد. 

گویــی قــادر متعــال انســان اســت کــه بتــوان او را متقاعــد نمــود. 
شــب هنــگام خداونــد بــر بلعــام ظهــور کــرد . گفــت، » اگــر ایــن مردمــان بــرای 
طلبیــدن تــو بیاینــد، برخاســته، همــراه ایشــان بــرو، امــا کالمــی را کــه مــن بــه تــو گویــم بــه 
همــان عمــل نمــا «. تــا اینجــا خداونــد بــه بلعــام اجــازه فرمــود کــه از خواســت دل خــود 
پیــروی کنــد، زیــرا کــه در ایــن بــاره مصمــم بــود. او بــه دنبــال انجــام اراده خداونــد نبــود، 
بلکه راه خود را پیش گرفته بود، و سپس تالش کرد اجازه خداوند را بدست آورد.

حتــی امــروزه نیــز هــزاران نفــر همیــن روش را پیــش میگیرند.آنــان هیــچ مشــکلی 
بــرای درک مســئولیت خــود ندارنــد اگــر چنانچــه موافــق بــا میــل و خواســته شــان 
باشــد.این مهــم در برابــر چشمانشــان در کتــاب مقــدس آمــده اســت، و یــا شــرایط 
و دالیــل بســیاری در ایــن رابطــه ارائــه شــده انــد. لیکــن از آنجــا کــه ایــن مــدارک و 
دالیــل در تضــاد بــا خواســته هــا و تمایــالت آنهــا اســت، آنهــا را کنــار گذاشــته و بــه 
خــود اجــازه مــی دهنــد رو بــه ســوی خــدا کننــد و مسئولیتشــان را دوبــاره از او جویــا 
شــوند. بــا دیانــت ظاهــری مشــتاقانه و طوالنــی بــرای روشــنایی دســت بــه دعــا برمــی 
دارنــد. لیکــن خداونــد فریــب آنــان را نمیخــورد. او اغلــب بــه آنهــا اجــازه میدهــد کــه 
از امیــال خــود پیــروی کننــد و از عواقــب آن رنــج بکشــند. » لیکــن قــوم ســخن مــرا 
نشــنید، و اســرائیل مرا ابا نمود. پس ایشــان را به ســختِی دلشــان ترک کردم که به 
مشــورت هــای خــود ســلوک نماینــد « )مزامیــر81 : 11-12(. زمانــی کــه شــخصی 
مســئولیتش را بــه شــفافی مــی بینــد، نبایــد بــه خــود اجــازه جســارت دهــد کــه بــا دعــا 
به نزد خداوند رفته تا شــاید از انجام آن معذور شــود. به جای چنین کاری او می 
بایســت بــا روحیــه ای فروتنانــه و رضامنــد درخواســت قــدرت و خــرد الهــی را نمایــد 

تــا خواســتش را اجــرا نمایــد.
واســطه  بــه  حــال  ایــن  بــا  بودنــد؛  فرومایــه  و  پرســت  بــت  مردمانــی  موآبیــان 
انــدازه  بــه  پــروردگار  نظــر  بودنــد، گناهشــان در  کــرده  کــه دریافــت  روشــنایی ای 
خطــای بلعــام بــزرگ نبــود. از آنجــا کــه بلعــام مدعــی بــود پیــام آور خــدا اســت، 
هــر چــه مــی گفــت بایــد از جانــب قــدرت خداونــد گفتــه شــده باشــد. از ایــن رو 
اجــازه نداشــت هــر چــه مــی خواهــد بگویــد، بلکــه بایــد تنهــا آنچــه را کــه خداونــد 
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بــه اون گفتــه بــود بــه اطــالع مــردم برســاند. » امــا کالمــی را کــه مــن بــه تــو گویــم بــه 
همــان عمــل نمــا « ایــن فرمــان الهــی بــود.

اگــر رســوالن مــوآب بــه دنبالــش مــی آمدنــد، بلعــام اجــازه همراهــی بــا آنــان را 
یافتــه بــود. لیکــن آنــان کــه از ایــن همــه تأخیــر خشــمگین گشــته بودنــد و انتظــار امتنــاع 
دیگــری را از جانــب بلعــام مــی کشــیدند، راهــی موطــن خــود شــدند، بــی آنکــه از 

مشــورت او بهــره برنــد. دیگــر بهانــه ای بــرای پیــروی از درخواســت هــای او نبــود.
لیکــن بلعــام مــی خواســت از پــاداش اطمینــان یابــد؛ پــس بــر االغــی کــه بــرای 
طــی طریــق بــه آن عــادت داشــت، ســوار شــد و رو بــه ســوی کشــور مقصــود نمــود. 
هنــوز هــم مــی ترســید کــه اجــازه الهــی باطــل شــود، پــس بــا شــتاب بــه پیــش مــی رفــت 

کــه نکنــد بــه دلیلــی آن پــاداش مطلــوب از دســت بــرود.
حیــوان  «. چشــم  ایســتاد  وی  مقاومــت  بــه  راه  در  فرشــته خداونــد   « لیکــن 
بــر فرســتاده خــدا افتــاد کــه بــه چشــم ســوارش نمــی آمــد، در نتیجــه از راه اصلــی 
برگشــت و بــه مزرعــه ای وارد شــد. بلعــام بــا ضربــات بــی رحمانــه حیــوان را بــه راه 
بازگردانــد؛ امــا بــار دیگــر در مــکان باریــک دیگــری کــه محصــور بیــن دو دیــوار بــود، 
فرشــته ظاهــر شــد، و حیــوان کــه از ایــن هیبــت تهدیــد آمیــز بــه وحشــت افتــاده بــود 
ســعی کــرد فــرار کنــد کــه در همیــن حیــن پــای اربابــش را بــه دیــوار کوبیــد. بلعــام نابینــا 
از مداخلــه الهــی بــود و نمــی دانســت خــدا راهــش را بســته اســت. بــه خشــم آمــد و 

بــی رحمانــه بــه زدن حیــوان پرداخــت تــا او را مجبــور بــه پیشــروی کنــد.
بــاز هــم » در جایــی تنــگ، کــه جایــی بــه جهــت برگشــتن بــه چــپ یــا راســت 
نبــود» فرشــته خــدا همچــون گذشــته بــا حالتــی تهاجمــی ظاهــر شــد؛ حیــوان بیچــاره 
بــه لــرزه افتــاد، کامــال از حرکــت بــاز ایســتاد و در زیــر پــای ســوارش نقــش بــر زمیــن 
شــد. خشــم بلعــام از حــد گذشــت و بــا چوبدســتی اش ســخت تــر و بــی رحمانــه 
تــر از پیــش حیــوان را زد. خداونــد زبــان االغ را بــاز کــرد: » لکــن او از تقصیــر خــود 
توبیــخ یافــت کــه حمــار گنــگ بــه زبــان انســان متنطــق شــده، دیوانگــی نبــی خــود را 
توبیــخ نمــود « )دوم پطــرس 2: 16(. حیــوان گفــت :» بــه تــو چــه کــرده ام کــه مــرا ایــن 
ســه مرتبــه زدی؟ « بلعــام از ممانعــت پیــش آمــده در ســفر بــر آشــفته بــود، بــا غــرور 
یــک موجــود هوشــمند تــر پاســخش داد: از ایــن جهــت کــه تــو مــرا اســتهزا نمــودی!

کاش کــه شمشــیر در دســت مــن مــی بــود کــه االن تــو را مــی کشــتم. ایــن هــم 
جادوگــر مدعــی ای کــه بــرای نفریــن جماعتــی مــی رود تــا قدرتشــان را مضمحــل 

نمایــد، در حالــی کــه حتــی قــدرت نــدارد حیــوان ســواری خــود را بکشــد.
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بــاز شــده بودنــد، و مــی توانســت فرشــته خــدا را کــه  اکنــون چشــمان بلعــام 
بــا شمشــیر آختــه آمــاده هالکتــش بــود، ببینــد. پــس از تــرس» خــم شــده، بــه روی 
در افتــاد «. فرشــته گفــت: » االغ خــود را ایــن ســه مرتبــه چــرا زدی؟ اینکــه مــن بــه 
مقاومــت تــو بیــرون آمــدم، زیــرا کــه ایــن ســفر تــو در نظــر مــن از روی تمــرد اســت.و 
االغ مرا دیده، این سه مرتبه از من کناره جست، و اگر از من کناره نمی جست، 

یقینــاً االن تــو را مــی کشــتم و او را زنــده نــگاه مــی داشــتم «. 
بلعــام زندگــی خــود را مدیــون حیــوان بیچــاره ای مــی دانســت کــه ســبعانه بــا 
او رفتــار کــرده بــود. شــخصی کــه مدعــی بــود نبــی خــدا اســت، کــه چشــمانش بــاز 
بــه واســطه آزمنــدی و جــاه  هســتند و مــی توانــد تصویــر خداونــد قــادر را ببینــد، 
طلبی چنان کور شــده بود که نمی توانســت فرشــته خدا را که به چشــم خری می 
آمــد، ببینــد.» خــدای ایــن عصــر ذهنهــای بــی ایمانــان را کــور کــرده « )دوم قرنتیــان 
۴:۴(. چنــد نفــر بدیــن ترتیــب نابینــا شــده انــد؟ آنــان بــا شــتاب بــه راههــای ممنوعــه 
مــی رونــد، و از تشــخیص ایــن حقیقــت ناتواننــد کــه خــدا و فرشــتگانش بــر ضــد 
آنهــا هســتند. آنــان نیــز همچــون بلعــام از کســانی کــه ازنابــودی شــان جلوگیــری مــی 

کننــد، خشــمگین مــی گردنــد.
بــر او  بــرآن روحیــه ای کــه  بــود  بــا آن حیــوان زبــان بســته گواهــی  رفتــار بلعــام 
مســتولی شــده بود. » مرد عادل بر جان حیوان خود تفکر می کند، اما رحمتهای 
شــریران ســتم کشــی اســت « )امثــال 12: 10(. کمتــر افــرادی بــه اهمیــت گنــاه 
ســوء اســتفاده از حیوانــات و رنــج و درد ناشــی از بــی توجهــی بــه آنــان پــی مــی برنــد. 
اویــی کــه خالــق انســان اســت، حیواناتــی از درجــه پاییــن تــر را نیــز بــه وجــود آورده 
اســت، و » خداونــد بــرای همــگان نیکــو اســت، و رحمتهــای وی بــر همــه اعمــال 
وی اســت « )مزامیــر 1۴۵: 9(. حیوانــات از بــرای خدمــت بــه انســان آفریــده شــده 

انــد، امــا او حــق نــدارد کــه بــا زور و اعمــال خشــونت بــا آنــان رفتــار نمایــد.
ایــن امــر بــه دلیــل گنــاه انســان اســت کــه: » مــا مــی دانیــم کــه تمــام خلقــت تــا 
هم اکنون از دردی همچون درد زایمان می نالد « )رومیان 8: 22(. از این جهت 
اســت کــه نامهایــی چــون رنــج و مــرگ معنــی یافتــه انــد، نــه تنهــا بــرای انســان بلکــه 
حتــی بــرای حیوانــات. امــا بــی شــک ایــن انســان اســت کــه بایــد بــه دنبــال روشــن 
ســاختن راهــش باشــد بــه جــای اینکــه بــار رنــج و دردی را کــه از گناهــش سرچشــمه 
گرفتــه بــر دوش مخلوقــات خداونــد بگــذارد. کســی کــه از حیوانــات تنهــا بــه خاطــر 
اینکــه صاحبشــان اســت ســو اســتفاده مــی نمایــد، هــم ترســو اســت و هــم ســتمگر. 
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اذیــت کــردن عملــی شــیطانی اســت، چــه نســبت بــه انســانهای هــم نژادمــان باشــد 
شــقاوت  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  بســیاری  شــاید  بســته.  زبــان  مخلوقــات  بــرای  چــه  و 
آنــان هرگــز توســط دیگــران فهمیــده نخواهــد شــد، چراکــه فکــر میکننــد حیوانــات 
افــراد  ایــن  اگــر چشــمان  لیکــن  کننــد.  فــاش  را  امــر  ایــن  تواننــد  نمــی  بســته  زبــان 
همچــون بلعــام بــاز مــی شــد، فرشــته خداونــد را مــی دیدنــد کــه همچــون شــاهدی 
بــه  گــزارش  آنــان در دادگاه آســمانی شــهادت دهــد.  بــر علیــه  تــا  ایســتاده اســت 
آســمان فرســتاده مــی شــود، و روزی خواهــد آمــد کــه داوری بــر علیــه آنهایــی کــه از 

مخلوقــات خداونــد سواســتفاده کــرده انــد، اعــالم گــردد.
زمانی که بلعام فرستاده خدا را به چشم دید، وحشت زده بانگ زد: » گناه 
کــردم زیــرا ندانســتم کــه تــو در مقابــل مــن در راه ایســتاده ای. پــس االن اگــر در نظــر 
تــو ناپســند اســت بــر مــی گــردم.» تصمیــم خداونــد ایــن بــود کــه او همچنــان رنــج 
ســفر را تحمــل کنــد، امــا بــه او متذکــر شــد کــه بــاز هــم بایــد مهــار کالم او در دســت 
اراده و قــدرت الهــی باشــد. خداونــد بــه موآبیــان گــواه مــی داد کــه قــوم یهــود تحــت 
حمایــت و قیمومیــت آســمانی قــرار داشــت، و ایــن امــر بــه شــکل موثــر زمانــی رخ 
مــی داد کــه بــه آنــان نشــان مــی داد چقــدر بلعــام حتــی بــرای نفریــن کــردن اســرائیل 

بــدون اجــازه الهــی، بــی قــدرت اســت.
پادشــاه مــوآب کــه از نزدیــک شــدن بلعــام بــا خبــر شــده بــود بــا ملتزمیــن بســیار 
بــه ســوی مرزهــای پادشــاهی اش شــتافت تــا بــه او خــوش آمــد گویــد. هنگامــی کــه 
از تأخیــر وی بــا وجــود آن پــاداش گرانبهــا کــه انتظــارش را مــی کشــید اظهــار شــگفتی 
شــد، بلعــام گفــت: » اینــک نــزد تــو آمــده ام. آیــا االن هیــچ قدرتــی دارم کــه چیــزی 
بگویــم؟ آنچــه خــدا بــه دهانــم مــی گــذارد، همــان را خواهــم گفــت «. بلعــام از ایــن 
محدودیــت و تنگنــا بــه شــدت متأســف بــود؛ از ایــن مــی ترســید کــه شــاید نیــت او بــه 

انجــام نرســد، زیــرا قــدرت مهــار کننــده خداونــد بــر او مســتولی بــود.
بــه همراهــی اشــخاص سرشــناس پادشــاهی اش،  بــا شــکوه تمــام و  پادشــاه 
» بلعــام را بــه بلنــدی هــای بعــل آورد «، یعنــی جایــی کــه از آنجــا مــی شــد جمعیــت 
اســرائیل را برانــداز کننــد. همچنــان کــه بــر فــراز بلنــدی هــای ســربه فلــک کشــیده 
قــرار  دســت  پاییــن  در  کــه  برگزیــده خداونــد  قــوم  اردوگاه  بــه  نبــی  بــود،  ایســتاده 
داشــت، نظــاره کــرد. چقــدر اســرائیلیان از آنچــه در یــک قدمــی شــان مــی گذشــت 
کــم مــی دانســتند! چقــدر از مراقبــت خداونــد بــه نفعشــان کــه شــب و روز بــر آن 
افــزوده مــی شــد کــم اطــالع بودنــد! چقــدر درک خفیفــی دارنــد مــردم خــدا! چقــدر 
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در همــه قــرون و اعصــار کُنــد ذهــن هســتند تــا محبــت عظیــم و رأفــت بــی کرانــش را 
درک کننــد! اگــر قــدرت فــوق العــاده خداونــد را کــه بــی وقفــه بــه خاطــر آنــان اعمــال 
مــی شــد تشــخیص مــی دادنــد، آیــا قلبهایشــان از محبــت او و احتــرام بــه بزرگــی و 
قدرتــش ماالمــال نمــی شــد؟ بلعــام چیزهایــی دربــاره قربانــی هــا و هدایــای قــوم 
یهــود شــنیده بــود، و امیــدوار بــود شــاید بتوانــد بــا ســبقت از آنــان در ارائــه قربانــی 
هــای ارزشــمند، بــرکات خــدا را جلــب کــرده، هــدف گنــاه آلــود خــود را بــا موفقیــت 
بــه انجــام رســاند. بدیــن ترتیــب احساســات موآبیــان بــت پرســت مهــار اندیشــه او را 
بــه دســت مــی گرفــت. عقــل او تبــاه شــده بــود، دیــد روحانــی وی مخــدوش شــده 

بــود؛ بــا تســلیم خــود بــه قــدرت شــیطان، خــود را کــور کــرده بــود.
بــه دســتور بــاالق هفــت قربانــگاه بنــا گردیدنــد، و او بــرای هــر یــک قربانــی ای 
پیشــکش نمــود. پــس از آن بــه جانــب » مکانــی رفیــع « رفــت تــا خــدا را مالقــات 
کنــد، و تعهــد کــرد هــر آنچــه خداونــد بــه او بگویــد از برایــش بازگــو و فــاش نمایــد.

 پادشــاه مــوآب بــه همــراه نجیــب زادگان و شــاهزادگانش در مجــاورت قربانــی 
تــا  گرفــت  مــی  شــکل  اطرافشــان  در  فزاینــده  اشــتیاقی  کــه  حالــی  در  ایســتادند 
انتظــار ســخنی  مــردم در  آمــد و  بــاز  او  باالخــره  باشــند.  نبــی را شــاهد  بازگشــت 
بودنــد کــه مــی بایســت بــرای ابــد قدرتــی را کــه بــه ســود آن مــردم اعمــال مــی شــد از 

کار بیانــدازد. بلعــام چنیــن گفــت:
» بــاالق َملــک مــوآب مــرا از ارام، از کوههــای مشــرق آورد کــه بیــا یعقــوب را 
بــرای مــن لعنــت کــن، و بیــا اســرائیل را نفریــن نمــا. چگونــه لعنــت کنــم آن را کــه خــدا 
لعنــت نکــرده اســت؟ و چگونــه نفریــن نمایــم آن را کــه خداونــد نفریــن ننمــوده اســت؟ 
زیــرا از ســر صخــره هــا او را مــی بینــم. و از کوههــا او را مشــاهده مــی نمایــم. اینــک 
قومی است که به تنهایی ساکن می شود، و در میان امتها حساب نخواهد شد. 
کیســت که غبار یعقوب را تواند شــمرد یا ربع اســرائیل را حســاب نماید؟ کاش که 

مــن بــه وفــات عــادالن بمیــرم و عاقبــت مــن مثــل عاقبــت ایشــان باشــد «. 
بلعــام اعتــراف کــرد کــه بــا نیــت نفریــن اســرائیل بدانجــا آمــده اســت، لیکــن کالمــی 
کــه بــر لــب رانــده بــود دقیقــاً بــر ضــد خواســت و احساســات قلبــی اش بــود. وادار 

شــده بــود کــه اســرائیل را برکــت دهــد، در حالــی کــه قلبــش سرشــار از نفریــن بــود.
همیــن کــه بلعــام بــه اردوگاه اســرائیل نظــر کــرد، بــا حیــرت گــواه نیکبختــی آنــان 
را دیــد. آنــان را بــه عنــوان جماعتــی خشــن و فاقــد ســازماندهی بــه او شناســانده 
بودند که دســته دســته به آن کشــور هجوم آورده و برای ســرزمینهای پیرامون آفت 
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و وحشــت بودنــد؛ امــا ظاهرشــان صــد در صــد بــا ایــن گفتــه هــا در تضــاد بــود. وی 
وســعت بــی کــران جمعیــت و ســازماندهی عالــی آنــان را در اردوگاهشــان دیــد کــه 
هریــک نشــان از نظــم و ترتیــب تمــام داشــتند. لطــف عظیمــی کــه خداونــد در حــق 
اســرائیل روا داشــته بــود، و نیــز شــخصیت متمایزشــان بــه عنــوان قــوم برگزیــده خــدا 
به او نشــان داده شــد. آنان نمی بایســت هم رتبه با دیگر ملل در یک جایگاه قرار 
مــی گرفتنــد، بلکــه بایــد در جایگاهــی واال بــر فــراز دیگــران مــی ایســتادند. » اینــک 
قومــی اســت کــه بــه تنهایــی ســاکن مــی شــود، و در میــان امتهــا حســاب نخواهــد 
شــد «. زمانــی کــه ایــن ســخنان گفتــه شــدند هنــوز بنــی اســرائیل بــه شــکل دائــم 
ســاکن نشــده بودنــد، و شــخصیت، منــش و آداب منحصــر بــه فــرد آنــان بــرای بلعــام 
ناشــناخته بــود. لیکــن چقــدر ایــن پیــش بینــی در تاریــخ اســرائیل کــه پــس از آن بــه 
حقیقــت پیوســت، برجســته بــود! در خــالل تمــام ســالهای اســارت در خــالل تمــام 
اعصــاری کــه در میــان بقیــه ملــل پراکنــده بودنــد، بــاز هــم ملتــی متمایــز باقــی مانــده 
بودنــد. پــس قــوم خــدا )اســرائیل راســتین( گرچــه در میــان دیگــر ملــل پراکنــده شــده 

بودنــد، لیکــن مســافرانی بودنــد کــه شــهروندی آنــان در آســمان بــود.
نــه تنهــا تاریــخ مــردم عبرانــی بــه عنــوان یــک ملــت بــه بلعــام نشــان داده شــد، 
بلکــه افزایــش و ســعادت اســرائیل حقیقــی خداونــد را در نزدیکــی آخرالزمــان دیــد. 
وی لطــف ویــژه بــاری تعالــی را بــه نفــع آنانــی کــه محبــت و ترســش را در دل داشــتند 
دیــد. آنــان را دیــد کــه دســت نیرومنــد خداونــد زمانــی کــه بــه دره تاریــک ســایه مــرگ 
وارد مــی شــوند، محافظتشــان مــی کنــد. و آنــان را دیــد کــه از گورهایشــان پیــش مــی 
آینــد در حالــی کــه تــاج شــکوه، افتخــار و نامیرایــی بــر ســر دارنــد. شــادی رهــا شــده 
در شــکوه جــاودان زمیــن نــو آفریــده را نیــز دیــد. آنــگاه کــه بــرآن صخــره خیــره گشــته 
بــود، بانــگ بــرآورد : » کیســت کــه غبــار یعقــوب را توانــد شــمرد یــا ربــع اســرائیل 
را حســاب نمایــد؟ « و تــاج شــکوه و افتخــار را بــر هرجبینــی دیــد، و شــادی ای 
کــه از هــر چهــره ای تشعشــع مــی یافــت، و نیــز بــه زندگــی بــی پایــان شــادی نــاب 
نگریســت، پــس از تــه قلــب دعایــش را بــر زبــان آورد: » کاش کــه مــن بــه وفــات 

عــادالن بمیــرم و عاقبــت مــن مثــل عاقبــت ایشــان باشــد! «.
اگــر بلعــام تمایــل داشــت نــوری کــه خداونــد فرســتاده بــود قبــول نمایــد، اکنــون 
ســخنانش را از روی راســتی و درســتی گفتــه بــود؛ یعنــی همــه ارتباطــش بــا موآبیــان 
را بــه یکبــاره قطــع مــی نمــود. دیگــر جســارت نمــی کــرد رحمــت خــدا را توقــع کنــد، 
بلکــه بــه جــای آن بــا توبــه بــه جانــب خداونــد مــی رفــت. امــا بلعــام مــزد نادرســتی را 
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دوســت مــی داشــت، و ایــن همــان چیــزی بــود کــه مــی خواســت بــه آن دســت یابــد.
بــاالق بــا اطمینــان قلبــی انتظــار نفرینــی را مــی کشــید کــه همچــون آفتــی فراگیــر 
بــه مــن چــه  بــا خشــم اظهــار داشــت: »  نبــی  پــس در پاســخ  بــر اســرائیل بیفتــاد؛ 
کــردی؟ تــو را آوردم تــا دشــمنانم را لعنــت کنــی، و هــان برکــت تمــام دادی! «. 
بلعــام کــه در پــی پذیــرش امــر پیــش آمــده بــا خــوش رویــی و خــوش بینــی بــود اعــالم 
داشــت کــه از روی دیانــت و بــه واســطه خواســت خــدا و بــا جبــر وی آن ســخنان 
را بــر لــب آورده و آن کالم چیــزی نبــوده جــر قــدرت الهــی. و در پاســخ گفــت: » آیــا 

نمــی بایــد بــا حــذر باشــم تــا آنچــه را کــه خداونــد بــه دهانــم گــذارد بگویــم؟ «. 
نتیجــه  نمایــد.  صرفنظــر  هدفــش  از  توانســت  نمــی  هــم  اکنــون  حتــی  بــاالق 
گرفــت کــه منظــره پــر ابهــت اردوگاه بنــی اســرائیل چنــان بلعــام را بــه هــراس افکنــده 
اســت کــه او جــرأت نمــی کنــد ســحر و جادویــش را برعلیــه آنــان بــه کار گیــرد. شــاه 
مصمــم شــد کــه نبــی را بــه نقطــه ای ببــرد کــه تنهــا اندکــی از جمعیــت بــه چشــمش 
آیــد. اگــر مــی شــد بلعــام را وادار کــرد کــه جمعیــت را در چندیــن مرحلــه و بــه تدریــج 
بــر فــراز بلنــدی  نابــودی مــی شــدند.  بــه زودی تســلیم  نفریــن کنــد، همــه اردوگاه 
هایــی کــه ِفســَجه نــام داشــت آزمونــی دیگــر شــکل گرفــت. بــاز هــم هفــت قربانــگاه 
دیگــر برپــا شــدند، و در آنجــا همــان قربانــی هــا تقدیــم شــدند. شــاه و شــاهزادگانش 
نــزد قربانــی هــا باقــی ماندنــد، در حالــی کــه بلعــام از آنــان جــدا شــد تــا بــه نــزد خداونــد 
رود. بــاز هــم نبــی عهــده دار تحویــل پیامــی الهــی بــود کــه نــه مــی توانســت بیانــش 

کنــد و نــه از آن ســرباز زنــد.
زمانــی کــه بــه ســوی همــراه نگــران و متوقعــش بازگشــت، ایــن ســوالی بــود کــه از 
وی پرســیده شــد: » خداونــد چــه گفــت؟ «. پاســخ همچــون گذشــته وحشــت و 

هــراس بــه قلــب شــاه فــرو ریخــت:
 » خــدا انســان نیســت کــه دروغ بگویــد. و از بنــی آدم نیســت کــه بــه اراده خــود 
تغییــر بدهــد. آیــا او ســخنی گفتــه باشــد و نکنــد؟ یــا چیــزی فرمــوده باشــد و اســتوار 
ننمایــد؟ اینــک مأمــور شــده ام کــه برکــت بدهــم. و او برکــت داده اســت و رد نمــی 
توانــم نمــود. او گناهــی در یعقــوب ندیــده، و خطایــی در اســرائیل مشــاهده ننمــوده 
اســت. خداونــد خــدای او بــا وی اســت. و نعــره پادشــاه در میــان ایشــان اســت «. 
بلعام که از این مکاشــفه به وحشــت افتاده بود بانگ برآورد: » او گناهی در 
یعقــوب ندیــده، و خطایــی در اســرائیل مشــاهده ننمــوده اســت. خداونــد خــدای 
او بــا وی اســت» . جادوگــر بــزرگ تــالش کــرده بــود از قــدرت افســونش بــر طبــق 
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خواســته موآبیــان بهــره گیــرد؛ لیکــن در همیــن رابطــه بایــد دربــاره اســرائیل گفــت: 
» خداونــد چــه کــرده اســت! «. زمانــی کــه تحــت حمایــت الهــی قــرار داشــتند هیــچ 
مــردم و ملتــی، حتــی اگــر شــیطان بــا تمــام نیرویــش یــاری شــان مــی کــرد قــادر نبودنــد 
برآنــان غالــب شــوند. همــه خلــق جهــان بایــد از کاری کــه خداونــد بــه واســطه قــوم 
خویــش مــی کنــد شــگفت زده گردنــد. آنگونــه کــه مــردی کــه بــه دنبــال نفریــن گنــاه 
آلــودی اســت، بــا نیــروی الهــی بــه شــکلی مهــار مــی گــردد کــه بــه جــای لعــن و نفریــن، 
زیباتریــن و غنــی تریــن نویدهــا را بــه زبــان فاخــر و شــعر نغــز بــه زبــان مــی آورد. و 
لطفــی کــه خداونــد در ایــن زمــان بــرای اســرائیل ابــراز کــرد، مــی بایســت در همــه 
اعصــار و قــرون بــه عنــوان ســپر محافــظ بــر ســر فرزنــدان مطیــع و ایمانــدارش نــگاه 
داشــته شــود. زمانــی کــه شــیطان الهــام بخــش افــراد شــریر مــی گــردد کــه بــا عــوام 
فریبــی مــردم خــدا را آزار داده و منهــدم کننــد، ایــن رخــداد بــه ذهنشــان یــادآوری مــی 

گــردد تــا ایمــان بــه خداونــد و امیدشــان تقویــت گــردد.
پادشــاه مــوآب مأیــوس و درمانــده فریــاد بــرآورد: » نــه ایشــان را لعنــت کــن و نــه 
برکــت بــده! «. بــا ایــن حــال هنــوز امیــد ضعیفــی در تــه دلــش مانــده بــود، پــس تصمیــم 
گرفــت راه دیگــری را بیازمایــد. ایــن بــار بلعــام را بــه ســوی کــوه فغــور کــه معبــدی در آن 
وقــف پرســتش مفســدانه خدایشــان، بعــل، بــود روانــه کــرد. اینجــا هــم همــان تعــداد 
قربانگاههــا بــر پــا شــدند و همــان قربانــی هــا تقدیــم؛ بلعــام را همچــون دفعــات قبــل 
تنها نگذاشت تا اراده خدا را بیاموزد. او تظاهر به سحر و جادو نکرد، بلکه در کنار 
قربانگاهها ایســتاد و به دور دســت، جایی که گســتره چادرها به چشــم می خوردند 

نظــر کــرد. بــاز هــم روح خداونــد بــر او فــرود آمــد و پیــام الهــی بــر زبانــش جــاری شــد:
 » چــه زیباســت خیمــه هــای تــو ای یعقــوب! و مســکنهای تــو ای اســرائیل! 
مثــل وادی هــای کشــیده شــده، مثــل باغهــا بــر کنــار رودخانــه، مثــل درختــان عــود 
نــزد جویهــای آب. آب  آزاد  مثــل ســروهای  باشــد، و  نمــوده  کــه خداونــد غــرس 
و  بــود.  خواهــد  بســیار  آبهــای  در  او  بــذر  و  شــد.  خواهــد  ریختــه  دلوهایــش  از 
را  او  برافراشــته خواهــد شــد. خــدا  او  بلندتــر، و مملکــت  اَجــاج  از  او  پادشــاه 
بیــرون آورد. او را شــاخها مثــل گاو وحشــی اســت. امتهــای دشــمنان  از مصــر 
خــود را خواهــد بلعیــد و اســتخوانهای آنــان را خواهــد شکســت و ایشــان را بــه 
نــر خــود را جمــع کــرده، و مثــل شــیر  تیرهــای خــود خواهــد دوخــت. مثــل شــیر 
مــاده کیســت کــه او را بــر انگیــزد؟ مبــارک بــاد هرکــه تــو را برکــت دهــد، و ملعــون 

بــاد هرکــه تــو را لعنــت نمایــد «.

449, 450

FA-PP-Body.indd   477 3/20/19   1:18 PM



۴۷8  | مشایخ و انبیاء

در اینجــا موهبــت خداونــد بــرای مردمــش بــه یکــی از زیباتریــن اشــکال ممکــن 
کــه مــی تــوان در طبیعــت یافــت، معرفــی شــده اســت. نبــی، اســرائیل را بــه دره 
هــای حاصلخیــزی تشــبیه مــی کنــد کــه پوشــیده از خرمــن محصــوالت اســت؛ بــه 
باغهــای شــکوفایی کــه بــا چشــمه هــای بهــاری همیشــه روان آبیــاری مــی گردنــد؛ 
بــه درختــان خــوش عطــر صنــدل و درختــان بــا وقــار ســرو. تصویــری کــه در پایــان 
بــدان اشــاره مــی شــود، یکــی از زیباتریــن و موثرتریــن ســخنانی اســت کــه در ایــن 
کالم ملهــم شــده مــی تــوان یافــت. ســرو لبنــان در میــان همــه مــردم مشــرق زمیــن 
محتــرم اســت. خانــواده ای کــه ایــن درخــت بــه آن متعلــق اســت در هــر جایــی 
گرفتــه  قطبــی  مناطــق  از  شــود.  مــی  یافــت  اســت  پاگــذاره  انســان  کــه  زمیــن  از 
از گرمــی خورشــید  مــی شــود؛ هــم  ایــن گیــاه شــکوفا  تــا ســرزمینهای اســتوایی، 
کنــار  در  فــراوان  شــکوه  بــا  اســت.  پایــدار  ســرما  برابــر  در  هــم  و  بــرد  مــی  لــذت 
خــاک حاصلخیزســاحل رودخانــه هــا ســر بــر مــی کشــد، بــا ایــن حــال حتــی بــر فــراز 
خــاک تشــنه و خشــک نیــز برافراشــته اســت. ریشــه اش را در عمــق صخــره هــای 
کوهســتان مــی نشــاند و دلیرانــه در برابــر تندبادهــا مــی ایســتد. برگهایــش ســبز و 
تــازه اســت آنــگاه کــه نفــس ســرد زمســتان دیگــران را خامــوش کــرده اســت. ســرو 
لبنــان بیــش از هــر چیــز دیگــری بــه واســطه قدرتــش ، اســتحکامش و نیــروی زوال 
کــه  نمــاد کســانی اســت  بــه عنــوان  امــر  ایــن  و  ناپذیــرش شــناخته شــده اســت؛ 

زندگــی آنــان » در خــدا پنهــان اســت « )کولســیان ۳: ۳(.
کتــاب مقــدس مــی گویــد:» عــادل مثــل درخــت خرمــا خواهــد شــکفت، و مثــل 
ســرو آزاد در لبنــان نمــو خواهــد کــرد «. دســت خداونــد ســرو را بــه عنــوان شــاهی 
در میــان جنــگل تجلیــل کــرده اســت. » هیــچ درخــت ســدری در بــاغ خــدا بــا آن قابــل 
مقایسه نبود.هیچ درخت صنوبری هرگز چنان شاخه هایی نداشت و نه درختان 
دیگــر چنــان جوانــه هایــی. هیــچ درختــی در بــاغ خــدا چنیــن زیبــا نبــود « )حزقیــال ۳1: 
8(. ســرو مکــرراً بــه عنــوان نمــاد ســلطنت بــه کار رفتــه اســت، و اســتفاده از آن در 
کتــاب مقــدس بــه عنــوان نمــاد نیکویــی اثباتــی بــر ایــن مدعــی اســت کــه چقدر خداوند 

بــه کســانی کــه بــه اراده خداونــد عمــل مــی کننــد، احتــرام مــی گــذارد.
بلعــام پیشــگویی کــرد کــه شــاه اســرائیل بزرگتــر و مقتــدر تــر از اجــاج مــی گــردد. 
ایــن نامــی بــود کــه بــه پادشــاهان عمالیقــی اطــالق مــی شــد کــه در آن زمــان ملتــی 
تمــام  مانــد،  مــی  راســت  خداونــد  بــا  اســرائیل  اگــر  امــا  بودنــد؛  مقتدرتــر  بســیار 
دشــمنانش مغلــوب مــی گردیدنــد. پادشــاه اســرائیل پســر خــدا بــود؛ و روزی مــی 
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رســید کــه پایــه هــای تختــش بــر زمیــن قــرار گیرنــد، و قدرتــش بــر همــه پادشــاهی هــای 
جهــان واالتــر مــی گردیــد.

همیــن کــه بــاالق ســخنان نبــی را شــنید، بــا خشــم و تــرس، تمامــی امیــد هایــش 
را نقــش بــرآب دیــد. خشــمگین بــود، چــرا کــه وقتــی دیــد همــه چیــز بــر ضــد او نابــود 
شــده اســت بــا خــود اندیشــید کــه بلعــام حداقــل مــی توانســت بــرای دلگرمــی او هــم 
کــه شــده پاســخی موافــق خواســتنش فراهــم کنــد. بــا تحقیــر بــه کنــش سازشــکارانه 
بــه جــای خــود  بــرآورد:» پــس االن  و فریبکارانــه نبــی نگریســت. خشــمگین فریــاد 
فــرار کــن! گفتــم کــه تــو را احتــرام تمــام نمایــم. همانــا خداونــد تــو را احتــرام بازداشــته 
اســت «. پاســخ ایــن بــود کــه شــاه از پیــش آگاهــی یافتــه بــود، بلعــام تنهــا پیامــی را 

مــی گفــت کــه خــدا بــه وی مــی داد.
پیش از اینکه بلعام به سرزمین خود بازگردد، یکی از زیباترین و برجسته ترین 
نبوتهــا را بــا نجــات دهنــده جهــان و نابــودی نهایــی دشــمنان خــدا ادا مــی نمایــد: 
» او را خواهــم دیــد لیکــن نــه االن. او را مشــاهده خواهــم نمــود لیکــن نزدیــک نــی. 
ســتاره ای از یعقوب طلوع خواهد کرد و عصایی از اســرائیل برخاســت و اطراف 

مــوآب را خواهــد شکســت «.
ســپس بــا پیشــبینی شکســت کامــل مــوآب و ادوِم عمالیــق و قینیــان ســخنانش 
را خاتمــه مــی دهــد، بدیــن ترتیــب بــرای پادشــاه موآبــی هیــچ نشــانی از امیــد باقــی 

نمــی گــذارد.
بلعــام در حالــی کــه دیگــر امیــدی بــه ثــروت و پیشــرفتش بــه دلیــل بــی لطفــی بــه 
پادشــاه نداشــت، و نیــز آگاه بــود کــه موجــب ناخشــنودی خداونــد شــده اســت، 
نیــروی  خانــه،  بــه  بازگشــت  از  پــس  بازگشــت.  اش  خــود خواســته  مأموریــت  از 
تــرک گفــت و آزمنــدی اش کــه وی را تحــت کنتــرل  مهارکننــده روح خــدا وی را 
درآورده بــود، بــر او چیــره شــد. حاضــر بــود هــرکاری کــه مــی توانــد انجــام دهــد تــا 
پاداشــی کــه بــاالق بــه او تعهــد کــرده بــود را بــه دســت آورد. بلعــام مــی دانســت کــه 
ســعادت اســرائیل بــه فرمانبــری اش از خداونــد بســتگی دارد، و نیــز آگاه بــود راهــی 
جــز فریــب آنــان بــرای انجــام گنــاه نیســت تــا بتــوان سرنگونشــان کــرد. اکنــون مصمــم 
بــود نظــر بــاالق را بــا پیشــنهاد راه حلــی کــه بــا پیگیــری آن مــی شــد نفرینــی بــر اســرائیل 

آورد، جلــب نمایــد.
بــه ســرزمین مــوآب بازگشــت و نقشــه اش را تقدیــم پادشــاه کــرد. خــود  فــوراً 
بــود،  بــا خداونــد راســت  موآبیــان متقاعــد شــده بودنــد مادامــی کــه دل اســرائیل 
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او ســپر بــالی آنــان خواهــد بــود. نقشــه بلعــام ایــن بــود کــه بــا وسوســه آنــان بــه بــت 
پرســتی موجــب جدایــی شــان از خــدا گــردد. اگــر فاســد مــی شــدند و بــه پرســتش 
بعــل و عشــتاروت روی مــی آوردنــد، محافــظ متعالشــان تبدیــل بــه دشمنشــان مــی 
گردیــد، و ســپس چــون شــکاری در چنــگ ملــل جنگجــوی همســایه مــی افتادنــد. 
بــه ســهولت مــورد تأییــد شــاه قــرار گرفــت، و خــود بلعــام نیــز مســئول  ایــن طــرح 

عملــی کــردن آن گردیــد.
خــدا  نفریــن  کــه  دیــد  و  بــود.  خــود  شــیطانی  نقشــه  موفقیــت  شــاهد  بلعــام 
بــر مردمــش فــرود آمــد، و هــزاران نفــر مــود داوری وی قــرار گرفتنــد؛ لیکــن همــان 
عدالتــی کــه گنــاه اســرائیل را مجــازات کــرد، اجــازه نــداد وسوســه گــران بگریزنــد. در 
جنــگ اســرائیلیان بــر علیــه موآبیــان، بلعــام هــالک گردیــد. از پیــش ادراک کــرده بــود 
کــه پایــان کارش فــرا رســیده اســت، پــس اظهــار داشــت: » بگذاریــد بــه عدالــت 
بمیرم، و در آخر کارم همچون او باشد «. لیکن وی رویه ای عادالنه را در زندگی 

خــود پیــش نگرفتــه بــود، و سرنوشــتش بــا دشــمنان خــدا گــره خــورده بــود.
یــک  هــردو  شــخصیت  و  بــود  یهــودا  سرنوشــت  همچــون  بلعــام  سرنوشــت 
بــا  را  بــه خــدا  مــی خواســتند خدمــت  آنــان  مشــخصه مشــابه داشــتند. هــردوی 
ثــروت دنیــا یکــی کننــد، و عاقبتــی جــز شکســت آشــکار نداشــتند. بلعــام بــه خــدای 
راســتین اذعــان مــی کــرد، و ادعــا مــی نمــود کــه خــادم او اســت؛ یهــودا بــه عیســی 
بــه عنــوان مســیح ایمــان داشــت و بــه حواریــون او پیوســته بــود. امــا بلعــام امیــدوار 
بــه کســب ثــروت و  بــه خــدا پلکانــی بــرای خــود بســازد کــه او را  بــود از خدمــت 
افتخــار دنیــوی نایــل نمایــد؛ و بــا شکســت در ایــن راه، لغزیــد، ســقوط کــرد و در 
هــم شکســت. یهــودا مــی خواســت بــه واســطه ارتباطــش بــا مســیح پیشــرفت و 
ثــروت را بــرای خــود فراهــم ســازد، یعنــی در دنیایــی مــادی کــه بــه بــاوراو مســیح 
در آن در حــال ظهــور بــود. از دســت دادن امیــد منجــر بــه ارتــداد و انهــدام وی 
گردیــد. هــم بلعــام و هــم یهــودا شــاهد نــور حقیقــت بودنــد و از امتیــازات ویــژه 
ای برخوردارنــد، امــا یــک گنــاه مشــخص، کل شــخصیت آنــان را مســموم کــرد و 

موجــب نابــودی شــان گردیــد.
بســیار خطرنــاک اســت اگــر بگذاریــم یــک ویژگــی غیــر مســیحی در قلــب مــا 
زنــده بمانــد. یــک گنــاه موجــه مــی توانــد ذره ذره شــخصیت را خــوار کنــد، و تمــام 
نیروهــای شــریفش را تســلیم خواســته هــا و امیــال شــریر نمایــد. حــذف یــک ســپر 
امنیتی از روی وجدانمان، وا نهادن خود به یک عادت پلید، نادیده گرفتن اصل 
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مســئولیت پذیــری، همــه و همــه خطــوط دفاعــی روح مــا را در هــم مــی شــکنند 
بــه گمراهــی کشــاند. تنهــا  تــا مــا را  بــاز مــی کننــد  بــرای ورود شــیطان  و راهــی را 
روش امــن و مطمئــن ایــن اســت کــه دعاهــای مــان از قلبــی بــی آالیــش و صــادق 
برآینــد، همچــون داود کــه مــی گویــد: » قدمهایــم بــه آثــار تــو قائــم اســت، پــس پاهایــم 

نخواهــد لغزیــد « )مزامیــر 17: ۵(.
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۴1
» ارتداد در اردن « 

]این فصل بر اساس کتاب اعداد باب 2۵ تدوین گردیده است[

باشــان  از  بــه خــدا  تــازه  ایمانــی  و  دلــی خــوش  بــا  اســرائیل  پیــروز  لشــکریان 
بــاز گشــتند. تــا آن زمــان قلمــرو ارزشــمندی را تصاحــب نمــوده بودنــد و بــه فتــح 
آنــی کنعــان نیــز اطمینــان داشــتند. تنهــا رود اردن مابیــن آنهــا و ســرزمین موعــود 
بــود پوشــیده از گیاهــان ســبز  قــرار داشــت. آن ســوی رود، دشــتی حاصلخیــز 
کــه بــا چشــمه هــای فــراوان ســیراب مــی شــدند و ســایبانی از نخلهــای خــرم بــر 

ســر داشــتند. 
در شرق اردن، بین رود و فالت مرتفعی که آن را می پیمودند، دشت دیگری 
بــه چندیــن کیلومتــر  آن  عــرض  و  امتــداد داشــت  کــه در طــول رودخانــه  بــود  هــم 
ایــن دره جانپنــاه آب و هوایــی گرمســیری داشــت کــه در آن شــطیم  مــی رســید. 
یــا درخــت اقاقیــا مــی روئیدنــد، از همیــن رو آن دشــت را » دره شــطیم « نامیــده 
بودنــد. در ایــن مــکان بــود کــه اســرائیلیان اردو زدنــد، و در بیشــه هــای اقاقیــا، در 

کنــار ســاحل رودخانــه، خلوتــگاه دنجــی یافتنــد تــا در آن بیاســایند.
لیکــن در ایــن محیــط زیبــا و جــذاب، مــی بایســت بــا نیــروی اهریمنــی مقابلــه مــی 
کردنــد کــه از لشــکرهای مــردان نیرومنــد مســلحی کــه بــا آنــان جنگیــده بودنــد، و نیــز 
از حیوانــات وحشــی در بیابــان هــم مهلــک تــر بــود. آن ناحیــه حاصلخیــز و بهــره منــد 
از نعمات طبیعی توســط ســاکنینش آلوده و ناپاک شــده بود. در مراســم پرســتش 
عمومــی بــرای بعــل، خــدای خدایــان، دائمــاً شــنیع تریــن و پســت تریــن اعمــال انجــام 
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مــی شــدند. در هــر گوشــه ای مکانــی بــرای زنــاکاری و شــناعت در نظــر گرفتــه شــده 
بــود، یعنــی اعمالــی کــه نامشــان شایســته مرتکبیــن گناهــکار و فاسدشــان بودنــد.

ایــن محیــط تأثیــر آلــوده کننــده ای بــر اســرائیلیان گذاشــت. افــکار و اندیشــه 
مــی کردنــد؛  بــی وقفــه وسوســه شــان  کــه  بــا گنــاه و معصیــت آشــنا گردیــد  آنــان 
بــار آورد.  بــه  بــرای ایشــان  بــی تحرکشــان نتیجــه ای ضداخالقــی  زندگــی آســان و 
تقریبــاً بــه شــکلی ناخــودآگاه در حــال فاصلــه گرفتــن از خــدا بودنــد و بــه جایــی مــی 
رســیدند کــه همچــون طعمــه ای آســان در دام وسوســه بیفتنــد. در طــی دورانــی کــه 
نزدیــک اردن اردو داشــتند، موســی خــود را بــرای اشــغال کنعــان آمــاده مــی کــرد. 
ایــن مهــم تمــام توجــه رهبــر بــزرگ را بــه خــود معطــوف کــرده بــود، لیکــن بــرای مــردم 
پــی داشــت، و در عــرض  ایــن دوران انتظــار و بالتکلیفــی بیشــترین چالــش را در 
چنــد هفتــه، پیشــینه آنــان بــا وحشــتناک تریــن انحرافــات و ســرپیچی هــا از فضایــل 

و درســتی هــا آســیب دیــد.
ابتــدا چنــد مــوردی از آمیــزش بیــن اســرائیلیان و همســایگان بــی ایمانشــان رخ 
داد، امــا پــس از مدتــی زنــان مدیانــی شــروع بــه ورود مخفیانــه بــه اردوگاه کردنــد. 
حضــور آنــان در خیمــه گاه هیــچ شــبهه ای ایجــاد نکــرد و نقشــه آنــان آنچنــان آرام و 
بــی صــدا اجــرا گردیــد کــه حتــی توجــه موســی را نیــز بــه خــود جلــب نکــرد. هــدف ایــن 
زنــان معاشــرت و هــم نشــینی بــا یهودیــان بــود تــا آنــان را بــه ســوی تخطــی از شــریعت 
و قانــون خــدا فریــب داده، توجــه آنــان را بــه آداب و رســوم کفرآمیــز جلــب نمــوده، و 
بــه بــت پرســتی ترغیبشــان نماینــد. ایــن نیــت هــا در زیــر نقــاب دوســتی و صمیمیــت 
بــه شــکلی ماهرانــه پنهــان شــده بودنــد بــه طــوری کــه یهودیــان و حتــی رهبــران قــوم 

نیــز مشــکوک نگشــتند.
خدایشــان  بزرگداشــت  مناســبت  بــه  بزرگــی  جشــنواره  بلعــام  پیشــنهاد  بــه 
توســط پادشــاه برگــزار گردیــد، و ایــن امــر بــه نوعــی مخفیانــه ترتیــب داده شــد کــه 
نبــی خــدا  نــام  بــه  بــه شــرکت نمایــد. او را  بنــی اســرائیل را تشــویق  بلعــام بتوانــد 
محتــرم مــی داشــتند، از ایــن رو وی بــا ســختی چندانــی بــرای رســیدن بــه منظــورش 
مواجــه نمــی شــد. جمــع کثیــری از مــردم بــرای تماشــای جشــنها بــه او پیوســتند. ایــن 
افــراد خــود را بــه خطــر بزرگــی انداختنــد و در نهایــت در دام شــیطان اســیر شــدند. 
آنــان کــه مفتــون موســیقی و رقــص شــده بودنــد، شــیفته زیبایــی راهبــه هــای بتهــای 
کفــار گشــته، پیونــد هــای خــود را از خداونــد بریدنــد. همیــن کــه بــه شــادمانی و 
ســرور ملحــق شــدند، شــراب حــس و عقلشــان را مخــدوش ســاخت و ســدهای 
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خویشــتنداری شــان را در هــم شکســت. شــهوت و هــوس ســلطه کامــل یافــت؛ 
شــهوت پرســتی آگاهــی شــان را آلــود و متقاعدشــان ســاخت تــا در برابــر بتهــا ســر 
تعظیــم فــرو آرنــد. بــرای قرابنگاههــای کفــار قربانــی پیشــکش کردنــد و در شــنیع تریــن 

مراســم شــرکت جســتند.
طولی نکشــید که ســم، همچون عفونتی کشــنده همه جا پخش شــد و سراســر 
اردوگاه اســرائیل را فــرا گرفــت. کســانی کــه در جنــگ بــر دشمنانشــان پیــروز شــده 
بودنــد، اکنــون مغلــوب فریــب زنــان کفــار شــده بودنــد. بــه نظــر مــی رســید خــرد مــردم 
زایــل شــده اســت. فرمانروایــان و رهبــران در میــان اولیــن کســانی بودنــد کــه گنــاه 
کردنــد، و آنقــدر تعــداد گناهــکاران افــزون شــد کــه ارتــداد بــه امــری همگانــی بــدل شــد. 
» و اســرائیل بــه بعــل فغــور ملحــق شــدند.» هنگامــی کــه موســی تصمیــم گرفــت 
تــا شــریر را دریابــد، نقشــه دشمنانشــان چنــان موفقیــت آمیــز پیشــرفته بــود کــه نــه 
تنهــا اســرائیلیان در مراســم فرومایــه پرســتش در کــوه فغــور شــرکت مــی کردنــد، بلکــه 
مراســم کفرآمیــز بــه تدریــج در اردوگاه آنــان بــه چشــم مــی خــورد. خشــم وجــود رهبــر 

ســالخورده را فــرا گرفــت، و غضــب خداونــد برافروختــه شــد.
بــرای اســرائیل کاری کــرد کــه حتــی افســون بلعــام  اعمــال شــرارت آمیــز آنــان 
از خــدا جــدا کــرده بودنــد. داوری  آنــان اســرائیل را  نمــی رســید.  پــای آن  بــه  هــم 
بــه بزرگــی گنــاه خداونــد آگاه شــدند. طاعونــی  بــرق آســا موجــب شــد کــه مــردم 
وحشــتناک در سراســر اردوگاه شــایع شــد کــه دههــا هــزار نفــر را بــه ســرعت طعمــه 
خویــش ســاخت. فرمــان خــدا ایــن بــود کــه رهبــران ایــن ارتــداد بایــد توســط قضــات 
بــه هالکــت برســند. ایــن فرمــان فــوراً اطاعــت شــد. گناهــکاران کشــته شــدند، و 
ســپس اجسادشــان در برابــر چشــمان همــه اســرائیلیان آویختــه شــد تــا ببیننــد چــه 
ســخت بــا رهبرانشــان رفتــار شــده اســت، تــا شــاید عمیقــاً بــه انزجــار خداونــد از 

کــرده آنــان، و وحشــت خشــم وی بــر ضــد آنــان پــی ببرنــد.
همگــی احســاس کردنــد کــه مجــازات عادالنــه بــوده اســت، پــس بــه ســوی خیمــه 
هیــکل شــتافتند و بــا اشــک و حقــارت عمیــق بــه گنــاه خــود اعتــراف کردنــد. زمانــی 
کــه بــه ایــن ترتیــب در برابــر خداونــد، در مقابــل خیمــه هیــکل مــی گریســتند، طاعــون 
همچنــان بــه کارش مشــغول بــود و قاضــی هــا درگیــر اجــرای مأموریــت وحشــتناک 
خــود بودنــد، فــردی بــه نــام زِمــری کــه از نجبــای اســرائیل بــود جســورانه بــه همــراه 
فاحشــه ای مدیانــی کــه دختــر یکــی از بــزرگان خانــدان مدیــان بــود، وارد اردوگاه 
شــد و وی را بــه چــادر خــود بــرد. کاری از ایــن قبیــح تــر، جســورانه تــر و لجوجانــه 
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تــر امــکان نداشــت. زِمــری کــه مســت شــراب بــود خــود را » گنــاه ســدوم» خطــاب 
کــرد و از شــرم خویــش مفتخــر بــود. زمانــی کــه ایــن نجیــب زاده اســرائیل گناهــش را 
بــه رخ جمعیــت مــی کشــید، آن چنــان کــه گویــی بــه خونخواهــی خــدا را بــه مبــارزه 
مــی طلبــد و داوران را احمــق مــی شــمارد، کاهنــان و رهبــران، دردمنــد و شرمســار 
بــر زمیــن افتــاده بودنــد، مابیــن ورودی و قربانــگاه مــی گریســتند، بــه درگاه خداونــد 
التمــاس مــی کردنــد تــا از قــوم درگــذرد و میراثــش را مــورد ســرزنش و شــماتت قــرار 
ندهــد. فینحــاس، پســر العــارز کــه کاهــن ارشــد بــود، از میــان جمــع برخاســت، و 
نیزه ای برگرفت، » و از عقب آن مرد اســرائیلی به خیمه داخل شــد» و هر دو را 
بــه قتــل رســاند. بدیــن ترتیــب بــال بــاز ایســتاد، و همزمــان آن کاهــن کــه داوری الهــی 
را اجــرا کــرده بــود، در برابــر اســرائیل تکریــم شــد، و کهانتــش چــه بــرای خــود و چــه 

بــرای اهــل خانــه اش تــا ابــد تأییــد گردیــد.
پیــام خداونــد ایــن بــود، فینحــاس » غضــب مــرا از بنــی اســرائیل برگردانیــد... 
لهــذا بگــو اینــک عهــد ســالمتی خــود را بــه او مــی بخشــم. و بــرای او و بــرای ذریتــش 
بعــد از او ایــن عهــد کهانــت جاودانــی خواهــد بــود، زیــرا کــه بــرای خــدای خــود غیــور 

شــد، و بــه جهــت بیــن اســرائیل کفــاره نمــود «. 
غضبــی کــه بــر اســرائیل بــه دلیــل گناهشــان در شــطیم فــرود آمــد، گــروه وســیع 
بازماندگانــی را کــه چهــل ســال قبــل متحمــل مجــازات ســنگین شــده بودنــد، نابــود 
بــا  کــه  مــردم  . سرشــماری  مــرد»  بیابــان خواهنــد  در  بــی شــک  آنهــا  ســاخت، » 
رهنمــود خداونــد در خــالل برپایــی اردوی اردن صــورت گرفــت، نشــان داد : » و در 
میــان ایشــان کســی نبــود از آنانــی کــه موســی و هــارون کاهــن، شــمرده بودنــد وقتــی 
کــه بنــی اســرائیل را در بیابــان ســینا شــمردند. زیــرا خداونــد دربــاره ایشــان گفتــه بــود 
کــه البتــه در بیابــان خواهنــد مــرد، پــس از میــان آنهــا یــک مــرد ســوای کالیــب بــن یَُفنــه 

و یوشــع بــن نــون باقــی نمانــد « )اعــداد 26: 6۴ و 6۵(.
غضــب و داوری خداونــد بــر بنــی اســرائیل فــرو ریخــت زیــرا کــه خــود را تســلیم 
وسوسه های مدیانی ها کرده بودند؛ لیکن وسوسه گران نمی بایست از چنگال 
خشــم عدالــت الهــی بگریزنــد. عمالیقیــان کــه در رفیدیــم بــه اســرائیل حملــه کــرده 
بودنــد، و بــر ســر عــده ای ضعیــف و خســته کــه از جمعیــت عقــب مانــده بودنــد 
یــورش آوردنــد، تــا مدتهــا پــس از آن مجــازات نگشــتند؛ لیکــن مدیانــی هــا بــه عنــوان 
خطرنــاک تریــن دشــمنان کــه بــا فریــب آنــان را بــه راه گنــاه کشــانده بودنــد بایــد خیلــی 
زود بــا کیفــر الهــی روبــرو مــی شــدند. فرمــان خــدا در ایــن مــورد بــه موســی چنیــن بــود: 
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» انتقــام بنــی اســرائیل را مدیانیــان بگیــر، و بعــد از آن بــه قــوم خــود ملحــق خواهــی 
شــد « )اعــداد ۳1: 2(. ایــن فرمــان فــوراً اجــرا گردیــد. هــزار مــرد از هریــک از قبایــل 
انتخــاب شــدند و تحــت رهبــری فینحــاس قــرار گرفتنــد.» و بــا مدیــان بــه زوری کــه 
خداونــد موســی را امــر فرمــوده بــود، جنــگ کــرده، همــه ذکورشــان را کشــتند ... 
و در میــان کشــتگان ملــوک مدیــان ... پنــج پادشــاه را کشــتند، و بلعــام بــن بعــور 
را بــه شمشــیر کشــتند «. حتــی زنانــی کــه توســط ارتــش مهاجــم بــه اســارت گرفتــه 
شــده بودنــد، بــه عنــوان خطرنــاک تریــن و گناهکارتریــن دشــمنان اســرائیل بــه فرمــان 

موســی کشــته شــدند.
ایــن بــود سرنوشــت آنانــی کــه بــر علیــه قــوم خــدا نقشــه هــای پلیــد و شــیطانی 
طراحــی کردنــد. نویســنده مزامیــر مــی گویــد: » امتهــا بــه چاهــی کــه خــود کنــده 
بودنــد افتادنــد؛ در دامــی کــه نهفتــه بودنــد پــای ایشــان گرفتــار شــد « )مزامیــر9: 
1۵(، » زیــرا کــه داوری بــه انصــاف رجــوع خواهــد کــرد و همــه راســت دالن پیــروی 
آن را خواهنــد نمــود «، » کیســت کــه بــرای مــن بــا شــریران مقاومــت خواهــد کــرد و 
کیســت کــه بــا بــدکاران مقابلــه خواهــد نمــود «، » و گنــاه ایشــان را بــر ایشــان راجــع 
خواهد کرد و ایشــان را در شــرارت ایشــان فانی خواهد ســاخت. خداوند خدای 

مــا ایشــان را فانــی خواهــد نمــود» .
بــا وجــود تمامــی  تــا یهودیــان را نفریــن نمایــد،  فــرا خوانــده شــد  وقتــی بلعــام 
افســونهایش نمــی توانســت شــرارتی بــرای آنــان بیــاورد؛ زیــرا خداونــد » گناهــی در 
یعقــوب ندیــده، و خطایــی در اســرائیل مشــاهده ننمــوده اســت « )اعــداد 2۳: 
21(. لیکــن هنگامــی کــه بــا تســلیم شــدن بــه وسوســه، نســبت بــه شــریعت خــدا 
گنــاه کردنــد، حفاظــت خــدا از آنــان برداشــته شــد. زمانــی کــه قــوم خــدا بــه فرامیــن 
او ایمانــدار و مطیــع هســتند، » هیــچ ِســحری بــر علیــه یعقــوب نیســت، و هیــچ 
جادویــی بــر علیــه اســرائیل هــم نیســت «. از ایــن رو تمــام قــدرت و هنرهــای نیرنــگ 
آمیــز شــیطان اعمــال مــی شــوند تــا آنــان را بفریبنــد. اگــر آنانــی کــه اظهــار مــی کننــد 
ذخایــر شــریعت خــدا هســتند از اخالقیــات دینــی تخطــی نماینــد، خــود را از خــدا 

جــدا مــی کننــد، و دیگــر قــادر نخواهنــد بــود در برابــر دشــمنان بایســتند.
اســرائیلی هایــی کــه هیــچ ارتــش و ســحر و افســون مدیانــی هــا نمــی توانســت 
آنــان را مغلــوب نمایــد، طعمــه دام فاحشــگان شــدند. اینگونــه اســت کــه قــدرت 
زنــان، کــه در میــان خدمتهــای شــیطان ثبــت گردیــده اســت، بــرای بــه دام انداختــن و 
نابــودی روح اعمــال شــده اســت. » زیــرا کــه او بســیاری را مجــروح انداختــه اســت، 
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و جمیــع کشــتگانش زور آورنــد « )امثــال 7: 26(. بدیــن ترتیــب بــود کــه فرزنــدان 
شــیث از درســتکاری خــود فریفتــه شــدند، و ذریــه مقــدس خداونــد فاســد گردیــد. 
بــه  کــه سامســون  بــود  ترتیــب  بدیــن  کــه یوســف وسوســه شــد.  بــود  ترتیــب  بدیــن 
نیرویــش کــه دفــاع اســرائیل بــه شــمار مــی آمــد خیانــت ورزیــد و خــود را بــه دســت 
تریــن  خردمنــد  ســلیمان،  خــورد.  لغــزش  داود  اینجــا  در  انداخــت.  فلســطینیان 
پادشــاهان، کــه ســه بــار محبــوب خداونــد نامیــده شــد، بــرده شــهوت پرســتی شــد و 

درســتکاری اش را بــه پــای ایــن نیــروی شــیطانی قربانــی کــرد. 
» ایــن امــور چــون نمونــه بــر آنــان واقــع گردیــد و نوشــته شــد تــا عبرتــی باشــد بــرای 
مــا کــه در زمانــی بــه ســر مــی بریــم کــه درآن غایــت همــه اعصــار تحقــق یافتــه اســت. 
نیفتیــد « )اول قرنتیــان  کــه  باشــید  بهــوش  مــی کنیــد اســتوارید،  اگــر گمــان  پــس 
انســان کار  قلــب  بــا آن در  کــه  از مصالحــی  بــه خوبــی  10: 11 و 12(. شــیطان 
مــی کنــد، آگاه اســت. از آنجایــی کــه بــا شــدت و اهریمنانــه هــزاران ســال بــر روی 
ایــن امــر مطالعــه کــرده اســت، نقاطــی را کــه مــی توانــد از آن حملــه خــود را آغــاز 
کنــد، مــی شناســد؛ در طــول نســلهای متمــادی بــرای ســرنگونی مردانــی نیرومنــد، 
و شــاهزادگان اســرائیل بــا همــان وسوســه ای کــه در بعــل فغــور موفــق شــد، کار 
کــرده اســت. در طــول اعصــار گوناگــون خــرده شکســته هــای شــخصیتی کــه بــر روی 
صخــره هــا بــه جــا مانــده انــد بــه چشــم مــی خورنــد کــه بــه صخــره هــای هوســهای 
شــویم،  مــی  نزدیــک  زمــان  پایــان  بــه  کــه  همچنــان  انــد.  کــرده  برخــورد  جســمانی 
همچــون قــوم خــدا کــه در مرزهــای کنعــان آســمانی ایســتاده بودنــد، و همچــون ایــام 
کهــن، شــیطان تالشــهایش را دو چنــدان مــی نمایــد تــا آنــان را از ورود بــه ســرزمین 
نیکــی هــا بــاز دارد. او دامهایــش را بــرای آنــان مــی گســتراند. صرفــاً تنهــا آنانــی کــه 
جاهــل و کــم مایــه انــد بــه محافظــت نیــاز ندارنــد؛ او وسوســه هایــش را بــرای آنانــی 
کــه در واالتریــن موقعیــت و مقــدس تریــن مقــام قــرار دارنــد، مهیــا مــی نمایــد؛ اگــر 
موفــق گــردد روح آنــان را آلــوده کنــد، از طریــق آنــان مــی توانــد مقدمــات ســقوط 
بســیاری را فراهــم آورد. او هنــوز هــم همــان کارگــزاران خــود را کــه ســه هــزار ســال 
پیــش بــه کارشــان گرفتــه بــود، مــورد اســتفاده قــرار خواهــد داد. بــا دوســتی هــای 
پیالــه ای  یــا  لــذت طلبــی، شــادمانی، جشــن هــا،  بــا  بــا افســون زیبایــی،  دنیــوی، 

شــراب، وسوســه هــای او بــرای نقــض فرمــان هفتــم انجــام مــی شــود. 
شــیطان اســرائیل را پیــش از تشــویق بــه بــت پرســتی، بــه هرزگــی ترغیــب نمــود. 
کســانی کــه بــه تصویــر خــدا بــی حرمتــی مــی نماینــد و هیــکل او را در وجودشــان 
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نــا پــاک مــی کننــد، هیــچ تردیــدی در روایــی نســبت بــه خــدا کــه باعــث خشــنودی 
خواســته هــای قلبهــای تبــاه شــده شــان مــی گــردد، نخواهنــد داشــت. افــراط در 
امــور جســمانی عقــل را تضعیــف نمــوده ، روح را زایــل مــی کنــد. نیروهــای اخالقــی 
اســت  ممکــن  غیــر  شــهوت  بــردگان  بــرای  و  گردنــد؛  مــی  کــرخ  و  فلــج  و عقالنــی 
تــا قــدردان کفــاره گناهــان باشــند  پــی ببرنــد  بــه تعهــد مقــدس شــریعت خداونــد 
و ارزشــهای صحیــح را بــرای روح خــود برگزیننــد. خوبــی، پاکــی و حقیقــت بــرای 
تکریــم خداونــد و محبــت بــرای چیزهــای مقــدس، یعنــی تمــام آن عواطــف مقــدس 
آتــش  بــه جهــان آســمانی مــی پیوندنــد، همــه در  نیازهــای اصیــل کــه انســان را  و 
شــهوت مــی ســوزند. روح تبدیــل بــه زبالــه ای تیــره و بــی کــس مــی گــردد، بــه زیســتگاه 
روحیــات شــریر، بــه » قفــس هرگونــه پرنــده ناپــاک و منفــور «. آن مخلوقاتــی کــه در 
نظــر خداونــد شــکل یافتنــد، بــه مقامــی کــه حیوانــات در آن بودنــد تنــزل پیــدا کردنــد.

بــه دلیــل معاشــرت بــا بــت پرســتان و شــرکت نمــودن در جشــنهای آنــان بــود کــه 
یهودیــان بــه جانــب تخطــی از شــریعت خداونــد گرویدنــد و داوری خداونــد را بــرای 
خــود آوردنــد. لــذا اکنــون بــا ترغیــب پیــروان مســیح بــه معاشــرت بــا گناهــکاران و 
همنشــینی در ســرگرمی هــای آنــان شــیطان موفــق تریــن نتیجــه را در اغــوای آنــان بــه 
گنــاه بــه دســت مــی آورد. » از میــان ایشــان بیــرون آییــد و جــدا شــوید. هیــچ چیــز 
نــا پــاک را لمــس مکنیــد ، و مــن شــما را خواهــم پذیرفــت « )دوم قرنتیــان 6: 17(. 
خداونــد قــوم خویــش را ملــزم مــی نمایــد اکنــون تــا مــی تواننــد از جهــان دنیــوی از راه 
پوشــش، عــادات و اصــول متمایــز گردنــد، همچنــان کــه یهودیــان اســرائیل باســتان را 
ملــزم نمــود. چنانچــه از آمــوزه هــای کالم او مومنانــه پیــروی کننــد، ایــن تمایــز وجــود 
خواهــد داشــت؛ در غیــر ایــن صــورت ایــن امــر امــکان ناپذیــر اســت. هشــدارهایی 
کــه بــر علیــه مصاحبــت و معاشــرت بــا بــی ایمانــان بــه یهودیــان داده شــد بــه وضــوح 
و روشــنی مــواردی کــه بــه مســیحیان در رابطــه بــا منــع تأییــد روحیــات و آداب غیــر 
خدایــی ارائــه شــده، نبــوده اســت. مســیح بــه مــا مــی گویــد: » دنیــا و آنچــه را در 
آن اســت دوســت مداریــد، اگــر کســی دنیــا را دوســت بــدارد، محبــت پــدر در او 
بــا دنیــا  نمــی دانیــد دوســتی  آیــا  زنــاکاران،  نیســت « )اول یوحنــا 2: 1۵(. » ای 
دشــمنی بــا خداســت؟ هرکــه در پــی دوســتی بــا دنیــا اســت، خــود را دشــمن خــدا 
می ســازد « )یعقوب ۴: ۴(. بر پیروان مســیح واجب اســت خود را از گناهکاران 
جــدا ســازند و تنهــا اجتماعاتــی را برگزیننــد کــه بــر ایشــان مفیــد باشــد. نمــی توانیــم 
در ارتبــاط بــا قطــع معاشــرت بــا کســانی کــه بــرای جدایــی مــا از خداونــد اعمــال نفــوذ 
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مــی نماینــد خیلــی مصمــم باشــیم. زمانــی کــه دعــا مــی کنیــم » مــا رابــه دامــن وسوســه 
نینــداز «. بایــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت از وسوســه دوری نماییــم.

ایــن واقعــه زمانــی بــرای اســرائیل رخ داد کــه در آســایش مــادی و امنیــت کامــل 
قــرار داشــت  برابرشــان  کــه همــواره در  را  نتوانســتند خدایــی  آنــان  قــرار داشــت. 
بــرای خــود حفــظ کننــد، از دعــا غافــل شــدند، و بــه روحیــه اعتمــاد بــه خــود خــود بهــا 
دادنــد. آســایش و خــود وادادگــی، دژ روحشــان را بــی حراســت گذاشــت و بدیــن 
ترتیــب افــکار حقیــر راه ورود را یافتنــد. خائنینــی کــه در دیوارهــا خــود را پنهــان کــرده 
بودنــد، باعــث فروریــزی اســتحکامات ارزشــی شــدند و اســرائیل را بــه دامــان نیــروی 
شــیطان انداختنــد. بدیــن ترتیــب اســت کــه شــیطان هنــوز بــه دنبــال راهــی بــرای 
نابــودی روح اســت. پیــش از آنکــه یــک مســیحی خــود را بــه گنــاه واگــذارد، یــک رونــد 
طوالنــی مقدماتــی کــه بــرای جهــان ناشــناخته اســت، راه خــود را بــه ســوی قلــب او 
مــی گشــاید. نیــروی اندیشــه بــه ناگهــان از پاکــی و تقــدس بــه ســوی تباهــی، فســاد 
و جنایــت تنــزل نمــی یابــد. بــرای تنــزل مخلوقاتــی کــه در نظــر خداونــد شــکل یافتــه 
انــد بــه موجوداتــی حیوانــی و شــیطانی زمــان الزم اســت. بــا نــگاه کــردن عــوض مــی 
شــویم. بــا وانهــادن خــود بــا افــکار ناپــاک، انســان مــی توانــد بــه ذهــن خــود بیامــوزد 

گناهــی کــه زمانــی از آن متنفــر بــود، برایــش خوشــایند مــی شــود.
شــیطان از هــر وســیله ای بهــره مــی گیــرد تــا موجــب جنایــت گــردد و گناهــان را 
کوچــک جلــوه دهــد. امــکان نــدارد از خیابانهــای شــهرمان بگذریــم بــی آنکــه بــا آگهــی 
یــا نمایشــنامه مطــرح شــده  یــک رمــان  هــای ســوزان و چشــمگیر جنایاتــی کــه در 
انــد برنخوریــم. فکــر و ذهــن مــا آشــنایی بــا گنــاه را آموختــه اســت. رونــدی کــه در 
جریانــات مجــالت و نشــریات روزانــه در برابــر چشــمان مــردم دنبــال مــی شــود، و نیــز 
هــر آنچــه کــه باعــث ایجــاد هیجــان مــی گــردد، بــه شــکل داســتانهایی مهیــج بــه مــردم 
ارائــه مــی شــوند. آنــان بیــش از حــد دربــاره جنایــات پســت و شــنیع مــی خواننــد و 
مــی شــنوند، بــه حــدی کــه کنجــکاوی ای کــه زمانــی ضعیــف و بــی اهمیــت بــود و 
موجــب بــروز وحشــت شــدیدی در شــخص مــی شــد، دیگــر در دل ســخت شــده 
شــان تأثیــری نمــی گــذارد، و مــی آموزنــد کــه در ایــن روحیــه بــا آزمنــدی زندگــی کننــد.

بســیاری از ســرگرمی هایی که امروزه در جهان محبوب هســتند، حتی آنهایی 
کــه ادعــا مــی شــود مســیحی هســتند، گرایــش بــه ســوی همــان پایانــی دارنــد کــه 
بــی ایمانــان دارنــد. تنهــا تعــداد محــدودی از آنــان وجــود دارنــد کــه شــیطان بــرای 
نابــودی روح مــورد اســتفاده قــرار نمــی دهــد. ســالیان ســال اســت کــه بــا نمایــش 
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هــای بصــری کاری کــرده اســت کــه شــهوت را برانگیــزد و رذالــت را تکریــم نمایــد. 
اپــرا را کــه مجموعــه ای از نمایشــهای جــذاب و موســیقی حیــرت انگیــز  شــیطان 
اســت، بالماســکه، رقــص، و میــز قمــار را بــه کار مــی گیــرد تــا ســدهای اصــول را 
بشــکند و درهــای تســلیم بــه خواهشــهای نفســانی را بگشــاید. در هــر گردهمایــی 
کــه بــه منظــور تفریــح و شــادی برگــزار مــی شــود، یعنــی جایــی کــه غــرور پــرورده مــی 
شــود و در ولــع افــراط مــی گــردد، جایــی کــه انســان هــا بــه ســوی فرامــوش کــردن خــدا 
مــی رونــد و نیازهــای درونــی و معنــوی خــود را از یــاد مــی برنــد، ایــن شــیطان اســت 

کــه زنجیــرش را بــه دور روحهــا مــی پیچــد.
» دل خــودرا بــه حفــظ تمــام نــگاه دار، زیــرا کــه مخرجهــای حیــات از آن اســت « 
)امثــال ۴: 2۳( بــه عنــوان یــک انســان » چنــان کــه در دل خــود فکــر مــی کنــد خــود 
او همچنــان اســت « )امثــال 2۳: 7(. قلــب بایــد بــا فیــض الهــی تــازه شــود و گرنــه 
کنــد  مــی  تــالش  آنکــه  گــردد.  مــی  غــرور  زندگــی دچــار  در  پاکــی  بــرای جســتجوی 
شــخصیتی شــریف و پاکدامــن مســتقل از فیــض مســیح بنــا نمایــد، آن را بــر شــنهای 
روان ســاخته اســت. ایــن بنــا بــی تردیــد در طوفانهــای ســخت وسوســه فــرو خواهــد 
ریخــت. دعــای داود بایــد شــرح حــال همــه روحهــا باشــد: » ای خــدا دل طاهــر در 
مــن بیافریــن و روح مســتقیم در باطنــم زنــده بســاز « )مزامیــر ۵1: 10(. مــا کــه در 
هدیــه ای آســمانی شــریک شــده ایــم، بایــد تــا حــد کمــال پیــش برویــم تــا » بــه قــدرت 

خــدا و بــه واســطه ایمــان محفــوظ باشــیم « )اول پطــرس 1: ۵(.
بــا ایــن حــال بــرای مقابلــه بــا وسوســه و مقاومــت در برابــر آن مــی تــوان کاری 
کــرد. آنانــی کــه بــه دام ابزارهــای شــیطان نمــی افتنــد بایــد از راههــای روح بــه خوبــی 
از  کــه حاکــی  آن چیزهایــی  و شــنیدن  دیــدن  از خوانــدن،  بایــد  کننــد؛  پاســداری 
افــکار ناپــاک هســتند خــودداری نماییــم. نبایــد فکــر را بــه حــال خــود رهــا کنیــم تــا 
در حــول و حــوش هــر موضوعــی کــه دشــمن روح اســت، پرســه زنــد. پطــرس رســول 
بــا خویشــتنداری امیــد  مــی گویــد: » پــس اندیشــه خــود را آمــاده عمــل ســاخته، 
خــود را یکســره بــر فیــض بنهیــد کــه عیســی بــه هنــگام حضــور خــود بــه شــما خواهــد 
بخشــید. چــون فرزندانــی مطیــع، دیگــر مگذاریــد امیــال دوران جهالــت بــه زندگــی 
تــان شــکل دهــد. بلکــه همچــون آن قــدوس کــه شــما را فراخوانــده اســت، شــما نیــز 
در همــه رفتــار خویــش مقــدس باشــید « )اول پطــرس 1: 1۳-1۵( و نیــز پولــس مــی 
نویســد: » هرآنچــه راســت اســت، هرآنچــه واالســت، هــر آنچــه درســت اســت، 
هــر آنچــه پــاک اســت، هــر آنچــه دوســت داشــتنی و هــر آنچــه ســتودنی اســت، 
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بــدان بیندیشــید. اگــر چیــزی عالــی اســت و شــایان ســتایش، در آن تأمــل کنیــد « 
)فیلیپیــان ۴: 8(. ایــن امــر مســتلزم دعــای صادقانــه و مراقبــت بــی وقفــه اســت. 
بایــد توســط نفــوذ جاودانــه روح القــدس کــه فکــر را بــه ســوی آســمان جلــب مــی کنــد 
و آن را بــه مانــدن در امــور پــاک و مقــدس خــو مــی دهــد، یــاری شــویم. و نیــز الزم 
اســت بــه جدیــت در کالم خــدا مطالعــه نماییــم. ســراینده مزامیــر مــی گویــد: » بــه 
چــه چیــز مــرد جــوان راه خــود را پــاک مــی ســازد؟ بــه نــگاه داشــتنش موافــق کالم تــو. 
بــه تمامــی دل تــو را طلبیــدم مگــذار از اوامــر تــو گمــراه شــوم. کالم تــو را در دل خــود 

مخفــی داشــتم کــه مبــادا بــه تــو گنــاه ورزم « )مزامیــر119: 9 و 11(.
گنــاه اســرائیل در بعــل فغــور باعــث شــد کــه داوری خداونــد بــر قــوم فــرود آیــد؛ 
گرچــه همیــن گناهــان دیگــر بــه ایــن ســرعت مجــازات نمــی شــوند، لیکــن بــه طــور حتــم 
کیفــر خــود را خواهنــد دیــد. » اگــر کســی معبــد خــدا را خــراب کنــد، خــدا میــز او را 
هــالک خواهــد کــرد « )اول قرنتیــان ۳: 17(. طبیعــت مجازاتهــای وحشــتناکی را بــه 
این جنایات ضمیمه کرده اســت. مجازاتهایی که دیر یا زود بر ســر گناهکاران فرود 
مــی آینــد. اینهــا همــان گناهانــی هســتند کــه بیــش از هرچیــز دیگــر موجــب انحطــاط 
ترســناک نســل مــا شــده، و وزن بیمــاری و فالکتــی را کــه جهــان را نفریــن کــرده اســت 
بــه همــراه داشــته انــد. شــاید انســان بتوانــد گنااهــکاری خــود را از دیگــران مخفــی 
نمایــد، لیکــن بــی تردیــد نتیجــه را درو خواهــد نمــود کــه همانــا بیمــاری، خمودگــی و 
مــرگ اســت. و آن ســوی زندگــی مســند داوری بــا مجازاتهــای ابــدی ایســتاده اســت. 
بــا  بــرد «. لیکــن  بــه میــراث نخواهنــد  » کننــدگان چنیــن کارهــا پادشــاهی خــدا را 
شــیطان و فرشــتگان پلیــدش ســهم خــود را در » دریاچــه آتــش « کــه » دومیــن مــرگ 

محســوب مــی شــود « خواهنــد داشــت )غالطیــان ۵: 21؛ مکاشــفه 20: 1۴(.
» زیــرا کــه لبهــای زن اجنبــی عســل را مــی چکانــد، و دهــان او از روغــن مالیــم 
تــر اســت. لیکــن آخــر او مثــل افَســنتین تلــخ اســت و برنــده مثــل شمشــیر دو دم « 
نزدیــک  او  در خانــه  بــه  و  ســاز،  دور  او  از  را  خــود  ۴(، » طریــق  و   ۳  :۵ )امثــال 
مشــو. مبــادا عنفــوان جوانــِی خــود را بــه دیگــران بدهــی، و ســالهای خــود را بــه ســتم 
کیشــان. و غریبان از اموال تو ســیر شــوند، و ثمره محنت تو به خانه بیگانه رودد. 
کــه در عاقبــت خــود نوحــه گــری نمایــی، هنگامــی کــه گوشــت و بدنــی فانــی شــده 
باشــد « )امثــال ۵: 8-11(. » زیــرا خانــه او بــه مــوت فرومــی رود و طریقهــای او بــه 
مردگان. کسانی که نزد وی روند باز نخواهند گشت « )امثال2: 18 و 19(، » و 

دعــوت شــدگانش در عمقهــای هاویــه مــی باشــند « )امثــال 18: 9(.
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» فرمان مکرر « 
]این فصل بر اساس تثنیه بابهای ۴ تا 6؛ 28 تدوین گردیده است[

خداونــد بــه موســی اعــالم کــرد کــه موعــد تصاحــب کنعــان فــرا رســیده اســت؛ و 
همچنان که پیامبر سالخورده از بلندیها ایستاده بود و به رود اردن و سرزمین موعود 
نظــر دوختــه بــود، بــا عالقــه ای شــدید بــه میــراث مردمــش خیــره گشــته بــود. آیــا ممکــن 
بــود مجازاتــی کــه در قــادش بــر علیــه گناهانــش اعــالم شــده بــود، ملغــی گــردد. از تــه 
قلــب درخواســت کــرد: » ای خداونــد خداونــد، تــو بــه نشــان عظمــت و دســت قــوی 
خــود بــه بنــده ات شــروع کــرده ای، زیــرا کــدام خــدا اســت در آســمان یــا در زمینــم کــه 
مثل اعمال و جبروت تو می تواند عمل نماید. و تمنا اینکه عبور نمایم و زمین نیکو 
را کــه بــه آن طــرف اردن اســت و ایــن کــوه نیکــو و لبنــان را ببینــم « )تثنیــه ۳: 27-2۴(.

پاســخ چنیــن بــود: » تــو را کافــی اســت. بــار دیگــر دربــاره ایــن امــر بــا مــن ســخن 
مگــو. بــه قلــه فســجه بــر آی و چشــمان خــود را بــه طــرف مغــرب و شــمال و جنــوب و 
مشرق بلند کرده، به چشمان خود ببین، زیرا که از این اردن نخواهی گذشت «.

موســی بــدون هیــچ شــکایتی امــر خــدا را پذیرفــت. اکنــون بزرگتریــن نگرانــی او 
اســرائیل بــود. چــه کســی بــه انــدازه او بــه منافــع آنــان خواهــد اندیشــید؟ بــا تمــام 
صداقتــش از دل دعــا کــرد: » ملتمــس اینکــه خداونــد خــدای ارواح تمامــی بشــر، 
کســی را بــر ایــن جماعــت بگمــارد کــه پیــش روی ایشــان بیــرون رود، و پیــش روی 
ایشان داخل شود، و ایشان را بیرون برد و ایشان را در آورد، تا جماعت خداوند 

مثــل گوســفندان بــی شــبان نباشــند « )اعــداد 27: 16 و 17(.
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خداوند با دقت به دعای خادمش گوش فرا داد : » یوشع بن نون را که مردی 
صاحــب روح اســت گرفتــه، دســت خــود را بــر او بگــذار. و او را بــه حضــور العــارز 
کاهــن و بــه حضــور تمامــی جماعــت برپــا داشــته، در نظــر ایشــان بــه وی وصیــت نمــا. 
و از عــزت خــود بــر او بگــذار تــا تمامــی جماعــت بنــی اســرائیل او را اطاعــت نمایــد « 
)آیات 18-20(. مدتها می شد که یوشع در حضور موسی بود؛ او به عنوان مردی 

عاقــل، توانــا و بــا ایمــان بــرای جانشــینی موســی برگزیــده شــده بــود. 
موســی بــا دســتگذاری بــر یوشــع، کــه مســئولیت عظیمــی را بــه همــراه داشــت، 
او را بــا وقــار بــه عنــوان رهبــر اســرائیل متمایــز نمــود. همچنیــن وی بــرای بخشــی از 
حکومــت پذیرفتــه شــد. موســی بــه کالم خداونــد کــه مربــوط بــه یوشــع مــی شــد در 
برابــر مــردم عمــل نمــود، » و او بــه حضــور العــارز کاهــن بایســتد، تــا از بــرای او بــه حکــم 
آوریــم بــه حضــور خداونــد ســوأل نمایــد، و بــه فرمــان وی، او و تمامــی بنــی اســرائیل بــا 
وی و تمامــی جماعــت بیــرون رونــد، و بــه فرمــان وی وارد شــوند « )آیــات 2۳-21(.

پیــش از تــرک مقامــش بــه عنــوان رهبــر قابــل رویــت اســرائیل، بــه موســی فرمــان 
داده شــد کــه بــرای مــردم شــرح حــال نجاتشــان از مصــر تــا سفرشــان در بیابــان را 
تکــرار نمایــد و نیــز بــه اختصــار فرامیــن ســینا را بازگویــد. هنگامــی کــه قانــون گفتــه 
شــد، تنهــا معــدودی افــراد ســالخورده حاضــر در قــوم بودنــد کــه بــه وجهــه مهیــب 
موقعیــت حاضــر پــی ببرنــد. همچنــان کــه بــه زودی از اردن مــی گذشــتند تــا ســرزمین 
موعــود را فتــح نماینــد، خداونــد در برابرشــان ادعــای قانونــش را ارائــه کنــد و آنــان را 

بــه پیــروی از آن بــه عنــوان شــرط مالکیــت ســفارش نمایــد.
 موســی در برابــر مــردم ایســتاد تــا آخریــن هشــدارها و تذکراتــش را تکــرار نمایــد. 
صورتــش از نــور الهــی روشــن شــده بــود. زمــان، موهایــش را ســپید کــرده بــود امــا 
تمــام  نیــروی ســالمت  از  ســیمایش  ایســتاد،  مــی  کامــل  و  قامــت  راســت  هنــوز 
حکایــت داشــت و چشــمانش روشــن و پرنــور بودنــد. موقعیــت مهمــی محســوب 
مــی شــد؛ بــا احساســاتی عمیــق عشــق و لطفــش نســبت بــه حافــظ توانایشــان را بــه 
تصویــر کشــید: » زیــرا کــه از ایــام پیشــین کــه قبــل تــو بــوده اســت، از روزی کــه خــدا 
آدم را بــر زمیــن آفریــد، و از یــک کنــاره آســمان تــا بــه کنــاره دیگــر بپــرس کــه آیــا مثــل 
ایــن امــر عظیــم واقــع شــده یــا مثــل ایــن شــنیده شــده اســت؟ آیــا قومــی هرگــز آواز 
خــدا را کــه از میــان آتــش متکلــم شــود، شــنیده باشــند و زنــده بماننــد، چنانکــه تــو 
شــنیدی؟ و آیــا خــدا عزیمــت کــرد کــه بــرود و قومــی بــرای خــود از میــان قــوم دیگــر 
بگیــرد بــا تجربــه هــا و آیــات و معجــزات و جنــگ و دســت قــوی و بــازوی دراز شــده 
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و ترســهای عظیــم، موافــق هرآنچــه خداونــد خــدای شــما بــرای شــما در مصــر در 
نظــر شــما آورد؟ ایــن بــر تــو ظاهــر شــد تــا بدانــی کــه خداونــد خــدا اســت و غیــر از 

او دیگــری نیســت «.
» خداوند دل خود را بر شما نبست و شما را برنگزید از این سبب که از سایر 
قومهــا کثیرتــر بودیــد، زیــرا کــه شــما از همــه قومهــا قلیــل تــر بودیــد. لیکــن از ایــن جهــت 
کــه خداونــد شــما را دوســت مــی داشــت، و مــی خواســت قســم خــود را کــه بــرای 
پدران شــما خورده بود، به جا آورد. پس خداوند شــما را با دســت قوی بیرون آورد، 
و از خانــه بردگــی از دســت فرعــون، پادشــاه مصــر فدیــه داد. پــس بــدان کــه خداونــد، 
خــدای تــو، خــدای امیــن کــه عهــد و رحمــت خــود را بــا آنانــی کــه او را دوســت مــی 
دارنــد و اوامــر او را بــه جــا مــی آورنــد تــا هــزار پشــت نــگاه مــی دارد « )تثنیــه 7: 9-7(.

امــا  بــه موســی منتســب نمایــد؛  بــود مصائبــش را  قــوم اســرائیل آمــاده شــده 
اکنــون شکهایشــان مبنــی بــر غــرورش، جــاه طلبــی یــا خودخواهــی اش برطــرف شــده 
بود و با اطمینان به ســخنانش گوش فرا می دادند. موســی مومنانه خطاهایشــان 
را برشــمرد و گناهــان پدرانشــان را خاطرنشــان ســاخت. بــه خاطــر ســرگردانی در 
بیابــان آنهــا اغلــب روحیــه ای ناشــکیبا و طغیــان گــر داشــتند لیکــن نمــی شــد گنــاه 
تأخیــر فتــح کنعــان را بــه گــردن خــدا انداخــت؛ از ایــن بابــت او غمگیــن تــر از آنــان 
ایــن  از  تــا  آنــی ســرزمین موعــود برســاند،  بــه مالکیــت  را  آنهــا  نتوانســت  زیــرا  بــود 
طریــق قــدرت بــی کرانــش را بــرای رهایــی مردمــش بــه دیگــر ملــل بنمایانــد. آنــان بــا 
بــی اعتمــادی بــه خداونــد و غــرور و بــی ایمانــی شــان آمادگــی ورود بــه کنعــان را از 
دســت داده بودنــد. بــه هیــچ وجــه آنــان نمــی توانســتند خــود را مردمــی نشــان دهنــد 
کــه خدایشــان، خــدای حقیقــی اســت، زیــرا کــه در شخصیتشــان از پاکــی، خوبــی و 
نیک خواهی نشــانی نبود. اگر پدرانشــان به فرمان خداوند ایمان آورده بودند، از 
داوری اش تبعیــت نمــوده بودنــد و از اوامــرش پیــروی کــرده بودنــد، خیلــی پیشــتر بــه 
عنــوان مردمــی کامیــاب، شــاد و مقــدس در کنعــان ســاکن مــی شــدند. تأخیرشــان 
در ورود بــه ســرزمین نیــک بــی حرمتــی بــه خــدا بــود و از شــکوهش در برابــر ملــل 

پیرامونشــان مــی کاســت.
موســی کــه از ویژگــی هــا و ارزش قانــون خداونــد آگاه بــود، بــه مــردم اطمینــان 
داد هیــچ قــوم دیگــری قوانینــی ایــن چنیــن خردمندانــه، عادالنــه و رحیمانــه نداشــته 
انــد. او گفــت: » نظــاره کنیــد، بــه شــما قوانیــن و داوری آموختــه ام، آنچنــان کــه 
خداونــد خــدای مــن فرمــان داد، بایــد در ســرزمینی کــه واردش مــی شــوید و مالکــش 
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مــی گردیــد آن را بــه کار گیریــد. پــس آنهــا را نــگاه داریــد و بــدان عمــل کنیــد؛ زیــرا کــه 
در نظــر دیگــر ملــل کــه ایــن قوانیــن را خواهنــد شــنید نشــان خــرد و فهــم شــما اســت 

و خواهنــد گفــت ایــن قــوم مردمانــی خردمنــد و فهیــم هســتند «.
ســپس موســی توجــه آنــان را جلــب نمــود و آنــان را بــه چالــش گرفــت: » آن روز 
کــه در برابــر خداونــد خــدای خــود در حوریــب ایســتادید؛ چــه قومــی ایــن چنیــن بــزرگ 
اســت کــه خــدا را ایــن چنیــن نزدیــک بــه خــود داشــته باشــد، آنچنــان کــه مــا خداونــد 
را بــرای همــه آن چیزهایــی کــه او برایــش مــی خوانیــم، وجــود دارد؟ و کــدام قــوم ایــن 
چنیــن بــزرگ اســت کــه قوانیــن و داوری ای چنیــن عادالنــه چــون تمــام ایــن قوانیــن 
داشــته باشــد کــه امــروز در برابــر شــما قــرار داده ام؟ «. امــروز چالــش اســرائیل شــاید 
بــاز هــم تکــرار گــردد. قانونــی کــه خداونــد بــه قــوم خــود عطــا فرمــود بســیار خردمندانــه 
تــر، بهتــر و انســانی تــر از قوانیــن متمــدن تریــن ملــل زمیــن هســتند. قوانیــن ملــل نشــانه 
هایــی از ضعــف اخــالق و احساســات قلبهایــی را دارد کــه از تجدیــد حیــات بــی بهــره 

بــوده انــد. امــا بــر قوانیــن خداونــد نشــان ُمهــر الهــی منقــوش اســت.
موســی اعــالم مــی دارد: » خداونــد شــما را برداشــته اســت، و از کــوره آهــن 
بیــرون آورده اســت تــا بــرای او قــوم میــراث بــر او باشــید «. زمینــی کــه آنــان بــه زودی 
بــدان وارد مــی شــدند، و بــه شــرط پیــروی از قانــون خــدا بــه آنهــا تعلــق مــی یافــت، 
بــر قلــب  بایــد  تأثیــری  ایــن کلمــات چــه  آنهــا توصیــف شــد. و  بــرای  بدیــن ترتیــب 
اســرائیل داشــته باشــد، آنــگاه کــه بــه یــاد آوردنــد کســی کــه ایــن چنیــن بــا اشــتیاق 
بــرکات ســرزمین نیکــو را بــه تصویــر مــی کشــد چگونــه بــه واســطه گنــاه آنــان دیگــر از 

میــراث مردمــش ســهمی نداشــت.
» زیرا که خداوند خدایت تو را به زمین نیکو در می آورد؛ زمین پر از نهرهای 
آب و چشــمه هــا و دریاچــه هــا کــه از دره هــا و کوههــا جــاری مــی شــود. زمینــی کــه 
در آن نــان را بــه تنگــی نخواهــی خــورد، و در آن بــه هیــچ چیــز محتــاج نخواهــی شــد، 
زمینــی کــه ســنگهایش آهــن اســت، و از کوههایــش مــس خواهــی کنــد «، » زیــرا 
زمینــی کــه تــو بــرای گرفتــن آن داخــل مــی شــوی، مثــل زمیــن مصــر کــه از آن بیــرون 
آمــدی نیســت، کــه در آن تخــم خــود را مــی کاشــتی و آن را مثــل بــاغ بُقــول بــه پــای 
خــود ســیراب مــی کــردی. لیکــن زمینــی را کــه شــما بــرای گرفتنــش بــه آن عبــور مــی 
کنیــد، زمیــن کوههــا و دره هــا اســت کــه از بــارش آســمان آب مــی نوشــد. زمینــی 
اســت کــه خداونــد خدایــت بــرآن التفــات دارد، و چشــمان خداونــد خدایــت از اول 

ســال تــا آخــر ســال پیوســته بــر آن اســت « )تثنیــه 8: 7-9؛ 11: 12-10(.
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» و چنیــن خواهــد شــد. و چــون خداونــد خدایــت، تــو را بــه زمینــی کــه بَــرای 
پدرانــت ابراهیــم و اســحاق و یعقــوب قســم خــورد کــه بــه تــو بدهــد، در آورد، بــه 
شــهرهای بــزرگ و خــوش نمایــی کــه تــو بنــا نکــرده ای، و بــه خانــه هــای پــر از هــر چیــز 
نیکــو کــه پــر نکــرده ای، و حوضهــای کنــده شــده ای کــه نکنــده ای، و تاکســتانها و 
باغهــای زیتونــی کــه غــرس ننمــوده ای، و از آنهــا خــورده ســیر شــدی، آنــگاه بــا حــذر 
باش مبادا خداوند را که تو را از زمین مصر، از خانه بندگی بیرون آورد، فراموش 
کنــی «، » از خداونــد خــدای خــود بتــرس و او را عبــادت نمــا ... زیــرا خداونــد 
خــدای تــو در میــان تــو خــدای غیــور اســت «. موســی مــی گویــد چنانچــه در نظــر 
خــدا شــرارت مــی کردنــد: » خدایــت بــر تــو افروختــه شــود، و تــو را از روی زمیــن 

هــالک ســازد «.
پــس از تکــرار قانــون در برابــر مــردم، موســی کار نوشــتن تمــام قانونهــا، فرامیــن و 
داوری هایــی کــه خداونــد بــه او داده بــود، بــه همــراه تمــام مقــررات مربــوط بــه روش 
قربانــی کــردن را بــه پایــان رســاند. مســئولیت کتابــی کــه مجموعــه ایــن مطالــب را در 
بــر میگرفــت بــر عهــده افســران شایســته قــرار گرفــت و بــرای امنیــت بیشــتر آن را در 
کنــار تابــوت نــگاه مــی داشــتند. هنــوز رهبــر بــزرگ از ایــن هــراس داشــت کــه قومــش 
از خداونــد جــدا شــود. بــا واالتریــن و پرشــورترین خطابــه، برکاتــی کــه بــه شــرط پیــروی 
از آن بهــره منــد مــی شــدند، و نفرینــی کــه در پــی گناهــکاری مــی آمــد را در برابــر 

مردمــش قــرار داد: 
تــا هوشــیار شــده،  بشــنوی  دقــت  بــه  را  خــود  آواز خداونــد خــدای  اگــر  و   «
تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر می فرمایم به جا آوری، در شهر، مبارک 
و در صحــرا، مبــارک خواهــی بــود. میــوه بطــن تــو و میــوه زمیــن تــو و میــوه بهایمــت 
و بچــه هــای گاو و بــره هــای گلــه تــو مبــارک خواهنــد بــود. ســبد و ظــرف خمیــر 
تــو مبــارک خواهــد بــود. وقــت درآمدنــت مبــارک، و وقــت بیــرون رفتنــت مبــارک 
خواهــی بــود. و خداونــد دشــمنانت را کــه بــه تــو مقاومــت نماینــد، از حضــور تــو 
منهــدم خواهــد ســاخت. ... خداونــد در انبارهــای تــو و بــه هــر چــه دســت خــود را 

بــه آن دراز مــی کنــی بــر تــو برکــت خواهــد فرمــود «.
» و اگــر آواز خداونــد خــدای خــود را نشــنوی تــا هشــیار شــده، همــه اوامــر و 
فرایــض او را کــه مــن امــروزه بــه تــو امــر مــی فرمایــم بــه جــا آوری، آنــگاه جمیــع ایــن 
لعنتهــا بــه تــو خواهــد رســید، و تــو را خواهــد یافــت «، » و شــگفتی و ضــرب المثــل 
و زبــان زد مللــی خواهیــد شــد کــه خداونــد راهنمایشــان اســت «، » و خداونــد تــو 
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را و پادشــاهی را کــه برخــود نصــب مــی نمایــی، بــه ســوی امتــی کــه تــو و پدرانــت 
نشــناخته ایــد، خواهــد بــرد، و در آنجــا خدایــان غیــر را از چــوب و ســنگ عبــادت 
آنجــا خواهــد  بــه  را  شــما  کــه خداونــد  امتهایــی  تمامــی  مــان  در  و  کــرد.  خواهــی 
بــرد، عبــرت و َمثــل و ُســخریه خواهــی شــد «، » و در میــان ایــن امتهــا اســتراحت 
نخواهــی یافــت و بــرای کــف پایــت آرامــی نخواهــی یافــت، و در آنجــا خداونــد تــو را 
دل لــرزان و کاهیدگــی چشــم و پژمردگــی جــان خواهــد داد. و جــان تــو پیــش رویــت 
معلــق خواهــد بــود، و شــب و روز ترســناک شــده، بــه جــان خــود اطمینــان نخواهــی 
داشــت. بامــدادان خواهــی گفــت: کاش کــه شــام مــی بــود، و شــامگاهان خواهــی 
گفــت: کاش کــه صبــح مــی بــود، بــه ســبب تــرس دلــت کــه بــه آن خواهــی ترســید، و 

بــه ســبب رویــت چشــمت کــه خواهــی دیــد «. 
موســی با الهامی که از روح گرفته بود به دوران آینده و اعصار دور نگریســت 
و آخریــن ســقوط اســرائیل را بــه عنــوان یــک ملــت و نابــودی اورشــلیم را بــه دســت 
رومیــان بــه تصویــر کشــید. » و خداونــد از دور، یعنــی اقصــی نقــاط زمیــن، امتــی را 
کــه مثــل عقــاب مــی پــرد بــر تــو خواهــد آورد، امتــی کــه زبانــش را نخواهــی فهمیــد. 

امتــی مهیــب صــورت کــه طــرف پیــران را نــگاه نــدارد و بــر جوانــان ترحــم ننمایــد «.
نابــودی مطلــق ســرزمین و رنــج هولنــاک مــردم در طــی محاصــره اورشــلیم در 
قــرن بعــدی بــه وضــوح تصویــر شــده اســت: » و نتایــج بهایــم و محصــول زمینــت را 
بخــورد تــا هــالک شــوی... و تــو را در تمامــی دروازه هایــت محاصــره کنــد تــا دیــواره 
هــای بلنــد و حصیــن کــه بــر آنهــا تــوکل داری، در تمامــی زمینــت منهــدم شــود. و تــو 
را در تمامــی دروازه هایــت، در تمامــی زمینــی کــه خداونــد خدایــت بــه تــو مــی دهــد، 
محاصــره خواهــد نمــود ... و میــوه بطــن خــود، یعنــی گوشــت پســران و دخترانــت 
کــه خداونــد خدایــت بــه تــو مــی دهــد در محاصــره و تنگــی کــه دشــمنانت تــو را بــه 
آن زبــون خواهنــد ســاخت، خواهــی خــورد «، » و زنــی کــه در میــان شــما نــازک و 
متنعــم اســت کــه بــه ســبب تنعــم و نازکــی خــود جــرأت نمــی کــرد کــه کــف پــای خــود 
را بــه زمیــن گــذارد، چشــم او بــر شــوهر هــم آغــوش خــود و پســر و دختــر خویــش بــد 
خواهــد بــود. ... و بــر اوالدی کــه بزایــد زیــرا کــه آنهــا را بــه ســبب احتیــاج همــه چیــز 
در محاصــره و تنگــی کــه دشــمنانت در دروازه هایــت بــه آن تــو را زبــون ســازند، بــه 

پنهانــی خواهــد خــورد «.
موســی با این ســخنان تأثیرگذار به ســخنانش پایان داد: » امروز آســمان و زمین 
را بــر شــما شــاهد مــی آورم کــه حیــات و مــوت و برکــت و لعنــت را پیــش روی تــو 
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گذاشــتم؛ پــس حیــات را برگزیــن تــا تــو بــا ذریتــت زنــده بمانــی. و تــا خداونــد خــدای 
خــود را دوســت بــداری و آواز او را بشــنوی و بــه او ملحــق شــوی، زیــرا کــه او حیــات 
تو و درازی عمر تو اســت تا زمینی که خداوند برای پدرانت، ابراهیم و اســحاق و 
یعقوب، قسم خورد که آن را به ایشان بدهد، ساکن شود « )تثنیه ۳0: 19 و 20(.

رهبــر کبیــر بــا تجســم بخشــیدن ایــن حقایــق در ایــن آیــات مقــدس بــه عمیــق تریــن 
شــکل آنــان را بــر روی اذهــان ثبــت کــرد. ایــن ســرود نــه تنهــا ویژگــی تاریخــی داشــت، 
بلکــه نبــوت نیــز بــه شــمار مــی آمــد. هنگامــی کــه ماجراهــای شــگفت انگیــز خداونــد 
در گذشــته را بــرای قــوم بازگــو مــی نمــود، همزمــان از رخدادهــای بــزرگ آینــده نیــز 
حکایــت مــی کــرد، یعنــی پیــروزی نهایــی ایمانــداران آنــگاه کــه مســیح بــرای دومیــن 
بــار بــا قــدرت و شــکوه مــی آیــد. بــه مــردم فرمــان داده شــد کــه ایــن تاریــخ شــاعرانه را 
بــه یــاد بســپارند و آن را بــه فرزندانشــان و فرزنــدان فرزندانشــان بیاموزنــد. جماعــت 
بایــد ایــن ســرود را بــه هنــگام گردهمایــی بــه منظــور مراســم پرســتش و نیــز آنــگاه کــه بــر 
ســر کار روزمــره شــان مــی رفتنــد، بخواننــد. وظیفــه والدیــن ایــن بــود کــه ایــن کالم را 

بــه ذهــن آمــاده فرزندانشــان بســپارند تــا هرگــز از یــاد نــرود.
از آنجایــی کــه اســرائیلیان مــی بایســت حافظــان و نگهــداران قانــون خــدا مــی 
بودنــد، بایــد اهمیــت ایــن اصــول و نیــز مفهــوم اطاعــت از آنــان خاطــر نشــان مــی 
شــد؛ و همیــن امــر بایــد از طریــق آنهــا بــرای کودکانشــان، و کــودکان کودکانشــان 
انجــام مــی گرفــت. فرمانــی کــه خداونــد در ارتبــاط بــا قوانینــش فرمــود چنیــن بــود: 
در حیــن  و  بیاموزیــد،  دقــت  بــا  فرزندانتــان  فرزنــدان  و  فرزندانتــان  بــه  را  آنهــا   «
آنکــه در خانــه نشســته ایــد و در حــال راه رفتــن و آرامیــدن و برخاســتن ... از آنهــا 
ســخن بگوییــد. و بایــد آنهــا را بــر تیرکهــا و دروازه خانــه هایتــان بنگاریــد «. زمانــی 
کــه موقعــش فــرا رســد کــه فرزندانتــان بپرســند: » الــواح، و فرامیــن، و داوری چــه 
معنــی میدهنــد و خداونــد خــدای مــا چــه فرامینــی داده اســت؟ «. آنــگاه والدیــن 
بایــد ماجــرای تاریــخ پرفیــض خــدا را تکــرار کننــد. اینکــه چگونــه خداونــد در رهایــی 
آنــان کار کــرد و اینکــه آنــان بایــد از قانــون او اطاعــت کننــد. و اینکــه بــه آنــان اعــالم 
کننــد » خداونــد بــه مــا فرمــان مــی دهــد کــه بــه تمــام ایــن فرامیــن عمــل کنیــم، و 
خــدا تــرس باشــیم، زیــرا همیشــه حافــظ مــا اســت و از حیــات مــا حراســت مــی 
نمایــد؛ همچنــان کــه بــه وقــت روز چنیــن مــی کنــد. و ایــن از نیکویــی مــا باشــد اگــر 
در برابــر خداونــد خدایمــان همــه ایــن فرامیــن را رعایــت کنیــم، آنچنــان کــه بــه مــا 

امــر فرمــوده اســت.
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]این فصل بر اساس کتاب تثنیه بابهای ۳1 تا ۳۴ تدوین گردیده است[

در تمامــی رفتارهایــی کــه خداونــد بــا قومــش داشــت، کــه معمــوالً آمیختــه بــا 
محبــت و شــفقت بــود، رویــدادی برجســته وجــود داشــت کــه حاکــی از عدالــت 
بــی بازگشــت و بــی غــرض وی بــود. ایــن امــر بــه عنــوان یــک نمونــه در تاریــخ یهودیــان 
ثبــت گردیــده اســت. خداونــد بــرکات عظیمــش را بــه اســرائیل ارزانــی داشــته بــود. 
محبــت عاشــقانه او بــا ایــن عبــارت زیبــا نشــان داده شــده اســت. » مثــل عقابــی 
کــه آشــیانه خــود را حرکــت دهــد و بچــه هــای خــود را فــرو گیــرد و بالهــای خــود را 
پهــن کــرده، آنهــا را بــر پرهــای خــود ببــرد. همچنیــن خداونــد تنهــا او را رهبــری نمــود و 
هیــچ خــدای بیگانــه بــا وی نبــود «. بــا ایــن وجــود چــه ســریع و قاطــع بــود ســزایی کــه 

بــه دلیــل گناهشــان بــر ســر آنــان فــرو باریــد.
نــژاِد  بخــِش  نجــات  عنــوان  بــه  پســرش  تنهــا  هدیــه  بــا  خداونــد  ابــدی  محبــت 
گمشــده آشــکار گردیــده اســت. مســیح بــر زمیــن آمــد تــا شــخصیت پــدرش را آشــکار 
نمایــد، و حیاتــش سراســر پــر بــود از کــردار شــفقت و محبــت آســمانی. بــا ایــن حــال 
مســیح خــود اعــالم مــی دارد: » تــا آســمان و زمیــن از میــان نــرود، نقطــه ای یــا همــزه 
ای از تورات هرگز از میان نخواهد رفت، تا اینکه همه به انجام رســد « )متی ۵: 
18(. همیــن نــدا کــه بــا شــکیبایی و تقاضــای محبــت آمیــز گناهــکاران را بــه جانــب 
او فــرا مــی خوانــد تــا آمــرزش و آرامــش یابنــد، در داوری امتنــاع کننــدگاِن رحمتــش، 
ایــن چنیــن فرمــان مــی دهــد، » ای ملعونــان از مــن دور شــوید « )متــی 2۵: ۴1(. 
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در همــه بخشــهای کتــای مقــدس، خداونــد نــه تنهــا یــک پــدر پــر محبــت، کــه یــک 
قاضــی عــادل نیــز معرفــی شــده اســت. گرچــه از بخشــش و محبتــش مســرور مــی 

گــردد، لیکــن » گنــاه را هرگــز بــی ســزا نخواهــد گذاشــت « )خــروج ۳۴: 7(.
حکمــران کبیــر تمامــی ملــل اعــالم فرمــود کــه موســی حــق رهبــری قــوم درون 
نیــز  نیــک نخواهــد داشــت، و حتــی اســتدعای خــادم صــادق خداونــد  ســرزمین 
نتوانســت موجب تغییر حکم مجازات وی گردد. او می دانســت که پایان کارش 
بــه اســرائیل غافــل  یــک لحظــه از خدمــت  ایــن حــال حتــی  بــا  فرارســیده اســت، 
نشــده بــود. مومنانــه بــه دنبــال آمــاده ســازی مردمــش بــرای ورود بــه میــراث موعــود 
بود. با فرمان الهی، موســی و یوشــع در خیمه هیکل حضور یافتند، که ســتون ابر 
فــرود آمــد و در برابــر درگاه ایســتاد. مســئولیت قــوم در ایــن مقطــع رســماً بــه یوشــع 
ســپرده شــد. کار موســی در مقــام رهبــری اســرائیل بــه آخــر رســیده بــود. هنــوز هــم 
بــه خاطــر منافــع مردمــش بــه فکــر خــود نبــود. در برابــر خیــل مردمــی کــه پیرامونشــان 
گــرد آمــده بودنــد ایــن کالم مقــدس را بــه جانشــینش فرمــود: » قــوی و دلیــر بــاش 
زیــرا کــه تــو بــا ایــن قــوم بــه زمینــی کــه خداونــد بــرای پــدران ایشــان قســم خــورد کــه بــه 
ایشــان بدهــد داخــل خواهــی شــد، و تــو آن را بــرای ایشــان تقســیم خواهــی نمــود. 
و خداونــد خــود پیــش روی تــو مــی رود. و بــا تــو خواهــد بــود «. ســپس رو بــه بــزرگان 
و فرماندهــان اســرائیل نمــود و رســماً از آنــان خواســت کــه مطیــع دســتورالعملهایی 

باشــند کــه او از جانــب خداونــد برایشــان آورده اســت.
همچنــان کــه مــردم بــه مــرد کهنســال کــه بــه زودی از آنهــا جــدا مــی شــد خیــره 
شــدند، بــا سپاســی جدیــد و ژرف بــه یــاد دلســوزی پدرانــه اش، راهنمایــی هــای 
خردمندانــه اش و تالشــهای نســتوهش افتادنــد. چندیــن بــار زمانــی کــه گناهانشــان 
موجــب داوری عادالنــه خداونــد شــده بــود، دعاهــای موســی باعــث شــده بــود کــه 
از گناهشــان چشــم پوشــی شــود! پشــیمانی اندوهشــان را افــزون مــی ســاخت. 
بــه تلخــی بــه یــاد مــی آوردنــد کــژ روی آنهــا موســی را تحریــک بــه گناهــی کــرد کــه بــه 

خاطــر آن مــی بایســت مــی مــرد.
مالمــت برکنــاری رهبــر محبــوب اســرائیل ســخت تــر از هــر ســختی دیگــری بــود 
کــه مــی توانســتند تجربــه نماینــد. خداونــد کاری مــی کــرد کــه احســاس کننــد نبایــد 
آن کاری کــه بــا زندگــی رهبــر پیشینشــان کردنــد در مــورد رهبــر جدیدشــان نیــز تکــرار 
گــردد. خداونــد بــا برکاتــی کــه بــه آنــان ارزانــی داشــته ســخن مــی گویــد؛ لیکــن آن زمــان 
کــه روحیــه سپاســگزاری نباشــد، خداونــد بــا آنــان بــدون برکاتــش ســخن مــی گویــد، تــا 
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شــاید آنان را به این نکته رهنمود نماید که گناهانشــان را ببینند و با همه قلبشــان 
بــه ســوی او بــاز گردنــد.

همــان روز فرمانــی از جانــب خداونــد بــرای موســی آمــد: » بــه ایــن کــوه عباریــم 
یعنــی جبــل نبــو بــرآی ...، و زمیــن کنعــان را کــه مــن آن را بــه بنــی اســرائیل بــه ملکیــت 
مــی دهــم، مالحظــه کــن. و تــو بــه آن کوهــی کــه بــه آن بــر مــی آیــی وفــات کــرده، بــه 
قــوم خــود ملحــق شــو «. موســی اغلــب در اطاعــت از دعــوت الهــی اردوگاه را تــرک 
کــرده بــود. امــا ایــن بــار مــی بایســت بــه دلیــل انجــام مأموریــت اســرار آمیــزی از اردو 
جــدا شــود. او بایــد بــه جانــب راهــی رود کــه در آن جانــش را بــه پــروردگار تقدیــم 
دارد. موســی مــی دانســت کــه بایــد در تنهایــی بمیــرد؛ هیــچ دوســتی از عالــم خاکــی 
مجــاز نبــود در آخریــن ســاعات بــر بالینــش حاضــر گــردد. صحنــه پیــش رویــش مملــو از 
وحشت و راز بود، آنقدر که قلبش در سینه فشرد. دشوارترین آزمون، جدایی اش 
از قومــی بــود کــه دوســتدار و غمخــوارش بــود. مردمــی کــه عالقــه و زندگــی اش بــا آنــان 
بــا یکدیگــر گــره خــورده بــود. امــا آموختــه بــود کــه بــه خداونــد اطمینــان داشــته باشــد، و 

بــا ایمانــی راســخ خــود و قومــش را بــه محبــت و عطوفــت او ســپرده بــود.
بــرای آخریــن بــار موســی در برابــر مردمــش ایســتاد. بــار دیگــر روح خداونــد بــر او 
آمــد، و بــا متعالــی تریــن و لطیــف تریــن زبــان، بــه تمــام قبایــل برکاتــش را اظهــار نمــود، و 
با دعای خیرش به ســخنانش پایان داد:  » ای یشــورون مثل خدا کســی نیســت، که 
برای مدد تو بر آسمانها سوار شود و در کبریای خود بر افالک. خدای ازلی مسکن 
تو است و در زیر تو بازوهای جاودانی است. و دشمن را از حضور تو اخراج کرده، 
می گوید هالک کن. پس اسرائیل در امنیت ساکن خواهد شد، و چشمه یعقوب 
به تنهایی، در زمینی که پر ازغله و شیره باشد، در آسمان آن شبنم می ریزد. خوشا 
به حال تو ای اســرائیل! کیســت مانند تو، ای قومی که از خداوند نجات یافته اید! 

کــه او ســپر نصــرت تــو و شمشــیر جــاه تــو اســت « )تثنیــه ۳۳: 29-26(.
موســی از نــزد جماعــت بازگشــت، و در ســکوت و تنهایــی راه خــود را بــه ســوی 
کــوه پیــش گرفــت. بــه کــوه نبــو رفــت، بــر فــراز فســقه. بــر فــراز آن بلنــدی بــه تنهایــی 
ایســتاد، بــا چشــمان پــر فروغــش بــه منظــره ای کــه مقابلــش گســترده بــود خیــره شــد. 
برابــر  کــوه حرمــون در  بــود، در شــمال،  بــزرگ  آبــی دریــای  در دوردســتهای غــرب 
آســمان قــد علــم کــرده بــود؛ در مشــرق فــالت مــوآب بــود و قفــای آن باشــان، یعنــی 
عرصــه پیــروزی هــای اســرائیل و در دوردســتهای جنــوب، پهنــه بیابــان بــود، آنجــا کــه 

نشــان از ســرگردانی داشــت.
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از آن  کــرد،  مــرور  را  نشــیبش  و  پرفــراز  و  تنهایــی، زندگــی ســخت  موســی در 
زمانــی کــه از جــاه و جــالل دربــار و آینــده ســلطنتش در مصــر روی برگردانــد تــا زمانــی 
کــه حضــور در کنــار قــوم منتخــب خداونــد را برگزیــد. بــه یــاد آورد آن ســالهای بلنــد 
در بیابــان بــا گلــه هــای یتــرون، ظهــور فرشــته در بوتــه ســوزان، و خوانــده شــدنش 
بــرای رهایــی اســرائیل، دوبــاره معجــزات خداونــد را از مــد نظــر گذرانــد کــه بــه خاطــر 
قومش نشان داده شده بود، و نیز شفقت پر دردش که در سالهای سرگردانی و 
نافرمانــی، بســیار طــول کشــید. علــی رغــم همــه آن کارهایــی کــه خداونــد بــرای آنــان 
کــرده بــود، علیرغــم زحمــات و دعاهــای خــود او، تنهــا دو فــرد بالــغ در میــان همــه آن 
جمعیــت عظیمــی کــه مصــر را تــرک کــرده بودنــد، آنقــدر مومــن بودنــد کــه اجــازه ورود 
بــه ســرزمین موعــود را بیابنــد. همچنــان کــه موســی بــه مــرور زحماتــش مــی پرداخــت، 

زندگــی پرتــالش و فــداکاری اش بــه نظــرش کــم و بیــش بیهــوده رســید.
بــا ایــن حــال هیــچ احســاس پشــیمانی در ارتبــاط بــا بــار مســئولیتی کــه بــر دوش 
کشــیده بــود، نداشــت. مــی دانســت کــه کار و مأموریــت وی از جانــب خداونــد 
تکلیــف شــده بــود. زمانــی کــه بــرای نخســتین بــار بــرای رهبــری اســرائیل از اســارت 
خوانــده شــد، از مســئولیت شــانه خالــی کــرده بــود، امــا از آنجــا کــه کار را بــه عهــده 
گرفته بود، مســئولیتش را رها نکرد. حتی زمانی که خداوند به او پیشــنهاد برکناری 
اش و نابــودی اســرائیل طغیــان گــر را کــرده بــود، موســی نتوانســت بپذیــرد. اگرچــه 
بــود، لیکــن از نشــانه هــای ویــژه ای از الطــاف خداونــد  آزمونهــای بزرگــی را دیــده 
برخوردار شــده بود. او با مشــاهده آشکارســازی قدرت و جالل خداوند و در پیوند 
با محبتش، تجربیات ذی قیمتی را در طول سالهای اقامت در بیابان کسب کرده 
بــود؛ دریافــت کــه بــه جــای لــذت بــردن از انجــام گنــاه بــرای یــک فصــل، بــا انتخــاب 
تحمل رنج و ســختی در کنار قوم برگزیده خدا، تصمیم خرمندانه ای گرفته اســت.

همچنــان کــه بــه عنــوان رهبــر قــوم خــدا بــه گذشــته و تجربیاتــش نگریســت، دیــد 
کــه تنهــا یــک عمــل، ســابقه اش را مخــدوش کــرده اســت. احســاس کــرد اگــر مــی 
شــد آن خــالف را پــاک کــرد، دیگــر از مــرگ ابایــی نداشــت. اطمینــان داشــت کــه 
توبــه و ایمــان بــه قربانــی موعــود، همگــی فرمــان خــدا هســتند، پــس موســی دوبــاره 

بــه گناهــش اقــرار نمــود و بــه نــام عیســی طلــب مغفــرت کــرد.
اکنــون نمــای وســیعی از ســرزمین موعــود بــه وی نشــان داده شــده بــود. هــر 
گوشــه از آن خطــه در برابــرش گســترده بــود، هیــچ ضعــف وابهامــی در تیرگــی دور 
دســت نبــود، بلکــه همــه چیــز در نــگاه پــر شــوقش روشــن، زیبــا و واضــح مــی نمــود. 
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ایــن چیــزی بــود کــه در ایــن صحنــه بــه چشــم مــی آمــد، نــه آنچنــان کــه در آن زمــان بــه 
نظــر مــی رســید، بلکــه آن چیــزی کــه بــه آن تبدیــل مــی شــد، بــه آن چیــزی کــه بــرکات 
خــدا آن را مــی ســاخت، یعنــی آنــگاه کــه در تصاحــب اســرائیل قــرار مــی گرفــت. 
بــه نظــر مــی رســید کــه بــه بهشــت دوم نــگاه مــی کنــد. کوههایــی بودنــد پوشــیده از 
ســروهای لبنــان، تپــه هــای خاکســتری از زیتــون بــه عطــر شــراب، دشــتهایی پــر از 
میــوه، ســبز و پهنــاور کــه از گلهــای صحرایــی روشــن شــده بودنــد، جایــی کــه نخلهــای 
گرمســیر مــی روییــد، آنجــا کــه مــزارع گنــدم و جــو در بــاد مــوج مــی زدنــد، دره هایــی 
سرشــار از ترنــم جویبــاران و نغمــه پرنــدگان، شــهرهایی خــوش نمــا و باغهایــی زیبــا، 
دریاچــه هایــی بــه وفــور نعمــت دریاهــا، گلــه هایــی کــه بــر تپــه هــا مــی چریدنــد، و 
زنبورهایــی کــه البــالی صخــره هــا گنجشــان را مــی انباشــتند. ایــن ســرزمینی بــود کــه 
موســی بــا الهــام از روح خــدا بــرای قومــش توصیــف نمــود: » متبــارک بــاد خداونــد 
... در زمینی که پر از غله و شــیره باشــد و آســمان آن شــبنم می ریزد ... بحرهایی 
کــه در آن قــرار دارد، میــوه هایــی کــه در مقابــل آفتــاب عمــل مــی آینــد، ... و نعمــات 

اصلــی کهــن در آن ... و چیزهــای قیمتــی زمیــن و فراوانــی در آن «. 
موســی اســتقرار مــردم را در کنعــان بــه چشــم دیــد، هــر قبیلــه ای را در جــای 
نظــاره  موعــود  ســرزمین  در  اســتقرار  از  پــس  را  تاریخشــان  از  تصویــری  خــودش. 
کــرد؛ دوران طالیــی کفرشــان و جزایــی کــه در برابرشــان گســترده شــده بــود. آنــان 
را دیــد کــه بــه واســطه گناهشــان در میــان بــی ایمانــان پراکنــده شــده انــد، شــکوهی 
کــه از اســرائیل رخــت بربســته بــود، شــهرهای زیبایــش کــه مخروبــه شــده بودنــد، 
بــه  و مردمانــش کــه در ســرزمینهایی غریــب اســیر گشــته بودنــد. آنــان را دیــد کــه 
ســرزمین پدرانشــان بــاز مــی گردنــد و ســرانجام تحــت ســلطه روم قــرار مــی گیرنــد.

بــه او اجــازه داده شــده بــود کــه بــه آینــده نظــری بیفکنــد و ظهــور ناجــی مــان را 
ببینــد. عیســی را در کودکــی اش در بیــت لِِحــم نــگاه کــرد. آواز شــادمان شــاکرانه 
بــه درگاه خداونــد را از زبــان ســپاه فرشــتگان شــنید و آرامــش را بــر زمیــن حــس کــرد. 
ســتاره راهنمــای مــردان حکیــم از مشــرق زمیــن کــه بــه ســوی عیســی مــی آمدنــد را 
دیــد. اندیشــه ای چــون نــور فکــرش را روشــن ســاخت، آنچنــان کــه کلمــات نبوتــی 
بــر زبانــش جــاری گشــت: » ســتاره ای از یعقــوب طلــوع خواهــد کــرد و عصایــی 
از اســرائیل خواهــد برخاســت « )اعــداد 2۴: 17(. زندگــی بــی آالیــش مســیح در 
ناصــره را دیــد، محبتهایــش، دلســوزی اش و شــفا بخشــی اش را دیــد. دیــد کــه 
ملتــی مغــرور و بــی ایمــان او را از خــود راندنــد. بــا شــگفتی شــنید کــه شــریعت خــدا 
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را ســتایش مــی کننــد امــا آنانــی کــه شــریعت دارنــد از عیســی روگــردان و بیزارنــد. 
عیســی را بــر فــراز کــوه زیتــون دیــد کــه بــا شــهری کــه بــه آن محبــت دارد خداحافظــی 
مــی کنــد. موســی آخریــن روگردانــی آن مردمــی کــه آنچنــان مــورد برکــت خداونــد 
واقــع شــده بودنــد را دیــد، مردمــی کــه بــه خاطرشــان زحمــت دیــده بــود، دعــا کــرده 
بود و فداکاری کرده بود، مردمی که می خواســت به خاطرشــان نامش از صفحه 
کتــاب زندگــی پــاک شــود: » اینــک خانــه شــما بــه خودتــان ویــران واگذاشــته مــی 
شــود « )متــی 2۳: ۳8(، پــس در همــدردی بــا پســر خــدا قلبــش از انــدوه در ســینه 

فشــرد، و اشــکی تلــخ از چشــمانش روان گشــت.
بــه چشــم  را  عــذاب  و  کــرد، و شــکنجه  تعقیــب  بــاغ جتســیمانی  تــا  را  ناجــی 
دیــد، خیانــت را، اســتهزا را و تازیانــه را، صلیــب را. موســی دیــد همیــن کــه مــار 
برنجــی را در بیابــان بلنــد مــی کنــد، آنــان کــه بــه او ایمــان دارنــد» حیــات جاویــدان 
نفــرت شــیطانی  و  ریــاکاری  کــه موســی  آنــگاه   .)1۵ :۳ )یوحنــا  باشــند «  داشــته 
ای کــه قــوم اســرائیل نســبت بــه ناجــی شــان، نشــان داده بودنــد، را نظــاره کــرد، 
قلبــش از انــدوه، خشــم و هــراس آکنــده شــد. او فریــاد درد مســیح را شــنید کــه: 
» خــدای مــن، خــدای مــن چــرا مــرا واگذاشــتی؟ « )مرقــس 1۵: ۳۴(. او را دیــد 
کــه در مقبــره جدیــد یوســف آرمیــده اســت. بــه نظــر مــی رســید ظلمــت نومیــدی، 
جهــان را در کفــن پیچیــده باشــد. امــا بــاز هــم نگریســت و دیــد کــه او فاتحانــه پیــش 
مــی آیــد، و در حالــی کــه فرشــتگان ستایشــگر همراهــی اش مــی نماینــد و جمعــی 
از اســرا را راهنمایــی مــی کنــد، از آســمان صعــود مــی کنــد. دیــد کــه دروازه هــای 
درخشــان بــه اســتقبالش بــاز مــی شــوند، و لشــکر آســمان بــا ســرودهای پیروزمندانــه 
بــه فرماندهشــان خــوش آمــد مــی گوینــد. و بــر او نمایــان شــد کــه خــود او در جمــع 
کســانی اســت کــه مــی بایســت در حضــور ناجــی دروازه هــای جــاودان را بگشــاید. 
همچنــان کــه بــه ایــن صحنــه مــی نگریســت، ســیمایش از نــوری مقــدس درخشــید. 
چقــدر زحمــات و فداکاریهایــی کــه در طــول حیاتــش داشــته بــود، در برابــر آنچــه پســر 
خــدا انجــام مــی داد کوچــک مــی نمــود! » زیــرا رنجهــای جزئــی و گــذرای مــا جاللــی 
بــا آن رنجهــا قیــاس پذیــر نیســت « )دوم  بــه ارمغــان مــی آورد کــه  ابــدی برایمــان 
قرنتیــان ۴: 17(. از اینکــه حتــی در مقیاســی کوچــک مجــاز بــود شــریک رنجهــای 

مســیح باشــد، خشــنود بــود.
موســی شــاهد عزیمــت شــاگردان مســیح بــود کــه پیــش مــی رفتنــد تــا پیــام انجیــل 
را به گوش جهانیان برسانند. دید که گرچه قوم اسرائیل » بر اساس نهادشان « 
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نظــر  در  خداونــد  کــه  خــود  اعــالی  سرنوشــت  بــه  رســیدن  بــرای  بودنــد  نتوانســته 
گرفتــه بــود توفیقــی یابنــد، در بــی ایمانــی شــان نتوانســته بودنــد بــه چــراغ روشــنی 
بخــش جهــان تبدیــل شــوند، و نیــز گرچــه بــه عنــوان قــوم برگزیــده خــدا رحمــت او 
بــی ارزش کــرده و برکاتــش را هــدر داده بودنــد، لیکــن خداونــد نســل ابراهیــم  را 
را بــه حــال خــود وانگذاشــته بــود. آن هــدف متعالــی را کــه متقبــل شــده بــود بــرای 
اســرائیل حقیقــت یابــد، بایــد بــه انجــام مــی رســید. تمــام آنانــی کــه از طریــق مســیح، 
فرزنــدان ایمــان مــی شــدند، بایــد بــه عنــوان نســل ابراهیــم بــه شــمار مــی آمدنــد؛ آنــان 
وارثــان وعــده هــای پیمــان بودنــد؛ همچــون ابراهیــم، آنــان نیــز فراخوانــده شــدند 
تــا از شــریعت خــدا و پیــام فرزنــد او محافظــت نماینــد و آن را بــه همــه جهانیــان 
بشناســانند. موســی شــاهد بــود کــه پیــام انجیــل مســیح از طریــق شــاگردانش بــرای 
» مردمــی کــه در تاریکــی بــه ســر مــی برنــد « )متــی ۴: 16( روشــنی بخــش مــی گــردد 
و هــزاران هــزار از ســرزمینهای غیــر یهــود بــه ســوی روشــنی او مــی رونــد. از دیــدن 

فزونــی و بهــروزی اســرائیل نیــز خشــنود گشــت.
اکنــون صحنــه دیگــری از برابــر چشــمانش مــی گذشــت. کار شــیطان را مــی دیــد 
که به جهت امتناع از مسیح و برای گمراهی بنی اسرائیلی هایی که مدعی احترام 
بــه شــریعت خــدا هســتند، تــالش مــی کنــد. اکنــون جهــان مســیحی را مــی دیــد کــه بــا 
همــان فریــب خوردگــی ادعــا داشــت کــه پذیــرای مســیح اســت، لیکــن شــریعت خــدا 
را رد می کردند. فریاد جنون آمیز کاهنان و مشایخ را شنیده بود که می گفتند: » 
از او پرهیز کنید! «، » مصلوبش کنید! « و اکنون از معلمینی که ادعای مسیحی 
بــودن داشــتند مــی شــنید: » از شــریعت پرهیــز کنیــد! « و اکنــون از معلمینــی کــه 
دیــد   » کنیــد!  پرهیــز  از شــریعت   « مــی شــنید:  داشــتند  بــودن  ادعــای مســیحی 
کــه حرمــت روز ســبت را زیــر پــا گذاشــتند و رســوم جعلــی را جایگزیــن آن کردنــد. 
بــاز هــم وجــود موســی از تــرس و شــگفتی آکنــده شــد. چطــور آنانــی کــه بــه مســیح 
ایمــان داشــتند، بــا زبــان خــود پیــروی از شــریعت خــدا را بــر فــراز کــوه مقــدس رد مــی 
نمودنــد؟ چطــور امــکان داشــت آنهایــی کــه خداتــرس هســتند شــریعت را کــه اســاس 
حکومــت او در آســمان و زمیــن اســت از بقیــه امــور مجــزا نماینــد ؟ ولــی موســی بــا 
خوشــحالی مــی دیــد کــه هنــوز شــریعت خــدا توســط عــده معــدودی محتــرم و ســتوده 
مانــده اســت. آخریــن تالشــهای نیروهــای دنیــوی را مــی دیــد کــه بــرای نابــودی آنهایــی 
کــه حافــظ شــریعت خــدا هســتند، تقــال مــی کننــد. بــه آینــده نگریســت، یعنــی آنــگاه 
که خداوند برای مجازات ساکنین زمین به جهت شرارتشان قیام می کند، و آنانی 
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که از نام او هراس دارند، در روز خشم وی، در مخفیگاهها خود را پنهان خواهند 
ســاخت. آن زمــان کــه صــدای خداونــد از مســکن مقدســش بــه گــوش آنهایــی کــه در 
آســمان و زمیــن مــی لرزنــد، مــی رســد، او پیمــان صلــح خداونــد را بــا آنانــی کــه حافــظ 
شــریعتش بــوده انــد، شــنید. بازگشــت پرشــکوه مســیح را نظــاره کــرد، کارهــای نیکــی 
را کــه از زندگــی جــاودان برخاســته بــود، و قدیســین زنــده را کــه بــی آنکــه مــرگ را دیــده 
باشــند، بازگشــته بودنــد، و همــه بــا هــم ســرود شــادی را در حالــی کــه بــه ســوی شــهر 

خــدا صعــود مــی کردنــد، مــی خواندنــد.
همچنــان صحنــه دیگــری بــود کــه در برابــر دیدگانــش گشــوده مــی شــد، زمیــن از 
شــر لعنــت رهایــی مــی یافــت. زیباتــر از ســرزمین موعــود نیــک کــه بســیار دیــر هنــگام 
در برابــرش گشــوده مــی شــد. گناهــی نیســت، و راهــی بــرای مــرگ وجــود نــدارد. 
مردمان نجات یافته ای که خانه نهایی خود را جســته اند. موســی با شــادی وصف 
ناپذیری به این صحنه می نگریست، به انجام رسیدن رهایی باشکوهی را می دید 
کــه از خوشــبینانه تریــن امیدهایــش هــم زیباتــر بــه تصویــر کشــیده شــده بــود. باالخــره 
ســرگردانی زمینــی شــان خاتمــه یافتــه بــود و اســرائیل بــه ســرزمین نیکــو وارد شــده بــود.

دوبــاره تصویــر محــو شــد و ســرزمین کنعــان کــه در دور دســتها گســترده شــده 
آرمیــد.  اندکــی  ســپس همچــون جنگجویــی خســته،  و  نشســت  جایــش  بــه  بــود، 
» پــس موســی بنــده خــدا در آنجــا بــه زمیــن مــوآب برحســب قــول خداونــد مــرد. و 
او را در زمیــن مــوآب در مقابــل بیــت فغــور، در دره دفــن کــرد، و احــدی قبــر او را 
تــا امــروز ندانســته اســت «. بســیاری از افــرادی کــه نمــی خواســتند بــه مشــورتهای 
موســی در زمانی که با آنان بود، گوش فرا دهند، اگر از محل دفن وی مطلع می 
شــدند، در خطــر ارتــکاب بــت پرســتی بــر ســر بــدن بــی جانــش قــرار مــی گرفتنــد. بــه 
همیــن دلیــل جســد او از چشــم مــردم پنهــان مانــد. امــا فرشــتگان بــدن خــادم مومــن 

خــدا را دفــن کردنــد و از گــور تنهــای وی محافظــت نمودنــد.
» و نبــی ای مثــل موســی تــا بــه حــال در اســرائیل برنخاســته اســت کــه خداونــد 
او را روبــرو شــناخته باشــد، در جمیــع آیــات و معجزاتــی کــه خداونــد او را فرســتاد 
... و در تمامــی دســت قــوی ، و جمیــع آن هیبــت عظیــم کــه موســی در نظــر همــه 

اســرائیل نمود «.
بــود یعنــی  یــک گنــاه مخــدوش نشــده  بــه واســطه همــان  اگــر حیــات موســی 
ناتوانــی در جــالل خداونــد بــا آوردن آب از صخــره در قــادش واقــع نشــده بــود، بــه 
ســرزمین موعــود راه مــی یافــت، و بــی آنکــه مــرگ را ببینــد بــه آســمان مــی رفــت. 
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امــا مقــرر نبــود کــه وی زیــاد در مقبــره اش بمانــد. خــود مســیح بــه همــراه فرشــتگانی 
کــه دفنــش کــرده بودنــد، از آســمان فــرود آمدنــد تــا قدیــس خفتــه را فــرا بخواننــد. 
شــیطان از اینکــه موفــق شــده بــود باعــث گنــاه موســی برعلیــه خداونــد شــود، در 
پوســت نمــی گنجیــد، چــرا کــه موجــب غلبــه مــرگ بــر وی شــده بــود. دشــمن بــزگ 
حکــم الهــی را اعــالم نمــود: » تــو خــاک هســتی و بــه خــاک خواهــی برگشــت « 
)پیدایــش ۳: 19(. یعنــی او صاحــب مــرگ خواهــد بــود. قــدرت گــور هرگــز شکســته 
نشــده بود، و همه کســانی که گرفتار گورهایشــان بودند، از اســیران وی محســوب 

مــی گردیدنــد کــه هرگــز آنــان را راهــی بــه بیــرون از زندانشــان نبــود.
بــرای نخســتین بــار مســیح قصــد داشــت بــه مــرده ای زندگــی بخشــد. همیــن کــه 
ســرور حیــات و همراهــان نورانیــش بــه مقبــره نزدیــک شــدند، شــیطان اســتیالیش را 
در خطــر دیــد. بــا فرشــتگان جهــان پلیــدی در برابــر نیــروی الهــی کــه قصــد حملــه بــه 
قلمــرو وی را داشــتند، صــف آرایــی کــرد. از ایــن مــی بالیــد کــه خــادم خداونــد اســیر 
وی شــده بــود. اعــالم داشــت حتــی موســی هــم نتوانســته قانــون خــدا را نــگاه دارد 
و جاللــی را کــه بایــد بــه خداونــد داده مــی شــد خــود تصاحــب کــرده اســت، یعنــی 
همــان گناهــی کــه باعــث اخــراج شــیطان از بهشــت گردیــده بــود، بــا قبــول گنــاه، 
او تحــت اســتیالی شــیطان قــرار گرفتــه بــود. شــیطان همــان اتهامــات را بــر علیــه 
فرمانروایــی الهــی تکــرار نمــود، و شــکایاتش را در بــاب بــی عدالتــی هایــی کــه بــه 

خداونــد در حــق وی روا داشــته بــود، بازگــو کــرد.
مســیح خیــز بــر نداشــته بــود تــا بــا شــیطان وارد جــدال شــود. او مــی توانســت 
بــر ضــد اعمــال بــی رحمانــه اش در بهشــت و فریبــکاری هــای وی مــواردی را بــه او 
یــادآور شــده باشــد کــه موجــب از دســت رفتــن تعــداد زیــادی از ســاکنان آن مــکان 
گردیــد. شــاید بــه خطاهایــی کــه در بــاغ عــدن بــه زبــان آورده بــود، اشــاره نمــوده باشــد 
کــه بــه گنــاه آدم و آوردن مجــازات مــرگ بــرای نــژاد انســان منجــر شــد. شــاید بــه 
یــاد شــیطان آورده باشــد کارهایــش را در وسوســه و فریــب اســرائیل کــه آنــان را بــه 
شــکایت و طغیــان ترغیــب نمــود و تحمــل رهبرشــان را بــه ســتوه آورد، و در لحظــه 
ای بی حفاظ خود را در گناهی یافت که او را به دامان نیروی مرگ فرو غلتاند. 
لیکــن مســیح همــه ایــن مــوارد را بــه نــزد پــدرش آورد کــه مــی گفــت: » خداونــد تــو را 
توبیــخ فرمایــد « )یهــودا 9(. ناجــی بــا معانــدش وارد هیــچ ســتیزی نشــد، بلکــه در 
همــان زمــان و همــان مــکان کارش را بــرای در هــم شکســتن نیــروی دشــمن ســقوط 
بــود کــه  بیــاورد. شــاهدی  بــه جهــان زنــدگان  تــا مــرده ای را  کــرده اش آغــاز نمــود 

478, 479

FA-PP-Body.indd   509 3/20/19   1:18 PM



۵10  | مشایخ و انبیاء

شــیطان نمــی توانســت آن را انــکار نمایــد، و آن برتــری پســر خداونــد بــود. رســتاخیز 
او از مــرگ تــا ابــد حقیقتــی مســلم بــود. شــکار شــیطان بــه یغمــا رفــت؛ مــرده عــادل 

شــده دوبــاره بــه زندگــی بــاز مــی گشــت.
اســاس  بــر  بــود.  درآمــده  شــیطان  ســلطه  تحــت  گناهــش  متعاقــب  موســی 
بــه  را  عنوانــش  کــه  درحالــی  لیکــن  بــود،  مــرگ  دنیــای  اســیر  قانونــاً  او  معیارهــا، 
نــام رهایــی بخــش خــود نــگاه داشــته بــود، بــه جهــان نامیــرا برخاســت. موســی بــا 
شــکوه از گــور پیــش آمــد و بــه همــراه رهایــی بخشــش بــه ســوی شــهر خــدا صعــود 
نمــود. تــا زمــان نمونــه ای کــه در مــورد قربانــی شــدن مســیح رخ داد، هرگــز محبــت 
و عدالــت خداونــد تــا ایــن حــد برجســته در هیــچ مــوردی جــز موســی نشــان داده 
نشــده. خداونــد موســی را بــه کنعــان راه نــداد تــا آمــوزه ای کــه هرگــز نبایــد از یــاد 
بــرود، ارائــه کنــد، یعنــی اینکــه اطاعــت دقیــق الزم اســت، و اینکــه انســانها بایــد 
آگاه باشــند شــکوهی کــه از آن آفریدگارشــان اســت را بــه خــود نســبت ندهنــد. 
او نمــی توانســت دعــای موســی بــرای ســهیم شــدن در میــراث اســرائیل را اجابــت 
نمایــد، لیکــن خــادم و بنــده اش را از یــاد نبــرد. خداونــدگار آســمان رنجهایــی کــه 
موســی تحمــل کــرده بــود را درک مــی کــرد؛ او تمــام اعمــال مومنانــه و خدماتــش را 
در خــالل آن ســالهای طوالنــی پــر آزمــون و پــر کشــمکش را مــورد توجــه قــرار داده 
بــی  بــس پرجاللتــر و  بــه ســوی میراثــی  فــراز فســقه، خداونــد موســی را  بــر  بــود. 

نهایــت تــر از کنعــان فراخوانــد.
بــر فــراز کــوه، تبدیــل هیئــت و تجلــی عیســی صــورت پذیرفــت. موســی در کنــار 
نــور و  تــا  بــود حضــور داشــت، آن دو فرســتاده شــده بودنــد  الیــاس کــه بازگشــته 
جــالل خداونــد را بــرای پســرش ببرنــد. و بدیــن ترتیــب، دعــای موســی کــه قرنهــا پیــش 
ادا گشــته بــود مســتجاب شــد. او بــر فــراز » کوهســتان مرغــوب « ایســتاد در میــان 
میــراث قومــش، و بــرای او کــه تمــام عهدهــای اســرائیل در او خالصــه مــی شــد، 
شــهادت آورد. ایــن بــود آخریــن صحنــه ای کــه رویــای فناپذیــری در داســتان زندگــی 

آن مــردی کــه در آســمان اینگونــه جــالل یافــت، آشــکار شــد.
 « بــود:  کــرده  اعــالم  اســرائیل  بــه  خــود  او  بــود.  مســیح  جنــس  از  موســی 
خداونــد، خدایــت، نبــی ای را از میــان تــو از برادرانــت، مثــل مــن بــرای تــو مبعــوث 
خواهــد گردانیــد، او را بشــنوید « )تثنیــه 18: 1۵(. پیــش از آنکــه موســی آمــاده 
بــه جهــت تأدیــب  بــه درون کنعــان شــود، خداونــد وی را  رهبــری قــوم اســرائیل 
بــه ســوی  یافــت. اســرائیل خــدا، کــه  و آمــوزش در مکتــب رنــج و فقــر شایســته 

479, 480

FA-PP-Body.indd   510 3/20/19   1:18 PM



» مرگ موسی «  |  511

کنعــان ســفر مــی کــرد، ناخدایــی دارد کــه بــه آمــوزه هــای انســانی بــرای آمادگــی 
اش بــرای مأموریــت بــه عنــوان رهبــر الهــی نیــاز نــدارد؛ بــا ایــن حــال بــا تحمــل رنــج 
کمــال یافــت؛ و » بــرای اینکــه پســران بســیار را بــه جــالل برســاند، قهرمــان نجــاِت 
ایشــان را از راه تحمــل رنــج، کامــل گردانــد « )عبریــان 2: 10(. رهایــی بخــش مــا 
هیــچ ضعــف و نقصــان انســانی را از خــود نشــان نــداد؛ بــا ایــن حــال مــرد تــا بــرای 

مــا راه ورودی بــه ســرزمین موعــود فراهــم آورد. 
» و موســی در مقــام خــادم در تمــام خانــه خــدا امیــن بــود تــا برآنچــه مــی بایســت 
در آینــده گفتــه شــود، شــهادت دهــد. امــا مســیح، در مقــام پســر صاحــب اختیــار بــر 
خانــه خــدا امیــن اســت. و خانــه او مــا هســتیم، بــه شــرطی کــه آزادگــی خــود را حفــظ 

کنیــم و در مباهــات بــه امیــد خــود همچنــان پایــدار بمانیــم « )عبریــان ۳: ۵ و 6(.

480

FA-PP-Body.indd   511 3/20/19   1:18 PM



FA-PP-Body.indd   512 3/20/19   1:18 PM



۴۴
» عبور از اردن « 

]این فصل بر اساس کتاب یوشع بابهای 1 تا ۵: 12 تدوین گردیده است[

قــوم اســرائیل بــه تلخــی در ســوگ رهبــر از دســت رفتــه اش گریســت، آن چنانکــه 
ســی روز بــه جهــت مراســم ویــژه بزرگداشــت وی در نظــر گرفتــه شــد. هیــچ کــس، 
هرگــز تــا زمــان جدایــی او از قــوم، کامــالً بــه ارزش اندرزهــای خردمندانــه اش، محبــت 
پدرانــه اش، و ایمــان خدشــه ناپذیــرش پــی نبــرده بــود. بــا سپاســی ژرفتــر و تــازه تــر، 
آمــوزه هــای ارزشــمندی کــه بــه هنــگام زندگــی بــه آنــان داده بــود را بــه یــاد مــی آوردنــد.

موســی وفــات یافتــه بــود، لیکــن نفــوذش بــا او نمــرده بــود. بایــد همچنــان زنــده 
مــی مانــد تــا خــود را در قلــب مــردم بازســازی کنــد. یــاد آن زندگــی مقــدس و فــارغ 
از خودبینــی بــرای مدتهــای مدیــد گرامــی داشــته شــد کــه بــا نیرویــی خامــوش و قانــع 
کننــده حتــی زندگــی افــرادی را کــه کالم زنــده اش را نادیــده گرفتــه بودنــد، شــکل 
مــی بخشــید. همچــون خورشــید کــه غــروب مــی کنــد و قلــل کوههــا را مــی افــروزد و 
آنقــدر در ایــن کار پافشــاری مــی کنــد کــه حتــی تــا غــرق شــدنش پشــت کوههــا دوام 
مــی یابــد، اعمــال پــاکان، مقدســین و نیــکان، قرنهــا پــس از مــرگ آنــان روشــنی بخــش 
ابــد خواهنــد  تــا  مــی شــوند. کارهایشــان، گفتــه هایشــان، و مثالهایشــان  جهــان 

زیســت. » مــرد عــادل تــا بــه ابــد مذکــور خواهــد بــود « )مزامیــر 112: 6( .
آنــگاه کــه قــوم از غــم ایــن مصیبــت ســردرگریبان بــود، مــی دانســت کــه تنهــا 
ابــر همچنــان برفــراز خیمــه هیــکل  بــی کــس رهــا نشــده اســت. روزهــا ســتون  و 
بــر فــراز سرشــان؛ و نشــان از آن  بــود و شــبانگاهان ســتون آتــش  اســتوار مانــده 
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داشــت کــه اگــر پــا در راه اجــرای فرامیــن خداونــد بگذارنــد، او هنــوز راهنمــا و 
یــاور آنــان خواهــد بــود.

اکنــون یوشــع رهبــر شــناخته شــده اســرائیل بــود. وی عمدتــاً بــه عنــوان یــک 
سلحشــور شــناخته مــی شــد، و اســتعدادها و فضایــل او در ایــن مقطــع زمانــی 
ثابــت قــدم،  تاریــخ مردمــش بســیار ارزشــمند بودنــد. وی شــجاع، مصمــم، و  از 
اطرافیانــش،  و  خــود  خودخواهانــه  منافــع  بــه  توجــه  بــی  فســادناپذیر،  چــاالک، 
مــردی  ایــن شــخصیت  بــود،  بــه خداونــد  زنــده  ایمانــی  از  ملهــم  از همــه،  برتــر  و 
بــود کــه از جانــب خداونــد برگزیــده شــده بــود تــا جماعــت اســرائیل را بــه جانــب 
ســرزمین موعــود راهنمایــی کنــد. در طــول ســفر در بیابــان، او همچــون صــدارت 
اعظــِم موســی عمــل کــرده بــود، و بــه واســطه وفــاداری آرام و بــی ادعایــش، ثابــت 
قدمــی اش بــه هنــگام تزلــزل دیگــران، و اســتحکامش در پیــروی از حقیقــت، در 
زمــان خطــر، حتــی پیــش از آنکــه بــا صــدای خــدا فراخوانــده شــود، بــه شایســتگی 

بــه جانشــینی موســی شــهادت داده بــود.
یوشــع بــا نگرانــی و بدگمانــی بــه مســئولیتی کــه پیــش رویــش نهــاده شــده بــود مــی 
نگریســت؛ امــا اطمینانــی کــه خداونــد بــه وی داد ترســهایش را زدود، » چنانکــه بــا 
موســی بــودم، بــا تــو خواهــم بــود؛ تــو را ُمهمــل نخواهــم گذاشــت و تــرک نخواهــم 
تــو ایــن قــوم را متصــرف زمینــی کــه بــرای پــدران ایشــان قســم  نمــود. ... زیــرا کــه 
خــوردم کــه بــه ایشــان بدهــم، خواهــی ســاخت «، » هــر جائــی کــه کــف پــای شــما 
گــذارده شــود بــه شــما داده ام، چنــان کــه بــه موســی گفتــم « تــا بلنــدی هــای لبنــان 
در دوردســت، تــا ســواحل دریــای بــزرگ، و تــا دورترهــای ســاحل فــرات در شــرق، 

همــه و همــه از آن آنــان مــی شــد.
بــه ایــن وعــده، فرمانــی ضمیمــه شــده بــود: » فقــط قــوی و بســیار دلیــر بــاش تــا 
بــر حســب تمامــی شــریعتی کــه بنــده مــن، موســی، تــو را امــر کــرده اســت، متوجــه 
شــده، عمــل نمائــی «. فرمــان خــدا مــی گفــت : » ایــن کتــاب تــورات از دهــان تــو 
دور نشــود، بلکــه روز و شــب در آن تفکــر کــن «، » زنهــار از آن بــه طــرف راســت 
یــا چــپ تجــاوز منمــا «، » زیــرا همچنیــن راه خــود را فیــروز خواهــی ســاخت، و 

همچنیــن کامیــاب خواهــی شــد «.
بنــی اســرائیل همچنــان در بخــش شــرقی رود اردن اردو زده بــود، کــه نخســتین 
مانــع در تصــرف کنعــان بــه شــمار مــی آمــد. نخســتین پیــام خــدا بــه یوشــع چنیــن 
بــود: » پــس االن برخیــز و از ایــن اردن عبــور کــن، تــو و تمامــی ایــن قــوم، بــه زمینــی 
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کــه مــن بــه ایشــان، یعنــی بنــی اســرائیل مــی دهــم «. هیــچ دســتوالعملی در ارتبــاط 
بــا مســیر راهــی کــه آنــان را بــه مقصــود مــی رســاند، داده نشــد. معهــذا یوشــع مــی 
از طریــق قومــش  آن  اجــرای  بــرای  راهــی  او  باشــد،  دانســت هرچــه فرمــان خــدا 
خواهــد یافــت؛ و بــا ایمــان، رهبــر جســور تمهیداتــش را بــرای پیشــروی آغــاز نمــود.

چنــد کیلومتــری آنســوتر از رودخانــه درســت در برابــر مکانــی کــه بنــی اســرائیل 
اردو زده بود اســتحکامات عظیم و قدرتمند شــهر اریحا قرار داشــت. در حقیقت 
ایــن شــهر کلیــد راهگشــای تمــام ســرزمین بــه شــمار مــی آمــد و از ایــن جهــت مانعــی 
وحشــتناک بــرای موفقیــت اســرائیل بــه نظــر مــی رســید. بنابــر ایــن یوشــع دو جــوان 
را بــه عنــوان جاســوس مأمــور کــرد تــا بــا دیــدار از شــهر اطالعاتــی دربــاره جمعیــت، 
و  وحشــت  بــا  شــهر  ســاکنین  نماینــد.  کســب  آن  اســتحکامات  نیــروی  و  منابــع 
بدگمانــی دائمــاً گــوش بــه زنــگ بودنــد، لــذا خطــر بزرگــی فرســتادگان را تهدیــد مــی 
کــرد. بــا ایــن حــال آنــان مــورد حفاظــت زنــی از اهالــی اریحــا قــرار گرفتنــد، کــه از تــرس 
جــان خــود آنهــا را یــاری مــی نمــود. در پاســخ بــه محبتهــای آن زن، قــول دادنــد کــه بــه 

هنــگام تصــرف شــهر، جــان وی در امــان خواهــد مانــد.
جاسوســان بــه ســالمت و بــا دســت پــر از خبــر بازگشــتند، » هــر آینــه خداونــد 
تمــام زمیــن را بــه دســت مــا داده اســت و تمامــی ســاکنان زمیــن را بــه دســت مــا 
داده اســت و جمیــع ســاکنان زمیــن بــه ســبب مــا گداختــه شــده اســت «. در اریحــا 
بدانــان اعــالم کــرده بودنــد: » زیــرا شــنیده ایــم کــه خداونــد چگونــه آب دریــای قلــزم را 
پیــش روی شــما خشــکانید، وقتــی کــه از مصــر بیــرون آمدیــد، و آنچــه بــه دو پادشــاه 
آموریــان کــه بــه آن طــرف اردن بودنــد کردیــد، یعنــی ســیحون و عــوج کــه ایشــان را 
هــالک ســاختید. و چــون شــنیدیم، دلهــا مــا گداختــه شــد، و بــه ســبب شــما دیگــر 
در کســی جــان نمانــد، زیــرا کــه خداونــد خــدای شــما، بــاال در آســمان و پاییــن بــر 

زمیــن خــدا اســت «.
اکنــون فرامیــن پیشــروی صــادر شــده بودنــد. قــوم بایــد ظــرف ســه روز آذوقــه را 
فراهــم نماینــد، و لشــکریان نظامــی نیــز بایــد خــود را بــرای نبــرد آمــاده ســازند. همگــی 
خــود را قلبــاً تســلیم خواســت رهبرشــان کــرده بودنــد و بــه او اطمینــان داده بودنــد 
کــه بــه او اعتمــاد دارنــد و از وی حمایــت خواهنــد کــرد: » هرآنچــه بــه مــا فرمــودی 
خواهیــم کــرد، و هرجــا مــا را بفرســتی، خواهیــم رفــت. چنانکــه موســی را در هــر 
چیــز اطاعــت نمودیــم، تــو را نیــز اطاعــت خواهیــم نمــود، فقــط خداونــد خــدای تــو 
بــا تــو باشــد چنــان کــه بــا موســی بــود «. جماعــت کــه اردوگاه خــود را در میــان بیشــه 
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هــای اقاقیــای شــطیم تــرک مــی کــرد، تــا مرزهــای اردن پاییــن رفــت. بــا ایــن وجــود 
همــه مــی دانســتند بــدون امــداد الهــی امــکان عبــور وجــود نــدارد. در ایــن وقــت از 
ســال، یعنــی در فصــل بهــار، آب شــدن یخهــا آنچنــان موجــب بــاال آمــدن آب رود 
اردن شــده بــود کــه طغیــان ســیالبها ســاحل رود را شســته بــود و همیــن امــر عبــور 
از گذرآبهــای معمــول را غیــر ممکــن مــی ســاخت. اراده خداونــد ایــن بــود کــه عبــور 
اســرائیل از اردن بــه شــکل معجــزه آســایی انجــام پذیــرد. بــا رهنمــود الهــی ، یوشــع 
بــه مــردم فرمــان داد کــه خــود را منــزه از گنــاه گرداننــد؛ آنــان بایــد خــود را از کلیــه 
ناپاکــی هــای مــادی مبــری ســازند؛ وی مــی گویــد: » زیــرا فــردا خداونــد در میــان 
شــما کارهــای عجیــب خواهــد کــرد «. تابــوت عهــد بایــد پیشــاپیش جماعــت در راه 
حمــل مــی شــد. بــه محــض اینکــه نشــانه حضــور خداونــد مشــاهده مــی شــد بایــد از 
جــای خــود در مرکــز اردوگاه حرکــت داده شــده و بــه ســوی رودخانــه بــرده مــی شــد، 
آنــگاه آنــان بایــد جــای خــود را تغییــر داده » از پــی آن روان شــوند «. وضعیــت و 
شــرایط عبــور دقیقــاً پیشــگویی شــد، پــس یوشــع چنیــن گفــت: » بــه ایــن خواهیــد 
دانســت کــه خــدای زنــده در میــان شماســت ، و او کنعانیــان و ... از پیــش روی 
شــما البتــه بیــرون خواهــد کــرد. اینــک تابــوت عهــد خداونــد تمامــی زمیــن، پیــش روی 

شــما بــه اردن عبــور مــی کنــد «.
در وقــت مقــرر، حرکــت بــه پیــش آغــاز شــد، و تابــوت کــه بــر شــانه کاهنــان حمــل 
مــی گردیــد، پیشــوای دیگــران شــد. بــه مــردم فرمــان داده شــده بــود کــه از پــی آن 
حرکــت کننــد، بــه طــوری کــه فاصلــه ای در حــدود هشــتصد متــر از تابــوت داشــته 
باشــند. همگــی بــا اشــتیاقی شــگرف بــه کاهنانــی کــه بــه ســوی کرانــه رود اردن پیــش 
مــی رفتنــد، چشــم دوختــه بودنــد. آنــان را مــی دیدنــد کــه پیوســته بــا تابــوت مقــدس 
بــه جانــب آبهــای خروشــان و خشــمگین مــی رفتنــد تــا آنجــا کــه پــای حمــل کننــدگان 
در آب کرانــه اردن قــرار گرفــت. بــه ناگهــان مــوج باالیــی از برابرشــان عقــب نشســت 
و مــوج زیریــن خشــک شــد و بدیــن ترتیــب بســتر رودخانــه، خشــک و آمــاده، در 

مقابلشــان قــرار گرفــت.
در فرمــان خــدا آمــده بــود کــه کاهنــان بایــد از میــان آبراهــه پیــش رونــد و همــان 
جــا بایســتند تــا همــه جماعــت بــه کرانــه برســند و از آن عبــور کننــد. بدیــن ترتیــب ایــن 
فکــر بــه ذهــن اســرائیلیان خطــور کــرد کــه ایــن نیرویــی کــه رود اردن را از حرکــت بــاز 
داشــت، همــان نیرویــی اســت کــه چهــل ســال پیــش دریــای ســرخ را بــرای پدرانشــان 
گشــود. زمانــی کــه همــه قــوم عبــور کردنــد، خــود تابــوت نیــز بــه کرانــه غربــی حمــل 
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شــد، و بــه زودی در مــکان امنــی قــرار گرفــت، » کــف پایهــای کاهنــان بــر خشــکی 
گذارده شــد «. ســپس آب اســیر شــده، آزاد گشــت و به شــکل ســیلی طغیانگر در 

مســیر آبراهــه طبیعــی اش بــه راه افتــاد.
قــرار نبــود کــه نســل آینــده از ایــن واقعــه عظیــم بــی اطــالع باقــی بمانــد. هنگامــی 
کــه کاهنــان حامــل تابــوت هنــوز در میــان رود اردن مانــده بودنــد، دوازده مــردی کــه 
از پیــش انتخــاب شــده بودنــد، و هریــک نماینــده یــک قبیلــه بــه شــمار مــی آمدنــد، 
یــک ســنگ از بســتر رودخانــه ای کــه کاهنــان در آن ایســتاده بودنــد، برداشــتند و 
آن را بــا خــود بــه بخــش غربــی کرانــه بردنــد. ایــن ســنگ هــا بایــد در ســاختن یادبــودی 
کــه در اولیــن اردوگاهشــان در آن ســوی رود برپــا مــی گردیــد، بــه کار گرفتــه شــوند. 
بــه مــردم فرمــان داده شــد کــه داســتان رهایــی شــان را کــه خــدا بــرای شــان فراهــم 
آورده بــود بــرای فرزندانشــان و فرزنــدان فرزندانشــان تکــرار کننــد. چنــان کــه یوشــع 
می گوید: » تا تمام قومهای زمین دســت خداوند را بدانند که آن زورآور اســت، 

و از خداونــد خــدای شــما، همــه اوقــات بترســند «. 
بــر دشمنانشــان، از اهمیــت  بــر خــود یهودیــان و هــم  تأثیــر ایــن معجــزه، هــم 
زیــادی برخــوردار بــود. ایــن رخــداد پشــتگرمی ای بــرای اســرائیل خداونــد محســوب 
مــی شــد کــه دائمــاً مــورد حمایــت و در حضــور وی بودنــد، یعنــی گواهــی کــه اثبــات 
مــی کــرد خداونــد از طریــق یوشــع، همــان گونــه کــه از طریــق موســی کار مــی کــرد، 
فتــح ســرزمین موعــود  ُشــرُف  در  کــه  آنهــا  بــرای  پشــتگرمی  ایــن  کــرد.  کار خواهــد 
بودنــد، نیــاز بــود تــا روحیــه شــان را ارتقــا دهــد؛ یعنــی همــان مســئولیت شــگفت 
انگیــزی کــه ایمــان پدرانشــان را چهــل ســال پیشــتر بــه تعجــب وا داشــته بــود. قبــل 
از عبــور از رود، خداونــد بــه یوشــع اعــالم کــرده بــود: » امــروز بــه بــزرگ ســاختن تــو 
در نظــر تمــام اســرائیل شــروع مــی کنــم تــا بداننــد چنانکــه بــا موســی بــودم، بــا تــو نیــز 
خواهــم بــود « و نتیجــه، عهــد را بــه انجــام رســاند. » و در آن روز خداونــد، یوشــع را 
در نظر تمامی اسرائیل بزرگ ساخت، و از او در تمام ایام عمرش می ترسیدند، 

چنانکــه از موســی ترســیده بودنــد «.
بــکار بــردن قــدرت الهــی بــه نفــع اســرائیل ســبب شــد ترســی کــه بــه دل اقــوام 
پیرامونشــان افتــاده بــود، افزایــش یابــد، کــه ایــن امــر موجــب پیــروزی ســاده تــر و 
کامــل آنــان مــی گشــت. زمانــی کــه خبــر بــه گــوش پادشــاه اموریــان و کنعانیــان رســید 
کــه خداونــد آب رود اردن را از حرکــت در برابــر فرزنــدان اســرائیل بازداشــته اســت، 
دلشــان از تــرس لبریــز شــد. یهودیــان پیشــتر پنــج پادشــاه مدیانــی را از دم تیــغ خــود 
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گذرانده بود، یعنی ســیحون نیرومند، شــاه آموریان، و نیز اوِج ســرزمین باشــان؛ و 
اکنــون عبــور از رود خروشــان اردن وحشــت بــه دل همــه اقــوام پیرامــون انداخــت. 
گواهــی خطاناپذیــر بــه کنعانیــان، اســرائیلیان و خــود یوشــع ارائــه شــده بــود کــه مــی 
گفــت خــدای زنــده، پادشــاه آســمان و زمیــن در بیــن قومــش بــود؛ کــه نــه آنــان را از 

یــاد مــی بــرد و نــه مــی گذاشــت آنــان شکســت بخورنــد.
عبرانیــان در فاصلــه ای نزدیــک بــه رود اردن، نخســتین اردوگاه خــود در کنعــان را 
برپــا کردنــد. در اینجــا یوشــع » فرزنــدان اســرائیل را ختنــه کــرد «، » و بنــی اســرائیل در 
جلجال اردو زدند و عید پَسح « را برگزار نمودند. فریضه ختنه بخاطر طغیان قادش 
بــه تعلیــق در آمــده بــود کــه شــهادتی مانــدگار بــرای اســرائیل بــود کــه نشــانه ای از عهــد 
آنــان بــا خــدا بــود کــه بطــور نمادیــن تعیــن گردیــده بــود، و ایــن عهــد شکســته شــده بــود. 
از بــه تأخیــر افتــادن عبــور از رود، کــه خاطــره ای از رهایــی شــان از مصــر بــود، گواهــی 
بــود بــر نارضایتــی خداونــد از تمایــالت آنــان بــه بازگشــت بــه ســرزمین اســارت. معهــذا 
اکنون دیگر آن سالهای امتناع به پایان رسیده بودند. یک بار دیگر خداوند اسرائیل 
را به قوم خود اعالم کرده بود، و نشانه های عهد اعاده گشته بود. رسم ختنه برای 
تمامــی افــرادی کــه در بیابــان متولــد شــده بودنــد، اجــرا شــد. خداونــد بــه یوشــع اعــالم 
داشت: » امروز عار مصر را از شما غلطانیدم « و به کنایه این مکان اردوگاهشان 

» ِجلجــال « نامیــده شــد کــه بــه معنــای غلطانــدن از روی چیــزی اســت.
اقــوام بــی ایمــان، خداونــد و قومــش را ســرزنش کــرده بودنــد، زیــرا کــه یهودیــان 
کمــی پــس از تــرک مصــر، همچنــان کــه انتظــار مــی رفــت، در فتــح کنعــان شکســت 
خــورده بودنــد. دشمنانشــان پیــروز شــده بودنــد زیــرا کــه ســالهای مدیــدی در بیابــان 
نیســت  قــادر  یهودیــان  خــدای  گفتنــد  مــی  زنــان  طعنــه  آنــان  و  بودنــد،  ســرگردان 
مردمــش را بــه ســرزمین موعــود بیــاورد. اکنــون خداونــد نیــرو و رحمتــش را آشــکارا بــا 
گشــودن رود اردن در برابــر قومــش نشــان داده بــود، از ایــن رو دیگــر دشــمنان نمــی 

توانســتند بــه آنــان ســرکوفت بزننــد.
» و در چهاردهمیــن روز مــاه « عیــد ِپَســح را در صحــرای اریحــا جشــن گرفتنــد. 
» و در فــردای بعــد از فصــح در همــان روز، از حاصــل کهنــه زمیــن، نازکهــای فطیــر و 
خوشه های برشته شده خوردند. و در فردای آن روزی که از حاصل زمین خوردند، 
ّمنا موقوف شــد و بنی اســرائیل دیگر ّمنا نداشــتند، و در آن ســال از محصول زمین 
کنعــان مــی خوردنــد «. ســالهای طوالنــی ســرگردانی شــان در صحــرا بــه پایــان رســیده 

بــود. باالخــره پاهــای اســرائیل بــر ســرزمین موعــود گام بــر مــی داشــتند.
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۴۵
» سقوط اریحا « 

 ]این فصل بر اساس کتاب یوشع بابهای ۵: 1۳-1۵؛
6: 7 تدوین گردیده است[

عبرانیــان بــه کنعــان وارد شــدند لیکــن هنــوز آن را مطیــع خــود نســاخته بودنــد؛ 
از نظــر انســان تــالش بــرای تصاحــب یــک ســرزمین بایــد فعلــی بســیار ســخت و 
طوالنــی باشــد. ســاکنان ایــن ســرزمین مردمانــی از نــژاد نیرومنــد بودنــد کــه همیشــه 
را  آمــد  مــی  قلمروشــان  تصاحــب  قصــد  بــه  کــه  دشــمنی  هــر  بــا  مقابلــه  آمادگــی 
داشــتند. قبایــل گوناگــون از تــرس ایــن خطــر واحــد بــا هــم متحــد شــدند. اســبها 
و ارابــه هــای جنگــی آهنینشــان، آگاهــی شــان نســبت بــه ســرزمین، و آموزشــهای 
جنگــی آنــان، برتــری بزرگــی بدانــان مــی داد. از اینهــا گذشــته، ایــن ســرزمین توســط 
دژهای عظیمی نگهبانی می شد. » و شهرهای بزرگ را که تا به فلک حصاردار 
اســت... « )تثنیــه 9: 1(. اســرائیل تنهــا بــا اعتمــاد بــه قدرتــی غیــر از خــودش مــی 

توانســت بــه پیــروزی در نبــردی کــه در شــرف وقــوع بــود، امیــدوار باشــد.
یکــی از قــوی تریــن اســتحکامات در ایــن ســرزمین، یعنــی شــهر بــزرگ و ثروتمنــد 
اریحا، درست در برابرشان و در فاصله ای ناچیز از اردوگاهشان در جلجال قرار 
گرفتــه بــود. در مــرز دشــت حاصلخیــز، کــه در آن محصــوالت گرمســیری بــه وفــور 
یافــت مــی شــدند، کاخهــا و معابــدی وجــود داشــتند کــه منزلــگاه گنــاه و تجمــل 
بودنــد، و ایــن شــهر مغــرور کــه در پشــت حصارهــای غــول آســایش آرمیــده بــود، 
خــدای اســرائیل را بــه جنــگ مــی طلبیــد. در آن روزگار اریحــا یکــی از اصلــی تریــن 
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مراکز بت پرســتی به شــمار می رفت که بیش از همه وقف عشــتاروت، الهه ماه، 
شــده بــود. فرومایــه تریــن و حقیرتریــن شــکل دینــداری کنعانیــان در اینجــا متمرکــز 
شــده بــود. مــردم اســرائیل کــه در ذهنشــان هنــوز از نتایــج وحشــتناک گناهشــان در 
بعل فغور آگاه بودند، تنها می توانســتند با نفرت و وحشــت به این شــهر بنگرند.

یوشــع فتــح اریحــا را بــه عنــوان اولیــن گام بــرای پیــروزی در کنعــان دیــده بــود. لیکــن 
پیــش از همــه چیــز او بــه دنبــال اطمینــان از رهنمودهــای الهــی بــود، کــه ایــن مهــم نیــز 
بــه او ارائــه شــد. پــس از جــدا شــدن از اردوگاه، بــه منظــور عبــادت و دعــا بــرای اینکــه 
خــدای اســرائیل پیشــاپیش قومــش حرکــت نمایــد، یوشــع جنــگاوری زره بــر تــن را دیــد بــا 
قامتی بلند و ظاهری فرمانده، » آیا تو از ما هستی یا از دشمنان ما؟ « پاسخ آمد: 
» نی، بلکه من سردار لشکر خداوند هستم که االن آمده ام « . همان فرمانی که در 
حوریــب بــرای موســی آمــد، بــرای یوشــع نیــز اجــرا شــد: » نعلیــن خــود را از پایــت بیــرون 
کــن زیــرا جایــی کــه تــو ایســتاده ای مقــدس اســت «. ایــن فرمــان، شــخصیت حقیقــی 
جنگاور ناشــناس را فاش ســاخت. او مســیح بود، به وجد آمده، کســی که در مقابل 
رهبر بنی اسرائیل ایستاده بود. یوشع، بهت زده، بر خاک افتاد و ستایش آغاز کرد، 
که در همین زمان به وی اطمینان داده شــد: » اریحا و پادشــاهش و مردان جنگی را 

بــه دســت تــو تســلیم کــردم « و او دســتورالعمل تســخیر شــهر را دریافــت نمــود.
یوشــع در پیــروزی از فرمــان الهــی ، ارتــش اســرائیل را آرایــش نظامــی داد. هیــچ 
تاخــت و تــازی نبایــد صــورت مــی گرفــت. تنهــا بایــد در حالــی کــه تابــوت عهــد خــدا 
را حمــل مــی کردنــد و شــیپور مــی نواختنــد، یــک مرتبــه بــه دور شــهر مــی گشــتند. 
نخســت هفــت مــرد، کــه از میــان مــردان برگزیــده بودنــد، مــی آمدنــد. اکنــون آنــان 
نبایــد بــا مهارتهــا و زبردســتی هــای خــود شــهر را فتــح مــی کردنــد، بلکــه بایــد ایــن 
مهــم را از راه فرامیــن خداونــد بــه انجــام مــی رســاندند. هفــت کاهــن، شــیپور زنــان 
از پــی آنــان روان مــی شــدند. ســپس تابــوت خــدا مــی آمــد کــه در هالــه ای از جــالل 
خداونــد بــود و بــر دوش کاهنانــی حمــل مــی شــد کــه لباســی را بــه تــن داشــتند کــه 
حاکــی از مأموریــت مقدسشــان بــود. لشــکر اســرائیل از پــس ایــن گــروه مــی آمــد، 
هــر قبیلــه زیــر بیــرق خــود. ایــن آرایــش صــف قــوم بــود کــه در برابــر شــهر محکــوم بــه 
شکســت قــرار مــی گرفــت. هیــچ صدایــی جــز صــدای پــای آن لشــکر مقــدس و نفیــر 
مهیــب شــیپورها کــه البــالی تپــه هــا پــژواک مــی یافــت و داخــل کوچــه هــای اریحــا 
مــی غریــد، شــنیده نمــی شــد. طــواف کامــل شــد، لشــکر در ســکوت بــه چادرهایــش 

بازگشــت، و تابــوت در جــای خــود در خیمــه قــرار گرفــت. 
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دیــده بانهــای شــهر بــا شــگفتی و هشــیاری هــر حرکتــی را زیــر نظــر گرفتــه، آن 
ایــن اعمــال هیــچ نمــی دانســتند؛  امــر اطــالع مــی دادنــد. آنهــا از  بــه مســئوالن  را 
بــه  بــه گرداگــرد شــهر بودنــد کــه روزانــه  لیکــن زمانــی کــه شــاهد رژه لشــکر مقتــدر 
همــراه تابــوت مقــدس و کاهنــان صــورت مــی گرفــت، ایــن صحنــه مرمــوز وحشــت 
بــه دل مــردم و کاهنانشــان ریخــت. یــک بــار دیگــر خطــوط دفاعــی مستحکمشــان را 
بررســی کردنــد، و اطمینــان داشــتند در برابــر شــدیدترین حمــالت هــم مــی تواننــد بــه 
خوبــی مقاومــت نماینــد. بســیاری ایــن عقیــده را کــه تظاهــرات روزانــه دشــمن بتوانــد 
بــه آنــان صدمــه زنــد، مســخره مــی کردنــد. دیگــران همیــن کــه شــاهد رژه روزانــه مــی 
شــدند کــه شــهر را دلریــش مــی کــرد، بــه وحشــت مــی افتادنــد. بــه یــاد مــی آوردنــد 
کــه یــک بــار دریــا در برابــر ایــن مــردم گشــوده شــده بــود، و نیــز همیــن معبــر بــرای 
عبورشــان از رود اردن فراهــم آمــده بــود. آنــان نمــی دانســتند خداونــد چــه شــگفتی 

هــای بیشــتری بــرای آنــان خواهــد آورد. 
به مدت شــش روز لشــکر اســرائیل به گرداگرد شــهر طواف کرد. روز هفتم فرا 
رســید، و بــا اولیــن طلیعــه ســپیده دم، یوشــع آرایــش نظامــی ارتــش خــدا را تعییــن 
کــرد. اکنــون بــه آنــان فرمــان داده شــده بــود کــه هفــت بــار دور اریحــا بگردنــد و در 

شــیپورها بــا قــدرت بدمنــد، زیــرا کــه خداونــد شــهر را بــه آنهــا داده اســت.
رفــت. همــه  فنــای شــهر رژه  بــه  پیرامــون دیوارهــای محکــوم  نیرومنــد  لشــکر 
نــگاه داشــتند و  بلنــد  راه  ایــن  را در  بودنــد، ضــرب آهنــگ گامهایشــان  ســاکت 
نظــر  بــه  مــی شکســت.  را  از چنــدی ســکوت صبحگاهشــان  نفیــر شــیپورها هــر 
مــی رســید دیوارهــای ســنگی اســتوار در برابــر محاصــره انســان پایــداری مــی کننــد. 
بــر فــراز دیوارهــا ایســتاده بودنــد، شــاهد پایــان  بــا وحشــتی فزاینــده  دیــده بانــان 
پنجمیــن  از آن دومیــن، ســپس ســومین، چهارمیــن،  پــس  گــردش شــدند،  اولیــن 
و ششــمین گــردش. هــدف از ایــن حــرکات مرمــوز چــه مــی توانســت باشــد؟ چــه 
پایــان رســید،  بــه  کــه دور هفتــم  بــود؟ همیــن  تکویــن  رویــداد عظیمــی در شــرف 
مراســم راهپیمایــی متوقــف گردیــد. شــیپورها کــه وقفــه ای در نواختنشــان پیــش 
آمــده بــود، اکنــون چنــان نفیــری برآوردنــد کــه زمیــن را بــه لــرزه درآورد. دیوارهــای 
تــکان  عظیمشــان  اســتحکامات  و  برجهــا  بــا  اســتوار  ســنگهای  از  شــده  ســاخته 
بــر روی  بــا صــدای ســهمگین  پــی شــان جــدا گردیدنــد، و آوارشــان  از  خوردنــد، 
زمیــن فــرو ریخــت. وحشــت ســاکنین اریحــا را فلــج کــرده بــود، و ســپاه اســرائیل 

بــه درون شــهر پیشــروی نمــوده، آن را تصاحــب کــرد.

491

FA-PP-Body.indd   521 3/20/19   1:18 PM



۵22  | مشایخ و انبیاء

بنــی اســرائیل ایــن پیــروزی را بــا نیــروی خــود بــه دســت نیــاورده بــود؛ ایــن فتــح و 
ظفــر، همــه از آن خداونــد بــود؛ و تمــام شــهر، همچــون اولیــن میــوه نوبرانــه زمیــن، 
بــا همــه آن چیزهایــی کــه در خــود داشــت، بــه عنــوان قربانــی بــه خداونــد پیشــکش 
شــد. مقــرر بــود کــه اســرائیل بــه یــاد داشــته باشــد کــه در فتــح کنعــان مــردم نبایــد بــرای 
خــود بجنگنــد، بلکــه بایــد ابــزاری باشــند بــرای اجــرای اراده خداونــد؛ نــه بــه دنبــال 
وســیله ثروتمنــدی و ســرافرازی خــود، بلکــه بــه دنبــال جــالل خداونــد، پادشاهشــان. 
بــود: » و خــود شــهر و هرچــه در آن  پیــش از تســخیر شــهر، فرمــان صــادر شــده 
اســت بــرای خداونــد حــرام شــد «، » شــما نبایــد چیــزی بــه غنیمــت بگیریــد، زیــرا 
حــرام اســت؛ بلکــه همــه چیــز بایــد از بیــن بــرده شــود، وگرنــه بــالی وحشــتناکی بــر 

ســر همــة مــردم اســرائیل خواهــد آمــد «. 
کلیــه ســاکنین شــهر و هرچــه موجــود زنــده در آن » هــم مــرد و هــم زن، جــوان و 
پیــر، گاو و گوســفند و االغ» را از دم تیــغ بگذرانیــد. تنهــا راحــب وفــادار بــه همــراه 
خانــواده اش جــان ســالم بــه در بــرد تــا بــه قــول جاسوســان عمــل شــود. خــود شــهر بــا 
تمــام کاخهــا و معابــدش، خانــه هــای زیبایــش همــراه بــا همــه اســباب گرانبهایــش 
بــه دســتان آتــش ســپرده شــدند. چیزهایــی کــه بــا آتــش از بیــن نمــی رفــت، همچــون 
» تمامــی نقــره، و طــال و ظــروف مســین و آهنیــن» بایــد وقــف خدمــت بــه هیــکل 
مــی شــد. حتــی مــکان شــهر هــم حــرام و ملعــون شــد؛ دیگــر هرگــز نبایــد اریحــا بــه 
عنــوان یــک دژ بازســازی گــردد؛ داوری در انتظــار هرکســی بــود کــه قصــد بازســازی 
دیوارهایــی را داشــت کــه قــدرت الهــی آنهــا را فــرو ریختــه بــود. اعالمیــه رســمی در 
حضــور همــه بنــی اســرائیل صــادر شــد: » ملعــون بــاد بــه حضــور خداونــد کســی کــه 
برخاســته، ایــن شــهر اریحــا را بنــا کنــد؛ بــه نخســت زاده خــود بنیــادش خواهــد نهــاد، 

و بــه پســر کوچــک خــود دروازه هایــش را برپــا خواهــد نمــود «.
نابــودی مطلــق مــردم و اریحــا چیــزی جــز اجــرای فرامیــن خداونــد نبــود کــه قبــالً 
بــه موســی در ارتبــاط بــا ســاکنین کنعــان داده شــده بــود: » ایشــان را بالــکل هــالک 
زنــده  را  نفــس  ... هیــچ ذی  امتهــا  ایــن  از شــهرهای  امــا  )تثنیــه 7: 2(. »  کــن « 
بــا روح مهــر و  تناقــض  احــکام در  ایــن  بــرای بســیاری  )تثنیــه 20: 16(.  مگــذار « 
محبــت، کــه در دیگــر بخشــهای کتــاب مقــدس بــه آن ســفارش شــده اســت، مــی 
ابــدی بودنــد.  بــی کــران و  باشــد، لیکــن در حقیقــت اینهــا ناشــی از خیــر و خــرد 
خداونــد در آســتانه اســتقرار اســرائیل در کنعــان بــود تــا در میــان آنــان دولــت و ملتــی 
را ایجــاد کنــد کــه بایــد نشــانگر ســلطنتش بــر روی زمیــن باشــد. آنــان نــه تنهــا بایــد 
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وارثــان دیــن حقیقــی باشــند، بلکــه بایــد اصولــش را نیــز در میــان جهانیــان منتشــر 
کننــد. کنعانیــان خــود را بــه ناپــاک تریــن و حقیرتریــن شــکل کفــر پرســتی وانهــاده 
بودنــد، پــس الزم بــود ایــن ســرزمین از وجــود هرچــه کــه از بــه انجــام رســاندن اهــداف 

پــر فیــض خداونــد جلوگیــری مــی کــرد، پــاک گــردد.
ســال  بــود. چهــل  شــده  داده  توبــه  بــرای  بزرگــی  فرصــت  کنعــان  ســاکنین  بــه 
پیشــتر، گشــوده شــدن دریــای ســرخ و داوری ای کــه بــر ســر مصــر فــرود آمــد، بــه 
نیــروی برتــر خداونــد اســرائیل شــهادت داده بــود. و اکنــون ســرنگونی پادشــاهان 
مدیــان، جلعــاد و باشــان بیــش از پیــش اثبــات کــرده بــود کــه خداونــد فــرای خدایــان 
دیگــر بــود. تقــدس شــخصیتش و بیــزاری وی از ناپاکــی در داوریهایــی کــه بــر ســر 
اســرائیل آمــده بــود و نیــز در حفاظــت از آنــان در مراســم نفــرت انگیــزی کــه در بعــل 
فغــور رخ داده بــود، نشــان داده شــده بــود. همــه ســاکنین اریحــا از ایــن رویدادهــا 
آگاه بودنــد، و بســیار کســانی بودنــد کــه گرچــه از اطاعــت ســرباز زدنــد لیکــن در 
عقیــده راحــب ســهیم گشــتند، یعنــی اینکــه خداونــد، خــدای اســرائیل، » خــدای 
آســمان بــاالی سرشــان و زمیــن زیــر پایهــای آنهــا اســت «. همچــون آنهایــی کــه در 
مقابــل ســیل قــرار مــی گیرنــد، کنعانیــان نیــز تنهــا زیســتند تــا بــه آســمان کفــر گوینــد 
و زمیــن را ناپــاک نماینــد. هــم محبــت و هــم عدالــت نابــودی فــوری ایــن طغیانگــران 

در برابــر خــدا و دشــمنان بشــر را ایجــاب مــی کننــد.
چقــدر ســاده لشــکریان آســمان دیوارهــای اریحــا، آن شــهر مغــرور کــه بــرج و 
بارویــش چهــل ســال پیــش لــرزه بــر انــدام جاسوســان انداختــه بــود، را فــرو ریختنــد ! 
قــادر مطلــق اســرائیل گفتــه بــود: » اریحــا را بــه دســتان شــما تســلیم کــردم «. نیــروی 

انســان در برابــر چنیــن ســخنی چیــزی نمــی توانــد باشــد.
» بــا ایمــان بــود کــه دیوارهــای اریحــا فــرو ریخــت « )عبریــان 11: ۳0(. ســردار 
ســپاه خداونــد تنهــا بــا یوشــع ارتبــاط برقــرار کــرده بــود؛ خــود را بــر همــه جماعــت 
آشــکار نســاخت، و بــه عهــده خــود مــردم گذاشــت کــه بــه ســخنان یوشــع بــاور یــا 
شــک کننــد، و یــا از فرامیــن وی پیــروی نمــوده یــا قدرتــش را انــکار کننــد. آنهــا نمــی 
توانســتند ســپاه فرشــتگان خدا را که در حضورشــان، تحت رهبری پســر خدا بود، 
بــه چشــم ببیننــد. چــه بســا بــا خــود اســتدالل کــرده باشــند: » ایــن حــرکات چــه بــی 
معنــا هســتند، چقــدر انجــام ایــن پیــاده روی هــای روزانــه و شــیپور زنهــای شــاخ قــوچ 
بــه دور دیوارهــای شــهر مســخره اســت. ایــن کارهــا کــه تأثیــری بــر اســتحکامات ســر 
بــه فلــک کشــیده ایــن شــهر نمــی گذارنــد «. امــا همیــن نقشــه کــه بــر اســاس ادامــه 
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ایــن مراســم بــه مــدت طوالنــی پیــش از فروریختــن نهایــی دیوارهــا طراحــی شــده بــود، 
موجــب فرصتــی شــد کــه ایمــان در میــان اســرائیلیالن رشــد کنــد. بایــد ایــن چنیــن 
در ذهنشــان نقــش مــی بســت کــه قدرتشــان نــه در خــرد انســان مــی گنجیــد و نــه در 
نیــروی او، بلکــه تنهــا در خــدای نجــات بخششــان معنــی مــی یافــت. بدیــن ترتیــب بــه 

اعتمــاد کامــل بــه رهبــر الهــی شــان عــادت مــی کردنــد.
خداونــد بــرای آنانــی کــه بــه او اطمینــان دارنــد، کارهــای بزرگــی انجــام مــی دهــد. 
دلیــل اینکــه چــرا قــوم برگزیــده اش نیــروی بزرگتــری ندارنــد، ایــن اســت کــه آنــان بیــش از 
حــد بــه عقــل خــود اطمینــان دارنــد، و بــه خداونــد ایــن فرصــت را نمــی دهنــد کــه قدرتــش 
را به نفع آنان آشکار نماید. در هر ضرورتی، وی فرزندان ایماندارش را یاری می کند؛ 

لیکــن اگــر اعتمادشــان را در دســتان او قــرار داده از وی وفادارانــه پیــروی کننــد.
چیــزی از ســقوط اریحــا نگذشــت کــه یوشــع تصمیــم گرفــت بــه عــای ، شــهر 
کوچکــی کــه در میــان مســیلها و در چنــد کیلومتــری غــرب دره اردن قــرار داشــت، 
حملــه کنــد. جاسوســانی کــه بــرای کســب اطالعــات بــه آنجــا فرســتاده شــده بودنــد، 
خبــر آوردنــد کــه جمعیــت ایــن شــهر بســیار قلیــل مــی باشــد، لــذا نیــروی کوچکــی 

بــرای ســقوط آنجــا نیــاز اســت.
پیــروزی بزرگــی کــه خداونــد بــرای آنــان کســب کــرده بــود، باعــث رشــد اعتمــاد 
بــه نفــس اســرائیلیان شــد. از آنجــا کــه خداونــد کنعــان را بــه قــوم وعــده داده بــود، 
احســاس آرامــش داشــتند و از یــاد بردنــد کــه تنهــا امــداد الهــی مــی توانــد پیــروزی 
را بــرای شــان بــه ارمغــان آورد. حتــی یوشــع نیــز بــی آنکــه از مشــورت خــدا بهــره منــد 

شــود ، نقشــه فتــح عــای را طراحــی کــرد.
بــه تحقیــر دشــمنان خــود  بــه قــوت خــود بالیدنــد و شــروع  اســرائیلیان شــروع 
ایــن  تســخیر  بــرای  بنظــر  و  رفــت،  مــی  آســان  پیــروزی  یــک  انتظــار  بودنــد.  کــرده 
شــهر ســه هــزار مــرد جنگــی کفایــت مــی کــرد. ایــن هــا بــدون اطمینــان از همراهــی 
تــا  پیشــروی کردنــد،  نزدیکــی دروازه شــهر  تــا  آنهــا  خــدا در حملــه تعجیــل کردنــد. 
ایــن کــه بــا جــدی تریــن مقاومــت روبــرو شــدند. اســرائیلیان کــه از تعــداد و آمادگــی 
دشمنانشــان وحشــت زده و مبهــوت شــده بودنــد، بــا ســردرگمی از جانــب شــیب 
آنهــا مــی تاختنــد؛ » از  فــرار گذاشــتند. کنعانیــان ســخت در تعقیــب  بــه  پــا  تپــه 
زدنــد. گرچــه  را در شــیب  ایشــان  نمــوده،  تعاقــب  را  ایشــان   ... تــا  پیــش دروازه 
تعــداد کشــته شــدگان کــم بــود – ولــی ســی و شــش مــرد جنگــی هــالک شــدند « – 
ایــن شکســت بــرای همــه جماعــت بســیار نومیــد کننــده بــود. » دل قــوم گداختــه 
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شــده، مثــل آب گردیــد «. ایــن نخســتین بــاری بــود کــه بــا کنعانیــان در یــک نبــرد 
واقعــی مــی جنگیدنــد، پــس اگــر ایــن نتیجــه نبــرد بــا مدافعیــن چنیــن شــهرکوچکی 
بــود، نتیجــه جنگهــای بزرگتــری کــه در راه بــود چــه مــی توانســت باشــد؟ در نظــر 
یوشــع ایــن فضاحــت نشــان ناخشــنودی خداونــد بــود، پــس بــا رنــج و تــرس بــه جانــب 
خداونــد رفتــه، » جامــه خــود را چــاک زده، پیــش تابــوت خداونــد تــا شــام رو بــه زمیــن 

افتادنــد، و خــاک بــر ســرهای خــود پاشــیدند «.
بــا درد گریســته و گفتنــد: » آه ای خداونــد خداونــد، بــرای چــه ایــن قــوم را از 
اردن عبــور دادی تــا مــا را بــه دســت آموریــان تســلیم کــرده، مــا را هــالک کنــی؟ ... 
ایــن  نــزد دشــمنان فــرار کردهانــد. اگــر کنعانیــان و دیگــر اقــوام  مــردم اســرائیل از 
ســرزمین از ایــن ماجــرا باخبــر شــوند، مــا را محاصــره کــرده، همــه را نیســت و نابــود 

میکننــد. آنــگاه بــرای حفــظ آبــروی خــود چــه خواهــی کــرد؟ «.
خداونــد در پاســخ فرمــود: » برخیــز! چــرا تــو بــه ایــن طــور بــه روی خــود افتــاده 
ای؟ اســرائیل گنــاه کــرده و از عهــدی نیــز کــه بــه ایشــان امــر فرمــودم تجــاوز نمــوده 
انــد ... «. زمــان آن فرارســیده بــود کــه بــه جــای نومیــدی و زاری، عملــی فــوری و 
قاطعانــه انجــام شــود. گناهــی نهــان در اردوگاه موجــود بــود کــه بایــد یافتــه و در 
حضــور خداونــد آورده شــود تــا شــاید بــرکات خداونــد بــاز بــر مــردم قــرار گیــرد. » و 
اگــر چیــز حــرام را از میــان خــود تبــاه نســازید، مــن دیگــر بــا شــما نخواهــم بــود «. 

یکــی از مأموریــن اجــرای داوری خداونــد، بــه فرمــان او بــی حرمتــی روا داشــته 
بــود. و همــه مــردم بایــد پاســخگوی گنــاه ایــن نافرمــان باشــند: » و از چیــز حــرام 
هــم گرفتــه، دزدیــده انــد بلکــه انــکار کــرده، آن را در اســباب خــود گذاشــته انــد «. 
زیــادی  عــده  بــه  شــد.  داده  یوشــع  بــه  جنایتــکاران  تنبیــه  و  کشــف  دســتورالعمل 
بــرای تحقیــق و یافتــن گناهــکار نیــاز بــود. بــه گناهــکار مســتقیماً اشــاره نشــده بــود، 
موضــوع را بــرای مدتــی مســکوت گذاشــتند تــا بلکــه احســاس مســئولیت مــردم را 
بیــدار نماینــد. بدیــن ترتیــب  بــه گناهــی کــه در میانشــان وجــود داشــت،  نســبت 

جــرأت مــی یافتنــد بــا ســرافکندگی نــزد خــدا رونــد.
صبح زود، یوشع مردم را از همه قبایل گرد آورد، سپس مراسم شگفت انگیز 
و رســمی آغــاز شــد. آزمــون هــراس انگیــز نزدیکتــر و نزدیکتــر مــی شــد. تحقیقــات 
قــدم بــه قــدم پیــش رفــت. نخســت قبیلــه، پــس از آن خانــدان، و بعــد از آن خانــواده 
و آخــر از همــه خــود اشــخاص تــک تــک در حضــور خــدا آورده شــدند تــا اینکــه در 
نهایــت خداونــد انگشــت اتهــام بــر َعخــان، پســر کَرمــی از قبیلــه یهــودا گذاشــت. 
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بــرای آنکــه گنــاه را بــی هیــچ پرسشــی و پاســخی بــه گناهــکاری کــه بــه ناحــق مرتکــب 
جنایــت شــده بــود تفهیــم کننــد، یوشــع رســماً بــه عخــان امــر نمــود کــه بــه کــرده اش 
بــه  الواقــع  فــی  کــرد: »  اعتــراف  تمــام گناهانــش  بــه  فلــک زده  مــرد  نمایــد.  اقــرار 
خداونــد خــدای گنــاه کــرده ...، چــون در میــان غنیمــت ردایــی فاخــر شــنعاری و 
دویســت مثقــال نقــره و یــک شــمش طــال کــه وزنــش پنجــاه مثقــال بــود، دیــدم، آنهــا 
را طمــع ورزیــده، گرفتــم، و اینــک در میــان خیمــه مــن در زمیــن اســت و نقــره زیــر آن 
می باشــد.» رســوالنی بالفاصله به خیمه او گســیل شــدند و با کندن زمینی که به 
آن اشــاره شــده بــود راز را یافتنــد: و بــه خیمــه دویدنــد، و اینــک در خیمــه او پنهــان 
بــود و نقــره زیــر آن. و آنهــا را از میــان خیمــه گرفتــه، نــزد یوشــع و جمیــع بنــی اســرائیل 

آوردنــد و آنهــا را بــه حضــور خداونــد نهادنــد «.
مجــازات فــوراً صــادر و بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد. یوشــع پرســید: » بــرای 
چه ما را مضطرب ســاختی؟ امروز خداوند تو را مضطرب خواهد ســاخت «. از 
آنجایــی کــه مــردم تــاوان گنــاه وی را پرداخــت کــرده، از عواقــب آن رنــج دیــده بودنــد، 
از طریــق نمایندگانشــان در مجــازات او شــرکت کردنــد. » پــس تمامــی اســرائیل او 

را سنگســار کردنــد «. 
تــوده ســنگی بزرگــی بــر رود جســد وی گــرد آمــد کــه شــاهدی بــود بــر گنــاه و 
مجازات آن. » بنابراین اســم آن مکان تا امروز وادی َعخار نامیده شــده اســت «. 
کــه معنایــش » مضطــرب « اســت. در کتــاب تواریــخ، ایــن رویــداد ایــن چنیــن نوشــته 

شــده اســت: » عخــان مضطــرب کننــده اســرائیل بــود « )اول تواریــخ 2: 7(.
گنــاه عخــان در تضــاد بــا صریــح تریــن و رســمی تریــن هشــدارها و نیرومندتریــن 
جلــوه هــای قــدرت خداونــد بــود. ایــن چیــزی بــود کــه بــه همــه اســرائیل اعــالم شــده 
بــود: » مبــادا از آنکــه آن را حــرام کــرده باشــید از آن بگیریــد و لشــکرگاه اســرائیل را 
حــرام کــرده و آن را مضطــرب ســازید «. ایــن فرمــان بــی درنــگ پــس از عبــور معجــزه 
آســا از رود اردن و بــه جــا آوردن عهــد مــردم بــا خــدا از طریــق اجــرای رســم ختنــه 
داده شــده بــود، یعنــی پــس از برگــزاری ِپَســح و ظهــور فرشــته عهــد، ســردار ســپاه 
خداونــد. ایــن امــر بــا ســقوط اریحــا ادامــه یافتــه بــود کــه خــود گواهــی بــود بــر نابــودی 
تمامــی آنچــه بــر خــالف شــریعت خــدا قــرار مــی گرفــت. ایــن حقیقــت کــه تنهــا قــدرا 
الهــی پیــروزی را از بــرای بنــی اســرائیل آورده بــود، اینکــه بــا قــدرت خودشــان اریحــا 
را بــه تصــرف خــود در نیاوردنــد، حاکــی از فرمانــی بــود کــه مــی گفــت نبایــد خــود را 
در امــوال حــرام ســهیم گرداننــد. خداونــد بــا نیــروی کالمــش اســتحکامات دشــمن را 
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فروریختــه بــود؛ فتــح و ظفــر از آن او بــود، و هرچیــزی کــه در آن یافــت مــی شــد بایــد 
بــه او تقدیــم مــی گردیــد. 

از میــان میلیــون هــا اســرائیلی تنهــا یــک مــرد بــود کــه در وقــت مقــرر پیــروزی 
دیــدن  گــذارد.  پــا  زیــر  را  کــه فرمــان خداونــد  بــود  بــه خــود جــرأت داده  و داوری، 
ایــن  کــه  زمانــی  برانگیــزد، حتــی  را  آزمنــدی عخــان  توانســت  ردای شــنعاری  یــک 
امــر موجــب شــد کــه رو در روی مــرگ قــرار گیــرد، مــی گویــد: » یــک ردای فاخــر 
شــنعاری «. یک گناه، گناه دیگری را نیز در پی دارد، پس طال و نقره ای که باید 
بــه خزانــه خداونــد افــزوده شــود را از آن خــود مــی نمایــد، او اولیــن میــوه نوبرانــه از 

زمیــن کنعــان را از خــدا دزدیــد.
سرمنشــأ گنــاه مرگبــار عخــان کــه بــه نابــودی اش منجــر گردیــد، در آزمنــدی او 
بــود کــه در میــان گناهــان بســیار همگانــی اســت لیکــن کمتریــن توجــه بــه آن مبــذول 
مــی شــود. در حالــی کــه دیگــر خطاهــا بــا تحقیقــات و مجــازات روبــرو مــی شــوند، 
بســیار بــه نــدرت پیــش مــی آیــد کــه نقــض دهمیــن فرمــان مــورد توبیــخ قــرار گیرنــد. 
بزرگــی ایــن گنــاه و نتایــج وحشــت انگیــزش، درســی اســت کــه در تاریخچــه عخــان 

خوانــده مــی شــود.
کســب  طمــع  عخــان،  کنــد.  مــی  رشــد  تدریجــاً  کــه  اســت  شــرارتی  آزمنــدی 
کــردن را گرامــی داشــته بــود، تــا زمانــی کــه ایــن خصلــت بــه یــک عــادت مبــدل شــد 
پــاره  و همچــون غــل و زنجیــری بــه دســت و پایــش آنچنــان بســته شــد کــه تقریبــاً 
کردنــش ناممکــن بــود. آنــگاه کــه ایــن شــرارت را در ســر مــی پرورانــد، از ایــن فکــر 
کــه عملــش بــرای اســرائیل فاجعــه بــه بــار مــی آورد، بــه خــود لرزیــد؛ لیکــن برداشــت 
او بــه بــن بســت گنــاه انجامیــد، و آنــگاه کــه وسوســه آمــد، او بــه یــک طعمــه آســان 
بــدل گردیــد. آیــا هنــوز گناهــان مشــابه بــه وضــوح، رســمی و آگاهانــه انجــام نمــی 
شــوند؟ بــه همــان انــدازه کــه عخــان از تصاحــب مــال حــرام اریحــا منــع شــده بــود، 
مــا نیــز از تســلیم خــود بــه آزمنــدی منــع شــده ایــم. خداونــد ایــن را بــه ماننــد بــت 
پرســتی اعــالم کــرده اســت. بــه مــا هشــدار داده اســت: » نمــی توانیــد هــم بنــده 
خدا باشــید، هم بنده پول « )متی 6: 2۴(. » بهوش باشــید و از هرگونه حرص 
بــه  آن  از  میــان شــما ســخنی  در  کــه  مبــادا   « .)1۵  :12 )لوقــا  بپرهیزیــد «  آز  و 
میــان آیــد « )افسســیان ۵: ۳(. مــا در برابرمــان احــکام و داوری هــای هراســناک 
عخــان، یهــودا، حنانیــا و ســفیره را داریــم. مقــدم بــر همــه اینهــا شــیطان اســت، 
» پســر صبــح «، کــه طمــع بــه مقامــی باالتــر بســته بــود و روشــنایی و خوشــدلی 
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ایــن حــال هنــوز علــی رغــم تمامــی هشــدارها،  بــا  تــاوان داد.  ابــد  تــا  را  بهشــت 
نمونــه هــای فراوانــی از زیــاده خواهــی موجــود اســت. 

و  نارضایتــی  هــا  مــی خــورد. در خانــواده  بــه چشــم  او  ردپــای کریــه  همــه جــا 
تفرقــه بــه وجــود مــی آورد؛ حســادت و تنفــر را در میــان فقــرا بــر علیــه اغنیــا بــر مــی 
انگیــزد؛ ســتم خانمــان ســوز اغنیــا را بــر ضــد فقــرا تحریــک مــی نمایــد. ایــن شــریر 
مــی شــود. چقــدر  یافــت  نیســت، در کلیســا هــم  مــادی موجــود  تنهــا در جهــان 
خودخواهــی، طمعــکاری، زیــاده خواهــی، بــی توجهــی بــه امــور خیریــه، و دزدی از 
خــدا ) از ده یــک هدایــا( عــادی شــده اســت. در بیــن اعضــای کلیســا » در حالــت 
خــوب و عــادی « افســوس و هیهــات شــنیده مــی شــود. بســیار پیــش مــی آیــد کــه 
شــخصی بــه طــور رســمی وارد کلیســا مــی شــود، و پشــت میــز خــدا مــی نشــیند، در 
حالــی کــه در میــان دارایــی هایــش امــوال پنهانــی نامشــروع دارد، یعنــی آن چیزهایــی 
کــه خــدا حــرام کــرده اســت. بــه خاطــر یــک ردای زیبــای بابلــی، جماعتــی وجــدان 
خــود را قربانــی مــی کننــد و امیــد بــه بهشــت دارنــد. جماعتــی امانــت و درســتی 
خــود و اســتعداد مفیــد بودنشــان را بــا یــک کیســه زر معاملــه مــی کننــد. فریــاد و 
نالــه فقــرا نادیــده گرفتــه مــی شــود؛ از تابــش نــور انجیــل در مســیرش جلوگیــری مــی 
شــود؛ افــرادی کــه مدعــی هســتند کــه پیــرو مســیح هســتند مادیگرایــان را تحقیــر مــی 
کننــد ولــی بــا اعمــال خــود ادعــای خــود را تکذیــب مــی کننــد و بــا ایــن وجــود مدعیــان 
آزمنــد همچنــان بــه زرانــدوزی مشــغولند. خداونــد مــی گویــد: » آیــا انســان از خــدا 

مــی دزدد؟ امــا شــما از مــن دزدیــده ایــد « )مالکــی ۳: 8(.
گنــاه عخــان بــرای همــه قــوم فاجعــه بــه بــار آورد. ناخشــنودی خداونــد بــه خاطــر 
یــک گنــاه بــر یــک کلیســا قــرار مــی گیــرد تــا زمانــی کــه بــزه یافتــه و کنــار گذاشــته شــود. 
بیشــترین تأثیــری کــه کلیســا بایــد از آن هــراس داشــته باشــد، مخالفیــن علنــی، کفــار 
و کفرگویــان نیســتند، بلکــه بایــد مدعیــان ریــاکار مســیحی باشــند. اینهــا هســتند کــه 
بــرکات خداونــد اســرائیل را دور مــی کننــد و بــه جــای آن ضعــف را بــرای مردمشــان 

بــه ارمغــان مــی آورنــد.
هنگامــی کــه کلیســا بــا مشــکل و ســختی روبروســت ، هنگامــی کــه ســردی و 
بــرای پیــروزی دشــمنان خــدا ایجــاد مــی کنــد، وجــود  زوال روحانــی، کــه فرصتــی 
دارنــد، بــه جــای حلقــه کــردن دســتها و زاری کــردن بــه حــال نزارمــان، بیاییــم در جمــع 
خــود جســتجو کنیــم کــه آیــا عخانــی در اردوگاهمــان هســت؟ بــا فروتنــی و دل پــاک، 

بیاییــم بــه دنبــال کشــف گناهــی کــه مانــع حضــور خــدا شــده اســت، باشــیم.
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عخــان بــه گنــاه خــود اذعــان نمــود، امــا ایــن اعتــراف آنقــدر دیــر انجــام گرفــت 
کــه  بــود  بازگشــت لشــکر اســرائیل  برایــش ســودی نداشــت. او شــاهد  کــه دیگــر 
پیــش  پــا  ایــن وجــود  بــا  بــاز مــی گشــتند؛  نبــرد عــای  شکســت خــورده و نومیــد از 
نگذاشــت تــا بــه گناهــش اعتــراف نمایــد. او یوشــع و بــزرگان اســرائیل را دیــده بــود 
کــه بــا غمــی جانــکاه کــه کالم از گفتــن آن قاصــر اســت روی بــر خــاک مــی افتادنــد. 
اگــر در آن زمــان اعتــراف کــرده بــود، انــدک نشــانی از پشــیمانی خــود را اثبــات کــرده 
بــود؛ لیکــن همچنــان ســکوت کــرد. وی اعالمیــه ای را شــنید کــه مــی گفــت گنــاه 
بزرگــی رخ داده اســت، حتــی شــنیده بــود کــه ویژگــی اش بــر مــال مــی شــود. امــا بــر 
لبانــش مهــر ســکوت خــورده بــود. ســپس نوبــت بــه تحقیقــات رســمی رســید. چــه 
وحشــتی بــه قلبــش فــرو ریخــت آنــگاه کــه بــه نــام قبیلــه اش، ســپس خاندانــش و در 
نهایــت خانــواده اش اشــاره شــد! امــا بــاز هــم اعترافــی در کار نبــود، تــا زمانــی کــه 
انگشــت خــدا بــه ســوی او نشــانه رفــت. بعــد از آن، هنگامــی کــه دیگــر امکانــی بــرای 
پنهــان کــردن گناهــش نبــود، حقیقــت را پذیرفــت. چقــدر از ایــن دســت اعترافــات 
زیــاد هســتند. تفــاوت بزرگــی مابیــن پذیــرش حقیقــت پــس از اثبــات آن، و اعتــراف 
بــه  از آن آگاهیــم وجــود دارد. عخــان هرگــز  مــا و خدایمــان  کــه خــود  بــه گناهــی 
گناهــش اعتــراف نمــی کــرد اگــر بــه همــه تالشــهایی کــه بــرای جلوگیــری از عواقــب 
خطایــش صــورت مــی گرفــت، امیــد نداشــت. لیکــن اعترافــش تنهــا خدمتــی بــود 
بــه ایــن حقیقــت کــه مــی گفــت مجازاتــش عادالنــه بــوده اســت. هیــچ نشــانی از 
یــک توبــه واقعــی، پشــیمانی، تغییــر نیــت و نفــرت از شــریر وجــود نداشــت. چــه 
اعترافاتــی بــه زبــان مــی آینــد آنــگاه کــه گناهــکاران در دادگاه خــدا مــی ایســتند و در 
انتظــار حکــم مــرگ و زندگــی لحظــه شــماری مــی کننــد. عواقبــی کــه بــرای او در نظــر 
گرفتــه مــی شــوند، ناشــی از تــک تــک اعترافاتــی اســت کــه بــه گناهانــش مربــوط 
مــی شــوند. روحــی کــه احســاس دردمنــد و مضطــرب از داوری دارد آنــان را وادار بــه 
اعتــراف مــی نمایــد. لیکــن چنیــن اعترافهایــی جــان گناهــکاران را نجــات نمــی دهنــد. 
دیگــران  از  را  گناهانشــان  بتواننــد  کــه  زمانــی  تــا  عخــان،  همچــون  بســیاری، 
دهنــد  مــی  واهــی  امیــد  خــود  بــه  و  کننــد  مــی  امنیــت  احســاس  نماینــد،  پنهــان 
دیــر هنــگام،  بســیار  و  کــرد.  اشــاره نخواهــد  بــه ســتمگری هایشــان  کــه خداونــد 
کــرد،  نخواهنــد  تطهیــر  را  چیــزی  و هدایــا  هــا  قربانــی  هرگــز  دیگــر  کــه  روزی  در 
گناهانشــان را فــاش شــده مــی یابنــد. هنگامــی کــه دفتــر ثبــت آســمان گشــوده 
خاطــرات  در  وضــوح  بــه  بلکــه  کنــد،  نمــی  اعــالم  کالم  بــا  را  گنــاه  داور،  شــود، 
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بــا هــر عمــل و  بــه شــکل یــک لحظــه نافــذ و محکــوم کننــده در ارتبــاط  خالفــکار 
هــر کنــش زندگــی نقــش مــی بنــدد. همچــون روزگار یوشــع، نیــازی نخواهــد بــود 
کــه شــخصی از قبیلــه اش گرفتــه تــا خاندانــش مــورد تعقیــب قــرار گیــرد، بلکــه ایــن 
لبهــای او هســتند کــه شــرم را تلفــظ مــی کننــد. آن روز، گناهــی کــه هیچکــس از 

بــرای همــه جهانیــان اعــالم مــی گــردد.  آن اطالعــی نداشــته، 
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تمــام  کــه  شــد  داده  فرمــان  یوشــع  بــه  مجــازات عخــان،  اجــرای حکــم  از  پــس 
قــدرت  کنــد.  پیشــروی  عــای  جانــب  بــه  داده،  نظامــی  آرایــش  را  جنگــی  مــردان 
خداونــد بــا قومــش بــود، و بــه زودی آنــان شــهر را بــه تصــرف خــود در مــی آوردنــد. 
اکنــون عملیــات نظامــی بــه حــال تعلیــق در آمــده بــود، شــاید بــه ایــن دلیــل کــه همــه 
اســرائیل مــی خواســت رســماً بــه مراســم مذهبــی بپــردازد. مــردم مشــتاقانه خواهــان 
ســکونت در کنعــان بودنــد، بــا ایــن حالــی هنــوز خانــه و زمیــن بــرای خانــواده هایشــان 
نداشــتند، و بدیــن منظــور بایــد کنعانیــان را از آن مــکان بیــرون مــی راندنــد. امــا ایــن 

امــر بایــد بــه خاطــر موضــوع مهمتــری بــه تعویــق مــی افتــاد. 
بــه  وفــاداری  عهــد  دوبــاره  بایــد  کننــد  تصاحــب  را  میراثشــان  اینکــه  از  پیــش 
خداونــد را تــازه مــی کردنــد. بــر طبــق آخریــن رهنمودهــای موســی، دو بــار فرمــان 
برگــزاری مجلــس قبایــل بــر فــراز کوههــای عیبــال و ّجِرزیــم، واقــع در ِشــیکیم ، جهــت 
بــه رســمیت شــناختن شــریعت خداونــد صــادر شــده بــود. بــه منظــور اطاعــت از 
ایــن احــکام، همــه قــوم، نــه تنهــا مــردان بلکــه » زنــان و اطفــال و غریبانــی کــه در میــان 
ایشــان مــی رفتنــد « اردوگاهشــان در جلجــال را بــه جانــب ســرزمین دشمنانشــان 
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تــرک گفتنــد، یعنــی بــه دره شــکیم کــه نزدیــک بــه مرکــز ســرزمین واقــع شــده بــود. 
گرچــه در محاصــره دشــمنانی کــه از آنــان شکســت خــورده بودنــد قــرار داشــتند، تــا 
زمانــی کــه بــه خداونــد وفــادار بودنــد، در امــان مــی ماندنــد. اکنــون، همچــون روزگار 
یعقــوب » خــوف خــدا بــر شــهرهای گرداگــرد ایشــان بــود « )پیدایــش 3۵ : ۵ (، و 

چیــزی نمــی توانســت جلــوی یهودیــان را بگیــرد. 
مکانــی کــه بــرای ایــن مراســم رســمی برگزیــده شــده بــود، در گذشــته نیــز در ارتبــاط 
بــا تاریــخ پدرانشــان مقــدس بــود. در ایــن مــکان بــود کــه ابراهیــم نخســتین قربانــگاه را 
در ســرزمین کنعــان بــرای خداونــد بنــا نمــود. اینجــا ابراهیــم و یعقــوب خیمــه هایشــان 
را برپــا کردنــد. اینجــا بــود کــه یعقــوب زمینــی را خریــد کــه قبایــل بایــد در آن یوســف را 
دفــن مــی کردنــد. و نیــز در اینجــا بــود کــه یعقــوب چاهــی را کنــد، و بلوطــی را یافــت 

کــه تصاویــر بــت پرســتانه خانــواده اش را در زیــر آن دفــن کنــد.
منطقــه ای کــه انتخــاب شــده بــود، یکــی از زیباتریــن نقــاط فلســطین شــناخته 
مــی شــد، و ارزش آن را داشــت کــه محــل اجــرای ایــن صحنــه شــگفت انگیــز و بــا 
شــکوه باشــد. ایــن دره زیبــا کــه در گوشــه گوشــه اش درختــان زیتــون بــه چشــم مــی 
خوردند، و نهرهای آب روان از چشمه های زنده می جوشیدند، گلهای وحشی 
جواهــر نشــانش کــرده بودنــد، بــا آغــوش بــاز بیــن تپــه هــای عقیــم گســترده شــده بــود. 
عیبــال و جرزیــم، رو در روی دره ای کــه بــه هــر دو ایشــان دسترســی داشــت قــرار 
مــی گرفتنــد، کــه یالهــای زیرینــش بــه شــکلی طبیعــی یــک میــز خطابــه را تشــکیل مــی 
داد، بــه طــوری کــه هــر کلمــه ای کــه بــر فــراز آن گفتــه مــی شــد بــه وضــوح در ســوی 
دیگــر شــنیده مــی شــد، در حالــی کــه کوهپایــه هــا کــه عقــب نشســته بودنــد، فضــای 

وســیعی بــرای گردهمایــی بــزرگ را فراهــم مــی کردنــد.
بــر اســاس فرامیــن موســی، یادمانــی ســاخته شــده از ســنگهای بــزرگ بــر فــراز 
عیبــال بنــا گردیــد. بــر روی ایــن ســنگها، کــه الیــه ای از گــچ بــر روی آن تعبیــه شــده 
بــود، قوانیــن حــک شــده بودنــد، نــه تنهــا ده فرمانــی کــه در کــوه ســینا گفتــه شــده 
بــود، بلکــه قوانیــن مرتبــط بــا موســی کــه خــود وی آنــان را در یــک کتــاب نوشــته 
شــده بــود. در کنــار ایــن یادمــان، قربانگاهــی از ســنگهای نتراشــیده ســاخته شــد 
کــه بــر روی آن هدایــا را بــه خــدا تقدیــم مــی کردنــد. ایــن حقیقــت کــه قربانــگاه بــر 
فــراز کــوه عیبــال کــه بــر آن نفریــن آمــده بــود، ســاخته شــده، از اهمیــت بســیاری 
خداونــد،  شــریعت  شکســتن  دلیــل  بــه  کــه  بــود  ایــن  از  حاکــی  و  بــود  برخــوردار 
اســرائیل موجــب خشــم خــدا شــده اســت، کــه نتیجــه آن مــی توانســت فــوراً بــر 
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ســر مــردم فــرود آیــد، امــا بــه خاطــر کفــاره خــون مســیح، کــه ایــن قربانــگاه تمثیلــی 
از آن بــود، اینگونــه نشــد.

شــش قبیلــه کــه نسلشــان بــه لیــه و راحیــل مــی رســید، بــاالی جرزیــم مســتقر 
شــدند، در حالــی کــه آنانــی کــه نسلشــان بــه مالزمیــن مــی رســید، بــه همــراه روبیــن 
و زبولــون بــر فــراز عیبــال موضــع گرفتنــد، و کاهنــان حامــل تابــوت در بیــن دره جــا 
گرفتنــد. نفیــر شــیبور اعــالم ســکوت نمــود؟ ســپس در ســکون و آرامــش کامــل، 
و در حضــور ایــن گردهمایــی عظیــم، یوشــع کــه در کنــار تابــوت مقــدس ایســتاده 
بــود، دعــای خیــری را کــه مــی بایســت از وفــاداری بــه شــریعت خــدا پیــروی نمایــد، 
قرائــت نمــود. تمــام قبایلــی کــه بــر فــراز جرزیــم بودنــد بــا آمیــن پاســخ دادنــد. ســپس 
نفرینهــا را قرائــت نمــود، و قبایــل مســتقر بــر عیبــال بــه همــان روش، تصدیــق خــود را 
اعــالم کردنــد، هــزاران هــزار صــدا کــه در صــورت یــک انســان باهــم یکــی مــی شــدند، 
پاســخی رســمی دادنــد. در پــی ایــن مراســم، شــریعت خداونــد قرائــت گردیــد، کــه 

شــامل قوانیــن و داوری هایــی مــی گشــت کــه بــه موســی داده شــده بودنــد. 
اســرائیل شــریعت را مســتقیماً از زبــان خداونــد در ســینا شــنیده بــود! و اصــول 
آن کــه بــه دســت خــود وی نوشــته شــده بــود، هنــوز در تابــوت نگهــداری مــی شــد. 
اکنــون، ایــن قوانیــن دوبــاره در جایــی نگاشــته شــده بودنــد کــه همــه مــی توانســتند 
بــه چشــم خودشــان  کــه  بودنــد  برخــوردار  امتیــاز  ایــن  از  بخواننــد. همگــی  را  آنهــا 
شــرایط عهــدی را کــه بــه موجــب آن صاحــب کنعــان مــی شــدند را ببیننــد. همــه 
بایــد پذیــرش ایــن مفاهیــم موجــود در عهــد را نشــان مــی دادنــد و تصدیــق خــود را 
نســبت بــه بــرکات یــا نفرینهــا کــه ناشــی از رعایــت یــا عــدم رعایــت آنهــا مــی شــد، 
ابــراز نماینــد. فرامیــن نــه تنهــا بــر ســنگهای بنــای یادمــان نوشــته شــده بودنــد، بلکــه 
توســط یوشــع در برابــر گوشــهای اســرائیل خوانــده شــدند. چنــد هفتــه ای بیشــتر از 
زمانــی کــه موســی کتــاب کامــل تثنیــه را در میــان گفــت و شــنیدهای مــردم تحویــل 

داده بــود نمــی گذشــت، بــا ایــن وجــود یوشــع کل قانــون را خوانــد. 
نه تنها مردان اسرائیل که » همه زنان و کودکان» به قرائت قوانین گوش فرا 
دادنــد: زیــرا کــه آنقــدر ایــن امــر مهــم بــود کــه حتــی آنهــا نیــز مــی بایســت بــه وظایــف 
خــود آگاه بــوده ، آنهــا را اجــرا نماینــد. خداونــد بــه اســرائیل در ارتبــاط بــا شــریعت 
خــود فرمــان داده بــود: » پــس ایــن ســخنان مــرا در دل و جــان خــود جــا دهیــد، و 
آنهــا را بــر دســتهای خــود بــرای عالمــت ببندیــد، و در میــان چشــمهای شــما پیشــانی 
بنــد باشــد. و آنهــا را بــه پســران خــود تعلیــم دهیــد ... تــا ایــام شــما و پســران شــما بــر 
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زمینــی کــه خداونــد بــرای پــدران شــما قســم خــورد کــه بــه ایشــان بدهــد، کثیــر شــود، 
مثــل ایــام افــالک بــر بــاالی زمیــن « )تثنیــه 11  : 18  - 21 (. 

آنچنــان کــه موســی فرمــان داده بــود، هــر هفــت ســال یــک بــار کل شــریعت 
بایــد در حضــور جمعیــت اســرائیل خوانــده مــی شــد: » در پایــان هــر هفــت ســال، 
یعنــی در ســالی کــه قرضهــا بخشــیده میشــوند، هنــگام عیــد خیمــه هــا و در وقتــی 
کــه همــه قــوم اســرائیل در حضــور خداونــد در مکانــی کــه خداونــد بــرای پرســتش 
خــود برگزیــده، جمــع میشــوند ایــن احــکام را بــرای آنهــا بــا صــدای بلنــد بخوانیــد. 
همــة مــردان، زنــان، کــودکان و بیگانگانــی را کــه در شــهرهای شــما زندگــی میکننــد، 
گــرد هــم آوریــد تــا همــه بشــنوند و بیاموزنــد و بــه خداونــد خدایتــان احتــرام بگذارنــد 
و از آموزشــهای او بــا دقّــت پیــروی کننــد. بــه ایــن ترتیــب فرزنــدان شــما کــه هرگــز 
قوانیــن خداونــد خدایتــان را نشــنیدهاند، آنهــا را خواهنــد شــنید تــا زمانــی کــه در 
ســرزمینی کــه شــما تصــرّف خواهیــد کــرد، زندگــی کننــد خواهنــد آموخــت کــه از 

خداونــد اطاعــت کننــد « )تثنیــه ۳1: 1۳-10(. 
شــیطان دائمــاً در کار اســت انچــه را کــه خــدا گفتــه تحریــف نمایــد، اذهــان را 
کــور نمــوده، ادراک را تاریــک کنــد تــا بدیــن ترتیــب انســان را بــه ســوی گنــاه ســوق 
دهــد. از ایــن روســت کــه خداونــد ایــن چنیــن صریــح و آشــکار اســت، و تکالیفــش 
را آنقــدر ســاده مــی کنــد کــه هیــچ احتمــال خطایــی پیــش نیایــد. خداونــد بــی وقفــه 
در پــی آن اســت کــه انســان را بــه حفاظــت و حمایــت خــود نزدیــک کنــد تــا شــاید از 
آســیبها و نیــروی فریــب شــیطان بــر ضــد او بکاهــد. بدیــن منظــور او تواضــع کــرده، 
بــا صــدای خــود بــا آنــان ســخن گفتــه، و بــا دســت خــود وحــی زنــده را نوشــته اســت. 
انســان  بــرای  درخشــان  حقیقــت  و  زندگــی  غریــزه  یافتــه،  برکــت  کالم  ایــن  تمــام 
شــیطان  کــه  آنجــا  از  اســت.  شــده  ســپرده  امانــت  بــه  عالــی  راهنمایــی  همچــون 
همــواره آمــاده اســت تــا افــکار انســان را ربــوده و احساســاتش را از عهــد و تکلیــف 
خداونــد منحــرف نمایــد، تــالش بزرگتــری بــرای تمرکــز بــر ایــن عناصــر در اندیشــه نیــاز 

اســت تــا بتوانــد در قلــب نیــز شــکل گیــرد.
توجــه بیشــتری از جانــب معلمیــن مذهبــی نیــاز اســت تــا حقایــق و درســهای 
تاریــخ کتــاب مقــدس و هشــدارها و تکالیــف خداونــد رابــه مــردم بیاموزنــد. ایــن 
امــور بایــد بــه زبانــی ســاده انجــام گیرنــد کــه بــا درک کــودکان نیــز مطابقــت داشــته 
باشــد. آمــوزش کتــاب مقــدس بــه کــودکان بایــد بخشــی از کار هــم خادمیــن و هــم 

والدیــن باشــد. 
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والدیــن مــی تواننــد و مــی بایســت بتواننــد عالیــق فرزندانشــان را بــه دانســتنی 
هــای متنوعــی کــه در صفحــات مقــدس آمــده انــد، جلــب نماینــد. لیکــن پیــش از 
آنکــه توجــه پســران و دخترانشــان را بــه کالم خداونــد جلــب کننــد، بایــد خــود نیــز بــه 
آن عالقمنــد باشــند. بایــد بــا آمــوزه هــای آن آشــنا باشــند، و همچنــان کــه خداونــد 
بــه اســرائیل فرمــان داده دربــاره اش ســخن بگوینــد، » و حیــن نشســتنت در خانــه 
خــود، و رفتنــت بــه راه، و وقــت خوابیــدن و برخاســتنت از آنهــا گفتگــو نمائیــد « 
)تثنیــه 11 : 19 (. آنهایــی کــه آرزو دارنــد فرزندانشــان بــه خداونــد عشــق بورزنــد و او 
را تکریم نمایند، باید از او آنچنان که در کالم و عملش در خلقت آشــکار اســت، 

از خوبــی، بزرگــی و قدرتــش بگوینــد. 
هــر بــاب و آیــه از کتــاب مقــدس راه ارتبــاط خــدا بــا انســان اســت. بایــد اصــول 
آن را همچــون عالمــت بــر دســت و میــان چشــمهایمان ببندیــم. اگــر ایــن مطالــب 
خوانــده و پیــروی شــوند، قــوم خــدا رهبــری خواهــد شــد؟ همچــون اســرائیلیان کــه 

ســتون ابــر در روز، و ســتون آتــش در شــب رهبــری شــان مــی کــرد.
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۴7
» هم پیماین با 

جبعونیان « 
]این فصل بر اساس کتاب یوشع بابهای 9 و 10 تدوین گردیده است[

اســرائیلیان از شــکیم بــه اردوگاهشــان در جلجــال بازگشــتند. در اینجــا بــود کــه 
بــا هیئــت نمایندگانــی از خارجیــان برخــورد کردنــد کــه خواهــان بســتن پیمــان بــا آنــان 
بودنــد. ســفیران وانمــود کردنــد کــه از کشــور دوردســتی مــی آینــد، و ظاهرشــان نیــز 
ایــن ادعــا را تاییــد مــی نمــود. لباسهایشــان کهنــه و منــدرس مــی نمــود، نعلینهایشــان 
وصلــه شــده بودنــد، توشــه راهشــان کپــک زده بــوده و مشــک شرابشــان پــاره شــده 

بــوده آنگونــه کــه گویــی در طــول راه بــا عجلــه ترمیمــش کــرده انــد. 
فراتــر  کــه  دوردســت،  ســرزمین  آن  در  گفتنــد هموطنانشــان  مــی  کــه  آنچنــان 
از مرزهــای فلســطین بــود، از عجایــب کارهایــی کــه خداونــد در حــق قومــش روا 
بــا  تــا  انــد  ایــن رو آنــان را گســیل داشــته  انــد، و از  داشــته اســت، بســیار شــنیده 
یهودیــان پیمــان دوســتی ببندنــد. فرمــان ویــژه ای بــه یهودیــان داده شــده بــود مبنــی 
بــر اینکــه از پیمــان بســتن بــا کنعانیــان بپرهیزنــد، بــه عــالوه در دل رهبــران شــکی در 
ارتبــاط بــا حقیقــت گفتــار ســفرا شــکل گرفتــه بــود. پــس بــه ســفرا خطــاب کردنــد: 
» شــاید در میان ما ســاکن باشــید، پس چگونه با شــما عهد ببندیم؟ « تنها پاســخ 
ســفرا این بود: » ما بندگان تو هســتیم «. اما هنگامی که یوشــع مســتقیما از آنان 
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پرســید، » شــما کیانیــد و از کجــا مــی آئیــد؟ «، بــاز هــم گفتــه هــای پیشــین خــود 
را تکــرار نمــوده، در اثبــات صداقتشــان افزودنــد: » ایــن نــان مــا در روزی کــه روانــه 
شــدیم تــا نــزد شــما بیاییــم از خانــه هــای خــود آن را بــرای توشــه راه گــرم گرفتیــم. 
و االن اینــک خشــک و کپــک زده شــده اســت. و ایــن مشــکهای شــراب کــه پــر 
کردیــم تــازه بــود و اینــک پــاره شــده، و ایــن رخــت و کفشــهای مــا از کثــرت طــول 

راه کهنــه شــده اســت «. 
ایــن اظهــارات غالــب شــدند. یهودیــان » از دهــان خداونــد مشــورت نکردنــد. 
و یوشــع بــا ایشــان صلــح کــرده، عهــد بســت کــه ایشــان را زنــده نگهــدارد و رؤســای 
جماعــت بــا ایشــان قســم خوردنــد «. بدیــن ترتیــب معاهــده منعقــد گردیــد. پــس 
از ســه روز حقیقــت هویــدا شــد. » شــنیدند کــه آنهــا نزدیــک ایشــانند و در میــان 
ایشان ساکنند «. جبعونیان که به خوبی آگاه بودند نمی توانند در برابر یهودیان 

مقاومــت کننــد، دســت بــه دامــن حیلــه شــدند تــا جــان خــود را نجــات دهنــد.
هنگامــی کــه اســرائیلیان دریافتنــد بــا چــه حیلــه ای فریبشــان داده انــد، خشــم 
شدیدی وجودشان را فرا گرفت. وقتی پس از سه روز سفر به شهرهای جبعونیان 
در نزدیکــی مرکــز ســرزمین موعــود رســیدند، ایــن خشــم فزونــی هــم یافــت. » و همــه 
جماعــت بــر علیــه رؤســا همهمــه کردنــد «؛ لیکــن رؤســا، بــا وجــود خدعــه، از پیمــان 
شــکنی خــودداری ورزیدنــد، زیــرا کــه » بــرای ایشــان بــه خداونــد، خــدای اســرائیل، 
قســم خوردنــد «، » و بنــی اســرائیل ایشــان را نکشــتند «. جبعونیــان بــا خــود عهــد 
بســته بودنــد بــت پرســتی را انــکار نمــوده، در عــوض ســتایش خداونــد را بپذیرنــد؟ 
بدیــن ترتیــب زنــده نــگاه داشــتن آنــان نقــض فرمــان خــدا مبنــی بــر نابــودی کنعانیــان 
بــت پرســت نبــود. از ایــن رو یهودیــان بــه واســطه قسمشــان خــود را ملتــزم بــه ارتــکاب 
گنــاه نکــرده بودنــد. اگرچــه ایــن قســم نتیجــه یــک فریــب بــود، بــا ایــن وجــود نبایــد آن را 
مــی شکســتند. تعهــدی کــه در پــی التــزام کالم مــی آیــد، اگــر مــا را بــه دام ارتــکاب گنــاه 
نیانــدازد، بایــد مقــدس نــگاه داشــته شــود. بــه واســطه هیــچ بهــره، انتقــام، یــا منفعــت 
یــا تعهــدی شکســته نشــود. » لبهــای دروغگــو نــزد خداونــد مکــروه  شــخصی قــول 
اســت، امــا عامــالن راســتی پســندیده او هســتند « )امثــال 12  : 22 (. » کیســت 
کــه بــه کــوه خداونــد برآیــد؟ و کیســت کــه بــه مــکان قــدس او ســاکن شــود «، » او کــه 

قســم بــه ضــرر خــود مــی خــورد و تغییــر نمــی دهــد « )مزامیــر2۴: ۳؛ 1۵: ۴(.
جبعونیــان امــان یافتنــد زنــده بماننــد، امــا تنهــا در مقــام غالمــان مــکان مقــدس 
تــا کارهــای پســت را انجــام دهنــد. » و یوشــع در آن روز ایشــان را مقــرر کــرد تــا 
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بــرای مذبــح خداونــد باشــند «.  بــرای جماعــت و  هیــزم شــکنان و ســقایان آب 
آنــان ایــن شــرایط را سپاســگزارانه پذیرفتنــد و چــون آگاه بودنــد کــه خــالف کــرده 
بــه  انــد، بــه هــر ترتیــب از اینکــه زندگــی شــان را بازخریــده انــد، خشــنود بودنــد. 
یوشــع گفتنــد: » و االن، اینــک مــا در دســت تــو هســتیم؟ بــه هــر طــور کــه در نظــر 
تــو نیکــو و صــواب اســت کــه بــه مــا رفتــار نمایــی، عمــل نمــا «. قرنهــا نــوادگان آنهــا 

بــه خدمــت در مــکان مقــدس پرداختنــد.
 قلمــرو جبعونیــان چهــار شــهر را در بــر مــی گرفــت. ایــن شــهرها توســط پادشــاه 
اداره نمــی شــدند، بلکــه بــه جــای آنــان مشــایخ و پیشکســوتان امــور حکومــت مــی 
کردنــد. قبعــون کــه مهمتریــن ایــن شــهرها بــه حســاب مــی آمــد، » شــهر بــزرگ، مثــل 
یکــی از شــهرهای پادشــاه نشــین بــود «، » و مردانــش شــجاع بودنــد «. ایــن گواهــی 
بودنــد،  آورده  بــر ســاکنین کنعــان  اســرائیلیان  کــه  بــود  بزرگــی  بــر وحشــت  قاطــع 
بــه دامــن مصلحــت کاری  ایــن تمــدن و شــهرها، دســت  مردمانــی کــه علــی رغــم 

تحقیــر آمیــز شــدند تــا جانشــان را نجــات دهنــد.
لیکن شایسته تر می بود اگر جبعونیان از در راستی و صداقت با اسرائیلیان 
گفتگــو مــی کردنــد. در حالــی کــه تسلیمشــان بــه خداونــد نجــات بخــش زندگــی شــان 
گردیــد، فریبــکاری شــان نتیجــه ای جــز بــی حرمتــی و غالمــی شــان بــه بــار نیــاورد. 
خداونــد مقــرر داشــته بــود کســانی کــه آییــن کفــر را تــرک کــرده، بــا اســرائیل تمــاس 
برقــرار نماینــد، مــی تواننــد از بــرکات عهــد بهــره منــد شــوند. آنهــا نیــز مشــمول ایــن 
مفهــوم مــی شــدند: » غریبانــی کــه میــان ایشــان مــی رفتنــد «، » پــس بــا انتظاراتــی 
پاییــن تــر، ایــن طبقــه نیــز مــی توانســت از همــان الطــاف و امتیــازات اســرائیل ســود 
جوینــد. فرمــان خــدا ایــن بــود: » و چــون غریبــی بــا تــو در زمیــن شــما مــأوا گزینــد، او 
را میازاریــد. غریبــی کــه در میــان شــما مــأوا گزینــد، مثــل متوطــن از شــما باشــد. و 
او را مثــل خــود محبــت نمــا « )الویــان 19: 33 ، ۳۴(. در ارتبــاط بــا ِپَســح و اهــدای 
قربانــی فرمــان آمــده بــود: » بــرای شــما کــه اهــل جماعــت هســتید و بــرای غریبــی 
کــه نــزد شــما مــأوا گزینــد یــک فریضــه باشــد، ... َمثــل شــما بــه حضــور خداونــد َمثــل 

غریــب اســت « )اعــداد 1۵: 1۵(.
اینهــا اصولــی بــود کــه جبعونیــان بایــد بــر اســاس آن پذیرفتــه مــی شــدند، امــا بــه 
دلیــل فریبــکاری از آن محــروم گشــتند. ایــن تحقیــر ناچیــزی بــرای شــهروندان » شــهر 
پادشــاهان « کــه » همــه مردانــش شــجاع بودنــد « محســوب نمــی شــد کــه نســل 
انــدر نســل ســقا و هیــزم شــکن باقــی بماننــد. لیکــن آنــان ســهم و حصــه فقــر را بــه 
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واســطه فربیــکاری شــان پذیرفتــه بودنــد، و بندگــی ابــدی همچــون داغــی بــر پیشــانی 
شــان نقش بســت. بدین ترتیب در طول همه نســلهای آینده شــان، آنان شــهادتی 

بودنــد بــر نفــرت خداونــد از دروغگویــی و دغلــکاری. 
تســلیم جبعونیــان بــه اســرائیل، پادشــاه کنعــان را وحشــت زده کــرد. بــه ناگهــان 
اقداماتــی جهــت انتقــام جویــی از آنهایــی کــه خــود را بــه مهاجمیــن تســلیم کــرده 
بودنــد، در نظــر گرفتــه شــد. پنــج پادشــاه اورشــلیم، تحــت رهبــری اَدِونــی َصــَدق بــر 
علیــه جبعونیــان متحــد شــدند. حرکتشــان بســیار ســریع بــود. جبعونیــان آمادگــی 
دفاعــی نداشــتند، پــس پیامــی بــه یوشــع در جلجــال فرســتادند: » دســت خــود را از 
بندگانــت بــاز مــدار. بــه زودی نــزد مــا بیــا و مــا را نجــات بــده ، و مــدد کــن زیــرا تمامــی 
ملــوک اموریانــی کــه در کوهســتان ســاکنند، بــر مــا جمــع شــده انــد «. خطــری کــه 
نــه تنهــا جبعونیــان، کــه اســرائیلیان را نیــز تهدیــد مــی کــرد. ایــن شــهر  بــود  در راه 
بــر راههــای مرکــزی و جنوبــی فلســطین تســلط داشــت، پــس اگــر قصــد فتــح کل 

ســرزمین در ســر داشــتند، بایــد آن را حفــظ مــی کردنــد.
یوشــع بــی درنــگ خــود را مهیــای امــداد جبعونیــان ســاخت. ســاکنین شــهر 
محاصــره شــده از ایــن وحشــت داشــتند کــه مبــادا بــه دلیــل خدعــه ای کــه بــه کار 
گرفتــه بودنــد، درخواستشــان پذیرفتــه نشــود! امــا از آنجــا کــه خــود را بــه اســرائیل 
بــه  متعهــد  را  خــود  یوشــع  بودنــد،  نمــوده  قبــول  را  خــدا  پرســتش  کــرده،  تســلیم 
حفاظت آنان می دانســت. این بار بدون مشــورت الهی پا به میدان نگذاشــت! 
خداونــد بــه او درایــن بــاره دلگرمــی داد، پــس پیــام خداونــد چنیــن بــود: » از آنهــا 
تــو نخواهــد  پیــش  ایشــان  از  تــو دادم و کســی  بــه دســت  را  ایشــان  زیــرا  متــرس 
ایســتاد «، » پــس یوشــع تمامــی شــب از جلجــال کــوچ کــرده، ناگهــان بــه ایشــان 
برآمــد. بــا راهپیمایــی شــبانه، او تمــام نیروهایــش را تــا صبحــدم بــه مقابــل جبعــون 
رســاند. وقتــی یوشــع بــه شــاهان متحــد رســید، آنهــا بــه ســختی ارتشهایشــان را در 
اطــراف شــهر گــردآورده بودنــد. نتیجــه حملــه بــه ناکامــی محــض مهاجمیــن منجــر 
شــد. لشــکر عظیــم از مقابــل یوشــع بــه ســوی راه کوهســتانی بیــت حــورون فــرار 
کردنــد و هنگامــی کــه ارتفاعــات را بــه تصــرف درآوردنــده بــه ســرعت از سراشــیبی 
بــر  تگــرگ  شــدید  رگبــار  ناگهــان  بــه  کــه  شــدند!  ســرازیر  پیشارویشــان  ســخت 
سرشــان فروباریــد. » آنــگاه خداونــد تــا َعزیَقــه بــر ایشــان ســنگهای تگــرگ بارانیــد 
... و آنانــی کــه از ســنگهای تگــرگ مردنــد، بیشــتر بودنــد از آنــان کــه بنــی اســرائیل 

بــه شمشــیر کشــتند «. 
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در حالیکــه اموریــان بــا سراســیمگی و وحشــت بــه دبــال پناهگاهــی بــه ایــن ســو 
و آن ســو در اســتحکامات کوهســتان و پســتی و بلنــدی هــا مــی گشــتند، یوعــر کــه 
بــه زیــر دســتش از بــاالی کــوه مــی گریســت، دیــد کــه تنهــا یــک روز بــرای بــه پایــان 
رســاندن کارش بســیار کوتــاه اســت. اگــر ریشــه دشمنانشــان از تــه زده نمــی شــد، 
بــاز هــم تجدیــد قــوا نمــوده، حملــه ای دیگــر را ترتیــب مــی دادنــد. » آنــگاه یوشــع ... 
در حضــور بــی اســرائیل تکلــم کــرده گفــت ای آفتــاب بــر جبعــون بایســت و تــو ای 
ــلون. پــس آفتــاب در میــان آســمان ایســتاد و قریــب بــه تمامــی روز  مــاه بــر وادی اَیسَّ

بــه فــرو رفتــن تعجیــل نکــرد «.
 پیــش از آنکــه شــامگاهان فــرا رســد، قــول خداونــد بــه یوشــع بــه انجــام رســید. 
همــه قــوای دشــمن بــه دســت او داده شــد. رویدادهــای زیــادی در آن روز بــرای 
اینکــه در حافظــه اســرائل باقــی بمانــد، رخ داده بــود، » روزی مثــل آن واقــع نشــده 
بــود کــه خداونــد آواز انســان را بشــنود زیــرا خداونــد بــرای اســرائیل جنــگ کــرد «، 
» آفتــاب و مــاه در برجهــای خــود ایســتادند. از نــور تیرهایــت و از پرتــو نیــزه بــراق 
تــو برفتنــد. بــا غضــب در جهــان خرامیــدی، و بــا خشــم انتهــا را پایمــال نمــودی « 

)حبقــوق نبــی ۳: 1۳-11(. 
روح خداونــد دعــای یوشــع را برانگیخــت تــا شــاید گواهــی دیگــر بــر قــدرت خــدای 
اســرائیل ارائــه شــود. از ایــن رو ایــن درخواســت نشــان ترســویی رهبــر بــزرگ نبــود. 
یوشــع قــول خــدا را مبنــی بــر ســقوط حتمــی دشــمنان اســرائیل دریافــت کــرده بــود، 
بــا ایــن وجــود او صادقانــه تریــن تالشــش را بــه کار کرفــت کــه گویــی موفقیــت تنهــا 
بــه ارتــش اســرائیل بســتگی داشــت. وی هــر کاری کــه در حــد توانایــی یــک انســان 
راز  الهــی گریســت.  امــداد  بــرای  بــه درگاه خداونــد  آن  از  پــس  و  داد،  انجــام  بــود 
موفقیــت آنانــی کــه بــه دســت آوردهــای عظیمــی نایــل مــی آینــد، همــواره ایمــان مطلق 
بــه » دســت قدرتمنــد « بــوده اســت. مــردی کــه فرمــان مــی دهــد: » ای آفتــاب بــر 
جبعــون بایســت و ای مــاه بــر وادی ایلــون «، کســی اســت کــه در اردوگاه جلجــال 
ســاعتها دعاکنــان روی بــر خــاک مالیــده اســت. مــردان دعــا، مــردان قــدرت هســتند.

خالــق  فرمــان  تحــت  مخلوقــات  کــه  دهــد  مــی  شــهادت  عظیــم  معجــزه  ایــن 
هســتند، شــیطان در پــی آن اســت کــه نیــروی الهــی در جهــان مــادی را از انســان 
پنهــان نمایــد، تــا نگاههــا را از اولیــن دلیــل کارهــای پرنشــاط بربایــد. درایــن معجــزه، 
قــرار  ســرزنش  مــورد  دادنــد،  تعالــی  خداونــد  بــر  را  طبیعــت  کــه  کســانی  همــه 
گرفتنــد. خداونــد بــا قــدرت خــود نیروهــای طبیعــت را بــرای نابــودی دشــمنانش 
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فرامــی خوانــد » ای آتــش و تگــرگ و بــرف و مــه و بــاد تنــد کــه فرمــان او را بجــا مــی 
آوریــد « )مزامیــر 1۴8  : 8 (. زمانــی کــه اموریــان خــود را آمــاده مقاومــت در برابــر 
هــدف خــدا مــی نمودنــد، خداونــد بــا » ســنگهای بــزرگ از آســمان « بــرای برخــورد 
بــا دشــمنان اســرائیل مداخلــه کــرد. بــه مــا دربــاره نبــرد بزرگتــری کــه در صحنــه هــای 
پایانــی تاریــخ جهــان شــکل مــی گیــرد، گفتــه مــی شــود! » خداونــد اســلحه خانــه 
خــود را گشــوده، اســلحه خشــم خویــش را بیــرون آورده اســت « )ارمیــا ۵0:2۵ (. 
را  تگــرگ  هــای  و خزینــه  داخــل شــده،  بــرف  بــه مخزنهــای  آیــا   « پرســد:  مــی  او 
مشــاهده نمــوده ای، کــه آنهــا را بــه جهــت وقــت تنگــی نــگاه داشــتم، بــه جهــت 

روز مقاتلــه و جنــگ؟ « )ایــوب 38 : 22، 23 (.
نویســنده مکاشــفه نابودی ای که پس از » صدای بلند از معبد آســمان « رخ 
مــی دهــد را توصیــف نمــوده، اعــالم مــی کنــد: » کار تمــام اســت .... و از آســمان 
تگرگــی ســخت ســنگین بــر آدمیــان فــرو باریــد کــه هــر دانــه ، انــگاری پنجــاه کیلــو وزن 

داشــت « )مکاشــفه 16 : 17، 21 (. 
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۴8
» تقسیم کنعان « 

 ]این فصل بر اساس کتاب یوشع 10: ۴0-۴۳؛ 11؛
1۴ تا 20 تدوین گردیده است[

فتــح جنــوب کنعــان پــس از پیــروزی در بیــت حــورون بــه ســرعت اتفــاق افتــاد. 
» پــس یوشــع تمامــی آن زمیــن یعنــی کوهســتان و جنــوب و ... و یوشــع جمیــع ایــن 
ملــوک و زمیــن ایشــان را در یــک وقــت گرفــت، زیــرا کــه خداونــد، خــدای اســرائیل، 
بــه اردو در جلجــال  بــا تمامــی اســرائیل  بــرای اســرائیل جنــگ مــی کــرد. و یوشــع 

مراجعــت کردنــد «.
قبایل و طوایف شمال فلسطین، که از پیروزی های ارتش اسرائیل به وحشت 
افتــاده بودنــد، بــا یکدیگــر بــر علیــه آنــان متحــد شــدند. یابیــن، پادشــاه حاصــور، در 
صــدر ایــن اتحــاد قــرار داشــت و قلمــرواش در غــرب دریاچــه میــرم واقــع شــده بــود. 
» و آنهــا بــا تمامــی لشــکرهای خــود بیــرون آمدنــد «. ایــن ارتــش از همــه نیروهایــی کــه 
در کنعــان بــا آنهــا مواجــه شــده بودنــد، بزرگتــر بــود » و عــدد ایشــان مثــل ریــگ کنــاره 
دریا بود با اسبان و ارابه های بسیار بیرون آمدند. و تمامی این ملوک جمع شده، 
آمدنــد و نــزد آبهــای میــرُم در یــک جــا اردو زدنــد تــا بــا اســرائیل جنــگ کننــد «. دوبــاره 
پیامــی امیــد بخــش بــه یوشــع داده شــد: » از ایشــان متــرس زیــرا کــه فــردا چنیــن وقتــی 

جمیــع ایشــان را کشــته شــده، بــه حضــور اســرائیل تقدیــم خواهــم کــرد «.
بالــکل  و  شــد  ور  حملــه  متعــد  لشــکرهای  اردوی  بــه  میــرُم  دریاچــه  نزدیــک 
نیروهایشــان را تــارو مــار کــرد. » و خداونــد ایشــان را بــه دســت اســرائیل تســلیم 
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نمــود، کــه ایشــان را زدنــد و ... تعاقــب کــرده، کشــتند، بــه حــدی کــه کســی را از 
ایشــان باقی نگذاشــتند «. به نظر می آمد که اســبها و ارابه های جنگی کنعانیان 
کــه مایــه مباهــات آنــان  بودنــد، شایســته اســرائیل نبــود. بــه فرمــان خداونــد ایــن ارابــه 
هــا ســوزانده و اســبها لنــگ شــدند، پــس بدیــن ترتیــب دیگــر بــه کار جنــگ نمــی 
آمدنــد. شایســته نبــود اســرائیلیان دل بــه اســب و ارابــه خــوش کننــد، بلکــه بایــد » بــه 

نــام خدایشــان خداونــد « اعتمــاد داشــته باشــند.
نیروهــای  اســتوار  دژ  و حاصــور،  درآمدنــد،  تســخیر  بــه  یــک  بــه  یــک  شــهرها 
متحــد، در آتــش ســوزانده شــد. جنــگ ســالها ادامــه یافــت امــا در پایــان یوشــع، بــه 

ســروری کنعــان نائــل گردیــد. » و زمیــن جنــگ آرام گرفــت «. 
گرچــه نیــروی کنعانیــان منهــزم گشــته بــود، بــا ایــن حــال دشــمنان کامــالً همــه 
سرزمینشــان را از دســت نــداده بودنــد. فلســطین هنــوز دشــت حاصلخیــزی در 
مجــاورت ســاحل دریــا در اختیــار داشــت، لیکــن در شــمال آنهــا قلمــرو صیدونیــان 
واقــع شــده بــود. لبنــان نیــز در دســت ایــن مردمــان بــود! بــه ســوی جنــوب و بــه جانــب 

مصــر، ســرزمینهایی بودنــد کــه در اشــغال دشــمنان اســرائیل بــود.
بــا ایــن حــال مقــرر نبــود یوشــع بــه جنــگ ادامــه دهــد. کار دیگــری بــود کــه رهبــر 
بزرگ باید پیش از ترک فرماندهی اسرائیل انجام می داد. تمامی سرزمین موعود، 
چه مناطقی که فتح گشته بودند و چه سرزمینهایی که هنوز تسخیر نشده بودند، 
بایــد میــان قبایــل تقســیم مــی شــد. مســئولیت هــر قبیلــه ایــن بــود کــه ســهم میراثــش 
را خــود مطیــع ســازد. اگــر مــردم مــی خواســتند وفاداریشــان بــه خداونــد را بــه اثبــات 
رسانند، او نیز دشمنانشان را از پیش رویشان بیرون می کرد؟ به عالوه در صورت 
پایبند ماندن به عهد، او هنوز قول تصرف ســرزمینهای بزرگتری را به آنان می داد.

تقســیک اراضــی بــه یوشــع بــه همــراه العــازر، کاهــن اعظــم، و رؤســای قبایــل و 
طوایــف ســپرده شــده بــود و موقعیــت هــر قبیلــه بــر حســب قرعــه مشــخص گردیــد. 
بیــن قبایــل  بایــد  از تصاحــب کنعــان  پــس  کــه  موســی خــود مرزهــای کشــورها را 
تقســیم مــی شــده مشــخص کــرده بــود، همچنیــن شــاهزاده ای بــه نمایندگــی بــرای 
نظــارت بــر تقســیم بنــدی انتصــاب کــرده بــود. قبیلــه الوی، کــه خــود را وقــف خدمــت 
بــه قربانــگاه کــرده بودنــد، در ایــن تقســیمات ســهمی نبردنــد! لیکــن چهــل و هشــت 
شــهر در بخــش هــای مختلــف کشــور بــه الویــان بــه عنــوان میراثشــان واگــذار گردیــد. 
پیــش از آنکــه توزیــع اراضــی بــه پایــان رســد، کالیــب، بــه همراهــی ســران قبیلــه 
اش، بــا ادعــای خاصــی پــا بــه پیــش نهــاد. بــه جــز یوشــع، اکنــون کالیــب مســن تریــن 
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فــرد در میــان اســرائیل محســوب مــی شــد. کالیــب و یوشــع تنهــا کســانی بودنــد کــه از 
جمــع جاسوســان خبــر خــوش از ســرزمین موعــود آورده بودنــد، کــه مــردم را بــه حرکــت 
و تصــرف ســرزمین، در نــام خداونــد، تشــویق مــی نمــود. اکنــون کالیــب قولــی کــه در 
آن روزگار بــه عنــوان پــاداش وفــاداری داده شــد را بــه یــاد یوشــع آورد: » البتــه زمینــی 
کــه پــای تــو بــر آن گــذارده شــد، بــرای تــو و اوالدت ملکیــت ابــدی خواهــد بــود، زیــرا کــه 
خداوند خدای مرا به تمامی دل پیروی نمودی «. بنابراین تقاضا نمود که مالکیت 
حبــرون را بــه او واگــذار نماینــد. اینجــا ســالهای زیــادی خانــه ابراهیــم، اســحاق، و 

یعقــوب بــود. آنــان را در اینجــا، در غــار مکفیلــه، دفــن کردنــد.
 حبــرون مرکــز عناقــی هــای ترســناک بــود کــه هیبــت تنومنــد آنــان جاسوســان 
را بــه وحشــت انداختــه بــود، و از طریــق آنــان بــود کــه تمامــی بنــی اســرائیل جــرات 
و شــجاعت خــود را از دســت دادنــد. از همــه اینهــا گذشــته، اینجــا مکانــی بــود کــه 
اظهــار  بــود. وی  برگزیــده  میراثــش  عنــوان  بــه  قــدرت خداونــد،  بــه  وفــادار  کالیــب 
داشــت: » خداونــد چنانکــه گفتــه بــود، ایــن چهــل و پنــج ســال مــرا زنــده نــگاه داشــته 
اســت، از وقتــی کــه خداونــد ایــن ســخن را بــه موســی گفــت ... و االن، اینــک مــن 
هشــتاد و پنــج ســاله هســتم. و حــال امــروز قــوت مــن باقــی اســت مثــل روزی کــه 
موســی مــرا فرســتاد، چنانکــه قــوت مــن در آن وقــت بــود، همچنــان قــوت مــن االن 
اســت، خــواه بــرای جنــگ کــردن و خــواه بــرای رفتــن و آمــدن. پــس االن ایــن کــوه را 
بــه مــن بــده کــه در آن روز خداونــد دربــاره اش گفــت، زیــرا تــو در آن روز شــنیدی کــه 
عناقیــان در آنجــا بودنــد، و شــهرهایش بــزرگ و حصــاردار اســت. شــاید خداونــد بــا 
مــن خواهــد بــود تــا ایشــان را بیــرون کنــم، چنانکــه خداونــد گفتــه اســت «. رییــس 
اعظــم یهودیــه نیــز ایــن ادعــا را تصدیــق نمــود. کالیــب کــه خــود بــرای تســهیم زمیــن از 
جانــب قبیلــه اش منصــوب شــده بــود، تصمیــم گرفتــه بــود بــا ایــن افــراد بــرای ارائــه ایــن 
ادعا متحد گردد تا هر گونه احتمال اعمال قدرت را به نفع خود از بین برده باشد.

درخواســت وی بالفاصلــه مــورد قبــول واقــع شــد. تصاحــب ایــن دژ بــرای هیــچ 
شــخص دیگــری نمــی توانســت ایــن چنیــن بــا اعتمــاد روی دهــد. » پــس یوشــع او را 
برکــت داد و حبــرون را بــه کالیــب بــن یَُفَنــه بــه ملکیــت بخشــید «، » زیــرا کــه خداونــد 
خــدای اســرائیل را بــه تمامــی دل پیــروی نمــوده بــود «. ایمــان کالیــب اکنــون بــه انــدازه 
همــان زمانــی بــود کــه شــهادتش بــا گــزارش پلیــد جاسوســان منافــات داشــت. او بــه 
قــول خداونــد مبنــی بــر دادن مالکیــت کنعــان بــه قومــش ایمــان داشــت، و بــرای ایــن 
هــدف، بــا تمــام هســتی اش از خداونــد اطاعــت کــرده بــود. او بــه همــراه امتــش تمــام 
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آن ســالهای ســرگردانی در بیابــان را دوام آورده بــود و بدیــن ترتیــب در نومیــدی هــا و 
بــار گنــاه ســهیم شــده بــود: بــا ایــن وجــود هیــچ شــکایتی بــر لــب نیــاورد، بــل شــفقت 
خداونــد را تکریــم نمــود زیــرا در دورانــی کــه برادرانــش از ایــن نعمــت محــروم شــده 
بودنــد، از او در ســالهای ســرگردانی محافظــت کــرد. در میــان ایــن همــه ســختی هــا، 
مخاطرات و طاعون و سرگردانی بیابان، و در خالل سالهای جنگی که از پس ورود 
بــه کنعــان داشــتند، خداونــد او را محافظــت کــرده بــود؟ و اکنــون کــه بــه صــد ســالگی 
خــود نزدیــک مــی شــد، هنــوز از نیرویــش کاســته نشــده بــود. او ســرزمینی را کــه خــود 
فتــح کــرده بــود بــرای خــود نمــی خواســت، بــل بــه دنبــال زمینــی بــود کــه جاسوســان 
بیشتر از هر کس دیگری معتقد بودند کمترین احتمال برای تسلیمش وجود دارد. 
او بــا کمــک خداونــد، دژی را کــه از آن غولهایــی کــه قــدرت آنــان ایمــان اســرائیل را بــه 
لرزه درآورده بوده غصب می کرد. تقاضای کالیب از سر میلی به افتخار یا بزرگی 
خــود نبــود. سلحشــور دلیــر ســالخورده مــی خواســت بــا ایــن کارش نمونــه ای بــرای 
مــردم بیــاورد کــه خــدا را جــالل مــی داد، تــا ســرزمینهایی کــه در نظــر پدرانشــان تســخیر 

ناپذیــر مــی آمدنــد، بــه تســلیم خــود درآورنــد.
کالیــب میراثــی را بــه دســت آورد کــه دلــش از چهــل ســال پیــش برایــش صبــر 
پــس ســه پســر عنــاق را بیــرون  بــا اوســت، »  ایــن اعتقــاد کــه خــدا  بــا  بــوده  کــرده 
رانــد «. بــا بدســت آوردن مالکیــت ایــن بخــش از ســرزمین، غیــرت و تعصــب او 
فروکــش نکــرد، دســت از کار نشســت تــا از زندگــی در ملــک جدیــدش لــذت ببــرد، 

بلکــه بــرای پیــروزی بــه نفــع ملتــش و جــالل خداونــد بیــش از پیــش کوشــید.
 بــزدالن و شورشــگران در خــالل ســالهای ســرگردانی هــالک شــده بودنــد، لیکــن 
جاسوســان پارســا طعــم انگــور اشــکولی را چشــیدند. بــه هــر کــس بــه انــدازه ایمانــش 
سهم داده شد. بی ایمانان نتیجه ترس خود را دیدند. علی رغم قول خداوند، آنان 
اعــالم داشــتند کــه تصــرف کنعــان غیرممکــن اســت، پــس هرگــز هــم آن را از آن خــود 
نکردنــد. امــا آنهایــی کــه بــه خــدا اعتمــاد داشــتند و بــی توجــه بــه مشــکالتی کــه بــر ســر 
راهشــان بــود، و نیــز بــا تــوکل بــه نیــروی عظیــم یاورشــان، بــه ســرزمین نیکــو راه یافتنــد. 
از ایمان بود که شایستگان روزگار کهن » ممالک را فتح کردند ... و از دم شمشیر 
رهایــی یافتنــد! ضعفشــان بــه قــوت بــدل شــده در جنــگ توانمنــد شــدند و لشــکریان 
بیگانــه را تــار و مــار کردنــد « )عبرانیــان 11 : 33، ۳۴ (. » و ایــن اســت غلبــه ای کــه 
دنیــا را مغلــوب کــرده اســت، یعنــی ایمــان مــا « )اول یوحنــا ۵: ۴ (. ادعایــی دیگــری 
هــم در رابطــه بــا تقســیم زمیــن مطــرح شــد کــه نیــت و روحیــه ای متفــاوت بــا کالیــب 
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را عیــان کــرد. ایــن ادعــا از جانــب فرزنــدان یوســف مطــرح شــد یعنــی قبیلــه افرایــم و 
نیمــی از قبیلــه منســی. ایــن قبایلــی بــا توجــه بــه جمعیــت بیشترشــان تقاضــای ســهم 
دو برابــر از زمیــن را داشــتند. قرعــه ای کــه از زمیــن بــه آنــان واگــذار شــده بــود، غنــی 
تریــن بخــش از ســرزمین محســوب مــی شــد کــه شــامل دشــت حاصلخیــز شــارون نیــز 
مــی شــدند! لیکــن هنــوز بســیاری از شــهرهای اصلــی در اختیــار کنعانیــان بودنــد، و 
قبایــل از ســختی و خطــر تصــرف و فتــح ملکهایشــان ابــا مــی کردنــد، لــذا بــه جــای آن 
خواهــان ســهم بیشــتری از زمینهایــی کــه پیشــتر متصــرف شــده بودنــد، مــی شــدند. 
قبیلــه افرایــم یکــی از بزرگتریــن طوایــف اســرائیلی بــود. کــه از نظــر جمعیــت در کنــار 
قبیلــه یوشــع قــرار مــی گرفــت، از ایــن جهــت اعضــای آن بــه نوعــی همیشــه خــود را 
متمایــز از دیگــران فــرض مــی کردنــد. آنــان گفتنــد: » چــرا یــک قرعــه و یــک حصــه فقــط 
بــه مــن بــرای ملکیــت دادی؟ و حــال آنکــه مــن قــوم بــزرگ هســتیم «. لیکــن نتیجــه ای 

عایــد رهبــران بــی انعطــاف نمــی شــد.
پاســخ وی چنیــن بــود: » اگــر تــو قــوم بــزرگ هســتی بــه جنــگ درآی و در آنجــا 
در زمیــن فَِرزیــان و رفائیــان بــرای خــود مکانــی صــاف کــن، چونکــه کوهســتان افرایــم 
بــرای تــو تنــگ اســت «. پاســخ آنــان دلیــل اصلــی شکایتشــان را آشــکار کــرد. آنــان 
ایمــان و شــجاعت بیــرون رانــدن کنعانیــان را نداشــتند، پــس گفتنــد: » کوهســتان 
بــرای مــا کفایــت نمــی کنــد، و جمیــع کنعانیــان کــه در زمیــن وادی ســاکنند، ارابــه 
هــای آهنیــن دارنــد قــدرت خداونــد اســرائیل بــه قومــش تعهــد شــده بــود، پــس اگــر 
شــجاعت و ایمــان کالیــب را داشــتند، هیــچ دشــمنی تــوان ایســتادن در برابــر آنهــا 
را نداشــت. یوشــع قاطعانــه بــا خواســت آشکارشــان بــرای حــذر کــردن از ســختی و 
خطــر برخــورد کــرد. وی گفــت: » تــو قــوم بــزرگ هســتی و قــوت بســیار داری ... 
زیــرا کــه کنعانیــان را بیــرون خواهــی کــرد، اگرچــه ارابــه هــای آهنیــن داشــته، و زورآور 
باشــند «. بدیــن ترتیــب بحثــی کــه بــه راه انداختــه بودنــد بــر علیــه خودشــان چرخیــد. 
توانســتند  مــی  پــس  بودنــد،  بزرگــی  مــی کردنــد ملــت  ادعــا  کــه خــود  آنچنــان  اگــر 
کارشــان را همچــون برادرانشــان از پیــش ببرنــد. بــه واســطه یــاری خداونــد، نیــازی 

نبــود کــه از ارابــه هــای آهنیــن بهراســند.
 تــا ایــن هنــگام جلجــال ســرفرماندهی قــوم و مــکان تابــوت عهــد باقــی مانــده بــود. 
امــا اکنــون مقــرر شــده بــود تابــوت را بــرای نصــب در جایــگاه دائمــی اش حرکــت 
دهنــد. مــکان مــورد نظــر شــیلوه نــام داشــت کــه در ســهم زمیــن افرایــم واقــع شــده 
داشــت، دسترســی  قــرار  مرکــز ســرزمین  نزدیکــی  در  مــکان  ایــن  کــه  آنجــا  از  بــود. 
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همگــی قبایــل بــه آن نقطــه آســان بــود. ایــن بخــش از ســرزمین کامــالً فتــح شــده بــود، 
آنگونــه کــه زائــران مــورد آزار قــرار نمــی گرفتنــد. » و تمامــی جماعــت بنــی اســرائیل 
در شــیلوه جمــع شــده، خیمــه اجتمــاع را در آنجــا برپــا داشــتند «. زمانــی کــه تابــوت 
در جلجــال از جــای خــود حرکــت داده شــد، قبایلــی کــه هنــوز در اردوگاه مانــده 
بودنــد از پــی آن روان شــدند، و در شــیلوه خیمــه هایشــان را برپــا کردنــد. قبایــل تــا 
زمانــی کــه بــه ســوی زمیــن هــای خــود متفــرق شــوند. تابــوت بــه مــدت ســیصد ســال 
در شــیلوه مانــد، لیکــن بــه خاطــر گناهانــی کــه در خانــه » عیلــی « رخ داد، تابــوت بــه 
دســت فلســطینی هــا افتــاد، و در نهایــت شــیلوه نیــز نابــود شــد. تابــوت دیگــر هرگــز 
بــه خیمــه هیــکل بازنگشــت، بلکــه نهایتــاً بــه مــکان مقــدس بــه معبــد اورشــلیم انتقــال 
یافــت، و بدیــن ترتیــب شــیلوه اهمیتــش را از دســت داد. تنهــا خرابــه هایــی از آن 
بنــا کــه زمانــی برپــا ایســتاده بــود برجــای مانــده اســت. ســالهای ســال پــس از آن، 
سرنوشــت تابــوت بــرای اورشــلیم مــی توانســت همچــون هشــداری باشــد. خداونــد 
از طریــق نبــوت ارمیــا مــی فرمایــد:» لکــن بــه مــکان مــن کــه در شــیلوه بــود و نــام خــود 
را در آنجــا قــرار دادم برویــد و آنچــه را کــه بــه ســبب شــرارت قــوم بــه آنجــا کــرده ام 
مالحظــه نماییــد ... از ایــن جهــت بــه ایــن خانــه ای کــه بــه اســم مــن مســمی اســت و 
شــما بــه آن تــوکل داریــد و بــه مکانــی کــه بــه شــما و پــدران شــما دادم، بــه نوعــی کــه بــه 

شــیلوه عمــل نمــودم، عمــل خواهــم کــرد « )ارمیــا 7  : 12- 1۴(.
فــارغ شــدن «، و میــراث همــه قبایــل واگــذار  پــس از تقســیم کــردن زمیــن   «
شــده بــود. یوشــع گفتــه اش را بــه ســمع همــه رســاند. بــرای او همچــون کالیــب، 
تعهــدی در ارتبــاط بــا میراثــش آمــده بــود: بــا ایــن حــال او تقاضــای حصــه وســیعی 
کــرد، بلکــه تنهــا یــک شــهر را خواســت.» بنــی اســرائیل ملکــی را در میــان خــود بــه 
یوشــع بــن نــون دادنــد ... شــهری کــه او خواســت ... پــس شــهر را بنــا کــرده در آن 
ســاکن شــد «. نامــی کــه بــه آن شــهر داده بودنــد تِمَنــه ســاَرح بــود یعنــی » ســهمی 
کــه مــی مانــد «. بــرای شــخصیت اصیــل و روحیــه فــارغ از خودخواهــی فاتحــی کــه 
بــه جــای اولیــن ســهم برنــده از غنایــم، نوبــت خــود را تــا زمانــی کــه مــادون تریــن افــراد 
ســهم خــود را ببرنــد، ایــن شــهادتی مانــدگار بــود. شــش شــهر بــه الویــان واگــذار شــد، 
یعنــی در هــر ســوی اردن ســه شــهر، بــه عنــوان شــهرهای ملجــأ در نظــر گرفتــه شــدند 
کــه جــان پنــاه قاتــالن بــرای فــرار بــود. انتخــاب ایــن شــهرها بــه فرمــان موســی صــورت 
گرفت، »تا قاتلی که کســی را ســهواً و ندانســته کشــته باشــد، به آنها فرار کند «. 
بــرای داوری  بــه حضــور جماعــت  آنکــه  از  پیــش  قاتــل  تــا  مــی فرمایــد: »  خــداود 
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بایســتد، نمیــرد « )اعــداد 3۵  : 11 و 12 (. ارائــه ایــن شــرط رحیمانــه بــه دلیــل رســم 
کهــن انتقــام شــخصی ضــروری بــود، کــه مجــازات قاتــل را بــر عهــده نزدیکتریــن اقــوام 
یــا وارث بعــدی متوفــی مــی گذاشــت. در مــواردی کــه گاه کامــالً آشــکار بــود، دیگــر 
صبــر کــردن بــرای محاکمــه در برابــر قاضــی لزومــی داشــت. شــاید فــرد خونخــواه هــر 
جــا و هــر زمانــی جنایتــکار را مــورد تعقیــب قــرار مــی داد و در هــر مکانــی کــه او را 
مــی یافــت، بــه هالکــت مــی رســاند. خداونــد آن زمــان را بــرای منســوخ کــردن ایــن 
رســم مناســب نیافــت، امــا امنیــت آنهایــی کــه بــدون عمــد، جانــی را گرفتــه بودنــد 

از پیــش تــدارک دیــد.
شــهرهای ملجــأ بــه طــوری توزیــع شــدند کــه در سراســر کشــور تنهــا بــا نیــم روز 
فاصلــه در دســترس قــرار مــی گرفتنــد. شــرایط راههایــی کــه بــه ایــن شــهرها منتهــی 
مــی شــدند بســیار مناســب بــود و مرتبــاً مــورد مرمــت قــرار مــی گرفــت! در سراســر راه 
عالئمــی نصــب شــده بودنــد کــه بــر روی آنــان کلمــه » پناهــگاه « بــا ســادگی و خــط 
درشــت نوشــته شــده بود، به طوری که فراریان هیچ احتمالی برای تعلل نداشــتند. 
هــر شــخصی )چــه یهــودی، خارجــی یــا مســافر( مــی توانســت از ایــن قانــون بهــره ببــرد. 
اما زمانی که در اعدام بی گناهان تعجیلی روا داشته نمی شد، گناهکاران نیز بی 
مجــازات نمــی ماندنــد. بــه پرونــده پناهنــدگان، مســئولین عــادل و بــی طرفــی رســیدگی 
ارتــکاب قتــل وجــود  مــی شــد قصــدی در  اثبــات  اینکــه  از  پــس  تنهــا  مــی کردنــد و 
نداشــته اســت، در شــهرهای ملجــا مــورد محافظــت قــرار مــی گرفتنــد. گناهــکاران بــه 
خونخواهــان واگــذار مــی شــدند. و آنانــی کــه از حفاظــت برخــوردار مــی شــدند، تنهــا 
مــی توانســتند از ایــن امکانــات بــه شــرط مانــدن در مناطــق ویــژه پناهندگــی برخــوردار 
شــوند. اگــر چنانچــه از محــدوده هــای مقــرر پــا فراتــر مــی گذاشــتند، و خونخواهــان 
آنــان را مــی یافتنــد، زندگــی شــان بهــای بــی حرمتــی بــه حکــم خداونــد را، پرداخــت 
مــی کــرد. معهــذا در زمــان مــرگ کاهــن اعظــم، تمــام پناهجویــان در شــهرهای ملجــأ 
آزاد بودنــد تــا کــه بــه شــهرهای خــود بازگردنــد. در محاکماتــی کــه بــرای قتــل تشــکیل 
مــی گردیــد، تنهــا شــهادت یــک نفــر موجــب محکومیــت نمــی شــد، حتــی اگــر مــدرک 
کافــی و قــوی بــر علیــه او وجــود مــی داشــت. فرمــان خداونــد مــی گفــت: » هــر کــه 
شــخصی را بکشــد پــس قاتــل بــه گواهــی شــاهدان کشــته شــود، و یــک شــاهد بــرای 
کشــته شــدن کســی شــهادت ندهــد « )اعــداد 3۵: 30 (. ایــن مســیح بــود کــه ایــن 
فرامین را برای اسرائیل به موسی داد؟ و زمانی که شخصاًً به همراه شاگردانش بر 

زمیــن راه مــی رفــت و بــه آنــان تدریــس مــی کــرد.
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چگونه با خطا و گناه رفتار کنند، این معلم کبیر باز هم تکرار می نماید که شهادت 
یــک نفــر نبایــد موجــب تبرئــه یــا محکومیــت کســی گــردد. تنهــا آرا و عقایــد یــک شــخص 
نباید برای تعیین نتیجه مباحث سؤال برانگیز به کار آید. در چنین مواردی باید مجموع 
آرای دو نفــر یــا بیشــتر در نظــر گرفتــه شــود، و هــر دو ایــن افــراد نیــز بایــد قبــول مســئولیت 

نمایند، » هر ســخنی با گواهی دو یا ســه شــاهد ثابت شــود « )متی 18: 16 ( .
اگــر کســی بــه جــرم قتــل محاکمــه و گناهــکار شــناخته شــد، هیــچ فدیــه و خــون 
بهایــی نمــی توانــد جانــش را برهانــد. » هــر کــه خــون انســان ریــزد، خــون وی بــه دســت 
انســان ریختــه شــود « )پیدایــش 9: 6(. » و هیــچ فدیــه بــه عــوض جــان قاتلــی کــه 
مســتوجب قتــل اســت، مگیــر بلکــه او البتــه کشــته شــود «. و فرمــان خداونــد مــی 
گوید: » زیرا که خون زمین را ملوث می کند، و زمین را برای خونی که در آن ریخته 
شــود، کفــاره نمــی تــوان کــرد مگــر بــه خــون کســی کــه آن را ریختــه باشــد « )اعــداد 3۵: 

31 ، 33(، » آنــگاه او را از مذبــح مــن کشــیده بــه قتــل برســان « )خــروج 21: 1۴(.
امنیــت و ســالمت قــوم نیازمنــد تنبیــه شــدید گنــاه قتــل اســت. بایــد زندگــی 
انســان، کــه تنهــا دهنــده اش خداونــد اســت، بــا تقــدس مــورد حفاظــت قــرار گیــرد. 
شــهرهای ملجایــی کــه بــرای قــوم خداونــد در نظــر گرفتــه شــدند، نمــاد جانپناهــی 
بودنــد کــه در مســیح فراهــم آمــده بــود. همــان ناجــی رحیــم کــه آن شــهرهای پناهــگاه 
دنیــوی را برگزیــد، بــا قطــره قطــره خــون خــود جایگاهــی امــن را بــرای ناقضــان قانــون 
مــرگ دوم رهایــی  از  بتواننــد در آن جــان خــود را  کــه  خــدا فراهــم ســاخته اســت 
بخشــند. هیــچ قدرتــی نمــی توانــد ارواحــی را کــه بــرای طلــب مغفــرت بــه نــزد او مــی 
رونــد از دســتهایش درآورد. » پــس اکنــون بــرای آنــان کــه در مســیح عیســی هســتند، 
دیگــر هیــچ محکومیتــی نیســت «، » کیســت کــه محکومشــان کنــد؟ مســیح عیســی 
کــه مــرد، بلکــه برخیزانــده نیــز شــد و بــه دســت راســت خــدا اســت، اوســت کــه بــرای 
مــا شــفاعت مــی کنــد! «، » بــرای مــا کــه پنــاه بردیــم تــا بــه آن امیــدی کــه در پیــش مــا 

گــذارده شــده اســت تمســک جوئیــم « )رومیــان 8: 1, ۳۴ ؛ عبرانیــان 6: 18 (.
بــرای آن کــس کــه بــه شــهر ملجــأ مــی گریخــت هیــچ تاخیــری جایــز نبــود. دیگــر 
زمانــی بــرای وداع بــا عزیــزان باقــی نمــی مانــد. کار و خانــواده و هــر چیــز دیگــری کــه 
بــه آن عالقــه داشــت بایــد بــه خاطــر یــک هــدف فــدا مــی شــدند، رســیدن بــه مــکان 
امــن. خســتگی هــا فرامــوش مــی شــدند، ســختی هــا نادیــده گرفتــه مــی شــدند. 
تــا زمانــی کــه خــود را در میــان حصارهــای شــهر ببینــد، هرگــز جــرات نداشــت از 

ســرعت گامهــای خــود بکاهــد.

517

FA-PP-Body.indd   550 3/20/19   1:18 PM



» تقسیم کنعان «  |  551

گناهــکار بــا مــرگ ابــدی روبــرو مــی شــود، مگــر تــا زمانــی کــه محــل اختفایــی در 
مســیح بیابــد! تأخیــر و ســهل انــگاری مــی تواننــد تنهــا فرصــت پناهجــو را از کََفــش 
برباینــد، پــس تاخیــر و بــی تفاوتــی مــی تواننــد منجــر بــه نابــودی روح گردنــد. دشــمن 
بــزرگ، شــیطان، بــر ســر راه هــر شــکننده قانــون خداونــد نشســته اســت، و آن کــس 
کــه آگاه بــه خطــر وی نیســت، و صادقانــه در پــی جانپنــاه در ملجــأی جاویــد نمــی 

باشــد، طعمــه ای خواهــد بــود در دســتان نابودگــر.
سرنوشــت زندانــی ای کــه در هــر زمانــی بیــرون از شــهر ملجــأ مــی رفــت، بــه 
دســت خونخــواه واگــذار مــی شــد. بدیــن ترتیــب بــه مــردم مــی آموختنــد بــه روش 
هایــی کــه حکمــت ازلــی بــرای امنیتشــان در اختیارشــان قــرار مــی داد، متمســک 
بشــوند. حتــی بــه ایــن شــکل، تنهــا کافــی نیســت گناهــکار بــرای بخشــودگی گنــاه 
بــه مســیح ایمــان داشــته باشــد: بایــد بــا ایمــان و اطاعــت، در او پایــدار بمانــد. » 
بــه گنــاه کــردن ادامــه  پــس از بهــره منــدی از شــناخت حقیقــت، عمــدأ  زیــرا اگــر 
دهیــم، دیگــر هیــچ قربانــی بــرای گناهــان باقــی نمــی مانــد: آنچــه مــی مانــد، انتظــار 
هولناک مجازات و آتشــی مهیب اســت که دشــمنان خدا را فرو خواهد بلعید « 

)عبرانیــان 10: 26، 27 (.
ــی پیــش از آنکــه از  دو قبیلــه اســرائیل، جــاد و رؤبیــن، بــا نیمــی از قبیلــه َمَنسِّ
مــرز اردن بگذرنــد، میراثشــان را دریافــت کــرده بودنــد. در نظــر مــردم دامــدار، کــه 
نیمی از جمعیت قبیله منســی را نیز در بر می گرفت، دشــتهای باالدســت وســیع 
و جنگلهــای غنــی جلعــاد و باشــان کــه از چراگاههــای گســترده بــرای چــرای گلــه 
هایشــان برخــوردار بودنــد، جذابیتــی داشــتند کــه در خــود کنعــان یافــت نمــی شــد! 
و دو قبیلــه و نیمــی کــه آرزوی اســکان در اینجــا را در ســر مــی پروراندنــد، خــود را 
متعهــد مــی دانســتند ســهم خــود از زمیــن را مجهــز بــه مــردان مســلحی کننــد کــه 
برادرانشان را در جنگهای سراسر اردن، تا زمانی که به سرزمین موروثی خود وارد 
شــوند، همراهــی کننــد. ایــن تعهــد، مؤمنانــه ادا شــده بــود. زمانــی کــه ده قبیلــه وارد 
ــی ...  کنعان شــدند، چهل هزار تن از» بنی رؤبین و بنی جاد و نصف قبیله َمَنسِّ
مهیــا شــده کارزار بــه حضــور خداونــد بــه صحــرای اریحــا بــرای جنــگ عبــور کردنــد « 
)یوشــع ۴  : 2، 13 (. ســالهای ســال در کنــار برادرانشــان دلیرانــه جنگیــده بودنــد. 
اکنــون زمــان آن فــرا رســیده بــود کــه وارد ســرزمین بــه ارث رســیده شــان شــوند. از 
آنجــا کــه متحدانــه بــا برادرانشــان در نبردهــا شــرکت جســته بودنــد، پــس در غنایــم 
نیــز ســهیم شــده بودنــد؟ آنــان » بــا دولــت بســیار و بــا مواشــی بــی شــمار، بــا نقــره، و 
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طــال و مــس و آهــن و لبــاس فــراوان « بازگشــتند، و همــه ایــن امــوال بایــد بــا آنهایــی 
کــه نــزد خانــواده هــا و رمــه هــا مانــده بودنــد، تقســیم مــی شــدند. 

مــی  اقامــت  خداونــد  مقــدس  جایــگاه  از  دور  جایــی  در  بایســت  مــی  اکنــون 
گزیدند، و یوشع با قلبی نگران به عزیمت آنان می نگریست، زیرا می دانست چه 
وسوســه قدرتمنــدی زندگــی سراســر در کــوچ آنــان را در منطقــه ای دور افتــاده تهدیــد 
مــی کنــد تــا آنــان را بــه دام عــادات قبایــل کافــر کــه در همســایگی شــان مــی زیســتند، 
بیانــدازد. هنگامــی کــه افــکار یوشــع و دیگــر رهبــران هنــوز پریشــان از دلواپســی هــای 
بدشــگون بــود، خبرهــای عجیبــی دریافــت کردنــد. کنــار رود اردن، نزدیــک محــل عبــور 
معجــزه آســای اســرائیل، آن دو طایفــه و نیــم یــک قربانــگاه بنــا کــرده بودنــد، درســت 
شــبیه بــه آنکــه قربانــی هــا را در شــیلوه بــر آن مــی نهادنــد. قانــون خــدا، بــا مجــازات رنــج 
و درد، احــداث هرگونــه قربانگاهــی بــه جــز آنکــه در مــکان مقــدس وجــود داشــت، 
ممنمــوع اعــالم کــرده بــود. اگــر ایــن کار بــا چنیــن هدفــی انجــام شــده بــود، بــا فــرض بــه 

باقــی ماندنــش، موجــب دور شــدن قــوم از ایمــان مــی شــد.
نماینــدگان مــردم در شــیلوه گــرد آمدنــد، و در اوج هیجــان و خشــم، بــدون هیــچ 
مقدمــه ای پیشــنهاد جنــگ ناگهانــی علیــه کســانی دادنــد کــه آشــکارا موجــب ایــن 
تعــدی بــزرگ شــده بودنــد. بــا ایــن حــال، از ســر احتیــاط بیشــتر، تصمیــم بــر ایــن شــد 
کــه نخســت هیئــت نمایندگانــی گســیل شــوند تــا در بــاره ایــن کار از دو طایفــه و 
نیــم جســتار کننــد. ده تــن از بــزرگان، هــر یــک از هــر طایفــه، برگزیــده شــدند. در 
رأس ایــن گــروه، فینحــاس قــرار گرفــت کــه غیــرت و تعصبــش را در ماجــرای فغــور 

بــه اثبــات رســانده بــود. 
دو طایفــه و نیــم اشــتباه کــرده بودنــد کــه بــدون توضیــح دســت بــه عملــی زده 
بودنــد کــه موجــب چنیــن بدگمانــی ناگــواری شــده بــود. برداشــت فرســتادگان ایــن 
بــود کــه برادرانشــان گناهــکار هســتند، پــس بــه ســختی آنــان را نکوهــش کردنــد. آنــان 
را بــه شــورش بــر علیــه خداونــد متهــم نمودنــد، و از آنــان خواســتند کــه غضبــی کــه در 
ماجــرای بعــل فغــور بــر اســرائیل فــرود آمــد را بــه یــاد آورنــد. فینحــاس از ســوی همــه 
اســرائیل بــه بنــی جــاد و بنــی رؤبیــن اعــالم کــرد اگــر مایــل نیســتند بــدون قربانــگاه در 
آن ســرزمین باقــی بماننــد، برادرانشــان حاضرنــد تــا از زمیــن و امتیــازات ملکیــت 

خــود در آن ســوی دیگــر بــا آنــان ســهیم شــوند.
متهمیــن در پاســخ توضیــح دادنــد کــه قربانگاهشــان بــه منظــور ارائــه قربانــی بنــا 
نشــده اســت، و گرچــه رودی بینشــان فاصلــه انداختــه اســت لیکــن آن را بــه عنــوان 
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بــرادران خــود در کنعــان بنــا کــرده انــد.  بــا  بــرای اثبــات ایمــان برابرشــان  شــاهدی 
از ایــن مــی ترســیدند، از آنجــا کــه از اســرائیل دور افتــاده انــد، در ســالهای آینــده، 
ایــن قربانــگاه را کــه از الگــوی  پــس  فرزندانشــان از خیمــه مقــدس بیگانــه شــوند. 
قربانــگاه خداونــد در شــیلوه الهــام گرفتــه شــده بــود، بنــا کردنــد تــا شــهادت دهنــد 
ســازندگان ایــن بنــا نیــز پرســتندگان خــدای زنــده هســتند. فرســتادگان بــا خوشــحالی 
تمام این توضیح را شنیدند، و بالفاصله این خبر را برای گسیل کنندگان خویش 
بردنــد. تمــام فکــر جنــگ محــو شــد، و مــردم بــا هــم شــادمانه خــدا را حمــد گفتنــد.

بنــی جــاد و بنــی رؤبیــن اکنــون بــر قربانــگاه، ســنگ نوشــته ای قــرار دادنــد، کــه 
بــه هــدف اصلــی احــداث آن اشــاره مــی کــرد. آنــان چنیــن گفتنــد: » زیــرا کــه آن در 
میــان مــا شــاهد اســت کــه خداونــد خــدا اســت «. بدیــن ترتیــب کوشــیدند از ســوء 
تفاهمــی کــه ممکــن اســت در آینــده پیــش آیــد، پیشــگیری کــرده، آنچــه را کــه ممکــن 

اســت موجــب وسوســه باشــد، برطــرف نماینــد.
چــه بســیار پیــش مــی آیــد کــه ســوء تفاهمهــای ســاده ســبب مشــکالت جــدی 
مــی شــوند. حتــی در بیــن آنهــا کــه بــا انگیــزه هــای ارزشــمندی بــه حرکــت درآمــده انــد! 
و چــه نتایــج جــدی و حتــی مرگبــاری مــی توانــد در پــی عــدم بــه کارگیــری تواضــع و 
چشــم پوشــی حاصــل شــود! اعضــای ده قبیلــه بــه یــاد داشــتند خداونــد چطــور در 
قضیــه عخــان آنــان را بــه واســطه ســهل انــگاری در کشــف گنــاه موجــود در بینشــان 
افــراط  بــه جانــب  نخســتین خطایشــان  از  احــراز  منظــور  بــه  لیکــن  کــرد؟  ســرزنش 
گرویدنــد. بــه جــای تحقیــق متواضعانــه بــرای درک حقایــق در ایــن مــورد، برادرانشــان 
را محکــوم کــرده، نکوهــش کردنــد. اگــر افــراد قبیلــه بنــی جــاد و بنــی رؤبیــن بــا همیــن 
روحیــه پاســخ داده بودنــد، نتیجــه چیــزی جــز جنــگ نمــی بــود. در حالــی کــه از یــک 
ســو بایــد از اهمــال در برخــورد بــا گنــاه پرهیــز کــرد، از ســوی دیگــر بــه همــان انــدازه 

مهــم اســت کــه از قضــاوت ســخت و شــک بــی پایــه احتــراز گــردد.
داده  انــدرز  آنــان  بــه  کاســتی  یــک  بــاره  در  وقتــی  کــه  افــرادی  بیشــمارند  چــه 
مــی شــود، بســیار حســاس مــی شــوند، لیکــن در مــورد خطــای احتمالــی دیگــران 
بــا نکوهــش و عیبجویــی  تــا کنــون  بســیار ســختگیرانه رفتــار مــی کننــد. هیچکــس 
از موضــع خطــای خــود، اصــالح نشــده اســت: امــا بســیاری بدیــن ترتیــب از راه 
اصلــی رانــده شــده، دل خــود را بــه روی عهــد خداونــد بســته انــد. بــه جهــت انتخــاب 
طــرز برخــورد، روحیــه مهربانــی و تواضــع و ادب مــی توانــد خطــاکار را نجــات داده، 

گناهــان بســیاری را بپوشــاند. 
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ارزشمند است اگر از خردی که رؤبینیان و همراهانشان از خود نشان دادند، 
پیروی نماییم. در حالی که آنان برای ترویج و اعتالی انگیزه دین راستین تالش می 
کردنــد، دیگــران بــا قضــاوت اشــتباه نکوهششــان کردنــد! بــا ایــن وجــود اظهــار درگیــری 
نکردنــد. پیــش از آنکــه تالشــی بــرای دفــاع از خــود کــرده باشــند، بــا ادب و شــکیبایی 
اتهامــات برادرانشــان را شــنیدند و پــس از آن بــا وضــوح کامــل انگیــزه هایشــان را 
تشــریح نمــوده، بــی گناهــی خــود را اثبــات کردنــد. بدیــن ترتیــب معضلــی کــه مــی 
توانست عواقب جدی ای را به همراه داشته باشد، با صلح و صفا خاتمه یافت. 
حتــی آنــگاه کــه اتهامــات نادرســتی مطــرح مــی کردنــد، شــخص بــر حــق قــادر 
از همــه ســؤتفاهمها و ســؤتعبیرهای  باشــد. خداونــد  آرام  و  بــا مالحظــه  اســت 
ایــن دســت را  از  امــوری  توانیــم  مــی  بــا خیالــی آســوده  پــس  انســان آگاه اســت، 
بــه دســتان او بســپاریم. همانقــدر کــه او بــی تردیــد از کســانی کــه ایمانشــان را در 
دســتهای او گذاشــته انــد رفــع اتهــام خواهــد کــرد، بــه همــان انــدازه نیــز در آشــکار 
کــردن اخــان کوشــید. آنــان کــه بــا روح مســیح انگیختــه مــی شــوند، محبتــی الهــی را از 

آن خــود مــی کننــد کــه رنجــی طوالنــی دارد، امــا مهربــان اســت.
خواســت خــدا ایــن اســت کــه اتحــاد و محبــت برادرانــه بیــن مردمــش وجــود 
داشــته باشــد. دعــای مســیح هنگامــی کــه در برابــر حکــم صلیــب ایســتاد، ایــن بــود 
کــه شــاگردانش بتواننــد همچــون او کــه بــا پــدر یکــی اســت، یکــی باشــند، تــا شــاید 
جهــان بــاور کنــد، او فرســتاده خــدا اســت. ایــن مؤثرتریــن و شــگفت انگیزتریــن دعــا، 
در طــول اعصــار آمــده و حتــی بــه دوران مــا نیــز رســیده اســت. » درخواســت مــن 
بــه واســطه آنهــا  بــرای کســانی اســت کــه  بــرای آنهــا نیســت، بلکــه همچنیــن  تنهــا 
بــه مــن ایمــان مــی آورنــد « )یوحنــا 17: 20 (. در حالــی کــه نبایــد حتــی یــک اصــل 
حقیقــت هــم قربانــی گــردد، بایــد هــدف دائمــی مــان ایــن باشــد کــه بــه وضعیــت 
اتحــاد دائمــی دســت یابیــم. ایــن گــواه شــاگردی و مریــدی ماســت. عیســی مــی 
کــه شــاگرد  بــرد  پــی خواهنــد  بــه یکدیگــر، همــه  از همیــن محبــت شــما  گویــد: » 
منیــد « )یوحنــا 13  : 3۵ (. پطــرس رســول بــه کلیســا هشــدار مــی دهــد: » بــاری، 
همــه یکــدل و همــدرد و بــرادر دوســت و دلســوز و فروتــن باشــید. بــدی را بــا بــدی 
و دشــنام را بــا دشــنام پاســخ مگوییــد، بلکــه در مقابــل، برکــت بطلبیــد، زیــرا بــرای 

همیــن فراخوانــده شــده ایــد تــا وارث برکــت شــوید « )اول پطــرس 3: 8، 9 (.
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۴9
» آخرین سخنان 

یوشع « 
]این فصل بر اساس کتاب یوشع بابهای 2۳ و 2۴ تدوین گردیده است[

جنگهــا و پیــروزی هــا بــه پایــان رســیدند، یوشــع در گوشــه ای بــرای زندگــی آرام 
از روزهــای بســیار چــون  بعــد  بــود.» و واقــع شــد  تِمَنــه ســاَرح عزلــت گزیــده  در 
بــود، و  خداونــد اســرائیل را از جمیــع دشــمنان ایشــان از هــر طــرف آرامــی داده 
یوشع ... جمیع اسرائیل را با مشایخ و رؤسا و داوران و ناظران ایشان طلبید «.

بودنــد،  گزیــده  ســکنی  امالکشــان  در  قــوم  کــه  زمــان  آن  از  ســالی  چنــد 
پیشــتر  کــه  آن گوشــه رشــد شــرارتهایی  و  ایــن گوشــه  مــی شــد  و  مــی گذشــت، 
مســتوجب داوری خداونــد بــر علیــه اســرائیل شــده بــود، بــه چشــم دیــد. همیــن کــه 
یوشــع سســتی ســالخوردگی را بــر وجــودش احســاس نمــود و درک کــرد کــه پایــان 
گرفــت.  فــرا  را  وجــودش  قومــش سراســر  آینــده  نگرانــی  اســت،  نزدیــک  کارش 
هنگامــی کــه دوبــاره بــه گــرد رهبــر ســالخوره شــان حلقــه زدنــد، چیــزی بیــش از یــک 
احســاس پدرانــه موجــب شــد بــا آنــان ســخن گویــد. وی گفــت: » و شــما هرآنچــه 
خداونــد، خــدای شــما بــه همــه ایــن طوایــف بــه خاطــر شــما کــرده اســت، دیــده 
ایــد: زیــرا خداونــد خــدای شــما او اســت کــه بــرای شــما جنــگ کــرده اســت «. 
گرچــه کنعانیــان مضمحــل شــده بودنــد، لیکــن همچنــان بخــش قابــل مالحظــه از 
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ســرزمین موعــود اســرائیل را در اختیــار داشــتند، لــذا یوشــع مردمــش را ترغیــب 
کــرد بــی تفــاوت ننشســته، فرمــان خداونــد مبنــی بــر هالکــت کامــل ایــن امتهــای 

بــت پرســت را از یــاد مبرنــد.
در کل مــردم در کار بیــرون رانــدن بــی ایمانــان کنــد عمــل مــی کردنــد. قبایــل در 
اراضــی خــود پراکنــده شــده بودنــد، ارتــش منحــل شــده بــود، و از ســرگیری جنــگ 
لیکــن یوشــع اعــالم داشــت: » و  بــه نظــر مــی رســید.  امــری مشــکوک و مشــکل 
خداونــد خــدای شــما او اســت کــه ایشــان را از حضــور شــما رانــده، ایشــان را از 
پیــش روی شــما بیــرون مــی کنــد، و شــما زمیــن ایشــان را بــه تصــرف خواهیــد آورد، 
چنانکــه خداونــد خــدای شــما، بــه شــما گفتــه اســت. پــس بســیار قــوی باشــید و 
متوجــه شــده، هــر چــه در ســفر تــورات موســی مکتــوب اســت، و بــه طــرف چــپ 
یــا راســت از آن تجــاوز منمائیــد «. یوشــع از مــردم خواســت کــه بــه خــود بــه عنــوان 
شــاهدانی رجــوع کننــد کــه تــا کنــون هــرگاه از شــرایط پیــروی کــرده انــد، خداونــد 
وعــده هایــش را بــرای آنــان بــه انجــام رســانده اســت. او مــی گویــد: » بــه تمامــی دل 
و بــه تمامــی جــان خــود مــی دانیــد کــه یــک چیــز از تمــام چیزهــای نیکــو کــه خداونــد 
خــدای شــما دربــاره شــما گفتــه اســت بــه زمیــن نیفتــاده « وی اعــالم کــرد همچنــان 
کــه خداونــد بــه وعــده هایــش عمــل کــرده، بــه همیــن ترتیــب نیــز تهدیداتــش را عملــی 
خواهــد نمــود: » و چنیــن واقــع خواهــد شــد کــه چنانکــه چیزهــای نیکــو کــه خداونــد، 
خــدای شــما بــه شــما گفتــه بــود بــرای شــما واقــع شــده اســت، همچنــان خداونــد 
همــه  چیزهــای بــد را بــر شــما عــارض خواهــد گردانیــد اگــر از عهــد خداونــد، خــدای 
خــود، کــه بــه شــما امــر فرمــوده اســت، تجــاوز نماییــد آنــگاه غضــب خداونــد بــر شــما 
افروختــه خواهــد شــد، و از ایــن زمیــن نیکــو کــه بــه شــما داده اســت بــه زودی هــالک 

خواهیــد شــد «.
عشــق  اینکــه  بــر  مبنــی  درســت  ظاهــر  بــه  نظریــه  ایــن  بــا  را  بســیاری  شــیطان 
خداونــد بــه مردمــش آنقــدر زیــاد اســت کــه گناهانشــان را مــی بخشــد، فریــب داده 
اســت. او وانمــود مــی کنــد، در حالــی کــه تهدیــدات کالم خــدا بایــد بــرای تضمیــن 
منظــور خاصــی در حکومــت اخالقــی او بــه کار گرفتــه شــوند، لیکــن هرگــز بــه معنــای 
بــا همــه امــوری  بــه جامــه حقیقــت در نمــی آینــد. امــا خداونــد در رابطــه  واقعــی 
کــه بــا مخلوقاتــش داشــته، اصــول درســتی و پارســایی را از راه آشکارســازی گنــاه 
در ویژگــی حقیقــی اش نــگاه داشــته اســت، یعنــی نشــان مــی دهــد کــه نتیجــه بــی 
چــون و چــرای آن هــالک و مــرگ اســت. آمــرزش بــی قیــد و شــرط گنــاه، نــه هرگــز 
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نشــان  نــه هرگــز وجــود خواهــد داشــت. چنیــن مغفرتــی  و  اســت  وجــود داشــته 
دهنــده تــرک اصــول راســتی و نیکویــی اســت کــه همانــا مبنــای حکومــت خداونــد 
هســتند. ایــن امــر موجــب ســردرگمی عالــم خلقــت مــی گــردد. خداونــد بــا ایمــان 
کامــل بــه نتایــج گنــاه اشــاره کــرده اســت، و اگــر ایــن هشــدارها حقیقــت نداشــتند، 
پــس چگونــه مــی توانســتیم بــه وقــوع وعــده هــای او اطمینــان داشــته باشــیم؟ ایــن 
بــه اصطــالح خیرخواهــی کــه عدالــت را کنــار مــی گــذارده خیرخواهــی نیســت بــل 

ضعــف اســت. 
بــرای زندگــی  خداونــد حیــات بخــش اســت. از همــان آغــاز، همــه قوانینــش 
وضــع شــده انــد. امــا گنــاه، نظمــی را کــه خداونــد بنــا کــرده تخریــب مــی کنــد، و 
عاقبــت آن ناهماهنگــی و ناســازگاری اســت. تــا زمانــی کــه گنــاه وجــود دارد، رنــج 
و مــرگ اجتنــاب ناپذیــر هســتند. ایــن تنهــا بدیــن دلیــل اســت کــه ناجــی نفریــن گنــاه 
را از طــرف مــا تحمــل کــرده اســت تــا انســان شــخصا بــه فــرار از نتایــج ســهمگین آن 

امیــدوار باشــد.
پیــش از مــرگ یوشــع، ســران و نماینــدگان قبایــل کــه بــه دعــوت او لبیــک گفتــه 
بــاز در ِشــکیم گردهــم آمدنــد. هیــچ نقطــه ای در تمامــی ســرزمین دارای  بودنــد، 
چنیــن روابــط مقدســانه ای نبــود کــه یــادآور عهــد خداونــد بــا ابراهیــم و یعقــوب، 
و نیــز عهــد جــدی خودشــان بــه هنــگام ورود بــه کنعــان باشــد. کوههــای عبــال و 
جریزیــم در ایــن منطقــه قــرار داشــتند، همــان شــاهدان خامــوش عهدهایــی بودنــد 
گردآمــده  احتضارشــان  حــال  در  رهبــر  برابــر  در  آورندگانشــان  لــب  بــر  اکنــون  کــه 
بــود از کارهایــی کــه خداونــد  تــا تجدیدشــان کننــد. در هــر طــرف گواهــی  بودنــد 
بــرای ایشــان کــرده اســت؟ اینکــه چگونــه خدوانــد بــه هــر یــک از آنــان همــه چیــز 
داد، زمینــی کــه برایــش زحمتــی نکشــیده بودنــد، شــهرهایی را کــه نســاخته بودنــد، 
تاکســتانها و باغهای زیتونی که نکاشــته بودند. یوشــع یک بار دیگر تاریخ اســرائیل 
بــه  یــک  را مــرور کــرد، همــه آن کارهایــی کــه خداونــد در حقشــان انجــام داده را 
یــک برشــمرد تــا شــاید محبــت رحیمانــه اش را احســاس کــرده، بلکــه او را » از ســر 

صداقــت و راســتی « خدمــت نماینــد.
بــه فرمــان یوشــع تابــوت را از شــیلوه آورده بودنــد. آن مراســم از جدیــت و وقــار 
باالیــی برخــوردار بــود، و ایــن نمــاد حضــور خداونــد تأثیــر عمیــق تــری، کــه آرزوی او 
بــود، بــر مــردم مــی گذاشــت. پــس از اعــالم نیکویــی هــای خداونــد بــر اســرائیل، بــه 
نــام خداونــد آنــان را فراخوانــد تــا آنکــه را مــی خواســتند خدمتــش را برگزیننــد، تعییــن 
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کننــد. هنــوز پرســتش بتهــا تــا حــدودی مخفیانــه انجــام مــی گرفــت، و اکنــون یوشــع 
مــی کوشــید کاری کنــد تــا آنــان تصمیــم ایــن گنــاه را در میــان خــود منســوخ نماینــد. 
وی مــی گویــد: » و اگــر در نظــر شــما پســند نیایــد کــه خداونــد را عبــادت نماییــد، 
پــس امــروز بــرای خــود اختیــار کنیــد کــه را عبــادت خواهیــد نمــود «. خواســته یوشــع 
ایــن بــود کــه آنــان را بــه پرســتش خداونــد ســوق دهــد، نــه بــا زور، بلکــه بــا خواســت 
خودشــان. محبــت بــه خداونــد از مبانــی دینــی اســت. ســتایش و خدمــت بــه او، 
کــه  آنقــدر  نــدارد.  از کیفــر، هیــچ ســودی  تــرس  پــاداش و  بــه  امیــد  از روی  صرفــاً 
دورویــی و پرســتش خشــک و بــی روح، خداونــد را آزرده مــی ســازد، ارتــداد علنــی 
چنیــن نمــی کنــد: رهبــر ســالخورده از مــردم خواســت بــا در نظــر گرفتــن همــه جوانــب 
بــه  آیــا  بــود را بررســی کننــد، و تصمیــم بگیرنــد  آنچــه را کــه در برابرشــان قــرار داده 
راســتی مایلند به همان روش بت پرســتان فرومایه گرداگردشــان زندگی نمایند. اگر 
پرســتش و خدمت به خداوند که سرچمشــه برکات اســت در نظر آنان خباثت می 
آیــد، پــس بگــذار خــود برگزیننــد کــه را پرســتش خواهنــد کــرد. » خــواه خدایانــی را کــه 
پدران شما که به آن طرف نهر بودند، عبادت کردند «، همانانی که ابراهیم از آنان 
احســاس خطر می کرد، » خواه خدایان آموریان را که شــما در زمینش ســاکنید «. 
ایــن چنــد کالم آخــر، ســرزنش تنــدی بــرای اســرائیل بــود. خدایــان آموریــان هرگــز قــادر 
نبودنــد از پرستندگانشــان حفاظــت کننــد. آن ملــت خبیــث بــه خاطــر گناهــان نفــرت 
انگیز و حقارت آمیزشان نابود شده بودنده و سرزمین نیکو که روزی از آنشان بود، 
اکنــون در اختیــار قــوم خــدا قــرار داشــت. چــه نابخردانــه بــود اگــر اســرائیل خدایانــی 
را پرســتش کنــد کــه آموریــان بــه دلیلــی پرســتش آنهــا نابــود شــدند! یوشــع مــی گویــد: 

» امــا مــن و خانــدان مــن خداونــد را عبــادت خواهیــم نمــود «.
همــان اشــتیاق مقدســی کــه الهــام بخــش قلــب رهبــر بــود، بــه مــردم نیــز انتقــال 
یافــت. جذبــه وی پاســخی بــی تأمــل برانگیخــت: » حاشــا از مــا کــه خداونــد را تــرک 

کــرده، خدایــان دیگــر را عبــادت نمائیــم «. 
یوشــع در جــواب گفــت: » نمــی توانیــد خداونــد را عبــادت کنیــده زیــرا کــه او 
خــدای قــدوس اســت ... کــه عصیــان و گناهــان شــما را نخواهــد بخشــید «. پیــش 
از آنکــه هرگونــه احتمــال اصــالح دائمــی وجــود داشــته باشــد، مــردم بایــد بــه ســویی 
بــه خداونــد  اطاعتشــان  تســلیم  در  را  خــود  مطلــق  ناتوانــی  کــه  کننــد  پیــدا  ســوق 
احســاس کننــد. آنــان قانــون او را زیــر پــا گذاشــته بودنــد کــه موجــب محکومیــت 
کــه  آنــگاه  نگذاشــت.  باقــی  برایشــان  فــراری  راه  هیــچ  و  گردیــد  شــان  گناهــکاری 
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بــرای  بتواننــد  بــود  قــدرت و حقانیــت خــود اطمینــان کامــل داشــتند، محالــی  بــه 
گناهانشــان طلــب آمــرزش نماینــد! اکنــون نمــی توانســتند از مزایــای قانــون کامــل 
خداونــد بهــره منــد شــوند، پــس تعهدشــان بــه پرســتش و خدمــت خداونــد بیهــوده 
بود. تنها به واســطه ایمان به مســیح اســت که می توانســتند آمرزش خداوند برای 
گناهانشــان را تأمیــن کــرده، قــدرت اطاعــت از قانــون خــدا را دریافــت نماینــد. بایــد 
بــرای رســتگاری و نجــات از تکیــه بــر کوششــهای خــود دســت بردارنــد، بایــد تامــاً 
بــه شایســتگی هــای ناجــی موعــود اعتمــاد داشــته باشــند؟ اگــر چنانچــه پذیرفتــه 
خداوند باشــند. یوشــع کوشــش کرد شــنوندگانش را به ســنجیدن آنچه می گویند، 
هدایــت نمایــد تــا از عهــدی کــه آمادگــی عمــل بــه آن را نداشــتند، پرهیــز کننــد. بــا 
نِــی بلکــه خداونــد را  تکــرار نمودنــد: »  صداقــت ژرف آنچــه اعــالم کــرده بودنــده 
عبــادت خواهیــم نمــود «. آنهــا کــه بــا انتخــاب خداونــد رســماً بــه شــهادت بــر ضــد 
خــود رضایــت داده بودنــد، بــار دیگــر عهــد وفــاداری خــود را تکــرار کردنــد! خداونــد 
خــدای خــود را عبــادت خواهیــم نمــود و آواز او را اطاعــت خواهیــم کــرد.  » پــس 
در آن روز یوشــع بــا قــوم عهــد بســت و بــرای ایشــان فریضــه و شــریعتی در شــکیم 
قــرار داد «. بــا نوشــتن روایتــی از ماوقــع گفتــه هــا، نســخه ای را در کنــار قانــون 
خداونــد در تابــوت عهــد قــرار داد. بــه جهــت یادبــود، ســتونی برپــا داشــت کــه بــر 
روی آن نوشــته شــده بــود: » اینــک ایــن ســنگ بــرای مــا شــاهد اســت، زیــرا کــه 
تمامــی ســخنان خداونــد را کــه بــه مــا گفــت شــنیده اســت؟ پــس بــرای شــما شــاهد 
خواهــد بــود، مبــادا خــدای خــود را انــکار نماییــد. پــس یوشــع، قــوم، یعنــی هرکــس 

را بــه ملــک خــود روانــه نمــود «.
کار یوشــع بــرای اســرائیل بــه پایــان رســید. او » تمامــاً خداونــد را پیــروی کــرده 
بــود «. او در کتــاب خداونــد چنیــن نوشــته اســت: » خــادم خداونــد! «. اصیــل 
تریــن شــهادت شــخصیت وی بــه عنــوان رهبــر یــک قــوم، تاریــخ نســلی اســت کــه 
از زحمــات او بهــره منــد گشــت: » و اســرائیل در همــه ایــام یوشــع و همــه روزهــای 
مشــایخی کــه بعــد از یوشــع زنــده ماندنــد، و تمــام عملــی کــه خداونــد بــرای اســرائیل 

کــرده بــود، دانســتند، خداونــد را عبــادت نمودنــد «.
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در اقتصــاد عبرانیــان ده یــک درآمــد مــردم کــه بــرای حمایــت و تقویــت عبــادت 
عمومــی خداونــد تخصیــص یافتــه، جــدا مــی شــد. موســی چنیــن اعــالم داشــته بــود: 
» و تمامــی ده یــک زمیــن چــه از تخــم زمیــن چــه از میــوه درخــت از آن خداونــد 
اســت، و بــرای خداونــد مقــدس مــی باشــد «، » و تمامــی ده یــک گاو و گوســفند 

... دهــم آن بــرای خداونــد مقــدس خواهــد بــود « )الویــان 27: 30، 32 (.
یــا ده یــک از ســوی عبرانیــان ابــداع نشــده بــود. از روزگاران  امــا نظــام عشــر 
کهــن، خداونــد خواســتار ده یــک بــود، و ایــن خواســته محتــرم تشــخیص داده مــی 
شــد. ابراهیــم ده یــک خــود را بــه ِملکــی ِصــِدق، کاهــن اعلــی علییــن، پرداخــت مــی 
نمــود. )پیدایــش 1۴ : 20 (. زمانــی کــه یعقــوب همچــون یــک تبعیــدی و آواره در 
بیــت ئیــل بــه ســر مــی بــرد بــه خداونــد قــول داد: » و آنچــه بــه مــن بدهــی، ده یــک 
آن را بــه تــو خواهــم داد « )پیدایــش 28 : 22 (. از آنجــا کــه اســرائیلیان در ُشــرُف 
تأســیس یــک کشــور بودنــد، قانــون ده یــک بــار دیگــر بــه عنــوان یــک قانــون الهــی 

مقــرر، کــه اطاعــت از آن سعادتشــان را در پــی داشــت، تصویــب گردیــد.
نظــام ده یــک و هدایــا از ایــن رو در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه حقیقــت بزرگــی 
بــرکات  ایــن حقیقــت کــه خداونــد منشــأ همــه  بــه انســانها خاطرنشــان نمایــد،  را 
بــرای مخلوقاتــش اســت، و اینکــه شــکرگزاری انســان بــه هدایــای نیــک و مشــیت 
او بســتگی دارد. » زیــرا خــود بخشــنده حیــات و نفــس و هــر چیــز دیگــر بــه جمیــع 
آدمیــان اســت « )اعمــال رســوالن 17  : 2۵ (. » زیــرا کــه جمیــع حیوانــات جنــگل از 
آن مننــد « )مزامیــر ۵0  : 10 (. » نقــره از آن مــن، و طــال از آن مــن اســت « )َحجــی 
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2  : 8 (. و ایــن کار خــدا اســت کــه انســان دولتمنــد مــی شــود. )تثنیــه 8  : 18 (. و بــه 
جهــت اقــرار بــه ایــن حقیقــت کــه او سرمنشــأ همــه چیــز اســت، خداونــد فرمــان داد 
بخشــی از برکاتــش بــه وی بــه شــکل هدایــا و خیــرات بــه جهــت حفــظ ســتایش او 
بازگردانــده شــود. » ده یــک ... از آن خــدا اســت «. در اینجــا همــان شــکل بیانــی 
کــه در مــورد قانــون ســبت بــه کار رفتــه، اســتفاده مــی گــردد. » امــا روز هفتمیــن، 
ســبت خداونــد، خــدای تــو اســت « )خــروج 20  : 10 (. خداونــد بخــش معینــی 
از زمــان و درآمــد انســان را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد، و هیــچ کــس نمــی توانــد 
بــدون گنــاه آن را بــه نفــع خــود تصاحــب نمایــد. بایــد ده یــک بــه شــکل اختصاصــی 
بــرای اســتفاده الویــان کــه قبیلــه ای بودنــد مجــزا از دیگــران و مســئول خدمــت در 
مــکان مقــدس، وقــف گــردد. لیکــن بــه هیــچ وجــه ایــن امــر میــزان مشــارکت بــرای 
اهــداف مذهبــی را محــدود نمــی ســاخت. خیمــه مقــدس، کــه بعدهــا بــه معبــد 
هیــکل تبدیــل گردیــد، بــا کمکهــای کامــالً داوطلبانــه برپــا شــد؟ و نیــز بــرای تأمیــن 
مرمتهــای ضــروری و دیگــر هزینــه هــا، موســی دســتور داد در هــر مــورد سرشــماری 
مــردم، نیــم ِشــِکل بــه ازای هــر نفــر بــه جهــت » خدمــت بــه خیمــه مقــدس « بــه شــکل 
مشــارکت اهــدا گــردد. در زمــان نحمیــا مشــارکت بــرای ایــن منظــور بــه طــور ســاالنه 
انجــام مــی پذیرفــت. )بــه خــروج 30: 12-16، دوم پادشــاهان 12 : ۴  و ۵؛ دوم 

تواریــخ 2۴: ۴-1۳؛ نحمیــا 10: ۳2 و ۳۳ مراجعــه نمائیــد(. 
هــر از چنــدی هدایایــی در رابطــه بــا گناهــان و شــکرگزاری بــه خداونــد تقدیــم 
مــی گردیــد. بــه هنــگام جشــنهای ســاالنه ایــن هدایــا بــه تعــداد بســیار زیــادی ارائــه 
مــی شــدند. فقــرا در تقدیــم نمــودن هدیــه خویــش نســبت بــه دیگــران از آزادی کامــل 

برخــوردار بودنــد.
حتــی پیــش از آنکــه ده یکهــا ذخیــره شــوند، بــه حــق و حقــوق خداونــد اقــرار مــی 
شد. نخستین محصول نوبرانه زمین پیشکش او می گردید. اولین پشم گوسفندان 
بــه هنــگام پشــم چینــی، اولیــن خوشــه هــای گنــدم کــه درو مــی شــد، اولیــن محصــول 
روغــن و شــراب، بــرای خداونــد کنــار گذاشــته مــی شــد. بــه همیــن ترتیــب بــود اولیــن 
نخســت زاده گلــه! و بــرای اولیــن نــوزاد پســر بهــای رســتگاری پرداخــت مــی گردیــد. 
اولیــن میــوه هــای نوبرانــه بایــد در مــکان مقــدس بــه حضــور خداونــد پیشــکش مــی 

شــدند، و پــس از آن بــه منظــور اســتفاده کاهنــان بایــد اهــدا مــی شــدند.
مالــک حقیقــی  کــه خداونــد  مــی شــد  یــادآوری  دائمــا  مــردم  بــه  ترتیــب  بدیــن 
زمینهــا، رمــه هــا و گلــه هــای آنهــا اســت، یعنــی او فرســتنده نــور خورشــید و بــاران 
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بــرای بذرپاشــی و برداشــت اســت، یعنــی هرچــه داشــتند مخلــوق او بــود، یعنــی او 
آنــان را پیشــکاران نیکــی هــای خــود قــرار داده بــود. هنگامــی کــه کاهــن هدیــه را مــی 
پذیرفــت، اهــدا کننــده، درســت مثــل اینکــه در حضــور خداونــد ســخن مــی گویــد، 
مــی گفــت: » پــدر مــن آرامــی آواره بــود « و ســپس سفرشــان از مصــر و اســارتی را 
که خداوند از آن رهایشــان ســاخته بود، توصیف می نمود: » با دســتانی افراشــته 
و بــازوی قــوی و خــوف عظیــم، و بــا آیــات و معجــزات بیــرون آورد « و ادامــه داد: 
» و مــا را بــه ایــن مــکان درآورده، ایــن زمینــی را کــه بــه شــیر و شــهد جــاری اســت بــه 
مــا بخشــید. و االن اینــک نوبــر حاصــل زمینــی را کــه تــو ای خداونــد بــه مــن دادی، 

آورده ام « )تثنیــه 26: ۵؛ 11-8 (.
عبرانیــان بــرای اهــداف خیرخواهانــه و مذهبــی کــه میــزان آن بــه یــک چهــارم 
تمــام درآمــد مــی رســید، ملــزم شــده بودنــد. پــس بــا چنیــن مالیــات ســنگینی بــر منابــع 
درآمــد مــردم، انتظــار مــی رفــت شــرایط زندگــی آنــان تــا حــد فقــر تنــزل یابــد؟ لیکــن 
برعکــس، رعایــت مؤمنانــه ایــن قواعــد یکــی از شــرایط ســعادت و خوشــبختی شــان 
بــود. در صــورت اطاعــت، خداونــد ایــن وعــده را بــه آنــان داده بــود: » خورنــده را بــه 
جهــت شــما منــع خواهــم نمــود، تــا ثمــرات زمیــن شــما را ضایــع نســازد و مــِو شــما 
در صحــرا بــی بــار نشــود ... و همــه امتهــا شــما را خوشــحال خواهنــد خوانــد زیــرا 

خداونــد مــی گویــد کــه شــما زمیــن مرغــوب خواهیــد بــود « )مالکــی 3 : 11 (.
تــکان دهنــده ای از نتایــج خودخواهانــه در امتنــاع از پرداخــت حتــی  تصویــر 
هدایــای داوطلبانــه در روزهــای حجــی رســول ارائــه شــده اســت. پــس از بازگشــت 
از اسارتشــان در بابــل، یهودیــان اقــدام بــه بازســازی معبــد خداونــد نمودنــد. لیکــن 
پــس از برخــورد بــا مخالفتهــای دشــمنان سرسختشــان از ادامــه ایــن کار صــرف نظــر 
کردنــد. و خشکســالی شــدیدی کــه از هســتی ساقطشــان کــرد، متقاعدشــان نمــود 
کار ســاخت معبــد بــه پایــان نخواهــد رســید. آنــان گفتنــد: » وقــت آمــدن مــا، یعنــی 
وقــت بنــا نمــودن خانــه خداونــد نرســیده اســت «. امــا ایــن بــود پیامــی کــه پیامبــر 
خــدا بــرای آنــان آورد: » آیــا وقــت شــما اســت کــه شــما در خانــه هــای مســقف 
خــود ســاکن شــوید و ایــن خانــه خــراب بمانــد؟ « پــس حــال خداونــد چنیــن مــی 
گوید: » دل خود را به رهایی خویش مشــغول ســازید. بســیار کاشــته اید و اندک 
حاصــل مــی کنیــد. مــی خوریــد امــا ســیر نمــی شــوید، و مــی نوشــید لیکــن ســیراب 
نمــی گردیــد. مــی پوشــید ولــی گــرم نمــی شــوید و آنکــه مــزد مــی گیــرد، مــزد خویــش 
را در کیســه ســوراخ دار مــی گــذارد « )حجــی 1  : 2 -6(. پــس از آن دلیــل، ایــن امــر 
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ارائــه مــی شــود: » منتظــر بســیار بودیــد و اینــک و چــون آن را بــه خانــه آوردیــد مــن بــر 
آن دمیــدم. خداونــد مــی پرســد کــه ســبب ایــن چیســت؟ ســبب ایــن امــت کــه خانــه 
مــن خــراب مــی مانــد و هــر کــدام از شــما بــه خانــه خویــش مــی شــتابید. از ایــن ســبب 
آســمانها بــه خاطــر شــما از شــبنم بازداشــته مــی شــود و زمیــن از محصولــش بازداشــته 
مــی گــردد. و مــن بــر زمیــن و برکوههــا و بــر غلــه و اســیر انگــور و روغــن زیتــون و بــر 
هرآنچه زمین می رویاند و بر انسان و بهایم و تمامی مشقتهای دستها خشکسالی 
را خوانــدم « )آیــات 9  تــا 12 (. » در تمامــی ایــن ایــام چــون کســی بــه تــوده بیســت 
)َمــن( مــی آمــد فقــط َده )َمــن( بــود و چــون کســی بــه میخانــه مــی آمــد تــا پنجــاه رطــل از 
آن بکشد، فقط بیست رطل بود. و شما را و تمامی اعمال دستهای شما را به باد 

ســموم و یرقــان و تگــرگ  زدم « )حجــی 2: 19-16(.
مــردم کــه بــا ایــن هشــدارها بــه خــود آمــده بودنــد، خــود را مهیــای ســاخت خانــه 
خدا نمودند. پس از آن خدا با آنان سخن گفت: » االن خود را مشغول سازید. 
از این روز به بعد، یعنی از روز بیست و چهارم ماه نهم، از روزی که بنیاد هیکل 

خداوند نهاده شــد ... از این روز برکت خواهم داد « )آیات 18  و 19 (.
مــرد خردمنــد مــی گویــد: » هســتند کــه مــی پاشــند و بیشــتر مــی اندوزنــد: و 
هســتند کــه زیــاده از آنچــه شــاید، نــگاه مــی دارنــد امــا بــه نیازمنــدی مــی انجامنــد « 
مــی  رســول  پولــس  زبــان  از  جدیــد  عهــد  در  را  آمــوزه  همیــن   .) 21  :11 )امثــال 
انــدک هــم خواهــد درویــد «، » و خــدا قــادر  بــکارد،  انــدک  شــنویم: » هــر کــه 
اســت هــر نعمــت را بــرای شــما بــس فزونــی بخشــد تــا در همــه چیــز همــواره همــه 
نیازهایتــان بــرآورده شــود و بــرای انجــام هــر کار نیکــو، بــه فراوانــی داشــته باشــید « 

)دوم قرنتیــان 9: 8-6 (.
اراده خداونــد ایــن بــود کــه قومــش، اســرائیل، نســبت بــه دیگــر ســاکنین زمیــن، 
شــهادتی  حامــل  آنــان  عمومــی،  پرســتش  داشــتن  نــگاه  بــرای  باشــد.  بــار  ســبک 
نســبت بــه وجــود و ســلطنت خــدای زنــده بودنــد. و ایــن شــهادت، همانــا امتیــاز 
آنــان بــرای اثبــات شهادتشــان بــه عنــوان بیــان وفــاداری و محبتشــان بــه خداونــد بــود. 
خداوند مقرر فرموده بود بارش نور و خقیقت در زمین در گرو تالشها و فدایایی 
آنانــی اســت کــه شــریک هدیــه آســمانی هســتند. شــاید او فرشــتگانش را ســفرای 
حقیقــت خــود ســاخته باشــد، شــاید آنــان را از اراده اش بــا خبــر ســاخته باشــد، 
آنــگاه کــه بــا صــدای خــود قانونــش را بــر فــراز ســینا اعــالن نمــود! امــا در محبــت و 

خــرد جــاودان خــود، انســانها را فراخوانــد تــا در کار او ســهیم گردنــد.
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در روزگار اســرائیل، ده یکهــا و هدایــا بایــد در راســتای حفــظ فرامیــن مربــوط 
بــه مراســم الهــی هزینــه مــی شــدند. آیــا مــردم خداونــد در ایــن زمــان بایــد کمتــر از 
دیگــران بپردازنــد؟ اصلــی کــه مســیر بــرای مــا قــرار مــی دهــد ایــن اســت کــه هدایــای 
مــا بــه خداونــد بایــد بــا بــرکات و امتیازاتــی کــه در زندگــی ماســت متناســب باشــد. 
نیــز مطالبــه خواهــد شــد « )لوقــا  بــه او بیشــتر داده شــود، از او بیشــتر  » هرکــه 
12: ۴8 (. آنــگاه کــه منجــی رســوالنش را راهــی مــی کــرد بــه آنــان چنیــن گفــت: » بــه 
رایــگان یافتــه ایــد، بــه رایــگان هــم بدهیــد « )متــی 10: 8 (. از آنجــا کــه بــرکات و 
امتیــازات مــا افزایــش یافتــه انــد، مهــم تــر از همــه، از آنجــا کــه قربانــی بــی نظیــر پــر 
خــدا را در پیــش رو داریــم، آیــا شــکرگذاری مــا نبایــد در هدایــای فراوانمــان کــه پیــام 
آور نجــات و رســتگاری بــرای دیگــران اســت، تجلــی یابــد. کار انجیــل، همچنانکــه 
توســعه مــی یابــد، مســتلزم حمایــت بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه در دوران کهــن 
خواســتار آن بودنــد. و همیــن امــر ضــرورت مهــم ده یــک و هدایــا را حتــی بیشــتر از 
ارزشــی کــه در دوران یهودیــان داشــت، مــی نمایــد. اگــر مــردم او بــه جــای آنکــه بــه 
روشــهای غیــر مســیحی و نامقــدس بــرای پــر کــردن خزانــه متوســل شــوند، آزادانــه 
بــا کمکهــای داوطلبانــه خــود از آرمــان او نگاهــداری مــی کردنــده خداونــد جــالل 
مــی یافــت و روحهــای بیشــتری بــه فتــح مســیح درمــی آمدنــد. نقشــه موســی بــرای 
افزایــش منابــع مالــی جهــت ســاخت خیمــه مقــدس بــه شــدت موفقیــت آمیــز بــود. 
هیــچ اصــراری الزم نبــود. از تمهیداتــی کــه امــروزه کلیســاهای مــا بــدان متوســل مــی 
شــوند نیــز بهــره نگرفــت. هیــچ جشــن بــزرگ و باشــکوهی برپــا نگردیــد. مــردم را بــرای 
شــرکت در صحنــه هایــی همچــون شــادمانی، رقــص و ســرگرمی هــای کلــی دعــوت 
نکــرد! حتــی بــرای برپــا ســاختن خیمــه مقــدس خداونــد نــه مراســم قرعــه کشــی بــه 
بــه موســی  نــه اعمــال غیرمذهبــی انجــام داد. رهنمــود خداونــد  راه نیانداخــت و 
ایــن بــود کــه بنــی اســرائیل را دعــوت کنــد تــا هدایــای خــود را بیاورنــد. بایــد هدایــای 
داوطلبانــه هــر کســی کــه چیــزی بــه خواســت قلــب خــود مــی آورد، پذیرفتــه شــود. و 
آنقــدر مقــدار ایــن هدایــا فــراوان شــد کــه موســی از مــردم درخواســت کــرد از آوردن 

آنهــا خــودداری کننــد، زیــرا بیــش از آنچــه نیــاز داشــتند، تأمیــن کــرده بودنــد.
خداونــد انســان هــا را مباشــر خــود قــرار داده اســت، دارایــی هایــی را کــه او 
در دستانشــان قــرار داده منابــع مالــی ای هســتند کــه او بــرای ترویــج انجیــل فراهــم 
آورده اســت. او بــه آنانــی کــه خــود را مباشــران وفــاداری نشــان مــی دهنــده اعتمــاد 
بیشــتری خواهــد داشــت. خداونــد مــی گویــد: » زیــرا آنانــی کــه مــرا تکریــم کننــد، 
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تکریم خواهم نمود « )اول سموئیل 2  : 30 (. » خداوند عطا کننده خوشحال را 
دوســت مــی دارد «. و هنگامــی کــه مــردم او بــا قلبهــای شــکرگزار، هدایــا و خیــرات 
خــود را بــه نــزدش مــی آورنــد، » نــه از روی خشــم و نــه از اجبــار «، برکاتــش چشــم 
بــه راه آنــان خواهنــد بــود. » تمامــی عشــرها را بــه مخزنهــای مــن بیاوریــد تــا در خانــه 
مــن خــوراک باشــد و خداونــد مــی گویــد مــرا بــه ایــن طــور امتحــان نماییــد کــه آیــا روزنــه 
هــای آســمان را بــرای شــما نخواهــم گشــاد و چنــان برکتــی بــر شــما نخواهــم ریخــت 

کــه گنجایــش آن نخواهــد بــود « )مالکــی 3  : 10 (.
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۵1
» خداوند نگهدارنده 

و غمخوار فقریان 
است « 

بــه منظــور ترویــج گردهمایــی مــردم بمنظــور شــرکت در مراســم مذهبــی و نیــز 
فراهــم کــردن امکانــات بــرای مســکینان، دومیــن ده یــک از کل افــزوده دارایــی هــا 
نیــاز بــود. در ارتبــاط بــا نخســتین ده یــک خداونــد اعــالم فرمــوده بــود: » بــه بنــی 
الوی اینــک تمامــی عشــر اســرائیل را بــه ملکیــت دادم « )اعــداد 18: 21(. امــا در 
رابطــه بــا دومیــن ده یــک فرمــان داد: » و بــه حضــور خداونــد خدایــت در مکانــی 
کــه برگزینــد تــا نــام خــود را در آنجــا ســاکن ســازد، عشــر غلــه و شــیره و روغــن خــود 
را و نخســت زادگان رمــه و گلــه خویــش را بخــور، تــا بیامــوزی از خدایــت خداونــد 
خدایــت همــه اوقــات بترســی « )تثنیــه 1۴: 2۳ و 29؛ 16: 11-1۴ (. ایــن ده یــک، 
یــا معادلــش بــه پــول، بایــد بــه مــدت دو ســال بــه مکانــی کــه مقــرر بــود مــکان مقــدس 
را در آن بنا نمایند، برده می شــد. پس از تقدیم هدیه ای به خداوند به مناســبت 
شــکرگزاری و اهــدای ســهم مشــخصی بــه کاهــن، اهــدا کننــدگان بایــد باقــی مانــده 
را در جشــنهای مذهبــی، کــه در آن الویــان، غریبــه هــا، یتیمــان و زنــان بیــوه شــرکت 
مــی کردنــد، بــه مصــرف برســانند. بدیــن ترتیــب بــود کــه در جشــنواره هــای مذهبــی 
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ســاالنه، هزینــه هدایــای شــکرگزاری و جشــنها تأمیــن مــی گردیــد و مــردم بــه ســوی 
جامعه کاهنان و الویان کشیده می شدند تا شاید باعث دریافت دستورالعمل 

و تشــویقی در پرســتش خداونــد گردنــد.
بایــد در خانــه، در  یکهــای دوم  ایــن ده  بــار  یــک  ایــن حــال، هــر ســه ســال  بــا 
ســرگرمی هــای الویــان و بــرای فقــرا مصــرف مــی گردیدنــد. همانطــور کــه موســی مــی 
گوید: » تا در اندرون دروازه های تو بخورند و سیر شوند « )تثنیه 26: 12 (. این 

ده یــک، منابــع مالــی امــور خیریــه و مهمــان نــوازی را فراهــم مــی آورد.
بــه رســمیت  از  پــس  بــرای مســکینان فراهــم گردیــد.  بیشــتری  مالــی  تأمیــن  و 
گشــاده  و  لطیــف  پذیــرا،  روحــی  از  بیشــتر  چیــزی  دیگــر  خداونــد،  حــق  شــناختن 
دســت که ملزم به فقرا اســت، نمی تواند قانون و شــریعت خداوند را که موســی 
بــه آنــان داده بــود، بــه رســمیت بشناســد. گرچــه خداونــد بــه شــّدت متعهــد بــه برکــت 
دادن به قومش بوده است، لیکن در نقشه اش اینگونه اراده نکرده بود که فقر را 
بــرای آنــان ناشــناس بگــذارد. او اعــالم داشــت فقــرا نبایــد از ســرزمین محــو گردنــد.

و  دلســوزی  همــدردی،  کــه  بودنــد  مــی  ای  عــده  قومــش  میــان  در  بایــد 
خیرخواهــی خــود را بــه کار مــی گرفتنــد. در آن دوران، همچــون عصــر حاضــر، مــی 
بایســت متحمــل بدبختــی، بیمــاری و نــداری مــی شــدند. لیکــن از آنجــا کــه بــه مــدت 
طوالنــی ای از دســتورات خداونــد پیــروی کــرده بودنــد، هیــچ گــدا یــا شــخصی کــه 
محتــاج غــذا باشــد در میــان آنــان نبــود.  قانــون خداونــد بــه فقــرا، از محصــول زمیــن 
حــق مشــخصی مــی داد. اگــر شــخصی گرســنه بــود، وی آزاد بــود کــه بــه مزرعــه، 
بــاغ یــا تاکســتان همســایه اش وارد شــود و تــا حــد ســیر شــدن از دانــه هــا یــا میــوه 
هــای آن تنــاول نمایــد. ایــن همــان مجــوزی اســت کــه شــاگردان عیســی را آزاد مــی 
گذاشــت در حیــن سفرشــان از داخــل یــک مزرعــه در روز ســبت از دانــه هــا بچیننــد 
بــود.  بــه فقــرا  بــاغ و تاکســتان متعلــق  و بخورنــد. همــه خوشــه چینــی در مزرعــه، 
» چــون محصــول خــود را در مزرعــه خــود درو کنــی، و در مزرعــه بافــه ای فرامــوش 
کنــی، بــرای برداشــتن آن برمگــرد ... چــون زیتــون خــود را بتکانــی، بــار دیگــر شــاخه 
هــا را متــکان ... چــون انگــور تاکســتان خــود را بچینــی بــار دیگــر آن را مچیــن، بــرای 
غریــب و یتیــم و بیــوه باشــد. و بــه یــاد آور کــه در زمیــن مصــر غــالم بــودی « )تثنیــه 

2۴ : 19-22؛ الویــان 19: 9  و 10( .
هــر هفــت ســال یــک بــار تــدارکات ویــژه ای بــرای فقــرا انجــام مــی گرفــت. ســال 
هفتمیــن، همچنــان کــه از نامــش برمــی آیــد، در پایــان فصــل درو آغــاز مــی شــد. بــه 
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هنــگام بذرپاشــی، کــه پــس از برداشــت محصــول بــود، مــردم نبایــد بــذر مــی پاشــیدند! 
نبایــد تاکســتان را در فصــل بهــار آمــاده مــی کردنــد! در نتیجــه نــه منتظــر خرمــن مــی 
ماندنــد و نــه انگــور. از میــان زمینهایــی کــه خــود بــه خــود محصــول مــی دادنــد، مــردم 
تنهــا مــی توانســتند از محصــول تــازه اســتفاده نماینــد و کســی حــق انبــار هیــچ بخشــی 
از آن را نداشــت. ثمره این ســال برای غریبان، یتیمان و بیوه ها و یا حتی حیوانات 

موجــود در مزرعــه بایــد رایــگان مــی بــود. )خــروج 23: 10 و 11؛ الویــان 2۵  : ۵ (. 
 امــا اگــر زمیــن بــر حســب معمــول تنهــا بــرای رفــع احتیاجــات مــردم محصــول مــی 
داد، پــس چگونــه بایــد در طــول ســالی بــی آنکــه خرمنــی چیــده باشــند دوام آورنــد. بــه 
هیــن دلیــل قــول خداونــد تــدارک بزرگــی را درنظــر گرفتــه بــود. او مــی فرمایــد » پــس 
بــر شــما خواهــم فرمــود، و محصولــی ســه ســال  را  برکــت خــود  در ســال ششــم 
خواهــد داد. و در ســال هفتــم بکاریــد و از محصــول کهنــه تــا ســال نهــم بخوریــد تــا 

حاصــل آن برســد! کهنــه را بخوریــد « )الویــان 2۵: 21  و 22 (.
رعایــت ســال هفتمیــن هــم بــرای زمیــن و هــم بــرای مــردم مفیــد بــود. خاکــی کــه 
بــرای یــک فصــل دســت نخــورده مانــده بــود، پــس از آن محصــول غنــی تــری مــی داد.

مــردم دیگــر بــه زمیــن فشــار نمــی آوردنــد! و هنگامــی کــه کارهــای دیگــری در ایــن 
بدانــان  کــه  بردنــد  مــی  لــذت  فراغتشــان  اوغــات  از  داشــتند، همگــی  وجــود  زمــان 
فرصــت احیــای نیــروی بدنــی بــرای کوشــش هــای ســال آینــده مــی داد. زمــان بیشــتری 
بــرای مکاشــفات و دعــا داشــتند تــا خــود را بــا آمــوزه هــا و دســتورات خداونــد آشــنا 
کــرده و نیــز خانــواده خــود را تعلیــم دهنــد. در ســالهای هفتمیــن، بــردگان عبرانــی بایــد 
آزاد می شــدند، و این کار نباید بدون دادن سهمشــان صورت می گرفت. رهنمود 
خداونــد ایــن بــود: » و چــون او را از نــزد خــود آزاد کــرده، رهــا مــی کنــی، او را تهــی 
دست روانه مساز. او را از گله و خرمن و چرُخشت خود البته زیاده بده! به اندازه 
ای که خداوند، خدایت، تو را برکت داده باشد به او بده « )تثنیه 1۵: 1۳ و 1۴(.

دســتمزد کارگــری کــه اســتخدام مــی شــد بایــد بالفاصلــه پرداخــت مــی گردیــد: 
» بــر مــزدوری کــه فقیــر و مســکین باشــد، خــواه از برادرانــت و خــواه از غریبانــی کــه 
در زمینــت در انــدرون دروازه هــای تــو باشــند ظلــم منمــا. در همــان روز مــزدش را 
بــده ... چــون کــه او فقیــر اســت و دل خــود را بــه آن بســته اســت، مبــادا بــر تــو نــزد 

خداونــد فریــاد بــرآورد و بــرای تــو گنــاه باشــد « )تثنیــه 2۴ : 1۴، 1۵ (. 
بــود:  آمــده  فــراری  بــردگان  بــا  رفتــار  بــا  ارتبــاط  در  نیــز  ای  ویــژه  رهنمودهــای 
» غالمــی کــه از آقــای خــود نــزد تــو بگریــزد، بــه آقایــش مســپار. بــا تــو در میــان تــو و در 
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مکانــی کــه برگزینــد در یکــی از شــهرهای تــو کــه بــه نظــرش پســند آیــد، ســاکن شــود، 
و بــر او جفــا منمــا « ) تثنیــه 23: 1۵  و 16(.

 ســال هفتــم بــرای فقیــران موعــد آزاد شــدن از بــار قــرض و وام بــود. یهودیــان 
دســتور داشــتند در همــه مواقــع بــه بــرادران نیازمنــد خــود از طریــق قــرض دادن پــول 
یــاری کننــد بــی آنکــه بهــره ای دریافــت نماینــد. رباخــواری از مــردم فقیــر بــه صراحــت 
ممنــوع شــده بــود: » و اگــر بــرادرت فقیــر شــده، نــزد تــو تهــی دســت باشــد، او را 
مثــل غریــب و مهمــان دســتگیری نمــا تــا بــا تــو زندگــی نمایــد. از او ربــا و ســود مگیــر و 
از خــدای خــود بتــرس، تــا بــرادرت بــا تــو زندگــی نمایــد. نقــد خــود را بــه او بــه ربــا مــده 
و خــوراک خــود را بــه او بــه ســود مــده « )الویــان 2۵: 3۵ -37 (. اگــر بدهــی تــا ســال 
فراغــت از پرداخــت دیــون، اصــل پــول دیگــر قابــل اســترداد نبــود. بــه مــردم دربــاره 
امتنــاع از دســتگیری از بــرادران خــود بــه وقــت نیازمنــدی بــه صراحــت هشــدار داده 
شــده بــود: » اگــر ... یکــی از برادرانــت فقیــر باشــد، دل خــود را ســخت مســاز، 
و دســتت را بــر بــرادر خــود مبنــد ... و باحــذر بــاش مبــادا در دل تــو، فکــر زشــت 
باشــد، و تــو بگویــی ســال هفتــم انفــکاک نزدیــک اســت، و چشــم تــو بــر بــرادر فقیــر 
خــود بــد شــده، چیــزی بــه او ندهــی و او از نــزد تــو بــه خداونــد فریــاد بــرآورده، برایــت 
گنــاه باشــد «، » چونکــه فقیــر از زمینــت معــدوم نخواهــد شــد، بنابرایــن مــن تــو را 
امــر فرمــوده، مــی گویــم البتــه دســت خــود را بــرای بــرادر فقیــر و مســکین خــود کــه در 
زمین تو باشــند، گشــاده دار «، » و به قدر کفایت، موافق احتیاج او به او قرض 

بــده « )تثنیــه 1۵: 9-7 ، 11، 8  (.
تهــی  و  فقــر  )انفــکاک( موجــب  آزادی  کــه  بترســد  ایــن  از  نبــود کســی  نیــازی 
جــز  ای  نتیجــه  فرامیــن خداونــد  از  پیــروی  بــی شــک  گــردد.  مــی  دســتی خــودش 
ســعادت در پــی نخواهــد داشــت. او مــی فرمایــد: » و بــه امتهــای بســیار قــرض 
خواهــی داد. لیکــن تــو مدیــون نخواهــی شــد، و بــر امتهــای بســیار تســلط خواهــی 

نمــود، و ایشــان بــر تــو مســلط نخواهنــد شــد « )تثنیــه 1۵ : 6(. 
پــس از » هفــت ســال ســبتی « یــا » هفــت، هفــت ســال « نوبــت بــه ســال 
آزادی )انفــکاک( اعظــم مــی رســید، ســال یوبیــل. » کُرنــای بلنــد آواز را بگــردان: 
در تمامــی زمیــن خــود کرنــا را بگــردان. ســال پنجاهــم را تقدیــس نماییــد، و در زمیــن 
یوبیلــی خواهــد  بــرای شــما  ایــن  کنیــد.  اعــالم  را  آزادی  بــرای جمیــع ســاکنانش 
بــود، و هرکــس از شــما بــه ملــک خــود برگــردد، و هــر کــس از شــما بــه قبیلــه خــود 

برگــردد « )الویــان 2۵: 9 ، 10 (.
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» و در روز دهــم از مــاه هفتــم در روز کفــاره « نفیــر کرنــای یوبیــل طنیــن مــی 
افکنــد. در سراســر ســرزمین، هــر جایــی کــه یهودیــان اقامــت گزیــده بودنــد، نفیــر 
ســاز شــنیده مــی شــد کــه همــه فرزنــدان یعقــوب را فــرا مــی خوانــد تــا بــه ســال آزادی 
خــوش آمــد گوینــد. در روز بــزرگ کفــاره، تــاوان گناهــان اســرائیل پرداخــت مــی شــد 

و مــردم بــا دلــی شــاد بــه اســتقبال یوبیــل مــی شــتافتند. 
همچــون ســالهای ســبتی، زمیــن شــخم زده یــا درو نمــی شــد و حاصــل هرچــه 
بــود بایــد حــق مســلم فقــرا درنظــر گرفتــه مــی شــد. طبقــات خاصــی از بــردگان یهــودی 
)همــه آن کســانی کــه در طــول ســالهای ســبتی پیشــین آزاد نگشــته بودنــد( اکنــون 
دیگــر آزاد بودنــد. امــا آن چیــزی کــه مشــخصاً بیــش از همــه ســال یوبیــل را متمایــز 
مــی ســاخت، عــودت امــالک و زمینهــا بــه خانــواده هــای صاحبــان اصلــی آنهــا بــود. 
بــه واســطه رهنمــود ویــژه خداونــد، زمیــن بــر اســاس قرعــه تقســیم شــده بــود. پــس 
از تقســیم، هیــچ کــس مجــاز نبــود زمینــش را معاملــه کنــد. حتــی نبایــد زمینــش را 
مــی فروخــت، مگــر اینکــه فقــر وی را بــه ایــن کار مجبــور نمایــد، پــس از آن، هــرگاه 
او یــا یکــی از خویشــاوندانش مــی خواســتند ملــک مزبــور را بازخریــد کننــد، خریــدار 
نبایــد از فــروش آن ســر بــاز زنــد! و اگــر بازخریــد صــورت نمــی گرفــت، ملــک در ســال 

یوبیــل بــه مالــک اولیــه یــا وارثــان وی عــودت داده مــی شــد.
خداونــد بــه اســرائیل اعــالم فرمــود: » و زمیــن بــه فــروش ابــدی نــرود زیــرا زمیــن 
از آن مــن اســت « )الویــان 2۵ : 23 (. مــردم بایــد همیشــه ایــن حقیقــت را در یــاد 
مــی داشــتند کــه ایــن زمیــن خــدا بــود کــه آنــان اجــازه یافتــه بودنــد بــرای مدتــی مالکــش 
باشــند؟ یعنی او مالک حقیقی و صاحب اصلی بود، یعنی او به شــکل ویژه ای 
مســکینان و متمــوالن را در نظــر دارد. بایــد بــه مــردم خاطرنشــان مــی شــد کــه فقــرا 
از جایــگاه ویــژه ای در نــزد خداونــد جهــان نســبت بــه اغنیــا برخوردارنــد چنیــن بــود 
دوراندیشــی خالــق مهربــان بــرای کاهــش آالم، بــرای آوردن بارقــه ای از امیــد، بــرای 

درخشــاندن تأللــو خورشــید در زندگــی هــای تهــی دســت و دردمنــد.
زنــد. شــرارتهای  مــی  قــدرت  بــه دارایــی و  بــر عشــق مفــرط  خداونــد افســاری 
بــزرگ ریشــه در انباشــت متنــاوب ثــروت در یــک طبقــه اجتماعــی از یــک ســوء و 
فقــر و تحقیــر در ســوی دیگــر دارنــد. بــدون عوامــل بازدارنــده، قــدرت اغنیــا تبدیــل 
بــه یــک کیفیــت تــک قطبــی مــی گــردد، و فقیــران کــه از هــر جهــت در نظــر خداونــد 
ارزشــمندند، در حضــور بــرادران متمولشــان حقیرتــر نگاشــته مــی شــوند. حــس ایــن 
ظلم و ستم در طبقه تهی دستان موجب بروز خشم و اندوه می گردد. احساس 
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یــأس و نومیــدی انســان را ترغیــب بــه ایجــاد فســاد اخالقــی در جامعــه مــی نمایــد 
و درهــای جنایــت را در هــر شــکلی مــی گشــاید. قواعــد و قوانینــی کــه خداونــد 
تــدارک ســالهای  بــود.  اجتماعــی  برابــری  ارتقــای  بــه منظــور  ریخــت  را  طرحشــان 
َســبَّتی و یوبیــل در ابعــاد وســیع از ایــن جهــت بــود کــه حقوقــی را کــه در طــول مــدت 

زمانــی خــاص در اقتصــاد سیاســی و اجتماعــی زائــل شــده بودنــد، احیــا نمایــد.
ایــن مقــررات و موازیــن بــرای ایــن نبــود تــا اغنیــا را کمتــر از فقــرا برکــت دهــد. 
ایــن مجموعــه از حــرص و خــود پرســتی جلوگیــری مــی نمودنــد و موجــب بهســازی 
روحیــه اصیــل نــوع دوســتی در آنــان مــی شــدند. و بــا پــرورش اراده خیــر و اعتمــاد 
در بیــن کلیــه طبقــات اجتماعــی، نظــر اجتماعــی نیــز بهبــود مــی یافــت کــه همانــا 
بــه معنــی پایــداری یــک حکومــت مــی باشــد. همــه مــا در یــک شــبکه انســانی در 
هــم تنیــده ایــم، و هــر کاری کــه در جهــت ســود رســانی و تعالــی بخشــیدن دیگــران 
بتوانیــم انجــام دهیــم، بــه شــکل برکاتــی بــه خودمــان منعکــس خواهــد شــد. قانــون 
وابســتگی متقابــل در بیــن همــه طبقــات اجتماعــی اجــرا مــی گــردد. فقیــران دیگــر 
بــه انــدازه ای کــه اغنیــا بــه فقــرا وابســته انــد، وابســته اغنیــا نیســتند. در حالــی کــه 
یــک طبقــه ســهم خــود را از برکتــی کــه خداونــد بــه همســایگانش ارزانــی داشــته، 
طلــب مــی کنــد، اغنیــا نیــز نیازمنــد خدمــت صادقانــه، قــدرت اندیشــه و اســتخوان 

و عضالتــی هســتند ســرمایه فقــرا را تشــکیل مــی دهنــد.
به اسرائیل برکات بزرگی در صورت فرمانبرداری از فرامین خداوند وعده داده 
شــده بــود. او اعــالم مــی دارد: » آنــگاه بارانهــای شــما را در موســم آن خواهــم داد، 
و زمیــن محصــول خــود را خواهــد آورد، و درختــان صحــرا میــوه خــود را خواهنــد داد. 
و کوفتــن خرمــن شــما تــا چیــدن انگــور خواهــد رســید، و چیــدن انگــور تــا کاشــتن تخــم 
خواهــد رســید، و نــان خــود را بــه ســیری خــورده، در زمیــن خــود بــه امنیــت ســکونت 
خواهــی کــرد. و بــه زمیــن ســالمتی خواهــم داد و خواهیــد خوابیــد و ترســاننده ای 
نخواهــد بــود؟ و حیوانــات مــوذی را از زمیــن نابــود خواهــم ســاخت، و شمشــیر از 
زمیــن شــما گــذر نخواهــد کــرد .... و در میــان شــما خواهــم خرامیــد و خــدای شــما 
خواهــم بــود و شــما قــوم مــن خواهیــد بــود ... و اگــر شــما مــرا نشــنوید و جمیــع ایــن 
اوامــر بــه جــا نیاوریــده و ... عهــد مــرا بشــکنید ... تخــم خــود را بــی فایــده خواهیــد 
کاشــت و دشــمنان شــما آن را خواهنــد خــورد. و روی خــود را بــه ضــد شــما خواهــم 
داشــت، و آنانــی کــه از شــما نفــرت دارنــد، بــر شــما حکمرانــی خواهنــد کــرد، و بــدون 

تعاقــب کننــده ای فــرار خواهیــد نمــود « )الویــان 26: ۴ -17 (.
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بســیاری بر ســهم مســاوی انســانها از برکات دنیوی خداوند اصرار می ورزند. 
از  یکــی  و دگرگونــی شــرایط،  تنــوع  اســت.  دیگــری  مــا چیــز  آفریننــده  امــا هــدف 
مفاهیمــی اســت کــه خداونــد بــرای طراحــی اثبــات و رشــد شــخصیت از آن ســود 
مــی جویــد. بــا ایــن حــال اراده او چنیــن اســت آنانــی کــه از دارایــی هــای دنیــوی 
برخوردارنــد، پیشــکاران نیکــی هــای او گردنــد، یعنــی بــه عنــوان کســانی باشــند کــه 

مســئول بــه کارگیــری اهدافــی بــه نفــع فقــرا بــوده، از رنــج و درد آنــان بکاهنــد.
بــا خــود داشــته باشــیم و از ایــن  مســیح فرمــوده اســت بایــد همیشــه فقــرا را 
رو عالیقــش را بــا آنــان یکــی کــرده اســت. او بــه مــا مــی گویــد آنــان نماینــدگان وی 
بــر روی زمیــن هســتند. او آنــان را در میــان مــا جــا داده اســت تــا محبتــی کــه او بــه 
دردمندان و رنج کشــیدگان داشــت در دل ما بیدار شــود. مســیح پذیرای دلســوزی 
و نــوع دوســتی ای اســت کــه بــه آنــان نشــان داده مــی شــود، همچــون محبتــی کــه بــه 
خــود او ابــراز مــی گــردد. بــی رحمــی یــا نادیــده گرفتــن آنــان آنچنــان اســت کــه گویــی 

خــود مــورد بــی مهــری قــرار گرفتــه اســت.
اگــر اجــرای قانــون خداونــد بــه نفــع فقــرا ادامــه یافتــه بــود، چقــدر شــرایط دنیــای 
کنونــی مــا مــی توانســت از نظــر اخالقــی، روحانــی و دنیــوی متفــاوت باشــد، اگــر 
خودخواهــی و خودبــزرگ بینــی آنگونــه کــه اکنــون ابــراز مــی شــوند، وجــود نداشــت، 
بلکــه افــراد، یکدیگــر را بــا شــادی، محبــت مــی کردنــد و چنیــن فقــر گســترده ای کــه 

امــروز بــر زمیــن دیــده مــی شــود، وجــود نمــی داشــت.
مــی  از شــرارتهای هولناکــی  کــه خداونــد مقــرر داشــته اســت، مانــع   اصولــی 
گــردد کــه در همــه اعصــار ناشــی از تنگدســتی ای اســت کــه اغنیــا بــه مســکینان 
تحمیــل کــرده انــد، و همیــن امــر اســت کــه منجــر بــه بدگمانــی و نفــرت فقــرا نســبت 
به آنان شــده اســت. در حالی که شــاید این اصول از جریان عظیم و حیرت انگیز 
ثــروت و نیــز رفــاه بــی حــد مفــرط جلوگیــری مــی نماینــد، از عواقــب جهــل و حقــارت 
ده هــا هــزار انســان کــه نتیجــه بردگــی شــان بایــد ایــن خوشــبختی هــای غــول آســا را 
بســازد، ممانعــت بــه عمــل مــی آورنــد. ایــن قوانیــن راه حــل صلــح آمیــز مشــکالتی 
کــه اکنــون خطــر هــرج و مــرج طلبــی و خونریــزی در جهــان را افزایــش داده اســت، 

ارائــه مــی دهنــد.
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۵2
» اعیاد ساالنه « 
]این فصل بر اساس کتاب الویان باب 2۳ تدوین گردیده است[

ســه گردهــم آیــی ســاالنه وجــود داشــت کــه اســرائیل در مــکان مقــدس بــه جهــت 
پرســتش در آنــان شــرکت مــی جســت. )خــروج 23: 1۴ -16(. بــرای مدتــی شــیلوه 
محــل ایــن گردهــم آیــی هــا بــوده لیکــن در نهایــت اورشــلیم بــه مرکــز پرســتش ملــی 
کردنــد.  مــی  برگــزار  را  رســمی  جشــنهای  مــکان  ایــن  در  قبایــل  و  گشــت،  تبدیــل 
مــردم در محاصــره قبایــل جنگجــو و خشــمگینی قــرار داشــتند کــه مشــتاق تصــرف 
بــار هــر کســی کــه از پــس طــی ایــن  بــا ایــن حــال هــر ســال ســه  زمینشــان بودنــد. 
ســفر بــر مــی آمــد و همــه آنانــی کــه بــه انــدازه کافــی توانایــی بدنــی داشــتند، موظــف 
بودنــد خانــه هایشــان را تــرک کــرده و در گردهمایــی کــه در نزدیکــی مرکــز ســرزمبین 
برگــزار مــی شــد، حضــور یابنــد. چــه مانعــی بــر ســر راه دشــمنان آنــان قــرار داشــت 
کــه نمــی توانســتند آن خانــواده هــای بــی دفــاع را از برابــر خــود کنــار زده، بــا آتــش و 
شمشــیر ایــن مناطــق را بــا خــاک یکســان کننــد. چــه چیــز مــی توانســت از هجومــی 
کــه اســرائیل را بــه اســارت دشــمن بیگانــه درآورد جلوگیــری کنــد؟ » فرشــته خداونــد 
گرداگــرد ترســانندگان او اســت اردو زده، ایشــان را مــی رهانــد « )مزامیــر ۳۴ : 7 (. 
هنگامی که اسرائیلیان به مراسم پرستش می رفتند، قدرت الهی از دشمنانشان 
جلوگیــری مــی کــرد. وعــده خداونــد ایــن بــود: » زیــرا کــه امتهــا را از پیــش روی تــو 
خواهــم رانــد، و حــدود تــو را وســیع خواهــم گردانیــد. و هنگامــی کــه در هــر ســه 
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ســال، ســه مرتبــه مــی آیــی تــا بــه حضــور خداونــد، خــدای خــود، حاضــر شــوی، هیــچ 
کــس زمیــن تــو را طمــع نخواهــد کــرد « )خــروج ۳۴ : 2۴ (. 

اولیــن عیــد از ایــن مجموعــه، ِپَســح، جشــن نــان فطیــر، در اَبیــب، نخســتین مــاه 
سال یهودی، رخ می داد که مصادف است با پایان مارس و آغاز آوریل. سرمای 
زمســتان ســپری گشــته بــود، آخریــن بارانهــا تمــام شــده بودنــد و همــه طبیعــت در 
تازگــی و زیبایــی بهــاران مســرور بــود. ســبزه دره هــا و تپــه هــا خــرم بــود، و همــه جــا 
گلهــای وحشــی زمیــن را روشــن ســاخته بودنــد. مــاه، کــه اکنــون بــه کامــل شــدن 
نزدیــک مــی شــد، روشــنی بخــش شــبها بــود. ایــن فصلــی بــود کــه ســراینده مقدســرر 

آن را بــه زیبایــی بــه تصویــر کشــیده اســت:
» اینــک زمســتان گذشــته، و بــاران تمــام شــده و رفتــه اســت، گلهــا بــر زمیــن 
ظاهــر شــده، و زمــان الحــان رســیده، و آواز فاختــه در والیــت مــا شــنیده مــی شــود، 
مــی  رایحــه خــوش  آورده،  مــی رســاند،  و موهــا گل  را  میــوه خــود  انجیــر  درخــت 

دهــد « )غزلهــای ســلیمان 2: 11 -13 (.
مــی  اورشــلیم  بــه ســوی  را  راه خــود  زائــران  در سرتاســر ســرزمین، گروههــای 
پیمودنــد. شــبانان از رمــه هایشــان، گاوچرانــان از کوههایشــان، ماهــی گیــران از 
دریــای جلیــل، دهقانــان از کشتزارهایشــان و پســران نبــی هــا از مــدارس مقــدس 
مذهبــی شــان، همــه و همــه راه برگرفتــه بــه جانــب مکانــی کــه حضــور خداونــد در آن 
آشــکار شــده بــود، ره مــی ســپردند. آنــان در منزلــگاه هــای نزدیــک بــه هــم ســفر مــی 
کردنــد، زیــرا بســیاری بــا پــای پیــاده طــی طریــق مــی نمودنــد. مــردم دائمــاً دســته دســته 
بــه کاروانهــا ملحــق مــی شــدند، و اغلــب پیــش از اینکــه بــه شــهر مقــدس برســنده 

گروههــای بزرگــی را تشــکیل مــی دادنــد.
دلخوشــی طبیعــت شــادی را در دل اســرائیل بیــدار کــرده، حمــد و ســپاس را بــه 
بخشــنده همــه خوبــی هــا نثــار مــی کــرد. ســرودهای یهودیــان بــه ترنــم در مــی آمدنــد و 
جالل و شــکوه خداوند را ســتایش می کردند. با نفیر شــیپور خبر، که نوای ســنجها 
همراهــی شــان مــی نمــوده آوای همســرایان شــکرگزار بــا صــدای صدهــا نفــر بــه اوج 
مــی رســید: » شــادمان مــی شــدم چــون بــه مــن مــی گفتنــد: بــه خانــه خــدا برویــم! «. 
» پایهــای مــا خواهــد ایســتاد، بــه انــدرون دروازه هــای تــو، ای اورشــلیم ... کــه 
بدانجا قبایل باال می روند، یعنی قبایل یاه، ... تا نام خداوند را تسبیح بخوانند ...

تــو را دوســت مــی دارنــد،  آنانــی کــه  کنیــد:  مســالت  اورشــلیم  ســالمتی  بــرای 
)مزامیــر122: 6-1(. حــال خواهنــد شــد «  خجســته 
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همین که پیرامون خود تپه هایی را می دیدند که در آن کفار بر حسب عادتشان 
در قربانگاه هایشان آتش می افروختند، بنی اسرائیل آواز سر می دادند:

بــه ســوی کوههــا برمــی افــرازم، کــه از آنجــا اعانــت مــن   » چشــمان خــود را 
مــی آیــد. اعانــت مــن از جانــب خداونــد اســت، کــه آســمان و زمیــن را آفریــد « 

.) 2  ، 1 )مزامیــر 121 : 
» آنانــی کــه بــه خداونــد تــوکل دارنــد، مثــل کــوه صهیــون انــد کــه جنبــش نمــی 
خــورد و پایــدار اســت تــا ابداآلبــاد. کوههــا گرداگــرد اورشــلیم اســت، و خداونــد 

گرداگــرد قــوم خــود، از االن تــا ابداآلبــاد اســت « )مزامیــر 12۵: 1، 2(.
آنــان کــه از تپــه هــا صعــود مــی کردنــد تــا منظــره شــهر را از دور دســت بنگرنــد، 
بــا احتــرام و شــگفتی بــه انبــوه جمعیــت ستایشــگر رهســپار معبــد، نــگاه مــی کردنــد. 
دود بُخــوری را کــه از معبــد برمــی خواســت مــی دیدنــد، و در حالــی کــه شــیپور 
الویــان را کــه مراســم مقــدس را اعــالم مــی نمــود، مــی شــنیدند، ملهــم از لحظــات 
نهایــت مجیــد، در شــهر  بــی  بــزرگ اســت و  مــی خواندنــد: » خداونــد  روحانــی 
خــدای مــا و در کــوه مقــدس خویــش. جمیــل در بلنــدی اش و شــادی تمامــی جهــان 
اســت، کــوه صهیــون، در جوانــب شــمال، قریــه پادشــاه عظیــم « )مزامیــر ۴8 : 1 ، 

2 (. » ســالمتی در بــاره هــای تــو باشــد، و رفاهیــت، در قصرهــای تــو «. 
 » دروازه هــای عدالــت را بــر مــن بگشــایید! بــه آنهــا داخــل شــده، یــاه را حمــد 

خواهــم گفــت «. 
» نذرهــای خــود را بــه خداونــد ادا خواهــم کــرد، بــه حضــور تمامــی قــوم وی، در 
صحــن هــای خانــه خداونــد، در انــدرون تــو ای اورشــلیم، هللویــاه! « )مزامیــر 122 : 

7؛ 18 1 : 19؛ 116 : 18، 19(.
درب تمــام خانــه هــای اورشــلیم بــه روی زائــران بــاز بــود، و اتاقهــا رایــگان در 
اختیــار همــه قــرار مــی گرفتنــد! امــا همــه اینهــا بــرای ایــن گردهــم آیــی بســنده نبــود، 
پــس چادرهــا در هــر جــای شــهر کــه میســر بــود و حتــی برفــراز تپــه هــای پیرامــون، 
برپــا مــی شــدند. در شــامگاه چهاردهمیــن روز از مــاه، عیــد ِپَســح جشــن گرفتــه 
مــی شــد و ایــن مراســم صمیمانــه و شــگفت انگیــز یــاد رهایــی از اســارت در مصــر 
را جشــن گرفتــه، و بــه قربانــی ای کــه بــرای رهایــی از اســارت گنــاه نیــاز بــود، اشــاره 
مــی نمــود. زمانــی کــه ناجــی مــا بــر فــراز صلیــب جــان باخــت، اهمیــت ِپَســح کــم 
رنــگ شــد، و فرمــان خــدا عشــای ربانــی را بــه عنــوان یادبــود همــان واقعــه کــه از 

جنــس فصــح بــود، بنیــاد نهــاد.  
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ِپَســح تــا هفــت روز بــا نــان فطیــر جشــن گرفتــه مــی شــد. نخســتین و هفتمیــن 
روز، روزهــای گردهمایــی مقــدس بودنــد، یعنــی زمانــی کــه هیــچ بردگــی ای نبایــد 
صــورت مــی گرفــت. در دومیــن روز جشــن، اولیــن میــوه هــای نوبرانــه بــه حضــور 
خداونــد پیشــکش مــی شــدند. جــو اولیــن دانــه خوراکــی در فلســطین بــود، و در 
آغــاز مراســم جشــن ایــن محصــول تــازه در حــال رســیدن بــود. یــک دســته از محصــول 
توســط کاهــن در برابــر مذبــح گــره زده مــی شــد تــا اعــالم گــردد همــه از آن او اســت. 
تــا زمانــی کــه ایــن مراســم برگــزار نمــی شــدند، هیــچ محصولــی برداشــت نمــی شــد. 
  پنجــاه روز پــس از اهــدای میــوه هــای نوبرانــه، روز پنطیکاســت مــی آمــد، کــه 
جشــن خرمــن و جشــن هفتــه هــا نیــز نامیــده مــی شــد. بــه عنــوان ابــراز شــکرگزاری 
کــه  نــان  قــرص  مــی شــد، دو  آمــاده  بــه شــکل خــوراک  کــه  بــرای محصــول غــالت 
دامنــه  گشــت.  مــی  ارزانــی  خداونــد  حضــور  بــه  بــود،  شــده  پختــه  خمیرمایــه  بــا 
پنطیکاســت بیــش از یــک روز را در بــر مــی گرفــت کــه بــه مراســم مذهبــی تخصیــص 
مــی یافــت.  در هفتمیــن مــاه، نوبــت بــه جشــن عیــد خیمــه مقــدس مــی رســید، کــه بــه 
جشــن درو نیز شــهرت داشــت. این جشــن برای بزرگداشــت بخشــندگی و کرامت 
خداونــد در رابطــه بــا محصــوالت باغهــای زیتــون و تاکســتانها برگــزار مــی گردیــد. ایــن 
عیــد گل سرســبد همــه مراســم و آیینهــای ســاالنه بــه شــمار مــی آمــد. زمیــن بــارآور 
شــده بــود، خرمنهــا درو شــده بودنــد، میــوه هــا، روغــن و شــراب انبــار شــده بودنــد، 
میــوه هــای نوبرانــه ذخیــره شــده بودنــد، و اکنــون مــردم بــه جهــت سپاســگزاری و 
شــکر خداونــدی کــه بزرگوارانــه برکتشــان داده بــود پیــش مــی آمدنــد. ایــن جشــن 
مــی بایســت بــه شــکل وســیعی یــک رخــداد شــادمانه باشــد. تاریــخ آن تنهــا یــک روز 
پــس از فدیــه بــود، یعنــی زمانــی کــه ایــن اطمینــان داده مــی شــد دیگــر شرارتهایشــان 
یــادآوری نمــی گــردد. آنــان اکنــون در مصالحــه بــا خداونــد پیــش مــی آمدنــد تــا بــه 
بــه دلیــل رحمتــش تجلیــل نماینــد. کار و  خوبــی خداونــد شــهادت دهنــد و او را 
تــالش درو بــه پایــان رســیده بــود و رنــج کار ســال آینــده نیــز هنــوز آغــاز نشــده بــود، 
مردم دل نگران چیزی نبودند، پس با آســودگی می توانســتند خود را وقف حال و 
هــوای مقــدس و شــاد آن زمــان دل انگیــز نماینــد. گرچــه تنهــا پــدران وپســران موظــف 
امــکان داشــت، خانــواده  تــا جایــی کــه  لیکــن  بودنــد در جشــنها شــرکت جوینــد، 
هــا نیــز آنــان را همراهــی مــی نمودنــد و بــا میهمــان نــوازی هایشــان ، بــه غالمــان، 
الویــان، غریبــه هــا و مســکینان خــوش آمــد مــی گفتنــد. همچــون ِپَســح، ایــن عیــد 
نیــز بــه مناســبت یادبــود رخــدادی خــاص برگــزار مــی گردیــد. بــه یــاد زندگــی دوران 

540

FA-PP-Body.indd   578 3/20/19   1:18 PM



» اعیاد ساالنه «  |  579

ســرگردانی در بیابــان، اکنــون مــردم مــی بایســت خانــه هایشــان را تــرک کــرده، در 
خیمــه گاههــا یــا کپرهــای ســاخته شــده از شــاخه هــای ســبز » از جنــس درخــت 
نیکــو « زندگــی مــی کردنــد، یعنــی » شــاخه هــای درختــان خرمــا و شــاخه هــای 

درختــان پــر بــرگ و بیدهــای نهــر « )الویــان 23 : ۴0 ، ۴2 ، ۴۳(.
بــه هفــت روز  نخســتین روز، گردهمایــی مقدســی بــود، و هشــتمین روز نیــز 

جشــن اضافــه مــی گردیــد کــه از همــان قواعــد تبعیــت مــی کــرد. 
در این گردهمایی های ســاالنه، قلب پیر و جوان در مراســم خداوند امیدوار 
باعــث  از بخشــهای گوناگــون ســرزمین،  مــردم  کــه همدمــی  مــی شــد، در حالــی 
تقویــت پیوندهایــی مــا بیــن آنــان بــا خداونــد و نیــز یکدیگــر مــی گردیــد. بــرای مــردم 
خداونــد چــه خــوب مــی شــد کــه در زمــان حاضــر جشــن خیمــه مقــدس را برپــا کننــد، 
برای بزرگداشــت شــادی بخش برکات خداوند به آنان. همچنان که بنی اســرائیل 
رهایــی پدرانشــان را کــه خداونــد بــه آنــان ارزانــی داشــته بــوده جشــن مــی گرفتنــد و 
حفاظــت معجــزه وار او از قــوم را در طــول سفرشــان از مصــر بــه یــاد مــی آوردنــد، 
مــا نیــز مــی بایســت شــاکرانه راههــای بــی شــماری را کــه او بــرای خــاج کــردن مــا از 
بــه ســوی روشــنایی ارزشــمند فیــض و حقیقتــش  جهــان و تاریکــی اشــتباهاتمان 

طراحــی نمــوده اســت، بــه خاطــر داشــته باشــیم.
بــرای آنانــی کــه بــه دور از خیمــه مقــدس مــی زیســتند، هــر ســالی بیــش از یــک 
مــاه طــول مــی کشــید تــا خــود را بــه محــل جشــنهای ســاالنه برســانند. ایــن نمونــه 
و  دینــی  عبــادت  و  پرســتش  اهمیــت  بــر  باشــد  تأکیــدی  بایــد  خودگذشــتگی،  از 
غلبــه بــر عالیــق خودخواهانــه و دنیــوی مــا نســبت بــه آنانــی کــه روحانــی و جــاودان 
هســتند. نادیــده گرفتــن امتیــاز دلســوزی و معاشــرت بــا یکدیگــر در مراســم خداونــد 
کــه موجــب قــوت قلــب و امیدواریمــان مــی گــردد، ســبب مــی شــود کــه خاطــره 
یــک اتفــاق ناگــوار را بــرای مدتهــا پیگیــری کنیــم. حقایــق کالم او وضــوح و اهمیــت 
آمــرزش  نفــوذ  از  دیگــر  قلبهایمــان  دهنــد.  مــی  دســت  از  مــا  اندیشــه  در  را  خــود 
بخــش روشــن و انگیختــه نمــی گردنــد، در نتیجــه از نظــر روحانــی افــول مــی کنیــم. 
در مراوداتمــان بــه عنــوان مســیحی، بــه دلیــل فقــدان همــدردی و یکدلــی، خســارات 
زیــادی را متحمــل مــی شــویم. آن شــخصی کــه خــود را نســبت بــه خــود مــی بنــدد، 
درجایگاهــی کــه خداونــد برایــش در نظــر گرفتــه قــرار نمــی گیــرد. مــا همگــی فرزنــدان 
یــک پــدر هســتیم و همگــی بــرای احســاس خوشــبختی بــه یکدیگــر وابســته ایــم. حــق 
خداونــد و انســانیت بــر گــردن مــا اســت. ایــن پــرورش شایســته عناصــر اجتماعــی 
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مــا اســت کــه مــا را بــه همیــاری و همــدردی بــا برادرانمــان ترغیــب نمــوده، مــا را در 
کســب خوشــحالی در تالشــهایمان بــرای برکــت دادن بــه دیگــران توانــا مــی ســازد .

بــرای بزرگداشــت یــک واقعــه نبــود، بلکــه یــک رویــداد  جشــن خیمــه هــا تنهــا 
نمادین نیز به شــمار می آمد. نه تنها به روزهای گذشــته ســرگردانی در بیابان اشــاره 
داشــت، بلکــه ، همچــون جشــن خرمــن، جمــع آوری محصــول زمیــن را جشــن مــی 
گرفــت کــه اشــاره بــه آینــده و روز بــزرگ جمــع آوری محصــول نهایــی داشــت، یعنــی 
زمانــی کــه خداونــد خرمــن، دروگرهایــش را پیــش مــی فرســتد تــا از یــک ســو علفهــای 
هرز را دسته دسته برای فراهم آوردن آتش جمع کنند، و از سوی دیگر گندم را در 

ســیلوهایش ذخیــره ســازند. در آن زمــان شــرور بــه کلــی نابــود خواهــد شــد.
آنچنــان کــه: » گویــا هرگــز نبــوده انــد « )عوبدیــا 16(. و هــر صدایــی کــه در جهــان 
اســت بــا دیگــران بــه جهــت جــالل خداونــد بــا هــم یکــی مــی گردنــد. نگارنــده مکاشــفه 
ایــن چنیــن مــی گویــد: » ســپس شــنیدم هــر مخلوقــی کــه در آســمان و بــر زمیــن و 
زیرزمین و در دریا است، با هرآنچه در آنها است، چنین می سرودند که ستایش و 
حرمت، و جالل و قدرت، تا ابد از آن تخت نشین و بره باد « )مکاشفه 5 آیه 13(.

در عید خیمه ها، اسرائیل خداوند را آنچنان جالل می داد که گویی محبت 
در خــالل ســالهای  مهــرش  پــر  مراقبــت  نیــز  و  از مصــر  در رهایــی شــان  خداونــد 
ســرگردانی در بیابــان را بــه یــاد مــی آورنــد. آنــان همچنیــن هشــیارانه در حالــی کــه 
مراســم روز فدیــه بــه تازگــی بــه پایــان رســیده بــود، آمــرزش و پذیــرش را جشــن مــی 
گرفتنــد. امــا هنگامــی کــه فدیــه شــدگان خداونــد کــه بــرای ابــد از اســارت نفریــن بــه 
ســالمت در کنعــان گردهــم آمــده انــد، یعنــی نفرینــی کــه بــه واســطه آن: » مــا مــی 
تــا هــم اکنــون از دردی همچــون درد زایمــان مــی نالــد «  دانیــم کــه تمــام خلقــت 
بــه شــادی  بــا شــادی وصــف ناپذیــر و سرشــار از جــالل  )رومیــان 8  : 22 (، همــه 
مــی پردازنــد. کار فدیــه مســیح بــرای نــژاد انســان آنــگاه تکمیــل خواهــد گشــت و 

گناهانمــان بــرای ابــد زدوده خواهــد شــد.
» بیابــان و زمیــن خشــک شــادمان خواهــد شــد، و صحــرا بــه وجــد آمــده، مثــل 
گل ســرخ خواهــد شــکفت. شــکوفه بســیار نمــوده، بــا شــادمانی و ترنــم شــادمانی 
خواهــد کــرد. شــوکت لبنــان و زیبایــی کَرَمــل و شــارون، بــه آن عطــا خواهــد شــد. 

جــالل خداونــد و زیبایــی خــدای مــا را مشــاهده خواهنــد نمــود «.
» آنــگاه چشــمان کــوران بــاز خواهــد شــد، و گوشــهای کــران مفتــوح خواهــد 
گردید،  آنگاه لنگان مثل غزال جســت و خیز خواهند نمود، و زبان گنگ خواهد 
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ســرایید. زیــرا کــه آبهــا در بیابــان، و در نهرهــا در صحــرا خواهــد جوشــید. و ســراب 
بــه برکــه،  و مکانهــای خشــک بــه چشــمه هــای آب مبــدل خواهنــد گردیــد. ... و 
در آنجــا شــاهراهی و طریقــی خواهــد بــود، و بــه طریــق مقــدس نامیــده خواهــد 
شــد، و ناپــاکان از آن عبــور نخواهــد کــرد،  بلکــه آن بــه جهــت ایشــان خواهــد بــود. و 
هرکــه ســالک شــود،  اگرچــه هــم جاهــل باشــد، گمــراه نخواهــد گردیــد «؛ » ســیری 
در آنجــا نخواهــد بــود، و حیــوان درنــده ای بــر آن نخواهــد آمــد، و در آنجــا یافــت 
نخواهد شــد، بلکه ناجیان بر آن ســالک خواهد گشــت. و فدیه شــدگان خداوند 
بــاز گشــت نمــوده، بــا ترنــم بــه صهیــون خواهنــد آمــد، و خوشــی جاودانــی بــر ســر 
ایشــان خواهدبــود. و شــادمانی و خوشــی را خواهــد یافــت،  و غــم و نالــه فــرار 

خواهــد کــرد « )اشــعیا 3۵ : 1، 2 ، ۵ -10 (.
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» داوران نخستنی « 

]این فصل بر اساس کتاب داوران بابهای 6 تا 8 و 10 تدوین گردیده است[

قبایــل، پــس از اســکان در کنعــان، جــد و جهــدی بــرای فتــح کامــل ســرزمین از 
خــود نشــان ندادنــد. از آنجــا کــه از قلمــروی کــه تــا آن زمــان بــه دســت آورده بودنــد، 
راضــی بــه نظــر مــی رســیدند، شــوق و ذوقشــان رو بــه ســردی گراییــده بــود، پــس از 
بــر کنعانیــان جزیــه  جنگیــدن دســت شســتند. » و چــون اســرائیل قــوی شــدند، 

نهادنــد، لیکــن ایشــان را تمامــاً بیــرون نکردنــد « )داوران 1  : 28 (.
تــا آنجــا کــه بــه خداونــد مربــوط مــی شــود و بــه تمــام وعــده  هایــی کــه بدانــان 
داده بــود، جامــه عمــل پوشــانید. یوشــع قــدرت کنعانیــان را در هــم شکســته بــود، 
بــه کمکهــای  آنــان کــه  بــرای  ایــن وظیفــه  و ســرزمین را مابیــن قبایــل تقســیم کــرد. 
خداونــد ایمــان داشــتند، باقــی مانــد تــا کار بیــرون رانــدن ســاکنین زمیــن را بــه پایــان 

رســانند، امــا آنــان از انجــام آن ناتــوان ماندنــد.
پــا  زیــر  را  فرمــان خداونــد  مســتقیماً  کنعانیــان،  بــا  بســتن  پیمــان  راه  از  آنــان، 
گذاشــته، بایــن ترتیــب نتواســتند شــرایط مطلوبــی را کــه در آن بایــد کنعــان را بــه 

دارنــد. نــگاه  درآورنــد،  خــود  تصــرف 
در رابطــه بــا بــت پرســتی، خداونــد از همــان نخســتین ارتباطــی کــه در کــوه ســینا 
برقــرار نمــود، بدانــان هشــدار داد. بالفاصلــه پــس از اعــالم قانــون، موســی پیامــی 
دربــاره کنعانیــان داد: » خدایــان ایشــان را ســجده منمــا و آنهــا را عبــادت مکــن و 
بتهــای ایشــان  آنهــا را منهــدم ســاز و  بتهــای  البتــه  موافــق کارهــای ایشــان مکــن، 
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برکــت  را  تــو  نــان و آب  تــا  نماییــد  را عبــادت  را بشــکن. و خداونــد خــدای خــود 
تــو دور خواهــم کــرد « )خــروج 23  : 2۴  و 2۵ (. ایــن  دهــد و بیمــاری را از میــان 
اطمینــان بــه ایشــان داده شــده تــا زمانــی کــه مطیــع بماننــد، خداونــد دشمنانشــان را 
دربرابرشــان تســلیم خواهد نمود: » و خوف خود را پیش روی تو خواهم فرســتاد 
و هــر قومــی را کــه بدیشــان برســی متحیــر خواهــم ســاخت و جمیــع دشــمنانت 
را پیــش تــو روگــردان خواهــم ســاخت. و زنبورهــا پیــش روی تــو خواهــم فرســتاد 
تــا حویــان و کنعانیــان و حتیــان را از حضــورت براننــد. ایشــان را در یــک ســال از 
حضــور تــو نخواهــم رانــد، مبــادا زمیــن ویــران گــردد و حیوانــات صحــرا بــر تــو زیــاده 
شــوند. ایشــان را از پیــش روی تــو بــه تدریــج خواهــم رانــد تــا کثیــر شــوی و زمیــن را 
متصرف کردی ... زیرا ســاکنان آن زمین را به دســت شــما خواهم ســپرد و ایشــان 
را از پیــش روی خــود خواهــی رانــد. بــا ایشــان و خدایــان ایشــان عهــد مبنــد. در 
ســرزمین تــو ســاکن نشــوند، مبــادا تــو را بــر مــن عاصــی گرداننــد و خدایــان ایشــان را 
عبــادت کنــی و دامــی بــرای تــو باشــد « )خــروج 23  : 27 -33  (. موســی، پیــش از 
مرگــش، ایــن محدودیتهــا را بــه صادقانــه تریــن وجهــی دائمــاً تکــرار مــی نمــود. یوشــع 

نیــز همــواره آنــان را بازگــو مــی کــرد.
خداونــد قومــش را بــه عنــوان یــک دژ مســتحکم در کنعــان مســتقر ســاخته بــود 
تــا در برابرجریــان شــرارتهای اخالقــی بایســتد، تــا بدیــن ترتیــب جهــان را از ســیل 
خانمــان برانــداز ایــن نــوع تفکــر حفــظ نمایــد. اگــر بــه او مؤمــن و وفــادار مــی ماندنــد، 
خداونــد اراده کــرده بــود تــا اســرائیل را فاتــح نبردهــا ســازد. مللــی بســیار بزرگتــر و 
نیرومندتــر از کنعانیــان را بــه دستشــان تســلیم مــی ســاخت. وعــده او مــی گفــت: 
» زیــرا اگــر تمامــی ایــن اوامــر را کــه مــن بــه جهــت عمــل نمــودن بــه شــما امــر مــی 
فرمایــم، نیکــو نــگاه داریــد، ... آنــگاه خداونــد جمیــع ایــن امتهــا را از حضــور شــما 
اخــراج خواهــد نمــود، و شــما امتهــای بزرگتــر و قــوی تــر از خــود را تســخیر خواهیــد 
نمــود. هــر جایــی کــه کــف پــای شــما بــر آن گــذارده شــود، از آن شــما خواهــد بــود، از 
بیابــان و از لبنــان و از نهــر، یعنــی نهــر فــرات تــا دریــای غربــی، حــدود شــما خواهــد 
بــود. و هیچکــس یــارای مقاومــت بــا شــما نخواهــد داشــت، زیــرا خداونــد خــدای 
قــدم مــی زنیــد مســتولی  بــه آن  بــر تمامــی زمیــن کــه  تــرس و خــوف شــما را  شــما 

خواهــم ســاخت، چنانکــه بــه شــما گفتــه اســت « )تثنیــه 11 : 22 -2۵ (.
لیکــن آنــان، کــه بــه سرنوشــت واالی خــود بــی توجــه بودنــد، راه و روش تــن آســایی 
و خــود محــوری را در پیــش گرفتنــدو بــه ســادگی فرصــت فتــح کامــل ســرزمین را از 
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کــف دادنــد! و بــرای چندیــن نســل پیاپــی، از آثــار باقــی مانــده از ایــن مردمــان بــت 
پرســت در رنــج بودنــد، همچنــان کــه ایــن نبــوت بــه آنــان مــی گفــت همچــون » خــار « 
در چشمانشــان خواهند بود، و همچون » تیغ « در پهلویشــان. )اعداد 33  : ۵۵ (.

بنــی اســرائیل بــا کفــار و بــی ایمانــان » آمیختنــد و کارهــای ایشــان را آموختنــد. 
)مزامیــر 106  : 3۵ (.

 آنــان بــا کنعانیــان وصلــت نمودنــد، و بــت پرســتی ماننــد طاعــون در سراســر 
بــرای  آنکــه  تــا  نمودنــد  پرســتش  را  ایشــان  بتهــای  و   « یافــت.  گســترش  ســرزمین 
ایشــان دام گردیــد. و پســران و دختــران خویــش را بــرای دیوهــا قربانــی گذرانیدنــد 
... و زمین از خون ملّوث گردید ... لذا خشــم خداوند بر قوم خود افروخته شــد 

و میــراث خویــش را مکــروه داشــت « )مزامیــر 106 : ۳6 -۴0 (.
تا آن نســلی که از یوشــع دســتورالعمل را دریافت می کردند، منقرض شــوند، 
بــت پرســتی پیشــرفت ناچیــزی داشــت. امــا والدیــن بــرای فرزندانشــان راه شــرک 
را آمــاده ســاختند. بــی حرمتــی بــه ممنوعیتهــای خداونــد بــرای آنانــی کــه کنعــان را 
تصاحب نمودند، بذر شــرارتی بود که میوه های تلخ و فاســد بســیاری به بار آورد 
که در نســلهای آینده دیده شــد. عادات ســاده یهودیان موجب ســالمت جســمی 
شــان گشــته بــود! اّمــا همنشــینی بــا بــی ایمانــان منجــر بــه از دســت دادن اشــتها و 
غرایضشــان گردیــد، کــه نتیجــه آن کاهــش تدریجــی قــوای جســمانی و نیــز سســتی 
نیروهــای ذهنــی و اخالقــی شــان شــد. بنــی اســرائیل بــا گناهانــش از خداونــد جــدا 
گردیــد! قــدرت او از آنــان برداشــته شــد، و دیگــر نمــی توانســتند بــر دشمنانشــان 
مســتولی شــوند. بدیــن ترتیــب تســلیم همــان امتهایــی شــدند کــه از طریــق خــدا مــی 
توانســتند بر آنان غالب آیند. » خداوند خدای خود را که خدای پدرانشــان بود، 
فرامــوش کردنــد، همــو کــه آنــان را از زمیــن مصــر بیــرون آورد «، » و قــوم خــود را 
مثــل گوســفندان کوچانیــد و ایشــان را در صحــرا مثــل گلــه راهنمایــی نمــود «، » و 
بــه مقامهــای بلنــد خــود خشــم او را بــه هیجــان آوردنــد و بــه بتهــای خویــش غیــرت او 

را جنبــش دادنــد « )داوران 2: 12(.
بنابرایــن خداونــد » مســکن شــیلوه را تــرک نمــود، آن خیمــه ای را کــه در میــان 
آدمیــان برپــا ســاخته بــود، و )تابــوت( قــوت خــود را بــه اســیری داد و جمــال خویــش 
را بــه دســت دشــمن ســپرد « )مزامیــر 78: ۵2، ۵8 ، 60 ، 61 (. بــا ایــن حــال خداونــد 
دلــش  بــا خداونــد  کــه  بــود  مانــده  نســاخت. هنــوز کســی  رهــا  را مطلقــاً  قومــش 
راســت باشــد و هر از چند گاهی خداوند مردانی مؤمن و دلیر را می انگیخت تا 
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فتنــه بــت پرســتی را خامــوش نمــوده، اســرائیلیان را از شــر دشمنانشــان رهــا ســازد. 
لیکــن هنگامــی کــه رهایــی بخــش مــی مــرد و قــوم از قدرتشــان خلــع یــد مــی شــدند، 
بــه تدریــج بــه ســوی بتهایشــان تمایــل مــی یافتنــد. و بدیــن ترتیــب داســتان قهقــرا 
و تأدیــب، اعتــراف و رهایــی، بارهــا و بارهــا تکــرار گردیــد. پادشــاه بیــن النهریــن، 
پادشــاه مــوآب، و پــس از آنــان فلســطینیان، و کنعانیــان حــازور، بــه رهبــری سیســرا، 
دیــوره و  ایهــود،  ُعتَنئیــل، شــمَجر،  قــوم اســرائیل شــدند.  بــر  نوبــت ســتمگران  بــه 
یــاراق بــه عنــوان رهایــی بخشــان اســرائیل برخواســتند. امــا دوبــاره » بنــی اســرائیل 
در نظر خداوند شــرارت کردند: و خداوند آنان را به دســتان مدیان تســلیم کرد «. 
تــا آن هنــگام دســت ســتمگران بــه آرامــی بــر قبایــل ســاکن بخــش شــرقی اردن افتــاده 

بــود، لیکــن در فاجعــه کنونــی آنــان نخســتین مصیبــت دیــدگان بودنــد.
هنــو عمالیقیــان در جنــوب، و نیــز مدیانــی هــا در مرزهــای شــرقی و صحراهــای 
مــاورای آن دشــمنان تســلیم ناپذیــر و بــی رحــم اســرائیلیان بودنــد. ملــت دومــی کــه 
بــه آن اشــاره گردیــد در روزگار موســی تقریبــا نابــود شــده بودنــد، امــا پــس از مدتــی 
تعدادشــان در اثر زاد و ولد به ســرعت رشــد نمود، پس پرشــمار و نیرومند گشــتند. 
آنــان تشــنه انتقــام بودنــد: و حــال کــه خداونــد دســت حمایــت خــود را از اســرائیل 
برداشته بود، وقت برای منظورشان بسیار مناسب می نمود. نه تنها قبایل مشرق 
اردن، بلکــه همــه ســرزمین از انتقــام آنهــا رنــج کشــیدند. صحــرا نشــینان وحشــی و بــی 
رحــم » مثــل ملــخ بــی شــمار « )داوران 6: ۵ ( دســته، دســته بــا گلــه هــا و رمــه هایشــان 
به سرزمین آمدند. همچون طاعونی بلعنده در سرتاسر زمین، از رود اردن گرفته تا 
فلســطین، پخــش شــدند. بــه محــض رســیدن محصــول آمدنــد، و تــا هنــگام برداشــت 
آخریــن میــوه هــای زمیــن ماندنــد. مــزاع را تهــی کردنــد، ســاکنین زمیــن را غــارت کــرده 
بــا آنــان بدرفتــاری نمودنــد، و پــس از آن بــه صحــرا بازگشــتند. بدیــن ترتیــب اســرائیلی 
هایــی کــه در بخــش بــاز ســرزمین ســکنی گزیــده بودنــد ناگزیــر بــه تــرک خانــه هــای خــود 
شــدند تــا در شــهرهای محصــور گــرد آمــده، در اســتحکامات پنــاه گیرنــد! حتــی برخــی 
در میان غارها و اســتحکامت ســنگی واقع در میان کوهها به دنبال ســرپناه بودند. 
ایــن ســتمگری هفــت ســال ادامــه یافــت، و پــس از آن، همیــن کــه مــردم بــا پریشــانی 
و انــدوه بــه سرزنشــهای خداونــد گــوش فرادادنــده و بــه گناهشــان معتــرف گشــتند، 

خداونــد مجــدداً بــرای آنــان یــاوری برگزیــد.
بــدان  ایــن خانــواده  کــه  بخشــی  منســی.  قبیلــه  از  بــود،  یــوآش  پســر  جدعــون 
متعلــق بــود، از هیــچ منســب برجســته ای برخــوردار نبــود، امــا همــه مــردم خانــواده 
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پســران شــجاع وی،  میــان  از  مــی شــد  مــی شــناختند. گفتــه  دلیــری  بــه  را  یوشــع 
» هــر یــک مثــال شــاهزادگان بودنــد «. همگــی آنــان بــه جــز یکــی در نبردهایــی کــه 
بــا مدیانــی هــا داشــتند از پــای درآمــده بودنــده و همــان یکــی باعــث شــده بــود کــه 
نامــش لــرزه بــر انــدام مدیانــی هــا افتــد. بــرای جدعــون نــدای آســمانی در رســید تــا 
نجــات دهنــده مردمــش گــردد. در همــان لحظــه او مشــغول کوبیــدن خرمــن گنــدم 
بــود. مقــدار ناچیــزی از محصــول پنهــان شــده بــود، و او کــه جــرأت نداشــت آن چنــد 
دانــه را در انظــار مــردم در خرمــن کــوب، بکوبــد، بــه چرخشــتی متوســل شــده بــود! 
زیــرا کــه هنــوز بــه فصــل رســیدن انگــور بســیار مانــده بــوده پــس مــردم بــه تاکســتانها 
کمتــر توجــه مــی کردنــد. همچنــان کــه جدعــون در خلــوت و ســکوت مشــغول کار 
بــود بــا غمــی جانــکاه دربــاره وضعیــت اســرائیل اندیشــید، و راههــای شکســتن یــوغ 

ســتمگران بــر مــردم را بــا خــود بررســی کــرد. 
بــه ناگهــان » فرشــته خداونــد « بــر او ظاهــر گشــت و خطابــش نمــود:» ای مــرد 

زورآور، خداونــد بــا تــو اســت «.
وی پاســخ داد: » آه ای خداونــد مــن، اگــر خداونــد بــا ماســت، پــس چــرا ایــن 
همــه بــر مــا واقــع شــده اســت، و کجاســت جمیــع اعمــال عجیــب او کــه پــدران مــا 
بــرای مــا ذکــر کــرده، و گفتــه انــد کــه آیــا خداونــد مــا را از مصــر بیــرون نیــاورد؟ لیکــن 

االن خداونــد مــا را تــرک کــرده، و بــه دســت مدیــان تســلیم نمــوده اســت «.
پیــام آور آســمانها در پاســخ گفــت: » بــه ایــن قــّوت خــود بــرو و اســرائیل را از 
دســت مدیــان رهایــی ده! آیــا مــن تــو را نفرســتادم؟» . جدعــون خواســتار نشــانه 
ای شــد تــا اطمینــان یابــد فرشــته عهــدی کــه پیــش از آن نیــز بــرای اســرائیل کار کــرده 
بــود، بــه راســتی او را فراخوانــده اســت. فرشــته خداونــد کــه پیشــتر بــا ابراهیــم هــم 
صحبــت شــده بــود، اندکــی درنــگ کــرد تــا از مهمــان نــوازی وی بهــره منــد گــردد! 
اکنــون جدعــون از پیــام آور خداونــد اســتدعا نمــود کــه مهمــان وی باشــد. بــا شــتاب 
بــه درون چــادر رفــت و از ذخیــره اندکــش یــک بزغالــه و چنــد قــرص نــان فطیــر آورد 
و نــزد فرشــته گذاشــت. امــا فرشــته از او درخواســت کــرد: » گوشــت و قرصهــای 
فطیــر را بــردار و بــر روی آن صخــره بگــذار، و آب گوشــت را بریــز «. جدعــون چنیــن 
کــرد، آنــگاه نشــانه ای کــه او خواســته بــود، ارائــه گردیــد: فرشــته بــا عصایــی کــه در 
دســت داشــت، گوشــت و قرصهــای فطیــر را لمــس نمــود، ســپس شــعله ای کــه 
از صخــره بیــرون جســت، همــه قربانــی را بــه کام خــود کشــید. پــی از آن فرشــته از 

نظــر ناپدیــد گشــت. 
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منطقــه  در  بــود،  ســهیم  میهنانــش  هــم  ارتــداد  در  کــه  یــوآش،  جدعــون،  پــدر 
ســکونت خــود، ُغفــرَه، مذبــح بزرگــی بــرای بعــل بنــا کــرده بــود، کــه مــردم شــهر در آن 
مــکان عبــادت مــی نمودنــد. جدعــون فرمــان یافــت آن مذبــح را ویــران کــرده، بــر روی 
ســنگهای آن کــه هدایــا ارزانــی مــی شــدند، قربانگاهــی بــرای خداونــد بنــا نمایــد تــا 
بــه خداونــد قربانــی ای تقدیــم گــردد. مســئولیت اهــدای قربانــی بــه کاهنــان ســپرده 
شــده بــود و در مذبــح شــیلوه امــری ممنــوع بــود، امــا همــان کســی کــه مراســم آیینــی 
را بنیــان گذاشــته بــود، و همگــی هدایــا بــرای تقدیــم بــه او عرضــه مــی شــدند، ایــن 
قــدرت را داشــت کــه مقــررات را تغییــر دهــد. رهایــی اســرائیل بایــد در پــی اعترافــی 
صادقانــه بــر علیــه عبــادت بعــل انجــام مــی پذیرفــت. جدعــون مــی بایســت پیــش از 

آغــاز نبــرد بــا دشــمنان قومــش، بــر علیــه بــت پرســتی اعــالم نبــرد نمایــد. 
رهنمــود الهــی، مؤمنانــه انجــام گرفــت. او کــه آگاه بــود اگــر بــه شــکل آشــکار 
گرفــت  تصمیــم  شــد،  خواهــد  روبــرو  مخالفــت  بــا  دهــد،  انجــام  را  تالشــهایش 
کمــک  بــا  شــب  یــک  در  چیــز  همــه  نمایــد:  اجــرا  را  مأموریتــش  نهانــی  شــکل  بــه 
خادمینــش انجــام گردیــد. فــردا صبــح کــه مــردم ُغفــرَه بــرای هدایایشــان بــه پــای مذبــح 
بعــل رســیدند، خشــمی ســوزان سراســر وجودشــان را فراگرفــت. اگــر یــوآش کــه از 
جریــان حضــور فرشــته آگاه شــده بــود، جلــوی مــردم را نگرفتــه بــود، بــی شــک جــان 
جدعــون را مــی گرفتنــد. یــوآش خطابشــان کــرد: » آیــا شــما بــرای بعــل محاجــه مــی 
کنیــد؟ و آیــا شــما او را مــی رهانیــد؟ هرکــه بــر او محاجــه نمایــد، همیــن صبــح کشــته 
شــود؟ و اگــر او خــدا اســت، بــرای خــود محاجــه نمایــد، چونکــه کســی مذبــح او را 
منهــدم ســاخته اســت «. اگــر بعــل نمــی توانســت از مذبــح خــود دفــاع کنــد، چگونــه 

مــی شــد از قــدرت وی بــرای عبــادت کننــدگان خــود اطمینــان داشــت؟
و  گشــت!  ناپدیــد  ناگهــان  بــه  جدعــون  علیــه  بــر  جویانــه  انتقــام  افــکار  تمــام 
هنگامــی کــه شــیپور نبــرد را بــه صــدا درآورد، مــردان عرفــه در میــان اولیــن کســانی 
بودنــد کــه در صــف اول جنــگ حاضــر شــدند. پیکهــا بــه ســوی قبایــل خــود، منســی، 

اشــیر، زبولــون و نفتالــی گســیل شــدند، و همگــی بــه دعــوت لبیــک گفتنــد. 
جدعــون هنــوز جــرأت نداشــت بــدون آنکــه گــواه بیشــتری از فراخوانــی خــود 
توســط خداونــد دریافــت نمایــد خــود را در رأس لشــکر قــرار دهــد و اطمینــان یابــد 
کــه خداونــد در همــه حــال بــا وی خواهــد بــود. پــس دعــا کــرد: » اگــر اســرائیل را بــر 
حســب ســخن خــود بــه دســت مــن نجــات خواهــی داد، اینــک مــن در خرمنــگاه، 
پوســت پشــمینی مــی گــذارم و اگــر شــبنم فقــط بــر پوســت باشــد و بــر تمامــی زمیــن 
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خشــکی بــَود، خواهــم دانســت کــه اســرائیل را بــر حســب قــول خــود بــه دســت مــن 
نجــات خواهــی داد «. صبحــدم پوســتین نمنــاک بــود، لیکــن زمیــن کامــال خشــک. 
امــا بــاز هــم شــکی پیــش آمــد، از آنجایــی کــه پوســتین پشــمی طبیعتــاً هــر رطوبتــی کــه 
در هــوا اســت را بــه خــود جــذب مــی کنــد، ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه نتیجــه 
آزمــون خطــا بــوده باشــد. از ایــن رو تقاضــا نمــود کــه نشــانه خداونــد نتیجــه معکــوس 
ناخشــنودی  موجــب  او  حــد  از  بیــش  احتیــاط  کــه  تقاضــا  ایــن  بــا  باشــد،  داشــته 

خداونــد نگــردد. خواســته او بــرآورده شــد. 
بدیــن ترتیــب جدعــون کــه اطمینــان قلبــی یافتــه بــود، بــا نیروهایــش بــه ســوی نبــرد 
بــا دشــمن تاخــت. » و اهــل مدیــان و عمالیــق و جمیــع بنــی مشــرق مثــل ملــخ، بــی 
شــمار در وادی )یزرعیــل( ریختــه بودنــد «. شــمار تمــام نیروهایــی کــه جدعــون تحــت 
فرمان خود داشت تنها به سی و دو هزار نفر می رسید؟ لیکن خداوند در رابطه با 
لشــکر عظیــم دشــمن کــه در برابــر وی صــف آرایــی کــرده بــود، فرمــود: » قومــی کــه بــا تــو 
هستند، زیاده از آنند که مدعیان را به دست ایشان تسلیم نمایند، مبادا اسرائیل 
بــر مــن فخــر نمــوده، بگویــد کــه دســت مــا، مــا را نجــات داد. پــس االن بــه گــوش قــوم 
نــدا کــرده، بگــو هــر کــس کــه ترســان و هراســان باشــد از کــوه جلعــاد برگشــته، روانــه 
شــود «. آنانــی کــه خــوش نمــی داشــتند بــا خطــرات و ســختی هــا روبــرو گردنــد، یــا 
عالیق دنیوی شان دل آنان را از کار خداوند به سوی خود می کشید، هیچ قدرتی 

بــه ارتشــهای اســرائیل نمــی افزودنــد. حضورشــان تنهــا نشــانه ای از ضعــف بــود.
در بیــن اســرائیلیان قانونــی وضــع گشــته بــود کــه مــی گفــت پیــش از رفتــن بــه نبــرد 
ایــن شــهادت بایــد در سرتاســر لشــکر اعــالم گــردد: » کیســت کــه خانــه نــو بنــا کــرده، 
آن را وقــف نکــرده اســت؟ او روانــه شــده، بــه خانــه خــود برگــردد، مبــادا در جنــگ 
بمیرد و دیگری آن را تخصیص نماید. و کیســت که تاکســتانی غرس نموده، آن را 
حــالل نکــرده اســت! او روانــه شــده، بــه خانــه خــود برگــردد، مبــادا در جنــگ بمیــرد. 
و کیســت کــه دختــری نامــزد کــرده، بــه نــکاح در نیــاورده اســت، او روانــه شــده، بــه 
خانــه خــود برگــردد، مبــادا در جنــگ بمیــرد و دیگــری او را بــه نــکاح در آورد «. پــس 
از آن افســران و امــرای ارتــش بایــد چیــزی بیشــتر از دیگــران بــه ایــن شــهادت مــی 
افزودنــد: » کیســت کــه ترســان و ضعیــف دل اســت! او روانــه شــده، بــه خانــه اش 

برگــردد، مبــادا دل برادرانــش مثــل دل او گداختــه شــود « )تثنیــه 20  : 8-۵ (.
از آنجــا کــه تعــداد آنــان در مقایســه بــا دشــمن انــدک بــود، جدعــون از گفتــن 
اعــالم عــادی خــودداری نمــود. از اینکــه بگویــد تعــداد نفــرات ارتــش او بســیار زیــاد 
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اســت دچــار بهــت و حیــرت شــده بــود. لیکــن خداونــد شــاهد غــرور و بــی ایمانــی 
موجود در قلب قوم خود بود. آنان که از دعوت جدعون به هیجان آمده بودند، 
آمــاده ثبــت نــام در لشــکر وی شــدند، لیکــن بســیاری بــا دیــدن خیــل عظیــم مدیانــی 
هــا بــه وحشــت افتادنــد. بــا ایــن حــال اگــر اســرائیل پیــروز شــده بــود، همانهــا بــه 
جــای اینکــه پیــروزی را بــه خداونــد منتســب نماینــد، آن را بــه پــای خــود مــی نوشــتند. 
جدعــون از رهنمــود خداونــد پیــروی نمــود، و بــا دلــی دردمنــد دیــد کــه تعــداد بیســت 
و دو هــزار نفــر یــا چیــزی بیــش از دو ســوم مجمــوع افــرادش او را تــرک کــرده، راهــی 
خانــه هایشــان شــده انــد. یــک بــار دیگــر کالم خــدا خطــاب بــه او گفــت: » بــاز هــم 
قــوم زیــاده انــد! ایشــان را نــزد آب بیــاور تــا ایشــان را آنجــا بــرای تــو بیازمایــم، و هــر 
کــه تــو را گویــم ایــن بــا تــو بــرود، او همــراه تــو خواهــد رفــت، و هرکــه بــا تــو گویــم ایــن 
بــا تــو نــرود، او نخواهــد رفــت «. مــردم بــا تصــور یــک پیشــروی آنــی بــه ســوی دشــمن 
بــا شــتاب،  بــه ســوی کنــاره آب رهنمــون شــدند. چنــد نفــری در حیــن راه رفتــن، 
کمــی آب در کاســه دستانشــان ریختنــد و آن را نوشــیدند! امــا چیــزی نگذشــت کــه 
عــده دیگــری بــر روی زانوانشــان خــم شــده، بــا آســودگی از روی رودخانــه شــروع بــه 
نوشــیدن کردنــد. تعــداد آنهایــی کــه آب را از دستانشــان نوشــیده بودند،ســیصد 
نفــر از مجمــوع ده هــزار نفــر بــود؛ بــا ایــن وجــود تنهــا همیــن افــراد برگزیــده شــدند؛ 
بقیــه افــراد مجــاز بودنــد بــه خانــه هــای خــود بــاز گردنــد. اغلــب شــخصیت را مــی 
تــوان بــا ســاده تریــن واســطه هــا آزمــود. آنانــی کــه بــه هنــگام خطــر مصمــم بودنــد، 
تنهــا نیازهــای خــود را مرتفــع نماینــد، نمــی توانســتند بــه وقــت ضــرورت مــورد اعتمــاد 
باشــند. جایــی بــرای تــن آســایی و خــود محــوری در کار خداونــد وجــود نــدارد. مــردان 
برگزیــده خداونــد همــان معــدود افــرادی بودنــد کــه خواســت خــود را ارجــح بــر تأخیــر 
در انجــام وظیفــه خــدا تشــخیص ندادنــد. ایــن ســیصد نفــر نــه تنهــا از شــجاعت و 
اتــکای بــه نفــس برخــوردار بودنــد، بــل مــردان ایمــان نیــز بودنــد. آنــان خــود را هرگــز 
تســلیم بــت پرســتی نکــرده بودنــد. خداونــد مــی توانســت آنــان را راهنمایــی کــرده، 
از طریــق آنــان رهایــی را بــرای اســرائیل بــه ارمغــان آورد. موفقیــت در گــرو تعــداد 
نیســت. بــرای خداونــد فرقــی نــدارد کــه رهایــی را از طریــق معــدود افــرادی اعطــا 
نمایــد یــا عــده بــی شــماری مــردم. چیــزی کــه موجــب جــالل خداونــد مــی گــردد عــده 

مــردم نیســت، بــل شــخصیت آنهایــی اســت کــه خدمتــش مــی نماینــد.
اســرائیلیان بــر روی پیشــانی تپــه ای مشــرف بــر مــکان اردوگاه مهاجمــان مســتقر 
شــدند. » و اهلــی مدیــان و عمالیــق و جمیــع بنــی مشــرق مثــل ملــخ، بــی شــمار در 
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وادی ریختــه بودنــد و شــتران ایشــان را مثــل ریــگ کــه بــر کنــاره دریــا بــی حســاب 
اســت شــماره ای نبــود « )داوران 7 : 12 (. فکــر نبــرد فــردا، لــرزه بــر انــدام جدعــون 
بــه  بــه او اعــالم فرمــود  بــا وی ســخن گفــت و  افکنــد. امــا شــب هنــگام خداونــد 
همــراه فُــورَه ، غالمــش، بــه اردوگاه مدیانــی هــا بــرود، و بــه چیزهایــی کــه در آنجــا 
گفته می شود گوش دهد تا قوت قلب یابد. او رفت، و در حالی که در تاریکی 
و ســکوت انتظــار مــی کشــید، شــنید ســربازی خــواب خــود را بــرای همراهــش بازگــو 
مــی نمایــد: » و هــان گــرده ای نــان جویــن در میــان اردوی مدیــان غلطانیــده شــده، 
بــه خیمــه ای برخــورد و آن را چنــان زد کــه افتــاد و آن را واژگــون ســاخت، چنــان کــه 
خیمــه بــر زمیــن پهــن شــد «. آن دیگــری در پاســخ چیــزی گفــت کــه قلــب شــنونده را 
به شــعف آورد: » این نیســت جز شمشــیر جدعون بن یواَش، مرد اســرائیلی، زیرا 
خــدا مدیــان و تمــام اردو را بــه دســت او تســلیم کــرده اســت. جدعــون دریافــت ایــن 
صــدای خداونــد بــود کــه از دهــان مدیانــی هــای غریبــه بــا او ســخن مــی گویــد. بــه 
هنــگام بازگشــت بــه جمــع ســیصد مــردی کــه در اختیــار داشــت، گفــت: » برخیزیــد 

زیــرا کــه خداونــد مدیــان و تمــام اردو را بــه دســت او تســلیم کــرده اســت «.
درنــگ  بــی  نیــز  او  و  داشــت،  او عرضــه  بــه  را  طــرح حملــه  رهنمــود خداونــد 
تصمیــم بــه اجرایــش گرفــت. ســیصد مــرد جنگــی بــه ســه گــروه تقســیم شــدند. بــه 
هــر مــرد یــک شــیپور و مشــعلی داده شــد کــه در ســبویی خالــی پنهــان گشــته بــود 
مــردان در چنیــن وضعیتــی بــه هنــگام نزدیــک شــدن بــه اردوگاه دشــمن از جهــات 
مختلــف مســتقر شــدند. در ســیاهی مرگبــار شــب، عالمــت حملــه جدعــون، کــه 
نفیر شــیپوری بود، ســیصد مرد دلیر در شیپورهایشــان دمیدند: ســپس مشــعلهای 
فروزانشــان را از سبوهایشــان بیــرون آوردنــد، و بــا نعــره هــای هولنــاک جنگجویانــه 
بــه ســوی دشــمن هجــوم بردنــد و فریــاد برآوردنــد » شمشــیر خداونــد و جدعــون! «.

لشکر خفته ناگهان از خواب جست. از هر گوشه ای نور مشعلهای فروزان 
بــه چشــم مــی خــورد. از هــر ســویی نفیــر شــیپور بــه گــوش مــی رســید کــه بــا فریــاد 
مهاجمیــن در هــم آمیختــه بــود. مدیانــی هــا کــه خــود در مقابــل نیرویــی خــرد کننــده 
مــی دیدنــد، از تــرس قالــب تهــی کردنــد. از وحشــت صــدای فریادهــا، بــرای نجــات 
جانشــان پــا بــه فــرار گذاشــتند و همقطارانشــان را بــا دشــمن اشــتباه گرفتــه، یکدیگــر 
را قتــل عــام نمودنــد. همیــن کــه خبــر پیــروزی منتشــر گشــت، هــزاران اســرائیلی کــه 
از جنــگ بــه ســوی خانــه هایشــان در حــال بازگشــت بودنــد، رجعــت نمــوده، در 
کار تعقیــب دشــمن در حــال فرارشــان شــرکت نمودنــد. مدیانــی هــا کــه بــه ســوی 
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اردن مــی رفتنــد، امیــدوار بودنــد هــر چــه زودتــر بــه قلمــرو خــود، یعنــی آن ســوی 
رود، برســند. در همیــن حیــن، جدعــون و ســیصد مــردش گرچــه خســته بودنــد، 
بــه ســختی از رودخانــه ای کــه پیشــتر کرانــه  لیکــن تعقیــب مــی کردنــد. جدعــون 
دیگــرش فتــح گشــته بــود، عبــور نمــود. جدعــون از زَتـَـح و َصلُمونـَـع، ســرداران تمامــی 
لشــکر دشــمن، کــه بــه همــراه پانــزده هــزار مــرد جنگــی خــود مــی گریختنــد، پیشــی 
بــود، و رهبرانشــان اســیر و ســپس  بــه کل از هــم گسســته  گرفــت، نیروهایشــان 

کشــته شــدند. 
در همیــن یــک فقــره شکســت، چیــزی در حــدود یکصــد و بیســت هــزار نفــر از 
مهاجمــان هــالک گردیدنــد. قــدرت مدیــان مضمحــل شــده بــود، آنچنــان کــه دیگــر 
قــادر نبودنــد بــر علیــه اســرائیل دســت بــه جنــگ بزننــد. خبرهــا بــه ســرعت در همــه 
جــا پیچیــده یــک بــار دیگــر خــدای اســرائیل بــرای آنهــا جنگیــده بــود. هنگامــی کــه 
اقــوام دورتــا دورشــان دریافتنــد چــه ابــزار ســاده ای موجــب برتــری اســرائیل بــر نیــروی 
شــهامت مــردان جنگــی شــان گشــته اســت، هیــچ کالمــی نمــی توانســت وحشــتی 

کــه در دلشــان افتــاده بــوده را توصیــف نمایــد.
رهبــری را کــه خداونــد بــرای ســرنگونی مدیانــی هــا برگزیــد از هیــچ منســب و 
مقامــی در بیــن اســرائیل برخــوردار نبــود. او نــه فرمانــروا بــود، نــه کاهــن و نــه الوی. 
امــا  دانســت.  مــی  دیگــران  از  کمتــر  پــدرش  میــان خانــواده  در  را  خــود  حتــی وی 
خداونــد در او مــردی یافــت از جنــس شــجاعت وصداقــت. او بــه خــود اطمینــان 
نداشــت و تنهــا مــی خواســت پیــرو رهنمودهــای خداونــد باشــد. خداونــد همیشــه 
کارهایــش مــردان مســتعد را بــر نمــی گزینــد، بلکــه آنهایــی را انتخــاب مــی نمایــد کــه 
بــه بهتریــن وجهــی مــی توانــد از آنــان اســتفاده کنــد. » و تواضــع، پیشــرو حرمــت مــی 
باشــد « )مزامیــر 1۵: 33(. خداونــد مــی توانــد در میــان آنانــی کــه از ناتوانــی خــود 
بــه نیکــی آگاه بــوده، بــه او همچــون رهبــر و سرچشــمه قدرتشــان ایمــان دارنــد، بــه 
مؤثرتریــن وجهــی کار کنــد. او آنــان را بــا اتحــاد ضعفهایشــان بــه نیــروی الیــزال خــود 

قدرتمنــد ســاخته، بــا ارتبــاط اش بــه نادانــی آنــان، دانایشــان مــی گردانــد.
کارهــای  مردمــش  بــرای  خداونــد  دارنــد،  نــگاه  را  راســتین  فروتنــی  آنــان  اگــر   
بیشــتری خواهــد کــرد! امــا تنهــا عــده قلیلــی هســتند کــه مــی تواننــد پــس از کســب 
بــه  وابســتگی شــان  آنکــه خودخــواه شــده،  بــی  بــزرگ،  و موفقیتهــای  مســئولیتها 
خداونــد را فرامــوش نماینــد، همچنــان مــورد اطمینــان باقــی بماننــد. بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه خداونــد در گزینــش ابــزار انجــام کارهایــش از آنهایــی کــه دنیــا محتــرم، 
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بــزرگ، مســتعد و هوشمندشــان مــی دانــد، مــی گــذرد. آنــان اغلــب بیــش از حــد 
نســبت بــه خــود مغــرور و مطمئــن هســتند. آنــان بــا خــود داری از مشــورت جویــی از 

خداونــد احســاس رقابــت در قــدرت مــی نماینــد.
بــه دور  ارتــش یوشــع  قــدرت خداونــد، همــان عمــل ســاده دمیــدن شــیپور  بــا 
بــرای  دیوارهــای اریحــا، و گــروه کوچــک جدعــون در برابــر لشــکر عظیــم مدیــان، 
ســرنگونی نیــروی دشــمنانش مؤثــر افتــاد. کامــل تریــن ســاز و کارهایــی کــه تــا کنــون 
خــرد خداونــد  و  قــدرت  از  ملهــم  کــه  آنچــه  جــز  بــه  اســت،  کــرده  انســان طراحــی 
اســت، بــا شکســت روبــرو خواهنــد شــد، در حالــی کــه نومیــد کننــده تریــن شــیوه 
ایمــان و  هــا، هنگامــی کــه شــخصی از جانــب خداونــد منتخــب مــی گــردد و از 
فروتنــی برخــوردار اســت، بــه توفیــق دســت مــی یابنــد. ایمــان و اطمینــان بــه خداونــد 
و اطاعــت از اراده او بــه همــان انــدازه بــرای جنگهــای روحانــی مســیحیان ضــروری 
هستند که برای جدعون و یوشع در نبردهایشان با کنعانیان مهم بودند. خداوند 
بــا ظهــور مکــرر قدرتــش بــه نفــع اســرائیل، آنــان را بــه ســوی ایمــان بــه خــودش رهبــری 
بــه کمــک خواســتن از وی در هــر موقعیــت اظطــراری.  بــا اطمینــان  کــرد، یعنــی 
اینــک او بــه همــان انــدازه مایــل اســت در تالشــهای مردمــش کار کــرده، همچنــان 
از طریــق وســایل ضعیــف، بــه دســتاوردهای ســترگ توفیــق یابــد. همــه آســمانها در 
انتظــار خواهــش مــا بــرای کســب خــرد و نیــروی او اســت. خداونــد » مــی توانــد بــه 
وســیله آن نیــرو کــه در مــا فعــال اســت، بــی نهایــت فزونتــر از هــر آنچــه بخواهیــم یــا 

تصــور کنیــم، عمــل کنــد « )افســیان 3: 20(.
جدعــون از تعقیــب دشــمنان قــوم بازگشــت تــا بــا سرزنشــها و تهمتهــای هــم 
وطنــان خــود روبــرو گــردد. هنگامــی کــه مــردان اســرائیل را فــرا خوانــده بــود تــا در 
برابــر مدیانــی هــا تشــکیل نیــروی جنگــی دهنــد، قبیلــه افرایــم از قافلــه عقــب مانــده 
بــود. آنــان بــه اقدامــات او بــه چشــم اعمالــی خطرنــاک مــی نگریســتند، و زمانــی کــه 
جدعون برای ایشــان فراخوانی ویژه ای نفرســتاد، آنان نیز از این مســئله به عنوان 
بهانــه ای ســود جســتند. امــا هنگامــی کــه خبــر فتــح و ظفــر اســرائیل بــه آنهــا رســید، 
افرائیمیان احســاس حســادت کردند زیرا از آن ســهمی نداشــتند. پس از تار و مار 
کــردن مدیانــی هــا، بــا رهنمــود جدعــون، مــردان افرایــم کرانــه اردن را تصــرف نمودنــد 
تــا بدیــن ترتیــب از فــرار دشــمن جلوگیــری کننــد. بــا ایــن تدبیــر تعــداد زیــادی از افــراد 
دشــمن بــه هالکــت رســیدند کــه دو شــاهزاده، غــراب و ذئــب در میانشــان بودنــد. 
مــردان افرایــم بــه نبــرد ادامــه داده، بــه تکمیــل پیــروزی آن کمــک کردنــد. بــا ایــن وجــود، 
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هنــوز خشــمگین و حســود بودنــد، آنچنــان کــه گویــی جدعــون بــا اراده و داوری خــود 
اقــدام بــه ایــن عمــل نمــوده اســت. آنــان دســت خداونــد را در ایــن پیــروزی اســرائیل 
تشــخیص نمــی دادنــد، قــدرت و رحمــت او را در رهایــی شــان ارج نمــی نهادنــد و 

همیــن حقیقــت اثبــات نمــود کــه چــرا بــه عنــوان وســیله خداونــد برگزیــده نشــدند.
در حالی که با غنائم فتح و ظفر باز می گشــتند، با خشــم به جدعون خطاب 
نمودنــد: » ایــن چــه کار اســت کــه بــه مــا کــرده ای کــه چــون بــرای جنــگ مدیــان مــی 
بــه کار شــما چــه  رفتــی مــا را نخوانــدی؟ « جدعــون گفــت: » االن مــن بالنســبه 
کــردم؟ مگــر خوشــه چینــی افرایــم از میــوه چینــی ابیَعــّزر بهتــر نیســت؟ بــه دســت 
شــما خــدا دو ســردار مدیــان، یعنــی غــراب و ذئــب را تســلیم نمــود و مــن مثــل شــما 

قــادر بــر چــه کار بــودم؟ «. 
روحیــه حســادت شــاید بــه آســانی بتوانــد از یــک نســیم تــا حــد یــک نبــرد بــوزد 
و موجــب خونریــزی و کشــمکش گــردد، امــا پاســخ فروتنانــه جدعــون خشــم مــردان 
بازگشــتند.  بــه خانــه هایشــان  بــا صلــح و صمیمیــت  آنــان  و  را فرونشــاند  افرایــم 
جدعــون بــه وقــت جنــگ » مــرد زورآور « و درجایــی کــه بحــث اصــول در میــان بــود 
ثابــت قــدم و و بــی انعطــاف بــود، لیکــن او توانســت روحیــه فروتنــی و ادب را کــه بــه 

نــدرت دیــده مــی شــود، بــه ظهــور برســاند. 
مــردم اســرائیل کــه از رهاییشــان از شــر مدیانــی هــا شــاکر و سپاســگزار بودنــد، 
نــه تنهــا بــه جدعــون پیشــنهاد پادشــاهی دادنــد، بلکــه گفتنــد تــاج و تخــت از آن پــس 
بــه نــوادگان وی تعلــق خواهــد داشــت. ایــن پیشــنهاد نقــض آشــکار و کامــل اصــول 
حکومــت دینــی بــود. خداونــد پادشــاه اســرائیل بــود، از ایــن رو انتخــاب یــک انســان 
در مســند وی، انــکار فرمانروایــی الهــی بــه شــمار مــی آمــد. جدعــون ایــن حقیقــت 
را تشــخیص داد، پاســخ او اثبــات مــی نمایــد کــه انگیــزه هــای او چقــدر شــریف و 
راســتین بودنــد. وی اعــالم داشــت: » مــن بــر شــما ســلطنت نخواهــم کــرد، و پســر 
مــن بــر شــما ســلطنت نخواهــد کــرد، خداونــد بــر شــما ســلطنت خواهــد نمــود «. 

بــرای خانــه و همــه اســرائیل  بــه دام خطــای دیگــری افتــاد کــه  لیکــن جدعــون 
بــال بــه بــار آورد. دوران آرامــش کــه اغلــب در پــی تــالش و جــد و جهــد مــی آیــد، 
مملــو از خطراتــی اســت کــه نســبت بــه دوران کارزار بزرگتــر هســتند. ایــن خطــر بــه 
ســراغ جدعــون نیــز آمــد. روحیــه ناآرامــی بــر او حکمفرمــا شــد. تــا کنــون او از انجــام 
فرامینــی کــه از جانــب خداونــد بــه او داده شــده بــوده بســیار خشــنود بــود! لیکــن 
اکنــون، بــه جــای اینکــه منتظــر راهنمایــی الهــی باشــد، خــود شــروع بــه طــرح نقشــه 
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هــا نمــود. زمانــی کــه ارتــش خداونــد بــه ایــن پیــروزی شــاخص دســت یافــت، شــیطان 
کوششهایش را دو چندان می نماید تا کار خداوند را سرنگون کند. بدین ترتیب 
بــود کــه افــکار و نقشــه هــای فــراوان بــه ذهــن جدعــون خطــور کردنــد، کــه منجــر بــه 

گمراهــی مــردم اســرائیل گردیدنــد.
بــر او  بــر صخــره ای کــه فرشــته  بــود کــه  بــه او فرمــان داده شــده  از آنجــا کــه 
ظاهــر شــده بــوده قربانــی ای اهــدا نمایــد، جدعــون نتیجــه گیــری کــرد کــه رســماً 
بمانــده  الهــی  فرمــان  منتظــر  آنکــه  بــی  اســت.  منســوب گشــته  کاهــن  عنــوان  بــه 
تصمیــم گرفــت مــکان مناســبی را فراهــم آورده، نظــام عبــادی مشــابهی بــا آنچــه 
بــا محبوبیــت وســیعی  کــه در خیمــه مقــدس انجــام مــی شــده پــی ریــزی نمایــد. 
کــه در میــان مــردم بــه نفــع او وجــود داشــت، بــا هیــچ مشــکلی در اجــرای نقشــه 
اش مواجــه نشــد. بــه درخواســت او، تمــام طالیــی کــه از مدیانــی هــا بــه دســت 
آمــده بــود، بــه عنــوان ســهم غنایــم بــه او داده شــد. حتــی مــردم اشــیای گرانبهــای 
زیبــای شــاهزادگان  و  فاخــر  بــه ردای  آن جملــه  از  کــه  نیــز گردآوردنــد  را  دیگــری 
مدیــان مــی تــوان اشــاره کــرد. جدعــون از مــوادی کــه اینگونــه تزییــن شــده بودنــد، 
یــک ایفــود و یــک ســینه آویــز، درســت همچــون آنهایــی کــه کاهنــان اعظــم بــر تــن 
داشــتند، بــرای خــود ســاخت. ایــن عمــل وی بــرای او و خانــواده اش و نیــز همــه 
اســرائیل دامــی افکنــد. ایــن پرســتش غیرمجــاز نهایتــا منجــر بــه فراموشــی خداونــد 
در نظــر همــه مــردم گشــت تــا بــاز هــم بــه بــت پرســتی تمایــل یابنــد. پــس از مــرگ 
جدعــون، بســیاری از مــردم کــه شــامل افــراد خانــواده خــود او نیــز مــی شــدند، بــه 
بــت پرســتی  ایــن ارتــداد پیوســتند. قــوم از طریــق همــان مــردی کــه زمانــی بنــای 

آنــان را ســرنگون کــرده بــود، از خداونــد دور شــد.
نفــوذ  چــه  گفتارشــان  و  اعمــال  دامنــه  آگاهنــد  کــه  هســتند  معــدودی  عــده 
گســترده ای دارد. چــه بســیارند والدینــی کــه گناهــان ایشــان حتــی پــس از مرگشــان 
تأثیــرات فاجعــه بــاری بــر فرزندانشــان و فرزنــدان فرزندانشــان برجــا مــی گذارنــد. 
هرکســی بــر دیگــری اعمــال نفــوذ مــی کنــد، پــس همــه بایــد در برابــر نتایــج ایــن تأثیــرات 
پاســخگو باشــند. کالم و عمــل دارای نیــروی بیــان هســتند، و ایــن دو عامــل پســر از 
ســالیان ســال تأثیــر حیــات مــا را نشــان مــی دهنــد. بــی شــک تاثیــر گفتــار و رفتــار مــا 
بــه شــکل برکــت یــا نفریــن بــه ســمت مــا انعــکاس مــی یابنــد، ایــن حقیقــت بــه زندگــی 
شــکل وحشــتناکی می دهد، پس باید با فروتنی و در دعا به ســوی خداوند برویم 

چــون او مــا را راهنمــا خواهــد بــود.
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بــرای آنانــی کــه در باالتریــن مقامهــا گمــارده شــده انــد احتمــال انحــراف وجــود 
دارد. حکیــم ترینهــا نیــز خطــا مــی کننــد. شــاید قــوی ترینهــا نیــز لغــزش پیــدا کننــد. 
مــا نیــاز داریــم نــوری از فــراز ســرمان دائمــا بــر راه پیــش رویمــان بتابــد. امنیــت مــا در 
گــرو ایمــان بــه راه روشــنی اســت کــه مــا را بــه ســوی اویــی مــی بــرد کــه گفتــه اســت 

» از پــی مــن بیاییــد! «.
 پــس از مــرگ جدعــون، » بنــی اســرائیل برگشــته، در پیــروی از بعلهــا زنــا کردنــد، 
و بعــل بَِریــت را خــدای خــود ســاختند. و بنــی اســرائیل خداونــد، خــدای خــود را کــه 
ایشــان را از دســت جمیــع دشــمنان ایشــان از هــر طــرف رهایــی داده بــود، بــه یــاد 
نیاوردنــد. و بــا خانــدان یَربُّعــل جدعــون موافــق همــه احســانی کــه بــا بنــی اســرائیل 
بــه جدعــون،  خــود  دیــن  همــه  کــه  اســرائیل  قــوم  نکردنــد «.  نیکویــی  بــود،  نمــوده 
داور و رهایــی بخثشــان، را از یــاد بــرده بودنــد، پســر فرومایــه وی، اَبیَملِــک، را بــه 
عنــوان پادشــاه خــود پذیرفتنــد، یعنــی کســی کــه بــرای حفــظ قدرتــش، همــه را بــه 
جــز فرزنــدان قانونــی جدعــون کشــت. هنگامــی کــه انســانها از تــرس خداونــد جــدا 
مــی گردنــد، دیگــر فاصلــه چندانــی بــا جدایــی از ســرفرازی و درســتکاری ندارنــد. 
تجلیــل از محبــت و مهربانــی خداونــد منجــر بــه تجلیــل از آنانــی خواهــد شــد کــه، 
همچــون جدعــون، بــه عنــوان وســیله ای بــرای برکــت بــه قــوم او مــورد اســتفاده قــرار 
مــی گیرنــد. شــیوه بــی رحمانــه اســرائیل در قبــال خانــواده جدعــون همــان چیــزی بــود 
کــه مــی شــد از مردمانــی کــه نســبت بــه خداونــد ناشــکری شــان را بــه ایــن حــد بیــان 

نمــوده انــد، انتظــار داشــت. 
زمانــی  بــرای  بودنــد،  کــه خداتــرس  داورانــی  فرمــان  ابیملــک،  مــرگ  از  پــس 
بــه  مــردم  زودی  بــه  امــا  شــود،  کشــید  چالــش  بــه  پرســتی  بــت  کــه  شــد  باعــث 
ســوی اعمــال مرتدانــه جوامــع پیرامونشــان بازگشــتند. در میــان قبایــل شــمالی، 
غــرب،  جنــوب  در  داشــتند.  فراوانــی  پرســتندگان  صیــدون  و  ســوریه  خدایــان 
اســرائیل  قــوم  قلــوب  آمــون  و  مــوآب  بــت هــای  و در شــرق  بتهــای فلســطینی، 
بــه ســرعت  ارتــداد  لیکــن  داشــتند.  خــود معطــوف  بــه  پدرانشــان  از خداونــد  را 
اردن  رود  از  غربــی،  قبایــل  تســلیم  بــا  آمونیــان  داشــت.  پــی  در  را  مکافاتــش 

بردنــد. هجــوم  افرایــم  و  یهــودا  قلمــرو  بــه  گذشــته، 
هــر  بــه  برخاســته،  غــرب  از  دریــا،  مجــاورت  در  دشتهایشــان  از  فلســطینیان 
گوشــه و کنــاری کــه رفتنــد، آنجــا را بــه آتــش کشــیده، چپــاول کردنــد. اســرائیل دوبــاره 
خــود را در برابــر نیــروی دشــمنان بــی رحمــش تنهــا و بــی کــس یافــت. بــاز هــم قــوم در 
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پــی یــاری اویــی کــه بســیار از یــاد رفتــه و بــی حرمــت شــده بــود، شــتافتند. » و بنــی 
اســرائیل نــزد خداونــد فریــاد بــرآورده، گفتنــد بــه تــو گنــاه کــرده ایــم، چونکــه خــدای 

خــود را تــرک کــرده، بعــل را عبــادت نمودیــم «. 
لیکــن غــم فراوانشــان دلیــل خوبــی بــرای توبــه آنــان بــه شــمار نمــی آمــد. مــردم 
از آن جهــت عــزادار بودنــد کــه گناهانشــان موجــب نــزول بالیــای بســیار بــرای آنــان 
بــه او  بــی حرمتــی  پــا گذاشــتن قانــون مقــدس خــدا و  زیــر  از  آنکــه  نــه  بــود،  شــده 
پشــیمان شــده باشــند. توبه راســتین چیزی بیش از غمگین بودن اســت. معنی آن 

یــک تغییــر مســیر مصممانــه از گنــاه و شــررات اســت.     
از  را  شــما  آیــا   « داد:  پاســخ  آنــان  بــه  پیامبرانــش  از  یکــی  طریــق  از  خداونــد 
مصریــان و اموریــان و بنــی َعمــون فلســطینیان رهایــی نــدادم: و چــون صیدونیــان 
و عمالیقیــان و معونیــان بــر شــما ظلــم کردنــد، نــزد مــن فریــاد برآوردیــد و شــما را از 
دســت ایشــان رهایــی دادم. لیکــن شــما مــرا تــرک کــرده، خدایــان غیــر را عبــادت 
نمودیــد، پــس دیگــر شــما را رهایــی نخواهــم داد. برویــد و نــزد خدایانــی کــه اختیــار 

کــرده ایــد، فریــاد برآوریــد، و آنهــا شــما را در وقــت تنگــی رهایــی دهنــد «.
 ایــن کالم صادقانــه و هولنــاک ذهــن مــا را بــه ســوی صحنــه دیگــری معطــوف 
مــی نماینــد، روز بــزرگ داوری نهایــی، زمانــی کــه محرومــان از محبــت خداونــد، و 
نومیــدان از فیــض او بایــد رو در روی عدالــت او قــرار گیرنــد. در آن محکمــه آنهایــی 
پــس دهنــد کــه اســتعداد زمــان، منابــع، و هــوش خــداداد را خــرج  بایــد حســاب 
خدایــان دنیــا کــرده انــد. آنــان بــرای در پــی گرفتــن راه آســودگی و لــذات دنیــوی، 
دوســت حقیقــی و پرمحبــت خــود را از یــاد بــرده انــد. هــر از چنــد گاهــی تصمیــم 
گرفتنــد کــه بــه ســوی خــدا بــاز گردنــد، امــا دنیــا بــا نادانــی هــا و فریبهایــش، توجــه 
آنــان را بــه خــود جــذب نمــود. تفریحــات پــوچ، فخــر لبــاس، و اشــتهای بــی حــد و 
حصــر دلهــا را ســخت، و وجــدان و آگاهــی را از پــا درآوردنــد، آنگونــه کــه صــدای 
بــه  حقیقــت دیگــر شــنیده نشــد. وظیفــه خــوار و حقیــر شــد. ارزشــهای جــاودان 
آرامــی فرامــوش شــدند، تــا آنجــا کــه دلهــا میــل فــدا شــدن در راه اویــی کــه ایــن همــه 
در راه انســان داده اســت را از دســت دادنــد. امــا بــه هنــگام برداشــت محصــول، 

همــان را کــه کاشــته انــد، درو خواهنــد کــرد. 
خداونــد مــی گویــد: » زیــرا کــه چــون خوانــدم، شــما ابــا نمودیــد و دســتهای خــود 
را افراشــتم و کســی اعتنــا نکــرد. بلکــه تمامــی نصیحــت مــرا تــرک نمودیــد و توبیــخ 
مــرا نخواســتید ... چــون خــوف مثــل بــاد تنــد بــر شــما عــارض شــود، و مصیبــت مثــل 
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گردبــاد بــه شــما در رســد، حینــی کــه تنگــی و ذیــق بــر شــما آیــد. آنــگاه مــرا خوانــده 
لیکــن اجابــت نخواهــم کــرد، و صبحگاهــان مــرا جســتجو خواهنــد نمــود امــا مــرا 
نخواهنــد یافــت. چونکــه معرفــت را مکــروه داشــتند، و تــرس خداونــد را اختیــار 
مــرا خــوار شــمردند،  توبیــخ  تمامــی  و  نکردنــد،  بســنده  مــرا  و نصیحــت  ننمودنــد، 
بنابرایــن از میــوه طریــق خــود خواهنــد خــورد، و از تدابیــر خویــش ســیر خواهنــد 
بــال  تــرس  از  و  بــود،  امنیــت ســاکن خواهــد  مــرا بشــنود در  امــا هرکــه  شــد «، » 

مســتریح خواهــد مانــد « )امثــال 1 : 2۴ -31 ، 33 (.
اکنــون اســرائیلیان بــا فروتنــی بــه نــزد خداونــد آمدنــد. » پــس ایشــان خدایــان 
غیــر را از میــان خــود دور کــرده، خداونــد را عبــادت نمودنــد، و دل او بــه ســبب 
تنگــی اســرائیل محــزون شــد «. آه کــه رحمــت خداونــد نســبت بــه مــا چقــدر بیکــران 
اســت! هنگامــی کــه قــوم او گناهانــی کــه حضــور وی را در میــان آنــان متوقــف کــرده 
بــود، کنــار گذاشــتند، دعاهایشــان را شــنید و بــه یکبــاره بــرای آنــان آغــاز بــه کار کــرد.

رهایــی بخــش آنــان ایــن بــار در شــخصیت فــردی بــه نــام یفتــاح متجلــی شــد کــه از 
خانــدان جدعــون بــود، و بــا جنگــی کــه بــر علیــه آمونیــان بــه راه انداخــت، قدرتشــان 
را در هــم کوبیــد. تــا آن زمــان، اســرائیل بــه مــدت هجــده ســال از ســتم دشــمنانش 

در رنــج بــود، لیکــن بــاز هــم آن درس آموختــه بــه فراموشــی ســپرده شــد.
همیــن کــه مــردم بــه روش شــرارت بارشــان بازگشــتند، خداونــد اجــازه داد کــه بــاز 

هم در ســتم دشــمنان مقتدرشــان، فلســطینیان، گرفتار آیند. 
قــرار گرفتنــد، حتــی در مواقعــی  مــورد هجــوم و تجــاوز  ســالهای ســال دائمــاً 
کامــالً تحــت فرمــان ایــن اقــوام جنگجــوی بــی رحــم درآمدنــد. بــا آن بــت پرســتان 
آمیختنــد و در خوشــی و عبــادت دوشادوششــان شــرکت جســتند، تــا آنجــا کــه بــه 
نظــر مــی رســید در روحیــه و منافعشــان یکــی از آنــان شــده انــد. پــس از آن، ایــن بــه 
ظاهــر دوســتان اســرائیل گزنــده تریــن دشمنانشــان گشــتند، و از هیــچ کاری دریــغ 

نکردنــد تــا کارشــان را بــرای همیشــه تمــام کننــد.
همچــون اســرائیل، بســیار پیــش مــی آیــد مســیحیان نیــز خــود را تســلیم تأثیــر 
بــی خدایــان را  تــا دوســتی  دنیــا نمــوده، اصــول و رســوم آن را تأییــد مــی نماینــد، 
از بدتریــن  ایــن دوســتان ظاهــری  کــه  بیننــد  مــی  پایــان  امــا در  از دســت ندهنــد! 
دشمنانشــان هــم بدترنــد. کتــاب مقــدس بــه ســادگی مــی آمــوزد هیــچ هماهنگــی 
ای نمــی توانــد بیــن قــوم خــدا و دنیــا باشــد. » ای بــرادران، از اینکــه دنیــا از شــما 
نفــرت دارد،تعجــب نکنیــد « )اول یوحنــا ۳: 1۳(. ناجــی بــه مــا مــی گویــد: اگــر دنیــا 
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از شــما نفــرت دارد، بــه یــاد داشــته باشــید کــه پیــش از شــما از مــن نفــرت داشــته 
اســت « )یوحنــا 1۵ : 18 (. شــیطان از طریــق بــی خدایــان و تحــت لــوای دوســتی 
هــای متظاهرانــه کار مــی کنــد، تــا قــوم خــدا را بــرای گنــاه کــردن تطمیــع نمــوده، آنــان 
را از وی جــدا کنــد و آنــگاه کــه ســازمان دفاعــی شــان برداشــته شــده عمالــش را بــر 

ضــد آنــان گســیل مــی دارد تــا کامــالً هســتی شــان را تبــاه گرداننــد.
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۵۴
» سامسون « 

]این فصل بر اساس کتاب داوران بابهای 1۳ تا 16 نگاشته شده است[

در میــان ارتــداد گســترده، خادمــان مؤمــن و وفــادار خداونــد، بــه درخواســت 
خــود از او، مبنــی بــر رهایــی اســرائیل، اصــرار مــی ورزیدنــد. گرچــه بــه ظاهــر پاســخی 
بــر سرشــان  نیــروی ســتمگران  ســنگینی  بــه ســال مداومــاً  آمــد، گرچــه ســال  نمــی 
بیشــتر مــی شــد، امــا مشــیّت خداونــد در حیــن فراهــم کــردن کمــک بــرای آنــان بــود. 
حتــی در ســالهای اولیــه ســتمگری فلســطینی هــا، کودکــی متولــد گشــت کــه مقــرر 

شــد از جانــب خداونــد، نیــروی ایــن دشــمنان پرقــدرت را در هــم شــکند.
در مــرز تپــه هایــی کــه مشــرف بــر دشــت فلســطین بودنــد، شــهر کوچکــی بــود بــه 
نــام ُصرَعــه. در اینجــا خانــواده مانــوح از قبیلــه دان مــی زیســتند، یعنــی یکــی از نــادر 
خانــواده هایــی کــه در آن ارتــداد فراگیــر، هنــوز حقیقتــاً دل بــا خداونــد داشــتند. 
» فرشــته خداونــد « در حالــی کــه پیامــی آورده بــود بــر زن بــی فرزنــد مانــوح پدیــدار 
را رهایــی  اســرائیل  از طریــق وی  کــه خداونــد  آورد  دنیــا  بــه  پســری  بایــد  او  شــد. 
بخشــد. بــه همیــن خاطــر، فرشــته دســتورالعملهایی در رابطــه بــا عــادات خــود او 
و نیــز روش رفتــارش بــا کــودک بــه وی آمــوزش داد: » و االن باحــذر بــاش و هیــچ 
شــراب و مســکری منــوش و هیــچ چیــز نجــس مخــور «. و همیــن ممنوعیتهــا بایــد در 
مــورد خــود کــودک نیــز، از همــان ابتــدا، اعمــال مــی شــد، بــا ایــن تفــاوت کــه موهــای 
او هرگــز نبایــد کوتــاه شــود: زیــرا کــه او بایــد وقــف خداونــد بــه عنــوان یــک » نذیــره « 

از همــان بــدو تولــد باشــد. 
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زن از پــی شــوی خــود روان شــد و پــس از توصیــف فرشــته، پیــام او را تکــرار 
کــرد. پــس آنــگاه، شــوهر ترســان از ارتــکاب اشــتباه در اجــرای کار مهمــی کــه بدانــان 
ســپرده شــده بــود، دســت بــه دعــا برداشــت، » آه ای خداونــد، تمنــا اینکــه آن مــرد 
خــدا کــه فرســتادی، بــار دیگــر نــزد مــا بیایــد و مــا را تعلیــم دهــد کــه بــا ولــدی کــه مولــود 
خواهــد شــد، چگونــه رفتــار نماییــم. هنگامــی کــه فرشــته بــار دیگــر پدیــدار گشــت، 
پرســش و نگرانــی مانــوح ایــن بــود: حکــم آن ولــد و نحــوه رفتــار بــا وی چــه خواهــد 
بــه زن گفتــم اجتنــاب  بــود؟» همــان دســتورات گذشــته تکــرار شــد، از هــر آنچــه 
نمایــد. از هــر حاصــل مــو زنهــار نخــورد و هیــح شــراب و مســکری ننوشــد، و هیــح 

چیــز نجــس نخــورد و هــر آنچــه بــه او فرمــودم، نــگاه دارد «.
بایــد  و  بــود،  گرفتــه  نظــر  در  مهمــی  کار  مانــوح  موعــود  فرزنــد  بــرای  خداونــد 
اطمینــان مــی یافــت شایســتگی هــای ضــروری ایــن کار کــه مربــوط بــه عــادات مــادر 
و فرزنــد مــی شــد، بــه خوبــی وضــع شــده انــد. دســتور فرشــته بــه همســر مانــوح مــی 
گفــت: » هیــح شــراب و مســکری منوشــد، و هیــچ چیــز نجــس نخــورد و هرآنچــه بــه 
او فرمــودم، نــگاه دارد «. از عــادات مــادر اســت کــه تأثیــرات نیــک و بــد بــر کــودک 
مــی آیــد. اگــر مــادری بــه دنبــال بهــروزی فرزنــدش مــی باشــد، خــود او بایــد تحــت 
کنتــرل اصــول اخــالق بــوده، خویشــتنداری و از خودگذشــتگی را در زندگــی خــود 
اعمالــی نمایــد. پیشــنهاد مشــاوران بــی خــرد بــه مــادران بــر لــزوم اغنــای هــر خواســته 
آمــوزه ای چیــزی جــز شــیطنت و اشــتباه  امــا چنیــن  مــی ورزد،  تاکیــد  و هوســی 
بــه  بــه فرمــان خــود خداونــد، مــادر تحــت ســنگین تریــن تعهــدات، ملــزم  نیســت. 

اجــرای خویشــتنداری اســت.
پدران نیز همچون مادران باید با این مسئولیتها درگیر باشند. پدر و مادر ویژگی 
های خود را، چه جسمی و چه ذهنی، چه طبایع و چه امیال خود را به فرزندانشان 
انتقــال مــی دهنــد. در نتیجــه بــی اعتدالــی والدیــن اســت کــه فرزنــدان اغلــب فاقــد 
نیــروی جســمانی و قــدرت اخالقــی و ذهنــی مناســب هســتند. دوســتداران الــکل و 
دخانیــات، امیــال سیرنشــدنی شــان، خــون مسمومشــان و تندخویــی هایشــان را بــه 
فرزنــدان خــود انتقــال مــی دهنــد. ایــن لجــام گســیختگان اغلــب امیــال ناپــاک خــود، 
و حتــی بیمــاری هــای چنــدش آورشــان را بــرای فرزندانشــان همچــون ارثیــه ای بــه جــا 
مــی گذارنــد. از آنجــا کــه خــود فرزنــدان نیــز از مقاومــت کمتــری در برابــر وسوســه هــا 
نســبت بــه والدینشــان برخوردارنــد، ایــن تمایــل در هــر نســلی آنــان را ضعیــف تــر و 
ضعیف تر می سازد. والدین، در ابعاد بسیار وسیعی، نه تنها مسئول احساسات 
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وحشــیانه و امیــال منحــرف، بلکــه بیماریهــای هــزاران نــوزادی هســتند کــه ناشــنوا، 
نابینــا، بیمــار و عقــب مانــده یــه دنیــا مــی آینــد.

خواســته هــر پــدر و مــادری بایــد ایــن باشــد: » بایــد بــرای فرزندمــان چــه کنیــم تــا 
خصوصیــات خــوب مــا را کســب نمایــد؟ «. بــه تأثیــر نفــوذ اولیــا بســیار کــم توجهــی 
شــده اســت! امــا دســتوراتی کــه از جانــب آســمان بــرای آن والدیــن عبرانــی آمــد، و 
دو بــار بــه روشــن تریــن و رســمی تریــن شــکل تکــرار شــد، اثبــات مــی نمایــد کــه خالــق 

مــا چــه نظــری در ایــن بــاره دارد.
تنهــا دریافــت ارثیــه ای نیکــو از جانــب والدیــن بــرای آن فرزنــد موعــود کافــی 
نبــود. بــه همــراه آن بایــد آمــوزش دقیــق و دلســوزانه و منــش درســت و صحیــح نیــز 
مــی آمــد. رهنمــود خــداود ایــن بــود کــه داور و رهایــی بخــش آینــده اســرائیل بایــد از 
همــان آغــاز کودکــی بــا خویشــتنداری مجدانــه پــرورش یابــد. از همــان ابتــدا بایــد 
یــک نذیــره مــی بــود، آنچنــان کــه تحــت ممنوعیــت مــداوم بــر ضــد مصــرف شــراب و 
مشــروبات الکلی قرار می گرفت. درســهای خویشــتنداری از خودگذشــتگی حتی 

از کودکــی بایــد بــه فرزندانمــان آمــوزش داده شــوند. 
ممنوعیتهــای فرشــته » هــر چیــز ناپــاک « را نیــز دربــر مــی گرفــت. تمایــز مابیــن 
مبحــث غــذای پــاک و ناپــاک صرفــا یــک قاعــده تشــریفاتی و ظاهــری نبــود، بلکــه 
ایــن تمایــز  ابعــاد وســیعی، شــاید رعایــت  قــرار داشــت. در  بــر اصــول بهداشــتی 
در طــول تاریــخ موجــب شــاخص بــودن ســالمتی و شــادابی مــردم یهــود در خــالل 
هــزاران ســال گشــته باشــد. اصــول خویشــتنداری بایــد بســیار بیشــتر از اســتفاده 
صــرف از مشــروبات الکلــی باشــد. مصــرف غذاهــای تحریــک کننــده و غیــر قابــل 
بــذر  مــوارد  بســیاری  در  و  اســت،  مضــر  ســالمت  بــرای  انــدازه  همــان  بــه  هضــم 
مخمــوری را در مــا مــی کارد. خویشــتنداری راســتین بــه مــا مــی آمــوزد از هــر چیــز 
مضــری کامــالً صــرف نظــر نماییــم، و خردمندانــه آن چیزهایــی کــه ســالم هســتند 
بــه مصــرف برســانیم. کمتــر کســانی هســتند کــه بداننــد تــا چــه حــد عــادات غذایــی 
شــان در ارتبــاط بــا ســالمتی آنــان، شخصیتشــان، مفیــد بودنشــان در ایــن جهــان و 
سرنوشــت ابــدی شــان اهمیــت دارنــد. اشــتها بایــد در اســتیالی نیروهــای عقالنــی 

و اخالقــی باشــند. بــدن بایــد خــادم عقــل باشــد، نــه اینکــه عقــل خــادم بــدن.
وعــده خداونــد بــه مانــوح در موعــد مقــرر بــا تولــد فرزنــد پســری کــه نامــش را 
سامســون نهادنــد، بــه وقــوع پیوســت. همیــن کــه کــودک آغــاز بــه رشــد نمــود، بدیهــی 
و واضــح بــود کــه وی از نیــروی بدنــی خــارق العــاده ای برخــوردار اســت. معهــذا، 
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ایــن قــدرت از  بــه خوبــی مــی دانســتند،  همانطــور کــه سامســون و خانــواده اش 
عضــالت در هــم پیچیــده اش نبــود، بلکــه نتیجــه شــرایط نذیــره بــودن وی بــود، کــه 
موهای کوتاه نشــده اش نشــانی از آن به شــمار می رفت. اگر سامســون همچون 
پــدر و مــادرش وفادارانــه بــه آن دســتورات عمــل کــرده بــود، سرنوشــتی خــوش تــر و 
شــریف تــر مــی داشــت. امــا حشــر و نشــر بــا بــت پرســتان فاســدش کــرد. سامســون 
از شــهر ُصرَعــه کــه در نزدیکــی فلســطین قــرار داشــت بــه جهــت روابطــه دوســتانه بــا 
فلســطینیان معاشــرت مــی نمــود. بدیــن ترتیــب در همــان جوانــی دوســتی هایــی بــه 
وجــود آمدنــد کــه دامنــه تأثیراتشــان همــه زندگــی وی را ســیاه کــرد. زن جوانــی کــه 
در شــهری فلســطینی بــه نــام تِمِنــه زندگــی مــی کــرد، دل بــه مهــر سامســون بســت، 
و سامســون تصمیــم گرفــت بــا او ازدواج نمایــد. پاســخ وی بــه والدیــن خــدا ترســش 
کــه تــالش مــی کردنــد او را از ایــن کار بــاز دارنــد، ایــن بــود: » او در نظــر مــن پســند 

آمــده «. نهایتــا والدیــن بــه خواســته وی تــن در دادنــد، و ازدواج صــورت گرفــت.
درســت در زمانــی کــه او پــا بــه عرصــه مردانگــی مــی گذاشــت، زمانــی کــه بایــد 
بایســت  مــی  تــر  از همــه مهــم  کــه  مأموریــت خداونــد را اجــرا نمایــد، لحظــه ای 
از  گزیــد.  اســرائیل وصلــت  بــا دشــمن  دارد، سامســون  راســت  بــا خداونــد دل 
خــود نپرســید آیــا اکنــون کــه در مقــام گزینــش برآمــده ام بهتــر نیســت خداونــد را 
جــالل دهــم؟ یــا از خــود نپرســید آیــا بــا ایــن کار دیگــر نمــی توانــم مقصــودی کــه 
بایــد زندگــی ام را صــرف بــه انجــام رســاندنش نمایــم، بــه انجــام برســانم؟ خداونــد 
بــرای همــه آنانــی کــه نخســت در پــی جــالل دادن او هســتند، وعــده حکمــت داده 
انــد،  آنهایــی کــه مغلــوب خواهشــهای نفســانی خــود شــده  بــرای  لیکــن  اســت! 

وعــده ای در کار نیســت.
چــه  گذاشــت!  سامســون  کــه  نهادنــد  راهــی  در  پــا  کــه  افــرادی  بســیارند  چــه 
ازدواجهایــی کــه مابیــن خداپرســتان و بــی خدایــان صــورت گرفتــه اســت، چــرا کــه 
امیــال و هوســها در تعییــن شــوهر یــا زن حکمــروا بــوده انــد! طرفیــن نظــر خداونــد 
را جویــا نمــی شــوند، جــالل او را نیــز مــد نظــر ندارنــد. مســیحیت بایــد تأثیــری مهــار 
کننــده بــر روابــط زناشــویی داشــته باشــده امــا مســئله اغلــب ایــن اســت کــه انگیــزه 
هایــی کــه منجــر بــه ایــن اتحــاد زناشــویی مــی شــوند بــر اســاس اصــول مســیحیت نبــوده 
انــد. شــیطان دائمــاً در پــی تســلط یافتــن هــر چــه بیشــتر بــر مــردم خــدا از طریــق فریــب 
آنــان بــرای آمیختــن بــا مقــوالت او اســت و بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود، تــالش مــی نمایــد 
احساســات ناپــاک را در قلبهایشــان برانگیــزد. لیکــن خداونــد در کالمــش بــه ســادگی 
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به مردمش فرموده است که هرگز با آنهایی که عشق او را در دل ندارند، نیامیزند. 
» مســیح و ِبلیعــال را چــه توافقــی اســت و مؤمــن را بــا بــی ایمانــان چــه شــباهتی؟ و 

معبــد خــدا و بتهــا را چــه ســازگاری اســت؟ « )دوم قرنتیــان 6: 1۵، 16 (. 
در ایــن جشــن عروســی، سامســون بــا کســانی معاشــرت نمــود کــه از خــدای 
اســرائیل تنفــر داشــتند. هــر کــس دلخواســته بــه چنیــن روابطــی وارد گــردد، خــود را 
تــا حــدی ناگزیــر از تأییــد عــادات و رســوم معاشــرین خــود مــی یابــد. زمانــی کــه بدیــن 
ترتیــب صــرف مــی گــردد، بدتــر از هــدر کــردن آن اســت. افــکار ســرگرم مــی شــوند 
و ســخنانی گفتــه مــی شــوند تــا اســتحکامات اصــول را در هــم شکســته، دژ روح را 

تضعیــف نماینــد.
 معلــوم گردیــد زنــی کــه ســامون بــا گرفتــن او، قانــون خداونــد را زیــر پــا گذاشــته، 
پیــش از پایــان یافتــن جشــن عروســی بــه او خیانــت کــرده اســت. او کــه از خیانــت 
همســرش به خشــم آمده بود، در آن لحظه نوعروس را از خاطر برد و تنها به خانه 
اش در صرعــه بازگشــت. امــا آنــگاه کــه خشــمش فروکــش کــرد، بــرای عروســش 
بازگشــت، و متوجــه شــد کــه او بــه ازدواج شــخص دیگــری درآمــده اســت. انتقــام 
او کــه در نابــود کــردن مــزارع و تاکســتانهای فلســطینی هــا متجلــی شــد، آنــان را 
برانگیخــت تــا آن زن را بــه قتــل برســانند، گرچــه تهدیدهایشــان باعــث شــده بــود کــه 
او سامســون را بفریبــد، و همیــن اقدامــات منشــأ آغــاز تمــام مشــکالت شــده بــود. 
بیشــتر، سامســون بــا کشــتن شــیر جوانــی بــا دســتهای خالــی و بــه هالکــت رســاندن 
ســی نفــر از اهالــی اَشــقلون، نیــروی خــارق العــاده خــود را بــه اثبــات رســانده بــود. 
اکنون که از قتل وحشــیانه همســرش به خشــم آمده بود، به فلســطینیان حمله ور 
گردیــد و آنــان را در هــم کوبیــد! » آنــان را بــه صدمــه ای عظیــم کشــت «. پــس از آن 
بــا یــک عقــب نشــینی امــن از مقابــل دشــمنانش، بــه جانــب » صخــره ِعطــام «، در 

قلمــرو قبیلــه یهودیــه، عقــب نشســت.
او در ایــن منطقــه مــورد تعقیــب وســیعی قــرار گرفــت، و ســاکنین یهودیــه بــا 
وحشــتی عمیــق و بــا فرومایگــی بــا تســلیم وی موافقــت کردنــد. بــر همیــن اســاس 
یــک نیــروی ســه هــزار نفــری بــه ســوی وی روان شــدند. امــا حتــی بــا چنیــن تعــدادی 
اگــر آنــان از امنیــت خــود اطمینــان نداشــتند، هرگــز جــرات نزدیــک شــدن بــه او را 
پیــدا نمــی کردنــد. سامســون پذیرفــت کــه دســتگیر شــده، بــه فلســطینیان تحویــل 
داده شــود، امــا اول از مــردان یهودیــه تعهــد خواســت کــه خــود آنــان بــه او حملــه 

نکننــد، تــا مبــادا او را مجبــور بــه نابــودی آنهــا نمایــد.
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پــس بدیــن  بــا دو رشــته ریســمان جدیــد او را ببندنــد،  بــه آنــان اجــازه داد کــه 
ترتیب در میان غوغا و هیاهوی مردان مسلح، او را به اردوگاه دشمنانش بردند. 
امــا هنگامــی کــه هیاهــوی آنــان در تــو در تــوی تپــه هــا پــژواک مــی یافــت، » روح 
نــو را از هــم دریــده آنچنــان کــه گویــی  بــر او مســلط شــد «. پــس طنابهــای  خــدا 
پنبــه هایــی انــد کــه در آتــش افتــاده باشــند. اولیــن اســلحه ای کــه بــه چنگــش افتــاد، 
برداشــت! و اگرچــه ایــن اســلحه اســتخوان فــک یــک االغ بــود، لیکــن بســیار مؤثرتــر 
از شمشــیر و نیــزه بــه کار آمــد! آنقــدر بــه فلســطینیان ضربــه زد تــا اینکــه از هــر ســو 

گریختنــد، و جســد هــزار مــرد را بــر جــا گذاشــتند.
بــا سامســون را یافتــه، پیــروزی  اگــر اســرائیلیان در آن زمــان آمادگــی وحــدت 
هایش را پی گیری می نمودند، شــاید در همان زمان خود را از قدرت ســتمکاران 
رهانیده بودند، اّما آنان روحیه خود را از دســت دادند و ترســیدند. آنان در انجام 
کاری کــه خداونــد فرمانــش را داده بــود، ســهل انــگاری و اهمــال ورزیــده بودنــد، 
یعنــی غصــب زمینهــای بــی ایمانــان، و در عــوض بــا آنــان در انجــام اعمــال حقــارت 
آمیزشــان متحــد شــده بودنــد، بــی رحمــی شــان را تحمــل کــرده بودنــد، و تــا زمانــی کــه 
منافــع خــود را در خطــر نمــی دیدنــد، حتــی از بــی عدالتــی هــای آنهــا پشــتیبانی مــی 
کردنــد. هنگامــی کــه خودشــان تحــت قــدرت ســتمکاران درآمدنــد، رام و ســر بــه زیــر 
تســلیم حقارتهایــی شــدند کــه اگــر از خداونــد پیــروی کــرده بودنــد، مــی توانســتند از 
آنــان بگریزنــد. حتــی وقتــی خداونــد برایشــان رهاننــده ای برانگیخــت، مکــرراً او را 

تــرک کــرده، بــا دشمنانشــان متحــد شــدند.
پــس از ایــن پیــروزی، اســرائیلیان سامســون را بــه قضــاوت منســوب نمودنــد، 
و او بــه مــدت بیســت ســال بــر آنــان حکمروایــی کــرد. امــا یــک گام اشــتباه، گام 
دیگــری را بــه همــراه مــی آورد. سامســون بــا ازدواج بــا یــک زن فلســطینی از فرمــان 
خداونــد تخطــی نمــود و بــار دیگــر جــرأت وارد شــدن بــه جمــع آنــان را یافــت )یعنــی 
کســانی کــه اکنــون دشــمن خونــی او بودنــد( کــه مســبب اصلــی آن هــم تســلیم 
شــدن به احساســات ممنوعه بود. او که به نیروی عظیم خود اطمینان داشــت، 
همــان نیرویــی کــه تــرس بــه دل فلســطینیان انداختــه بــود، بــه ســوی غــزه روانــه شــد 
تــا بــا فاحشــه ای مالقــات کنــد. ســاکنین آن منطقــه از حضــور او آگاهــی یافتنــد و 
در صــدد انتقــام برآمدنــد. دشــمنان او در امــان دیوارهــای مســتحکمی بودنــد کــه 
قــوی تریــن آنهــا درهمــه شــهرها بــه شــمار مــی آمــد! آنــان از شــکار خــود اطمینــان 
داشــتند، و تنهــا تــا صبحــدم صبــر کردنــد تــا پیــروزی شــان را تکمیــل نماینــد. نیمــه 
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شــب بــود کــه سامســون از خــواب برخاســت. همیــن کــه بــه یــاد آورد عهــد خــود 
مــی  متهــم  را  او  کــه  وجدانــش  نــدای  اســت،  شکســته  را  نذیــره  یــک  عنــوان  بــه 
ســاخت، پشــیمانی را در وجــودش فــرو ریخــت. امــا علــی رغــم گناهــش، محبــت 

خداونــد او را از یــاد نبــرده بــود.
نیــروی اعجــاب آورش بــرای رهانیدنــش بــه کمکــش شــتافت. بــه طــرف دروازه 
رفــت و آن را از جایــش درآورده، آنهــا را بــا لوالهــا و تیرکهایــش بــه نــوک قلــه تپــه ای 

بــرد کــه در میانــه راه حبــرون قــرار داشــت.
 اما عبرت همین خطری که از کنار گوشــش گذشــت، در برابر شــیوه شــرورانه 
او دوامــی نیــاورد. او دوبــاره بــه معاشــرت بــا فلســطینیان مبــادرت نمــود، ولــی در 
پــی لــذات و خوشــی هایــی بــود کــه بــرای او دام نابــودی اش مــی شــدند. » زنــی 
او دور  تولــد  از محلــی  مــکان  ایــن  و  مــی داشــت «  را در وادی ســوَرق دوســت 
نبــود. نــام آن زن دلیلــه بــود، بــه معنــای » مصــرف کننــده «. دره ســوَرق بــه واســطه 
نمــود!  مــی  انگیــز  متزلــزل وسوســه  نذیــره  نظــر  در  کــه  بــود  تاکســتانهایش مشــهور 
وی پیشــتر خــود را بــه نوشــیدن شــراب واداده بــود، بــه طــوری کــه عهــد دیگــری از 
پاکــی اش بــا خداونــد را گسســته بــود. فلســطینیان گــوش بــه زنــگ حــرکات دشــمن 
خویــش بودنــد، و هنگامــی کــه دیدنــد او بــا اقدامــی دیگــر خــود را تحقیــر ســاخته 

اســت، مصمــم شــدند از طریــق دلیلــه نابــودی اش را تکمیــل نماینــد. 
نمایندگانــی متشــکل از یــک ســردمدار از هــر یــک از ایــاالت فلســطین بــه دره 
ســورق گســیل شــدند. آن زمــان کــه او از نیــروی عظیمــش برخــوردار بــود جــرأت 
بــود در صــورت امــکان از راز  نکردنــد دســتگیرش نماینــد، بلکــه هــدف آنــان ایــن 
قــدرت او آگاه شــوند. پــس دلیلــه را تطمیــع نمودنــد تــا از آن راز آگاه شــده، آن 

را برمــال نمایــد. 
زمانــی کــه آن خائــن موضــوع را از او پرســید، سامســون فریبــش داد و اظهــار 
داشــت ضعــف دیگــران مــی توانــد بــه ســراغش بیایــد در صورتــی کــه فرآیندهــای 
حقــه  آزمــود،  را  فرآیندهــا  ایــن  دلیلــه  کــه  هنگامــی  شــوند.  انجــام  خصوصــی  بــه 
و  متهــم ســاخت  بــه دروغگویــی  را  او سامســون  سامســون هویــدا شــد. ســپس 
گفــت: » چگونــه مــی گویــی کــه مــرا دوســت مــی داری و حــال آنکــه دل تــو بــا مــن 
نیســت؟ ایــن ســه مرتبــه مــرا اســتهزا نمــوده، مــرا خبــر نــدادی کــه قــوت عظیــم تــو در 
چــه چیــز اســت» . ســه بــار بــه سامســمون بــه وضــوح اثبــات گردیــد کــه زن دلربایــش 
بــا فلســطینیان بــه جهــت نابــودی وی همدســت شــده اســت! امــا هنگامــی کــه 
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نقشــه هــای دلیلــه همــه نقــش بــر آب شــد، ایــن امــر را یــک شــوخی جلــوه داد، و 
سامســون نیــز کورکورانــه تــرس را کنــار گذاشــت. 

 روز بــه روز دلیلــه بــه وی اصــرار مــی کــرد، تــا اینکــه » جانــش بــه تنــگ آمــد؟ « بــا 
ایــن حــال نیــروی مکارانــه ای او را در کنــار دلیلــه نــگاه مــی داشــت. باالخــره سامســون 
مغلــوب شــد و رازش را در اختیــار او قــرار داد: » تیــغ بــر ســر مــن نیامــده اســت، زیــرا 
کــه از رحــم مــادرم بــرای خداونــد نذیــره شــده ام: و اگــر تراشــیده شــوم، قوتــم از مــن 
خواهــد رفــت و ضعیــف و مثــل ســایر مردمــان خواهــم شــد «. بــی درنــگ پیکــی بــه 
ســوی بــزرگان فلســطین گســیل گشــت، و از آنــان درخواســت کــرد بــی درنــگ نــزد 
دلیلــه بشــتابند. آنــگاه کــه سلحشــور در خــواب بــود، بخــش عمــده موهایــش از ســرش 
جدا شــدند. ســپس دلیله چنان که ســه بار پیشــتر عمل کرده بود، و بانگ زد: » ای 
سامســون فلســطینیان بــر تــو آمدنــد! «. سامســون بــه نــاگاه از خــواب جســت و فکــر 
کــرد کــه همچــون گذشــته نیرویــش را بــرای نابــودی آنــان بــه کار مــی گیــرد! امــا بازوهــای 
ناتوانــش  از فرمانــش ســر بــاز مــی زننــد، و او دانســت کــه: » خداونــد از او دور شــده 
اســت «. هنگامــی کــه مــو تراشــیده شــد، دلیلــه بــه آزار و اذیــت وی پرداخــت، بــه 
طــوری کــه ناتوانــی او را بــه رخ دیگــران کشــید؟ زیــرا فلســطینی هــا تــا زمانــی کــه از 
ناتوانی او اطمینان کامل نیافته بودند، به او نزدیک نمی شدند. سپس او را گرفته، 
دو چشــمش را از کاســه درآوردنــد، و او را بــه غــزه منتقــل نمودنــد. در آنجــا او را در 
زندان انداخته به غل و زنجیر کشــیدند و به انجام اعمال شــاقه محکومش نمودند. 
چــه دگرگونــی شــگرفی بــرای کســی کــه قبــال قاضــی و قهرمــان اســرائیل بــود! 
بــود! خداونــد زمــان زیــادی  بــی حرمــت شــده  اکنــون ضعیــف، نابینــا، محبــوس، 
اعمــال او را تحمــل کــرده بــود؟ امــا زمانــی کــه او تــا ایــن حــد خــود را بــه گنــاه تســلیم 

کــرده بــود کــه راز خــود را فــاش گویــد، خداونــد از او دور شــد.
از  ای  نشــانه  تنهــا  بلکــه  نبــود،  نهفتــه  خاصــی  فضیلــت  هیــچ  او  موهــای  در 
وفــاداری وی بــه خداونــد محســوب مــی گردیــد! لیکــن زمانــی کــه ایــن نمــاد فــدای 
هــوا و هوســهای او شــد، برکاتــی کــه بــه شــکل آن نشــانه وارد شــد، گرفتــه شــدند.

در رنج و درد، هنگامی که برای فلسطینی ها بازیچه ای شده بود، سامسون 
بیــش از هــر زمــان دیگــری دریافــت کــه چقــدر ضعیــف شــده اســت. پــس آالمــش 
افــکار او را بــه ســوی توبــه معطــوف کردنــد. وقتــی موهایــش شــروع بــه رشــد نمودنــد، 
قــدرت او نیــز تدریجــاً بازگشــت! امــا دشــمنانش کــه او را زندانــی ای در زنجیــر و بــی 

پنــاه مــی دیدنــد، ایــن مســئله را درک نکردنــد.
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فلسطینی ها پیروزی شان را به خدایان خود منسوب می داشتند، و با شادی 
و سرمســتی، خــدای اســرائیل را بــه چالــش مــی طلبیدنــد. جشــنی بــرای بزرگداشــت 
و ســتایش » داگان  «، خــدای ماهــی، کــه محافــظ دریاهــا بــود، برگــزار شــد. از هــر 
شــهر و روســتای سرتاســر دشــت فلســطین، مــردان و زنــان و اربابانشــان گــرد آمدنــد. 
جمعیــت انبــوه پرســتندگان، تمامــی معبــد عظیــم را پــر کــرد، تــا حــدی کــه راهروهــا تــا 
روی بامهــا نیــز مملــو از جمعیــت شــدند. اکنــون صحنــه جشــن و شــادی بــر پــا شــده 
بــود. زمــان اجــرای مراســم قربانــی فــرا رســیده بــود، کــه از پــی آن موســیقی و جشــن 
بــر قــرار مــی شــد. ســپس بــه عنــوان گل ســر ســبد مراســم تجلیــل از قــدرت داگان، 
سامســون را پیــش آوردنــد. غریــو شــادی بــه حضــور او خــوش آمــد گفــت. مــردم و 
فرمانروایــان بیچارگــی اش را بــه ســخره گرفتنــد و خدایــی کــه » خــراب کننــده زمیــن 
شــان « را ســرنگون ســاخته بــود، ســتایش کردنــد. سامســون پــس از مدتــی، آنچنــان 
کــه گویــی خســته شــده اســت، درخواســت کــرد کــه در کنــار دو ســتون مرکــزی کــه 
نگهدارنده سقف معبد بودند، بایستد. سپس در سکوت به دعا مشغول گشت: 
» ای خداونــد ، مــرا بــه یــاد آور و ای خــدا ایــن مرتبــه فقــط مــرا قــوت بــده تــا یــک انتقــام 
بــرای دو چشــم خــود از فلســطینیان بکشــم» بــا گفتــن ایــن کلمــات، ســتونها را بــا 
بــازوان نیرومنــدش در آغــوش گرفــت و گریســته گفــت کــه مــی خواهــم: » همــراه 
فلســطین بمیــرم! «. آنــگاه خــود را خــم کــرد، و ســقف فــرو ریخــت، کــه بــا آوارش همــه 
آن جمعیــت یکجــا بــه هالکــت رســیدند. » پــس مردگانــی کــه در هنــگام مــوت خــود 

کشــت از کشــتگانی کــه در زندگــی اش کشــته بــود، زیادتــر بودنــد «.
هم بت و هم بت پرستان، کاهنان و رعایا، جنگجویان و اشراف، همه و همه 
در زیــر خرابــه هــای معبــد داگان مدفــون شــدند. در میــان آنــان هیبــت آن مــرد غــول 
آســا خفتــه بــود کــه خداونــد او را بــه عنــوان رهاننــده قــوم خــود برگزیــده بــود. اخبــار 
این ریزش هولناک به ســرزمین اســرائیل رســید، و خویشــاوندان سامســون از تپه ها 
فروآمده، جسد قهرمان از دست رفته را از زیر آوار بیرون آوردند، » او را برداشتند 

و او را آورده، در قبــر پــدرش مانــوح در میــان صرعــه و اَشــناؤل دفــن کردنــد «.
از  اســرائیل  رهایــی   « سامســون  طریــق  از  گفــت  مــی  کــه  خداونــد  وعــده 
دســت فلســطینیان را آغــاز مــی کنــد « بــه انجــام رســید. امــا چــه تیــره و هولنــاک 
بــود سرنوشــت زندگــی ای کــه مــی توانســت بــرای جــالل خداونــد و شــکوه ملتــش 
باشــد! اگــر سامســون بــا ندایــی کــه او را فراخوانــده بــود دل راســت مــی داشــت، 
هــدف خداونــد بــا شــادی و افتخــار او بــه انجــام مــی رســید. امــا او تســلیم وسوســه 
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شــد و اثبــات کــرد کــه ایمانــش سســت اســت، پــس مأموریتــش در بنــد و شکســت 
و مــرگ بــه پایــان رســید. 

از نظر نیروی جسمی، سامسون قوی ترین مرد بر چهره زمین بود، اما از نظر 
مهــار نفــس، درســتکاری و اســتحکام یکــی از ضعیفتریــن مــردان بــود. اشــتباهات 
بــزرگ ناشــی از احساســات و وسوســه هــای قــوی بــرای اشــخاص بــزرگ در نظــر 
گرفتــه مــی شــوند، امــا آنکــه فرمانبــر احساســات و وسوســه اســت، فــرد ضعیفــی 
اســت. معیار حقیقی ســنجش بزرگی انســانها با قدرت احساســاتی اســت که در 

مهــار آنهــا اســت، نــه آن احساســاتی کــه او را مهــار مــی کننــد. 
مشــیت خداونــد از سامســون مراقبــت مــی نمــود، تــا شــاید او را آمــاده کاری 
کنــد کــه بــرای انجامــش فراخوانــده شــده بــود. در همــان آغــاز زندگــی او در احاطــه 
قــرار  اخالقــی  پاکــی  و  اندیشــه  نیــروی  بدنــی،  قــدرت  بابــت  از  مطلــوب  شــرایط 
گرفــت. امــا تحــت نفــوذ و تاثیــر معاشــرین پلیــد خــود، وابســتگی هایــش بــه خــدا را 
که امن ترین محافظ برای انسان است، رها کرده، بدین ترتیب جذب جریانهای 
شــرورانه گردیــد. آنانــی کــه در راه انجــام وظیفــه آزمایــش مــی شــوند، شــاید ایمــان 
آورنــد کــه خداونــد محافــظ آنــان خواهــد بــود! امــا اگــر انســان بــه خواســته خــود، 

خــود را تحــت نفــوذ وسوســه هــا درآورد، دیــر یــا زود ســقوط خواهــد کــرد.
شــیطان نهایــت نیرویــش را بــه کار مــی بــرد تــا همانهایــی را کــه خداونــد مــی 
خواهــد بــه عنــوان وســیله ای بــرای کارهــای ویــژه خــود اســتفاده نمایــد، بــه گمراهــی 
کشــاند. او بــه نقطــه ضعفهــای مــا حملــه مــی کنــد، در نقصانهــای شــخصیتی مــا 
ایــن  تــا عنــان اختیــار انســان را در اختیــار گیــرد و او مــی دانــد اگــر  کار مــی کنــد 
نقصانها پرورده شــوند، او به موفقیت خواهد رســید. اما نیازی به مغلوب شــدن 
نیســت. انســان بــرای غلبــه بــر قــدرت شــریر، بــا تالشــهای سســت خــود، تنهــا رهــا 
نشــده اســت. کمــک در دســترس اســت و بــه هــر روحــی کــه بــه راســتی خواهــان 
آن اســت، داده مــی شــود. فرشــتگان خداونــد کــه از نردبانــی فــراز و فــرود مــی کننــد 
کــه یعقــوب در رؤیایــش دیــده بــود، بــه هــر روحــی کــه مــی خواهــد بــه باالتریــن نقــاط 

آســمان برســد، کمــک خواهنــد کــرد.
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» سموئیل کوچک « 

 ]این بخش بر اساس کتاب اول سموئیل بابهای 1؛ 
2: 1-11 تدوین گردیده است[

مــردان  جملــه  از  و  بانفــوذ،  و  دارا  مــردی  افرایــم،  کــوه  الوی  اهــل  اَلقانَــه، 
خداپرســت و خداترس بود. همســرش، َحّنا، پارســایی پر شــور بود. شــاخص ویژه 
شــخصیت موقــر و بــی تکلفــش، ایمــان ارجمنــد و شــور و صداقــت او محســوب 
مــی گردیــد. آنــان از برکتــی کــه هــر یهــودی در پــی آن بــود، بــی بهــره بودنــد. در خانــه 
آنــان شــادی صــدای کــودک بــه گــوش نمــی رســید! و میــل بــه زنــده نــگاه داشــتن 
نــام، شــوهر را بــر انگیختــه بــود، همچنــان کــه بســیاری افــراد دیگــر را بــر مــی انگیــزد، 
تــا ازدواج دیگــری را بــه ثبــت رســاند. امــا ایــن اقــدام کــه بــا شــتاب و بــدون ایمــان 
بــه خــدا انجــام پذیرفتــه بــود، منجــر بــه خوشــبختی نگشــت. پســران و دخترانــی بــه 
خانــواده آنــان افــزوده شــدند: لیکــن شــادی و زیبایــی نهــاد مقــدس خداونــد خدشــه 
دار گشــته، آرامش خانه از بین رفته بود. فَِنّنه، همســر جدید، حســود و کوته فکر 
بــود و سرشــار از غــرور و گســتاخی. زندگــی در نظــر َحّنــا بــاری فرســاینده مــی نمــود 
و امیدهایــش را از دســت رفتــه مــی دیــد! بــا ایــن وجــود بــا آزمونــی بــدون شــکایت و 

در آرامــش کامــل روبــرو شــد. 
شــیلوه  در  عبــادات  نمــود.  مــی  رعایــت  را  خداونــد  فرامیــن  مؤمنانــه  القانــه 
مراســم،  اجــرای  در  هــا  نظمــی  بــی  واســطه  بــه  امــا  شــد،  مــی  برگــزار  همچنــان 
خدمتهــای او در مــکان مقــدس الزم نبــود، یعنــی آن چیــزی کــه یــک الوی بایــد آنــرا 
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رعایــت مــی کــرد. بــا ایــن حــال بــه همــراه خانــواده اش بــه واســطه پرســتش و قربانــی 
در گردهمایــی هــای مقــرر مــی رفــت. 

بــود، روح  الهــی  بــا مراســم   حتــی در خــالل جشــنهای مقــدس کــه در رابطــه 
شــریری که خانه اش را نفرین کرده بود، همه جا ســرک می کشــید. پس از تقدیم 
هدایــای شــکرگزاری، بــر اســاس رســمی مرســوم، همــه اعضــای خانــواده در جشــنی 
بــه خــود  اَلقانــه در چنیــن مواقعــی ســهمی  رســمی والدیــن شــاد شــرکت کردنــد. 
مــادر فرزندانــش و نیــز پســران و دخترانــش مــی داد. امــا بــه نشــانه احتــرام بــه حّنــا، 
دو ســهم به وی داد، که بر این نکته داللت داشــت که احساســات وی نســبت به 
او حتــی اگــر فرزنــد پســری مــی داشــت، فرقــی نمــی کــرد. آنــگاه زن دوم کــه در آتــش 
حســادت مــی ســوخت، فریــاد بــرآورد و خواهــان حــق تقــدم بــه عنــوان کســی کــه در 
نظــر خداونــد بــه او لطــف بیشــتری شــده، گشــته، َحّنــا را بــه خاطــر نازایــی تمســخر 
نمــود و ایــن امــر را نشــانه ناخشــنودی خداونــد از او دانســت. ایــن حکایــت ســال 
بــه ســال ادامــه یافــت، تــا حــدی کــه کاســه صبــر حنــا لبریــز شــد. او کــه دیگــر نمــی 
توانســت غمــش را مخفــی ســازد، خویشــتنداری اش را از کــف داد و گریســت، 
و از مــکان جشــن بیــرون رفــت. شــوهرش بــا نومیــدی از پــی او گشــت تــا آرامــش 
نمایــد. » چــرا گریانــی و چــرا نمــی خــوری و جــرا دلــت غمگیــن اســت؟ آیــا مــن بــرای 
تــو از ده پســر بهتــر نیســتم؟ «. حّنــا پاســخی نــداد. بــاری را کــه او نمــی توانســت 
ســنگینی اش را بــا هیــچ دوســت زمینــی در میــان بگــذارد، بــه نــزد خــدا بــرد. از تــه دل 
از او درخواســت نمــود تــا ایــن خــواری را از او بــردارد و فرزنــد پســری بــه او عطــا کنــد 
کــه او را بــرای خداونــد تعلیــم و تربیــت نمایــد. و بــا صفــای دل عهــدی صادقانــه 
بســت تــا اگــر خواســته اش بــرآورده گــردد، او فرزنــدش را از همــان بــدو تولــد وقــف 
خداونــد نمایــد. حّنــا بــه مدخــل مــکان مقــدس نزدیــک شــده بــود، و بــا دلتنگــی و 
دل شــکتگی » دعــا کــرد ... و زار زار گریســت «. بــا ایــن حــال در ســکوت، بــی 
آنکــه صدایــی از او شــنیده شــود، بــا خداونــد در ارتبــاط بــود. در چنیــن دوران پــر 
شــرارت، بســیار بــه نــدرت پیــش مــی آمــد کــه چنیــن صحنــه هــای عبــادی مشــاهده 
شــوند. شــادی گســتاخانه و مســتی، حتــی در ایــن جشــنهای مذهبــی، چیزهایــی 
غیرعــادی نبودنــد! و عیلــی، کاهــن اعظــم، کــه شــاهد اعمــال حّنــا بــود، تصــور کــرد 
که وی تحت تأثیر شراب قرار دارد. او با این فکر که باید شخصی را که شایسته 
ســرزنش اســت، تنبیــه نمایــد، بــا عتــاب گفــت: » تــا بــه کــی مســت مــی شــوی؟ 

شــرابت را از خــود دور کــن! «.
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حّنــا کــه دردمنــد و یکــه خــورده بــود، موقرانــه در پاســخ گفــت: » نــی آقایــم، بلکــه زن 
شکسته روح هستم، و شراب و مسکرات ننوشیده ام، بلکه جان خود را به حضور 
خداونــد ریختــه ام. کنیــز خــود را از دختــران بلیعــال مشــمار، زیــرا کــه از کثــرت غــم و 
رنجیدگی خود تا به حال می گفتم. کاهن اعظم به سختی تحت تأثیر قرار گرفت، 
زیــرا کــه مــرد خــدا بــود! پــس بــه جــای توبیــخ، بــرای او دعــای خیــر نمــود: » بــه ســالمتی 

بــرو و خــدای اســرائیل مســألتی را کــه از او طلــب نمــودی، تــو را عطــا فرمایــد «. 
دعــای َحّنــا اجابــت شــد. آن عطیــه ای کــه خالصانــه تقاضــا کــرده بــوده بــه او 
داده شد. همین که چشمش به کودک افتاد، او را سموئیل نامید، » از خداوند 
خواســته شــده «. هنگامــی کــه نــوزاد بــه انــدازه ای بــزرگ شــد کــه بتوانــد از مــادرش 
جــدا شــود، مــادر بــه عهــدش وفــا کــرد. او بــا تمــام وجــودش، فرزنــدش را دوســت 
مــی داشــت! روز بــه روز کــه شــاهد رشــد توانایــی هــای وی مــی شــد، و بــه زمزمــه 
هــای کودکانــه وی گــوش مــی داد، احساســاتش بیشــتر بــه او گــره مــی خــورد. او 
بــود، همــان عطیــه ویــژه از آســمان. امــا او فرزنــدش را  یــک دانــه اش  پســر یکــی 
همچــون گنجــی کــه وقــف خــدا شــده، دریافــت کــرده بــود، و او هرگــز داشــته اش را 

از دهنــده آن دریــغ نمــی کــرد. 
یــک بــار دیکــر َحّنــا بــه همــراه شــوهرش بــه شــیلوه ســفر کــرد، و بــه نــام خــدا، 
هدیه ارزشمندش را به کاهن تقدیم کرد و گفت: » برای این پسر دعا نمودم، و 
خــدای مــن مســئلت مــرا کــه از او طلــب نمــوده بــودم، بــه مــن عطــا فرمــوده اســت. و 
مــن نیــز او را بــرای خداونــد وقــف نمــودم: تمــام ایامــی کــه زنــده باشــد وقــف خداونــد 
خواهــد بــود «. عیلــی بــه شــدت تحــت تاثیــر ایمــان و فــداکاری ایــن زن اســرائیلی 
قــرار گرفــت. خــود او کــه یــک پــدر بســیار بخشــنده بــود، همیــن کــه فــداکاری بــزرگ 
 آن مــادر را دیــد، و صادقانــه دیــد کــه او مــی خواهــد از تنهــا فرزنــدش کــه قــرار بــود 
وقــف خداونــد گــردد، جــدا شــود، بــا حیــرت و فروتنــی خیــره مانــد. از انــدازه محبــت 
خــود احســاس مالمــت بــه وی دســت داد، و بــا خضــوع و احتــرام در برابــر خداونــد 
تعظیــم نمــود و او را عبــادت نمــود.  قلــب مــادر آکنــده از شــادی و پرســتش شــد و 
از تــه دل شــکرش را نثــار خداونــد کــرد. روحــش ملهــم گشــت و دعــا نمــوده، گفــت:

» دل مــن در خداونــد وجــد مــی نمایــد، و شــاخ مــن در خداونــد برافراشــته شــده، 
و دهانــم بــر دشــمنانم وســیع گردیــده اســت، زیــرا کــه در نجــات تــو شــادمان هســتم.

مثــل خداونــد قدوســی نیســت، زیــرا غیــر از تــو کســی نیســت، و مثــل خــدای 
مــا صخــره ای نیســت. ســخنان تکبرآمیــز دیگــر مگوییــد، و غــرور از دهــان شــما مــادر 

570, 571

FA-PP-Body.indd   613 3/20/19   1:18 PM



61۴  | مشایخ و انبیاء

نشــود، زیــرا خداونــد خــدای عالــم اســت و بــه او اعمــال ســنجیده مــی شــود. کمــان 
جبــاران را شکســته اســت، و آنــان کــه مــی لغزیدنــد، کمــر آنهــا بــه قــوت بســته شــد. 
سیرشــدگان، خویشــتن را بــرای نــان انجیــر ســاختند و کســانی کــه گرســنه بودنــد، 
اســتراحت یافتنــد؛ بلکــه زن نــازا هفــت فرزنــد زاییــده اســت، و آنکــه اوالد بســیار 
داشــت، زبــون گردیــده. خداونــد میمیرانــد و زنــده مــی کنــد: بــه قبــر فــرود مــی آورد و 
برمــی خیزانــد. خداونــد فقیــر مــی ســازد و غنــی مــی گردانــد: پســت مــی کنــد و بلنــد 
مــی ســازد. فقیــر را از خــاک برمــی افــرازد و مســکین را از مزبلــه برمــی دارد تــا ایشــان 
را بنشــاند و ایشــان را وارث کرســی جــالل گردانــد، زیــرا کــه ســتونهای زمیــن از آن 
خداونــد اســت و ُربــع مســکون را بــر آنهــا اســتوار نمــوده اســت. پایهــای مقدســین 
خــود را محفــوظ مــی دارد، امــا شــریران در ظلمــت خامــوش خواهنــد شــد، زیــرا کــه 
انســان بــه قــوت خــود غالــب نخواهــد آمــد، آنانــی کــه بــا خداونــد مخاصمــه کننــد، 
شکســته خواهنــد شــد. او بــر ایشــان از آســمان صاعقــه خواهــد فرســتاد. خداونــد، 
اقصــای زمیــن را داوری خواهــد نمــود، و بــه پادشــاه خــود قــوت خواهــد بخشــید، و 

شــاخ مســیح خــود را بلنــد خواهــد گردانیــد «.
ســخنان َحّنــا نبوتــی بودنــد، هــم دربــاره داود کــه مــی بایســت بــه عنــوان شــاه 
یافتــه  تدهیــن  و  شــده  مســح  کــه  مســیح  دربــاره  هــم  و  کنــد،  اســرائیل حکمرانــی 
خداونــد بــود. ایــن ســرود کــه در آغــاز بــه زنــی گســتاخ و ســتیزه جــو کــه فخــر مــی 
فروشــد، معطــوف مــی گــردد، بــه نابــودی دشــمنان خداونــد و پیــروزی نهایــی مــردم 

نجــات یافتــه اش اشــاره مــی نمایــد. 
َحّنا به آرامی از شــیلوه به خانه اش در راَمه بازگشــت، و فرزندش ســموئیل را 
بــرای تربیــت شــدن بــه منظــور خدمــت در خانــه خداونــد، تحــت فرمــان کاهــن اعظــم 
تــرک نمــود. از همــان بــدو آگاهــی اش بــا خــود اندیشــیده بــود کــه پســرش خداونــد را 
محبــت کــرده، جــالل خواهــد داد، و خــود را متعلــق بــه او خواهــد دانســت. بــا هــر 
چیــز آشــنایی کــه در اطــراف فرزنــدش قــرار داشــت، ســعی کــرده بــود کــه ذهــن او را 
معطــوف بــه خالقــش نمایــد. زمانــی کــه از کودکــش جــدا شــد، دلواپســی ایــن مــادر 
وفــادار بــه عهــد بــاز نایســتاد. هــر روز آن کــودک موضــوع دعاهایــش بــود. هــر ســال 
بــا دســتان خــودش بــرای او لبــاس مراســم و خدامتگــزاری مــی دوخــت؟ و همیــن 
کــه بــه همــراه شــوهرش بــرای عبــادت بــه شــیلوه مــی رفــت، بــه فرزنــدش آن نشــانه 
یــادآوری عشــقش را مــی داد. هــر گــره بــه کار رفتــه در آن ردای کوچــک بــا دعایــی 
پــاک و منــزه باشــد، شــریف و اهــل حقیقــت  تــا بلکــه فرزنــدش  بــود  بافتــه شــده 

571, 572

FA-PP-Body.indd   614 3/20/19   1:18 PM



» سموئیل کوچک «  |  615

باشــد. بــرای پســرش آرزوهــای بــزرگ و جــاه طلبانــه دنیــوی نداشــت، بلکــه از تــه دل 
خواســتار آن بــود کــه فرزنــدش ارزشــهای آســمانی را کســب نمایــد، تــا شــاید از ایــن 

طریــق بتوانــد خداونــد را جــالل داده، بــرای هــم وطنانــش برکــت بیــاورد. 
چــه پاداشــی از آن َحّنــا شــده بــود و چــه تشــویق بزرگــی اســت نمونــه او بــرای 
ایمــان داری و وفــاداری بــه عهــد! اینهــا فرصتهایــی هســتند کــه قیمتــی بــرای آنهــا 
نمــی تــوان تخمیــن زد، ســعادتهایی بــی نهایــت ارزشــمند کــه بــه هــر مــادری ســپرده 
انــد. مجموعــه وظایــف کــم ارزش کــه در نظــر زنــان شــاق و خســته کننــده  شــده 
ایــن  قــرار گیرنــد.  بــزرگ و شــریف مــورد توجــه  بــه چشــم کارهایــی  بایــد  هســتند، 
افتخــار مــادر اســت کــه بــا تأثیــرش بــه جهــان برکــت دهــد، و بــا ایــن کار شــادی را 
بــه قلــب خــود ارزانــی مــی دارد. او مــی توانــد راه فرزنــدان خــود را در تاریــک و 

روشــنایی بــه ســوی بلندتریــن قلــل افتخــار همــوار و مســتقیم ســازد.
امــا ایــن امــر تنهــا زمانــی میســر اســت کــه در زندگــی خــود بــه دنبــال پیــروی از آمــوزه 
هــای مســیح باشــد، تــا آن مــادر امیــدوار شــود کــه شــخصیت فرزندانــش را بــا الهــام 
از الگــوی الهــی شــکل مــی دهــد. جهــان سرشــار از تأثیــرات تبــاه کننــده اســت. ُمــد و 
طــرز لبــاس پوشــیدن قــدرت زیــادی بــر جوانــان اعمــال مــی نمایــد. اگــر مــادری نتوانــد 
آمــوزش دهــد، راهنمایــی کنــد.  و مهــار نمایــد، طبعــاً فرزندانــش شــرارت را مــی پذیرنــد 
و از خوبــی روگــردان مــی کردنــد. هــر مــادری اغلــب بــا ایــن دعــا بــه نــزد ناجــی خــود 
بــرود: » بــه مــا بیامــوز کــه چگونــه بــه فرزندانمــان فرمــان دهیــم، و بایــد بــا آنــان چــه کنیم. 
بگذاریــد او دســتورالعملی کــه خداونــد از طریــق کالمــش مــی دهــد را گــوش ســپارد، 

و خــرد، آنچنــان کــه او بــدان نیــاز خواهــد داشــت، بــه او ارزانــی مــی گــردد.
» و آن پســر، ســموئیل، نمــو مــی یافــت و هــم نــزد خداونــد و هــم نــزد مردمــان 
بــه  پســندیده مــی شــد «. گرچــه جوانــی ســموئیل در خیمــه اجتمــاع کــه مختــص 
عبــادت خداونــد بــود، ســپری مــی شــد، امــا از تأثیــرات شــریر یــا مــوارد گنــاه آلــود در 
امــان نبــود. پســران عیلــی از خداونــد نمــی ترســیدند، بــه پدرشــان هــم احتــرام نمــی 
کردنــد! اّمــا ســموئیل نــه بــه دنبــال دوســتی بــا ایشــان بــود و نــه پیــرو راه پلیــد آنــان. ایــن 
از کوشــش دائمــی او بــود تــا همانــی بشــود کــه خداونــد بــرای آن دعوتــش کــرده بــود. 
ایــن افتخــاری بــرای هــر جــوان اســت. خداونــد حتــی زمانــی کــه کــودکان خــود را بــه 

خدمــت او وامــی گذارنــد، مســرور مــی گــردد. 
باعــث  زیبایــی شــخصیتش  و  داشــت،  قــرار  عیلــی  نظــارت  تحــت  ســموئیل 
شــده بــود کــه محبــت گــرم کاهــن پیــر بــه او جلــب شــود. او مهربــان، بخشــنده، 
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آرامــش،  بــود،  رنــج  در  پســرانش  از خودســری  کــه  بــود. عیلــی  مــؤدب  و  مطیــع، 
آســایش و برکــت را در حضــور مســئولیتش مــی یافــت. ســموئیل یــاور و پرمحبــت 
ایــن جــوان را  کــه عیلــی  انــدازه ای  بــه  را  تــا کنــون فرزنــدش  پــدری  بــود، و هیــچ 
مشــتاقانه دوســت مــی داشــت، دوســت نداشــته اســت. ایــن مــورد منحصــر بــه 
فــردی بــود کــه چنیــن محبــت گــرم و عمیقــی بیــن کاهــن اعظــم قــوم و یــک کــودک 
وجــود داشــته باشــد. همچنــان کــه ناتوانــی هــای ســنی بــه ســراغ عیلــی مــی آمدنــد، 
بــار پســرانش آکنــده مــی  و دلــش از انــدوه و نگرانــی بــه واســطه رویــه بــی بنــد و 

شــد، بــرای آرامــش رو بــه ســموئیل آورد.
بــه مراســم ویــژه  پنــج ســالگی  نبــود،  کــه پیــش از بیســت و  بــرای الویــان رســم 
وارد گردنــد، لیکــن ســموئیل اســتثنایی بــر ایــن قانــون شــده بــود. هــر ســال امانــات 
مهمتــری بــه او ســپرده مــی شــد: و هنگامــی کــه او تنهــا کودکــی بیــش نبــود، یــک 
ایفــود کتــان بــه نشــانه وقــف خدمــت در مــکان مقــدس بــه کمــرش بســته شــده بــود. 
بــه نســبت  بــود،  بــرای خدمــت در خیمــه اجتمــاع بســیار کــم ســن  از آنجایــی کــه 
داده  او  بــه  عبــادت خداونــد  مراســم  در  بــرای خدمــت  ظرفیتــش، مســئولیتهایی 
شــد. در ابتــدا کارهــا بــی اهمیّــت بودنــد، کــه البتــه همگــی شــان خوشــایند هــم بــه 
نظــر نمــی آمدنــد، امــا آنهــا را تــا جایــی کــه در توانــش بــود، بــا دلــی خشــنود، بــه نحــو 
احســن اجــرا نمــود. مذهــب او در هــر وظیفــه زندگــی اش راه یافتــه بــود. او خــود 
را خــادم خداونــد مــی دانســت و کارش را کار خداونــد. تالشــهای او مــورد قبــول 
واقــع شــدند، زیــرا کــه بــا محبــت بــه خداونــد و میــل راســتین بــه انجــام اراده او عمــل 
مــی کــرد. بدیــن ترتیــب بــود کــه ســموئیل همــکار خداونــد آســمان و زمیــن شــد. و 
خداونــد او را شایســته انجــام کار بزرگــی بــرای اســرائیل گردانیــد. اگــر بــه کــودکان 
آمــوزش داده مــی شــد کــه وظایــف کــم اهمیــت روزمــره را همچــون مســیری کــه 
خداونــد برایشــان نشــان داده اســت، و همچــون مدرســه ای کــه در آن آمــوزش مــی 
یابنــد کــه کارهایشــان را بــه شــکلی مؤثــر و وفادارانــه انجــام دهنــد، محتــرم شــمارند، 
اینکــه هــر  بــرای  یافتنــد.  مــی  تــر جلــوه  چقــدر کارهایشــان خوشــایندتر و شــریف 
مســئولیتی را آنچنــان انجــام دهیــم کــه گویــی بــرای خداونــد اســت، دعایــی بــرای 
کــم اهمیــت تریــن کارهــا نیــاز اســت کــه عاملیــن آنهــا را بــر روی زمیــن بــا موجــودات 
مقدســی کــه اراده خداونــد را در آســمان بــه انجــام مــی رســانند، مرتبــط مــی نمایــد.

بــه  اخــروی،  زندگــی  بــه  دســتیابی  در  موفقیــت  زندگــی،  ایــن  در  موفقیــت 
توجهــی آگاهانــه و مؤمنانــه بــه چیزهــای کوچــک بســتگی دارد. کمــال در کمتریــن 
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کارهــای خداونــد بــه چشــم مــی آیــد، در میــان کارهــای خداونــد، هیــچ یــک کمتــر از 
بزرگترینهــا نیســت. دســتی کــه جهــان را در فضــا نــگاه داشــته اســت، دســتی اســت 
کــه بــا مهارتــی ظریــف بــرای سوســنهای دشــت نیــز در کار اســت. و همچنــان کــه 
خداونــد در کارش کامــل اســت، مــا نیــز بایــد در خودمــان کامــل باشــیم. ســاختار 
متقــارن و شــخصیتی زیبــا و نیرومنــد، توســط انجــام وظایفــی منحصــر بــه فــرد بــه 
وجــود مــی آینــد. و ایمــان بایــد مشــخصه مــا در جزئیــات کوچــک و بــزرگ زندگــی 
باشــد. درســتی و صداقــت در امــور کوچــک، انجــام اعمالــی کــه نشــانه وفــاداری 
مــا هســتند و محبتهــای کوچــک، شــادی را بــه مســیر زندگــی مــا مــی آورنــد؛ و زمانــی 
کــه کارمــان در ایــن جهــان بــه پایــان مــی رســد، آشــکار خواهــد گردیــد کــه هــر یــک از 
وظایــف کــم مقدارمــان کــه مؤمنانــه بــه انجــام رســیده انــد، بــرای ابــد تأثیرگــذار بــوده 

انــد، یعنــی تأثیــری کــه هرگــز از بیــن نخواهــد رفــت.
شــاید جوانــان ایــن دوره بــه همــان انــدازه در نظــر خداونــد ارزشــمند شــوند کــه 
ســموئیل بــود. آنهــا بــا تــداوم مؤمنانــه درســتکاری مســیحی خــود شــاید بتواننــد تأثیــر 
بزرگــی در امــر اصالحــات داشــته باشــند. بــه چنیــن افــرادی در ایــن زمــان نیازمندیــم. 
خداونــد بــرای تــک تــک آنهــا کاری دارد. هیــچ کــس تــا کنــون بــه موفقیتهــای بزرگتــری 
بدانــان  ایــن دوره  تــوان در  مــی  کــه  آنهایــی  انــدازه  بــه  انســانیت،  بــرای خداونــد و 
دســت یافــت، دســت نیافتــه اســت، و ایــن مهــم تنهــا بــا همــت ایماندارانــی میســر 

خواهــد گشــت کــه از ایمــان و اطمینانــی خــدا داد برخوردارنــد. 

574

FA-PP-Body.indd   617 3/20/19   1:18 PM



FA-PP-Body.indd   618 3/20/19   1:18 PM



۵6
» عییل و پرسانش « 

]این فصل بر اساس کتاب اول سموئیل 2: ۳6-12[

تریــن  پرمســئولیت  و  واالتریــن  از  او  بــود.  اســرائیل  داور  و  کاهــن  عیلــی 
مقامهــا در بیــن قــوم خداونــد برخــوردار بــود. بــه عنــوان مــردی برگزیــده خــدا بــرای 
مســئولیتهای مقــدس کهانــت، و نیــز بــه عنــوان واالمقامتریــن قــدرت قضایــی بــر 
نفــوذ  و  آمــد،  مــی  حســاب  بــه  دیگــران  نظــر  در  ای  نمونــه  همچــون  زمیــن،  روی 
بــر  بــه حکومــت  کــه  بــا وجــودی  لیکــن  باالیــی در میــان قبایــل اســرائیل داشــت. 
مــردم منتســب شــده بــود، بــر خانــواده خویــش حکمرانــی نمــی کــرد. عیلــی پــدری 
ســهل گیــر بــود، دوســتدار آرامــش و آســایش، کــه قدرتــش را در تصحیــح عــادات 
آنــان در  بــا  اینکــه  از  بیشــتر  نمــی بســت.  بــه کار  پلیــد فرزندانــش  و احساســات 
ارتبــاط باشــد، و تنبیهشــان نمایــد، تســلیم اراده و خواســت آنــان شــده، بــه حــال 
خــود رهایشــان مــی کــرد. بــه جــای اینکــه تحصیــالت پســرانش را بــه عنــوان یکــی 
از مهمتریــن مســئولیتهایش در َمــد نظــر داشــته باشــد، بــا ایــن مهــم همچــون یــک 
مســئله کــم اهمیــت برخــورد مــی نمــود. لیکــن عیلــی در ایــن مســئولیتش قصــور 
ورزیــد، زیــرا کــه ایــن امــر بــه معنــای درافتــادن بــا خواســته هــای پســرانش مــی شــد، 
و الزمــه ایــن کار تنبیــه و طــرد آنــان بــود. او بــی آن کــه عواقــب وحشــتناک رویــه ای 
را کــه در پیــش گرفتــه، ارزیابــی نمایــد، فرزندانــش را در هرآنچــه مــی خواســتند رهــا 
کــرده، وظیفــه شایســته کــردن آنــان بــرای خدمــت بــه خداونــد و درک مســئولیتهای 

زندگــی را نادیــده گرفتــه بــود.
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خداونــد دربــاره ابراهیــم گفتــه بــود: » زیــرا او را مــی شناســم کــه فرزنــدان و اهــل 
خانــه خــود را بعــد از خــود امــر خواهــد فرمــود تــا طریــق خداونــد را حفــظ نماینــد، و 
عدالــت و انصــاف را بــه جــا آورنــد « )پیدایــش 18  : 19 (. امــا عیلــی بــه فرزندانــش 
اجــازه داده بــود کــه عنــان اختیــار او را در دســت گیرنــد. پــدر، مطیــع فرزنــدان خــود 
شــده بــود. نفریــن گنــاه در فســاد و پلیــدی ای کــه نشــان از رویــه پســرانش داشــت، 
عیــان بــود. آنــان بــه شــکل شایســته ای شــخصیت خداونــد و قانــون مقدســش را 
نمــی ســتودند. خدمــت بــه خــدا بــرای آنــان یــک امــر عــادی بــه شــمار مــی آمــد. از 
زمــان کودکــی شــان بــه حــرم مقــدس و مراســم آن خــو گرفتــه بودنــد! لیکــن بــه جــای 
آنکــه متواضــع تــر گردنــد، همــه حــس تقــدس و اهمیتــش را از دســت داده بودنــد. 
پــدر بــی احترامــی آنــان بــه اقتــدارش را تصحیــح نکــرده بــود، بــی احترامــی شــان بــه 
خدمــت صادقانــه بــه مــکان مقــدس را بررســی نکــرده بــود؟ و هنگامــی کــه بــه ســن 
بلــوغ و مردانگــی رســیدند، وجودشــان آکنــده از ثمــرات مرگبــار تردیــد و طغیانگــری 
بــود.  گرچــه آنــان بــرای خدمتگــزاری کامــالً نامناســب بودنــد، امــا بــه عنــوان کاهــن 
در مــکان مقــدس مشــغول خدمــت خداونــد شــده بودنــد. خداونــد مشــخص تریــن 
فرامینــش را در ارتبــاط بــا هدایــا و قربانــی هــا داده بــود، امــا ایــن مــردان نابــکار بــی 
حرمتــی بــه مســئولیت خدمــت خــدا را ادامــه داده، بــه قانــون هدایــا کــه بایــد بــه 
صادقانــه تریــن وجــه انجــام مــی شــد، بــی توجهــی مــی نمودنــد. قربانــی هــا، کــه بــه 
مــرگ مســیح اشــاره داشــتند، بــه منظــور نــگاه داشــتن ایمــان در قلــب مــردم نســبت 
بــه آمــدن ناجــی شــان، تختصیــص یافتــه بودنــد! از ایــن رو ایــن مســئله از اهمیــت 
بســیار زیادی برخوردار بود که رهنمود خداوند در ارتباط با هدایا شــدیداً رعایت 
شــود. هدایایــی کــه در دوران صلــح داده مــی شــدند، بــه نوعــی بیانگــر شــکرگزاری 
بــه خداونــد بودنــد. در خــالل اهــدای ایــن قربانــی هــا، چربــی بایــد بــه تنهایــی بــر 
روی مذبــح ســوزانده مــی شــد. ســهم خاصــی را بــرای کاهــن نــگاه مــی داشــتند، 
امــا قســمت بزرگتــر بــه خــود قربانــی گــذار تعلــق داشــت تــا آن را در حیــن جشــن 
قربانــی بــه مصــرف خــود و دیگــر دوســتانش برســاند. بدیــن ترتیــب همــه قلبهــا بایــد 
بــا ســپاس و ایمــان بــه ســوی قربانــی بزرگــی کــه گناهانشــان را از ایــن جهــان بــر مــی 

داشــت، معطــوف گــردد. 
پســران عیلــی بــه جــای درک اهمیــت ایــن مراســم نمادیــن، تنهــا در ایــن فکــر 
بودنــد کــه چگونــه مــی تواننــد همــه ایــن هدایــا را بــرای ارضــای خودخواهــی هایشــان 
دوران صلــح  از هدایــای  یافتــه  اختصــاص  از ســهمی  کــه  آنــان  آورنــد.  بــه چنــگ 
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ناراضــی بودنــد، خواســتار ســهم بیشــتری شــدند! تعــداد بســیار قربانــی هــای اهــدا 
شــده در جشــن ســاالنه، بــه کاهنــان ایــن فرصــت را داد تــا بــه هزینــه مــردم خــود را 
غنــی ســازند. نــه تنهــا ســهمی بیشــتر از حــق خــود طلــب نمودنــد، بلکــه حتــی صبــر 
نکردنــد کــه چربــی بــر روی آتــش بــه عنــوان هدیــه ای بــرای خداونــد بســوزد. آنــان 
همچنــان بــر حــق خــود بــه هــر میزانــی کــه دلخواهشــان بــود اصــرار مــی ورزیدنــد، و 
اگــر پاســخ منفــی بــه آنــان داده مــی شــد، تهدیــد مــی کردنــد کــه آن را بــه زور خواهنــد 
ســتاند. ایــن بــی حرمتــی در مقــام کاهنــان بــه زودی اهمیــت مقــدس و صادقانــه 
هدایــا را از بیــن بــرد، و مــردم » هدایــای خداونــد را مکــروه مــی داشــتند «. قربانــی 
بــزرگ نمادینــی کــه آنــان بایــد در انتظــارش مــی ماندنــد، دیگــر از رســمیت افتــاده 

بــود. » پــس گنــاه آن جوانــان بــه حضــور خداونــد بســیار عظیــم بــود «. 
ایــن کاهنــان بــی ایمــان قانــون خــدا را نیــز زیــر پــا گذاشــته ، بــه مقــام مقــدس 
خــود بــا اعمــال حقیــر و زننــده شــان بــی حرمتــی روا داشــتند؛ بــا ایــن حــال همچنــان 
بــا حضــور خــود در خیمــه خداونــد، آن را آلــوده مــی ســاختند. بســیاری از مــردم بــه 
دلیل رویه فاســد ُحفنی و فیَنحاس آکنده از خشــم شــدند، و به همین دلیل دیگر 
بــه مــکان برگزیــده عبــادت نیامدنــد. بدیــن ترتیــب مراســمی کــه خداونــد بــدان فرمــان 
بــا گنــاه آن مــردان شــرور  بــود، نادیــده گرفتــه شــده، منفــور گشــت زیــرا کــه  داده 
آلــوده شــده بــود، در حالــی کــه قلــب آنهایــی کــه بــه جانــب پلیــدی تمایــل داشــت، 
بــا انجــام گنــاه جســارت یافــت. بــی دینــی، هرزگــی، و حتــی بــت پرســتی در ابعــاد 

وحشــتناکی مســتولی شــدند. 
عیلــی بــا اجــازه بــه پســرانش، بــرای نیــل بــه مقــام خدمــت در مــکان مقــدس، 
مرتکــب اشــتباه بزرگــی شــده بــود. او بــا توجیــه رویــه زندگــی آنــان، و بــا بهانــه هــای 
متوالــی، نســبت بــه گناهانشــان کــور شــده بــود! لیکــن در نهایــت آنــان کار را بــه 
جایــی رســاندند کــه دیگــر نمــی توانســت چشــمانش را بــه روی گناهشــان ببنــدد. 
مــردم از قانــون شــکنی هــای آنــان شــکایت مــی کردنــد، و کاهــن اعظــم چــاره ای 
جــز غــم و پریشــانی خیــال نداشــت. دیگــر جــرات ســاکت مانــدن را نداشــت. امــا 
پســرانش طــوری بــزرگ شــده بودنــد کــه بــه فکــر هیــچ کــس جــز خودشــان نباشــند، 
و اکنــون نیــز بــه فکــر هیــچ کــس جــز خــود نبودنــد. آنهــا شــاهد غــم پدرشــان بودنــد، 
و  نــرم  سرزنشــهای  آنهــا  نداشــت.  سختشــان  دلهــای  بــر  تاثیــری  صحنــه  ایــن  امــا 
دوســتانه او را مــی شــنیدند، امــا همــه ایــن حرفهــا نــه اثــری بــر آنهــا گذاشــتند، و 
نــه رویــه پلیدشــان را بــا وجــود آگاهــی از پــی آمــد گناهانشــان تغییــر دادنــد. اگــر 
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عیلــی عادالنــه بــا پســران شــرورش برخــورد نمــوده بــود، بــرای مقــام کهانــت برگزیــده 
نشــده بودنــد، و مجــازات مــرگ برایشــان در نظــر مــی گرفتنــد. او کــه از بــی حرمتــی 
و محکومیــت عمومــی بــر علیــه آنــان واهمــه داشــت، پســرانش را در مقــدس تریــن 
مقامــی کــه همــه بــه آن ایمــان و اعتمــاد داشــتند، نــگاه داشــته بــود. وی هنــوز بــه 
آنــان اجــازه مــی داد کــه فسادشــان را بــا خدمــت مقدسشــان بــه خداونــد درآمیختــه، 
بــه آرمــان حقیقــت ضربــه هایــی جانــکاه وارد نماینــد کــه حتــی گذشــت ســالیان نیــز 

نمــی توانســت آنهــا را بزدایــد. 
» روزی یــک نبــی نــزد عیلــی آمــد و بــه او گفــت: خداونــد چنیــن میفرمایــد: 
وقتــی جــّد تــو هــارون و خانوادهــاش در کشــور مصــر بــرده فرعــون بودنــد، خــود را 
بــر هــارون ظاهــر ســاختم. از بیــن تمــام طایفــه هــای بنــی اســرائیل خانــواده او را 
بــه عنــوان کاهنــان خــود برگزیــدم تــا بــر قربانــگاه مــن قربانــی تقدیــم کننــد و بُخــور 
بســوزانند و در حضــور مــن جامــه مخصــوص کاهنــان را بپوشــند. تمــام گوشــت 
نذرهایــی  و  قربانیهــا  چــرا  پــس  کــردم.  تعییــن  آنهــا  بــرای  را  قربانیهــای ســوختنی 
را کــه مــردم بــرای مــن میآورنــد، بیحرمــت میکنــی؟ تــو بــه پســرانت بیشــتر از مــن 
احتــرام مــی گــذاری. بــه آنهــا اجــازه میدهــی کــه از خــوردن بهتریــن گوشــت قربانــی 
کــه قــوم مــن بــرای مــن میگذراننــد، خــود را چــاق نماینــد. خداونــد خــدای اســرائیل 
میفرمایــد: هــر چنــد وعــده داده بــودم کــه خانــدان تــو و خانــدان پــدرت همیشــه 
بــه  کــه  هرکســی  بلکــه  نمیخواهــم.  ایــن  از  بعــد  اّمــا  باشــند،  مــن  درگاه  کاهنــان 
مــن احتــرام بگــذارد، او را محتــرم میگردانــم و کســی کــه مــرا حقیــر شــمارد، او را 
حقیــر خواهــم ســاخت... اّمــا مــن بــرای خــود کاهــن صادقتــر و باوفاتــری انتخــاب 
تــا در  مــرا خدمــت کنــد. خاندانــش را برکــت میدهــم  بــا دل و جــان  کــه  میکنــم 
حضــور برگزیــده مــن همیشــه آمــاده خدمــت باشــد « )اول ســموئیل 2: 27-۳0؛ 
۳۵(.خداونــد عیلــی را متهــم نمــود کــه بــه پســرانش را مافــوق خــدا حرمــت مــی 
نهــد. عیلــی اجــازه داده بــود تــا هدایایــی کــه خداونــد آنهــا را بــه عنــوان برکتــی بــرای 
اســرائیل برگزیــده، تبدیــل بــه عامــل بــی زاری و تنفــر گردنــد، بــه جــای آنکــه موجــب 
شــوند پســرانش بــه خاطــر کــرده هــای ناپــاک و منفورشــان شــرمنده گردنــد. آنهایــی 
کــه از تمایــالت خــود، بــا عواطــف کــور نســبت بــه فرزندانشــان، پیــروی مــی کننــد، 
آنهــا را در خوشــی خواســته هــای خودخواهانــه شــان بــه حــال خــود رهــا مــی کننــد، 
از قــدرت خداونــد در ســرزنش گنــاه و اصــالح شرارتهایشــان اســتفاده نمــی کننــد، 
اعــالم مــی دارنــد کــه فرزنــدان شرورشــان را بیــش از خداونــد محتــرم مــی دارنــد. 
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دادن خداونــد؛  جــالل  تــا  خــود هســتند  آبــروی  از  نگــران حفاظــت  بیشــتر  آنــان 
بیشــتر در دل مــی خواهنــد فرزندانشــان را خشــنود ســازند تــا خشــنودی خداونــد 

را فراهــم کننــد، و خدمــت خداونــد را بــا هــر حضــور شــریر کنــار بگذارنــد.
 خداونــد عیلــی را بــه عنــوان کاهــن و داور اســرائیل کــه در برابــر هــر گونــه رکــود 
تــا  امــر بخصــوص  ایــن  کــه  نــگاه داشــت  بــود،  پاســخگو  دینــی قومــش  و  اخالقــی 
انــدازه ای بــه شــخصیت پســرانش نیــز مربــوط مــی شــد. در ابتــدا او مــی بایســت 
بــا روشــهای معتدالنــه تــالش مــی کــرد تــا از شــرارت جلوگیــری نمایــد؛ امــا اگــر ایــن 
اقدامــات ســود نداشــتند، بایــد از روشــهای شــدیدتری بــرای اصــالح خطــا اســتفاده 
مــی کــرد. او بــا عــدم ســرزنش گنــاه و بهانــه آوردن بــرای عدالــت در برابــر گناهــکار، 
موجــب ناراحتــی خداونــد شــد. دیگــر نمــی شــد بــرای پــاک نــگاه داشــتن اســرائیل بــه 
او تکیــه کــرد. آنانــی کــه آنقــدر شــجاع نیســتند کــه خطــا را مــورد ســرزنش قــرار دهنــد، 
و یــا کســانی کــه بــا رخــوت و بــی عالقگــی هیــچ کوشــش جــدی ای بــرای پــاک کــردن 
خانــواده یــا کلیســای خداونــد بــه کار نمــی برنــد، بــه دلیــل شــرارت پاســخگو هســتند، 
و شــاید ایــن امــر نتیجــه کوتاهــی در وظیفــه باشــد. مــا در برابــر شــرارت مســئول 
هســتیم، همانطور که احتماال در اعمال والدین یا کشیشــانی دیده ایم، در چنین 
مــواردی طــوری رفتــار مــی کننــد کــه گویــی ایــن اعمــال از خــود آنــان ســر زده اســت. 
عیلــی بــر اســاس قوانیــن خداونــد بــرای حکومــت در خانــواده، خانــواده اش را 
مدیریــت نکــرد. او از داوری هــای خــود پیــروی کــرد. ایــن پــدر پــر مهــر از گناهــان و 
خطاهــای پســرانش در همــان کودکــی چشــم پوشــی کــرده بــود، و بــه خــود امیــد واهــی 
داده بــود کــه پــس از مدتــی آنهــا بــر تمایــالت شــرورانه شــان غلبــه مــی کننــد. اکنــون 
هــم بســیاری همیــن اشــتباه را مرتکــب مــی شــوند. آنــان فکــر مــی کننــد راه بهتــری از 
آنکــه خداونــد در کالمــش ارائــه کــرده اســت، بــرای تربیــت فرزندانشــان مــی شناســند. 
پــرورش داده، اینگونــه بهانــه تراشــی مــی نماینــد کــه:  آنهــا گنــاه را در فرزندانشــان 
» آنهــا کوچکتــر از آن هســتند کــه تنبیــه شــوند. صبــر کنیــد تــا بزرگتــر شــوند، تــا بتــوان 
برایشــان دلیــل آورد «. بدیــن ترتیــب عــادات اشــتباه بــه حــال خــود رهــا مــی شــوند کــه 
تقویــت گردنــد تــا زمانــی کــه بــه طبیعــت ثانویــه تبدیــل شــوند. کــودکان بــدون ســرزنش 
با مشــخصه های شــخصیتی ای بزرگ می شــوند که برایشــان همچون نفرین ابدی 

اســت و مــی تــوان اطمینــان داشــت کــه در دیگــران هــم تکــرار مــی گردنــد. 
بــه کوچکترهــا اجــازه  بــرای خانــواده هــا هیــچ لعنتــی بدتــر از ایــن نیســت کــه 
دهنــد راه خــود را پیــش بگیرنــد. هنگامــی کــه والدیــن بــه هــر آرزوی فرزندانشــان بهــا 
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مــی دهنــد و آنهــا را در راهــی کــه مــی داننــد بــرای فرزندانشــان خــوب نیســت رهــا 
مــی کننــد. کــودکان بــه زودی حــس احتــرام بــه والدینشــان، خداونــد و دیگــر انســانها 
را از دســت داده، در چنــگ خواســته هــای شــیطان اســیر مــی گردنــد. تأثیــر یــک 
خانــواده کــه از نابســامانی مقــرارت رنــج مــی بــرد بــرای همــه جامعــه بیــار وســیع و 
مخــرب اســت. ایــن مســئله در یــک مــوج شــرارت ذخیــره گشــته کــه بــر خانــواده هــا، 

جوامــع و دولــت تاثیــر مــی گــذارد. 
تأثیــر عیلــی بــه دلیــل موقعیــت و مقامــی بســیار بیشــتر از یــک شــخص عــادی 
بــود. روش زندگــی خانوادگــی او مــورد تقلیــد اســرائیل قــرار مــی گرفــت. در هــزاران 
خانــه دیــده مــی شــد کــه نتایــج مصیبــت بــار اهمالگــری وی و روش مســامحه کــردن 
در محبتــش الگوبــرداری مــی گــردد. اگــر کــودکان در اعمــال پلیدشــان بــه حــال خــود 
رهــا شــوند، هنگامــی کــه گفتــه ای مذهبــی بــر زبــان بیایــد، حقیقــت خداونــد مــورد 

ســرزنش واقــع مــی گــردد.
بهتریــن آزمــون بــرای ســنجش مســیحیت در یــک خانــه، جنــس شــخصیتهایی 
اســت کــه در آن پــرورش مــی یابنــد. صــدای اعمــال مــا بســیار بلندتــر از نیکوتریــن 
گفتــه هــای خداشناســانه مــا اســت. اگــر آنانــی کــه از دیــن مــی گوینــد، بــه جــای 
بــه کار بــردن تــالش خالصانــه، مــداوم و جهــد آمیــز بــرای پــرورش خانــواده ای کــه 
همچــون شــاهدی اســت بــر مزایــای ایمــان بــه خــدا، در اعمــال قدرتشــان ســهل گیــر 
بــوده، فرزندانشــان را در امیــال پلیدشــان آزاد بگذارنــد، همــان راه عیلــی را رفتــه 
انــد، و بــرای هــدف مســیح بــی حرمتــی آورده، خــود و خانــواده شــان را بــه نابــودی 
کشــانده انــد. هرچنــد کــه شــرارتهای ناشــی از بــی ایمانــی والدیــن در هــر شــرایطی 
مخــرب هســتند، لیکــن ایــن تخریــب در میــان خانــواده هایــی کــه بــه عنــوان معلــم 
مــردم برگزیــده شــده انــد، ده بــار شــدیدتر مــی گــردد. زمانــی کــه ایــن گــروه از مــردم در 
کنتــرل خانــواده خــود ناتــوان مــی شــوند، بــا نمونــه هــای خطایــی کــه ارائــه مــی دهنــد، 
باعــث گمراهــی بســیاری از مــردم مــی گردنــد. گنــاه آنــان از آنجایــی کــه مســئولیت 

بیشــتری دارنــد، بســیار از دیگــران ســنگین تــر اســت. 
وعده ای داده شــده بود مبنی بر اینکه خانواده هارون تا ابد در برابر خداوند 
گام برخواهنــد داشــت. امــا ایــن وعــده مشــروط بــر ایــن بــود کــه آنهــا خــود را بــدون 
تزویــر و بــا همــه وجــود وقــف کار در مــکان مقــدس کــرده، نــه بــه فکــر خدمــت بــه 
منافــع خویــش باشــند و نــه دنبالــه رو ســیرت گمــراه خــود. عیلــی و پســرانش مــورد 
آزمــون قــرار گرفتــه بودنــد، و خداونــد آنــان را بــرای مقــام واالی کهانــت نــا الیــق یافتــه 
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بود. و خدا اعالم فرمود: » از من دور شوید «. او در انجام اعمال نیکی که باید 
بــه پایــان مــی رســاند، شکســت خــورده بــود، زیــرا کــه آنهــا در انجــام مســئولیت خــود 
ناتــوان مانــده بودنــد.  نمونــه زندگــی آنانــی کــه خدمتگــزار امــور مقــدس هســتند بایــد 
مردم را به واسطه تکریم خداوند و ترس از او تحت تأثیر قرار دهد. وقتی مردانی 
کــه » ســفیران مســیح هســتند « )دوم قرنتیــان ۵: 20 (. تــا بــرای مــردم از محبــت 
و آشــتی خداونــد بگوینــد، از نــدای مقــدس خــود همچــون خرقــه ای بــرای پوشــش 
کامروایــی خودخواهانــه و نفســانی اســتفاده مــی کننــد، خــود را مفیدتریــن مأمــور 
شــیطان ســاخته انــد. آنهــا ماننــد َحفنــی و فیَنحــاس ســبب شــدند کــه: » مردمــان 
هدایــای خداونــد را مکــروه دارنــد «. شــاید در خفــا توانســته باشــند بــرای مدتــی بــه 
رویــه شــرارت آمیــز خــود ادامــه داده باشــند: امــا هنگامــی کــه باالخــره شــخصیت 
حقیقــی شــان آشــکار مــی گــردد، ایمــان مــردم لطمــه ای مــی بینــد کــه اغلــب منتــج 
بــه نابــودی اطمینانشــان بــه مذهــب مــی گــردد. در اذهانشــان بــی اعتمــادی نســبت 
بــه همــه کســانی کــه ادعــای تعلیــم کالم خــدا را دارنــد، بــه جــا مــی مانــد. پیــام خــادم 
راســتین مســیح بــا دیــده شــک نگریســته مــی شــود. دائمــاً ایــن پرســش مطــرح مــی 
گــردد کــه: » آیــا ایــن مــرد همچــون آن شــخصی نیســت کــه آنقــدر از امــور مقــدس 
تعلیــم مــی داد و آنچنــان در فســاد غــرق بــود؟ «. بدیــن ترتیــب اســت کــه کالم خــدا 

قدرتــش را بــر روح انســان از دســت مــی دهــد. 
بــر  داللــت  کــه  کلماتــی هســتند  پســرانش  بــه  نســبت  عیلــی  در سرزنشــهای 
مقــدس  امــور  در  کــه  کســانی  تمــام  کــه  کلماتــی  یعنــی  دارنــد،  تــرس  و  راســتی 
خدمــت مــی کننــد دربــاره شــان بــه خوبــی تعمــق مــی کننــد! » اگــر شــخصی بــر 
دیگــری گنــاه ورزد، داوری خواهــد شــد. لیکــن اگــر شــخصی بــه خــدا گنــاه ورزد، 
چــه کســی بــرای او تقاضــای مغفــرت کنــد؟ «. اگــر قانــون شــکنی هــای آنــان تنهــا 
بــه همنوعــان آســیب رســانده بــود، شــاید داور بــا در نظــر گرفتــن یــک مجــازات 
ترتیــب  بدیــن  شــاید  و  نمــود؛  مــی  برقــرار  ای  مصالحــه  غرامــت،  پرداخــت  و 
خالفــکاران آمرزیــده مــی شــدند! و یــا اگــر گســتاخانه گنــاه نکــرده بودنــد، شــاید 
تقدیــم کفــاره ای مــی توانســت مشــکل گشــای آنــان باشــد. امــا گناهشــان آنقــدر 
قربانــی  و  هدایــا  مســئولیت  یعنــی  مقــام،  باالتریــن  در  کهانتشــان،  خدمــت  بــا 
هــای گنــاه، در هــم تنیــده بــود کــه کار خداونــد در نظــر مــردم بــی حرمــت و غیــر 
مذهبــی جلــوه کــرد، بــه نحــوی کــه هیــچ توجیهــی از جانــب آنــان پذیرفتنــی نبــود. 
گرچــه پــدر خــود آنــان یــک کاهــن ارشــد بــود، لیکــن جــرأت نیافــت بــه خاطرشــان 
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میانجیگــری نمایــد! او نمــی توانســت از آنــان در برابــر کار مقــدس خداونــد دفــاع 
کنــد. در میــان همــه گناهــکاران، آنهایــی از همــه گناهکارترنــد کــه راههایــی را کــه 
خداونــد بــرای نجــات و رســتگاری انســان مهیــا نمــوده، حقیــر مــی شــمارند، آنهــا 
» پســر خــدا را بــاز بــر صلیــب مــی کننــد و او را در برابــر چشــم همــگان بــی حرمــت 

مــی ســازند « )عبرانیــان 6 : 6(.
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۵7
» تابوت عهد به 

دست فلسطینیان 
می افتد « 

]این بخش بر اساس کتاب اول سموئیل بابهای ۳ تا 7 تدوین گردیده است[

نمــی  دیگــر  مــی شــد. خداونــد  داده  عیلــی  بــه خانــدان  بایــد  دیگــری  هشــدار 
توانســت بــا کاهــن اعظــم و پســرانش در ارتبــاط باشــد؛ گناهــان ایشــان هــم چــون 
ابــری ضخیــم مانــع حضــور روح مقــدس گشــته بودنــد. امــا در میــان آن شــرارت هــا، 
دل ســموئیل کوچــک بــا خداونــد صــادق باقــی مانــده بــود، و پیــام محکومیــت بــرای 
خانــه عیلــی همانــا آغــاز مأموریــت ســموئیل در جایــگاه واال مقــام تریــن نبــی بــود. 

» و در آن روزهــا کالم خداونــد نــادر بــود و رؤیــا مکشــوف نمــی شــد. و در آن 
تــار  بــود و چشــمانش آغــاز  زمــان واقــع شــد کــه چــون عیلــی در جایــش خوابیــده 
شــدن نمــوده، نمــی توانســت دیــد، و چــراغ خــدا هنــوز خامــوش نشــده، و ســموئیل 
در هیــکل خداونــد، جایــی کــه تابــوت خــدا بــود، مــی خوابیــد، خداونــد ســموئیل 
را خوانــد «. کــودک خردســال کــه تصــور نمــود ایــن صــوت از عیلــی بــوده اســت بــا 
حیــرت بــه ســوی بســتر کاهــن دویــد و گفــت: » اینــک حاضــرم زیــرا مــرا خوانــدی «. 
پاســخ آمد: » نخواندم؛ برگشــته، بخواب! «. ســموئیل ســه بار فرا خوانده شــد، و 
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او ســه مرتبــه همیــن عمــل را انجــام داد. آن گاه بــود کــه عیلــی دریافــت ایــن صــدای 
اســرارآمیز، نــدای خداونــد اســت. خداونــد از خــادم برگزیــده اش، آن مــرد ســپید 
مــوی، درگذشــت، تــا بــا کودکــی تکلــم نمایــد. خــود ایــن امــر، بدتریــن مؤاخــذه ای 

بــود کــه بــرای عیلــی و خانــواده اش پیــش آمــده بــود.
هیــچ حســادت و بخلــی در دل عیلــی بیــدار نشــد. ســموئیل را راهنمایــی کــرد 
کــه اگــر بــاز هــم خوانــده شــد، پاســخ دهــد، » ای خداونــد بفرمــا زیــرا کــه بنــده تــو مــی 
شــنود «. یــک بــار دیگــر آن صــدا شــنیده شــد، و کــودک پاســخ داد: » بفرمــا زیــرا 
کــه بنــده تــو مــی شــنود «. ایــن فکــر کــه خداونــد مــی خواســت بــا او صحبــت نمایــد 
در نظــرش بســیار پــر هیبــت آمــد، آن چنــان کــه دقیقــاً آن ســخنان کــه عیلــی بــه او 

آموختــه بــود را بــه یــاد نمــی آورد.
و خداونــد بــه ســموئیل گفــت: » اینــک مــن کاری مــی کنــم کــه گــوش هــای هــر 
که بشنود، صدا خواهد داد. در آن روز هرچه درباره خانه عیلی گفتم بر او اجرا 
خواهــم داشــت، و شــروع نمــوده، بــه انجــام خواهــم رســانید. زیــرا بــه او خبــر دادم 
کــه مــن بــر خانــه او تــا بــه ابــد داوری خواهــم نمــود بــه ســبب گناهــی کــه مــی دانــد، 
چــون کــه پســرانش بــر خــود لعنــت آورنــد و او ایشــان را منــع ننمــود. بنابرایــن بــرای 
خانــدان عیلــی قســم خــوردم کــه گنــاه خانــدان عیلــی بــه قربانــی و هدیــه، تــا بــه ابــد 

کفــاره نخواهــد شــد «.
پیــش از ایــن کــه ایــن پیــام دریافــت گــردد: » ســموئیل، خداونــد را هنــوز نمــی 
شــناخت و کالم خداونــد تــا حــال بــر او منکشــف نشــده بــود «. بدیــن معنــی کــه او 
بــا ایــن چنیــن حضــور مســتقیم خداونــد، آن گونــه کــه بــه انبیــا اعطــا مــی شــد، آگاهــی 
نداشــت. منظــور خــدا ایــن بــود کــه خــود را بــه صــورت غیرمنتظــره ای آشــکار نمایــد 

تــا بلکــه عیلــی پیــام را بــا شــگفتی و پرســش از آن کــودک دریابــد.
حیــرت  و  وحشــت  را  ســموئیل  وجــود  گشــت،  نــازل  کــه  هولناکــی  پیــام  بــا 
فراگرفــت. صبــح گاهــان، طبــق معمــول بــه دنبــال انجــام وظایفــش روانــه شــد، امــا 
بــود کــه  نــداده  بــر او فرمــان  بــر قلــب جوانــش ســنگینی مــی کــرد. خداونــد  بــاری 
نکوهــش و محکومیــت را فــاش ســازد، از ایــن رو هــم چنــان خامــوش مانــد و تــا حــد 
امــکان از حضــور در برابــر عیلــی خــودداری مــی ورزیــد. بــر خــود مــی لرزیــد نکنــد 
پرســش هایــی ناگزیــرش نماینــد وقــوع داوری الهــی را برعلیــه کســانی کــه دوســت 
مــی داشــت و محتــرم مــی شــمرد، اعــالم نمایــد. عیلــی اطمینــان داشــت کــه آن پیــام 
حــاوی پیــش گویــی هایــی دربــاره فاجعــه ای اســت کــه بــر ســر وی و خانــواده اش 

582

FA-PP-Body.indd   628 3/20/19   1:18 PM



» تابوت عهد به دست فلسطینیان می افتد «  |  629

خواهد آمد، می باشــد. ســموئیل را فراخواند و از او خواســت که وفادارانه آنچه 
را کــه خداونــد بــر او آشــکار نمــوده برایــش نقــل کنــد. کــودک اطاعــت کــرد و مــرد 
ســالخورده بــا فروتنــی تعظیــم نمــود و خــود را تســلیم کیفــر رعــب انگیــز ســاخت. 

گفــت: » خداونــد اســت، هرچــه در نظــر او پســند آیــد بکنــد «.
بــه گناهــش  او  ننمــود.  آشــکار  را  راســتینش  توبــه  ثمــرات  ایــن همــه عیلــی  بــا 
اعتــراف کــرد لیکــن گنــاه را محکــوم نســاخت. خداونــد ســال هــا داوری اش را در 
مــورد او بــه تأخیــر انداخــت. کارهــای زیــادی در آن ســال هــا بایــد انجــام مــی شــد 
تــا کفــاره شکســت هــای گذشــته را بنمایــد، امــا کاهــن پیــر هیــچ اقــدام مؤثــری در 
بــود و  آلــوده ســاختن مــکان مقــدس  جهــت تصحیــح شــرارت هایــی کــه در حــال 
منجــر بــه نابــودی هــزاران تــن در اســرائیل گشــت، انجــام نــداد. شــکیبایی خداونــد 
موجــب شــد کــه دل ُحفنــی و فیَنحــاس ســخت تــر گــردد و در گنــاه کــردن گســتاخ تــر 
شــوند. عیلــی همــه قــوم را از پیــام هــای هشــدارآمیز و نکوهــش گــر آگاه نمــود. بــا 
ایــن عمــل امیــدوار بــود کــه برعلیــه تأثیــر ســهل انــگاری هایــی کــه در مــورد شــرارت هــا 
داشــته اســت بــه ترتیبــی مؤثرعمــل نمایــد. امــا مــردم بــه هشــدارها، هــم چــون خــود 
کاهــن، بــی حرمتــی کردنــد. هــم چنیــن ملــت هــای پیرامــون شــان، کــه از شــرارت هــا 
و رذالــت هایــی کــه بــا آزادی در اســرائیل انجــام مــی گرفتنــد، نــاآگاه نبودنــد، هــم 
چنــان در بــت پرســتی و جنایــات خــود جســورتر مــی گشــتند. آنــان هیــچ احســاس 
گناهــی در قبــال کــرده هــای  خویــش نداشــتند، زیــرا اســرائیلیان بــه درســتی خــود 
وفــادار نمانــده بودنــد. امــا روز جــزا در راه بــود. قــدرت خداونــد نادیــده انگاشــته 
شــده بــود و عبــادت او کنــار گذاشــته شــده، منفــور گشــته بــود، پــس دخالــت وی 

در ایــن برهــه ضــروری مــی نمــود تــا عظمــت نامــش پایــدار بمانــد.
» و اســرائیل بــه مقابلــه بــا فلســطینیان در جنــگ بیــرون آمــده، نــزد اَبَــن َعــَزر 
اردو زدنــد، و فلســطینیان در اَفیــق فــرود آمدنــد «. ایــن لشکرکشــی اســرائیلی هــا 
بــدون مشــورت-جویی از خداونــد، و هماهنگــی بــا کاهــن اعظــم یــا نبــی صــورت 
گرفــت. » و فلســطینیان در مقابــل اســرائیل صــف آرایــی کردنــد، و چــون جنــگ 
آغــاز شــد، اســرائیل از حضــور فلســطینیان شکســت خوردنــد، و در معرکــه بــه قــدر 
چهــار هــزار نفــر را در میــدان کشــتند «. چــون نیروهــای نومیــد و درهــم شکســته بــه 
ارودگاه بازگشــتند » مشــایخ اســرائیل گفتنــد چــرا امــروز خداونــد مــا را از حضــور 
فلســطینیان شکســت داد؟ «. زمــان آن فــرا رســیده بــود کــه قــوم مــورد داوری قــرار 
گیــرد، بــا ایــن همــه هنــوز متوجــه نبودنــد کــه گناهــان خودشــان دلیــل ایــن فاجعــه 
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ترســناک بــوده اســت. و چنیــن گفتنــد: » پــس تابــوت عهــد خــدا را از شــیلوه نــزد 
خــود بیاوریــم تــا در میــان مــا آمــده، مــا را از دســت دشــمنان مــا نجــات دهــد «. 
خداونــد هیــچ فرمــان یــا اجــازه ای مبنــی بــر انتقــال تابــوت بــه نظامیــان نــداده بــود؛ 
بــا ایــن وجــود اســرائیلیان کــه اطمینــان داشــتند پیــروزی از آن آنــان خواهــد شــد، 
بــه هنــگام ورود آن بــه اردوگاه توســط عیلــی و پســرانش، غریــو شــادی ســر دادنــد.

 فلســطینیان بــه تابــوت هــم چــون خــدای اســرائیل نــگاه مــی کردنــد. تمــام آن 
کارهــای بزرگــی کــه خداونــد بــرای قومــش انجــام داده بــود، در ارتبــاط بــا قــدرت 
آن بــود. همیــن کــه صــدای فریــاد شــادی را بــه هنــگام نزدیــک شــدنش شــنیدند، 
گفتنــد: » ایــن آواز صــدای بلنــد در اردوی عبرانیــان چیســت؟ پــس فهمیدنــد کــه 
تابــوت خداونــد بــه اردو آمــده اســت. و فلســطینیان ترســیدند زیــرا گفتنــد وای بــر 
مــا، کیســت کــه مــا را از دســت ایــن خدایــان زورآور رهایــی دهــد؟ همیــن خدایاننــد 
کــه مصریــان را در بیابــان بــه همــه بالهــا مبتــال ســاختند. ای فلســطینیان خویشــتن 
را تقویــت داده، مــردان باشــید مبــادا عبرانیــان را بندگــی کنیــد، چنــان کــه ایشــان 

شــما را بندگــی نمودنــد. پــس مــردان شــوید و جنــگ کنیــد «.
فلســطینیان دســت بــه حملــه شــدیدی زدنــد، کــه منجــر بــه شکســت اســرائیلی 
هــا و بــه جــا گذاشــتن کشــته هــای بســیاری گردیــد. جســد ســی هــزار مــرد جنگــی 
بــر میــدان نبــرد باقــی مانــد، و تابــوت عهــد خداونــد بــه چنــگ دشــمن افتــاد و دو 
پســرعیلی بــه هنــگام دفــاع از آن کشــته شــدند. بدیــن ترتیــب بازهــم بــرگ دیگــری از 
تاریــخ بــرای آینــدگان شــهادت داد کــه شــرارت قــوم خــدا بــی مکافــات نخواهــد مانــد. 
هرچــه آگاهــی از اراده خداونــد بیــش تــر باشــد، گناهــان بیــش تــری از آن هایــی کــه 

بــدان بــی حرمتــی روا مــی دارنــد ســر مــی زنــد.
وحشـــتناک تریـــن فاجعـــه ای کـــه مـــی شـــد رخ دهـــد، بـــر ســـر اســـرائیل فـــرود 
دشـــمن  ارتـــش  چنـــگ  بـــه  آمـــده،  در  اســـارت  بـــه  خداونـــد  عهـــد  تابـــوت  آمـــد. 
افتـــاد. هنگامـــی کـــه نمـــاد جاودانـــه حضـــور قـــدرت خداونـــد از میـــان قـــوم رفـــت، 
عظمـــت و شـــوکت اســـرائیل از میـــان ایشـــان رخـــت بربســـت. شـــگفت انگیزتریـــن 
آشکارســـازی هـــای قـــدرت راســـتین خداونـــد از همیـــن صندوقچـــه مقـــدس آمـــده 
بـــود. در روزگاران گذشـــته، هـــرگاه ظاهـــر مـــی شـــد، پیـــروزی هـــای معجـــزه آســـایی 
ــایه بـــال هـــای زریـــن فرشـــتگان کروبـــی  بـــه وقـــوع مـــی پیوســـت. همیشـــه در زیـــر سـ
اعلـــی  نـــام  در  خداونـــد،  نمـــاد  شـــکینه،  ناپذیـــر  وصـــف  شـــکوه  و  داشـــت،  قـــرار 
علییـــن بـــر روی آن قـــرار گرفتـــه بـــود. امـــا ایـــن بـــار تابـــوت هیـــچ پیـــروزی ای بـــه همـــراه 
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نیـــاورد. در ایـــن مـــورد هیـــچ دفاعـــی را موجـــب نشـــد و مویـــه وعـــزاداری سراســـر 
اســـرائیل را فراگرفـــت. 

اســرائیلیان بــه ایــن کــه ایمــان شــان بســیار ناچیــز بــود پــی نبــرده بودنــد، و ایــن ایمــان 
قدرتــی نداشــت کــه در خداونــد بــر دشــمن چیــره گــردد. قانــون خداونــد کــه در تابــوت 
قــرار داده شــده بــود نیــز نمــادی از حضــور خــدا بــه شــمار مــی آمــد؛ امــا آنــان نســبت 
بــه آن غــرور و تفرعــن ورزیــده بودنــد، از تکالیــف شــان رویگــردان شــده بودنــد، و روح 
خداوند را که در میان شان بود آزرده بودند. زمانی که قوم از اصول پیروی کردند، 
خداونــد نیــز بــا آنــان بــود تــا بــا نیــروی جاودانــش بــرای ایشــان کار کنــد؛ لیکــن وقتــی بــه 
تابــوت نگریســتند و بــا خــدا ارتبــاط برقــرار نکردنــد، و نیــز اراده آشــکارش را بــا اطاعــت 
جالل ندادند، خاصیتی بیش از یک جعبه عادی برای شان نداشت. نگاه آنان به 
تابــوت، هم-چــون قومــی بــت پرســت شــده بــود، آن چنــان کــه گویــی مــی اندیشــیدند 
عنصــر قــدرت و رســتگاری از خــود آن مــی آیــد. ایشــان از قوانینــی کــه در تابــوت قــرار 
داشــتند تخطــی کــرده بودنــد؛ زیــرا عبــادت هــای شــان رنــگ و بــوی تظاهــر، دورویــی، 
و بــت پرســتی گرفتــه بــود. گناهــان شــان آنــان را از خداونــد جــدا کــرده بــود، پــس او 
نیــز نمــی توانســت تــا زمانــی کــه توبــه نکــرده، و دســت از شــرارت هــای شــان نشســته 

بودنــد، پیــروزی را بدانــان ارزانــی دارد.
ایــن کــه مــکان مقــدس و تابــوت در میــان اســرائیل واقــع شــده باشــد، کافــی 
نبــود. ایــن کــه کاهنــان قربانــی هدیــه کننــد و ایــن کــه مــردم را قــوم خــدا بنامنــد، 
کافــی نبــود. خداونــد بــه خواهــش آن هایــی کــه در دل هــای خــود رذالــت پــرورش 
مــی دهنــد وقعــی نمــی نهــد؛ نوشــته شــده اســت: » هرکــه گــوش خــود را از شــنیدن 

شــریعت برگردانــد، دعــای او مکــروه مــی شــود « )امثــال 28: 9(.
در  ســالخورده  و  نابینــا  عیلــی  بــود،  رفتــه  جنــگ  بــرای  اســرائیل  لشــکر  وقتــی 
شــیلوه مانــد. پیــش گویــی بدشــگون موجــب شــده بــود کــه او بمانــد و منتظــر نتایــج 
نبــرد باشــد؛ » زیــرا کــه قلبــش بــه خاطــر تابــوت عهــد لرزیــد «. او کــه جایــش را بــه 
مــی  کنــار شــاهراه  بــود، هــر روز در  کــرده  از درگاه خیمــه مقــدس منتقــل  بیــرون 

نشســت و بــا نگرانــی در انتظــار پیکــی از میــدان نبــرد باقــی مــی مانــد.
ســرانجام مــردی بنیامینــی از قــوای اســرائیل » بــا جامــه دریــده و خــاک بــر ســر 
ریختــه « بــا شــتاب خــود را بــه شــهر رســاند. او کــه بــی توجــه از کنــار مــرد ســالخورده 
بــود،  بــه جانــب شــهر روان  مــی گذشــت، سراســیمه  بــود  کــه کنارجــاده نشســته 

اخبــار شکســت و هزیمــت را بــرای مــردم تکــرار مــی کــرد.
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صــدای ندبــه و شــیون بــه نگهبــان خیمــه مقــدس رســید. پیــک را نــزد او آوردنــد، و 
آن مــرد بــه عیلــی گفــت: » اســرائیل از حضــور فلســطینیان فــرار کردنــد، و شکســت 
عظیمــی هــم بــر قــوم واقــع شــد، و نیــز دو پســرت ُحفنــی و فیَنحــاس مردنــد و تابــوت 
عهــد خــدا گرفتــه شــد» . عیلــی مــی توانســت همــه ایــن هــا را بــه همــان هولناکــی 
ای کــه بودنــد، بپذیــرد، زیــرا انتظارشــان را مــی داشــت. امــا وقتــی پیــک افــزود: » و 
تابوت عهد خدا گرفته شــد «، نگاهی که اندوهش به زبان نمی آید، از رخســارش 
گذشت. فکر این که گناه او این چنین به خداوند بی حرمتی روا داشته و موجب 
شــده او اســرائیل را از حضــورش محــروم نمایــد، بیــش از تحمــل و تــاب وی بــود؛ 

نیــروی حیــات از بدنــش بیــرون شــد، افتــاد، » گردنــش بشکســت و بمــرد «.
همســر فینحــاس علــی رغــم گنــاه کاری شــوهرش، زنــی خداتــرس بــود. مــرگ 
پدرشــوهر و شــوهرش، و بدتــر از همــه خبــر اســارت تابــوت عهــد خداونــد، موجــب 
مرگش شد. او احساس کرده بود که آخرین امید اسرائیل از دست رفته است؛ 
پــس در ایــن ســاعت نــام کودکــی را کــه بــه دنیــا آورد ایخابُــود نامیــد کــه معنــی اش 
» ننگیــن « اســت؛ بــا آخریــن نفــس هایــش درحالــی کــه عــزاداری مــی نمــود گفــت: 

» جــالل از اســرائیل زایــل شــد: زیــرا تابــوت خــدا گرفتــه شــده بــود «.
اما خداوند کامالً قومش را رها نکرده بود، اجازت نمی داد که شادی کفار نیز 
چندان به درازا کشد. او که از فلسطینیان هم چون وسیله ای برای تنبیه اسرائیل 
ســود جســته بــود، از خــود تابــوت نیــز بهــره جســت تــا فلســطینیان را متنبــه ســازد. در 
روزگاران پیشــین کــه حضــور خداونــد از طریــق آن جلــوه مــی یافــت، نشــانه قــدرت 
و شــوکت قــوم فرمانبــردارش بــود. همــان حضــور ناپیــدا هنــوز هــم وجــود داشــت تــا 
بــرای شــکنندگان قانــون مقدســش وحشــت و نابــودی بــه ارمغــان بیــاورد. خداونــد 
همیشــه از تیــره تریــن و تلــخ تریــن دشــمنانش بهــره مــی گیــرد تــا بــی ایمانــی مــردم خــود 
را جــزا دهــد. شــاید شــرور بــرای مدتــی پیــروز میــدان باشــد، هــم چنــان کــه آنــان شــاهد 
گوشــمالی اســرائیل بودنــد، امــا زمــان آن فــرا خواهــد رســید کــه آن هــا هــم بــا مجــازات 
آن وجــود مقــدس روبــرو شــوند کــه از گنــاه بیــزار اســت. هــرگاه شــرارتی پــرورده مــی 

شــود، داوری الهــی بیدرنــگ فــرود مــی آیــد.
فلســطینیان بــا فتــح و ظفــر تابــوت را بــه اَشــدود کــه یکــی از پنــج شــهر اصلــی 
شــان محســوب مــی شــد منتقــل کــرده، آن را در خانــه الهــه خــود داجــون نهادنــد. 
آنــان تصــور مــی نمودنــد قدرتــی کــه تــا آن هنــگام در تابــوت حضــور داشــته از آن 
ایشــان خواهــد بــود، و ایــن نیــرو در ترکیــب بــا قــدرت داجــون آن هــا را شکســت 
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ناپذیــر خواهــد ســاخت. لیکــن درســت روز بعــد ورود بــه معبــد، بــا صحنــه ای روبــرو 
شــدند کــه بهــت زده بــر جــای شــان گذاشــت. داجــون بــا صــورت در مقابــل تابــوت 
عهــد خداونــد بــر زمیــن افتــاده بــود. کاهنــان متواضعانــه بــت را بلنــد کــرده، آن را 
بــر ســر جــای خــود قــرار دادنــد. امــا صبــح روز بعــد آن را بــه شــکل عجیبــی تکــه تکــه 
یافتنــد کــه بــاز هــم در برابــر تابــوت بــه زمیــن افتــاده بــود. انــدام فوقانــی ایــن بــت بــه 
شــکل انســان بــود، و انــدام تحتانــی آن بــه هیئــت یــک ماهــی. اکنــون هــر بخشــی 
کــه بــه انســان شــباهت داشــت قطــع شــده بــود، و تنهــا قســمت ماهــی شــکل آن بــه 
جــا مانــده بــود. کاهنــان و مــردم از تــرس درحــال قالــب تهــی کــردن بودنــد؛ بــه چشــم 
یــک حادثــه نحــس بــه ایــن صحنــه عجیــب نگریســتند و نابــودی خــود و خدایــان شــان 
را در برابــر خــدای عبرانیــان پیــش بینــی نمودنــد. اکنــون تصمیــم گرفتنــد کــه تابــوت را 

از معبــد خــارج کــرده، آن را در ســاختمان مجزایــی قــرار دهنــد.
ســاکنین اَشــدود بــه یــک بیمــاری مهلــک و دردناکــی مبتــال شــدند کــه عــده بــی 
شــماری از آنــان را کشــت. ایــن مردمــان طاعونــی را کــه خــدای اســرائیل بــر مصــر فــرود 
آورد بــه یــاد مــی آوردنــد، مصیبــت خــود را بــا حضــور تابــوت در میــان شــان مرتبــط مــی 
دانســتند. تصمیــم بــر آن شــد کــه آن را بــه َجــت انتقــال دهنــد. امــا طاعــون همــراه بــا 
تابــوت بــه راه افتــاد، پــس مــردم آن شــهر تابــوت را بــه َعقــُرون بردنــد. در ایــن جــا مــردم 
شــهر درحالــی کــه آن را بــا تــرس و وحشــت تحویــل مــی گرفتنــد، گریــه کنــان گفتنــد: 
» تابــوت خــدای اســرائیل را نــزد مــا آوردنــد تــا مــا را و قــوم مــا را بکشــند «. آن هــا بــه 
ســوی خدایــان خــود روانــه شــدند تــا از آنــان طلــب حفاظــت نماینــد، یعنــی همــان 
کاری کــه مــردم اشــدود و َجــت پیــش تــر انجــام داده بودنــد؛ امــا کار نابــودی آنــان هــم 
چنــان ادامــه یافــت، تــا ایــن کــه در اوج رنــج » فریــاد شــهر تــا بــه آســمان بــاال رفــت «. 
مــردم کــه از بیــش تــر مانــدن تابــوت در میــان خانــه هــای شــان وحشــت زده بودنــد، 
ابتــدا آن را بــه محوطــه ســر بــازی بردنــد. در آن جــا بــود کــه مصیبــت حملــه مــوش هــا 
رخ داد کــه موجــب تباهــی زمیــن هــا گردیــد و محصــوالت مــزارع، چــه در ســیلوها و 
هــر آنچــه در زمیــن هــا باقــی مانــده بــود، را از بیــن بــرد. اکنــون نابــودی مطلــق، از بابــت 

قحطــی و بیمــاری، کل قــوم شــان را تهدیــد مــی کــرد.
طــول  در  و  مانــد،  باقــی  فلســطینی  والیــات  در  مــاه  مــدت هفــت  بــه  تابــوت 
بــه عمــل نیاوردنــد. امــا  بــرای بازگردانــدن آن  ایــن مــدت اســرائیلیان هیــچ تالشــی 
اکنــون فلســطینیان بــه همــان انــدازه ای کــه مجبــور بودنــد آن را بــه دســت آوردنــد، 
مضطربانــه نیــز مــی خواســتند خــود را از وجــودش رهــا ســازند. بــه جــای ایــن کــه بــرای 
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ایشــان منبــع قــدرت باشــد، بــار ســنگینی از نفریــن بــرای شــان بــه بــار آورده بــود. بــا 
ایــن حــال هنــوز نمیدانســتند چــه نفرینــی در پــی اســت؛ زیــرا هرجــا کــه مــی رفــت، 
داوری خداونــد بــه همراهــش مــی رفــت. مــردم بــه همــراه کاهنــان و غیــب گویــان 
بــه نــزد شــاهان خــود رفتــه، بــا چشــم گریــان تقاضــا کردنــد: » بــا تابــوت خداونــد 
چــه کنیــم؟ مــا را اعــالم نماییــد کــه آن را بــه جایــش بــا چــه چیــز بفرســتیم «. بــه آنــان 
پیشــنهاد گردیــد آن را بــا قربانــی هــای گنــاه بازپــس فرســتند. کاهنــان گفتنــد: » آن 
گاه شــفا خواهیــد یافــت، و بــر شــما معلــوم خواهــد شــد کــه از چــه ســبب دســت 

او از شــما برداشــته نشــده اســت «.
در میــان کافــران رســم برایــن بــود کــه بــرای دفــع و دور ســاختن طاعــون و بــال، 
تصویــری از آنچــه کــه موجــب نابــودی گشــته، و یــا تمثالــی از شــی و بخشــی از بــدن 
را کــه بــه شــکل خاصــی آســیب دیــده اســت از زر، ســیم یــا دیگــر مــواد بســازند. ایــن 
تصویــر بــر فــراز تیرکــی بلنــد یــا در مــکان آشــکاری نهــاده مــی شــد، و ایــن گونــه تصــور 
مــی شــد کــه ایــن عمــل محافظــی مؤثــر برعلیــه پلیــدی هایــی کــه بــه ایــن شــکل نشــان 
داده میشــدند، خواهــد بــود. چنیــن اعمالــی هنــوز در میــان برخــی اقــوام بــی ایمــان 
وجــود دارنــد. زمانــی کــه شــخصی ازیــک بیمــاری در رنــج اســت، بــه معبــد بــت خــود 
رفتــه، شــکلی از عضــو آســیب دیــده خــود را بــه همــراه مــی آورد کــه آن را بــه عنــوان 

هدیــه ای بــه خــدای خــود ارزانــی مــی دارد.
ایــن امــر بــا خرافــات رایــج هماهنــگ بــود کــه اشــراف فلســطینی مــردم را بــرای 
ســاختن نمادهایــی از بالیایــی کــه بدانــان آســیب رســانده بودنــد، فرمــان دهنــد آنــان 
گفتنــد: » برحســب شــماره ســروران فلســطینیان، پنــج ُخــراج )ُدمــل( طــال و پنــج 

مــوش طــال، زیــرا کــه بــر جمیــع شــما و برجمیــع ســرداران شــما بــال یکــی اســت «.
ایــن مــردان هوشــمند بــه قدرتــی کــه همــراه تابــوت عهــد بــود اذعــان داشــتند، 
بــه  بــا مــردم  بــا ایــن همــه آنــان  تــوان دیــدن آن را نداشــت.  قدرتــی کــه خــرد آنــان 
بــت پرســتی شــان روی گردانــده، خدمتگــزار خداونــد  از  تــا  مشــورت ننشســتند 
بــه واســطه داوری  بــود، گرچــه  بــرای آنــان منفــور  گردنــد. خــدای اســرائیل هنــوز 
طاقــت فرســای آن ناگزیــر بــه تســلیم در برابــر قدرتــش گشــته بودنــد. بدیــن ترتیــب 
بیهــوده  او  علیــه  مبــارزه  کــه  نمایــد  قانــع  را  گناهــکاران  خداونــد  داوری  شــاید 
در  کــه  درحالــی  نماینــد،  قدرتــش  تســلیم  را  خــود  گردانــد  ناگزیــر  شــاید  اســت. 
قلــب شــان بــر ضــد کنتــرل خداونــد در فکــر طغیاننــد. ایــن چنیــن تســلیمی نجــات 
گــردد،  خداونــد  تســلیم  بایــد  کــه  اســت  قلــب  ایــن  نیســت.  گناهــکاران  بخــش 
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قلــب اســت کــه بایــد تحــت کنتــرل فیــض الهــی اش درآیــد، پیــش ازایــن کــه توبــه 
مــا انســان هــا پذیرفتــه شــود.

چقــدر عــذاب خداونــد بــرای بــدکاران عظیــم اســت! فلســطینیان بــت پرســت و 
اســرائیلی هایــی کــه بارهــا و بارهــا بــه عــادات گذشــته شــان روی آورده بودنــد، بــه یــک 
انــدازه از مشــیت او بهــره منــد شــده بودنــد. ده  هاهــزار رحمــت در ســکوت کامــل، 
بــی آن کــه بدانــان توجهــی گــردد، بــر ســر راه انســان هــای طغیــان گــر و ناشــکر گذاشــته 
شــدند. هــر برکتــی بــا آنــان از دهنــده اش ســخن مــی گفــت، امــا آنــان بــه محبتــش 
بــی تفــاوت بودنــد. گذشــت و اغمــاض خداونــد بــرای فرزنــدان انســان بســیارعظیم 
بــود؛ لیکــن آن گاه کــه آنــان لجوجانــه برعــدم ندامتشــان اصــرار ورزیدنــد، او نیــز دســت 
محافظــش را از ســر آنــان برداشــت. آن هــا از شــنیدن حــرف خداونــد در کارهایــش، 
هشــدارهایش، اندرزهایــش و نکوهــش هایــش امتنــاع ورزیدنــد، بدیــن ترتیــب بــود کــه 

او ناگزیــر شــد از طریــق داوری اش بــا آنــان ســخن گویــد.
در میــان فلســطینیان هنــوز افــرادی بودنــد کــه بــا بازگشــت تابــوت بــه ســرزمین 
اصلــی اش مخالفــت مــی ورزیدنــد. پذیــرش و اذعــان بــه قــدرت خــدای اســرائیل 
بــرای فلســطینیان می-توانســت بســیار تحقیرآمیــز باشــد. لیکــن » کاهنــان و غیــب 
گویــان « مــردم را از پیــروی فرعــون و مصریــان برحــذر داشــتند، تــا بدیــن ترتیــب از 
بالیــای بیــش تــر و عظیــم تــر بــرای خــود جلوگیــری نماینــد. بهتریــن طــرح از میــان 
دیگــر طــرح هــا انتخــاب شــد، و بالفاصلــه بــه اجــرا درآمــد. تابــوت بــه همــراه تــاوان هــا 
و هدایــای زرینــش بــر ارابــه ای جدیــد قــرار گرفــت، تــا بدیــن ترتیــب از خطــر آلــوده 
شــدنش ممانعــت نماینــد؛ بــه ایــن ارابــه، یــا اطاقــک، دو گاو شــیرده بســته شــده 
بودنــد کــه تاکنــون یوغــی بــر گــردن شــان نهــاده نشــده بــود. گوســاله هــای آنــان را 
پشــت ســر آن  هــا در خانــه بســته بودنــد، و گاوهــا را آزاد رهــا کــرده بودنــد تــا بــه هــر 
راهــی کــه مــی خواهنــد برونــد. اگــر بدیــن ترتیــب تابــوت مــی بایســت بــه اســرائیل از 
طریــق راه بیــت شــمس کــه کوتــاه تریــن مســیر بــه شــهر الویــان بــود، بازگردانــده شــود، 
فلســطینیان ایــن امــر را بــه عنــوان گواهــی از ســوی خــدای اســرائیل می-دانســتند 
کــه دیگــر شــرارتی بــر آنــان نخواهــد آورد؛ آنــان مــی گفتنــد: » وگرنــه، پــس خواهیــد 
دانســت کــه دســت او مــا را لمــس نکــرده اســت، بلکــه آنچــه برمــا واقــع شــده اســت، 

اتفاقــی اســت «.
گاوهــا بــه محــض رهــا شــدن، از گوســاله هــای شــان رو گرداندنــد و صــدا کنــان 
درحالــی کــه قــدم برمــی داشــتند، راه بیــت شــمس را در پیــش گرفتنــد. آن حیوانــات 
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صبــور کــه هیــچ دســت انســانی راهنمــای شــان نبــود، بــه راه خــود ادامــه دادنــد. حضــور 
خداونــد بــه همــراه تابــوت بــود، و بــه ســالمت بــه جایــی رفــت کــه مشــخص شــده بــود.

اکنــون زمــان برداشــت گنــدم فــرا رســیده بــود، و مــردان بیــت شــمس در دره 
محصــول را درو مــی کردنــد. » و چشــمان خــود را بلنــد کــرده، تابــوت را دیدنــد و 
بــه مزرعــه یَهوَشــع بیــت شمســی درآمــده،  از دیدنــش خوشــحال شــدند. و ارابــه 
ارابــه را شکســته،  پــس چــوب  بــود.  آنجــا  بزرگــی در  بایســتاد و ســنگ  در آن جــا 
گاوان را بــرای قربانــی ســوختنی بــه جهــت قربانــی خداونــد گذرانیدنــد «. اشــراف 
فلســطینی که تابوت را » تا مرز بیت شــمس « تعقیب کرده، شــاهد دریافت آن 
شــده بودنــد، اکنــون بــه َعقــرون بــاز مــی گشــتند. بالمتوقــف گشــت، و آنــان متقاعــد 

شــدند کــه آن فجایــع نتیجــه داوری خداونــد اســرائیل بــوده اســت. 
مــردان بیــت شــمس بــه ســرعت خبــر تصاحــب مجــدد تابــوت را منتشــر کردنــد، 
و مــردم از ســرزمین هــای پیرامــون بــه جهــت اســتقبال از بازگشــتش، دســته دســته 
بــدان مــکان ســرازیر شــدند. تابــوت بــر روی ســنگی قــرار گرفــت کــه اولیــن بــار بــه 
دیگــری  هــای  قربانــی  مقابلــش  در  و  بــود،  گردیــده  اســتفاده  آن  از  مذبــح  جهــت 
بــرای خداونــد انجــام شــد. اگرعبــادت کننــدگان از گناهــان شــان توبــه کــرده بودنــد، 
خداونــد نیــز برکاتــش را برآنــان ارزانــی مــی داشــت. امــا آنــان مؤمنانــه از قوانیــن او 
پیــروی نمــی کردنــد؛ و هنگاهــی کــه بــرای بازگشــت تابــوت بــه عنــوان منــادی نیکــی 
شــادی مــی کردنــد، تقــدس واقعــی آن را احســاس نمــی کردنــد. آنــان بــه جــای آمــاده 
بــه همــان حــال در مزرعــه باقــی  بــرای آن، تابــوت عهــد را  کــردن مکانــی مناســب 
گذاشــتند. هــم چنــان کــه بــه صنــدوق مقــدس خیــره شــده بودنــد و دربــاره روش 
خــارق العــاده بازگشــتش ســخن مــی گفتنــد، شــروع بــه حــدس و گمــان در مــورد 
جــای ویــژه ای کــه نیرویــش در آن قــرار داشــت، نمودنــد. کنجــکاوی برآنــان چیــره 

گشــت، پوشــش آن را برداشــته، جســارت بازکردنــش را یافتنــد.
تصــور برایــن بــود کــه همــه اســرائیل نســبت بــه تابــوت بــه دیــده حرمــت و تکریــم 
نــگاه مــی کنــد. هنگامــی کــه ضــرورت جابجایــی آن پیــش مــی آمــد، الویــان نمــی 
بایســت بــه درونــش زیــاد نــگاه مــی کردنــد. تنهــا یــک بــار در ســال کاهــن اعظــم مجــاز 
بــود تــا بــه تابــوت عهــد خــدا نظــر افکنــد. حتــی فلســطینی هــای بــت پرســت نیــز 
جــرأت نکــرده بودنــد پوشــش آن را بردارنــد. فرشــتگان آســمان کــه از دیــدگان پنهــان 
بودنــد در هــر ســفر آن حضــور داشــتند. جســارت و بــی حرمتــی مــردم بیــت شــمس 

بــه ســرعت تنبیــه گردیــد. بســیاری در اثــر مــرگ آنــی بــه هالکــت رســیدند.
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بازمانــدگان نمــی بایســت بــا ایــن حادثــه بــه توبــه از گناهشــان روی آورنــد، بلکــه 
تنهــا بایــد تابــوت را بــا ترســی خرافاتــی محتــرم شــمارند. اهالــی بیــت شــمس کــه 
مشــتاق بودنــد از وجــود آن رهایــی یابنــد ولــی هنــوز جــرأت انتقــال آن را نداشــتند، 
پیامی برای ساکنین قریه یَعاریم فرستادند و آنان را دعوت نمودند تابوت را از آن 
جــا ببرنــد. مــردم ایــن منطقــه بــا شــادی بســیار از صنــدوق مقــدس اســتقبال کردنــد. 
آنــان مــی دانســتند ایــن واقعــه عهــدی از جانــب مرحمــت الهــی بــرای مؤمنیــن و 
فرمانبــرداران اســت. آنــان بــا شــادی صمیمانــه ای تابــوت را بــه شــهر خــود آورده، آن 
را در خانــه ابینــاداب الوی نهادنــد. ایــن مــرد، پســرش العــازر را بــه مســئولیت تابــوت 

گماشــت، و آن ســال هــا درهمــان مــکان باقــی مانــد. 
َحّنــا،  بــر ســموئیل، پســر  را  کــه خداونــد خــود  از زمانــی  در خــالل ســال هــا، 
آشــکار کــرد، فرخوانــده شــدن او و مقــام نبوتــی اش بــرای همــه قــوم مســلم گشــته 
بــود. ســموئیل بــا رســاندن وفادارانــه هشــدار الهــی بــه خانــواده عیلــی کــه بــرای وی 
مســئولیتی دردنــاک و ســخت محســوب مــی شــد، وفــاداری خــود را بــه عنــوان پیــام 
آور خداونــد بــه اثبــات رســانده بــود؛ » و خداونــد بــا وی مــی بــود و نمــی گذاشــت 
کــه یکــی از ســخنانش بــر زمیــن بیفتــد. و تمامــی اســرائیل از دان تــا بئرشــبع دانســتند 

کــه ســموئیل برقــرار شــده اســت تــا نبــی خداونــد باشــد «.
اســرائیل بــه عنــوان یــک قــوم هنــوز در وضعیــت بــی دینــی و بــت پرســتی قــرار 
داشــت، و بــه عنــوان مجــازات شــان تحــت ســلطه فلســطینیان مانــده بودنــد. در 
طــی ایــن مــدت، ســموئیل بــه دیــدن شــهرها و روســتاها در سرتاســر ســرزمین رفــت 
تــا قلــب مــردم را بــه ســوی خــدای پدرانشــان برگردانــد؛ و تــالش هایــش بــی نتیجــه 
نماندنــد. پــس از تحمــل چیرگــی دشــمنان شــان بــه مــدت بیســت ســال، اســرائیلیان 
» بــه درگاه خداونــد تضــرع کردنــد «. ســموئیل خطــاب بــه آنــان گفــت: » اگــر بــه 
تمامــی دل بــه ســوی خداونــد بازگشــت نماییــد، و خدایــان غیــر و اَشــتاروت را از 
میــان خــود دور کنیــد، و دل هــای خــود را تنهــا بــرای خداونــد حاضــر ســاخته، او 
را تنهــا عبــادت نماییــد...« در ایــن جــا شــاهد رســتگاری عملــی و ایمــان قلبــی ای 
هســتیم کــه در زمــان ســموئیل، هــم چنــان دورانــی کــه مســیح بــر زمیــن پــا گذاشــت، 
آموختــه مــی شــود. بــدون فیــض مســیح، اشــکال بیرونــی مذهــب بــرای اســرائیلیان 

باســتان بــی ارزش بودنــد. ایــن امــر بــرای اســرائیل امــروزی نیــز صــادق اســت.
در  کــه  آنچــه  چــون  هــم  مذهبــی  ایمــان  احیــای حقیقــی  چنیــن  بــه  نیــز  امــروزه 
اســرائیل کهــن تجربــه شــد، نیــاز اســت. اولیــن اقدامــی کــه بایــد صــورت پذیــرد، توبــه 
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همــه کســانی اســت کــه بــه ســوی خــدا بــاز مــی گردنــد. هیــچ کــس نمــی توانــد ایــن کار 
را بــه جــای دیگــران انجــام دهــد. بایــد شــخصاً، روح مــان را در برابــر خداونــد خاضــع 
نمــوده، بــت هــای مــان را کنــار گذاریــم. هنگامــی کــه همــه آن کارهایــی را کــه مــی 
توانیــم، انجــام دادیــم، خداونــد رســتگاری و نجاتــش را برمــا آشــکار خواهــد نمــود. 

بــا همــکاری ســران قبایــل، مجمــع بزرگــی در ِمصَفــه گــرد هــم آمدنــد. در ایــن جــا 
بــود کــه یــک روزه رســمی گرفتــه شــد. مــردم بــا خضــوع تمــام بــه گناهــان شــان اقــرار 
نمودنــد؛ و بــه عنــوان گواهــی بــر تصمیــم شــان بــر پیــروی از فرامینــی کــه پیــش تــر 

شــنیده بودنــد، بــه ســموئیل قــدرت داوری را تفویــض نمودنــد.
فلســطینیان ایــن همایــش را شــورای جنــگ تعبیــر کردنــد، و بــا نیــروی عظیمــی 
بــه ســوی اســرائیلیان تاختنــد تــا آنــان را، پیــش از آن کــه نقشــه هــای شــان ثمردهــد، 
اســرائیل  میــان  در  را  بزرگــی  تــرس  هــا  آن  شــدن  نزدیــک  خبــر  نماینــد.  متالشــی 
برانگیخــت. مــردم بــه ســموئیل تمنــا کردنــد: » از تضــرع نمــودن بــرای مــا نــزد خداونــد 

خــدای مــا ســاکت مبــاش تــا مــا را از دســت فلســطینیان برهانــد «.
زمانــی کــه ســموئیل مشــغول اهــدای یــک بــره بــه عنــوان قربانــی ســوختنی بــود، 
فلســطینیان بــرای نبــرد بــا آنــان بســیار نزدیــک شــده بودنــد. آن گاه قادرمتعــال کــه 
بــر ســینا درمیــان آتــش و دود و تنــدر فــرود آمــده بــود، او کــه دریــای ســرخ را ازهــم 
شــکافته بــود و راهــی بــرای بنــی اســرائیل در میــان رود اردن مهیــا کــرده بــود، بــاز هــم 
قدرتــش را عیــان ســاخت. طوفــان رعــد ترســناکی در مقابــل لشــکر پیشــرو ظاهــر 

شــد، و اجســاد جنــگاوران زورآور بــر روی زمیــن پراکنــده شــدند.
اســرائیلیان بــا بهــت و حیــرت بــه نظــاره ایــن صحنــه ایســتاده بودنــد و بــا تــرس 
بــه چشــم  را  کــه کشــتار دشــمنان شــان  لرزیدنــد. هنگامــی  مــی  خــود  بــه  امیــد  و 
بــا ایــن کــه بــرای  دیدنــد، دانســتند کــه خــدای شــان توبــه آنــان را پذیرفتــه اســت. 
نبــرد آمادگــی نداشــتند، ســالح هــای فلســطینی هــای کشــته شــده را برداشــته، بــه 
تعقیــب لشــکر فــراری تــا بیــت کار برآمدنــد. ایــن پیــروزی آشــکار درهمــان زمینــی بــه 
دســت آمد که درســت بیســت ســال پیش ازآن اســرائیل متحمل شکســت ســختی 
از فلســطینیان شــده بــود، جایــی کــه کاهنــان بــه هالکــت رســیدند و تابــوت عهــد 
بــه اســارت بــرده شــد. بــرای ملــت هــا، بــه همــان انــدازه کــه بــرای اشــخاص مصــداق 
دارد، راه فرمانبــرداری از خداونــد، راه امنیــت و شــادکامی اســت، درحالــی کــه 
قانــون شــکنی تنهــا بــه فاجعــه و شکســت منتــج مــی گــردد. اکنــون فلســطینیان آن-

چنــان تســلیم شــده بودنــد کــه تمــام اســتحکاماتی را کــه از اســرائیلیان گرفتــه بودنــد 
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و بــا زور از بازگردانــدن شــان خــودداری مــی ورزیدنــد، بــاز پــس دادنــد. دیگــر اقــوام 
نیــز ازایــن نمونــه پیــروی کردنــد، و اســرائیل تــا پایــان خدمــت یگانــه ســموئیل در صلــح 

و آرامــش بــه ســر بردنــد.
بــرای ایــن کــه ایــن واقعــه هرگــز بــه فراموشــی ســپرده نشــود، ســموئیل ســنگ 
بزرگــی را مابیــن ِمصَفــه و ِشــن بــه عنــوان یادبــود قــرار داد. نــام آن را ابــی نذیــر بــه 
معنــی » صخــره یــاری « نامیــد کــه از ایــن طریــق بــه مــردم مــی گفــت: » تاکنــون 

یــاری مــان نمــوده اســت «. خداونــد 
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بــه  تنهــا  او  منظــور  داشــت.  دســت  در  را  اســرائیلیان  آمــوزش  خداونــد، 
گرایشــات مذهبــی شــان محــدود نمــی شــد؛ هرآنچــه بــر رشــد جســمی و عقالنــی 
آنــان تأثیرمــی گذاشــت نیــز مشــمول مشــیت الهــی بــوده، در زمــره قوانیــن خداونــد 

قــرار مــی گرفــت.
شــان  فرزنــدان  بــه  را  تکالیفــش  کــه  بــود  داده  فرمــان  یهودیــان  بــه  خداونــد 
بیاموزنــد، و آنــان را بــا همــه آنچــه پــدران شــان بــدان مــی پرداختنــد آشــنا نماینــد. 
ایــن وظیفــه خــاص هــر پــدر و مــادری بــود، وظیفــه ای کــه نمــی بایســت برعهــده 
شــخص دیگــری گذاشــته مــی شــد. بــه جــای زبــان و دهــان غریبــه، قلــب پرعشــق 
پــدران ومــادران بایــد دســتورالعمل هــا را بــه فرزنــدان شــان انتقــال دهــد. افــکار 
خــارق  کارهــای  شــد.  مــی  مربــوط  روزمــره  زندگــی  رخــداد  هــر  بــا  بایــد  خداونــد 
العــاده خداونــد بــرای رهایــی قومــش و وعــده هــای ناجــی ای کــه مــی آمــد مــی 
نمادهــا  و  اشــکال  از  اســتفاده  شــوند؛  بازگــو  اســرائیل  هــای  خانــه  در  بایســت 
بــه جــا  بهتــر در خاطــره هــا  موجــب مــی شــد کــه درس هــای داده شــده هرچــه 
بماننــد. حقایــق بــزرگ مشــیت الهــی و زندگــی اخــروی در ذهــن کــودکان نقــش 
هــای  صحنــه  همچــون  را  خداونــد  کــه  آموختنــد  مــی  اذهــان  ایــن  بســت.  مــی 
و گل  درختــان  آســمان،  هــای  ســتاره  ببیننــد.  مکاشــفاتی اش  و کالم  طبیعــت 
خالــق  از  همــه  مــواج  نهرهــای  کشــیده،  فلــک  بــه  ســر  هــای  کــوه  مــزارع،  هــای 
ســخن مــی گفتنــد. مراســم رســمی اهــدای قربانــی و عبــادت در مــکان مقــدس و 

بودنــد.  مکاشــفات خداونــد  انبیــا  هــای  گفتــه 
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آمــوزش موســی در کلبــه محقــر واقــع در جوشــن ایــن چنیــن بــود؛ و ســموئیل 
از حّنــای مؤمــن ایــن چنیــن آموخــت؛ داود هنگامــی کــه ســاکن تپــه هــای اورشــلیم 
از  را  او  کــه  اســارت  از هنگامــه  پیــش  نیــز  دانیــال  یافــت؛  تعلیــم  گونــه  ایــن  بــود، 
ســرزمین پدرانــش جــدا کــرد، ایــن چنیــن آموخــت. و نیــز ســال هــای کودکــی مســیح 
ناصــری بدیــن گونــه ســپری گشــت؛ بدیــن ترتیــب بــود آمــوزش تیموتائــوس از لبــان 
مادربزرگــش لوئیــس و مــادرش اِفنیکــی )دوم تیموتائــوس 1: ۵؛ ۳: 1۵( بیامــوزد، 

حقایــق نوشــته شــده مقــدس.
بــا تأســیس مــدارس انبیــا، بازهــم تــدارکات بیــش تــری در رابطــه بــا کــودکان ارائــه 
گردیــد. اگــر کودکــی تمایــل داشــت حقایــق کالم خــدا را ژرف تــر بــکاود، و درپــی 
ِخــرد آســمانی برآیــد تــا شــاید از ایــن راه در اســرائیل بــدل بــه معلمــی گــردد، درب ایــن 
مــدارس بــه روی او بــاز بودنــد. مــدارس انبیــا توســط ســموئیل بنیــاد گذاشــته شــد 
تــا برعلیــه فســاد گســترده هــم چــون ســدی عمــل کــرده، رفــاه اخالقــی و روحانــی 
جوانــان را فراهــم نمــوده، و ســعادت قــوم را در آینــده بــا رهبــران و رایزنــان شایســته 
ای کــه خــدا ترســند تجهیــز نمایــد. ســموئیل در انجــام ایــن هــدف گــروه هایــی از 
افــراد  ایــن  مــردان جــوان را گــرد آورد کــه زاهــد، باهــوش و اهــل مطالعــه بودنــد. 
پســران انبیــا نامیــده شــدند. هــم چنــان کــه بــا خــدا ارتبــاط برقــرار نمودنــد و کالم 
و اعمــال او را مطالعــه کردنــد، خــرد آســمانی نیزبــه عطایــای طبیعــی شــان افــزوده 
گردیــد. مربیــان از میــان مردانــی برگزیــده شــدند کــه نــه تنهــا در حقایــق الهــی تبحــر 
داشــتند، بــل خودشــان نیــز از ارتبــاط بــا خداونــد بهــره منــد بــوده، از روح مقدســش 
عطایــای ویــژه ای دریافــت مــی نمودنــد. آنــان، هــم بــه دلیــل آمــوزش وهــم زهدشــان، 

از احتــرام و اعتمــاد مــردم برخــوردار بودنــد.
در روزگار ســموئیل دو مدرســه از ایــن نــوع موجــود بودنــد، یکــی در رامــه، بــه 
نــام خانــه انبیــا، و دیگــری در قیرجــات جعاریــم بــود کــه تابــوت عهــد در آن مــکان 

نگهــداری مــی شــد. مــدارس دیگــر بعدهــا بنیــان گذاشــته شــدند.
دانــش آمــوزان ایــن مــدارس خــود را بــا کارهــای شــان، کــه شــامل کشــت زمیــن 
و دیگــر مشــاغل دســتی بودنــد، تأمیــن مــی کردنــد. در اســرائیل ایــن امــر عجیــب 
یــا تحقیرآمیــز تلقــی نمــی شــد؛ در حقیقــت ایــن کــه بــه کــودکان اجــازه داده شــود 
نســبت بــه کارمفیــد بــی اطــالع باشــند، خــالف محســوب مــی گشــت. بــه فرمــان 
مقــام مقدســی تحصیــل  مــی خواســت در  اگــر  هــر کودکــی، حتــی  بــه  خداونــد، 
نمایــد، بایــد پیشــه ای آمــوزش داده شــود. حتــی ســال هــای ســال بعــد از آن، چیــزی 
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از حرمــت رســوالنی چــون پولــس و آکیــال بــه خاطــر امــرار معــاش از راه چــادردوزی 
کاســته نمــی شــد.

خداونــد،  قانــون  و  شــریعت  بــر  مــدارس  ایــن  در  درســی  موضوعــات 
شــعر  و  مقــدس  تاریــخ  بودنــد،  شــده  داده  موســی  بــه  کــه  هایــی  دســتورالعمل 
متمرکــز بودنــد. روش هــا و دســتورالعمل هــا بــا آنچــه امــروزه در مــدارس الهیاتــی 
فراوانــی  دانشــجویان  کــه  هایــی  مــکان  یعنــی  بــود،  متفــاوت  بســیار  دارد  وجــود 
از خداونــد و حقیقــت  بــا دانــش کمتــری  از آن هــا  التحصیلــی  فــارغ  بــه هنــگام 
مذهبــی نســبت بــه زمانــی کــه بــه آن وارد مــی شــوند، برخوردارنــد. درآن مــدارس 
و  خداونــد  اراده  و  خواســت  آموختــن  مطالعــات،  غایــی  هــدف  قدیــم،  دوران 
تکلیــف انســان در قبــال آن بــود. در مــدارک ثبــت شــده در تاریــخ مقــدس، جــای 

بــود.  بــه خوبــی مشــهود  پــای حضــور خداونــد 
دیــد  معــرض  در  مــی شــدند،  بیــان  نــوع شــان  برحســب  کــه  حقایــق عظیمــی 
قرارمــی گرفتنــد، و ایمــان بــا قــدرت در مرکــز همــه ایــن ســازوکار قرارمــی گرفــت، 

یعنــی بــره خــدا کــه مــی بایســت گنــاه جهــان را از آن بــردارد. 
بــه روحیــه فــداکاری بســیار توجــه مــی گردیــد. نــه تنهــا تکلیــف عبــادت و دعــا بــه 
دانش-آمــوزان آموختــه مــی شــد، بلکــه بــه آنــان مــی آموختنــد چگونــه دعــا نماینــد، 
بــه کار بندنــد، و  بــه آفریدگارشــان نزدیــک شــوند، چگونــه در او ایمــان را  چگونــه 
چگونــه آمــوزه هــای روحــش را درک نمــوده، اطاعــت کننــد. اندیشــه هــای مقــدس، 
از گنجینــه الهــی، حقایــق نــو وکهنــه را بیــرون مــی آوردنــد، و روح خداونــد در نبــوت 

و ســرودهای مقــدس تجلــی مــی یافــت.
موســیقی بــه منظــور خدمــت بــه هدفــی مقــدس تدویــن مــی گردیــد، تــا افــکار را 
بــه ســوی آنچــه پــاک اســت و شــریف و تعالــی بخــش معطــوف نمــوده، فــداکاری و 
ســپاس نســبت بــه خداونــد را در روح بیــدار کنــد. چــه تضــادی اســت بیــن رســوم 
کهــن و اســتفاده هایــی کــه امــروزه بــه وفــور از موســیقی وجــود دارد! چــه بســیار 
افــرادی کــه تنهــا بــرای سرخوشــی از موســیقی بهــره مــی بردنــد، بــه جــای آن کــه از آن 
بــه منظــور جــالل خداونــد اســتفاده نماینــد. عشــق بــه موســیقی منجــر بــه همراهــی 
کــه  جایــی  یعنــی  گــردد،  مــی  خوشــگذران  هایــی  درجمــع  دنیاپرســتان  بــا  غافــالن 
خداونــد فرزندانــش را از حضــور در آنــان برحــذر داشــته اســت. بدیــن ترتیــب آن 
تبدیــل  باشــد،  برکــت عظیمــی  توانــد  مــی  کــه درصــورت اســتفاده صحیــح  چیــزی 
بــزرگ تریــن نیروهایــی مــی گــردد کــه از طریــق آن شــیطان عقــل را از  بــه یکــی از 
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مســئولیت و ژرف اندیشــی دربــاره امــور جــاودان بــه ســوی خــود اغــوا مــی نمایــد. 
موســیقی بخشــی از پرســتش خداونــد را در درگاهــش تشــکیل مــی دهــد، پــس 
باید کوشــش نماییم در ســرودهای پرستشــی مان تا جایی که می توانیم خود را با 
همســرایانی کــه در آســمان هــا مــی خواننــد، هماهنــگ گردانیــم. آمــوزش شایســته 
صــدا یکــی از اشــکال مهــم در تحصیــالت اســت و نبایــد هرگــز مــورد غفلــت واقــع 
از  ای  انــدازه  همــان  بــه  مذهبــی،  مراســم  از  بخشــی  عنــوان  بــه  خوانــدن،  شــود. 
اهمیــت برخورداراســت کــه خــود عبــادت کــردن. قلــب بایــد روح نغمــه را احســاس 

نمایــد تــا بــه درســتی شــوروحال را بــه آن بدهــد.
چقــدر مــا بیــن آن مدارســی کــه انبیــای خداونــد در آن هــا تدریــس مــی نمودنــد، 
کــه  انگشــت شــمارند مدارســی  چــه  دارد!  وجــود  تفــاوت  مــا  نویــن  و مؤسســات 
دنیــوی  رســوم  و  قواعــد  ســلطه  تحــت  کــه  آن  بــی  گردنــد  تأســیس  بایســت  مــی 
قــرار داشــته باشــند! وجــود رقــت انگیــز، فقــدان برخوردهــای شایســته و انضبــاط 
میــان  بــه کالم خداونــد در  مــی شــود. جهالــت موجــود نســبت  ســلیم احســاس 
کســانی کــه خــود را مســیحی مــی داننــد، بســیار هشــداردهنده اســت. گفتــه هــای 
خرافــی، احساســات گرایــی صــرف، بــه عنــوان اصــول اخالقــی و مذهــب پذیرفتــه 
مــی شــوند. افــکار جوانــان تحــت تأثیــر مفاهیمــی چــون عدالــت و مهــر خداونــد، 
زیبایــی تقــدس و پــاداش قطعــی اعمــال نیــک، شــخصیت شــنیع گنــاه و قطعیــت 
پیامدهــای هولناکــش نیســتند. همــکاران شــریر درحــال بنــای جوانــان در جنایــت، 

زوال و بــی بندوبــاری هســتند.
آیــا درس هایــی کــه بتواننــد مربیــان روزگار مــا ســودمندانه از طریــق مــدارس 
باســتانی یهودیــان بیاموزنــد وجــود نــدارد؟ خدایــی کــه انســان را آفریــد، بــرای رشــد و 
پیشــرفتش او را در جســم و اندیشــه و روح تأمیــن نمــوده اســت. ازایــن رو، توفیــق 
حقیقــی در تحصیــل، بــه وفــاداری ای کــه انســان هــا بــا آن نقشــه هــای آفریــدگار را 

بــه انجــام مــی رســانند، بســتگی دارد.
هــدف حقیقــی از تحصیــل ایــن اســت کــه تصویــر خداونــد را در روح بازآفرینــی 
بــا  بــه او عطایایــی  بــه شــباهت خــود آفریــد.  نماییــم. در آغــاز خداونــد انســان را 
تمــام  ویژگــی هــای اصیــل و شــریف داد. اندیشــه اش تعــادل کامــل داشــت، و 
آن  تأثیــرات  و  ســقوط  امــا  بودنــد.  برخــوردار  هماهنگــی  از  وجــودش  نیروهــای 
موجــب انحــراف ایــن عطایــا گشــت. گنــاه، تصویــر خداونــد را در انســان مخــدوش 
و تقریبــاً محــو گردانــده اســت. بایــد ایــن حقیقــت در روح او ترمیــم مــی شــد کــه 
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نقشــه نجــات خداونــد طراحــی شــده، و زندگــی ای پــر از آزمــون بــه او ارزانــی گشــته 
اســت. بــه تکامــل رســاندن دوبــاره او، کــه در ابتــدا در آن وضعیــت آفریــده شــده 
بــود، هــدف بــزرگ زندگــی اســت، هدفــی کــه شــالوده همــه چیــز را تشــکیل مــی 
دهــد. ایــن کار والدیــن و معلمیــن اســت تــا در تحصیــل کــودکان بــا هــدف الهــی 
همــکاری نماینــد؛ و بدیــن وســیله آنــان » همکارانــی هســتند متعلــق بــه خــدا « )اول 

قرنتیــان ۳: 9(.
تمــام توانایــی هــای بالقــوه ای کــه انســان داراســت – چــه در روح، جســم و 
اندیشه – از جانب خداوند به او داده شده تا با به کارگیری آن ها خود را تا حد 
امــکان بــه درجــات کمــال برســاند. امــا ایــن امــر نمــی توانــد یــک کمــال خودخواهانــه و 
انحصــاری باشــد؛ زیــرا شــخصیت خداونــد، کــه مــا از شــباهتش بهــره مــی بریــم، از 
جنــس نیکویــی و عشــق اســت. هــر اســتعداد، هــر ویژگــی کــه خداونــد بــه مــا اعطــا 
فرمــوده اســت، بایــد در راه جــالل او و ارتقــای دیگــر همنوعــان مــا بــه کار گرفتــه 
شــوند. و در ایــن بهــره گیــری، پــاک تریــن، شــریف تریــن و شــادمانه تریــن اعمالــش 

یافــت مــی گردنــد. 
اگــر بــه ایــن اصــول، آن چنــان کــه اهمیــت شــان اقتضــا مــی نمایــد، توجــه مــی 
بــه جــای  بودیــم.  شــد، شــاهد تغییراتــی شــگرف در روش هــای فعلــی آموزشــی 
جــذب شــدن بــه غــرور و جــاه طلبــی هــای خودخواهانــه، برافروختــن روحیــه هــم 
بــه خوبــی، حقیقــت و زیبایــی  چشــمی، آمــوزگاران کوشــش مــی کردنــد محبــت 
را بیــدار نماینــد، تــا میــل بــه فضیلــت را افزایــش دهنــد. دانــش آمــوزان درپــی رشــد 
عطایــای خداونــد در خــود بودنــد، نــه در پیشــی گرفتــن از دیگــران، بلکــه بــه دنبــال بــه 
انجــام رســاندن هــدف آفریــدگار و دریافــت شــباهتش بودنــد. بــه جــای ســوق یافتــن 
بــه معیارهــای صــرف دنیــوی، یــا برانگیختــن میــل خودســتایی، کــه موجــب حقــارت 
و کوچکــی در خودمــان مــی گــردد، اندیشــه بــه ســوی آفریــدگار معطــوف مــی شــد تــا 

او را بشناســند و بــه شــباهت وی درآینــد.
مــی  فهــم  قــدوس،  معرفــت  و  اســت،  از خداونــد  تــرس  ابتــدای حکمــت   «
بــزرگ زندگــی، شــخصیت ســازی اســت و دانــش  باشــد « )امثــال 9: 10(. کار 
خداونــد مبنــای همــه آمــوزش و پــرورش حقیقــی اســت. آشــکار کــردن ایــن دانــش 
و قالــب ریــزی شــخصیت در هماهنگــی بــا آن مــی بایســت هــدف کار آمــوزگاران 
باشد. قانون خداوند انعکاسی از شخصیت او است. از این رو سراینده مزامیر 
چنیــن مــی گویــد: » زیــرا کــه تمــام فرامیــن تــو عــدل اســت « و » از وصایــای تــو فهــم 
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را تحصیــل کــردم « )مزامیــر 119: 172، 10۴(. خداونــد خــود را در کالمــش و در 
بــر مــا آشــکار نمــوده اســت. از طریــق دفترچــه الهــام و کتــاب  کارهــای خلقتــش 

طبیعــت بایــد دانــش خــدا را تحصیــل نماییــم.
ایــن یــک قانــون عقــل اســت کــه بــه تدریــج خــودش را بــا موضوعاتــی کــه بــرای 
مانــدن در آنــان بــه او آموختــه انــد، تطبیــق دهــد. اگــر عقــل تنهــا بــا امــور پیــش پــا 
افتــاده مشــغول باشــد، پَســت شــده، تضعیــف خواهــد گردیــد. اگــر هرگــز مجبــور 
پــس از مدتــی تقریبــاً  بــه چالــش کشــیده شــود،  بــا مشــکالت غامــض  نباشــد کــه 
قــدرت رشــد را از دســت مــی دهــد. کتــاب مقــدس بــه عنــوان یــک قــدرت آموزشــی 
اندیشــه  تریــن  بــرای ژرف  نــدارد. درکالم خداونــد، عقــل موضوعــی  رقیبــی  هیــچ 
هــا مــی یابــد، یعنــی رفیــع تریــن آرمــان هــا. کتــاب مقــدس آموزنــده تریــن تاریخــی 
اســت کــه انســان در اختیــار دارد. بــا تازگــی از سرچشــمه حقیقــت جــاودان بیــرون 
می-طــراود، و دســتی الهــی خلــوص آن را در خــالل کلیــه اعصــار حفاظــت نمــوده 
اســت. در جایی که انســان بیهوده در تاریخ به دنبال حقایق می گردد، این کتاب 
ظلمــت گذشــته هــای دور را روشــن مــی ســازد. در کالم خــدا مــا قدرتــی را کــه بنــای 
زمیــن را مــی گــذارد و آســمان هــا را مــی گســتراند، بــه عینــه مــی بینیــم. تنهــا در ایــن 
جــا اســت کــه مــی توانیــم تاریــخ نژادمــان را کــه بــه تعصــب یــا غــرور انســانی آلــوده 
نشــده اســت، بیابیم. در این جا اســت که تالش ها، شکســت ها و پیروزی های 
انســان هــای بزرگــی کــه تاکنــون شــناخته ایــم ثبــت گردیــده اســت. در ایــن جــا اســت 
کــه مشــکالت عظیــم مســئولیت و سرنوشــت برمــال مــی شــوند. پــرده ای کــه جهــان 
مرئــی را از نامرئــی جــدا مــی نمایــد، بــاال مــی رود، و مــا شــاهد درگیــری نیروهــای 
مخالــف نیــک و بــد از نخســتین ورود گنــاه تــا آخریــن پیــروزی حقانیــت و حقیقــت 
هســتیم؛ و همــه ایــن هــا تنهــا آشکارســازی شــخصیت خــدا اســت. در یــک تفکــر 
متواضعانــه دربــاره حقایقــی کــه در کالمــش ارائــه شــده انــد، اندیشــه دانــش آمــوز 
بــه ســوی همدلــی بــا عقــل الیتناهــی اســت. چنیــن مطالعــه ای تنهــا موجــب پــاک 
شــدن و ارجمنــدی شــخصیت نمــی گــردد، بــل نمــی گــذارد نیروهــای عقالنــی از 

توســعه و ســرزندگی عاجــز بماننــد. 
آمــوزه کتــاب مقــدس تأثیــری حیاتــی بــرای ســعادت انســان در تمــام روابطــش بــا 
ایــن زندگــی دارد. اصولــی را آشــکار مــی ســازد کــه ســنگ بنــای ســعادت یــک ملــت 
هســتند، اصولــی کــه ســالمت یــک جامعــه بــا آنــان گــره خــورده اســت و محافظــت 
خانــواده را برعهــده دارنــد، اصولــی کــه بــدون آنــان هیــچ انســانی مفیــد بــودن، شــادی 
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یــا احتــرام را کســب نمــی نمایــد؛ یــا بــدون آنــان انســان نمــی توانــد امیــدوار باشــد 
کــه در آینــده بــه حیــات جــاودان مــی رســد. هیــچ جایگاهــی در زندگــی وجــود نــدارد، 
هیــچ مرحلــه ای در تجربیــات انســانی نیســت کــه آمــوزه هــای کتــاب مقــدس برایــش 
آمادگــی هــای الزم را فراهــم نیــاورده باشــد. درمقایســه بــا بهتریــن بــه کارگیــری تمــام 
موضوعاتــی کــه فلســفه انســانی را دربرمــی گیرنــد، کالم خــدا، پــس از مطالعــه و 
اطاعــت، انســان هایــی بــس قــوی تــر و باهــوش تــر بــه جهــان ارائــه مــی دهــد. انســان 
هایــی از جنــس قــدرت و پایــداری شــخصیت را عرضــه مــی دارد، از جنــس درک 
بــرای  و  مایــه ســربلندی  بــرای خداونــد  کــه  انســان هایــی  و داوری ســالم،  ســریع 

جهــان برکــت بشــمار مــی آینــد.
و نیــز در مطالعــه علــوم بایــد دانــش آفریــدگار را تحصیــل نماییــم. تمــام علــوم 
حقیقــی تنهــا تفســیری از دســت نوشــته خداونــد در جهــان مــادی هســتند. علــوم، 
از راه تحقیقــات، تنهــا مدارکــی تــازه از خــرد و قــدرت خداونــد را بــه دســت مــی 
دهنــد. درک صحیــح از کتــاب طبیعــت و نیــز کالم نوشــته شــده، مــا را بــا خداونــد 
از طریــق آمــوزش قوانیــن خردمندانــه و مفیــدی کــه وی از راه آنــان کار مــی کنــد، 

آشــنا مــی ســازد.
گــردد.  دیــدن خداونــد درهمــه کارهــای خلقــت رهنمــون  بــا  بایــد  آمــوز  دانــش 
معلمیــن بایــد از نمونــه هــای معلــم کبیــر نســخه بــرداری نماینــد، یعنــی کســی کــه از 
صحنــه هــای آشــنای طبیعــت مثــال هایــی فراهــم آورده تــا آمــوزه هایــش را آســان 
نمــوده، آنــان را بــا تأثیرعمیــق تــری بــر ذهــن شــنوندگانش جــای دهــد. پرندگانــی کــه 
برشــاخه هــای پربــرگ نغمــه ســر مــی دهنــد، گل هــای دره، درختــان ســر بــه فلــک 
کشــیده، بــاغ هــای پرمیــوه، گنــدم هــای افراشــته، خــاک لــم یــزرع، غــروب خورشــید 
کــه آســمان هــا را بــا شــعاع هــای طالیــی اش زرانــدود مــی کنــد، همــه بــرای آمــوزش 
مــا عمــل مــی کننــد. او کارهــای دیدنــی خالــق را بــا کالم زندگــی کــه خــود گفتــه اســت 
مرتبط ساخته، تا شاید هرجایی که این امور به چشم مخاطبینش آیند، افکارشان 

بــه درس هــای حقیقــت، کــه او آن هــا را بــا مرتبــط گردانــده، معطــوف شــوند.
ُمهــر خداونــد کــه در صفحــات مکاشــفه عیــان شــده اســت، بــر روی کــوه هــای 
ســربه فلــک کشــیده، دره هــای پرمیــوه، اقیانــوس هــای گســترده و ژرف دیــده مــی 
شــود. عناصــر طبیعــت دربــاره محبــت آفریدگارشــان بــا انســان ســخن مــی گوینــد. 
او خــود را بــا نشــانه هــای بــی شــماری در آســمان و زمیــن مرتبــط ســاخته اســت. 
ایــن جهــان سراســرغم و فالکــت نیســت. عبــارت » خــدا محبــت اســت « بــرروی 
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شــده  نوشــته  علــف  ســاقه  و  هــرگل  هــای  گلبــرگ  ای،  شــده  شــکفته  هرغنچــه 
اســت. گرچــه نفریــن گنــاه موجــب شــده زمیــن خارهــا و تیــغ هایــش را بیــرون آورد، 
لیکــن گل هایــی هــم هســتند کــه بــر روی خارهــا آمــده انــد و تیــغ هــا در زیرشــان 
بــر مراقبــت لطیــف و پدرانــه خداونــد و  انــد. همــه چیــز در طبیعــت  نهــان شــده 
میــل او بــرای شــادمانی فرزندانــش شــهادت مــی دهنــد. منظــور از ممنوعیــت هــا 
و فرامیــن او صرفــاً ابــراز قــدرت نیســت. بلکــه در همــه کارهایــش، او ســالمت و 
خوبــی فرزندانــش را در نظــر دارد. او هیــچ کــس را مجبــور نمــی ســازد تــا از چیــزی 

دســت بــردارد کــه در حفــظ آن فایــده خواهــد بــود.
عقیــده ای کــه در برخــی طبقــات جامعــه رواج مــی یابــد، مبنــی برایــن کــه مذهــب 
بــرای ســالمت و خوشــحالی در ایــن زندگــی توانــا نیســت، یکــی از شــیطنت آمیزتریــن 
خطاهــا اســت. کتــاب مقــدس مــی گویــد: » تــرس خداونــد مــؤدی بــه حیــات اســت، 
و هرکــه آن را دارد در بــی نیــازی ســاکن مــی شــود « )امثــال 19: 2۳(. » کیســت آن 
شــخصی کــه آرزومنــد حیــات اســت و طــول ایــام را دوســت مــی دارد تــا نیکویــی را 
ببینــد؟ زبانــت را از بــدی نــگاه دار و لــب هایــت را از ســخنان حیلــه آمیــز؛ از بــدی 
اجتناب نما و نیکویی بکن؛ صلح را طلب نما و در پی آن طلب نما « )مزامیر ۳۴: 
12-1۴(. کالم حکیمانــه مــی گویــد: » حیــات اســت بــرای هــر کــه آن را بیابــد، و بــرای 

تمامــی بدنــش شــفا مــی باشــد « )امثــال ۴: 22(.
ابعــاد جســمانی، عقالنــی و  انســان در  مذهــب واقعــی موجــب هماهنگــی 
اخالقــی بــا شــریعت خداونــد مــی گــردد. بــه مــا خویشــتن داری، متانــت و میانــه 
روی مــی دهــد. مذهــب عقــل را وارســته مــی گردانــد، قریحــه را پاالیــش مــی دهــد و 
داوری را مقــدس مــی نمایــد. روح را شــریک خلــوص آســمان مــی ســازد. ایمــان بــه 
محبــت خداونــد و مشــیت غالبــش بــار نگرانــی و غــم را ســبک مــی کنــد. قلــب را از 
شــادی و رضایــت در باالتریــن و پاییــن تریــن روزهــای سرنوشــت مملــو مــی گردانــد. 
مذهــب مســتقیماً بــه افزایــش ســالمت، طــول عمــر و بــه اوج رســاندن لــذت همــه 
برکاتــش مــی پــردازد. چشــمه خوشــی هایــی کــه هرگــز خشــک نخواهــد گشــت را بــه 
روی مــا مــی گشــاید. شــاید روزی همــه آنانــی کــه مســیح را انتخــاب نکــرده انــد، پــی 
ببرنــد کــه او چیــزی بســیار بهتــر از آنچــه خــود بــه دنبالــش مــی گردنــد، بدانــان ارزانــی 
مــی دارد. هنگامــی کــه انســان برخــالف خواســت خداونــد عمــل و فکــر مــی نمایــد، 
موجــب بدتریــن آســیب هــا و بــی عدالتــی هــا بــرای خــود مــی گــردد. هیــچ شــادی 
واقعــی در راهــی کــه او آن را ممنــوع نمــوده اســت نمــی تــوان یافــت، زیــرا او بهتریــن 
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مصلحــت را مــی دانــد و بهتریــن نقشــه را بــرای آفریــده هایــش فراهــم مــی آورد. 
راه گناهــکاری بــه فالکــت و نابــودی ختــم مــی شــود؛ امــا » طریــق هــای وی طریــق 
های شــادمانی اســت و همه راه های وی ســالمتی می باشــند « )امثال ۳: 17(.

شــاید روزی تربیــت جســمی بــه همــراه تربیــت مذهبــی کــه در مــدارس عبرانیــان 
بــه چنیــن  قــرار گیرنــد.  تحقیــق  مــورد  بــه  طــور مفیــدی  مــی شــدند  بــه کار گرفتــه 
تعالیمــی بــه انــدازه کافــی ارج نهــاده نمــی شــود. رابطــه بنیادینــی بیــن فکــر و بــدن 
وجــود دارد، و بــه منظــور رســیدن بــه معیارهــای عالــی اخالقــی و فضیلــت عقالنــی، 
قانــون خداونــد کــه ســالمت جســمانی مــا را کنتــرل مــی کنــد بایــد مــورد توجــه قــرار 
گیرد. برای اطمینان از داشــتن شــخصیتی نیرومند و کامالً متعادل، هم نیروهای 
عقالنــی و هــم جســمانی بایــد بــه کار گرفتــه شــده، رشــد کننــد. بــرای جوانــان چــه 
مطالعاتــی مــی تواننــد مهــم تــر از آن امــوری باشــد کــه بــه ایــن ســازمان خــارق العــاده 
ای مــی پــردازد کــه خداونــد بــرای مــا بــه امانــت گذاشــته اســت، و قوانینــی کــه مــی 

تــوان در پناهشــان در ســالمت زیســت؟
هــای  بــا مســئولیت  بایــد  هــر جوانــی  اســرائیل،  روزگار  چــون  هــم  اکنــون،  و 
عملــی زندگــی تعلیــم یابــد. هریــک بایــد شــعبه ای از کار یــدی را تحصیــل نماینــد 
کــه بــا آن بتواننــد در صــورت نیــاز امــرار معــاش کننــد. ایــن امــر واجــب اســت، و نــه 
تنهــا تضمینــی در فــراز و نشــیب هــای زندگــی اســت، بلکــه موجــب بــاروری عقالنــی 
و جســمانی و رشــد اخالقــی مــی گــردد. حتــی اگــر مّســلم گــردد کــه شــخصی هرگــز 
ناگزیــر از توســل بــه کار یــدی بــرای حمایــت از خــود نمــی شــود، بــاز هــم بایــد ایــن 
کارهــا را بیامــوزد. بــدون کارهــای بدنــی، هیــچ کــس نمــی توانــد بنیــه ای ســالم و 
از  یــدی منظــم کمتــر  انضبــاط در کار  باشــد؛ ضــرورت  توانمنــد داشــته  ســالمتی 

تضمیــن یــک عقــل نیرومنــد و فعــال و نیــز شــخصیتی اصیــل نیســت. 
هــر دانــش آمــوزی بایــد بخشــی از روز را بــه کار فعــال اختصــاص دهــد. بدیــن 
ترتیــب خصلــت مهــارت در آنــان شــکل مــی گیــرد، و روحیــه اتــکا بــه خــود تشــویق 
مــی گــردد، درحالــی کــه جوانــان از ایــن طریــق در برابــر بســیاری شــرارت هــا و اعمــال 
حقیــر، کــه اغلــب پیامــد بــی کاری اســت، محافظــت مــی شــوند. و همــه ایــن هــا 
در نــگاه داشــتن اهــداف اولیــه آمــوزش و پــرورش اســت زیــرا بــا تشــویق بــه فعالیــت، 

کوشــایی و پاکــی بــه هماهنگــی بــا خداونــد مــی رســیم.
تــا  کننــد  پیــدا  ســوق  آفریدگارشــان  هــدف  درک  ســوی  بــه  جوانــان  بگذاریــم 
خداونــد را جــالل داده، همنوعــان شــان را برکــت دهنــد؛ بگذاریــم محبــت لطیفــی 

601

FA-PP-Body.indd   649 3/20/19   1:18 PM



6۵0  | مشایخ و انبیاء

کــه پــدر در آســمان بــه آن هــا ابــراز داشــته اســت را ببیننــد؛ ببیننــد سرنوشــت واالیــی 
کــه بــه خاطــرش انضبــاط زندگــی مــی بایســت مهیــای شــان کنــد، و ببیننــد تشــخص 
و احترامــی کــه بــه آن فراخوانــده مــی شــوند تــا بــه حــدی کــه حتــی بــه پســران خــدا 
تبدیــل شــوند؛ ببیننــد بســیاری بــا نخــوت و بــی میلــی از قانــون خداونــد رو بــر مــی 
گرداننــد، و ببیننــد اهــداف خودخواهانــه و لــذات بیهــوده را کــه تاکنــون مجــذوب 
شــان ســاخته اســت. آنــان مــی آموزنــد کــه از گنــاه متنفــر شــوند و از آن اجتنــاب 
ورزنــد، نــه بــه صــرف پــاداش چنیــن کاری یــا تــرس از مجــازات، کــه بــه دلیــل پلیــدی 
ذاتــی آن، زیــرا کــه موجــب تحقیــر قــدرت هــای خــدادادی شــان و آلــوده ســاختن 

انســانیت خــدا گونــه شــان مــی گــردد.
خداونــد از جوانــان نمــی خواهــد کــه از آرزوهــای شــان دســت بردارنــد. عناصــر 
شــخصیتی کــه انســانی را در میــان دیگــر انســان هــا موفــق مــی ســازد، یعنــی میــل 
دســت یافتــن بــه خوبــی هــای بــزرگ تــر، اراده تســخیرناپذیر، جــد و جهــد مصرانــه، 
پشــتکار خســتگی ناپذیــر نبایــد از بیــن برونــد. بــا فیــض خداونــد، ایــن عوامــل بایــد 
بــه ســوی اهــداف جهــت داده شــوند، یعنــی بــه همــان انــدازه بلندتــر از تمایــالت 
خودخواهانــه و دنیــوی کــه آســمان هــا باالتــر از زمیــن قــرار دارنــد. و آموزشــی کــه 
در ایــن زندگــی آغــاز مــی گــردد، در زندگــی بعــدی نیــز ادامــه خواهــد یافــت. روز 
بــه روز، کار خــارق العــاده خداونــد، گــواه خــرد و قــدرت او در خلــق و نگهــداری 
هســتی، راز ابــدی محبــت و خــرد در نقشــه رســتگاری و نجــات، در ذهــن بــا زیبایــی 
نوینــی بــاز مــی گردنــد. » آنچــه را هیــچ چشــمی ندیــده، هیــچ گوشــی نشــنیده، و بــه 
هیــچ اندیشــه ای نرســیده، خــدا بــرای دوســت داران خــود مهیــا کــرده اســت « )اول 
قرنتیــان 2: 9(. حتــی در ایــن زندگــی شــاید بــرای لحظاتــی شــاهد حضــورش باشــیم، 
و شــاید لــذت پیونــد بــا آســمان هــا و بهشــت را بچشــیم، امــا کمــال ایــن لــذت در 
بــه تنهایــی مــی توانــد سرنوشــت  ابدیــت  مــا نهفتــه اســت. خــوِد  زندگــی اخــروی 
شــکوهمندی را کــه انســان بــه دســت مــی آورد، آشــکار ســازد، یعنــی آن چیــزی را 

کــه او در تصویــر خــدا مــی جویــد.
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۵9
» نخستنی پادشاه 

ارسائیل « 
]این بخش بر اساس کتاب اول سموئیل بابهای 8 تا 12 تدوین گردیده است[

حکومــت اســرائیل در نــام و بــا قــدرت خداونــد رهبــری مــی شــد. کار موســی، 
کــه خداونــد  کــه قوانینــی  بــود  ایــن  تنهــا  همــه هفتــاد مشــایخ، حاکمــان و داوران 
صــادر کــرده بــود را اعمــال نماینــد؛ آنــان از هیــچ قدرتــی بــرای قانــون گــذاری بــرای 
قــوم برخــوردار نبودنــد. هــم چــون همیشــه، ایــن شــرط وجــود اســرائیل بــه عنــوان یــک 
قــوم بــود. از دورانــی تــا دوران دیگــر، مردانــی کــه ملهــم از خــدا بودنــد بــرای رهبــری 
مــردم و رهنمــود کــردن آنــان براســاس اجــرای قانــون خداونــد فرســتاده مــی شــدند.

خداونــد از پیــش آگاهــی داشــت کــه اســرائیل خواهــان یــک پادشــاه مــی باشــند، 
لیکن با تغییر در اصولی که حکومت بر آن بنا شده بود، رضایت نداشت. پادشاه 
بایــد جانشــین اعلــی علییــن باشــد. بایــد خداونــد بــه عنــوان رییــس قــوم شــناخته مــی 

شــد، و قانونــش بایــد بــه عنــوان برتریــن قانــون در ســرزمین اجــرا مــی شــد.
اصــول  یافتنــد،  ســکونت  کنعــان  در  اســرائیلیان  کــه  هنگامــی  ابتــدا  در 
بــه کامیابــی رســید.  قــوم تحــت فرمــان یوشــع  خداســاالری را تصدیــق نمودنــد و 
بــه همــراه آوردنــد. قــوم  بــا اقــوام دیگــر تغییــری را  امــا رشــد جمعیــت و اختــالط 
اســرائیل خــود را بــا رســوم بســیاری از اقــوام بــت پرســت همســایه تطبیــق داد، و 
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6۵2  | مشایخ و انبیاء

بدیــن ترتیــب در ابعــاد وســیعی شــخصیت ویــژه و مقــدس خــود را قربانــی کــرد. 
آنــان کــه مجــذوب شــکوه و زرق و بــرق ســالطین بــی ایمــان شــده بودنــد، از ســادگی 
خــود دلــزده گشــتند. بخــل و حســد در میــان قبایــل نمایــان شــد. مناقشــات داخلــی 
ایمــان شــان  بــی  در معــرض هجــوم دشــمنان  آنــان مداومــاً  نمــود؛  ضعیــف شــان 
بودنــد، و قــوم بــه ایــن بــاور مــی رســید کــه بــرای پایــدار نگهداشــتن خــود در میــان 
دیگــر ملــل، قبایــل بایــد تحــت یــک دولــت مرکــزی نیرومنــد متحــد گردنــد. هــم چنــان 
کــه از پیــروی از قانــون خداونــد فاصلــه مــی گرفتنــد، تمایــل یافتنــد خــود را از قیــد 
حکومــت الهــی رهــا کننــد؛ و بدیــن ترتیــب گســترش تقاضــا بــرای ســلطنت دربیــن 

یافــت. اســرائیل فزونــی 
از روزگار یوشــع، هرگــز هیــچ حکومتــی بــه انــدازه حکومــت ســموئیل حکیمانــه 
و موفــق مدیریــت نشــده بــود. او کــه از جانــب خداونــد بــرای یــک دوره ســی ســاله 
جهــت داوری، نبــوت و کهانــت منصــوب شــده بــود، بــا اشــتیاقی خســتگی ناپذیــرو 
بــه  نیــز تحــت تســلط وی  تــالش نمــود، و قــوم  بــرای آســایش قومــش  بــی غرضانــه 
ســعادت و کامیابــی دســت یافــت. نظــم بــاز گشــته بــود، خداشناســی از ســرگرفته 
شــد، و روحیــه نارضایتــی بــرای مدتــی متوقــف گردیــد. امــا در ســال هــای بعــد، نبــی 
مجبــور شــد امــور حکومــت را بــا دیگــران تقســیم نمایــد، پــس دو پســرش را بــه عنــوان 
دســت یارانــش منصــوب کــرد. هنگامــی کــه ســموئیل بــه انجــام مســئولیت هایــش در 
رامه مشغول بود، آن دو مرد جوان در بئر َشبَع مستقر شدند تا عدالت را در میان 

ســاکنان مناطــق نزدیــک مرزهــای جنــوب اجــرا نماینــد.
بــرای انجــام مســئولیت  بــا رضایــت کامــل از انتصــاب پســران ســموئیل  قــوم 
اســتقبال کردنــد، ولــی آن جوانــان خــود را الیــق انتخــاب پدرشــان نشــان ندادنــد. 
ایــن  بــر  بــود مبنــی  بــه قومــش رهنمودهایــی ویــژه داده  خداونــد از طریــق موســی 
کــه حاکمــان اســرائیل بایــد براســاس حقانیــت داوری کننــد، بــا بیــوه هــا و یتیمــان 
بــه عدالــت رفتــار نماینــد، و رشــوه ای دریافــت نکننــد. امــا پســران ســموئیل » بــه 
راه او رفتــار نمــی نمودنــد، بلکــه در پــی ســود رفتــه، رشــوه مــی گرفتنــد و داوری را 
منحــرف مــی ســاختند. پســران پیامبــر بــه فرامینــی کــه او بــه ایشــان تعلیــم داده بــود، 
اعتنــا نمــی کردنــد. آنــان از زندگــی پــاک و فروتنانــه پدرشــان تقلیــد نکــرده بودنــد. 
بــه هشــداری کــه از ســوی ســموئیل بــه عیلــی داده شــد اعتنــا نگردیــده بــود. او در 
مــورد پســرانش بســیار نرمــش نشــان داده بــود، و نتیجــه ایــن رفتــار نیــز در زندگــی و 

شــخصیت آنــان آشــکار بــود.
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بــی عدالتــی ایــن داوران موجــب بــروز نارضایتــی هــای فراوانــی گردیــد، و بدیــن 
بــرای مطالبــه ای مهیــا گشــت کــه مــدت هــا مخفیانــه آرزویــش  ترتیــب بهانــه ای 
پرورانــده شــده بــود. » پــس جمیــع مشــایخ اســرائیل جمــع شــده، نــزد ســموئیل بــه 
رفتــار  تــو  راه  بــه  پســرانت  و  پیــر شــده ای  تــو  اینــک  را گفتنــد  او  و  آمدنــد،  رامــه 
نمــی نماینــد. پــس االن بــرای مــا پادشــاهی نصــب نمــا تــا مثــل ســایر امــت هــا بــر مــا 
حکومت نماید «. موارد سوءاســتفاده از قدرت به نزد ســموئیل برده نشــدند. اگر 
وی از رفتــار پلیــد فرزندانــش آگاهــی یافتــه بــود، بــی هیــچ معطلــی آنــان را از مقــام 
شــان برکنــار مــی نمــود؛ امــا ایــن چیــزی نبــود کــه دادخواهــان طلــب مــی کردنــد. 
تقاضــای  غــرور اســت، و  ناخرســندی و  آنــان  انگیــزه  تنهــا  کــه  دیــد  مــی  ســموئیل 
شــان پیامــد یــک هــدف تعمــدی و مصممانــه اســت. هیــچ شــکایتی از ســموئیل 
انجــام نگرفــت. همگــی بــه درســتی و حکمــت حکومــت او اذعــان داشــتند؛ امــا 
پیامبــر ســالخورده بــه ایــن خواســته بــه چشــم ســرزنش نســبت بــه خــود نــگاه کــرد، و 
گمــان کــرد ایــن امــور درصــدد تالشــی مســتقیم جهــت برکنــاری او اســت. معهــذا 
احساســاتش را بــروز نــداد؛ هیــچ مالمتــی برزبــان نیــاورد، و بــه جــای آن مســئله را در 

دعاهایــش بــه نــزد خداونــد بــرد تــا تنهــا از او طلــب مشــورت نمایــد.
و خداونــد بــه ســموئیل فرمــود: » آواز قــوم را در هرچــه بــه تــو گفتنــد بشــنو، زیــرا 
کــه تــو را تــرک نکردنــد بلکــه مــرا تــرک کردنــد تــا بــر ایشــان پادشــاهی ننمایــم. برحســب 
همــه اعمــال کــه از روزی کــه ایشــان را از مصــر بیــرون آوردم، بــه جــا آورنــد و مــرا تــرک 
نمــوده، خدایــان غیــر را عبــادت نمودنــد، پــس بــا تــو هــم چنیــن رفتــار نماینــد «. پیامبــر 
بــه دلیــل غصــه خــوردن بــرای رهبــری مــردم خــود را بــه عنــوان یــک فــرد مؤاخــذه نمــوده 
بــود. آنــان هیــچ بــی احترامــی بــه او ابــراز نداشــته بودنــد، بلکــه نــوک پیــکان انتقــادات 
شــان بــه ســوی قــدرت خداونــد بــود کــه حاکمــان قومــش را منتصــب مــی نمــود. آنانــی 
کــه خادمیــن وفــادار خداونــد را رد کــرده، از آنــان بیــزاری مــی کننــد، نــه تنهــا انســان هــا 
را تحقیــر مــی ســازند، بلکــه بــه خدایــی کــه آنــان را مــی فرســتد توهیــن مــی نماینــد. ایــن 
کالم خــدا اســت، نکوهــش هــا و مشــورت هایــش کــه هیــچ پنداشــته مــی شــوند، ایــن 

قدرتــش اســت کــه پذیرفتــه نمــی شــود.
ســعادتمندانه تریــن روزهــای اســرائیل در زمانــی واقــع شــد کــه آنــان خداونــد را 
بــه عنــوان پادشــاه  خویــش پذیرفتــه بودنــد، هنگامــی کــه قانــون و حکومتــی کــه او 
بنیــان نهــاده بــود بــه عنــوان برتریــن نســبت بــه دیگــر ملــل محتــرم داشــته مــی شــد. 
موســی در ارتبــاط بــا فرامیــن دهگانــه خداونــد بــه اســرائیل اعــالم نمــوده بــود: » پــس 
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آن هــا را نــگاه داشــته بــه جــا آوریــد، زیــرا کــه ایــن حکمــت و فطانــت شــما اســت، در 
نظــر قــوم هایــی کــه چــون ایــن فرایــض را بشــنوند خواهنــد گفــت هرآینــه ایــن طایفــه 
ای بــزرگ، قــوم حکیــم و فطانــت پیشــه انــد. « )تثنیــه ۴: 6(. لیکــن فاصلــه گرفتــن 
عبرانیــان از شــریعت خداونــد باعــث گردیــد نتواننــد قومــی باشــند کــه خداونــد مــی 
خواســت از آنــان بســازد، و ســپس همــه شــرارت هایــی کــه نتیجــه گنــاه و بالهــت 
شــان بــود را بــه شــکل اتهــام متوجــه حکومــت خــدا کردنــد. بدیــن ترتیــب بــود کــه 

گناهــان شــان آنــان را کامــالً کــور گردانیــد.
خداوند از طریق پیامبرانش پیشگویی کرده بود که اسرائیل توسط پادشاهی 
حکومــت خواهــد شــد، لیکــن ایــن چنیــن نبــود کــه ایــن شــکل از حکومــت را بــرای 
آنــان بهتریــن دانســته، موافــق بــا خواســت آنــان عمــل کنــد. خداونــد بــه مــردم اجــازه 
داد تــا انتخــاب خــود را داشــته باشــند، زیــرا از راهنمایــی شــدن توســط انــدرز هــای 
او امتنــاع ورزیــده بودنــد. هوشــع مــی گویــد: » خداونــد بــا خشــم پادشــاهی بــه آنــان 
مــی دهــد « )هوشــع 1۳: 11(. زمانــی کــه انســان بــی آن کــه در پــی نظــر خداونــد 
باشــد، راه خــود را انتخــاب مــی کنــد، یــا از خواســته او ســر بــاز مــی زنــد، اغلــب از 
امیــال خــود پیــروی مــی نمایــد، تنهــا بدیــن دلیــل کــه از طریــق تجربیــات تلخــی کــه 
پیامــد هســتند، شــاید بــه حماقــت خــود پــی بــرده، از گناهــان خــود توبــه نماینــد. 
عقــل و غــرور انســانی، راهنمــای خطرناکــی را نشــان می-دهــد. در نهایــت معلــوم 
مــی گــردد آن چیــزی کــه دل در تضــاد بــا اراده خداونــد مــی طلبــد، بیــش تــر بــه لعنــت 

مــی مانــد تــا برکــت.
خواســت خداونــد ایــن بــود کــه قومــش بــه او بــه عنــوان تنهــا قانــون گــذار و منبــع 
قــدرت بنگرنــد. آنانــی کــه وابســتگی خــود را بــه خداونــد احســاس مــی کننــد، بــی 
وقفــه بــه ســوی او نزدیــک تــر مــی گردنــد. آنــان ارتقــا یافتــه، تکریــم مــی گردنــد، و بــرای 
آن سرنوشــت اعلــی کــه او آنــان را بــه ســویش فــرا مــی خوانــد و برمــی گزینــد، آمــاده 
مــی شــوند. امــا هنگامــی کــه انســانی را بــر تخــت مــی نشــانند، میــل وی بــه ســویی 
ســوق مــی یابــد کــه اذهــان را از جانــب خــدا بــه طــرف خــود جلــب نمایــد. آنــان بــه 
قــدرت انســانی بیــش تــر اطمینــان مــی یابنــد و اعتمادشــان بــه نیــروی الهــی کمتــر مــی 
شــود، پــس خطاهــای شــاهان شــان آن هــا را بــه گنــاه رهنمــون نمــوده، از خداونــد 

جدایشــان مــی گردانــد.
مخالفــت  لیکــن  بپذیــرد،  را  مــردم  خواســت  تــا  شــد  داده  فرمــان  ســموئیل  بــه 
خداونــد را بــا ایــن امــر اعــالم کــرده، آنــان را از عواقــب رویــه ای کــه در پیــش گرفتــه 
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بودنــد، مطلــع نمایــد. » و ســموئیل تمامــی ســخنان خداونــد را بــه قــوم، کــه از او 
پادشــاه خواســته بودنــد، بیــان کــرد «. او وفادارانــه بــاری کــه بــر دوش داشــت را بــه 
نــزد مــردم بــرد تــا پیشــاروی شــان بگشــاید، و تضــاد بیــن یــک چنیــن دولــت ســتمگری را 
بــا حکومــت فعلــی شــان کــه در مقایســه بــا آن کامــالً آزاد و ســعادتمند بودنــد، نشــان 
دهــد. پادشــاه آنــان از زرق و بــرق و رفــاه دیگــر ســالطین تقلیــد مــی نمــود، کــه بــرای 
تأمیــن آن، بــاج و خــراج جانــی و مالــی حــزن انگیــزی ضــروری مــی نمــود. خداشــناس 
تریــن جوانــان اســرائیل بایــد بــرای خدمــت بــه او آمــاده مــی شــدند. آنــان تبدیــل بــه 
ســوارکاران و ارابــه رانــان و کســانی مــی شــدند کــه بایــد پیشــاپیش او بدونــد. بایــد 
صــف هــای ســپاه او را پــر کــرده، زمیــن هایــش را کشــت مــی نمودنــد تــا محصولــش 
را درو کننــد و ابزارهــای جنگــی از برایــش بســازند. دختــران اســرائیل بایــد تبدیــل بــه 
قنادان و نانواهای خانواده ســلطنتی می شــدند. به منظور تأمین دولت پادشــاهی 
اش وی ناگزیــر بــود مرغــوب تریــن زمیــن هــا را کــه خــود خداونــد بــه قومــش ارزانــی 
داشــته بــود، تصاحــب نمایــد. او هــم چنیــن بهتریــن و ارزشــمندترین خادمیــن و رمــه 
هــای شــان را مــی گرفــت و » بــرای کار خــود مــی گماشــت «. عــالوه برهمــه ایــن هــا، 
پادشــاه مجبورشــان مــی کــرد یــک دهــم درآمدشــان، ســود کارشــان یــا محصــول زمیــن 
شــان را بــه او بدهنــد. » و شــما غــالم او خواهیــد بــود «، کــه ایــن امــر شــامل پیامبــران 
نیــز مــی گردیــد. » و آن روز از دســت پادشــاه خــود کــه بــرای خویشــتن برگزیــده ایــد 
فریاد خواهید کرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود. معهذا خراج 
کمرشــکن وی بایــد معیــن مــی شــد؛ هنگامــی کــه بنیــان ســلطنت گذاشــته مــی شــد، 

نمــی شــد کــه بــا ایــن امــر سرســری برخــورد نماینــد.
امــا مــردم در پاســخ گفتنــد: » نــی بلکــه مــی بایــد بــر مــا پادشــاهی باشــد. تــا مــا 
نیــز مثــل ســایر امــت هــا باشــیم و پادشــاه مــا بــر مــا داوری کنــد، و پیــش روی مــا 

بیــرون رفتــه، در جنــگ هــا بــرای مــا بجنگــد «.
» مثــل ســایر امــت هــا «. اســرائیلیان تشــخیص ندادنــد بــه همیــن دلیــل بــود 
کــه برخــالف دیگــر امــت هــا از برکــت و امتیــاز ویــژه ای برخــوردار بودنــد. خداونــد 
اســرائیلیان را از دیگــر ملــل جــدا کــرده بــود تــا آنــان را گنــج ویــژه و منحصــر بــه فــرد خــود 
بگردانــد. لیکــن آنــان کــه بــه ایــن افتخــار بــزرگ بــی اعتنایــی کــرده بودنــد، مشــتاقانه مــی 
خواســتند از الگــوی بــی ایمانــان تقلیــد نماینــد! و هنــوز آرزوی شــدیدی بــرای تأییــد 
اعمــال و رســوم دنیــوی در میــان قومــی کــه مدعــی بــود از آن خــدا اســت موجــود بــود. 
هــم چنــان کــه از خداونــد فاصلــه گرفتنــد، بــرای کســب مــال و جــالل دنیــا جــاه  طلــب 
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گشــتند. مســیحیان دائمــاً درحــال تقلیــد از اعمــال کســانی انــد کــه خــدای ایــن دنیــا 
را جــالل مــی دهنــد. بســیاری برایــن نکتــه پافشــاری مــی نماینــد کــه بایــد بــا اتحــاد بــا 
دنیــاداران و تأییــد رســوم شــان، بــر بــی دینــان نفــوذ بیــش تــری اعمــال نمــود. امــا همــه 
کسانی که براین رویه اصرار می ورزند، خود را از منشأ قدرت شان جدا کرده اند. 
بــه واســطه دوســت شــدن بــا دنیــا، آنــان دشــمنان خــدا مــی گردنــد. بــه خاطــر تمایــزات 
دنیــوی، آنــان جــالل توصیــف ناپذیــری را کــه خــدا بــرای همــان آن هــا را فراخوانــده 
اســت قربانــی مــی نماینــد؛ تــا فضایــل او را اعــالم کنیــد کــه شــما را از تاریکــی بــه نــور 

حیــرت انگیــز خــود فراخوانــده اســت. )اول پطــرس 2: 9(.
ســموئیل بــا غمــی عمیــق بــه ســخنان قــوم گــوش فــرا داد؛ لیکــن خداونــد بــه او 
فرمود: » آواز ایشان را بشنو و پادشاهی بر ایشان نصب نما «. نبی مسئولیتش 
را انجــام داده بــود. وفادارانــه هشــدارها را اعــالم نمــود و شــاهد رد آنــان شــده بــود. 
بــا قلبــی دردمنــد مــردم را مرخــص نمــوده، از آنــان جــدا شــد تــا خــود را بــرای ایــن 

تحــول عظیــم مهیــا نمایــد.
بــرای  هــم  ابــدی  سرزنشــی  ســموئیل،  فداکارانــه  و  فروتنانــه  پــاک،  زندگــی 
پرســت  شــهوت  و  مغــرور  و جماعــت  مشــایخ  بــرای  هــم  و  کاهنــان خودپرســت 
اســرائیل بــود. او هرگــز بــه دنبــال زرق و بــرق جهــان و فخرفروشــی نبــود، چــرا کــه 
تــالش هــا و کارهایــش ُمهــر بهشــت را بــر خــود داشــتند. منجــی عالــم او را برگزیــده 
بــود کــه تحــت راهنمایــی هایــش بــر ملــت یهــود حکمرانــی نمایــد. لیکــن مــردم از 
ایــن پارســایی و فــداکاری وی خســته شــده بودنــد؛ از قــدرت متواضعانــه اش بیــزار 

شــده، او را رد کردنــد تــا انســانی بــر آنــان حکمرانــی نمایــد.
پاکــی  ایــن  بینیــم.  مــی  را  انعــکاس شــباهت مســیح  در شــخصیت ســموئیل 
زندگــی ناجــی مــا بــود کــه غضــب شــیطان را برانگیخــت. آن زندگــی همانــا نــور جهــان 
ایــن  نمــود.  را آشــکار  انــد  انســان هــا مخفــی شــده  کــه در دل  انحرافاتــی  و  بــود، 
کــه ادعــای خداشناســی  بــددالن را  تندتریــن احساســات  کــه  بــود  تقــدس مســیح 
داشــتند، برانگیخــت. مســیح بــا ثــروت و جــالل دنیــا پــا بدیــن جهــان نگذاشــت، بــا 
ایــن همــه کارهایــی کــه انجــام داد ایــن گونــه اثبــات نمــود کــه وی از نیرویــی برتــر از هــر 
پادشــاهی برخــوردار اســت. یهودیــان در پــی آن بودنــد کــه مســیح یــوغ دشــمنان را 
درهــم بشــکند، بــا ایــن حــال آنــان جانــب گناهانــی را گرفتنــد کــه بــه دور گــردن شــان 
بســته شــده بود. اگر مســیح گناهان شــان را مخفی کرده بود و پرهیزکاری شــان را 
تمجیــد مــی نمــود، او را بــه عنــوان شــاه خــود پذیرفتــه بودنــد؛ امــا آنــان ســرزنش هــای 
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صریــح او را تحمــل نکردنــد. آنــان از شــیرینی شــخصیتی کــه در آن نیک-خواهــی، 
خلــوص و تقــدس فرمانروایــی مــی کــرد و پذیــرای هیــچ نفرتــی جــز نفــرت از گنــاه 
نبــود، بیــزاری نمودنــد. و در همــه ادوار تاریخــی در جهــان وضــع بــه همیــن ترتیــب 
بــوده اســت. نــوری کــه از آســمان مــی آیــد، بــرای آن هایــی کــه از گام برداشــتن در 
آن خــودداری مــی ورزنــد، محکومیــت بــه ارمغــان مــی آورد. هنگامــی کــه ریــاکاران 
بــا الگــوی آن هایــی کــه از گنــاه متنفــر هســتند، مــورد ســرزنش قــرار مــی گیرنــد، بــه 
مأمــوران شــیطان بــدل مــی گردنــد تــا مؤمنــان را مــورد هجــوم و تعقیــب قــرار دهنــد. 
» و همــه کســانی کــه مــی خواهنــد در مســیح عیســی بــه دیــن داری زیســت کننــد، 

زحمــت خواهنــد کشــید « )دوم تیموتــاؤس ۳: 12(.
گرچــه نظــام حکومــت ســلطنتی بــرای اســرائیل در نبــوت هــا پیــش بینــی شــده 
بــود، لیکــن خداونــد ایــن حــق را بــرای خــود محفــوظ داشــت تــا پادشــاه شــان را خــود 
برگزینــد. یهودیــان تــا آن زمــان بــه قــدرت خداونــد احتــرام گذاشــته بودنــد، تــا حــدی 
کــه انتخــاب را بــه عهــده او گذاشــتند. قرعــه بــه نــام شــائول افتــاد، یعنــی یکــی از 

پســران قَیــس کــه از افــراد قبیلــه بنیامیــن بــود.
ویژگــی هــای شــخصیتی پادشــاه آینــده آن گونــه بــود کــه غــرور را در آنانــی کــه در 
آرزوی پادشــاهی داشــتند، برمــی انگیخــت. » در میــان بنــی اســرائیل کســی از او 
خــوش انــدام تــر نبــود « )اول ســموئیل 9: 2(. او کــه از خانــدان اصیــل و متشــخص 
بــود، و در عنفــوان جوانــی، خــوب روی و بلنــد قامــت، چنــان ظاهــری داشــت کــه 
گویــی بــرای حکمرانــی بــه دنیــا آمــده اســت. امــا بــا همــه ایــن جذابیــت هــای ظاهــری، 
شــائول از ویژگــی هــای اعلــی تــری کــه خــرد واقعــی او را تشــکیل دهــد، بــی بهــره بــود. 
در کودکــی نیاموختــه بــود کــه چگونــه شــتابزدگی و احساســات عجوالنــه اش را مهــار 

ســازد؛ او هرگــز نیــروی احیاکننــده فیــض خداونــد را احســاس نکــرده بــود.
شــائول پســر یــک رییــس قدرتمنــد و متمــول بــود، بــا ایــن وجــود بــه دلیــل ســادگی 
شرایط در آن دوران، در کارهای معمولی در کنار پدرش، در نقش یک کشاورز، 
مشــغول بــه کار بــود. شــائول بــه همــراه یکــی از خادمیــن بــه دنبــال برخــی از حیوانــات 
بــه مــدت ســه روز  پــدرش کــه در کوه-هــا مانــده بودنــد، رفــت. جســتجوی شــان 
ســموئیل،  زندگــی  محــل  یعنــی  رامــه،  نزدیکــی  بــه  کــه  هنگامــی  تــا  مانــد،  بیهــوده 
رســیدند، خادم پیشــنهاد کرد این امر را از نبی  ای که در ارتباط با اموال گمشــده 
خبــر مــی دهــد، بپرســند. پــس خــادم گفــت: » اینــک در دســتم ربــع مثقــال ســکه 
اســت. آن را بــه مــرد خــدا مــی دهــم تــا راه را بــه مــا نشــان دهــد «. ایــن امــر بــا رســوم 
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آن زمــان مطابقــت داشــت. هنگامــی کــه فــردی بــه نــزد افــراد واالمقــام یــا کســانی 
کــه از منســب باالتــری برخــوردار بودنــد، مــی رفــت، بــه نشــانه احتــرام، هدیــه ای 

پیشــکش مــی نمــود.
هــم چنــان کــه بــه شــهر نزدیــک مــی شــدند، بــا چنــد دختــر جــوان روبــرو گشــتند 
کــه بــرای آب برداشــتن بیــرون آمــده بودنــد، پــس از آن هــا راه خانــه نبــی را پرســیدند. 
نبــی  و  اســت،  برگــزاری  درحــال  مراســم مذهبــی  یــک  کــه  گفتنــد  پاســخ  در  آنــان 
بایــد هــم اکنــون درآن جــا باشــد، ایــن مراســم بایــد بــرای هدایــا » در مکانــی بلنــد « 
تشــکیل شــده باشــد، و پــس از آن نوبــت جشــن قربانــی اســت. در خــالل ســال 
خداونــد  کــه  هنگامــی  بــود.  داده  رخ  بزرگــی  تحــول  ســموئیل  مســئولیت  هــای 
بــی حرمتــی انجــام مــی گرفــت.  بــا  بــرای خدمــت فراخوانــد، مراســم مذبــح  او را 
» مردمــان هدایــای خداونــد را مکــروه مــی داشــتند « )اول ســموئیل 2: 17(. امــا 
اکنــون عبــادت خداونــد در سراســر ســرزمین برگــزار مــی شــد، و مــردم بــه حضــور 
در مراســم مذهبــی اظهــار عالقــه مــی نمودنــد. دیگــر در خیمــه مقــدس مراســمی 
انجــام نمــی گرفــت، و در آن زمــان قربانــی هــا درجــای دیگــری اهــدا مــی شــدند؛ و 
شــهرهای کاهنــان و الویــان، یعنــی جایــی کــه مــردم بــرای دســتورات بدانــان رفــت 
وآمــد داشــتند، بــه همیــن منظــور انتخــاب شــده بودنــد. مرتفــع تریــن نقــاط در ایــن 
شــهرها معمــوالً بــرای انجــام قربانــی در نظــر گرفتــه می-شــدند، و از ایــن رو » مــکان 

بلنــد « نامیــده مــی شــدند.
لحظــه  در همــان  نمــود.  را مالقــات  او  پیامبــر  خــود  دروازه شــهر،  آســتانه  در 
بــر ســموئیل آشــکار ســاخت کــه پادشــاه برگزیــده اســرائیل در برابــر وی  خداونــد 
فرمــود:  ســموئیل  بــه  خداونــد  ایســتادند،  رو  در  رو  کــه  همیــن  اســت.  ایســتاده 
» اینــک ایــن اســت شــخصی کــه دربــاره اش بــه تــو گفتــم کــه بــر قــوم مــن حکومــت 

نمــود «. خواهــد 
ســموئیل در پاســخ خواهــش شــائول کــه مــی گفــت: » مــرا بگــو کــه خانــه نبــی 
بــه او اطمینــان داد کــه حیوانــات  کجاســت؟ « گفــت: » مــن نبــی هســتم «. و 
گمشــده پیــدا شــده انــد، پــس از او خواســت کــه در رفتــن تأمــل نمــوده، در مراســم 
شــرکت جویــد، و در همیــن زمــان، تلویحــاً بــه سرنوشــت بزرگــی کــه در پیــش روی 
بــر  آیــا  بــر کیســت؟  اســرائیل  تمامــی  آرزوی  اشــاره شــد. » و  قــرار داشــت،  وی 
از شــنیدن کالم  تــو نیســت؟ «. قلــب شــنوندگان  پــدر  بــر تمامــی خانــدان  تــو و 
ایــن کلمــات را درک نماینــد، زیــرا  امــا نتوانســتند اهمیــت  نبــی در ســینه لرزیــد. 
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تقاضــای داشــتن پادشــاه بــه امــری جــذاب بــرای تمامــی قــوم تبدیــل شــده بــود. بــا 
ایــن حــال شــائول بــا فروتنــی و ناچیــز شــمردن خــود پاســخ داد: » آیــا مــن بنیامینــی 
و از کوچــک تریــن اســباط اســرائیل نیســتم؟ و آیــا قبیلــه مــن از جمیــع قبایــل ســبط 
بنیامیــن کوچــک تــر نیســت؟ پــس چــرا مثــل ایــن ســخنان بــه مــن مــی گوئــی؟ «. 

ســموئیل آن غریبــه را بــه ســوی مــکان گردهــم آیــی راهنمایــی نمــود، جایــی کــه 
مهــم تریــن اشــخاص شــهر در آن جمــع شــده بودنــد. در میــان آنــان، بــه دســتور نبــی، 
محتــرم تریــن مــکان بــه شــائول داده شــد، و در خــالل جشــن، بهتریــن ســهم در برابــر 
او گذاشــته شــد. مراســم بــه پایــان رســید و ســموئیل مهمــان را بــه خانــه بــرد، و در 
درگاه خانــه بــا او صمیمانــه صحبــت آغــاز نمــوده، اصولــی کــه حکومــت اســرائیل بــر 
پایــه آن هــا تأســیس گشــته بــود را بیــان کــرد، و از ایــن راه مــی خواســت مهمــان را بــه 

ترتیبــی بــرای مقــام واالیــش آمــاده نمایــد.
هنگامی که صبح روز بعد، شــائول از خانه بیرون شــد، نبی نیز همراه او بود. 
درحالــی کــه از میــان شــهر گــذر کــرده بودنــد، ســموئیل بــه خــادم گفــت پیشــاپیش 
ایشــان بــرود. ســپس از شــائول درخواســت نمــود کــه بــی حرکــت در جــا بایســتد 
تــا پیــام خــدا بــه او داده شــود. ســپس ســموئیل ظــرف روغــن را گرفتــه، بــر ســر وی 
ریخــت و او را بوســیده، گفــت: » آیــا ایــن نیســت کــه خداونــد تــو را مســح کــرد 
تــا بــر میــراث او حاکــم شــوی؟ « بــه عنــوان گواهــی مبنــی بــر ایــن کــه ایــن امــور بــا 
بــه ســوی خانــه اش  کــه در ســفر  انجــام گردیــده، کلیــه حوادثــی  قــدرت خداونــد 
بــرای شــائول رخ مــی داد، پیشــگویی کــرد و بــه وی اطمینــان داد بــا روح خداونــد 
شایســتگی مقامی که در انتظارش بود را خواهد یافت. پیامبر چنین گفت: » و 
روح خداونــد بــر تــو مســتولی شــده، بــا ایشــان نبــوت خواهــی نمــود، و بــه مــرد دیگــر 
متبــدل خواهــی شــد. و هنگامــی کــه ایــن عالمــت بــه تــو روی نمایــد، هرچــه دســتت 

آمــد بکــن، زیــرا خــدا بــا تــو اســت «.
بــه محــض ایــن کــه شــائول بــه راه افتــاد، همــه آن رخدادهایــی کــه پیامبــر گفتــه 
حیوانــات  کــه  یافــت  آگاهــی  بنیامیــن،  مــرز  نزدیکــی  در  گردیدنــد.  حــادث  بــود، 
گمشــده پیــدا شــده انــد. در دشــت تابــور ســه مــرد را دیــد کــه عــازم عبــادت خداونــد 
در بیــت ئیــل بودنــد. یکــی از آنــان ســه بزغالــه بــه جهــت قربانــی بــه همــراه داشــت، 
دیگــری ســه قــرص نــان داشــت، و ســومین مشــکی شــراب بــرای جشــن قربانــی بــه 
همــراه آورده بــود. آنــان حســب معمــول بــا او خــوش و بــش کــرده، دو قــرص نــان 
از ســه قــرص را بــه او هدیــه دادنــد. در ِجبَعــه، شــهر خــود او، گروهــی از انبیــا کــه 
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از » مــکان بلنــد « بــاز مــی گشــتند، آوازخوانــان درحالــی کــه چنــگ و نــی و ربــاب 
و دف مــی نواختنــد، بــه پرســتش خــدا مشــغول بودنــد. همیــن کــه شــائول بدانــان 
نزدیــک شــد، روح خداونــد بــراو نیــز مســتولی گشــت، و بــا آنــان درآواز پرستشــی 
همــراه شــده، پیــش گویــی نمــود. وی چنــان ســلیس و خردمندانــه ســخن گفــت، و 
صمیمانــه بــه مراســم آنــان پیوســت کــه کســانی کــه او را مــی شــناختند شــگفت زده 
لــب گشــودند: » ایــن چیســت کــه بــا پســر قَیــس واقــع شــده اســت؟ آیــا شــائول نیــز 

از جملــه انبیــا اســت؟ «.
به محض ورود شائول در حلقه انبیای درحال پرستش، روح القدس تحوالت 
شــگرفی را در او انجــام داد. نــور پــاک الهــی و تقــدس در تاریکــی طبیعــی قلبــش 
درخشــید. او خود را آن چنان می دید که گویی در برابر خداوند ایســتاده اســت. 
وی زیبایــی تقــدس را بــه چشــم دیــد. فراخوانــده شــد تــا بــه جنــگ گنــاه و شــیطان 
بــرود، و بــر او واجــب گردیــد ببینــد در ایــن نبــرد، نیرویــش تمامــاً از جانــب خداونــد 
مــی آیــد. درک نقشــه نجــات، کــه پیــش تــر کــم رنــگ و مبهــم بــه نظــر مــی رســید، 
برایــش آســان شــد. خداونــد بــه او شــجاعت و خردمنــدی بــرای آن مقــام واال عطــا 
فرمــود. منشــأ قــدرت و فیــض را برایــش آشــکار نمــوده، عقلــش را نســبت بــه گفتــه 

هــای الهــی و مســئولیتش روشــن ســاخت.
تدهیــن شــائول بــه عنــوان پادشــاه اســرائیل بــر مــردم آشــکار نشــده بــود. گزینــه 
ســموئیل  منظــور،  بدیــن  بــود.  قرعــه  طریــق  از  امــر  ایــن  عمومــی  اعــالم  خداونــد 
عمــوم مــردم را بــه ِمصَفــه فراخوانــد. مراســم دعــا بــرای کســب راهنمایــی الهــی 
انجــام گردیــد؛ پــس از آن نوبــت بــه مراســم رســمی قرعــه کشــی رســید. جمعیــت 
انبــوه در ســکوت منتظــر نتیجــه ماندنــد. قبیلــه، خانــدان و خانــواده یــک بــه یــک 
مشــخص شــدند، و پــس از آن بــه شــائول، پســر قیــس، بــه عنــوان شــخص برگزیــده 
بــار مســئولیت  اشــاره شــد. لیکــن شــائول در آن جمــع حضــور نداشــت، او کــه 
ســنگینی که در ُشــرُف قرار گرفتن بر دوشــش بود را احســاس می نمود، مخفیانه 
از جمــع خــارج شــد. او را بــه جماعــت بازگرداندنــد، کــه بــا غــرور و رضایــت بــه 
ظاهــر شــریف و شــاهانه او نظــر دوختــه بــود، » از تمامــی قــوم از کتــف بــه باالتــر 
بــود «. هنگامــی کــه شــائول خــود را در برابــر جماعــت آشــکار نمــود، نــدا برآمــد، 
» ببینیــد او را کــه خداونــد برگزیــده اســت، کــه درمیــان قــوم هیــچ کــس هــم چــون 
او نیســت « و ایــن بــود پاســخی کــه از انبــوه جمعیــت بــه یــک بــاره برخاســت و 

فریــاد شــد: » پادشــاه زنــده بمانــد! «.
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ســپس ســموئیل در برابــر مــردم ایســتاد و » رســوم ســلطنت «، و اصولــی کــه 
بنیــاد دولــت ســلطنتی بــرآن هــا قــرار داشــت را بیــان نمــود، و نیــز اصولــی را کــه بایــد 
ایــن نــوع حکومــت را از طریــق آن کنتــرل کــرد، متذکــر شــد. قــرار بــر ایــن نبــود کــه شــاه 
خودکامــه باشــد، بلکــه مــی بایســت قدرتــش را در پیــروی از اعلــی علییــن نــگاه دارد. 
ایــن خطابــه در کتــاب ثبــت گردیــد، یعنــی جایــی کــه امتیــازات ویــژه پادشــاه و حقــوق 
و امتیــازات قــوم بیــان شــده اســت. گرچــه مــردم از هشــدارهای ســموئیل دل زده 
شــدند، امــا پیامبــر وفــادار، هنگامــی کــه ناگزیــر شــد بــه خواســته آنــان رفتــار نمایــد، 

هنــوز حداالمــکان تــالش مــی کــرد از آزادی شــان حفاظــت نمایــد.
بــه عنــوان پادشــاه  هنگامــی کــه مــردم در مجمــوع آمــاده بودنــد کــه شــائول را 
از  کــه  پادشــاهی  زیــرا  امــری شــدند.  بزرگــی مخالــف چنیــن  گــروه  بپذیرنــد،  خــود 
بنیامیــن، کوچکتریــن قبیلــه اســرائیل، انتخــاب شــده باشــد، درحالــی کــه دو قبیلــه 
بــزرگ اســرائیل کــه همانــا نامشــان افراییــم و یهودیــه باشــد، نادیــده گرفتــه شــوند، 
تحقیری محســوب می گشــت که تحملش ممکن نبود. آنان یا از بیعت با شــائول 
ســر بــاز زدنــد، یــا رســم اهــدای هدیــه را بــه جــا نیاوردنــد. کســانی کــه آن قــدر بــر 
آرزوی داشــتن پادشــاه اصــرار مــی ورزیدنــد، نخســتین افــرادی بودنــد کــه از پذیــرش 
شــاکرانه مــردی کــه منتصــب خداونــد بــود، امتنــاع ورزیدنــد. اعضــای هــر گروهــی، 
شــخص مــورد نظــر خــود را در نظــر داشــتند تــا شــاهد بــر تخــت نشســتنش باشــند؛ 
بســیاری از رهبــران قبایــل ایــن افتخــار را بــرای خــود مــی خواســتند. بخــل و حســد 
در قلــب بســیاری زبانــه مــی کشــید. تــالش هــای مذبوحانــه و مغرورانــه نتیجــه ای 

جــز نومیــدی و نارضایتــی بــه بــار نیــاورد. 
در چنیــن شــرایطی، شــائول مناســب ندیــد زمــام امــور پادشــاهی را بــه دســت 
بپــردازد  حکومــت  بــه  گذشــته  چــون  هــم  تــا  نمــود  تــرک  را  ســموئیل  پــس  گیــرد، 
همراهــی  جــا  آن  تــا  افتخــار  بــا  را  او  کثیــری  عــده  بازگشــت.  ِجبَعــه  بــه  خــود  و 
کردنــد، جمعیتــی کــه گزینــه الهــی را بــه چشــم خــود مــی دیدنــد و مصمــم بودنــد 
بــا  تــاج و تختــش  بــرای حفــظ  ایــن حــال او هیــچ تالشــی  بــا  او را حفــظ نماینــد. 
توســل بــه زور نکــرد. در زادگاهــش، در میــان بلندهــای بنیامیــن، بــه آرامــی خــود 
برعهــده  تمامــاً  را  قدرتــش  گــذاری  پایــه  و  نمــود  کشــاورزی  وظایــف  مشــغول  را 

گذاشــت. خداونــد 
شــان،  پادشــاه  رهبــری  بــه  آمونیــان  شــائول،  انتصــاب  از  پــس  زود،  خیلــی 
ناحــاش، بــه قلمــرو قبایــل ســاکن شــرق ســرزمین هجــوم بــرده، شــهر یابــش جلعــاد 
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بــا روش هــای  دادنــد. ســاکنین شــهر کوشــش کردنــد  قــرار  تهدیــد خــود  مــورد  را 
مســالمت آمیــز امنیــت خــود را تأمیــن کننــد و پیشــنهاد دادنــد خراجگــزار آمونیــان 
گردنــد. پادشــاه بــی رحــم بــه ایــن کار رضایــت نــداد مگــر بــه ایــن شــرط کــه چشــم 
راســت همــه ســکنه را بیــرون بیــاورد تــا بدیــن ترتیــب آنــان را شــاهدان همیشــگی 

قــدرت خــود ســازد.
بــه مــردم شــهر محاصــره شــده هفــت روز مهلــت داده شــد. آمونیــان تنهــا بــا ایــن 
کار موافقــت داشــتند وایــن  گونــه مــی اندیشــیدند کــه بدیــن ترتیــب شــکوه پیــروزی 
شــان را افــزون مــی نماینــد. فــی الفــور پیــک هایــی از یابــش گســیل شــدند تــا از قبایــل 
غــرب اســرائیل طلــب یــاری نماینــد. خبــر را بــه ِجبَعــه رســاندند، کــه ایــن امرموجــب 
بیــن مــردم گردیــد. شــب هنــگام کــه شــائول از تعقیــب  وحشــت گســترده ای در 
گاومیش ها در مزرعه بازگشت، گریه و ناله های بلندی را شنید که از فاجعه ای 
بــزرگ خبــر مــی دادنــد. گفــت: قــوم را چــه شــده اســت کــه مــی گرینــد؟ » هنگامــی 
که آن ماجرای شرم آور گفته شد، همه نیروی خفته اش به ناگهان بیدار شد. روح 
خدا بر وی مســتولی گشــته ... پس یک جفت گاو را گرفته، آنها را پاره پاره نمود، 
و بــه دســت قاصــدان بــه تمــام حــدود اســرائیل فرســتاده گفــت هــر کــه در عقــب 

شــائول و ســموئیل برنیایــد، بــه گاوان او چنیــن کــرده شــود «.
ســیصد و ســی هــزار مــرد جنگــی، در دشــت بــازَق، تحــت رهبــری شــائول گــرد 
آمدنــد. ســریعاً پیــک هایــی بــه جانــب شــهر محاصــره شــده گســیل شــدند تــا بــه 
مــردم شــهر اطمینــان داده شــود ســحرگاهان منتظررســیدن کمــک باشــند، یعنــی 
همــان روزی کــه بایــد خــود را تســلیم آمونیــان مــی کردنــد. بــا راه پیمایــی ســریعی، 
بــه یابــش  بــه هنــگام » ســپیده صبــح «  شــائول و ارتشــش از اردن گــذر کردنــد و 
رســیدند. هــم چــون جدعــون کــه نیروهایــش را بــه ســه گــروه تقســیم کــرده بــود، در 
همــان ســاعات اولیــه روز بــر ســر اردوی آمونیــان فــرود آمــد، یعنــی زمانــی کــه انتظــار 
خطــری نمــی رفــت و از کمتریــن آمادگــی دفاعــی برخــوردار بودنــد. پــس از وحشــت 
عظیمــی کــه دامنگیــر شــد، آنــان موفــق بــه تــار و مــار کــردن و کشــتن بســیاری از افــراد 

دشــمن شــدند. » بــه حــدی کــه دو نفــر از ایشــان در یــک جــا نماندنــد «.
ســرعت عمــل و شــجاعت شــائول، بــه همــراه قــدرت رهبــری نظامــی اش کــه 
نشــان از رهبــری موفقیــت آمیــز چنیــن نیــروی بزرگــی داشــت، همــان خصائلــی بودنــد 
کــه قــوم اســرائیل از یــک پادشــاه مــی خواســت، تــا شــاید از طریــق او بتواننــد از پــس 
نبــرد بــا دیگــر ملــل برآینــد. اکنــون بــه او هــم چــون پادشــاه  شــان ســالم دادنــد و افتخــار 
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ایــن پیــروزی را بــه تــالش هایــی انســانی منتســب نمودنــد، درحالــی کــه بــدون بــرکات 
خــاص خداونــد تمــام کوشــش هــای شــان بیهــوده مانــده بــود. در میــان شــور و شــوق 
شــان کســانی پیشــنهاد دادنــد افــرادی کــه در بــدو امــر از بیعــت بــا شــائول امتنــاع 
ورزیده بودند، کشته شوند. لیکن شاه مداخله کرد و گفت: » کسی امروز کشته 
نخواهــد شــد زیــرا کــه خداونــد امــروز در اســرائیل نجــات بــه عمــل آورده اســت «. 
در ایــن جــا بــود کــه شــائول نشــان داد چــه تحــول شــگرفی در شــخصیت وی رخ داده 
اســت. بــه جــای آن کــه ایــن افتخــار را از آن خــود بدانــد، ایــن جــالل را بــه خداونــد داد. 
بــه جــای ایــن کــه تمایلــش بــه انتقــام را بــه اثبــات رســاند، روحیــه رحمــت و بخشــایش را 

بــروز داد. ایــن امــر گــواه خطاناپذیــر حضــور فیــض خداونــد در دل او بــود.
ایــن بــار ســموئیل پیشــنهاد فراخوانــی ملــی جهــت گردهــم آیــی در جلجــال را 
اعــالم نمــود، کــه در آن ســلطنت در انظــار عمــوم بــه شــائول تفویــض گــردد. ایــن 
امــر صــورت گرفــت؛ » و در آنجــا ذبایــح ســالمتی بــه حضــور خداونــد ذبــح نمــوده، 

شــائول و تمامــی مردمــان اســرائیل در آن جــا شــادی عظیــم نمودنــد «.
جلجــال نخســتین مکانــی بــود کــه اســرائیل پــس از ورود بــه ســرزمین موعــود در 
آن اردو زده بــود. همیــن جــا بــود کــه یوشــع بــه فرمــان الهــی ســتون دوازده ســنگی را 
برپــا ســاخت تــا یــاد عبــور معجــزه آســا از رود اردن را گرامــی دارد. در ایــن جــا بــود 
کــه رســم ختنــه از ســر گرفتــه شــد. در ایــن جــا بــود کــه نخســتین مراســم ِپَســح پــس 
از گنــاه در قــادش و ســرگردانی در بیابــان برگــزار گردیــد. در ایــن جــا بــود کــه اهــدای 
ّمنــا خاتمــه یافــت. اینجــا بــود کــه ســردار لشــکر خداونــد خــود را بــه عنــوان فرمانــده 
نیروهــای اســرائیل آشــکار نمــود. از همیــن مــکان بــود کــه آنــان بــرای ســقوط اریحــا 
و تصــرف عــای حرکــت شــان را آغــاز نمودنــد. در ایــن جــا بــود کــه عخــان بــه کیفــر 
گناهــش رســید، و در ایــن جــا پیمــان صلــح بــا جبعونیــان بســته شــد کــه منجــر بــه 
تنبیه اســرائیلیان به جهت مشــورت نخواســتن از خداوند شــد. ســموئیل و شــائول 
بــر ایــن دشــت کــه بــا بســیاری از پیوندهــای شــعف انگیــز مرتبــط بــود، ایســتادند؛ و 
هنگامــی کــه غریــو خــوش آمدگویــی هــا بــه پادشــاه پایــان یافــت، پیامبــر ســالخورده 

کالم وداع را در مقــام حاکــم قــوم بــه زبــان آورد.
گفــت: » اینــک قــول شــما را در هــر آنچــه بــه مــن گفتیــد، شــنیدم و پادشــاهی 
بر شما نصب نمودم. و حال این که پادشاه پیش روی شما راه می رود و من پیر 
و ســفید مــو شــده ام ... و مــن از کودکــی راه مــی روم. اینــک مــن حاضــرم؛ پــس بــه 
حضور خداوند و مســیح او شــهادت دهید که گاو که را گرفتم و االغ که را گرفتم 
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و بــر کــه ظلــم کــردم، کــه را ســتم کــردم و از دســت کــه رشــوه گرفتــم تــا چشــمان خــود 
را بــه آن کــور ســازم و آن را بــه شــما رد نمایــم «.

همــه یــک صــدا پاســخ دادنــد: » بــر مــا ظلــم نکــرده ای و بــر مــا ســتم ننمــوده ای 
و چیــزی از دســت کســی نگرفتــه ای «.

ســموئیل تنهــا در پــی توجیــه کــردار خــود نبــود. او پیــش تــر اصولــی کــه بایــد هــم 
بــر شــاه و هــم بــر مــردم حکومــت نماینــد را بیــان کــرده بــود، و مــی خواســت بــه کالم 
خــود، وزن عبرت-هــای خــود را اضافــه نمایــد. از همــان کودکــی در رابطــه بــا کار 
خداونــد قــرار داشــت، و در طــی زندگــی طوالنــی اش تنهــا یــک هــدف مــد نظــرش 

بــود، جــالل خداونــد و اعلــی تریــن خیــر بــرای اســرائیل.
پیــش از ایــن کــه هرگونــه امیــدی بــرای ســعادت اســرائیل وجــود داشــته باشــد، 
بــه توبــه در حضــور خداونــد رهنمــون مــی شــدند. در پــی انجــام گنــاه،  آنــان بایــد 
ایمان و تشخیص شان به خداوند و قدرت و خرد او برای حکمروایی بر قوم را از 
دست داده بودند، آنان اعتماد به توانایی او در دفاع از آرمانش را از دست داده 
بودنــد. پیــش از آن کــه بــه آرامــش و صلــح واقعــی دســت یابنــد، مــی بایســت آن 
گناهانــی را کــه بــه دلیــل شــان خطــاکار گشــته بودنــد را دیــده، بــدان اعتــراف نماینــد. 
آنــان هــدف از تقاضــای داشــتن پادشــاه را چنیــن اعــالم داشــته بودنــد: » و پادشــاه 
مــا بــر مــا داوری کنــد، و پیــش روی مــا بیــرون رفتــه، در جنــگ هــا بــرای مــا بجنگــد «. 
سموئیل تاریخ اسرائیل را برای ایشان، از همان روزی که خداوند آنان را از مصر 
بیــرون آورد، تمامــاً روایــت نمــود. خداونــد، شــاه شــاهان، در جنــگ هــا پیــش روی 
ایشــان بیــرون رفتــه بــود و بــرای شــان جنگیــده بــود. اغلــب اوقــات گناهــان شــان، 
آن هــا را بــه دســت دشــمنان شــان تســلیم کــرده بودنــد، امــا چیــزی نمــی گذشــت 
بــرای شــان  بــاز مــی گشــتند و مهــر خداونــد  آنــان از راه هــای شــرورانه شــان  کــه 
نجــات دهنــده ای مهیــا مــی نمــود. » خداونــد جدعــون، بــاراق و یفتــاح و ســموئیل 
را فرســتاده، شــما را از دســت دشــمنان شــما کــه در اطــراف شــما بودنــد رهانیــد 
و در اطمینــان ســاکن شــدید «. امــا زمانــی کــه خطــری تهدیدشــان نمــود گفتنــد: 
» پادشــاهی بایــد برمــا حکومــت کنــد «. یعنــی زمانــی کــه پیامبرشــان بدانــان گفتــه 

بــود: » خداونــد، خــدای شــما، پادشــاه شــما بــود «.
کــه  را  ایــن کارعظیــم  و  بایســتید  االن  پــس  داد: »  ادامــه  ایــن گونــه  ســموئیل 
خداونــد بــه نظــر شــما بــه جــا مــی آورد، ببینیــد. آیــا امــروز وقــت درو گنــدم نیســت؟ 
از خداوند استدعا خواهم نمود و او رعدها و باران ها خواهد فرستاد تا بدانید 
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و ببینیــد کــه شــرارتی کــه از طلبیــدن پادشــاه بــرای خــود نمودیــد در نظــر خداونــد 
عظیــم اســت. پــس ســموئیل از خداونــد اســتدعا نمــود و خداونــد در همــان روز 
رعدهــا و بــاران فرســتاد «. موعــد درو گنــدم، در مــاه هــای مــه و ژوئــن، در مشــرق 
زمیــن بــاران نمــی بــارد. لکــه ابــری هــم در آســمان نبــود و هــوا صــاف و معتــدل مــی 
نمــود. یــک چنیــن طوفــان شــدیدی تــرس جــان کاهــی بــه دل هــا ریخــت. اکنــون قــوم 
بــا خضــوع بــه گناهانــش اعتــراف مــی کــرد، همــان گناهــی کــه خطاکارشــان کــرده 
بــود: » بــرای بندگانــت از خداونــد، خــدای خــود اســتدعا نمــا تــا نمیریــم، زیــرا کــه بــر 

تمامــی گناهــان خــود ایــن بــدی را افزودیــم کــه بــرای خــود پادشــاهی طلبیدیــم «.
ســموئیل قــوم را درحــال نومیــدی رهــا نکــرد، زیــرا کــه ایــن امــر ایشــان را از تــالش 
بــه  آنــان  بــود  کــرده  داشــت. شــیطان کاری  مــی  بــاز  بهتــر  امــری  بــرای جســتجوی 
خداونــد بــه چشــم شــخصیتی ســخت گیــر کــه بخشــنده نیســت بنگرنــد، و بدیــن 
گونــه بــه دام هــوس هــای گوناگــون افتادنــد. خداونــد رحیــم و بخشــنده اســت و 
همیشــه مــی خواهــد الطافــش را بــه مردمــش، هنگامــی کــه از نــدای وی پیــروی مــی 
کننــد، نشــان دهــد. پیــام خداونــد بــه خادمــش ایــن بــود: » مترســید! شــما تمامــی 
ایــن بــدی را کــرده ایــد، لیکــن از پیــروی خداونــد برنگردیــد، بلکــه خداونــد را بــه تمامــی 
دل خــود عبــادت نماییــد. و درعقــب اباطیلــی کــه منفعــت نــدارد و رهایــی نتوانــد 
داد، چــون کــه باطــل اســت، برنگردیــد. زیــرا خداونــد بــه خاطــر نــام عظیــم خــود قــوم 

خــود را تــرک نخواهــد نمــود «.
بــه میــان نیــاورد؛ هیــچ  بــود ســخنی  بــه خــود او شــده  ســموئیل از توهینــی کــه 
مالمتــی بــرای ناشــکری اســرائیل بــه زبــان نیــاورد کــه همانــا دســتمزد اســرائیل بــرای 
یــک عمــر زندگــی ای بــود کــه وقــف شــان کــرده بــود؛ بلکــه بــه جــای آن، از عالقــه اش 
کــه هرگــز نســبت بــه آنــان قطــع نمــی شــد، اطمینــان خاطــر داد: » حاشــا از مــن کــه بــه 
خداونــد گنــاه ورزیــده، تــرک دعــا کــردن بــرای شــما نمایــم، بلکــه راه نیکــو و راســت را 
بــه شــما تعلیــم خواهــم داد. لیکــن از خداونــد بترســید و او را بــه راســتی بــه تمامــی دل 
خود عبادت نمایید و در کارهای عظیمی که برای شما کرده است، تفکر کنید. و 

اگــر شــرارت ورزیــد، هــم شــما و هــم پادشــاه شــما، هــالک خواهیــد شــد «.
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]این بخش بر اساس کتاب اول سموئیل بابهای 1۳ و 1۴ تدوین گردیده است[

پس از گردهم آیی در جلجال، شــائول لشــکری را که به فرمان وی برای نابودی 
آمونیان فراخوانده بود، منحل کرد، و تنها دو هزار مرد جنگی را در ِمخماس و هزار 
تــن را در ِجبعــه در مالزمــت فرزنــدش یوناتــان، نــگاه داشــت، در ایــن جــا بــود کــه یــک 
خطــای جــدی رخ داد. بــه واســطه پیــروزی اخیــر، روحیــه لشــکر وی ماالمــال از امیــد و 
شجاعت گشته بود؛ و اگر سریعاً به اقداماتی علیه دیگر دشمنان اسرائیل دست 

زده بــود، ممکــن بــود یــک ضربــه کاری بــه نفــع آزادی قــوم وارد آیــد.
پــس  بودنــد.  فعــال  شــان  فلســطینی  جنگجــوی  همســایگان  زمــان  همیــن  در 
تپــه  فــراز  بــر  را  اســتحکاماتی  مالکیــت  چنــان  هــم  هــا  آن  عــزر،  ابــن  از شکســت 
هــای اســرائیل در دســت داشــتند و اکنــون خــود را در مرکــز ســرزمین مســتقر مــی 
ســاختند. فلســطینیان از نظــر امکانــات، تســلیحات و تجهیــزات بــر اســرائیل برتــری 
قابــل توجهــی داشــتند. طــی دوران حکومــت ظالمانــه شــان، بــا ممنوعیــت مهــارت 
هایــی چــون آهنگــری بــرای اســرائیلیان، تــالش کــرده بودنــد نیــروی خــود را تقویــت 
نماینــد تــا مبــادا بنــی اســرائیل اقــدام بــه ســاخت تســلیحات جنگــی نمایــد. پــس از 
بــه ثمــر رســیدن صلــح، یهودیــان هــم چنــان از پــادگان هــای فلســطینی بــرای چنیــن 
منظورهایــی اســتفاده مــی کردنــد تــا نیازهــای خــود را بــرآورده نماینــد. اســرائیلیان 
کــه زیــر نفــوذ تــن آســایی و روحیــه حقیرشــان بودنــد، کــه البتــه ایــن امــر نتیجــه ســتم 
دیدگــی مدیدشــان بــود، در تأمیــن ســالح هــای جنگــی بــرای خــود بــه شــدت کوتاهــی 
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کردنــد. فالخــن و کمــان بــرای کارزار بــه کار مــی آمدنــد و اســرائیلیان مــی توانســتند 
ایــن هــا را فراهــم آورنــد؛ لیکــن بــه جــز شــائول و یوناتــان کــه ســپر و شمشــیر دراختیــار 
داشــتند، هیــچ یــک از ایــن هــا در میــان آنــان یافــت نمــی گردیــد. تــا دومیــن ســال 
ســلطنت شــائول هیــچ تالشــی جهــت مقهــور کــردن فلســطینیان انجــام نپذیرفــت. 
نخســتین ضربــه را یوناتــان، پســر پادشــاه، وارد آورد، کــه منجــر بــه غلبــه بــر پــادگان 
هــای دشــمن در ِجبعــه گردیــد. فلســطینیان کــه از ایــن شکســت بــه خشــم آمــده 
اکنــون  نمودنــد.  اســرائیلیان  برعلیــه  آســا  بــرق  ای  حملــه  مهیــای  را  خــود  بودنــد، 
شــائول موجب نبردی شــده بود، که شــیپورها با نوای شــان آن را به گوش سراســر 
ســرزمین مــی رســاندند، و مــردان را بــرای آن فــرا مــی خواندنــد. ایــن امــر حتــی شــامل 
قبایــل سرتاســر اردن مــی شــد کــه از آنــان مــی خواســت در جلجــال حضــور بــه هــم 

رســانند. از ایــن فراخوانــی اطاعــت شــد.
فلســطینیان نیــروی وســیعی را در مخمــاس گردآوردنــد، » ســی هــزار ارابــه و 
شش هزار سوار و خلقی را که مثل ریگ کناره دریا بی شمار بودند «. هنگامی 
کــه اخبــار بــه گــوش شــائول و لشــکریان او در جلجــال رســید، مــردم از تــرس ایــن 
لشــکر عظیــم کــه بایــد در نبــرد بــا آن روبــرو مــی شــدند، بــه فکــر افتادنــد. آنــان مهیــای 
نبــرد بــا دشــمنان نبودنــد، و بســیاری از آنــان آن چنــان ترســیدند کــه جــرأت آمــدن و 
رویارویــی بــا دشــمن را نداشــتند. برخــی از آنــان از رود اردن گــذر کردنــد، درحالــی 
کــه بقیــه خــود را میــان غارهــا، حفــره هــا و صخــره هــای فــراوان موجــود در منطقــه 
پنهــان مــی ســاختند. هرچــه زمــان رویارویــی نزدیــک تــر مــی شــد، شــمار فراریــان از 
جنــگ نیــز شــتاب مــی گرفــت؛ و نیــز دل آنانــی کــه در ســپاه باقــی مانــده بودنــد، 

آکنــده از وحشــت و بــد دلــی شــده بــود.
درهمــان ابتــدای امــر کــه شــائول بــرای پادشــاهی تدهیــن گشــته بــود، دســتورهای 
روشــنی از ســموئیل در ارتبــاط بــا رویــه ای کــه بایــد در چنیــن مواقعــی پیــش گیــرد 
دریافــت کــرده بــود. » و پیــش مــن بــه جلجــال بــرو و اینــک مــن بــرای گذرانیــدن قربانــی 
هــای ســوختنی و ذبــح نمــودن ذبایــح ســالمتی نــزد تــو مــی آیــم، و هفــت روز منتظــر 
بــاش تــا نــزد تــو بیایــم و تــو را اعــالم نمایــم کــه چــه بایــد کــرد « )اول ســموئیل 10: 8(.

روز بــه روز شــائول درنــگ نمــود، لیکــن بــدون تــالش هــای مصمــم بــرای شــهامت 
دادن بــه مــردم و ملهــم نمــودن آنــان بــه ایمــان و اعتمــاد داشــتن بــه خداونــد. پیــش 
از آن کــه موعــد مقــرر نبــی بــه ســر آیــد، شــائول شــکیبایی خــود را بــه واســطه ایــن 
تأخیــر از کــف داد، و اجــازه داد ایــن وضعیــت خســته کننــده ای کــه پیرامونــش را 
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فراگرفتــه بــود، نومیــدش گردانــد. بــه جــای ایــن کــه مؤمنانــه درپــی آمــاده ســاختن 
مــردم بــرای اجــرای مراســمی کــه ســموئیل بایــد بــرای آن مــی آمــد، باشــد، خــود را بــه 
تــرس و بــی اعتقــادی واداد. کار خداجویــی از طریــق تقدیــم قربانــی، مهــم تریــن و 
صادقانــه تریــن کارهــا بــود؛ و خداونــد فرمــان داده بــود کــه مردمــش در قلــب هــای 
خــود جســتجو کــرده، بــه حضــور وی توبــه کننــد تــا بلکــه هدایــای شــان مــورد قبــول او 
واقــع شــده، بــه تــالش هــای شــان درمیــدان نبــرد برکــت دهــد کــه بــر دشــمنان شــان 
فائــق آینــد. امــا شــائول بــی تــاب شــده بــود، و مــردم بــه جــای آن کــه بــه یــاری خداونــد 
ایمــان داشــته باشــند، چشــم بــه شــاهی داشــتند کــه برگزیــده بودنــد تــا رهبــری و 

هدایتشــان کنــد.
با این وجود، خداوند هنوز از آنان نگهداری می نمود، پس آنان را به بالیایی 
مبتــال نســاخت کــه اگــر تنهــا دســت ناتــوان شــان قــرار بــود از جــان شــان حراســت 
نمایــد، مــی توانســت بــر سرشــان فــرود آورد. آنــان را بــه مــکان هایــی نزدیــک بــه هــم 
آورد تــا شــاید بــه واســطه وابســتگی نابخردانــه شــان بــه یــک انســان محکــوم شــوند، 
تــا تنهــا بــه ســوی او بــرای یــاری بازگردنــد. زمــان امتحــان شــائول فــرا رســیده بــود. 
اکنــون بایــد نشــان مــی داد کــه آیــا بــه خداونــد تــوکل دارد و بــا شــکیبایی آن چنــان کــه 
فرمانــش گفتــه بــود صبــر مــی نمایــد یــا نــه؛ بدیــن ترتیــب نشــان مــی داد آیــا خداونــد 
مــی توانســت بــه او بــه عنــوان شــاه اســرائیل کــه قــادر اســت از میــدان آزمــون هــا، 
ســربلند بیــرون آیــد، اعتمــاد نمایــد، و یــا در برابــر مســئولیت مقدســی کــه خداونــد 
بــر دوشــش گذاشــته بــود خــود را مــردد و ناتــوان نشــان مــی داد. آیــا پادشــاهی کــه 
اســرائیل برگزیــده بــود بــه گفتــه شــاه شــاهان گــوش فرامــی داد؟ آیــا توجــه ســربازان 
ضعیــف النفــس، او را بــه ســوی او کــه سرچشــمه نیــرو و رســتگاری جــاودان بــود، 

معطــوف مــی گردانــد؟
او بــا ناشــکیبایی ای کــه هــر دم بــر آن افــزوده مــی شــد در انتظــار ســموئیل مانــده 
بــود و ســردرگمی، پریشــانی و فــرار نیروهایــش را بــا غیبــت نبــی مرتبــط مــی دانســت. 
زمان مقرر فرا رســید، لیکن مرد خداوند در دم ظاهر نشــد. مشــیت الهی خادمش 
را در راه نــگاه داشــته بــود. امــا دیگــر نمــی شــد از روحیــه نــا آرام و ناشــکیبای شــائول 
جلوگیــری کــرد. او کــه احســاس مــی کــرد بایــد کاری بــرای آرام کــردن تــرس مــردم انجــام 
آیــی و مراســم مذهبــی فراخــوان  یــک گردهــم  بــرای انجــام  شــود، تصمیــم گرفــت 
داده، بــا انجــام قربانــی کمــک الهــی را خواســتار گــردد. رهنمــون خداونــد ایــن بــود کــه 
تنهــا آنانــی کــه وقــف ایــن مقــام شــده بودنــد مــی بایســت قربانــی هــا را بــه حضــورش 
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تقدیم دارند. اما شــائول فرمان داد: » قربانی ســوختنی و ذبایح ســالمتی را نزد من 
بیاورید «. و درحالی که به زره و ســالح مســلح بود به جانب مذبح نزدیک گردید و 

بــه حضــور خداونــد قربانــی تقدیــم داشــت.
» و چــون از گذرانیــدن قربانــی ســوختنی فــارغ شــد، اینــک ســموئیل برســید و 
شــائول بــه جهــت تحیتــش، بــه اســتقبال وی بیامــد «. ســموئیل بــه ناگهــان دیــد کــه 
شــائول برخــالف فرمــان داده شــده ای کــه بــرای او آمــده بــود، عمــل کــرده اســت. 
خداونــد از طریــق پیامبــر خــود گفتــه بــود کــه در ایــن زمــان، کاری را کــه اســرائیل بایــد 
در چنیــن وضعیــت بحرانــی ای انجــام مــی داد، آشــکار مــی نمایــد. اگــر شــائول بــر 
طبــق شــرایط گفتــه شــده، کــه یــاری خداونــد براســاس آن وعــده داده شــده بــود، 
رفتــار مــی کــرد، خداونــد نجــات بزرگــی بــرای اســرائیل، از طریــق معــدود کســانی کــه 
بــه شــاه وفــادار مانــده بودنــد، انجــام مــی داد. امــا شــائول آن چنــان نســبت بــه خــود 
و کار خــود اطمینــان خاطــر داشــت کــه هــم چــون کســی کــه بایــد بــه جــای مؤاخــذه، 

مــورد ســتایش قــرار مــی گرفــت، بــه دیــدار نبــی شــتافت.
چهــره ســموئیل گــواه از نگرانــی و ســختی مــی داد؛ امــا در پاســخ پرســش وی 
مبنی بر » چه کردی؟ «. شــائول برای عمل گســتاخانه اش بهانه تراشــی نمود. وی 
گفــت: » چــون دیــدم کــه قــوم از نــزد مــن پراکنــده مــی شــوند و تــو در روزهــای معیــن 
نیامــدی و فلســطینیان در مخمــاس جمــع شــده انــد، پــس گفتــم االن فلســطینیان 
بــر مــن در جلجــال فــرود خواهنــد آمــد، و مــن رضامنــدی خداونــد را نطلبیــدم. پــس 
خویشــتن را مجبــور ســاخته، قربانــی ســوختنی را گذرانیــدم. و ســموئیل بــه شــائول 
گفــت احمقانــه عمــل نمــودی و امــری کــه خدایــت خداونــد بــه تــو فرمــوده اســت بــه 
جا نیاوردی، زیرا که حال خداوند تو را بر اســرائیل تا به ابد نگاه می داشــت. لیکن 
االن ســلطنت تــو اســتوار نخواهــد مانــد و خداونــد بــه جهــت خویــش مــردی موافــق 
دل خــود طلــب نمــوده اســت، و خداونــد او را مأمــور کــرده اســت کــه پیشــوای قــوم 

وی باشــد ... و ســموئیل برخاســته از جلجــال بــه ِجبعــه بنیامیــن آمــد «.
یــا اســرائیل مــی بایســت از ایــن کــه قــوم خــدا اســت صــرف نظــر نمایــد، و یــا ایــن 
کــه اصولــی کــه ســلطنت براســاس آن بنــا شــده بــود نــگاه داشــته شــده، قــوم توســط 
قــدرت الهــی حکومــت گــردد. اگــر اســرائیل کامــالً خــود را از آن خداونــد ســاخته بــود، 
اگــر اراده انســانی و مــادی تحــت تســلط اراده الهــی نــگاه داشــته مــی شــد، وی هــم 
چنــان فرمانــروای اســرائیل باقــی مــی مانــد. بنابرایــن تــا زمانــی کــه پادشــاه و مــردم خــود 
را تابــع خواســت خداونــد مــی دانســتند، بــه همــان میــزان هــم تحــت حفاظــت او قــرار 
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مــی گرفتنــد. امــا در اســرائیل هیــچ ســلطنتی نمــی توانســت، بــی آن کــه بــه قــدرت برتــر 
خداونــد اذعــان داشــته باشــد، بــه توفیقــی دســت یابــد.

اگــر شــائول بــه دســتورات خداونــد در ایــن زمــان آزمــون حرمــت گذاشــته بــود، 
او  اکنــون شکســت  مــی ســاخت.  اراده اش را عملــی  او  از طریــق  نیــز  خداونــد 
درایــن آزمــون اثبــات مــی نمــود کــه او شــخص مناســبی بــرای قائــم مقامــی او بــرای 
قــوم نیســت. او باعــث گمراهــی اســرائیل مــی شــد. خواســته او، بــه جــای ایــن کــه 
خواســت خداونــد باشــد، قــدرت کنتــرل کننــده بــر قــوم مــی گردیــد. اگــر شــائول بــه 
خداونــد وفــادار مانــده بــود، ســلطنتش تــا ابــد پایــدار مــی مانــد؛ لیکــن از آن جــا کــه او 
در ایــن امــر ناتــوان مانــد، خواســت و اراده خداونــد مــی بایســت از طریــق شــخص 
دیگــری بــه انجــام مــی رســید. حکومــت اســرائیل بایــد بــه کســی تفویــض مــی شــد کــه 

بــر قــوم، براســاس اراده خداونــد حکمرانــی نمایــد. 
مــا نمــی دانیــم چــه منافــع بزرگــی ممکــن اســت درنــا اطاعتــی از خداونــد در 
خطــر افتــد. هیــچ امنیتــی جــز اطاعــت تمــام عیــار از کالم خداونــد وجــود نــدارد. 
تمــام وعــده هــای او بــه شــرط ایمــان و اطاعــت بــه مــا داده شــده انــد، و تنهــا یــک 
ناتوانــی در بــرآوردن فرامیــن وی، خــط بطالنــی بــر تمــام نعمــات موجــود در کتــاب 
بــر  نبایــد  نیــز  پیــروی نماییــم، و  بــی صبــری  از  نبایــد  مــا مــی کشــد.  بــرای  مقــدس 
قضــاوت انســانی تکیــه زنیــم؛ بایــد بــه اراده خداونــد و بــر طبــق فرامیــن قاطــع وی 
گام برداریــم، بــی آن کــه بــه شــرایطی کــه پیرامــون مــان را احاطــه کــرده انــد، توجهــی 
نماییــم. خداونــد از نتایــج کارهــا محافظــت خواهــد کــرد؛ بــا ایمــان بــه کالم او، بــه 
هنــگام آزمــون در برابــر انســان و فرشــتگان اثبــات مــی نمائیــم کــه خداونــد در شــرایط 
دشــوار بــه مــا اعتمــاد دارد تــا بــه اجــرای خواســته اش ادامــه دهــد، نامــش را جــالل 

دهــد و قومــش را برکــت دهــد.
شــائول مــورد غضــب خداونــد واقــع شــده بــود، بــا ایــن وجــود تمایلــی بــه خضــوع 
قلبــی شــکیبانه نداشــت. او ســعی مــی کــرد آنچــه را کــه در تقــوا کــم داشــت، بــا 
تعصــب در اشــکال مذهبــی جبــران نمایــد. شــائول از شکســت اســرائیل هنگامــی 
کــه حفنــی و فینحــاس تابــوت عهــد خداونــد را بــه اردوگاه ارتــش آوردنــد آگاه بــود؛ و 
بــا وجــودی کــه از همــه ایــن مــوارد آگاه بــود، تصمیــم گرفــت افــرادی را بــرای آوردن 
بــا چنیــن  صنــدوق مقــدس و کاهــن مســئول آن گســیل دارد. اگــر مــی توانســت 
اقداماتــی بــرای قــوم اطمینــان خاطــر ایجــاد کنــد، مــی توانســت امیــدوار باشــد کــه 
دوبــاره لشــکر متالشــی شــده اش را از نــو گــردآوری کــرده، بــه جنــگ فلســطینیان 
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بشــتابد. او اکنــون از حضــور و حمایــت ســموئیل بــی بهــره بــود، و بدیــن ترتیــب خــود 
را از قیــد انتقــادات و ســرزنش هــای ناخوشــایند وی رهــا مــی دانســت. 

روح القــدس بــه شــائول بــه جهــت تنویــر فهــم وی و نــرم کــردن قلبــش اعطــا شــده 
بــود. وی دســتورالعمل هــا و ســرزنش هــای مؤمنانــه ای از پیامبــر خداونــد دریافــت 
کــرده بــود. بــا ایــن وجــود چقــدر کــژروی او بــزرگ بــود! داســتان اولیــن پادشــاه اســرائیل، 
نمونــه غــم انگیــزی از قــدرت عــادات اولیــه نادرســت را نشــان مــی دهــد. شــائول در 
دوران جوانی خود از خداوند نمی ترسید و به او محبت نداشت؛ و این روحیه بی 
پــروا، کــه پیــش تــر بــرای تســلیم آمــاده نشــده بــود، همیشــه آمــاده طغیــان برعلیــه نیــروی 
الهی بود. آن هایی که در جوانی خود حرمت به خواست خدا را پرورش می دهند، 
در زندگــی آینــده خــود از آمادگــی زیــادی بــرای خدمــات ارجمندتــری برخوردارنــد. امــا 
انســان هــا ســال هــا نمــی تواننــد از قــدرت هایــی کــه خداونــد بــه آن هــا داده اســت، 
خــودداری نماینــد، و آن گاه، زمانــی کــه مــی خواهنــد تغییــر نماینــد، ایــن قــدرت هــا را 

دوبــاره تــازه و آزاد مــی یابنــد کــه کامــالً بــا خواســته شــان در تضــاد قــرار مــی گیــرد. 
تــالش هــای شــائول بــرای انگیختــن مــردم کامــالً بــی فایــده بــود. او کــه شــاهد 
کاهــش شــمار افــرادش بــه ششــصد نفــر بــود، جلجــال را تــرک نمــوده، بــه جانــب 
عقــب  بــود،  شــده  گرفتــه  فلســطینیان  از  قبــالً  کــه  ِجبعــه  نظامــی  اســتحکامات 
نشــینی کــرد. ایــن اســتحکامات بــر بخــش جنوبــی دره ای ســنگالخی، و عمیــق یــا 
بــه عبــارت دیگــر، گلوگاهــی واقــع شــده بــود کــه در چنــد مایلــی شــمال اورشــیلم 
قــرار داشــت. در شــمال همــان دره، یعنــی در مخمــاس، اردوی فلســطینیان قــرار 
داشــت کــه دســته هــای قشــون شــان در مســیرهای مختلــف بــه راه افتــاده بودنــد تــا 

منطقــه را یکســره ویــران و تــاراج نماینــد.
خداونــد اجــازه داده بــود رخدادهــا آن گونــه اتفــاق بیفتنــد کــه موجــب بحــران 
شــوند، تــا بدیــن وســیله کــژروی هــای شــائول را ســرزنش کــرده، بــه قــوم خــود درس 
اهــدای گســتاخانه قربانــی،  گنــاه شــائول در  بــه واســطه  ایمــان دهــد.  و  فروتنــی 
خداوند او را از این افتخار محروم می کرد تا فلسطینیان را درهم شکند. یوناتان 
کــه پســر پادشــاه، و مــردی خداتــرس بــود، بــه عنــوان وســیله نجــات اســرائیل برگزیــده 
شــد. او کــه بــا خواســت خداونــد انگیختــه شــده بــود، بــه ســالح دار خــود پیشــنهاد 
داد تــا بــه یــک حملــه غافلگیرکننــده برعلیــه اردوی فلســطینیان دســت بزننــد. وی 
اصــرار ورزیــد: » شــاید خداونــد بــرای مــا عمــل کنــد، زیــرا کــه خداونــد را از رهانیــدن 

بــا کثیــر یــا بــا قلیــل مانعــی نیســت «.
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حمــل کننــده ســالح، کــه او نیــز مــردی اهــل تقــوا و دعــا بــود، ایــن طــرح را قبــول 
کــرد و هــر دو بــا هــم مخفیانــه از اردوگاه خــارج شــدند تــا مبــادا نقشــه شــان مــورد 
مخالفــت دیگــران قــرار گیــرد. بــا صادقانــه تریــن دعــا بــه درگاه راهنمــای پــدران شــان 
بــر ســر نشــانه ای کــه بــا آن تصمیــم مــی گرفتنــد چگونــه پیشــروی نماینــد بــه توافــق 
رســیدند. پــس از آن از دره ای کــه دو ارتــش را از یکدیگــر مجــزا مــی ســاخت پاییــن 
رفتنــد و در ســکوت راه خــود را از میــان آنــان در زیرســایه صخــره هــا ادامــه دادنــد و 
تــا انــدازه ای خــود را پشــت تپــه ماهورهــا و درون شــیارهای دره پنهــان ســاختند. 
همیــن کــه بــه اســتحکامات فلســطینیان نزدیــک شــدند، دشــمن آنــان را دیــد و طعنــه 
زنــان گفــت: » اینــک عبرانیــان از حفــره هایــی کــه خــود را در آن هــا پنهــان ســاخته 
انــد، بیــرون مــی آینــد «. و ســپس آنــان را بــه مبــارزه طلبیدنــد: » نــزد مــا برآییــد تــا 
چیــزی بــه شــما نشــان دهیــم «، بدیــن معنــی کــه مــی خواهنــد دو اســرائیلی را بــه 
خاطــر جســارت شــان تنبیــه نماینــد. ایــن چالــش همــان نشــانه ای بــود کــه یوناتــان و 
همراهــش بــر ســر آن بــه عنــوان گواهــی بــر رضایــت خداونــد بــر توفیــق اعمــال شــان 
بــه توافــق رســیده بودنــد. ایــن دو جنگجــو از برابــر دیــدگان فلســطینیان گذشــتند و 
مســیر خــود را از میــان گذرگاهــی بســیار ســخت برگزیدنــد، ســپس راه خــود را بــه 
نــوک تختــه ســنگ عظیــم کــه بــه نظــر غیرقابــل دسترســی مــی آمــد و از ایــن رو بــه 
خوبــی مــورد حفاظــت قــرار نگرفتــه بــود. ادامــه دادنــد بدیــن ترتیــب توانســتند بــه 
اردوگاه دشــمن نفــوذ نماینــد و نگهبانــان را از پــای درآورنــد کــه تــرس و شــگفتی بــر 

آنــان غلبــه کــرده بــود و از ایــن رو مقاومتــی از خــود نشــان ندادنــد. 
فرشــتگان آســمان ســپر جــان یوناتــان و مالزمــش شــدند، فرشــتگان دوشــادوش 
آنــان جنگیدنــد و فلســطینیان در برابرشــان بــر زمیــن افتادنــد. زمیــن آن چنــان لرزیــد 
که گویی فوج بزرگی از سوارکاران و ارابه رانان نزدیک می شوند. یوناتان متوجه 
بــرای  کــه خداونــد  الهــی گشــت، حتــی فلســطینیان هــم دانســتند  نشــانه کمــک 
نجــات اســرائیل کار مــی کنــد. هــم در میــدان نبــرد و هــم در پــادگان، تــرس عظیمــی 
بــه جــان قشــون افتــاد. در میــان ســردرگمی، فلســطینیان کــه ســربازان خــودی را بــا 

دشــمن اشــتباه گرفتــه بودنــد، بــه کشــتار یکدیگــر پرداختنــد.
بــه زودی صــدای نبــرد در ارودگاه اســرائیل نیــز بــه گــوش رســید. قــراوالن شــاه 
خبــر آوردنــد کــه ســردرگمی بزرگــی در میــان فلســطینیان اتفــاق افتــاده و شــمار 
آنــان درحــال کاهــش اســت. بــا ایــن حــال کســی متوجــه غیبــت بخشــی از ارتــش 
عبرانیــان نگردیــد کــه اردوگاه را تــرک کــرده بودنــد. در جســتجویی کــه در ارودگاه 
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انجــام شــد معلــوم گردیــد هیــچ کــس جــز یوناتــان و ســالح دارش غیبــت ندارنــد. 
دیــد فلســطینیان درحــال عقــب نشــینی هســتند، نظامیــان  مــی  کــه  امــا شــائول 
خــود را بــرای هجــوم رهبــری کــرد. عبرانیانــی کــه ارتــش را تــرک کــرده بودنــد اکنــون 
برعلیــه آنــان دوبــاره بــاز مــی گشــتند؛ تعــداد کثیــری هــم از مخفیــگاه هــای شــان 
بیــرون آمدنــد و همیــن کــه فلســطینیان پــا بــه فــرار گذاشــتند، ارتــش شــائول آنــان 

را نابــود کــرد و درهــم شکســت.
پادشاه که مصمم بود از این برتری حداکثر استفاده را ببرد، با بی مالحظگی 
ســربازانش را قدغــن نمــود تــا بــرای تمامــی روز از غــذا ســهم بردارنــد و بــر ایــن عمــل 
بــا لعنــت رســمی تأکیــد کــرد: » تــا مــن از دشــمنان خــود انتقــام نکشــیده باشــم، 
ملعــون بــاد کســی کــه تــا شــام طعــام بخــورد «. پیــروزی پیــش از ایــن هــا و بــدون 
آگاهــی و همــکاری شــائول رخ داده بــود، لیکــن او امیــدوار بــود خــود را بــا نابــودی 
قطعــی لشــکر درهــم شکســته دشــمن، بــه شــهرت رســاند. فرمــان منــع غــذا از روی 
مــورد  در  پادشــاه  کــه  نمــود  مــی  اثبــات  و  بــود  آمــده  برزبــان  جــاه طلبــی شــخصی 
نیازهــای افــرادش هنگامــی کــه بــا خواســته هــای خودپرســتانه وی در تضــاد باشــند، 
بــی تفــاوت اســت. تأییــد ممنوعیــت وی از طریــق ســوگند رســمی، نشــان داد کــه 
شــائول نســبت بــه دیگــران هــم عجــول و هــم بــی حرمــت اســت. همــان کلماتــی کــه 
در نفریــن بــه کار گرفتــه شــده انــد گــواه از ایــن اســت کــه شــائول تنهــا بــرای خــود 
تعصــب دارد، و نــه بــرای جــالل خداونــد. او هدفــش را از اعمالــش ایــن گونــه بیــان 
انتقــام کشــیده باشــد «. بلکــه مــی  تــا خداونــد از دشــمنان خــود  نمــی نمایــد: » 

گویــد: » تــا مــن از دشــمنان خــود انتقــام نکشــیده باشــم «.
ایــن ممنوعیــت منجــر بــه قانــون شــکنی قــوم از فرامیــن خداونــد گردیــد. آنــان 
تمــام روز را بــه نبــرد پرداختــه بودنــد، و بــه همیــن دلیــل از فــرط ضعــف بــر زمیــن مــی 
افتادنــد، و بــه محــض ایــن کــه ســاعات ممنوعیــت بــه پایــان رســید، برغنائــم حملــه 
بردنــد و گوشــت را بــا خــون خوردنــد، و بدیــن ترتیــب قانــون خداونــد را کــه خــوردن 

خــون را ممنــوع مــی کــرد، نقــض نمودنــد.
در خــالل روز نبــرد، یوناتــان کــه از فرمــان پادشــاه بــی خبــر مانــده بــود، ســهواً بــا 
خــوردن مقــداری عســل بــه هنــگام عبــور از یــک بیشــه، ایــن فرمــان را شکســته بــود. 
بــود کــه مجــازات  شــامگاهان شــائول از ایــن امــر مطلــع گردیــد. او اعــالم داشــته 
گناهــی  مرتکــب  یوناتــان  کــه  وجــودی  بــا  و  بــود؛  خواهــد  مــرگ  او  فرمــان  نقــض 
عمــدی نشــده بــود، و بــا وجــودی کــه خداونــد بــه شــکل معجــزه آســایی جــان او را 
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نجــات داده بــود و از طریــق وی نجــات را بــرای قــوم فراهــم آورده بــود، بــا ایــن حــال 
بــود  ایــن  بایــد اجــرا گــردد. راه نجــات جــان فرزنــد  شــاه اعــالم داشــت، مجــازات 
کــه شــائول بــه ســهم خــود بپذیــرد بــا تعجیــل در وضــع پیمــان مرتکــب گنــاه گشــته 
اســت. ایــن عمــل غــرور وی را جریحــه دار مــی کــرد. مجــازات هراســناک وی چنیــن 
مــی گفــت: » خــدا چنیــن بلکــه زیــاده از ایــن بکنــد ای یوناتــان! زیــرا البتــه خواهــی 
مرد «. شــائول نمی توانســت ادعایی بر افتخارات این جنگ داشــته باشــد، لیکن 
تمــام امیــد وی ایــن بــود کــه بــه واســطه تعصــب بــر نــگاه داشــتن حرمــت ســوگندش، 
مفتخــر گــردد. حتــی بــه هنــگام قربانــی فرزنــدش نیــز بــه زیردســتانش ایــن حقیقــت 
را می-فهمانــد کــه بایــد از قــدرت ســلطنتی نــگاه داری نمــود. همیــن چنــد ســاعت 
پیــش هنگامــی کــه بــه جلجــال رســیدند، شــائول برخــالف فرمــان خداونــد خواســت 
یــک کاهــن مراســم رســمی را اجــرا نمایــد. زمانــی کــه ســموئیل وی را  بــه عنــوان 
ســرزنش کــرد، او عمــل خــود را لجوجانــه توجیــه نمــوده بــود. امــا اکنــون کــه از فرمــان 
خــود وی ســرپیچی شــده بــود، گرچــه فرمــان او بــی دلیــل بــود و از روی نــا آگاهــی 

نقــض شــده بــود، شــاه و پــدر مــی خواســتند پســر را بــه قتــل برســانند.
مــردم از اجــرای ایــن مجــازات ســر بــاز زدنــد. آنــان کــه خشــم شــاه را بــه چالــش 
طلبیــده بودنــد گفتنــد: » آیــا یوناتــان کــه نجــات عظیــم را در اســرائیل کــرده اســت 
بایــد بمیــرد؟ حاشــا! قســم بــه حیــات خداونــد کــه مویــی از ســرش بــه زمیــن نخواهــد 
افتــاد زیــرا امــروز بــا خــدا عمــل نمــوده اســت «. پادشــاه مغــرور جــرأت نیافــت بــا 
ایــن رأی متفــق القــول مخالفــت ورزد، و بدیــن ترتیــب جــان یوناتــان نجــات یافــت.

شــائول نمــی توانســت احساســی جــز ایــن داشــته باشــد کــه هــم مــردم و هــم 
خداونــد، پســرش را بــر او ترجیــح داده انــد. نجــات یوناتــان مالمتــی ســخت از بــرای 
تصمیمــات عجوالنــه پادشــاه بــود. بــه دلــش افتــاده بــود کــه نفریــن هــای او متوجــه 
جــان خــودش مــی شــود. دیگــر بــه جنــگ بــا فلســطینیان ادامــه نــداد، بلکــه عبــوس و 

ناراضــی بــه خانــه اش بازگشــت.
آن هایی که بیش ترین آمادگی را برای بهانه آوردن و توجیه گناهان شان دارند، 
اغلــب همــان هایــی هســتند کــه ســخت گیرتریــن افــراد در قضــاوت و محکومیــت 
دیگــران هســتند. بســیاری هــم چــون شــائول ناخشــنودی خداونــد را موجــب مــی 
شــوند، لیکــن از مشــورت ســر بــاز مــی زننــد و ســرزنش را منفــور مــی داننــد. حتــی 
زمانــی کــه متقاعــد مــی گردنــد کــه دیگــر خداونــد بــا آنــان نیســت، از ایــن کــه بــه دنبــال 
عامــل ایــن معضــل در خــود بگردنــد امتنــاع مــی ورزنــد. آنــان غــرور و تکبــر را در روحیــه 
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خــود مــی پرورنــد، درحالــی کــه بــه راحتــی و بــی رحمانــه دربــاره دیگرانــی کــه از خودشــان 
بهتــر هســتند قضــاوت مــی نماینــد و ســرزنش مــی کننــد. بســیار نیکــو اســت کــه ایــن 
داوران خــود خوانــده در ایــن کالم مســیح بســیار تعمــق نماینــد: » بــه همــان گونــه کــه 
بــر دیگــران داوری کنیــد، بــر شــما نیــز داوری خواهــد شــد و بــا همــان پیمانــه کــه وزن 

کنیــد، بــرای شــما وزن خواهــد شــد « )متــی 7: 2(.
اکثــراً آن هایــی کــه بــه دنبــال جــالل خویــش هســتند در وضعیتــی قــرار داده 
مــی شــوند کــه در آن شــخصیت حقیقــی خــود را آشــکار مــی نماینــد. همیــن امــر 
در مــورد شــائول نیــز اتفــاق افتــاد. رویــه او مــردم را قانــع نمــود کــه حرمــت و قــدرت 
شــاهانه بــرای او از عدالــت، رحمــت و نــوع دوســتی عزیزتــر اســت. بدیــن گونــه 
بــود کــه مــردم متوجــه خطــای خــود در امتنــاع از حکومتــی کــه خداونــد بدانــان داده 
بــود، شــدند. آنــان پیامبــری بــا تقــوی کــه دعاهایــش بــرای شــان برکــت بــه همــراه 
مــی آورد را بــا شــاهی کــه بــا تعصــب کورکورانــه اش ایشــان را نفریــن کــرده بــود، 

معاوضــه کــرده بودنــد.
اگــر مــردان اســرائیل بــرای نجــات یوناتــان مداخلــه نکــرده بودنــد، حکــم پادشــاه، 
نجــات دهنــده شــان را هــالک گردانــده بــود. بــا چــه شــبهاتی بایــد در نهایــت قــوم از 
شــائول پیــروی کــرده باشــند! چقــدر ایــن فکــر کــه آنــان بــا دســت خــود او را بــر تخــت 
نشــانده بودنــد مــی توانســت تلــخ باشــد. خداونــد خودســری هــای انســان را مــدت 
هــا تحمــل مــی نمایــد و بــه همــه ایــن فرصــت را عطــا مــی نمایــد کــه گناهــان  خویــش 
را ببیننــد و کنارشــان بگذارنــد؛ امــا هنگامــی کــه بــه نظــر مــی آیــد آن هایــی را کــه بــه 
خواســت او بــی حرمتــی روا داشــته، هشــدارهایش را نادیــده مــی گیرنــد، کامیــاب 

گردانــده اســت، در زمــان خــود حماقــت هــای شــان را بدانــان نشــان خواهــد داد.
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61
» برکناری شائول « 

]این بخش بر اساس کتاب اول سموئیل باب 1۵ تدوین گردیده است[

در آن موقعیــت ســخت، شــائول در آزمــون ایمانــش، در جلجــال، شکســت 
حــال  ایــن  بــا  داشــت؛  روا  حرمتــی  بــی  خداونــد،  پرستشــی  مراســم  بــه  و  خــورد 
خطاهــای او هــم چنــان جبــران ناپذیــر بودنــد؛ و خداونــد فرصــت دیگــری داد تــا 
بــه او درس ایمــان بــی چــون و چــرا بــه کالمــش، و اطاعــت از فرامینــش را بیامــوزد.

هنگامــی کــه شــائول در جلجــال مــورد ســرزنش نبــی قــرار گرفــت، هیــچ گناهــی 
او  بــا  کــه  بــود  ایــن  او  احســاس  دیــد.  نمــی  بــود  گرفتــه  پیــش  در  کــه  ای  رویــه  در 
ناعادالنــه رفتــار شــده اســت، پــس تــالش نمــود تــا از اعمــال خــود دفــاع کــرده، بــرای 
خطاهایــش بهانــه تراشــی نمایــد. از آن زمــان او بــا پیامبــر کمتــر مــراوده داشــت. 
ســموئیل، شــائول را هــم چــون پســر خــود دوســت مــی داشــت، شــائول جســور و 
دمدمــی مــزاج، نیــز بــه او احتــرام ویــژه ای مــی گذاشــت؛ امــا او از توبیــخ ســموئیل 

آزرده شــده بــود و از ایــن رو تــا جائــی کــه ممکــن بــود از او دوری مــی نمــود.
بــا ایــن احــوال، خداونــد پیــام دیگــری از طریــق پیامبــرش بــرای شــائول فرســتاد. 
او هنــوز مــی توانســت شایســتگی خــود را بــا اطاعــت، وفــاداری و جــالل خداونــد 
نــزد شــائول رفــت و کالم  بــه  اثبــات رســاند. ســموئیل  بــه  بــرای رهبــری اســرائیل، 
خــدا را بــه او تســلیم نمــود. بــرای ایــن کــه شــاه اهمیــت اعتنــای بــه فرمــان را بدانــد، 
ســموئیل صریحــاً اعــالم نمــود کــه بــا رهنمــود الهــی و بــا همــان قدرتــی کــه او را بــر 
تخــت نشــانده اســت، ســخن مــی گویــد. پیامبــر گفــت: » خداونــد َصبایــوت چنیــن 
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مــی گویــد آنچــه عمالیــق بــه اســرائیل کــرد، بــه خاطــر داشــته ام کــه چگونــه هنگامــی 
بــرو و عمالیــق را  پــس االن  کــرد.  او در راه مقاومــت  بــا  آمــد،  برمــی  از مصــر  کــه 
شکســت داده، جمیــع مایملــک ایشــان را بالــکل نابــود ســاز، و بــر ایشــان شــفقت 
را  االغ  و  و شــتر  و گوســفند  گاو  و  و شــیرخواره  و طفــل  زن  و  مــرد  بلکــه  مفرمــا 
بکــش «. عمالیقیــان نخســتین مردمانــی بودنــد کــه در زمــان ســال هــای ســرگردانی 
بــا اســرائیلیان جنگیدنــد؛ و بــرای ایــن گناهــان، یعنــی هــم جنگجویــی بــا خداونــد 
و هــم بت-پرســتی حقــارت آمیزشــان، خداونــد از طریــق موســی مجــازات شــان 
را اعــالم فرمــوده بــود. بــا رهنمــود الهــی، تاریــخ بــی رحمــی آنــان برعلیــه اســرائیل بــه 
ثبــت رســیده بــود؛ یعنــی آن فرمانــی کــه مــی گفــت: » آن گاه ذکــر عمالیــق را از 
زیــر آســمان محــو ســاز و فرامــوش مکــن « )تثنیــه 2۵: 19(. بــه مــدت چهــار صــد 
ســال اجــرای ایــن فرمــان بــه تأخیــر افتــاده بــود؛ لیکــن عمالیقیــان از گناهــان شــان بــاز 
نگشــته بودنــد. خداونــد مــی دانســت کــه ایــن مــردم پلیــد اگــر فرصــت یابنــد قومــش 
و عبــادت او را از زمیــن محــو مــی ســاختند. اکنــون زمــان اجــرای مجازاتــی کــه بــرای 

ایــن مــدت طوالنــی بــه تأخیــر افتــاده بــود فــرا مــی رســید.
شــکیبایی ای کــه خداونــد در مــورد انســان هــای پلیــد بــه کار مــی بــرد، آنــان 
وحشــت  و  قطعیــت  از  تأخیــر  ایــن  لیکــن  ســازد؛  مــی  جســور  گناهــکاری  در  را 
کــوه فراصیــم  کــه در  زیــرا خداونــد چنــان  نمــی کاهــد »  بــه هیــچ وجــه  مجــازات 
کــرد خواهــد برخاســت و چنــان کــه در وادی جبعــون نمــود خشــمناک خواهــد 
شــد، تــا کار خــود یعنــی کار عجیــب خــود را بــه جــا آورد و عمــل خویــش یعنــی 
عمــل غریــب خویــش را بــه انجــام رســاند « )اشــعیا 28: 21(. در نظــر خداونــد 
بخشــنده، عمــل مجــازات عمــل عجیبــی اســت. » خداونــد خداونــد مــی فرمایــد 
بلکــه خــوش  مــرد شــریر خــوش نیســتم  مــردن  از  مــن  کــه  بــه حیــات خــودم قســم 
بمانــد « )حزقیــال ۳۳:  زنــده  نمــوده  بازگشــت  از طریــق خــود  کــه شــریر  هســتم 
11(. خداونــد » رحیــم و رئــوف و دیرخشــم و کثیــر احســان و وفــا اســت؛ ... 
آمرزنــده خطــا و عصیــان و گنــاه «؛ بــا ایــن حــال » گنــاه را هرگــز بــی ســزا نخواهــد 
گذاشــت « )خــروج ۳۴: 6 و 7(. بــا وجــودی کــه از انتقــام خشــنود نمــی گــردد، 
در مــورد کســانی کــه از قانونــش تخطــی مــی نماینــد داوری اعمــال خواهــد نمــود. 
او مجبــور اســت کــه چنیــن کاری انجــام دهــد تــا ســاکنین زمیــن را از نابــودی و 
انهــدام قطعــی برهانــد. بــرای نجــات چنیــن عــده ای، او ناگزیــر اســت کســانی را 
کــه خــود را بــا گنــاه دل ســخت ســاخته انــد از میــان بــردارد. » خداونــد دیرغضــب 
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بــی ســزا نمــی گــذارد « )ناحــوم  اســت و عظیــم القــوت اســت و هرگــز گنــاه را 
بــا کارهایــی هولنــاک امــا عادالنــه از قــدرت قوانیــن لگدمــال شــده اش   .)۳ :1
حمایــت مــی نمایــد. و حقیقــت بــی میلــی او بــه اجــرای عدالــت، شــهادتی اســت 
بــر شــناعت گناهــان کــه موجــب اعمــال داوری وی مــی گردنــد، و گــواه از شــدت 

کیفــری دارنــد کــه در انتظــار گناهــکاران اســت.
امــا آن گاه کــه خداونــد ضربــت داوری اش را وارد گردانــد، بــه یــاد رحمــت هــم 
هســت. عمالیقیــان بایــد منهــدم مــی شــدند ولــی قینیانــی کــه در میــان آنــان زندگــی 
مــی کردنــد، بایــد مصــون مــی ماندنــد. ایــن مــردم کــه البتــه بــه طــور کامــل از بنــد بــت 
پرســتی رهــا نشــده بودنــد، عبــادت کننــدگان خداونــد بــوده، بــا اســرائیل رابطــه ای 
دوســتانه داشــتند. ُهبــاب کــه بــرادر زن موســی بــود و در طــی ســفر اســرائیل در 
خــالل ســال هــای ســرگردانی همــراه قــوم بــود، در میــان ایــن مــردم زندگــی کــرد، و نیــز 

شــناخت او از منطقــه، کمــک شــایانی بــه یهودیــان کــرده بــود.
و  آمونیــان  موآبیــان،  بــا  در مخمــاس، شــائول  فلســطینیان  زمــان شکســت  از 
کــه  بــه هــر کجــا  و  بــود؛  بــر ضــد عمالیقیــان و فلســطینیان جنگیــده  ادومــی هــا، 
بــا  یافــت.  مــی  دســت  ای  تــازه  و  چشــمگیر  پیــروزی  بــه  نمــود،  مــی  لشکرکشــی 
دریافــت مأموریــت برعلیــه عمالیقیــان، وی بــی درنــگ اعــالم جنــگ نمــود. قــدرت 
و اختیــارات نبــی بــه قــدرت او افــزوده گردیــد، و بــا فراخوانــی بــرای جنــگ، مــردان 
بــه منظــور خــود  ایــن لشکرکشــی نمــی بایســت  بــه زیــر پرچــم او آمدنــد.  اســرائیل 
بــزرگ نمایــی صــورت پذیــرد؛ اســرائیلیان مجــاز نبودنــد نــه افتخــار ایــن پیــروزی را از 
آن خــود نماینــد و نــه ســهمی از غنائــم جنگــی از دشــمن را تصاحــب نماینــد. آنــان 
تنهــا بایــد بــه منظــور اطاعــت از فرمــان خداونــد مبــادرت بــه ایــن عمــل مــی نمودنــد، 
فقــط بدیــن منظــور کــه داوری خداونــد را برعلیــه عمالیقیــان اجــرا نماینــد. خداونــد 
اراده کــرده بــود تــا همــه اقــوام شــاهد حکــم مجــازات مردمانــی باشــند کــه حاکمیــت 
خداونــد را بــه مبــارزه طلبیــده بودنــد، و نیــز مــی خواســت همــه ببیننــد کــه ایــن افــراد 

بــه توســط کســانی نابــود مــی گردنــد کــه خوارشــان مــی شــمردند.
» و شــائول عمالَقــه را از َحِویلَــه تــا شــور کــه در برابــر مصــر اســت، شکســت 
داد. و اَجــاج پادشــاه عمالیــق را زنــده گرفــت و تمامــی خلــق را بــه دم شمشــیر، 
قــوم، اجــاج را و بهتریــن گوســفندان و  امــا شــائول و  بالــکل هــالک ســاخت. و 
گاوان و پــرواری هــا و بــره هــا و هرچیــز خــوب را دریــغ نمــوده، نخواســتند آن هــا را 

هــالک ســازند. لیکــن هــر چیــز خــوار و بــی قیمتــی را بالــکل نابــود ســاختند «.
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ایــن پیــروزی بــر عمالیقیــان، درخشــان تریــن پیــروزی ای بــود کــه شــائول تــا آن 
زمــان کســب کــرده بــود، و همیــن امــر آتــش غــرور قلــب هــا را، کــه بــزرگ تریــن خطــر 
بــود.  قطعــی  نابــودی  خداونــد،  دشــمنان  دربــاره  الهــی  حکــم  برافروخــت.  بــود، 
لیکــن بــه طــور ناقــص اجــرا گردیــد. شــائول کــه جــاه طلبــی هایــش مــی خواســت 
بازگشــت پــر افتخــار پیروزمندانــه اش را بــا حضــور اســرای ســلطنتی افــزون نمایــد، 
بــه خــود جــرأت داد تــا از رســوم ملــل پیرامــون خــود تقلیــد نمایــد و جــان اجــاج، 
یعنــی شــاه خشــن و جنگجــوی عمالیقــی را محفــوظ داشــت. مــردم بهتریــن گلــه 
هــا و رمــه هــا، حیوانــات بــاری را بــرای خــود برداشــتند و بهانــه آوردنــد کــه گلــه هــا 
را بــه منظــور قربانــی بــرای خداونــد نــگاه داشــته انــد. بــا ایــن حــال هــدف آنــان از 
ایــن کار ایــن بــود کــه بــا جایگزیــن کــردن ایــن حیوانــات، گلــه هــای خــود را از ایــن 

عمــل نجــات دهنــد.
اکنــون شــائول در معــرض آزمــون نهایــی خــود قــرار گرفتــه بــود. گســتاخی وی در 
بــی حرمتــی بــه خواســت خداونــد کــه نشــانگر عــزم وی بــرای حکومــت بــه عنــوان یــک 
ســلطان مســتقل بــود، اثبــات نمــود کــه وی دیگــر نمــی توانســت بــه عنــوان نماینــده 
خداونــد بــر روی زمیــن دارنــده قــدرت ســلطنتی باشــد. هنگامــی کــه شــائول و لشــکر 
او بــا هیجــان ناشــی از پیــروزی بــه جانــب دیــار خــود رژه مــی رفتنــد، غــم بزرگــی در 
خانــه ســموئیل نبــی بــود. وی پیامــی از جانــب خداونــد دریافــت نمــود کــه رویــه شــاه 
را محکــوم مــی نمــود: » پشــیمان شــدم کــه شــائول را پادشــاه ســاختم زیــرا از پیــروی 
مــن برگشــته، کالم مــرا بــه جــا نیــاورده اســت «. پیامبــر عمیقــاً از رویــه شــاه نافرمــان 
غمگیــن بــود، از ایــن رو تمــام شــب گریســت و دســت بــه دعــا برداشــت تــا شــاید آن 

مجــازات ســهمگین را تغییــر دهــد. 
پشــیمانی خداونــد از جنــس پشــیمانی انســان نیســت. » خــدای اســرائیل نــه 
دروغ مــی گویــد و نــه پشــیمان مــی شــود؛ زیــرا کــه او انســان نیســت کــه نــادم گــردد «. 
ندامــت انســان اشــاره بــه تغییــر شــرایط و روابــط دارد. شــاید انســان ناگزیــر گــردد 
روابطــش بــا خداونــد را بــه واســطه شــرایطی کــه او را منتفــع از مرحمــت الهــی مــی 
نمایــد، پــی ریــزی نمایــد؛ و یــا ممکــن اســت بــا عمــل خــود، خــود را از ایــن مرحمــت 
محــروم کنــد. لیکــن خداونــد همــان خداونــد اســت، » دیــروز و امــروز و تــا ابــد « 
)عبرانیــان 1۳: 8(. نافرمانــی شــائول موجــب تغییــر رابطــه او بــا خداونــد گردیــد؛ امــا 
شــرایط پذیــرش خداونــد بــی تغییــر بــود، فرامیــن خداونــد هــم چنــان ثابــت بودنــد، زیــرا 

در او » نــه دگرگونــی هســت، و نــه ســایه تغییــری « )یعقــوب 1: 17(.
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صبــح روز بعــد، پیامبربــا قلبــی دردمنــد رهســپار دیــدار پادشــاه گناهــکار گردیــد. 
ســموئیل در دل خــود امیــدی را پــرورده بــود، یــا بهتــر اســت بگوییــم اندیشــیده بــود، 
کــه شــاید شــائول از گناهــش آگاه گــردد و بــا توبــه و تواضــع بــه درگاه خــدا بتوانــد 
دوبــاره از مرحمــت الهــی بهــره منــد گــردد. امــا هنگامــی کــه در راه گنــاه اولیــن گام 
برداشــته می-شــود، باقــی راه آســان مــی گــردد. شــائول کــه بــا نافرمانــی حقیــر گشــته 
بــود، دروغ بــر لــب بــه دیــدار ســموئیل شــتافت. او بیــان داشــت: » برکــت خداونــد 
بــر تــو بــاد! مــن فرمــان خداونــد را بــه جــا آوردم «. امــا صدایــی کــه بــه گــوش پیامبــر 
رســید، خــالف گفتــه شــاه نافرمــان را اثبــات نمــود. شــائول در پاســخ ایــن پرســش کــه 
مــی گفــت: » پــس ایــن صــدای گوســفندان در گــوش مــن و بانــگ گاوان کــه مــی 
شــنوم چیســت؟ « چنین گفت: » این ها را از عمالقه آورده اند زیرا قوم بهترین 
گوســفندان و گاوان را دریــغ داشــتند تــا بــرای خدایــت خداونــد قربانــی نماینــد، و 
بقیــه را بالــکل هــالک ســاختیم «. مــردم از فرمــان شــائول پیــروی کــرده بودنــد؛ امــا 
بــرای ایــن کــه از خــود دفــاع کــرده باشــد، مــی خواســت بــار گنــاه نافرمانــی اش را بــر 

دوش آن هــا بگــذارد.
پیــام  آورد.  ســموئیل  دل  بــر  را  ناپذیــری  توصیــف  غــم  شــائول،  برکنــاری  پیــام 
ســموئیل بایــد در حضــور تمامــی لشــکر اســرائیل اعــالم مــی شــد، یعنــی درســت 
رهبــری  و  دلیــری  کــه  بودنــد  ای  پیــروزی  و شــادی  غــرور  از  کــه سرشــار  هنگامــی 
پادشــاه شــان بدان اعتبار بخشــیده بود، زیرا شــائول این توفیق اســرائیل در نبرد را 
منتســب بــه خداونــد نمــی دانســت؛ لیکــن وقتــی ســموئیل گــواه نافرمانــی شــائول را 
بــه چشــم دیــد، خشــمگین شــد زیــرا کــه مــی دیــد اویــی کــه ایــن چنیــن مــورد رحمــت 
و محبــت خداونــد قــرار گرفتــه، فرمــان آســمان را شکســته و موجــب گنــاه اســرائیل 
گشــته اســت. امــا ســموئیل فریــب بهانــه هــای شــاه را نخــورد. بــا چشــم و غمــی کــه 
زیــر لــب نجــوا مــی کــرد اعــالم داشــت: » تأمــل نمــا تــا آنچــه خداونــد دیشــب بــه مــن 
گفــت بــه تــو بگویــم ... هنگامــی کــه تــو در نظــر خــود کوچــک بــودی، آیــا رییــس اقــوام 
اســرائیل نشــدی و آیــا خداونــد تــو را مســح نکــرد تــا بــر اســرائیل پادشــاه شــوی؟ « 
ســپس فرمــان خداونــد را در ارتبــاط بــا عمالیقیــان تکــرار نمــوده، خواســتار دلیــل 

نافرمانــی پادشــاه از ایــن فرمــان گردیــد.
شــائول بــر توجیهــات خــود ابــرام ورزیــد: » قــول خداونــد را اســتماع نمــودم 
و بــه راهــی کــه خداونــد مــرا فرســتاد رفتــم و اجــاج، پادشــاه عمالقــه را آوردم و 
و گاوان،  از غنیمــت، گوســفندان  قــوم  امــا  بالــکل هــالک ســاختم.  را  عمالقــه 
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یعنــی بهتریــن آنچــه حــرام شــده بــود، گرفتنــد تــا بــرای خداونــد خدایــت در جلجــال 
بگذراننــد «. قربانــی 

پیامبــر بــا کالمــی محکــم و صادقانــه تمــام دروغ هــا را باطــل نمــود و حکــم قطعــی 
را اعــالم کــرد: » آیــا خداونــد بــه قربانــی هــای ســوختنی و ذبایــح خشــنود اســت یــا 
بــه اطاعــت فرمــان خداونــد؟ اینــک اطاعــت از قربانــی هــا و گــوش گرفتــن از پیــه 
قــوچ هــا نیکوتــر اســت. زیــرا کــه تمــرد مثــل گنــاه جادوگــری اســت و گردنکشــی مثــل 
بــت پرســتی و بــی انصافــی اســت. چــون کــه کالم خداونــد را تــرک کــردی، او نیــز تــو 

را از ســلطنت رد نمــود «.
همیــن کــه پادشــاه ایــن مجــازات را شــنید فریــاد بــرآورد: » گنــاه کــردم زیــرا از 
فرمــان خداونــد و ســخن تــو تجــاوز نمــودم چــون کــه از قــوم ترســیده، قــول ایشــان را 
شــنیدم. پــس حــال تمنــا ایــن کــه گنــاه مــرا عفــو نمایــی و بــا مــن برگــردی تــا خداونــد 
را عبــادت نمایــم «. شــائول کــه از محکومیــت نبــی هراســناک شــده بــود، بــه گنــاه 
خــود معتــرف گشــت، یعنــی کاری کــه پیــش از آن لجوجانــه انــکارش مــی نمــود؛ امــا 
هنــوز هــم اصــرار مــی ورزیــد تــا گنــاه را بــه گــردن مــردم بیانــدازد و ادعــا مــی نمــود کــه 

بــه واســطه تــرس از آنــان گنــاه کــرده اســت.
ایــن تــرس از گنــاه سرچشــمه نمــی گرفــت، بلکــه تــرس کیفــر آن بــود کــه شــاه 
اســرائیل را برانگیخــت از ســموئیل تقاضایــی نمایــد: » حــال تمنــا ایــن کــه مــرا بــه 
برگــردی  مــن  بــه حضــور اســرائیل محتــرم داری و همــراه  و  حضــور مشــایخ قومــم 
تــا خداونــد خدایــت را عبــادت نمایــم «. اگــر شــائول حقیقتــاً نــادم شــده بــود، در 
حضــور همــه قــوم بــه گناهــش اعتــراف مــی کــرد؛ امــا نگرانــی اصلــی وی نــگاه داشــتن 
بــه  او افتخــار حضــور ســموئیل را  بــود.  مــردم  بیعــت  نیــز  قــدرت و اختیاراتــش و 

جهــت تحکیــم نفــوذ خــود بــر قــوم مــی خواســت.
نبــی در پاســخ گفــت: » بــا تــو برنمــی گــردم. چــون کــه کالم خــدا را تــرک نمــوده 
ای، خداونــد نیــز تــو را از پادشــاه بــودن بــر اســرائیل رد نمــوده اســت «. همیــن کــه 
ســموئیل روی از او برگردانــد تــا دور شــود، پادشــاه از وحشــت و اضطــراب چنــگ 
بــه دامــن او انداخــت تــا از رفتــن او جلوگیــری نمایــد، امــا لبــاس در دســتش پــاره 
شــد. بــر اثــر ایــن واقعــه پیامبــر اعــالم نمــود: » امــروز خداونــد ســلطنت اســرائیل را 

از تــو پــاره کــرده، آن را بــه همســایه ات کــه از تــو بهتــر اســت، داده اســت «.
 شــائول از ایــن بیگانگــی ســموئیل بیــش تــر از ناخشــنودی خداونــد آشــفت. 
مــی دانســت مــردم بــه پیامبــر بیــش تــر از خــود او اطمینــان دارنــد. اکنــون اگــر احیانــاً 
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احســاس  مــی گشــت،  تدهیــن  ســلطنت  بــرای  الهــی  فرمــان  بــه  دیگــری  شــخص 
شــائول ایــن بــود کــه نــگاه داشــتن قــدرت، دیگــر محــال خواهــد بــود. اگــر ســموئیل او 
را قطعــاً رهــا مــی نمــود، او از تحوالتــی ناگهانــی بــه وحشــت مــی افتــاد. شــائول بــه 
پیامبــر التمــاس نمــود، بــا همراهــی اش او را در مراســم مذهبــی، در برابــر مشــایخ و 
قــوم، مفتخــر نمایــد. ســموئیل بــه واســطه رهنمــود الهــی تســلیم ایــن خواســته شــاه 
گردیــد تــا هیــچ موقعیتــی بــرای یــک دگرگونــی و انقــالب پیــش نیایــد. بــا ایــن حــال 

تنهــا بــه عنــوان یــک شــاهدی خامــوش در مراســم شــرکت جســت.
هنــوز یــک عمــل عادالنــه ســخت گیرانــه و وحشــتناک مانــده بــود کــه بایــد اجــرا 
مــی گردیــد. ســموئیل بایــد در برابــر عمــوم مــردم از جــالل خداونــد دفــاع نمــوده، رفتــار 
شــائول را مورد ســرزنش قرار می داد. فرمان داد که پادشــاه عمالیقیان را به نزد وی 
بیاورنــد. درمیــان همــه کســانی کــه بــا شمشــیر اســرائیل بــر زمیــن افتــاده بودنــد، اجــاج 
از همــه گناهکارتــر و بــی رحــم تــر بــود: یعنــی کســی کــه از قــوم خــدا تنفــر داشــت و در 
پــی نابــودی آنــان بــود؛ و نیــز پرنفوذتریــن شــخص در ترویــج بــت پرســتی بــه شــمار مــی 
آمــد. او بــه فرمــان نبــی بــدان مــکان آمــد، و برایــن بــاور خطــا بــود کــه خطــر مــرگ دیگــر 
گذشــته اســت. ســموئیل اعــالم داشــت: » چنــان کــه شمشــیر تــو زنــان را بــی اوالد 
کرده اســت، هم چنین مادر تو از میان زنان، بی اوالد خواهد شــد. ســموئیل اجاج 
را بــه حضــور خداونــد در جلجــال پــاره پــاره کــرد «. بــا ایــن کار، ســموئیل بــه خانــه خــود 
در رامــه بازگشــت و شــائول نیــز بــه بیــت خــود در ِجبعــه. تنهــا یــک بــار پــس از آن روز 

پیامبــر و پادشــاه یکدیگــر را مالقــات نمودنــد.
هنگامــی کــه شــائول فــرا خوانــده شــد تــا بــر تخــت ســلطنت جلــوس کنــد، بــر 
توانایــی هــای خویــش بــا دیــده فروتنانــه مــی نگریســت و تمایــل داشــت تــا ارشــاد و 
راهنمایــی شــود. او از دانــش و تجربــه کافــی برخوردارنبــود، و دارای ضعــف هــای 
بــرای راهنمایــی و کمــک او روح القــدس  بــود. لیکــن خداونــد  شــخصیتی جــدی 
را بــدو ارزانــی داشــته بــود و او را در جایگاهــی قــرار داد تــا مشــخصه هــای الزم 
فرمانــروای اســرائیل را در خــود بپرورانــد. اگــر فروتــن باقــی مانــده بــود و بــی وقفــه بــه 
دنبــال رهنمودهــای حکمــت الهــی مــی بــود، مــی توانســت تمــام مســئولیت هــای 
خــود را در آن جایــگاه رفیــع، بــا موفقیــت کامــل و در کمــال افتخــار بــه انجــام رســاند. 
تحــت نفــوذ فیــض الهــی، هــر مشــخصه نیکــی قــدرت بــه بــار مــی آورد، در حالــی 
کــه تمایــالت شــریرانه، قــدرت را ســلب مــی نماینــد. ایــن همــان کاری اســت کــه 
خداونــد بــه همــه کســانی کــه خــود را وقــف او مــی نماینــد، مــی دهــد تــا بــه انجــام 
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رســانند. چــه بســیار کســانی کــه او آنــان را بــرای کارهایــش در جایگاهــی مــی گمــارد 
زیــرا آن هــا روحیــه ای فروتــن و تعلیــم پذیــر دارنــد. وی در مشــیت خــود آنــان را در 
جایی می گمارد که از او بیاموزند. بدانان ضعف های شــخصیتی شــان را آشــکار 
مــی نمایــد، و بــه همــه آنانــی کــه بــه دنبــال یــاری او هســتند، قــدرت عطــا مــی فرمایــد 

تــا خطاهایشــان را اصــالح نماینــد.
ایمانــی،  بــی  و  نافرمانــی  بــا  و  بــود،  بینــی  بــزرگ  خــود  شــائول  دغدغــه  امــا 
نشســتن  تخــت  بــر  بــرای  کــه  زمانــی  آن  اگرچــه  نمــود.  حرمتــی  بــی  خداونــد  بــه 
فراخوانــده شــد، فروتــن بــود و از اعتمــاد بــه نفــس بــی بهــره، لیکــن موفقیــت بــه او 
اعتمــاد بــه نفــس بخشــید. همــان نخســتین پیــروزی دوره ســلطنت وی آتــش غــرور 
را در قلبــش روشــن ســاخت، و همیــن امــر بــزرگ تریــن خطــر بــرای او محســوب 
مــی گردیــد. دلیــری و مهــارت نظامــی ای کــه در نجــات یابــش جلعــاد نشــان داده 
شــد اشــتیاق را در همــه قــوم برانگیختــه بــود. مــردم پادشــاه شــان را جــالل دادنــد 
و فرامــوش نمودنــد کــه او فقــط عاملــی بــوده کــه خداونــد از طریــق او عمــل نمــوده 
اســت. گرچــه در ابتــدا شــائول ایــن پیــروزی را بــه خداونــد نســبت داد، امــا بعــداً 
افتخــار را از آن خــود دانســت. او دیگــر وابســتگی خــود بــه خداونــد را نمــی دیــد، 
و در دل از او جــدا گشــت. بدیــن ترتیــب راه گســتاخی و توهیــن بــه مقدســات 
در جلجــال بــرای او همــوار گردیــد. همــان اعتمــاد بــه نفــس کــور بــود کــه باعــث 
گردیــد ســرزنش ســموئیل را نپذیــرد. شــائول اذعــان داشــت کــه ســموئیل پیامبــری 
اســت کــه از جانــب خداونــد فرســتاده شــده اســت؛ از ایــن رو بایــد ســرزنش او 
را مــی پذیرفــت، اگرچــه خــود نمــی توانســت متوجــه گــردد کــه گنــاه کــرده اســت. 
اگــر مــی خواســت خطایــش را ببینــد و بــدان اعتــراف نمایــد، ایــن تجربــه تلــخ مــی 

توانســت ازآینــده اش دفــاع نمایــد.
اگــر خداونــد خــود را کامــال از شــائول جــدا کــرده بــود، دیگــر او نمــی توانســت از 
طریــق پیامبــر بــا خدایــش ســخن گفتــه، بــدو اطمینــان داده باشــد کــه بــا انجــام عمــل 
بــه خصوصــی اشــتباهات گذشــته را جبــران خواهــد نمــود. زمانــی کــه کســی مدعــی 
بــی توجهــی  بــه انجــام خواســته خداونــد  اســت فرزنــد خداونــد اســت و نســبت 
نشــان مــی دهــد، بدیــن ترتیــب دیگــران را مــی انگیــزد نســبت بــه احــکام خــدا هتــاک 
و بــی فکــر باشــند؛ بــا ایــن حــال هنــوز ایــن امــکان وجــود دارد کــه شکســت هایــش 
تبدیــل بــه پیــروزی شــوند، البتــه اگــر ســرزنش را بــا ندامــت حقیقــی روح بپذیــرد و 
بــا خضــوع و ایمــان بــه نــزد خــدا بازگــردد. حقــارت شکســت اغلــب برکتــی بــرای مــا 
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مــی آورد کــه ناتوانــی هــای مــا را بــه مــا بــرای اجــرای خواســت خداونــد، بــدون کمــک 
هــای وی، آشــکار مــی ســازد. 

او  بــرای  مقــدس خداونــد  کــه روح  از مالمــت خداونــد  کــه شــائول  هنگامــی 
ارســال داشــته بــود، روی گردانــد و بــر توجیــه اعمالــش لجوجانــه ابــرام ورزیــد، از 
پذیرش تنها راهی که خداوند می توانست با آن برای نجات او از دست خودش 
کاری انجــام دهــد، امتنــاع ورزیــد. وی نمــی توانســت از کمــک یــا راهنمایــی هــای 
الهــی تــا زمانــی کــه بــا اعتــراف بــه گناهــش بــه نــزد خداونــد بازگــردد بهــره منــد شــود.

در جلجــال، شــائول هنگامــی کــه در برابــر ارتــش اســرائیل ایســتاد و بــه حضــور 
خداونــد قربانــی تقدیــم داشــت، دیانــت زیــادی را از خــود بــه نمایــش گذاشــته بــود. 
لیکــن ایــن پارســایی راســتین نبــود. مراســم مذهبــی ای کــه مســتقیماً برخــالف فرمــان 
خداونــد انجــام پذیرفــت، تنهــا منجــر بــه تضعیــف دســتان شــائول گردیــد، و او را در 

موقعیتــی قــرار داد کــه از کمــک خداونــد محــروم شــد.
شــائول در لشکرکشــی برعلیــه عمالیقیــان گمــان کــرد هــر آنچــه خداونــد بــدو 
اطاعــت  از  خداونــد  لیکــن  اســت؛  رســانده  انجــام  بــه  نیکــی  بــه  را  داده  فرمــان 
کــه  محتملــی  انگیــزه  از  نیســت  مایــل  چنیــن  هــم  گــردد؛  نمــی  خشــنود  ناقــص 
بــه  هرگــز  خداونــد  نمایــد.  پوشــی  چشــم  اســت،  گردیــده  غفلتــی  چنیــن  باعــث 
انســان اجــازه نــداده اســت کــه از فرامینــش فاصلــه گیــرد. خداونــد بــه اســرائیل 
اعــالم داشــته اســت: » ایــن اعمــال را نبایــد انجــام دهــی ... و هــر کــس کــه در 
چشــمانش درســت اســت « و » بایــد توجــه نمایــی و گــوش کنــی بــه هــر کالمــی 
کــه بــه تــو فرمــان خواهــم داد « )تثنیــه 12: 8 و 28(. در تصمیماتــی کــه دربــاره 
هــر یــک از کارهــای مــان مــی گیریــم نبایــد بپرســیم آیــا ایــن کار منجــر بــه آســیب 
و ضــرر مــی گــردد؛ بلکــه بایــد گفــت آیــا ایــن کار بــا خواســت خداونــد مطابقــت 
دارد. » راهــی هســت کــه بــه نظــر آدمــی مســتقیم مــی نمایــد، امــا عاقبــت آن، 

طــرق مــوت اســت « )امثــال 1۴: 12(.
» اطاعــت، بهتــر از اهــدای قربانــی اســت «. هدایایــی کــه بــه شــکل قربانــی 
بــه حضــور خداونــد تقدیــم مــی شــدند بــه خــودی خــود از هیــچ ارزشــی در نظــر او 
برخوردار نبودند. آن ها بدین منظور در نظر گرفته می شدند که ندامت از گناه، 
ایمــان بــه مســیح و تعهــد بــه شــریعت خداونــد در آینــده را از جانــب اهداکننــده 
بــی ارزش  بــدون ندامــت، ایمــان و قلــب مطیــع  آن بیــان نماینــد. امــا ایــن هدایــا 
بودنــد. زمانــی کــه شــائول بــا نقــض مســتقیم فرمــان خداونــد خواســت تــا قربانــی 
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قــدرت  نمایــد، علنــاً  بــود، اهــدا  نابــودی کامــل آن را داده  کــه خداونــد حکــم  ای 
الهــی را تحقیــر نمــوده بــود. ایــن مراســم در حکــم توهینــی بــه آســمان بــود. بــا ایــن 
حــال بــا توجــه بــه گنــاه شــائول و نتایــج آن کــه در برابــر مــا قــرار میگیرنــد، چنــد نفــر 
هنــوز از همیــن رویــه پیــروی مــی نماینــد؟ در حالــی کــه اینــان از ایمــان و اطاعــت بــه 
فرامیــن خداونــد امتنــاع مــی ورزنــد، هــم چنــان بــه مراســم رســمی مذهبــی خــود در 
برابــر خداونــد ادامــه مــی دهنــد. ایــن مراســم هیــچ پاســخی از جانــب روح خداونــد 
دریافــت نمــی نماینــد. هیــچ اهمیتــی نــدارد کــه چقــدر مردمــان در برپایــی مراســم 
مذهبــی و رعایــت آن غیــور باشــند، زیــرا خداونــد نمــی توانــد آنــان را اگــر بــه نقــض 

عمــدی حتــی یکــی از فرامینــش ادامــه دهنــد، بپذیــرد.
» تمــرد مثــل گنــاه جادوگــری اســت و گردنکشــی مثــل بــت پرســتی و ترافیــم 
اســت «. تمــرد، از شــیطان سرچشــمه مــی گیــرد، و همــه تمردهــا برعلیــه خداونــد 
بــه واســطه نفــوذ شــیطانی اســت. همــه آن هایــی کــه در برابــر حکومــت خداونــد قــد 
علــم مــی نماینــد، دســت اتحــاد بــا اهریمــن داده انــد، و او نیــرو و مکــرش را بــه کار 
خواهــد بســت تــا احساســات مــا را بــه اســارت درآورده، درک مــان را گمــراه نمایــد. 
او باعــث مــی گــردد کــه همــه چیــز بــه شــکل دروغ جلــوه کنــد. هــم چــون والدیــن اولیــه 
مــان، آنانــی کــه تحــت نفریــن جادویــی وی قــرار دارنــد، تنهــا چشــم بــه ســودهای 

سرشــاری دارنــد کــه بــا انجــام گنــاه کســب مــی نماینــد.
هیچ گواهی نســبت به نیروی گمراه کننده شــیطان نمی تواند بهتر از کســانی 
باشــد کــه ایــن چنیــن تحــت تأثیــر وی، خــود را بــا بــاور خدمــت بــه خداونــد، فریــب 
مــی دهنــد. هنگامــی کــه قــورح، داتــان و ابیــرام برعلیــه قــدرت موســی تمــرد کردنــد، 
تنهــا فکرشــان ایــن بــود کــه برعلیــه رهبریــت یــک انســان قــد علــم کــرده انــد، یعنــی 
انســانی هــم چــون خودشــان؛ و برایــن بــاور بودنــد کــه بــه خــدا خدمــت مــی کننــد. 
امــا بــا نپذیرفتــن وســیله برگزیــده خداونــد، مســیح را نپذیرفتــه بودنــد؛ آنــان بــه روح 
خداونــد توهیــن نمودنــد. و ایــن چنیــن، در روزگار مســیح، کاتبیــن و مشــایخ یهــود، 
کــه مدعــی غیــرت آتشــین بــرای جــالل خداونــد بودنــد، فرزنــد خداونــد را بــه صلیــب 
کشــیدند. همیــن روحیــه هنــوز هــم در بیــن آنانــی کــه بــه دنبــال پیــروی از خواســت 

خــود و در تضــاد بــا خواســت خداونــد هســتند، وجــود دارد.
بــود را در دســت  شــائول برتریــن گــواه از ایــن کــه ســموئیل ملهــم از خداونــد 
داشــت. جســارت وی بــرای بــی حرمتــی بــه فرمــان خداونــد از طریــق پیامبــر، برعلیــه 
فرامیــن داوری منطقــی و ســالم بــود. گســتاخی هالکــت بــار وی بایــد بــه جــادوی 

635

FA-PP-Body.indd   686 3/20/19   1:18 PM



» برکناری شائول «  |  687

شــیطانی منتســب گردد. شــائول غیرت زیادی در غلبه بر بت پرســتی و جادوگری 
از خــود نشــان داده بــود؛ بــا ایــن وجــود بــا نافرمانــی از فرمــان الهــی، بــا همــان روحیــه 
برعلیــه خداونــد انگیختــه شــده بــود، و بــه همــان انــدازه کســانی کــه جادوگــری مــی 
کننــد تحــت تاثیــر شــیطان قــرار گرفتــه بــود؛ و هنگامــی کــه مالمــت گردیــد، لجاجــت 
را نیــز بــه تمــرد خــود افــزود. حتــی اگــر علنــاً بــه بت-پرســتان پیوســته بــود، بهتــر بــود تــا 

توهینــی ایــن چنیــن بــه روح خــدا کــرده باشــد.
ناچیز شمردن دالیل و هشدارهای کالم یا روح خدا، مرحله بسیار خطرناکی 
اســت. بســیاری، هــم چــون شــائول، در برابــر وسوســه تســلیم گشــتند تــا زمانــی کــه 
در نهایــت نســبت بــه شــخصیت حقیقــی گنــاه کــور شــدند. خــود را فریــب دادنــد 
کــه هــدف خوبــی در نظــر دارنــد، و هیــچ عملــی بــرای جدایــی از احــکام خداونــد 
مرتکــب نشــده انــد. بدیــن ترتیــب مرتکــب کارهایــی برخــالف روح فیــض شــدند، 
و آن قــدر پیــش رفتنــد کــه دیگــر صــدای آن را نشــنیدند و بــا گمراهــی هــای خــود 

برگزیــده شــان برجــای ماندنــد.
بــه اســرائیل داد کــه مطابــق میــل شــان  در مــورد شــائول، خداونــد پادشــاهی 
بــود، هــم چنــان کــه ســموئیل بــه هنــگام تفویــض ســلطنت بــه شــائول در جلجــال 
گفــت: » و االن اینــک پادشــاهی کــه برگزیدیــد و او را طلبیدیــد « )اول ســموئیل 
12: 1۳(. شــخصیت آرام، قامــت برازنــده و ســلوک شــاهانه همــان مشــخصاتی 
بودنــد کــه آنــان از جــالل ســلطنتی متصــور بودنــد؛ و دالوری و توانایــی او در رهبــری 
ارتــش هــا ویژگــی هایــی بودنــد کــه مــی توانســت احتــرام و شــوکت اقــوام دیگــر را 
بــرای شــان بــه ارمغــان آورد. کمــی نگــران بودنــد کــه شــاید پادشــاه آنــان از ویژگــی 
هایــی برخــوردار نباشــد کــه بتوانــد بــه تنهایــی عادالنــه و منصفانــه حکمرانــی کنــد. 
آنــان کســی را کــه حقیقتــاً دارای اصالــت شــخصیتی بــود نخواســته بودنــد، کســی 
کــه بــه خداونــد محبــت داشــته باشــد و از او بترســد. آنــان از خداونــد بــرای دانســتن 
ویژگــی هایــی کــه الزمــه یــک حاکــم بودنــد، مشــورت نطلبیدنــد تــا آنــان را بــه عنــوان 
قــوم متمایــز و مقــدس خداونــد حفــظ نمایــد. آنــان در پــی راه خداونــد نبودنــد، بلکــه 
از پــی راه خــود مــی رفتنــد. بنابرایــن خداونــد بدانــان پادشــاه مطلــوب شــان را داد 
کــه شــخصیتش منعکــس کننــده شــخصیت خودشــان بــود. قلــب آن هــا تســلیم 
خداونــد نبــود، پادشــاه شــان هــم خــود را تســلیم فیــض الهــی نکــرده بــود. آنــان تحــت 
حاکمیــت ایــن شــاه تجربــه ای ضــروری را کســب مــی کردنــد کــه از طریــق آن بــه 

اشــتباهات شــان پــی بــرده، بــه جانــب بیعــت بــا خداونــد بازگردنــد.
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بــا ایــن وجــود خداونــد کــه بــار مســئولیت ســلطنت را بــر دوش شــائول نهــاده 
بــود، او را بــه حــال خــود وانگــذارد. او ســبب گردیــد کــه روح القــدس بــر هســتی 
شــائول قــرار گیــرد تــا از ایــن طریــق بــه ضعــف هــا و نیــازش بــه فیــض الهــی واقــف 
گــردد؛ و اگــر شــائول بــه خــدا تکیــه کــرده بــود، خــدا بــا او مــی مانــد. تــا زمانــی کــه 
خواســت و اراده اش توســط خواســت خداونــد کنتــرل مــی شــد، یعنــی تــا زمانــی 
کــه بــه نظــم روح او در مــی آمــد، خداونــد نیــز تــاج ظفــر بــر ســر او مــی نهــاد. لیکــن 
هنگامی که شــائول مســتقل از خداوند عمل کرد، خدا نیز نمی توانســت بیش از 
این راهنمای او باشد، و بدین ترتیب ناگزیر از برکناری وی گردید. پس از آن بود 
کــه » مــردی موافــق دل خــود « بــر تخــت نشــاند )ســموئیل 1۳: 1۴(. منظــور کســی 
نیســت کــه شــخصیتی بــی نقــص داشــته باشــد، بلکــه کســی کــه بــه خــدا اعتمــاد 
داشــت و روح او راهنمایــش بــود؛ آن کــس کــه وقتــی گنــاه کــرد، خــود را تســلیم 

ســرزنش و اصــالح او گردانــد.
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62
» تدهنی داود « 

]این فصل بر اساس کتاب اول سموئیل 16: 1-1۳ تدوین گردیده است[

به فاصله چند کیلومتری در جنوب اورشــلیم، » شــهر پادشــاه بزرگ «، بیت 
لحــم قــرار دارد، جایــی کــه داود، پســر یّســا، بیــش ازهزارســال پیــش از آن کــه عیســی 
نــوزاد در آخــور گهــواره گزینــد و مــورد ســتایش مــردان خردمنــد واقــع گــردد، چشــم 
بــه دنیــا گشــود. قــرن هــا پیــش از ظهــور ناجــی مــان، داود، در عنفــوان کودکــی، از 
گلــه هایــی کــه بــر تپــه هــای پیرامــون بیــت لحــم مشــغول چــرا بودنــد، مراقبــت مــی 
نمــود. چوپــان ســاده دل آوازهایــی را کــه خــود ســروده بــود بــرای خــود مــی خوانــد، و 
نــوای چنگــش ترکیبــی دلنشــین بــا صــوت شــیرین و کودکانــه او بــه وجــود مــی آورد. 
خداونــد داود را برگزیــده بــود، و او را در خلــوت زندگــی چوپانــی اش، در میــان گلــه 
هــا، بــرای انجــام کاری کــه در نظــر داشــت در ســال هــای آینــده، بــا اعتمــاد بــر او، بــه 

انجــام رســاند، آمــاده مــی ســاخت.
بــرد،  مــی  ســر  بــه  خــود  محقــر  شــبانی  زندگــی  خلــوت  در  داود  کــه  هنگامــی 
خداونــد خداونــد بــا ســموئیل از وی ســخن مــی گفــت. » و خداونــد بــه ســموئیل 
گفــت تــا بــه کــی تــو بــرای شــائول ماتــم مــی گیــری؟ چــون کــه مــن او را از ســطنت 
نمــودن بــر اســرائیل رد نمــودم. پــس حقــه خــود را از روغــن پــر کــرده، بیــا تــا تــو را 
نــزد یّســای بیــت لحمــی بفرســتم. زیــرا کــه از پســرانش پادشــاهی بــرای خــود تعییــن 
نمــوده ام ... گوســاله ای همــراه خــود ببــر و بگــو کــه بــه جهــت گذرانیــدن قربانــی 
برای خداوند آمده ام. و یّسا را به قربانی دعوت نما، و من تو را اعالم می نمایم 
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کــه چــه بایــد بکنــی، و کســی را کــه بــه تــو امــر نمایــم بــرای مــن مســح نمــا. و ســموئیل 
آنچــه را کــه خداونــد بــه او گفتــه بــود، بــه جــا آورده، بــه بیــت لحــم آمــد، و مشــایخ 
شــهر، لــرزان شــده، بــه اســتقبال او آمدنــد و گفتنــد آیــا بــا ســالمتی مــی آیــی؟ گفــت 
با سالمتی «. مشایخ دعوت به قربانی را پذیرفتند، و سموئیل یّسا و پسرانش را 
نیــز دعــوت نمــود. مذبــح بنــا گردیــد و قربانــی آمــاده شــد. تمــام خانــواده یّســا حضــور 
یافتنــد بــه اســتثنای داود، کوچــک تریــن پســر کــه بــرای مراقبــت از گوســفندان تنهــا 
گذاشــته شــده بــود، زیــرا صــالح نبــود گلــه را بــه حــال خــود، بــی چوپــان رهــا نماینــد. 
هنگامــی کــه مراســم قربانــی بــه پایــان رســید، پیــش از شــرکت کــردن در جشــن 
هدایــا، ســموئیل تفحــص نبوتــی خــود را دربــاره پســران یّســا، کــه ظاهــری شــریف 
بــه قــد و  بــود و بیــش از دیگــران  بــزرگ تریــن آن هــا  داشــتند، آغــاز نمــود. الیــآب 
قامــت و زیبایــی شــائول شــباهت داشــت. ظاهــر آرام و اندامــی کــه بــه نیکــی رشــد 
کــرده بــود، نظــر پیامبــر را بــه خــود جلــب نمودنــد. هنگامــی کــه ســموئیل بــه ســلوک 
شــاهانه وی نظر نمود، با خود اندیشــید: » به درســتی این همان مردی اســت که 
خداوند به جانشینی شائول برگزیده است « و منتظر تأیید خداوند ماند تا او را 
تدهیــن نمایــد. امــا خداونــد بــه ظاهــر نــگاه نمــی کــرد. الیــآب خداتــرس نبــود. اگــر وی 
را برای پادشــاهی برگزیده بودند، او پادشــاهی مغرورتر و ســخت گیر می گردید. 
ســخن خــدا بــه ســموئیل چنیــن بــود: » بــه چهــره اش و بلنــدی قامتــش نظــر منمــا زیــرا 
او را رد کــرده ام، چــون کــه خداونــد مثــل انســان نمــی نگــرد، زیــرا کــه انســان بــه ظاهــر 
مــی نگــرد و خداونــد بــه دل مــی نگــرد «. هیــچ زیبایــی ظاهــری ای نمــی توانــد بــرای 
خداوند معرف روح باشد. خرد و خوبی ای که در شخصیت و رفتار متجلی می 
گردنــد، نشــان دهنــده زیبایــی حقیقــی انســان هســتند؛ و ایــن ارزش درونــی اســت، 
خوبــی قلبــی اســت کــه باعــث مــی گردنــد خداوندمــان مــا را بپذیــرد. چقدرعمیــق 
مــورد خــود و دیگــران احســاس  مــان در  ایــن حقیقــت را در قضــاوت هــای  بایــد 
ایــن خطــای ســموئیل بیاموزیــم کــه چقــدر محاســباتی کــه  نماییــم! مــی توانیــم از 
براســاس زیبایــی چهــره و برازندگــی انــدام صــورت مــی گیرنــد، عبــث هســتند. مــی 
توانیــم متوجــه شــویم کــه تــا چــه انــدازه خــرد انســان در درک اســرار قلبــی و یــا فهــم 
مشــورت خداونــد بــدون روشــنگری هــای ویــژه آســمان ناتــوان اســت. افــکار و روش 
هــای خداونــد در رابطــه بــا مخلوقاتــش ورای افــکار محــدود مــا اســت؛ لیکــن بایــد 
اطمینــان یابیــم فرزنــدان او در جایگاهــی قــرار مــی گیرنــد کــه شایســتگی ایســتادن 
در آن را دارنــد و توانایــی خواهنــد یافــت تــا کاری کــه بــه دســت هــای شــان ســپرده 
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شــده اســت را بــا موفقیــت بــه انجــام رســانند؛ ولــی تنهــا درصورتــی کــه خواســت 
شــان را تســلیم خداونــد نماینــد؛ کــه نقشــه هــای نیکویــش را انحرافــات انســانی 

نمــی تواننــد نقــش بــر آب کننــد. 
الیــآب از بررســی هــای ســموئیل کنــار گذاشــته شــد، و شــش بــرادری کــه در 
مراســم حضــور داشــتند یــک بــه یــک از نظــر پیامبــر گذشــتند، امــا خداونــد گزینــه 
اش را بــر هیــچ یــک از آنــان مشــخص نســاخت. ســموئیل بــا تردیــدی دردنــاک بــه 
آخریــن نوجــوان نیــز نگریســته بــود؛ پیامبــر بهــت زده و ســردرگم مانــده بــود. از یَّســا 
پرســید: » آیــا پســرانت تمــام شــدند؟ « پــدر در پاســخ گفــت: » کوچــک تــر هنــوز 
باقــی اســت و اینــک او گلــه را مــی چرانــد «. ســموئیل امــر کــرد او را فراخواننــد و 

گفــت: » زیــرا کــه تــا او بــه ایــن جــا نیایــد نخواهیــم نشســت «.
شــبان تنهــا از بانــگ پیکــی کــه اعــالم نمــود پیامبــر بــه بیــت لحــم آمــده و او را از 
پــی وی گســیل داشــته اســت، از جــا جســت. بــا تعجــب پرســید چــرا پیامبــر و داور 
اســرائیل بایــد بخواهــد او را ببینــد؛ لیکــن بــی درنــگ از فراخوانــی اطاعــت نمــود. 
» و او ســرخ رو و نیکــو چشــم و خــوش منظــر بــود «. هــم چنــان کــه ســموئیل بــا 
خشــنودی بــه جمــال مردانــه و موقــر پســرک چوپــان مــی نگریســت، صــوت خداونــد 
بــا پیامبــر بــه ســخن آمــد: » برخاســته، او را مســح کــن زیــرا کــه همیــن اســت «. داود 
شــجاعت و فروتنــی خــود را در مقــام کــم ارزش چوپانــی بــه اثبــات رســانده بــود، و 
اکنــون خداونــد او را بــه عنــوان ســاالر قــوم خویــش برگزیــده بــود. » پــس ســموئیل 
حقه روغن را گرفته، او را در میان برادرانش مسح نمود. و از آن روز به بعد، روح 

خداونــد بــر داود مســتولی شــد. و ســموئیل برخاســته بــه رامــه رفــت «.
ســموئیل پیغامــش را فــاش نســاخته بــود، حتــی بــرای خانــواده یَّســا؛ و مراســم 
تدهیــن داود نیــز در خفــا انجــام پذیرفتــه بــود. ایــن امــر آگاهــی ای بــود بــرای نوجوانــی 
و خطرهــای  تجربیــات  میــان  در  کــه  کشــید،  مــی  را  انتظــارش  واال  کــه سرنوشــتی 
گوناگــون ســال هــای از پــی آینــده، ایــن آگاهــی وی را ملهــم ســازد بــا هــدف خداونــد 

راســت باشــد تــا آن را بــه قیمــت زندگــی اش هــم کــه شــده بــه انجــام رســاند.
افتخــار بزرگــی کــه بــه داود اعطــا گردیــد، بــه منظــور ســربلندی او نبــود. علــی 
رغــم مقــام رفیعــی کــه بایــد در آن قــرار مــی گرفــت، هــم چنــان در آرامــش بــه حرفــه 
خــود ادامــه مــی داد و میــل داشــت تــا در انتظــار تحقــق نقشــه خداونــد در زمــان 
مناســب و بــا روش الهــی بمانــد. پســرک شــبان، فروتــن و موقــر، هــم چــون پیــش 
از مســح شــدنش، بــه تپــه هــا بازگشــت و بــه نگهــداری و مراقبــت از گلــه هایــش 
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پرداخــت؛ بــا همــان مالطفــت همیشــگی. امــا تحــت تأثیــر الهامــات جدیــد، نغمــه 
هایــش را مــی ســرایید و آن هــا را بــا چنگــش مــی نواخــت. در برابــر او دشــتی غنــی و 
سرشار از زیبایی های گوناگون گسترده بود. درختان مو با میوه های خوشه سان 
در نــور آفتــاب مــی درخشــیدند. درختــان جنگلــی بــا بــرگ هــای سبزشــان در بــاد تــاب 
مــی خوردنــد. خورشــید را مــی دیــد کــه بــا نــور از آســمان ســرازیر مــی گــردد و هــم چــون 
نودامــادی از حجلــه خــود بــه پیــش مــی آیــد و خوشــنود اســت ماننــد مــردی قدرتمنــد 
و ســالم کــه نســلی جدیــد را از خــود بــه جــای مــی گــذارد. قلــل تپــه را عیــان مــی دیــد 
کــه ســر بــر آســمان مــی ســاییدند. در دور دســت هــا صخــره هــای لــم یــزرع دیــواره 
کوهســتان مــوآب برآمــده بودنــد؛ بــر فــراز همــه ایــن هــا، گنبــد آبــی آســمان گســترده 
بــود. مــاورای ایــن هــا خــدا بــود. نمــی توانســت او را ببینــد، امــا کارهایــش تحســین 
داود را برمــی انگیختنــد. روشــنایی روز کــه کــوه و جنــگل را زرانــدود مــی ســاخت و 
ســبزه و نهر فکر را به ســوی پدر نورها می کشــاند، یعنی همان نگارنده همه خوبی 
هــا و نعمــت هــای کامــل. مکاشــفات روزانــه و عظمــت خالقــش قلــب شــاعر جــوان 
را سرشار از تحسین و شادمانی می نمود. نیروی اندیشه داود با تعمق بر خداوند 
و کارهــای او رشــد مــی نمــود و شــبان را بــرای زندگــی اخــروی اش تقویــت مــی نمــود. 
هــر روز او بــه صمیمیــت بیــش تــری بــه خداونــد دســت مــی یافــت. فکــرش دائمــاً در 
ژرفاهــای جدیدتــری بــرای موضوعــات تــازه تــر نفــوذ مــی نمــود تــا ترانــه هایــش را ملهــم 
سازد و نوای چنگش را بیدار نماید. نغمه پرطنین صدایش در هوا فرو می ریخت 
و در بیــن تپــه هــا پــژواک مــی یافــت، آن چنــان کــه گویــی پاســخی اســت بــه شــادمانی 

آواز فرشــتگان در آســمان.
چــه کســی مــی توانــد نتایــج آن ســال هــای ســخت و ســرگردانی را در میــان تپــه 
هــای دورافتــاده بســنجد؟ نزدیکــی و صمیمیــت بــا طبیعــت و خداونــد، مراقبــت از 
گلــه هایــش، خطرهــا و رهایــی هــا، غــم هــا و شــادی هــای زندگــی محقــرش نــه تنهــا بــه 
منظــور شــکل دادن بــه شــخصیت داود، متأثــر نمــودن زندگــی آینــده اش بودنــد، بلکــه 
از طریق مزامیر شــیرین ســخن اســرائیل، می بایســت در خالل قرون آینده، ایمان و 
محبــت را در قلــب مــردم خداونــد برافروزنــد و آنــان را بــه حضــور قلــب همیشــه پرمهــر 

خداونــد نزدیــک تــر گردانــد، یعنــی جایــی کــه همــه مخلوقاتــش زندگــی مــی نماینــد.
داود در جمــال و نشــاط جوانــی خویــش، در حــال آمــاده شــدن بــرای بــه دســت 
گرفتن باالترین مقام موجود در جهان بود. استعدادهایش، که هم چون هدایایی 
گــران قــدر از جانــب خداونــد بودنــد، بــه کار گرفتــه شــدند تــا جــالل دهنــده الهــی 
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شــان را بســتایند. فرصــت هایــی کــه در گذشــته بــرای تعمــق و عبــادت داشــت، در 
تقویت خرد و پارســایی داود که او را محبوب خداوند و فرشــتگانش می ســاخت 
مفیــد واقــع شــدند. همیــن کــه در کمــاالت آفریــدگار خــود تعمــق نمــود، مفاهیــم 
شــفاف تری از خداوند در پیش روحش گشــوده شــدند. موضوعات مبهم روشــن 
شــدند، مشــکالت آســان گشــتند، ســردرگمی هــا ســامان یافتنــد و هــر شــعاع نــور 
جدید، انفجار شــعف و شــورهایی زیباتر را موجب می شــدند تا خداوند و ناجی 
را جــالل دهنــد. محبتــی کــه او را انگیخــت، غــم هایــی کــه او را احاطــه کردنــد، 
پیــروزی هایــی کــه انتظــارش را مــی کشــیدند، همــه وهمــه موضوعــات افــکار فعــال 
او را تشــکیل مــی دادنــد؛ و آن گاه کــه محبــت خداونــد را در همــه مراحــل زندگــی 
خــود نظــاره کــرد، قلبــش از ســتایش و سپاســی ســوزان مــی تپیــد، صوتــش در نغمــه 
هایــی دل انگیزتــر طنیــن مــی یافــت و نــوای چنگــش بــا شــادی فزاینــده تــری بــه گــوش 
مــی رســید؛ پســرک چوپــان از قدرتــی بــه قــدرت دیگــر ارتقــا یافــت، از معرفتــی بــه 

معرفــت دیگــر؛ زیــرا کــه روح خداونــد در او کار مــی کــرد.
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 ]این فصل بر اساس کتاب اول سموئیل بابهای 16: 1۴-2۳؛
17 تدوین گردیده است[

هنگامــی کــه شــائول پادشــاه فهمیــد کــه خداونــد او را برکنــار نمــوده اســت، و 
نیــز هنگامــی کــه کالم مالمــت کننــده پیامبــر را شــنید کــه او را مــورد خطــاب قــرار 
داده اســت، وجــودش ماالمــال از تمــرد و نومیــدی شــد. ایــن ندامــت حقیقــی نبــود 
کــه ســر مغــرور پادشــاه را خــم کــرده بــود. وی ادراک دقیقــی از ویژگــی کریــه گنــاه 
خــود نداشــت، در نتیجــه اقدامــی بــرای اصــالح روش زندگــی خــود بــه عمــل نیــاورد، 
بلکــه بــه جــای آن دربــاره آنچــه او بــی عدالتــی خداونــد در محــروم ســاختن وی از 
تــاج و تخــت اســرائیل مــی دانســت، و نیــز گرفتــن ســلطنت موروثــی از اوالدش، 
در خــود بــه فکــر فــرو رفــت. تمــام فکــرش را نابــودی حتمــی ای فراگرفتــه بــود بــه 
بــا  ســراغ خانــواده اش مــی آمــد. مــی اندیشــید کــه شــجاعتی کــه وی در برخــورد 
دشــمنان بــه خــرج داده، بایــد گنــاه نافرمانــی او را جبــران نمایــد. او توبیــخ خداونــد 
را بــا فروتنــی نپذیرفــت؛ بلکــه روحیــه متکبــرش نومیــد گشــت، تــا زمانــی کــه دیگــر 
در شــرف از دســت دادن عقلــش رســید. مشــاورینش بــه او پیشــنهاد نمودنــد بــه 
دنبــال نوازنــده ای چیــره دســت برآیــد، بــا ایــن امیــد کــه نــوای آرامــش بخــش ســازی 
دلنشــین بتوانــد روح درمانــده اش را آرام کنــد. بــا مشــیت خداونــد، داود بــه عنــوان 
یــک نوازنــده چیــره دســت چنــگ، بــه حضــور شــاه آورده شــد. زخمــه هــای ملهــم 
از آســمان و ترنــم واالی ســازش کارگــر گردیدنــد. خودخــوری هــای مالیخولیایــی 
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کــه هــم چــون ابرهــای تیــره ای بــر روان شــائول ســایه افکنــده بودنــد، بــه طــور کامــل 
محــو شــدند.

هنگامــی کــه خدمــات داود در دربــار شــائول دیگــر ضرورتــی نداشــت، داود بــه 
نــزد گلــه هایــش در تپــه هــا بــاز مــی گشــت و زندگــی و وظایــف ســاده خــود را از ســر 
مــی گرفــت. هــر زمــان کــه حضــور وی الزم بــود، بــرای خدمــت بــه شــاه فراخوانــده 
مــی شــد تــا افــکار شــاه درمانــده را آرامــش بخشــد، یعنــی تــا زمانــی کــه از روح شــریر 
خــالص یابــد. اگرچــه شــائول از خدمــت داود و موســیقی اش اظهــار رضایــت مــی 
نمــود، لیکــن شــبان جــوان بــا آرامــش و شــادی از خانــه شــاه بــه مــزارع و تپــه هــا و 

چــراگاه هایــش بــاز مــی گشــت.
او  بــه  نمــود.  مــی  رشــد  انســان  محبــت  بــا  هــم  و  خــدا  محبــت  بــا  هــم  داود 
آموزشــی کــه منطبــق بــر روش خداونــد بــود، داده شــده بــود، و اکنــون بیــش از هــر 
زمــان دیگــری قلبــش را کامــآ آمــاده اجــرای اراده و خواســت خداونــد کــرده بــود. 
اکنــون بــه موضوعــات جدیــدی مــی اندیشــید. او دیگــر بــه دربــار شــاه وارد شــده 
بــود و بــا مســئولیت هــای ســلطنت آشــنا مــی شــد. وسوســه هایــی کــه روح شــائول 
را مضطــرب ســاخته بودنــد، و نیــز برخــی معماهــای اعمــال و رفتــار نخســتین شــاه 
اســرائیل را کشــف کــرده بــود. دیــده بــود کــه شــکوه ســلطنت در ســایه ابــری از غــم 
قــرار دارد، و مــی دانســت خانــواده شــائول در زندگــی خصوصــی خــود، از شــادی 
هیــچ بهــره ای نبــرده انــد تمــام ایــن امــور کمــک کردنــد تــا افــکار مغشوشــی بــه ذهــن 
او کــه بــه نــام شــاه اســرائیل مســح شــده بــود، هجــوم آوردنــد. امــا هنگامــی کــه در 
تفکــرات عمیــق خــود فــرو مــی رفــت و مــورد هجــوم افــکار و نگرانــی هایــش واقــع مــی 
گردیــد، دســت بــه چنگــش مــی بــرد و آن چنــان مــی نواخــت کــه روحــش را بــه جانــب 
نگارنــده همــه خوبــی هــا بــاال مــی بــرد. بدیــن گونــه بــود کــه ابرهــای تیــره ای کــه بــه نظــر 

مــی آمــد بــر افــق آینــده اش ســایه انداخته-انــد، محــو مــی شــدند.
خداوند در حال آموزش درســهای اعتماد به داود بود. همان گونه که موســی 
بــرای کارش آمــوزش دیــد، خداونــد مشــغول شایســته ســاختن پســر یَّســا در هیئــت 
راهنمــای قــوم برگزیــده اش بــود. داود بــه هنــگام مراقبــت از گلــه هایــش، بــه حــس 
قدردانــی ای مــی رســید کــه شــبان بــزرگ در نگهــداری از گوســفندانش بــه خــرج 
مــی داد. تپــه هــای دورافتــاده و دره هــای وحشــی محلــی کــه داود و گلــه هایــش در 
آن پرســه مــی زدنــد، مکانــی بــود کــه حیوانــات درنــده و شــکارچی را بــدان ســو مــی 
کشــید. هــر از چنــدی شــیری از بیشــه هــای اردن، یــا خرســی از کنامــش، در بیــن 
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تپــه هــا، بــا گرســنگی و درندگــی پیــش مــی آمدنــد تــا بــه گلــه هایــش حملــه برنــد. بــر 
طبــق رســم آن زمانــه، داود تنهــا مســلح بــه قــالب ســنگ و عصــای چوپانــی اش بــود؛ 
بــا ایــن حــال پیــش از ایــن بارهــا قــدرت و شــجاعتش را در حفاظــت از مســئولیتش 
بــه اثبــات رســانده بــود. بعدهــا، ایــن برخوردهــا ایــن گونــه توصیــف شــدند: » کــه 
شــیر و خرســی آمــده، بــره ای از گلــه ربودنــد. و مــن آن را تعاقــب نمــوده، کشــتم و 
از دهانــش رهانیــدم و چــون بــه طــرف مــن بلنــد شــد، ریــش او را گرفتــه، او را زدم 
و کشــتم « )اول ســموئیل 17: ۳۴، ۳۵(. تجربیــات حاصــل از ایــن حــوادث دلیــری 

داود را بــه اثبــات رســانده، شــهامت، اســتحکام و ایمــان را در او پــرورش دادنــد.
حتــی پیــش از آن کــه بــرای مقــام شــائول مســح گــردد، اعمــال متهورانــه خــود را 
تشــخیص داده بــود. افســری کــه او را بــه نــزد شــاه معرفــی کــرده بــود، اعــالم نمــود:

نیکــو  و شــخص  زبــان  و فصیــح  آزمــوده  جنــگ  مــرد  و  شــجاعت  » صاحــب 
باشــد «. مــی  بــا وی  افــزود: » و خداونــد  آن گاه  و  اســت «،  صــورت 

هنگامــی کــه اســرائیلی هــا برعلیــه فلســطینیان اعــالم جنــگ کردنــد، ســه پســر 
یَّســا بــه شــائول ملحــق شــدند؛ لیکــن داود در خانــه مانــد. امــا پــس از انــدک زمانــی 
بــه دیــدن اردوگاه شــائول رفــت. بــه امــر پــدرش مــی بایســت پیغــام و هدیــه ای بــرای 
بــرادران بــزرگ تــرش ببــرد، و مطلــع گــردد آیــا آنــان هنــوز ســالم و تندرســت هســتند 
یــا نــه. امــا یَّســا نمــی دانســت کــه مأموریــت واالتــری برعهــده شــبان جــوان گذاشــته 
شــده اســت. لشــکر هــای اســرائیل در خطــر بودنــد، و داود تحــت رهنمــود فرشــته 

ای قــرار داشــت تــا قومــش را نجــات بخشــد.
هنگامــی کــه داود بــه لشــکر نزدیــک گشــت، صــدای آشــوب و بلــوا را شــنید، 
گویــی درگیــری در ُشــرُف تکویــن بــود. » لشــکر بــه میــدان بیــرون رفتــه، بــرای جنــگ 
نعره می زدند «. اســرائیل و فلســطینیان در برابر هم شــروع به صف آرایی کردند، 
ســپاه در برابــر ســپاه. داود بــه ســوی ســپاه دویــد و نــام برادرانــش را فریــاد زد. زمانــی 
کــه بــا آنــان ســخن مــی گفــت، جلیــات کــه قهرمــان فلســطینی هــا بــود، پیــش آمــده، 
بــا لحنــی توهیــن آمیــز اســرائیل را بــه مبــارزه طلبیــد و آنــان را بــه چالــش کشــید تــا 
مــردی را از صفــوف شــان بــرای نبــرد تــن بــه تــن بــا او آمــاده نماینــد. بازهــم رجزخوانــی 
هــای خــود را تکــرار کــرد. و داود کــه دیــد تــرس بــه جــان اســرائیل افتــاده اســت، و 
دریافــت مبــارزه طلبــی آن فلســطینی، آنــان را روز بــه روز مــورد تحقیــر و توهیــن قــرار 
داده، بــی آن کــه پهلوانــی داشــته باشــند تــا آن صــدای الف زن را خامــوش گردانــد. 
آتــش غیــرت در او زبانــه کشــید تــا از جــالل خــدای زنــده و قــوم او حفاظــت نمایــد.
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ارتش های اســرائیل افســرده و پژمرده بودند. شــجاعت شــان بی نتیجه مانده 
بــود. همــه بــه هــم مــی گفتنــد: » آیــا ایــن مــرد را کــه برآمــده، دیدیــد؟ یقینــاً بــرای ننــگ 
آوردن اســرائیل بــر مــی آیــد «. داود بــا خشــم و خجلــت زدگــی بانــگ بــرآورد: » ایــن 

فلســطینی نامختــون کیســت؟ کــه لشــکرهای خــدای زنــده را بــه ننــگ آورد؟ «. 
هنگامــی کــه الیــآب بــزرگ تریــن بــرادر داود، ایــن ســخنان را شــنید، بــه خوبــی 
احساســاتی را کــه روح مــرد جــوان را بــه غلیــان آورده بــود شــناخت. حتــی بــه عنــوان 
یــک چوپــان هــم داود ســخنانی را بــر زبــان آورده بــود کــه از شــجاعت، شــهامت و 
قــدرت کــم ســابقه ای برخــوردار بودنــد. آن دیــدار مرمــوز ســموئیل در خانــه پــدری 
شــان، و نیزعزیمت بی ســرو صدای داود، شــک هایی را نســبت به هدف اصلی 
دیــدار او در افــکار برادرانــش بیــدار ســاخت. هنگامــی کــه دیدنــد داود بیــش از آنــان 
مفتخــر گشــته، آتــش حســادت در آنــان زبانــه کشــید، در نتیجــه بــه او بــه واســطه 
لطــف برادرانــه و اتحــاد، حرمــت و محبــت نمــی کردنــد. صرفــاً بــه چشــم یــک چوپــان 
کــم ســن و ســال بــه او مــی نگریســتند، و اکنــون رجزخوانــی اش در نظــر الیــآب هــم 
چــون سرزنشــی بــرای بزدلــی خــودش محســوب مــی گردیــد زیــرا هیــچ تالشــی بــرای 
خامــوش کــردن بانــگ آن غــول فلســطینی نکــرده بــود. بــرادر بــزرگ تــر بــا عصبانیــت 
فریاد زد: » برای چه به این جا آمدی و آن گله قلیل را در بیابان نزد که گذاشتی؟ 
مــن تکبــر و شــرارت دل تــو را مــی دانــم زیــرا بــرای دیــدن جنــگ آمــده ای «. پاســخ 

داود محترمانــه امــا مصمــم بــود: » االن چــه کــردم؟ آیــا ســببی نیســت؟ « 
ســخنان داود را بــه اطــالع شــائول، کســی کــه پیــش از آن جــوان مســح گردیــده 
بــود. رســاندند شــائول بــا شــگفتی ســخنان چوپــان را شــنید. گفــت: » دل کســی 
بــه ســبب او نیفتــد. بنــده ات مــی رود و بــا ایــن فلســطینی جنــگ مــی کنــد «. 
شــائول کوشــید داود را از منظــور خــود منصــرف نمایــد، لیکــن مقــرر نبــود کــه مــرد 
بــا  بــه ســادگی و فروتنــی پاســخی داد کــه مرتبــط  جــوان تحــت تأثیــر قــرار گیــرد. 
مــرا  بــود. گفــت: » خداونــدی کــه  پــدرش  تجربیاتــش در مراقبــت از گلــه هــای 
از چنــگ شــیر و خــرس رهانیــد، مــرا از دســت ایــن فلســطینی خواهــد رهانیــد. 
کــه ســپاه  بــود  بــاد «. چهــل روز  تــو  بــا  بــرو و خداونــد  بــه داود گفــت  و شــائول 
لرزیدنــد.  مــی  فلســطینی  غــول  متکبرانــه  هــای  رجزخوانــی  مقابــل  در  اســرائیل 
بــه هیــکل غــول آســایش مــی نگریســتند کــه بلنــدی قامتــش شــش ذراع و  وقتــی 
یــک وجــب بــود، دل شــان فــرو مــی ریخــت. کالهخــودی از جنــس برنــج بــر ســر 
بــر ســاق هایــش ســاق  تــن، و  بــر  بــه وزن پنــج هــزار مثقــال برنــج  داشــت، زرهــی 
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درهــم  بافتــه شــده  برنجــی  هــای  فلــس  از  زره اش  بــود.  بســته  برنجیــن  بندهــای 
ســاخته شــده بــود، کــه هــم چــون پوســت ماهــی مــی نمــود و بافتــی آن چنــان درهــم 
تنیــده داشــت کــه هیــچ تیــر و پیکانــی امــکان نفــوذ بــه آن را نمــی یافــت. نیــزه یــا 
زوبینــی کــه آن نیــز از جنــس برنــج بــود بــر پشــتش حمــل مــی نمــود. » و چــوب نیــزه 
اش مثــل نــورد جوالهــگان و ســرنیزه اش ششــصد مثقــال آهــن بــود، و ســپردارش 

پیــش او مــی رفــت «.
هــر صبــح و شــام جلیــات در برابــر ارتــش اســرائیل مــی ایســتاد و بــا صدایــی 
بلنــد فریــاد برمــی آورد: » چــرا بیــرون آمــده صــف آرایــی نمودیــد؟ آیــا مــن فلســطینی 
نیســتم و شــما بنــدگان شــائول؟ بــرای خــود شــخصی برگزینیــد تــا نــزد مــن درآیــد. اگــر 
او بتوانــد بــا مــن جنــگ کــرده، مــرا بکشــد، مــا بنــدگان شــما خواهیــم شــد، و اگــر 
مــن بــر او غالــب آمــده، او را بکشــم شــما بنــدگان مــا شــده، مــا را بندگــی خواهیــد 
نمــود « و فلســطینی گفــت: » مــن امــروز فــوج هــای اســرائیل را بــه ننــگ مــی آورم. 

شــخصی بــه مــن بدهیــد تــا بــا هــم جنــگ نماییــم «.
گرچــه شــائول بــه داود اجــازه نبــرد بــا جلیــات را داد، امــا بــرای پیــروزی داود در 
ایــن اقــدام شــجاعانه امیــد بســیار کمــی در دل داشــت. فرمــان داده شــد کــه زره 
متعلــق بــه پادشــاه را بــر تــن مــرد جــوان نماینــد. کالهخــود برنجــی ســنگینی بــر ســرش 
گذاشــته شــد، و زره بــر تنــش بســته. شمشــیر ســلطنتی نیــز بــه بــرش قــرار گرفــت. 
بــا ایــن تجهیــزات پــا در راه انجــام مأموریتــش نهــاد، امــا بــه زودی بــه همــان جــای 
نخســت بازگشــت. اولیــن فکــری کــه بــه ذهــن ناظــران نگــران خطــور کــرد ایــن بــود کــه 
داود نخواســته اســت جــان خــود را بــا هــم آوردی در چنیــن نبــرد نابرابــری بــه خطــر 
انــدازد. امــا چنیــن اندیشــه ای از مغــز مــرد جــوان نگذشــته بــود. وقتــی بــه جانــب 
شــائول بازگشــت تمنا کرد که زره ســنگین را از تن به در آورد و گفت: » با این ها 
نمــی توانــم رفــت چــون کــه نیازمــوده ام «. زره پادشــاه را از تــن درآورد، و تنهــا چــوب 
دســتیاش، انبــان شــبانی و فالخنــش را در دســت گرفــت. پنــج ســنگ صیقلــی را 
از نهــر برداشــت و در انبانــش گــذارد و فالخــن بــه دســت بــه فلســطینی نزدیــک تــر 
گردیــد. غــول جســورانه پــا پیــش نهــاد، بــا ایــن انتظــار کــه زورآورتریــن جنــگاور اســرائیل 
را پیــش روی خــود ببینــد. ســالح دار وی از پیــش او مــی دویــد و آن چنــان بــه نظــر 
مــی رســید کــه هیــچ چیــزی نمــی توانــد در مقابلــش ایســتادگی نمایــد. همیــن کــه بــه 
داود نزدیــک تــر گردیــد، چیــزی جــز جوانکــی ندیــد کــه او را بــه واســطه جوانــی اش 
پســرک خطــاب نمــود. ســرخی ســیمای داود نشــان از ســالمت داشــت و انــدام 
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متناســبش کــه در زیــر زره حفاظــت نشــده بــود، بــه ســود او نشــان داده مــی شــد؛ بــا 
ایــن احــوال بیــن ظاهــر جــوان او و تناســبات عظیــم الجثــه مــرد فلســطینی، تفــارت 

از زمیــن تــا آســمان بــود.
جلیــات از شــگفتی و خشــم بــه خــود پیچیــد. فریــاد بــرآورد: » آیــا مــن ســگ 
هســتم کــه بــا چوبدســتی نــزد مــن مــی آئــی؟ «. ســپس هرچــه نفریــن از جانــب تمــام 
خدایانــی کــه مــی شــناخت نثــار داود کــرد. » آنــگاه بــا تمســخر بانــگ زد: نــزد مــن بیــا 

تــا گوشــت تــو را بــه مرغــان هــوا و درنــدگان صحــرا بدهــم «.
داود خود را در برابر پهلوان فلســطینیان تضعیف نکرد. قدم به جلو گذاشــت و 
بــه هــم آوردش خطــاب نمــود: » تــو بــا شمشــیر و نیــزه و مــزراق نــزد مــن مــی آیــی، امــا مــن 
به اسم خداوند ، خدای لشکرهای اسرائیل که او را به ننگ آورده ای نزد تو می آیم. 
و خداونــد امــروز تــو را بــه دســت مــن تســلیم خواهــد کــرد و تــو را زده، ســر تــو را از تنــت 
جــدا خواهــد کــرد، و الشــه هــای لشــکر فلســطینیان را امــروز بــه مرغــان هــوا و درنــدگان 
زمین خواهم داد تا تمامی زمین بدانند که در اسرائیل خدایی هست. و تمامی این 
جماعت خواهند دانست که خداوند به شمشیر و نیزه خالصی نمی دهد زیرا که 

جنگ از آن خداوند اســت و او شــما را به دســت ما خواهد داد «.
در  شــادمان  و  پیــروز  نگاهــی  و  داشــت  طنیــن  او  لحــن  در  ترســی  بــی  زنــگ 
ســیمای موزونــش مــوج مــی زد. ایــن ســخنان او بــا صوتــی واضــح و آهنگیــن در هــوا 
طنیــن افکــن شــدند و بــه روشــنی بــه گــوش هــزاران ســپاهی آمــاده نبــرد رســیدند. 
خشــم جلیــات بــه حــد انفجــار رســید. بــا غیــظ کالهخــودش را کــه از پیشــانی اش 
انتقــام  رقیبــش  از  تــا  شــتافت  جلــو  بــه  و  برداشــت  ســر  از  کــرد،  مــی  محافظــت 
کشــد. پســر یَّســا خــود را بــرای روبرویــی بــا دشــمنش آمــاده مــی کــرد. » و چــون 
فلســطینی برخاســته، پیــش آمــد و بــه مقابلــه داود نزدیــک شــد، داود شــتافته بــه 
مقابلــه فلســطینی بــه ســوی لشــکر دویــد. و داود دســت خــود را بــه کیســه اش بــرد 
و ســنگی از آن برگرفتــه، از فالخــن انداخــت و بــه پیشــانی فلســطینی زد، و ســنگ 

بــه پیشــانی او فــرو رفــت کــه بــر روی خــود بــه زمیــن افتــاد «.
تعجــب در میــان صفــوف هــر دو ســپاه مــوج مــی زد. آنــان اطمینــان داشــتند 
کــه داود هــالک خواهــد گردیــد؛ ولــی وقتــی ســنگ، بــا صــدای بــاد در هــوا بــه پــرواز 
درآمــد و مســتقیم بــه هــدف اصابــت نمــود، دیدنــد کــه جنــگاور نیرومنــد در جــای 
خــود لرزیــد، بــر دســتانش افتــاد، گویــی دچــار کــوری ناگهانــی شــده اســت. غــول 
چرخیــد و تلوتلــو خــورد و هــم چــون درخــت بلوطــی کــه قطعــش کــرده باشــند، بــر 
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زمیــن افتــاد. داود لحظــه ای درنــگ نکــرد. بــر روی هیــکل فلســطینی برخــاک افتــاده 
جهیــد و بــا دو دســت شمشــیر ســنگین جلیــات را بلنــد کــرد. تــا لحظــه ای پیــش، 
غــول مــی بالیــد کــه بــا آن ســر از بــدن وی جــدا خواهــد کــرد و بدنــش را بــه مرغــان و 
درنــدگان زمیــن خواهــد داد، ولــی اکنــون ســر مــرد الف زن از روی بدنــش غلطیــد، و 

بــا ایــن کار غریــو شــادی از اردوی اســرائیلی برخاســت.
بــه عقــب  تازیانــه زد، و متعاقــب آن منتــج  بــر جــان فلســطینی هــا  وحشــت 
نشــینی ناگهانــی آنــان گردیــد. بــا تعقیــب دشــمنان شــان کــه در حــال فــرار بودنــد، 
فریــاد ظفرمندانــه یهودیــان در بیــن قلــل کــوه هــا پــژواک یافــت. » فلســطینیان را 
تــا َجــّت و َعقــرون تعاقــب نمودنــد و مجروحــان فلســطینیان بــه راه َشــعِریم تــا بــه 
َجــّت و َعقــرون افتادنــد. و بنــی اســرائیل از تعاقــب نمــودن فلســطینیان برگشــتند و 
اردوی ایشــان را غــارت نمودنــد. و داود ســر فلســطینی را گرفتــه، بــه اورشــلیم آورد 

امــا اســلحه او را در خیمــه خــود گذاشــت «.
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» داود گریزان « 

این فصل بر اساس کتاب اول سموئیل بابهای 18 تا 22 تدوین گردیده است[

شــائول پــس از بــه هالکــت رســیدن جلیــات، داود را نــزد خــود نــگاه داشــت و 
بــه او اجــازه نــداد بــه خانــه پــدرش بازگــردد. و ایــن چنیــن بــود کــه: » دل یوناتــان بــر 
دل داود پیونــد اخــوت خــورد و یوناتــان او را مثــل جــان خویــش دوســت داشــت «. 
یوناتــان و داود بــا هــم عهــد بســتند کــه هــم چــون بــرادر باشــند، و پســر پادشــاه ردایــی 
را کــه در بــرش بــود بیــرون کــرده، آن را بــه داود داد و رخــت خــود، حتــی شمشــیر و 
کمان و کمربند خویش را نیز داد. آنان در مورد بزرگ ترین مسئولیت ها به داود 
اطمینان داشــتند، با این حال فروتنی اش را نگاه داشــته، محبت مردم و خاندان 

ســلطنتی را بــرای خــود کســب کــرده بــود.
» و داود بــه هرجایــی کــه شــائول او را مــی فرســتاد بیــرون مــی رفــت، و عاقالنــه 
حرکت می-کرد؛ و شائول او را بر مردان جنگی خود گماشت «. داود محتاط و 
وفــادار بــود، و روشــن بــود کــه او از برکــت خداونــد بهــره منــد اســت. هــر از چنــدی، 
شــائول بــه ناشایســتگی اش بــرای حکومــت بــه اســرائیل پــی مــی بــرد و احســاس 
مــی نمــود کــه امنیــت ســلطنت بــه وســیله ارتباطــش بــا فــردی کــه از خداونــد دســتور 
دریافــت مــی کنــد، بیــش تــر تأمیــن خواهــد گردیــد. هــم چنیــن شــائول امیــدوار بــود 
کــه رابطــه بــا داود مــی توانــد محافــظ او باشــد. از زمانــی کــه داود مــورد لطــف و 
محافظــت خداونــد قــرار گرفتــه بــود، حضــورش بــه شــائول، هــر زمــان کــه رهســپار 

جنــگ مــی شــد، احســاس امنیــت مــی داد.
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ایــن مشــیت خداونــد بــود کــه داود و شــائول را بــا هــم مرتبــط گردانــد. موقعیــت 
داود در دربــار مــی توانســت او را از امــور آگاه نمایــد تــا بــرای آینــده پــر شــوکتش آمــاده 
گــردد. ایــن امــر باعــث مــی شــد اعتمــاد قــوم را کســب نمایــد. تحــوالت و ســختی 
هایــی کــه بــه واســطه دشــمنی شــائول بــرای او رخ مــی داد، منجــر بــه ایــن مــی گردیــد 
کــه وابســتگی اش بــه خداونــد را بیــش تــر احســاس نمــوده، همــه اعتمــادش را بــر او 
متمرکــز گردانــد. دوســتی و صمیمــت یوناتــان و داود نیــز از مشــیت خداونــد بــود تــا 

بدیــن وســیله جــان فرمانــروای آینــده اســرائیل را حفــظ نمایــد.
خداونــد از طریــق همــه ایــن امــور در هــدف عظیمــش بــرای داود و قــوم اســرائیل 
کار مــی کــرد. بــا ایــن حــال طولــی نکشــید کــه شــائول صمیمیتــش را از داود برگرفــت. 
هنگامــی کــه شــائول و داود از نبــرد بــا فلســطینیان بــاز مــی گشــتند، » زنــان از جمیــع 
شــهرهای اســرائیل بــا دف هــا و شــادی و بــا آالت موســیقی ســرودخوانان و رقــص 
کنــان بــه اســتقبال شــائول پادشــاه بیــرون آمدنــد «. گروهــی آواز ســر دادنــد، » شــاول 
هــزاران خــود را کشــته اســت « و گروهــی دیگــر در ادامــه پاســخ مــی دادنــد، » و داود 
ده هــزاران خــود را کشــته اســت «. دیــو حســادت بــر دل شــاه مســلط شــد. از ایــن 
خشــمگین بــود کــه زنــان اســرائیل در ســرودهای شــان داود را بیــش از خــود او تمجیــد 
مــی نماینــد. بــه جــای ایــن کــه بــر ایــن احساســات حســادت آمیزغلبــه نمایــد، ضعــف 
شــخصیتی خــود را آشــکار نمــود و بانــگ زد: » بــه داود ده هــزاران دادنــد و بــه مــن 

هــزاران دادنــد، پــس غیــراز ســلطنت برایــش چــه باقــی اســت «.
یکــی از ضعــف هــای بــزرگ شــخصیت شــائول، مــورد پســند واقــع شــدن در نظــر 
دیگــران بــود. ایــن ویژگــی نفــوذی مهارکننــده بــر افــکار و کــردار وی داشــت؛ همــه چیــز 
نشــان از نیــاز او بــه تمجیــد و ســتایش داشــتند. معیــار درســت و اشــتباه هــر چیــز بــرای 
او، معیار حقیر کف زدن های عموم بود. زندگی کسانی که برای خشنودی دیگران 
زندگی می کنند، به جای آن که مورد پســند خداوند باشــند، هرگز در امان نیســت. 
جــاه طلبــی شــائول در ایــن بــود کــه در نظــر مــردم همیشــه اول باشــد؛ و زمانــی کــه ایــن 
ســرودهای تمجیدآمیــز خوانــده شــدند، محکومیــت قطعــی بــه ذهــن شــاه خطــور کــرد 

کــه داود قلــب مــردم را از آن خــود نمــوده، بــر تخــت او ســلطنت خواهــد کــرد.
شائول درب قلب خود را به سوی حسادتی که روحش را مسموم می نمود، 
گشــود. علــی رغــم درس هایــی کــه از ســموئیل نبــی دریافــت کــرده بــود، کــه بــه او 
مــی آموخــت هرچــه را کــه خداونــد برگزیــده باشــد، بــه انجــام خواهــد رســاند و هیــچ 
کــس نمــی توانــد مانــع خواســت او باشــد، پادشــاه بــه اثبــات رســاند کــه از نقشــه 
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هــا یــا قــدرت هــای خداونــد هیــچ آگاهــی نــدارد. حاکــم اســرائیل خواســت و اراده 
خــود را در برابــر خواســت آن حقیقــت جــاودان قــرار داده بــود. شــائول بــه هنــگام 
حکومــت بــر اســرائیل، نیاموختــه بــود کــه بایــد نخســت بــر روح خــود حکومــت کنــد. 
بــه انگیــزه هایــش اجــازه داد کــه اختیــار داوری هایــش را بــه دســت گیرنــد؛ تــا ایــن 
کــه در غضــب غــرق گردیــد. هــرگاه آمــاده مــی شــد جــان کســی کــه جــرأت مــی نمــود 
در برابــر خواســته هــای او بایســتد را بگیــرد، حملــه هــای خشــم بــه او دســت مــی 
دادنــد. پــس از ایــن جنــون، مغمــوم مــی شــد، خــود را تحقیــر مــی نمــود و پشــیمانی 

همــه کرانــه هــای روحــش را در برمــی گرفــت.
بــه نظــر مــی رســید  او عاشــق شــنیدن صــدای چنــگ داود بــود، آن گونــه کــه 
روحیــه شــرارت بــرای مدتــی هــم کــه شــده، او را بــه حــال خــود وامــی گــذارد؛ امــا یــک 
روز کــه مــرد جــوان در برابــرش مشــغول خنیاگــری بــود، آن گاه کــه از ســازش نــوای 
دل نشــینی بــه گــوش مــی رســید و ســتایش خداونــد را در ترانــه اش مــی خوانــد، 
شــائول بــه ناگهــان نیــزه اش را بــه ســوی نوازنــده پرتــاب نمــود تــا بــه زندگــی اش خاتمــه 
دهــد. جــان داود بــا مداخلــه خداونــد نجــات یافــت، و بــی هیــچ آســیبی از خشــم 

پادشــاه دیوانــه جــان بــه ســالمت بــه در بــرد.
بــه دنبــال  تــر  هــم چنــان کــه نفــرت شــائول از داود فزونــی مــی گرفــت، بیــش 
بــر ضــد مســیح  تــا جانــش را بگیــرد؛ امــا هیــچ یــک از نقشــه هایــش  فرصتــی بــود 
بــر او حاکــم  خداونــد موفــق نشــدند. شــائول خــود را در اختیــار روح پلیــدی کــه 
شــده بــود، قــرار داد؛ امــا داود بــه خدایــی ایمــان داشــت کــه بهتریــن مشــورت هــا 
را در اختیــار داشــت و بیــش تریــن نیــرو را بــرای نجــات. » ابتــدای حکمــت تــرس 
از خداونــد اســت « )امثــال 9: 10(، و دعاهــای داود دائمــاً بــه ســوی خــدا بــود تــا 

همیشــه بــه بهتریــن شــکلی در حضــور او گام بــردارد.
شــاه کــه آرزو مــی کــرد از وجــود رقیبــش خالصــی یابــد، » وی را از نــزد خــود دور 
کــرد و او را ســردار هــزاره خــود نصــب نمــود ... امــا تمامــی اســرائیل و یهــودا داود 
را دوســت مــی داشــتند « . مــردم از دیــدن شایســتگی هــای داود عاجــز نبودنــد، و 
نیــز مــی دیدنــد کــه امــوری کــه بــا دودلــی بــه دســت او ســپرده مــی شــدند، ماهرانــه 
از شــخصیتی  جــوان حاکــی  مــرد  هــای  گردنــد. مشــاوره  مــی  اداره  و خردمندانــه 
بــا خاطــری آســوده  تــوان  خردمنــد و بصیــر داشــتند، و نشــان مــی دادنــد کــه مــی 
بدانــان عمــل نمــود؛ درحالــی کــه داوری هــای شــائول در مواقعــی بــی اعتمــادی را 

مــی انگیختنــد و تصمیماتــش نشــان از بــی خــردی داشــتند.
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گرچــه شــائول همیشــه گــوش بــه زنــگ فرصتــی بــود تــا داود را نابــود نمایــد، بــا 
ایــن وجــود از او مــی ترســید زیــرا کــه معلــوم بــود خداونــد بــا او اســت. شــخصیت 
معصــوم داود خشــم شــاه را برمــی انگیخــت؛ مــی پنداشــت کــه وجــود و زندگــی 
داود، مالمــت دیگــران را بــه جانــش مــی  ریــزد، زیــرا مــی دیــد کــه در تقابــل بــا وی 
کاســتی هــای شــخصیت وی عیــان مــی گردنــد. حســادت بــود کــه شــائول را بیچــاره 
کــرده، تــاج و تختــش را بــه خطــر انداخــت. چــه شــیطنت هــای ناگفتــه ای کــه ایــن 
ویژگــی پلیــد در جهــان مــا انجــام داده اســت! همــان دشــمنی کــه در قلــب شــائول 
موجــود بــود، دل قابیــل را برعلیــه بــرادرش هابیــل برآشــفت، زیــرا کــه اعمــال هابیــل 
برحــق بودنــد و خداونــد او را جــالل مــی داد، و از طــرف دیگــر اعمــال او شــرورانه 
بــود و خداونــد نمــی توانســت بدانــان برکتــی دهــد. حســادت فرزنــد غــرور اســت، 
و اگــر در قلبــی ســاکن گــردد، بــه نفــرت تبدیــل گشــته، در نهایــت بــه انتقــام و قتــل 
منجــر مــی گــردد. شــیطان شــخصیت خــود را در خشــم شــائول برعلیــه کســی کــه بــه 

او آزاری نرســانده بــود، عیــان ســاخت.
پادشــاه داود را بــه شــدت تحــت نظــر گرفــت، بــه ایــن امیــد کــه مــواردی از بــی 
خــردی یــا بــی مالحظگــی را بیابــد تــا شــاید بتوانــد بهانــه ای بــرای رســوایی او بیابــد. 
احســاس مــی کــرد تــا جــان آن جــوان را نگیــرد و بازهــم بــرای اعمــال شــرورانه اش در 
برابــر قــوم موجــه نباشــد، راضــی نمــی گــردد. دامــی بــرای داود گســترد و ابــرام ورزیــد تــا 
جنگی را برعلیه فلسطینیان با قدرت بیش تری رهبری نماید، و به او وعده داد که 
بزرگ ترین دخترش را به عنوان پاداش شــجاعت هایش به همســری او در خواهد 
آورد. پاســخ فروتنانــه داود بــه ایــن پیشــنهاد ایــن بــود کــه: » مــن کیســتم و جــان مــن و 
خانــدان پــدرم در اســرائیل چیســت تــا دامــاد پادشــاه بشــوم «. شــاه عــدم صمیمیــت 

خــود را بــا شــوهر دادن شــاهزاده خانــم بــه شــخص دیگــری عیــان گردانــد. 
عالقــه دختــر کوچــک شــائول، میــکال، بــه داود، فرصــت دیگــری بــه شــائول داد 
تــا بــرای رقیبــش دسیســه دیگــری بچینــد. نــکاح میــکال بــه ایــن شــرط بــه مــرد جــوان 
وعــده داده شــد کــه گــواه قانــع کننــده ای مبنــی بــر شکســت و کشــته شــدن تعــداد 
مشــخصی از دشــمنان قــوم شــان ارائــه نمایــد. » و شــائول فکــر کــرد کــه داود را بــه 
دســت فلســطینیان بــه قتــل رســاند «. امــا خداونــد حافــظ خــادم خــود بــود. داود 
فاتحانــه از جنــگ بازگشــت تــا بدیــن ترتیــب دامــاد پادشــاه گــردد. » میــکال، دختــر 
شــائول، او را دوســت مــی داشــت « و پادشــاه خشــمگین مــی دیــد کــه همــه نقشــه 
هایــش منجــر بــه ارتقــای کســی شــده اســت کــه تنهــا نابــودی اش را مــی خواســته. 
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هنوز هم اطمینان داشــت که او همان مردی اســت که خداوند گفته بود بهتر از 
او اســت، و بایــد بــه جــای او بــر تخــت اســرائیل ســلطنت نمایــد. تمــام نقــش هایــی 
کــه بــازی کــرده بــود را کنــار گذاشــت و بــه یوناتــان و افســران دربــار دســتور داد تــا 

جــان کســی را کــه از او تنفــر داشــت بگیرنــد.
یوناتــان دســتور پادشــاه را بــر داود فــاش ســاخت و بــه او پیشــنهاد کــرد خــود 
را پنهــان ســازد تــا او از پــدرش تقاضــا نمایــد از جــان ناجــی اســرائیل درگــذرد. وی 
کارهایــی را کــه داود بــرای حفــظ افتخــار اســرائیل و حتــی جــان قــوم انجــام داده بــود، 
بــه شــاه خاطــر نشــان ســاخت، و نیــز از گنــاه بزرگــی کــه بــرای قاتــل کســی کــه خداونــد 

بــرای از هــم پاشــیدن دشــمنان شــان از او اســتفاده کــرده بــود، ســخن گفــت.
وجــدان شــاه از ایــن ســخنان متأثــر گردیــد و قلبــش نــرم شــد. » و شــائول قســم 
خورد که به حیات خداوند او کشته نخواهد شد «. داود را به نزد شائول آوردند 

و او هــم چــون گذشــته در حضــور پادشــاه بــه خدمــت مشــغول گردیــد.
باز هم جنگ بین اســرائیل و فلســطین درگرفت و داود رهبری ارتش را بر ضد 
دشــمنان بــه دســت گرفــت. پیــروزی بزرگــی نصیــب یهودیــان گردیــد و مردمــان کلیــه 
ســرزمین شــجاعت و خــرد او را ســتودند. ایــن امــر باعــث شــد کــه کینــه هــای گذشــته 
شــائول برعلیــه او از نــو بــه جوشــش آینــد. هنگامــی کــه مــرد جــوان در حضــور شــاه 
مــی نواخــت و بــا نــوای دل انگیــز ســازش فضــای کاخ را پــر مــی کــرد، خشــم شــائول بــر 
او غلبــه کــرد و زوبینــی بــه ســویش پرتــاب نمــود، بــا ایــن تصــور کــه نوازنــده را بــه دیــوار 
خواهــد دوخــت؛ امــا فرشــته خداونــد مســیر زوبیــن را تغییــر داد. داود گریخــت و بــه 
ســوی خانــه خــود شــتافت. شــائول جاسوســانی را گســیل داشــت تــا شــاید او را بــه 

هنــگام خــروج از خانــه در صبــح گاهــان دســتگیر نمــوده، جانــش را بســتانند.
میــکال داود را از نیــت پــدرش آگاه ســاخت. از او درخواســت نمــود کــه بــرای 
نجــات جانــش بگریــزد، و او را از پنجــره بــه پاییــن فرســتاده، بدیــن ترتیــب او را فــراری 
داد. داود بــه نــزد ســموئیل در رامــه گریخــت، و پیامبــر کــه از ناخشــنودی شــاه نمــی 
ترســید، بــه فــراری خــوش آمــد گفــت. خانــه ســموئیل در مقایســه بــا کاخ ســلطنتی 
مــکان بســیار آرامــی بــود. در ایــن مــکان بــود کــه خــادم خداونــد بــه کار خــود در میــان 
بــا دقــت خواســت  بــا او بودنــد کــه  نیــز  انبیــا  از  تپــه هــا ادامــه مــی داد. گروهــی 
خداونــد را مــورد بررســی قــرار مــی دادنــد و بــا احتــرام بــه کلماتــی کــه از لــب هــای 
ســموئیل مــی آمــد، گــوش فــرا مــی دادنــد. درس هایــی کــه داود از معلــم اســرائیل 
آموخــت، بســیار گــران قــدر بودنــد. داود بــر ایــن بــاور بــود کــه نیروهــای شــائول بــه ایــن 
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مــکان مقــدس حملــه نخواهنــد کــرد، امــا هیــچ مکانــی از نظــر فکــر آلــوده شــاه نومیــد 
مقــدس نبــود. ارتبــاط داود و ســموئیل حســادت پادشــاه را برانگیخــت کــه مبــادا 
اویــی کــه بــه عنــوان پیامبــر خداونــد در سراســر اســرائیل محتــرم داشــته مــی شــد، 
از نفــوذ خــود بــه نفــع رقیــب وی اســتفاده نمایــد. هنگامــی کــه شــاه از مــکان داود 
آگاه گردیــد، افســرانی را اعــزام نمــود تــا او را بــه ِجبعــه بیاورنــد، یعنــی جایــی کــه او 

تصمیــم گرفتــه بــود طــرح جنایــت کارانــه اش را بــه انجــام رســاند.
از شــائول  کــه  امــا کســی  بگیرنــد؛  را  تــا جــان داود  فرســتادگان راهــی شــدند 
نادیدنــی خداونــد  کــرد. فرشــتگان  مــی  بــود، آن هــا را مهــار  تــر و مقتدرتــر  بــزرگ 
بــا آنــان برخــورد نمودنــد، هــم چــون بلعــام کــه در راه نفریــن اســرائیل مــی رفــت. 
نمــوده، برعظمــت  آینــده رخ خواهــد داد،  آنچــه در  نبــوت  بــه  فرســتادگان شــروع 
و شــوکت خداونــد شــهادت دادنــد. خداونــد بــر خشــم آن مــردان حاکــم گشــت 
و قدرتــش را آشــکار ســاخت تــا از شــریر جلوگیــری نمایــد، درحالــی کــه از خــادم 

نمــود. مــی  خویــش توســط فرشــته ای محافظــت 
هــم چنــان کــه شــائول بــا غضــب در انتظــار بــه چنــگ آوردن داود بــود، اخبــار 
نمایــد،  احســاس  را  خداونــد  مالمــت  کــه  آن  جــای  بــه  امــا  رســید؛  او  گــوش  بــه 
نیــز  هــا  آن  نمــود.  اعــزام  تــری  بیــش  فرســتادگان  گردیــده،  پیــش  از  تــر  خشــمگین 
بــه گــروه قبلــی پیوســتند. ســومین  نبــوت  مغلــوب قــدرت روح خــدا شــدند و در 
گــروه نیــز گســیل شــدند؛ ولــی هنگامــی کــه بــه حلقــه انبیــا رســیدند، نفــوذ الهــی آنــان 
را نیــز در برگرفــت، و آنــان نیــز شــروع بــه نبــوت کردنــد. پــس از ایــن، شــائول تصمیــم 
گرفــت کــه خــود راهــی شــود، زیــرا کــه دشــمن مهلکــش دیگــر غیرقابــل مهــار شــده 
بــود. عزمــی جــزم داشــت کــه دیگــر منتظــر هیــچ فرصتــی بــرای کشــتن داود نمانــد؛ 
تصمیــم داشــت بــه محــض ایــن کــه بــه داود مــی رســید، بــا دســتان خــودش او را بــه 
قتــل رســاند؛ حــال هرچیــزی کــه متعاقــب ایــن کار او رخ مــی  داد، دیگــر مهــم نبــود.

بــا  نمــود. روح خــدا  دیــد و مهــار  را  او  از جانــب خــدا در راه  امــا فرشــته ای 
نیرویــش او را نــگاه داشــت، و هــم چنــان کــه بــه جلــو مــی رفــت و تحــت تأثیــر پیــش 
بینــی هــا و نغمــه هــای مقــدس قــرار داشــت، بــه درگاه خداونــد مشــغول بــه دعــا 
شــد. او آمــدن مســیح، نجــات دهنــده جهــان را پیــش گویــی نمــود. هنگامــی کــه 
بــه خانــه پیامبــر در رامــه رســید، باالپــوش خــود را کــه نشــان از مقامــش داشــت از 
تــن بــه درآورد و تمــام روز و شــب را تحــت تأثیــر روح القــدس در کنــار ســموئیل و 
شــاگردانش گذراند. مردم دور هم جمع شــده بودند تا شــاهد این صحنه عجیب 
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باشــند، و ایــن تجربــه پادشــاه تــا دور دســت هــا دهــان بــه دهــان نقــل گردیــد. بدیــن 
ترتیــب، در اواخــر دوران ســلطنتش، ایــن واقعــه تبدیــل بــه ضــرب المثلــی شــد کــه 

مــی گفــت شــائول هــم میــان انبیــا بــود.
داود  بــه  خــورد.  شکســت  منظــورش  بــه  رســیدن  در  ظالــم  پادشــاه  دیگــر  بــار 
اطمینان داد که با او قصد آشــتی دارد، اما داود اعتماد چندانی به ندامت های 
شــاه نداشــت. او از فرصــت بــرای فــرار اســتفاده کــرد تــا مبــادا حــال و هــوای شــاه 
هم چون گذشــته، دوباره تغییر کند. او از پادشــاه دل شکســته شــده بود و بســیار 
طــول کشــید تــا یــک بــار دیگــر دوســت خــود، یوناتــان را ببینــد. او کــه از بــی گناهــی 
پسر پادشاه آگاه بود، در پی او گشت تا از وی پرسشی تأثیرگذار نماید. پرسید: 
» چــه کــرده ام و عصیانــم چیســت و در نظــر پــدرت چــه گناهــی کــرده ام کــه قصــد 
جــان مــرا دارد؟» یوناتــان برایــن بــاور بــود کــه پــدرش دیگــر چنیــن منظــوری نــدارد تــا 
جــان داود را بگیــرد. یوناتــان بــه او گفــت: » حاشــا، تــو نخواهــی مــرد. اینــک پــدر مــن 
امــری بــزرگ و کوچــک نخواهــد کــرد جــز آن کــه مــرا اطــالع خواهــد داد. پــس چگونــه 
پــدرم ایــن امــر را از مــن مخفــی بــدارد؟ نــه چنیــن نیســت «. یوناتــان، پــس از نمایــش 
پــدرش هنــوز هــم  بــاور کنــد کــه  چشــمگیر قــدرت خداونــد، دیگــر نمــی توانســت 
بخواهــد بــه داود آســیب رســاند، زیــرا کــه ایــن امــر تمــرد از خداونــد را آشــکارا نشــان 
مــی داد. امــا داود قانــع نشــد. بــا صداقــت تمــام بــه یوناتــان اعــالم داشــت: » و لکــن 
بــه حیــات خداونــد و حیــات تــو کــه در میــان مــن و مــوت یــک قــدم بیــش نیســت «.

بــه هنــگام مــاه نــو، جشــنواره ای مقــدس در اســرائیل برگــزار مــی گردیــد. ایــن 
جشــن روز بعــد از مصاحبــت داود و یوناتــان رخ مــی داد. انتظــار مــی رفــت کــه 
در ایــن جشــن، مــرد جــوان و پادشــاه بــر ســر یــک میــز حاضــر شــوند؛ امــا داود از 
حاضرشــدن باک داشــت، و امور این طور ترتیب داده شــد که به دیدار برادرانش 
بــه بیــت لحــم بــرود. در بازگشــت بایــد خــود را در مزرعــه ای پنهــان مــی ســاخت کــه 
از تــاالر ضیافــت چنــدان دور نبــود، تــا بــه مــدت ســه روز خــود را از چشــم پادشــاه 
بــا خبــر مــی ســاخت. اگــر  دور نگــه دارد؛ یوناتــان او را از عکــس العمــل شــائول 
دربــاره پســر یَّســا پــرس وجویــی بــه عمــل مــی آمــد، یوناتــان بایــد مــی گفــت او بــه خانــه 
رفتــه اســت تــا در مراســم قربانــی خانــواده پــدرش شــرکت جویــد. اگــر هیــچ حرکــت 
غضــب آلــودی از شــاه ســر نمــی زد، و تنهــا مــی گفــت: » خــوب اســت «، آن گاه 
بازگشــت داود بــه دربــار امــن بــود. امــا اگــر از ایــن غیبــت خشــمگین مــی شــد، ایــن 

امــر فــرار داود را مســلم مــی گردانــد. 
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در اولیــن روز از جشــن، شــاه هیــچ پرسشــی در ارتبــاط بــا غیبــت داود مطــرح 
کــرد:  یافــت، ســئوال  را خالــی  کــه در دومیــن روز جــای وی  امــا هنگامــی  نکــرد، 
» چــرا پســر یَّســا، هــم دیــروز و هــم امــروز بــه غــذا نیامــد؟ یوناتــان در جــواب شــائول 
گفــت داود از مــن بســیار التمــاس نمــود تــا بــه بیــت لحــم بــرود. و گفــت تمنــا ایــن 
کــه مــرا رخصــت بدهــی زیــرا خانــدان مــا را در شــهر قربانــی اســت و بــرادرم مــرا امــر 
فرمــوده اســت؛ پــس اگــر االن در نظــر تــو التفــات یافتــم، مرخــص بشــوم تــا بــرادران 
خــود را ببینــم. از ایــن جهــت بــه ســفره پادشــاه نیامــده اســت «. زمانــی کــه شــائول 
ایــن ســخنان را شــنید، بســیار خشــمگین شــد. او اعــالم نمــود تــا زمانــی کــه داود 
بــر تخــت اســرائیل بنشــیند، و خواســت  توانــد  نمــی  یوناتــان هرگــز  زنــده اســت، 
کــه بــی درنــگ از پــی داود بفرســتند تــا او را بــه مــرگ کیفــر دهنــد. بــار دیگــر یوناتــان 
شــفاعت دوســتش را نمــود و تقاضــا کــرد: » چــرا بمیــرد؟ چــه کــرده اســت؟ «. ایــن 
تقاضــا خشــم پادشــاه را شــیطانی تــر کــرد، و همــان زوبینــی را کــه بــه قصــد کشــتن 

داود پرتــاب نمــوده بــود، ایــن بــار بــه ســوی پســر خــود انداخــت.
شــاهزاده غمگیــن و رنجیــده از حضــور شــاه بیــرون آمــد، چــرا کــه دیگــر مهمــان 
آن ضیافــت نبــود. هنگامــی کــه در زمــان مقــرر بــه جایــی رســید کــه داود مــی بایســت 
از قصــد شــاه آگاه مــی گردیــد، روحــش ازغــم درهــم شکســت. دســت بــر گــردن 
بــر  را  اش  ســایه  پادشــاه  ســیاه  خشــم  گریســتند.  تلخــی  بــه  و  انداختنــد  یکدیگــر 
زندگــی مــرد جــوان انداختــه بــود، از ایــن رو غــم آنــان چنــان ســنگین بــود کــه بــه زبــان 
نمــی آمــد. ایــن بــود آخریــن ســخنان یوناتــان بــه داود پیــش از ایــن کــه هــر کــدام راه 
خــود را پیــش گیرنــد: » بــه ســالمتی بــرو چــون کــه مــا هــر دو بــه نــام خداونــد قســم 
خــورده، گفتیــم کــه خداونــد در میــان مــن و تــو در میــان ذریــه تــو تــا بــه ابــد باشــد «.

پســر پادشــاه بــه ِجبعــه بازگشــت، و داود بــه ســوی نــوب شــتافت، یعنــی شــهر 
بنیامیــن متعلــق  قبیلــه  بــه  و  قــرار داشــت  مــکان  آن  مایلــی  کــه در چنــد  کوچکــی 
بــود. خیمــه مقــدس از شــیلوهه بدیــن مــکان منتقــل شــده بــود، و کاهــن اعظــم، 
بــه  بــه کــدام ســو،  ایــن جــا خدمــت می-کــرد. داود نمــی دانســت  اَِخیَملَــک، در 
جــز خــادم خــدا، بگریــزد. همیــن کــه بــا شــتاب، و ظاهــراً تنهــا، بــا چهــره ای نگــران و 
غمگیــن، بــه درون آمــد، کاهــن بــا شــگفتی بــه او نگریســت. پرســید چــه شــده اســت 
کــه بــدان جــا آمــده. مــرد جــوان از تــرس لــو رفتــن، و از روی ناچــاری بــه فریــب روی 
آورد. داود بــه کاهــن گفــت کــه شــاه او را بــه دلیــل پیامــی ســری بــدان جــا گســیل 
داشــته کــه بایــد بــا نهایــت ســرعت انجــام پذیــرد. در ایــن جــا بــود کــه داود نقصــان 
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ایمانــش بــه خداونــد را نشــان داد کــه ایــن امــر بــه قیمــت جــان کاهــن اعظــم تمــام 
شــد. اگــر حقیقــت بــه ســادگی بازگــو شــده بودنــد، اخیملــک مــی دانســت بــرای 
نجات جان وی چه راهی را در پیش گیرد. این فرموده خداوند اســت که راســت 
گویــی بایــد مشــخصه مردمــش باشــد، حتــی هنگامــی کــه در خطــر بزرگــی باشــند. 
داود از کاهــن پنــج قــرص نــان تقاضــا نمــود. مــرد خــدا چیــزی جــز نــان مقــدس در 
دســت نداشــت، امــا داود توانســت بــر محظــورات اخالقــی خــود فائــق آیــد، نــان را 

گرفــت تــا رفــع گرســنگی نمایــد.
اکنــون خطــر جدیــدی بــه خــودی خــود ظاهــر گردیــد. دوآغ، سرپرســت شــبانان 
شائول، که مدعی بود به دین یهودیان ایمان دارد، برای انجام فرائض دینی خود، 
بــه آن مــکان وارد گشــت. داود بــه محــض دیــدن ایــن مــرد تصمیــم گرفــت بــه شــتاب 
ملجــای دیگــری از بــرای خــود بیابــد، و از پــی یافتــن ســالح برآمــد تــا در صــورت نیــاز 
از خــود دفــاع نمایــد. از اخیملــک تقاضــای شمشــیر کــرد، و در پاســخش گفتــه شــد 
هیــچ شمشــیری بــه جــز آن کــه متعلــق بــه جلیــات بــود در آن جــا موجــود نیســت. از 
ایــن شمشــیر بــه عنــوان یــادگار در خیمــه نگهــداری مــی شــد. داود در پاســخ گفــت: 
» مثــل آن، دیگــری نیســت. آن را بــه مــن بــده «. بــه محــض در دســت گرفتــن ایــن 
شمشــیر کــه یــک بــار از آن بــرای نابــودی پهلــوان فلســطینیان اســتفاده کــرده بــود، 

دوبــاره شــهامت در او جانــی تــازه گرفــت.
داود بــه نــزد اَخیــش، َملــک َجــّت گریخــت؛ زیــرا احســاس مــی کــرد در میــان 
دشــمنان مــردم خــود امنیــت بیــش تــری دارد تــا در قلمــرو شــائول. ولــی بــه اَخیــش 
اطالع دادند که داود همان کســی اســت که چند ســال پیش پهلوان فلســطینی را 
از پــای درآورده، و او کــه در پــی پناهگاهــی در میــان دشــمنان اســرائیل مــی گشــت، 
اکنــون خــود را در خطــر بزرگــی مــی دیــد. امــا بــه تظاهــر بــه جنــون، دشــمنانش را 

فریــب داد و بدیــن ترتیــب بازهــم گریخــت.
و  کــرد،  اعتمــادی  بــی  بــه خداونــد  نــوب  در  کــه  بــود  ایــن  داود  اولیــن خطــای 
دومیــن خطایــش فریــب اخیملــک بــود. داود خصوصیــات شــریفی را از خــود بــروز 
داده بــود و اعمــال نیکویــش موجــب اعتبــار وی در میــان مــردم گشــته بــود؛ امــا آن 
گاه کــه آزمونــی بــر وی واقــع شــد، ایمانــش بــه لــرزه درآمــده، ضعــف هــای انســانی 
اش آشــکار گردیــد. هــر انســانی را بــه چشــم یــک جاســوس یــا خائــن مــی دیــد. در 
شــرایطی بســیار خطرنــاک، داود چشــمانش را بــه ایمــان بــه خداونــد دوختــه بــود 
و غــول فلســطینی را از پــای درآورده بــود. بــه خداونــد ایمــان داشــت، و بــه نــام او 
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قــدم بــه میــدان نهــاد. لیکــن هنگامــی کــه مــورد تعقیــب قــرار گرفــت و تحــت آزار و 
جفــا واقــع شــد، سرگشــتگی و پریشــانی تقریبــاً پــدر آســمانی اش را از دیــده هــای 

او پنهــان داشــت.
بــا ایــن حــال تجربیــات در حــال آمــوزش داود بودنــد تــا خردمنــد باشــد؛ زیــرا کاری 
می کردند که او به ضعف خویش و لزوم وابســتگی همیشــگی به خداوند پی ببرد. 
آه کــه چقــدر حضــور روح خداونــد لــذت بخــش اســت آن گاه کــه بــه ســراغ جــان هــای 
افســرده و نومیــد مــی آیــد تــا دل هــای وحشــت زده را شــجاعت بخشــد، عاجــزان را 
قــوت دهــد و خادمیــن خســته خداونــد را از شــهامت و کمــک بهــره منــد گردانــد! آه 
کــه چــه خدایــی داریــم کــه بــه آرامــی بــه گناهــان مــا مــی پــردازد و شــکیبایی و لطفــش را 

در فالکــت، و بــه هنــگام ســردرگمی و غــم، بــر مــا آشــکار مــی نمایــد!
هرگونــه شکســت فرزنــدان خــدا از فقــدان ایمــان ناشــی مــی گــردد. وقتــی ســایه 
هــا روح را احاطــه مــی کننــد، وقتــی بــه دنبــال نــور و رهنمــود هســتیم، بایــد بــه ســوی 
بــاال نــگاه کنیــم؛ در آن جــا نــوری آن ســوی تیرگــی هــا اســت. داود نمــی بایســت بــرای 
یــک لحظــه هــم کــه شــده بــه خداونــد بــی اعتمــاد مــی شــد. دالیــل زیــادی بــرای اعتمــاد 
بــه او داشــت: وی مســح شــده خداونــد بــود، و فرشــتگان آســمانی او را در گرماگــرم 
اعمالــی  تــا  بودنــد  کــرده  مســلح  شــجاعت  بــه  را  او  بودنــد؛  کــرده  خطــر حفاظــت 
شــگفت انجــام دهــد؛ تنهــا اگــر افــکار خــود را از موقعیــت گیــج کننــده ای کــه در 
آن قــرار داشــت منحــرف کــرده بــود، و بــه جــای آن بــه قــدرت و شــوکت خداونــد مــی 
اندیشــید، حتــی در میــان ســایه هــای مــرگ نیــز احســاس آرامــش مــی کــرد؛ بــا اعتمــاد 
مــی توانســت وعــده خــدا را بــا خــود بازگــو نمایــد: » هــر آینــه کــوه هــا زایــل خواهــد 
شــد و تــل هــا متحــرک خواهــد گردیــد، لیکــن احســان مــن متحــرک نخواهــد گردیــد. 

خداونــد کــه بــر تــو رحمــت مــی کنــد ایــن را مــی گویــد « )اشــعیا ۵۴: 10(.
داود در میــان کــوه هــای یهــودا بــه دنبــال مخفیگاهــی مــی گشــت تــا از تعقیــب 
شــائول در امــان بمانــد. بــا گریختــن بــه غارَعــُدالّم بــه ایــن مهــم رســید، یعنــی جایــی 
کــه بــا نیرویــی قلیلــی مــی شــد جلــوی ارتــش بزرگــی را گرفــت.» و چــون برادرانــش 
داود  آمدنــد «. خانــواده  فــرو  او  نــزد  جــا  آن  پــدرش شــنیدند،  تمامــی خانــدان  و 
احســاس امنیــت نمــی کردنــد، زیــرا مــی دانســتند هــر آن ســوءظن هــای بــی دلیــل 
شــائول مــی توانســت، بــه دلیــل ارتبــاط   شــان بــا داود، متوجــه شــان گــردد. اکنــون 
مــی دانســتند یعنــی آن چیــزی را کــه اســرائیل هــم تدریجــاً بــه آن آگاه مــی شــد، کــه 
خداونــد داود را بــه عنــوان فرمانــروای آینــده قــوم خــود برگزیــده اســت؛ و بــر ایــن بــاور 
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بودنــد کــه حتــی بــا وجــودی کــه داود یــک فــراری پنهــان شــده در غــاری دور افتــاده 
بــود، جــان شــان در کنــار او بیــش  تــر در امــان خواهــد بــود تــا ایــن کــه در نزدیکــی 

دیوانگــی هــای شــاه حســود باشــند.
در غــار عــدوالم بــود کــه خانــواده بــار دیگــر بــا مهــر و محبــت گــرد هــم آمدنــد. پســر 
یَّســا مــی توانســت در حیــن چنــگ نواختــن، بخوانــد: » اینــک چــه خــوش و چــه دل 
پســند اســت کــه بــرادران بــه یــک دلــی بــا هــم ســاکن شــوند « )مزامیــر 1۳۳: 1(. او 
تلخــی بــی اعتمــادی برادرانــش را نســبت بــه خــود چشــیده بــود؛ و هماهنگــی ای کــه 
اکنــون جــای ناســازگاری را گرفتــه بــود، شــادی بــه قلــب هــای نفــی بلــد شــده مــی 

آورد. در ایــن جــا بــود کــه داود پنجــاه و هفتمیــن مزمــور را ســرود.
چنــدی از ایــن گردهمایــی نگذشــته بــود کــه عــده دیگــری کــه مــی خواســتند از 
آنــان پیوســتند. بســیار کســانی  بــه جمــع  فــرار کننــد  ســخت گیــری هــای پادشــاه 
بودنــد کــه اعتمــاد خــود را بــه فرمانــروای اســرائیل از دســت داده بودنــد، زیــرا کــه بــه 
خوبــی مــی دیدنــد او بــه توســط روح خــدا رهنمــون نمــی گــردد. بــه داود روی آوردنــد: 
» و هــر کــه در تنگــی بــود و هــر قــرض دار و هــر کــه تلخــی جــان داشــت، نــزد او جمــع 
آمدنــد، و بــر ایشــان ســردار شــد و تخمینــاً چهارصــد نفــر بــا او بودنــد «. در ایــن جــا 
داود حکومــت کوچــک خــود را داشــت، و نظــم و ترتیــب بــر آن مســتولی گشــت. 
احســاس  چنــدان  بازهــم  هــا،  در کوهســتان  نشــینی  عزلــت  وجــود  بــا  حتــی  امــا 
امنیــت نمــی نمــود، زیــرا دائمــاً گواهــی دریافــت مــی نمــود کــه شــاه هنــوز از مقصــود 

جنایــت کارانــه اش چشــم نپوشــیده اســت.
در نــزد پادشــاه مــوآب، پناهگاهــی بــرای پــدر و مــادر خــود یافــت، و پــس از آن، 
بــا هشــداری کــه از جانــب پیامبــر خداونــد دریافــت نمــود، از مخفیگاهــش بــه ســوی 
جنــگل حــارث گریخــت. تجربــه ای کــه داود در حــال گــذر از آن بــود، غیرضــروری 
و بــی ثمــر نبــود. خداونــد فصلــی از جنــس نظــم از بــرای او گشــوده بــود تــا خــود را 
در آن مــردی خردمنــد و نیــز پادشــاهی رحیــم و عــادل گردانــد. بــا جمــع فراریانــی 
کــه نــزد وی بودنــد، بــه آمادگــی بــه دســت گرفتــن کار شــائول مــی رســید، زیــرا کــه 
پادشــاه بــه واســطه خشــم جنایــت کار و بــی عقلــی هــای کــور خــود، دیگــر بــرای آن 
کار مناســب نبــود. انســان هــا نمــی تواننــد از مشــورت هــای خداونــد دوری کننــد 
و همــان آرامــش و خــردی کــه آنــان را قــادر مــی نمایــد عادالنــه و بــا بصیــرت عمــل 
کننــد، حفــظ نماینــد. هیــچ جنونــی هراســناک تــر و نومیدکننــده تــر از آن نیســت کــه 

از عقــل انســانی بــدون راهنمایــی هــای خداونــد اســتفاده کنیــم.
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شــائول طرحــی را در ســرمی پرورانــد تــا داود را در غــار عــدوالم بــه دام انداختــه، 
دستگیر کند، و هنگامی که مکشوف گردید داود پناهگاه خود را ترک کرده است، 
پادشاه از خشم به خود پیچید. فرار داود برای شائول هم چنان به شکل رازی باقی 
بــود. تنهــا بــرآوردی کــه مــی توانســت از ایــن امــر داشــته باشــد ایــن بــود کــه خائنانــی بایــد 

در اردوی او باشــند کــه پســر یَّســا را از طــرح و مــکان او مطلــع مــی نماینــد.
او بــه مشــاورانش تصریــح نمــود کــه توطئــه ای برعلیــه او چیــده شــده اســت، و 
بــا دادن هدایــای گــران بهــا و مقــام هــای بــاال تطمیــع شــان نمــود تــا آن هایــی را کــه 
بــا داود دوســتی کــرده انــد از میــان خــود لــو دهنــد. دوآغ ادومــی خبرچیــن آن هــا 
گردیــد. دوآغ کــه تحــت تأثیــر جــاه طلبــی و آز قــرار گرفتــه بــود، و نیــز از کاهــن بــه 
واســطه مالمــت گناهانــش نفــرت داشــت، دیــدار داود و اخیملــک را گــزارش داد 
و از ایــن مســئله ســود جســت تــا آتــش خشــم شــائول را برعلیــه مــرد خــدا برافــروزد. 
کالمــی کــه از زبــان شــیطان صفــت شــنیده شــد، آتــش دوزخ را برپــا کــرد و بدتریــن 
خشــم را در دل شــائول برانگیخــت. او کــه از شــدت خشــم بــه جنــون رســیده بــود، 
دســتور هالکــت همــه افــراد خانــواده کاهــن را صــادر نمــود. ایــن حکــم وحشــتناک 
بــه اجــرا درآمــد. نــه تنهــا اخیملــک، بــل تمامــی اعضــای خانــدان پــدری اش، مجموعاً 
هشــتاد و پنــج نفــر کــه ایفــود کتــان بــه تــن مــی کردنــد، بــه فرمــان پادشــاه و بــا دســتان 

دآغ بــه قتــل رســیدند.
» و نــوب را نیــز کــه شــهر کاهنــان اســت بــه دم شمشــیر زد و مــردان و زنــان و 
اطفال و شیرخوارگان و گاوان و االغان و گوسفندان را به دم شمشیر کشت «. 
ایــن کاری بــود کــه شــائول مــی توانســت تحــت نفــوذ شــیطان انجــام دهــد. هنگامــی 
کــه خداونــد گفتــه بــود شــرارت عمالیقیــان بــه انتهــای خــود رســیده و بــه او فرمــان داد 
تــا آنــان را کامــالً نابــود نمایــد، بــه ناگهــان خــود را رحیــم تــر از آن یافــت تــا کیفرالهــی 
را اجــرا کنــد، و جــان آن هایــی را کــه بایــد منهــدم مــی شــدند، خالصــی بخشــید؛ امــا 
اکنون، بی آن که فرمانی از جانب خداوند داشته باشد و نیز تحت رهنمودهای 
شــیطان، توانســت کاهن خدا را به قتل رســاند و نوب را بر ســر ســاکنین آن ویران 

کنــد. ایــن چنیــن اســت قلــب انســانی کــه از اوامــر خداونــد ســرپیچی مــی نمایــد. 
خبــر ایــن قتــل و عــام همــه اســرائیل را وحشــت زده کــرد. ایــن شــاهی بــود کــه 
آنــان برگزیــده بودنــد تــا مرتکــب چنیــن جنونــی گــردد، و چنــان رفتــار کــرده بــود کــه 
شــاهان ملــل دیگــر. تابــوت بــا آنــان بــود، لیکــن کاهنــی کــه از او پرســش مــی کردنــد، 

بــه دم شمشــیر بــه قتــل رســیده بــود. پــس از ایــن چــه رخ مــی داد؟
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 ]این فصل بر اساس کتاب اول سموئیل بابهای 22: 20-2۳؛ 
2۳ تا 27 تدوین گردیده است[

پس از کشتار سبعانه کاهنان خدا، » یکی از پسران اَِخیَملَک پسر اَخیتوب 
ابیاتــار، داود  و  کــرد.  فــرار  یافتــه در عقــب داود  نــام داشــت، رهایــی  ابیاتــار  کــه 
را مخبــر ســاخت کــه شــائول کاهنــان خداونــد را کشــت. داود بــه ابیاتــار گفــت 
روزی کــه دوآغ ادومــی در آن جــا بــود، دانســتم کــه او شــائول را البتــه مخبــر خواهــد 
ســاخت. پــس مــن باعــث کشــته شــدن تمامــی اهــل خانــدان پــدرت شــدم. نــزد مــن 
بمــان و متــرس زیــرا هــر کــه قصــد جــان مــن دارد، قصــد جــان تــو نیــز خواهــد داشــت. 

و لکــن نــزد مــن محفــوظ خواهــی بــود «.
داود که هنوز تحت تعقیب پادشاه بود، هیچ جای امن و آسوده ای نیافت. 
فلســطینیان  تصــرف  خطــر  از  را  شــهر  همراهــش،  شــجاع  جماعــت  قعیلــه،  در 
رهاندنــد، امــا حتــی در شــهری کــه مردمانــش را نجــات دادنــد هــم در امــان نبودنــد. 

از قعیلــه بــه بیابــان و کــوه زیــف عــازم شــد.
در ایــن زمــان، هنگامــی کــه داود در مســیر خــود کورســوئی مــی دیــد ، شــادی 
دیــدار یوناتــان نصیــب وی گردیــد کــه از مخفیــگاه او آگاه شــده بــود. آن لحظاتــی 
مــی  بــه طــور جداگانــه در محیــط و جامعــه خــود  ایــن دو دوســت هریــک  کــه  را 
گذراندنــد، بســی گــران قــدر بودنــد. هــر کــدام تجربیــات خــود را بــه دیگــری بازگــو 
نمــود، ســپس یوناتــان بــا ایــن گفتــه بــه داود دلگرمــی داد: » متــرس زیــرا کــه دســت 
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پــدر مــن، شــائول، تــو را نخواهــد جســت، و تــو بــر اســرائیل پادشــاه خواهــی شــد، 
و مــن دومیــن دو خواهــم بــود و پــدرم شــائول نیــز ایــن را مــی دانــد «. هــم چنــان کــه 
دربــاره کارهــای شــگفت خداونــد بــرای داود ســخن مــی گفتنــد، شــهامت بزرگــی 
بــر قلــب فــراری تحــت تعقیــب آمــد. » و هــر دو ایشــان بــه حضــور خداونــد عهــد 

بســتند و داود بــه جنــگل برگشــت و یوناتــان بــه خانــه خــود رفــت «. 
پــس از بازگشــت یوناتــان، داود بــا آوازهــای پرستشــی بــه قلــب خــود شــهامت 

داد، و ســرودهایش بــا نــوای چنــگ درهــم آمیختنــد: 
» بــر خداونــد تــوکل مــی دارم. چــرا بــه جانــم مــی گوییــد، مثــل مــرغ بــه کــوه خــود 
بگریــزد؟ زیــرا اینــک شــریران کمــان را مــی کشــند، و تیــر را بــه زه نهــاده انــد، تــا بــر 
راســت دالن در تاریکــی بیاندازنــد. زیــرا کــه ارکان منهــدم مــی شــوند، و مــرد عــادل 
چــه کنــد؟ خداونــد در هیــکل قــدس خــود اســت، و کرســی خداونــد در آســمان. 
چشــمان او مــی نگــرد، پلــک هــای وی بنــی آدم را مــی آزمایــد. خداونــد مــرد عــادل 
را امتحــان مــی کنــد، و امــا از شــریر و ظلــم دوســت، جــان او نفــرت مــی دارد « 

)مزامیــر 11: ۵-1(.
بــه  بــود،  رفتــه  شــان  ســرزمین  وحشــی  مناطــق  بــه  قعیلــه  از  داود  کــه  زیفیــان 
شــائول در ِجبعــه خبــر رســاندند کــه از محــل اختفــای داود آگاهنــد و شــاه را بــرای 
به دام انداختن او کمک خواهند نمود. اما به داود در مورد قصد آن ها هشدار 
داده شــد، پــس مــکان خــود را تغییــر داد و در کــوه هایــی بیــن َمعــون و بحرالمیــت 

بــه دنبــال پناهــگاه گشــت.
بازهــم بــرای شــائول خبــر آوردنــد: » اینــک داود در بیابــان َعیــن َجــدی اســت 
بــرای جســتجوی  تمامــی اســرائیل گرفتــه،  از  را  برگزیــده  نفــر  و شــائول ســه هــزار 
داود و کســانش بــر صخــره هــای بزهــای کوهــی رفــت. داود تنهــا ششــصد مــرد بــه 
همــراه داشــت، درحالــی کــه شــائول بــا یــک ارتــش ســه هــزار نفــره بــه ســوی او یــورش 
مــی بــرد. در غــاری دور افتــاده، پســر یَّســا و مــردان او تحــت اوامــر الهــی بودنــد تــا 
بداننــد چــه بایــد انجــام دهنــد. هــم چنــان کــه شــائول بــرای صعــود از کــوه هــا جــد 
و جهــد مــی نمــود، راهــش را تغییــر داد و بــه تنهایــی وارد غــاری شــد کــه داود و 
همراهانش در آن مخفی شده بودند. زمانی که مردان داود این صحنه را دیدند، 
بــه رهبرشــان اصــرار ورزیدنــد شــائول را بــه هالکــت برســاند. ایــن حقیقــت کــه شــاه 
در دســت آن هــا بــود، ایــن گونــه توســط ایشــان تفســیر شــد کــه خــدا خــود دشــمن-

شــان را بــه دســت آن هــا تســلیم داشــته، پــس بایــد او را از بیــن ببرنــد. داود بــرای 
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پذیــرش ایــن نظــر وسوســه شــد، امــا نــدای وجــدان بــا او بــه صحبــت آمــد: » مبــادا 
کــه مســح شــده خداونــد را لمــس کنــی! «.

ناراضــی  واگذارنــد  ســالمت  بــه  را  شــائول  کــه  ایــن  از  همچنــان  داود  مــردان 
بودنــد، و کالم خــدا را بــه فرمانــده خــود یــادآوری نمودنــد: » همانــا دشــمن تــو را بــه 
دســتت تســلیم خواهــم نمــود تــا هرچــه در نظــرت پســند آیــد بــا او عمــل نمایــی. و 
داود برخاســته دامــن ردای شــائول را بریــد «. امــا در نهایــت همیــن وجــدان آگاه 

هــم بــه او ضربــه زد، زیــرا بــه جامــه پادشــاه آســیب رســانده بــود.
شــائول برخاســت و از غــار بیــرون رفــت تــا بــه تعقیبــش ادامــه دهــد کــه ناگهــان 
صدایــی بــه گوشــش خــورد کــه مــی گفــت: » ای آقایــم پادشــاه «. برگشــت تــا ببینــد 
چــه کســی او را مــورد خطــاب قــرار داده اســت؛ آن جــا را ببیــن! ایــن پســر یَّســا بــود، 
کســی کــه ایــن همــه وقــت آرزوی بــه چنــگ آوردن و قتلــش را داشــت. داود بــه 
پادشــاه تعظیــم نمــود، و بــا ایــن عمــل بــه بزرگــی مقــام او صحــه گذاشــت. ســپس بــا 
ایــن ســخنان شــائول را خطــاب نمــود: » چــرا ســخنان مــردم را مــی شــنوی کــه مــی 
گوینــد اینــک داود قصــد اذیــت تــو را دارد. اینــک امــروز چشــمانت دیــده اســت کــه 
چگونــه خداونــد تــو را در مغــاره بــه دســت مــن تســلیم نمــود، و بعضــی گفتنــد کــه تــو 
را بکشــم، امــا چشــمم بــر تــو شــفقت نمــوده، گفتــم دســت خــود را بــر آقــای خویــش 
دراز نکنــم زیــرا کــه مســیح خداونــد اســت. و ای پــدرم، مالحظــه کــن و دامــن ردای 
خــود را در دســت مــن ببیــن، زیــرا از ایــن کــه جامــه تــو را بریــدم و تــو را نکشــتم، بــدان 
و ببیــن کــه بــدی و خیانــت در دســت مــن نیســت، و بــه تــو گنــاه نکــرده ام. امــا تــو 

جــان مــرا شــکار مــی کنــی تــا آن را گرفتــار ســازی «.
هنگامــی کــه شــائول ســخنان داود را شــنید، متواضــع شــد، و چــاره ای جــز 
کــه  بــه شــدت متأثــر شــدند زمانــی  او نداشــت. احساســاتش  پذیــرش صداقــت 
فهمیــد چقــدر بــه دنبــال مــرگ کســی بــوده کــه کامــالً فرصــت کشــتن او را در اختیــار 
داشــته اســت. داود بــا وجدانــی پــاک در حضــور او ایســتاده بــود، و شــائول بانــگ 
بــرآورد: » آیــا ایــن آواز تــو اســت ای پســر مــن داود؟ و شــائول آواز خــود را بلنــد 
کــرده، گریســت. ســپس بــه داود اعــالم نمــود: تــو از مــن نیکوتــر هســتی زیــرا کــه تــو 
بــه مــن جــزای نیکــو رســانیدی و مــن جــزای بــد بــه تــو رســانیدم ... واگــر کســی دشــمن 
خویــش بیابــد، آیــا او را بــه نیکویــی رهــا نمایــد؟ پــس خداونــد تــو را بــه نیکویــی جــزا 
دهــد بــه ســبب آنچــه امــروز بــه مــن کــردی. و حــال اینــک مــی دانــم کــه البتــه پادشــاه 
خواهــی شــد و ســلطنت اســرائیل در دســت تــو ثابــت خواهــد گردیــد « و پیمانــی 
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بیــن داود و شــائول منعقــد شــد مبنــی بــر ایــن کــه از آن پــس بــه شــکلی مطلــوب 
خانــدان شــائول را محتــرم دارد، و نــام او را از خانــدان پــدری اش منقطــع ننماینــد.

داود کــه از رفتــار شــائول در گذشــته آگاه بــود، نــه اعتمــادی بــه تضمیــن هــای 
پادشــاه داشــت، و نــه امیــدی بــه ایــن کــه صبــوری او دوامــی خواهــد یافــت. پــس 
دراســتحکامات  چنــان  هــم  داود  بازگشــت،  اش  خانــه  بــه  شــائول  کــه  هنگامــی 

مانــد. باقــی  کوهســتانی 
دشــمنی ای کــه برعلیــه خادمیــن خداونــد در دل آنانــی کــه خــود را بــه شــیطان 
تســلیم نمــوده انــد، پــرورش مــی یابــد، بــه ناگهــان تبدیــل بــه آشــتی و محبــت مــی گــردد، 
امــا همیشــه بــه نظــر نمــی آیــد کــه ایــن تغییــرات دوامــی داشــته باشــند. پــس از آن 
کــه ســیه فکــران بــه گفتــن و انجــام کارهایــی برعلیــه خادمیــن خداونــد مبــادرت مــی 
ورزنــد، نظــری کــه بــه خطــا داشــته انــد مــی توانــد گاهــی اوقــات تأثیــر عمیــق و مانایــی 
بــر ذهــن شــان داشــته باشــد. روح خداونــد در آنــان آغــاز بــه کار مــی کنــد، و آن هــا 
نیــز قلــب شــان را نســبت بــه خداونــد و آن هایــی کــه در پــی نابــودی شــان بــوده انــد 
متواضــع مــی گرداننــد، پــس ایــن احتمــال وجــود دارد کــه رویــه شــان را در قبــال ایــن 
افــراد تغییــر دهنــد. امــا همیــن کــه دوبــاره قلــب خــود را بــه ســوی پیشــنهادات شــریر 
بــاز مــی نماینــد، شــک هــای گذشــته بازهــم جانــی تــازه مــی گیرنــد، دشــمنی پیشــین 
بیــدار مــی گــردد، و بــاز بــه همــان کارهایــی کــه در گذشــته از آنــان توبــه کــرده، بــرای 
مدتــی تــرک شــان کــرده بودنــد، مــی پردازنــد. بــاز هــم شــرورانه مــی گوینــد، و بــه تلــخ 
تریــن وجهــی بــه کســانی کــه متواضعانــه دربــاره شــان اعتــراف کــرده بودنــد، اتهــام زده، 
محکــوم شــان مــی نماینــد. شــیطان از چنیــن افــرادی بســیار بیــش تــر مــی توانــد پــس از 
گذراندن چنین دورانی اســتفاده نماید تا پیش از آن، زیرا این بار در برابر روشــنگری 

بــزرگ تــری گنــاه ورزیــده انــد.
» و ســموئیل وفــات نمــود، و تمامــی اســرائیل جمــع شــده، از برایــش نوحــه 
گــری نمودنــد، و او را در خانــه اش در رامــه دفــن نمودنــد «. مــرگ ســموئیل بــرای 
قــوم اســرائیل رخــدادی جبــران ناپذیــر بــود. او پیامبــری بــزرگ و نیــک و نیــز داوری 
برجســته بــه آغــوش مــرگ خزیــده بــود، و غــم مــردم ژرف و تلــخ بــود. ســموئیل از 
همــان اوان کودکــی در حضــور مــردم اســرائیل بــود؛ گرچــه شــائول رســماً پادشــاه 
بــود، امــا ســموئیل از نفــوذ بیــش تــری برخــوردار بــود زیــرا پیشــینه او سراســر نشــان از 
ایمــان، فرمانبــرداری و فــداکاری داشــت. آن چنــان کــه خواندیــم، او اســرائیل را در 

طــول همــه روزهــای زندگــی اش داوری نمــود.
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هــم چنــان کــه قــوم رویــه شــائول و ســموئیل را مقایســه نمودنــد، دریافتنــد کــه 
اقــوام  آنــان را شــبیه دیگــر  انــد کــه  بــا خواســت پادشــاهی داشــته  چــه اشــتباهی 
پیرامــون شــان مــی نمــود. بســیاری بــا هــراس بــه شــرایط جامعــه مــی نگریســتند کــه 
بــه ســرعت بــا دیــن زدایــی و بــی خدایــی در حــال تغییــر بــود. نمونــه فرمانــروای شــان 
نفــوذ گســترده ای را اعمــال مــی نمــود، از ایــن رو بایــد اســرائیل بــرای ســموئیل کــه 

پیامبــر خداونــد بــود آن چنــان ســوگواری مــی نمــود.
ایــن همــه  امــا  بــود،  داده  از دســت  را  مقــدس  مــدارس  رییــس  و  بانــی  قــوم، 
مسئله نبود. آنان سموئیل را در ازای کسی از دست داده بودند که به مشکالت 
همیشــگی عــادت شــان داده بــود، پیامبــری کــه همیشــه بــه واســطه بهتریــن منافــع 
قومــش بــرای آنــان در حضــور خداونــد میانجیگــری کــرده بــود. مداخــالت ســموئیل 
بدانــان احســاس امنیــت داده بــود، زیــرا » دعــای آتشــین مؤثــر مــرد عــادل در عمــل 
کــه  کــرد  مــی  اکنــون احســاس  قــوم خــدا  قــوت بســیار دارد « )یعقــوب ۵: 16(. 
خداونــد آنــان را بــه حــال خــود رهــا کــرده اســت. پادشــاه ایشــان انســانی مجنــون بــه 
نظــر مــی آمــد. عدالــت منحــرف گردیــده بــود و نظــم تبدیــل بــه ســردرگمی شــده بــود.

ایــن حادثــه زمانــی پیــش آمــد کــه قــوم بــه واســطه ســتیزهای درونــی بــه ســختی 
گرفتــار بــود، یعنــی زمانــی کــه نیــاز بــه مشــورت خداترســانه ســموئیل بیــش از هــر 
وقــت دیگــری احســاس مــی شــد، امــا خداونــد بــه خــادم خــود آرامــش ابــدی داده 
بــود. واکنــش مــردم هنگامــی کــه بــه خانــه آخــرت او نــگاه مــی کردنــد و بــه یــاد مــی 
آورنــد چگونــه بــا حماقــت شــان حاکمیــت او را نفــی کــرده انــد، بســیار تلــخ بــود؛ زیــرا 
ارتباط او آن چنان با آســمان نزدیک بود که گویی همه اســرائیل به تخت خداوند 
گــره خــورده انــد. ایــن ســموئیل بــود کــه بدانــان آموختــه بــود خداونــد را محبــت کــرده، 
از او اطاعــت نماینــد؛ امــا اکنــون کــه مــرده بــود، احســاس مــی کردنــد بــه دســت 
پادشــاهی رهــا شــده انــد کــه بــا شــیطان پیمــان بســته بــود و مــردم را از خداونــد و 

آســمان جــدا مــی ســاخت.
داود نمــی توانســت در مراســم تدفیــن ســموئیل حضــور یابــد، امــا هــم چــون 
پســری وفــادار، غمگیــن و دل ســوخته کــه بــرای پــدر خــود ســوگواری مــی کنــد، بــرای 
ســموئیل ماتــم گرفــت. او مــی دانســت مــرگ ســموئیل یکــی دیگــر از موانعــی را 
کــه از اعمــال شــائول جلوگیــری مــی نمــود، را ازهــم گســیخته اســت، پــس کمتــر 
از زمانــی کــه پیامبــر زنــده بــود احســاس امنیــت مــی نمــود. هنگامــی کــه شــائول در 
مراســم ســوگواری ســموئیل حضــور یافــت، داود از فرصــت اســتفاده کــرد تــا بــه 
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دنبــال مکانــی کــه امنیــت بیــش تــری داشــت، بگــردد؛ پــس رو بــه ســوی بیابــان فــاران 
گذاشــت. در ایــن جــا بــود کــه مزامیــر یــک صــد وبیســت و یکصــد وبیســت ویــک را 
ســرود. در ایــن بیابــان متــروک، او کــه بیــش تــر از پیــش بــه مــرگ نبــی و دشــمنی شــاه 

پــی مــی بــرد، آواز ســر داد: 
» یــاری مــن از جانــب خداونــد اســت، کــه آســمان و زمیــن را آفریــد، او نخواهــد 
گذاشــت کــه پــای تــو لغــزش خــورد. او کــه حافــظ تــو اســت نخواهــد خوابیــد. اینــک 
او کــه حافــظ اســرائیل اســت، نمــی خوابــد و بــه خــواب نمــی رود ... خداونــد تــو 
را از هــر بــدی نــگاه مــی دارد. او جــان تــو را حفــظ خواهــد کــرد. خداونــد خــروج و 

دخولــت را نــگاه خواهــد داشــت، از االن تــا ابداآلبــاد « )مزمــور 121: 8-2(.
آن زمــان کــه داود و مردانــش در بیابــان هــای فــاران ســرگردان بودنــد، گلــه هــا 
نــام نابــال را کــه مالــک دارایــی هــای بســیاری در  بــه  و رمــه هــای مــرد ثروتمنــدی 
آن منطقــه بــود، از غــارت هــای چپــاول گــران حفاظــت نمودنــد. نابــال از اعقــاب 

کالیــب بــود، لیکــن از شــخصیتی زمخــت و خســیس برخــوردار بــود.
زمــان پشــم چینــی گوســفندان و فصــل مهمــان نــوازی بــود. داود و مردانــش 
نیــاز مبرمــی بــه مایحتــاج و آذوقــه داشــتند، و بــر طبــق رســم زمانــه، پســر یَّســا ده 
مــرد جــوان را بــه جانــب نابــال گســیل داشــت، و از آنــان خواســت بــه او از ســوی 
زنــده  گوییــد  چنیــن  و   « افــزود:  چنیــن  و  گوینــد؛  تهنیــت  و  ســالم  خــود  اربــاب 
بــاش و ســالمتی بــر تــو بــاد و بــر خانــدان تــو و بــر هرچــه داری ســالمتی باشــد. و 
االن شــنیده ام کــه پشــم بُرنــدگان داری و بــه شــبانان تــو کــه در ایــن اوقــات نــزد مــا 
بودنــد، اذیــت نرســاندیم. همــه روزهایــی کــه در کرمــل بودنــد، چیــزی از ایشــان 
گــم نشــد. از خادمــان خــود بپــرس و تــو را خواهنــد گفــت. پــس خادمــان در نظــر 
تــو التفــات یابنــد زیــرا کــه در روز ســعادتمندی آمــده ایــم. تمنــا ایــن کــه آنچــه بــه 

دســتت بیایــد بــه بندگانــت و پســرت داود بدهــی «.
هــای  گلــه  و  شــبانان  بــرای  دیــوار حفاظتــی  یــک  چــون  هــم  مردانــش  و  داود 
نابــال بودنــد؛ و اکنــون از مــرد ثروتمنــد مــی خواســتند نیازهــا و آســایش کســانی 
را کــه چنیــن خدمــت بزرگــی بــه او کــرده بودنــد را تهیــه نمایــد. داود و مردانــش مــی 
توانســتند از رمــه هــا و گلــه هــا خــود را منتفــع ســازند، امــا چنیــن نکردنــد. آن هــا 
رفتــاری صادقانــه در پیــش گرفتنــد. منتهــا ایــن لطــف شــان بــه چشــم نابــال نیامــد. 
پاســخی کــه بــه تقاضــای داود داد نشــانگر شــخصیت وی بــود: » داود کیســت و 
پســر یَّســا کیســت؟ امــروز بســا بنــدگان هریــک از آقــای خویــش مــی گریزنــد. آیــا نــان 
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و آب خــود را و گوشــت را کــه بــرای پشــم بُرنــدگان خــود ذبــح نمــوده ام، بگیــرم و بــه 
کســانی کــه نمــی دانــم از کجــا هســتند، بدهــم؟ «. 

هنگامــی کــه مــردان جــوان بازگشــتند و موضــوع را بــرای داود بازگــو نمودنــد، 
خشــمی سراســر وجــودش را فــرا گرفــت. فرمــان داد مردانــش خــود را بــرای نبــرد 
مهیــا نماینــد؛ زیــرا تصمیــم گرفتــه بــود مــردی کــه حقــش را انــکار نمــوده، بــه زخمــش 
تــر برازنــده  بیــش  تنبیــه نمایــد. چنیــن اقدامــات عجوالنــه ای  بــود،  نمــک پاشــیده 
شــخصیت شــائول بــود، امــا پســر یَّســا هنــوز مــی بایســت در مدرســه ســختی هــا 

بیامــوزد. درس شــکیبایی 
یکــی از خادمیــن نابــال پــس از ایــن کــه اربابــش مــردان جــوان داود را روانــه کــرده 
بــه ســوی ابیجایــل، همســر نابــال، شــتافته، ماوقــع را برایــش بازگــو نمــوده،  بــود، 
گفــت: » اینــک داود قاصــدان از بیابــان فرســتاد تــا آقــای مــرا تحیــت گوینــد و او 
ایشــان را اهانت نمود. و آن مردمان احســان بســیار به ما نمودند و همه روزهایی 
کــه در صحــرا بودیــم و بــا ایشــان معاشــرت داشــتیم، اذیتــی بــه مــا نرســید و چیــزی از 
مــا گــم نشــد. و تمامــی روزهایــی کــه بــا ایشــان گوســفندان را مــی چراندیــم، هــم در 
شــب و هــم در روز بــرای مــا حصــار بودنــد. پــس االن بــدان و ببیــن کــه چــه بایــد بکنــی 

زیــرا کــه بــدی بــرای آقــای مــا و خاندانــش مهیــا اســت «. 
خــود  از تصمیــم  را  او  یــا  نمایــد،  بــا همســرش مشــورت  کــه  آن  بــی  ابیجایــل 
آگاه نمایــد، مقــدار بســیار زیــادی آذوقــه فراهــم آورد، اســترانش را بــار نمــود، آن 
هــا را بــه همــراه خادمــان خــود بــرای داود فرســتاد و خــود نیــز بــه منظــور دیــدار از 
گــروه مــردان داود عــازم گردیــد. آنــان را در مخفیــگاه شــان در تپــه ای دیــد. » و 
بــه  پیــاده شــد و پیــش داود  چــون ابیجایــل داود را دیــد، تعجیــل نمــوده، از االغ 
روی خــود بــه زمیــن افتــاده، تعظیــم نمــود. از االغ پیــاده شــد و پیــش داود بــه روی 
افتــاده، گفــت ای آقایــم،  نــزد پاهایــش  نمــود. و  افتــاده، تعظیــم  بــه زمیــن  خــود 
ایــن تقصیــر بــر مــن باشــد و کنیــزت در گــوش تــو ســخن بگویــد، و ســخنان کنیــز 
گویــی  کــه  گفــت  ســخن  داود  بــا  احترامــی  چنــان  بــا  ابیجایــل  بشــنو «.  را  خــود 
بــود:  گفتــه  تحقیرآمیــزی  بــه شــکل  نابــال  گویــد.  مــی  اســرائیل ســخن  پادشــاه  بــا 
ســخنانی  بــا  کــرد.  خطــاب  آقایــم «   « را  او  ابیجایــل  امــا   » کیســت؟!  داود   «
مالطفــت  آمیــز در پــی آرام کــردن احساســات برانگیختــه داود بــود، و بــه خاطــر 
لیکــن  غــرور،  یــا  هیــچ خودنمایــی  بــدون  ابیجایــل،  نمــود.  مــی  تمنــا  خــود  شــوهر 
مملــو از خــرد و محبــت بــه خداونــد، قــدرت فــداکاری خــود را بــرای خانــواده اش 
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ناشایســت  برخــورد  کــه  داد  توضیــح  داود  بــرای  بــه ســادگی  و  آشــکار ســاخت؛ 
شــوهرش بــا قصــد و تدبیــر قبلــی و عمــدی و بــه عنــوان توهیــن شــخصی صــورت 
نگرفتــه اســت، بــل تنهــا بــروز طبیعــت ناخشــنود و خودخــواه وی بــوده اســت. 
» و االن ای آقایــم، بــه حیــات خداونــد و بــه حیــات جــان تــو چــون کــه خداونــد 
تــو را از ریختــن خــون و از انتقــام کشــیدن بــه دســت خــود منــع نمــوده اســت، 
ابیجایــل  بشــوند «.  نابــال  مثــل  آقایــم  و جوینــدگان ضــرر  دشــمنانت  االن  پــس 
از مقصــود شــتاب زده اش  تغییــر عقیــده داود  بــه  کــه  را  اســتدالل  ایــن  اعتبــار 
منجــر گشــت، از آن خــود ندانســت، بــل جــالل و شــکوه را بــه خداونــد داد. پــس 
از آن، هدایــای ارزشــمند خــود را بــه عنــوان هدیــه آشــتی بــه مــردان داود ســپرد، 
و هــم چنــان بــه تقاضاهایــش ادامــه داد، گویــی خــود وی موجبــات خشــم رییــس 

گــروه را فراهــم آورده بــود.
وی چنیــن گفــت: » و تقصیــر کنیــز خــود را عفــو نمــا زیــرا بــه درســتی کــه خداونــد 
بــرای آقایــم خانــه اســتوار بنــا خواهــد نمــود، چــون کــه آقایــم در جنــگ هــای خداونــد 
مــی کوشــد و بــدی در تمــام روزهایــت بــه تــو نخواهــد رســید «. ابیجایــل آشــکارا بــه 
داود رویــه ای را کــه بایــد در پیــش مــی گرفــت، ارائــه نمــود. او بایــد در جنــگ هــای 
خداونــد مــی کوشــید. بــا وجــودی کــه بــه عنــوان یــک خائــن تحــت تعقیــب بــود، نمــی 
بایست در پی انتقام شخصی از خطاکاران باشد. وی چنین ادامه داد: » و اگرچه 
کســی بــرای تعاقــب تــو و بــه قصــد جانــت برخیــزد، امــا جــان آقایــم در دســته حیــات، 
نزد خداوند، خدایت بسته خواهد شد. و اما جان دشمنانت را گویا از میان کفه 
فالخــن خواهــد انداخــت. و هنگامــی کــه خداونــد برحســب همــه احســانی کــه بــرای 
آقایــم وعــده داده اســت، عمــل آورد، و تــو را پیشــوا بــر اســرائیل نصــب نمایــد، آن گاه 
ایــن بــرای تــو ســنگ مصــادم و بــه جهــت آقایــم لغــزش دل نخواهــد بــود کــه خــون بــی 
جهــت ریختــه ای و آقایــم خــود را کشــیده باشــد؛ و چــون خداونــد بــه آقایــم احســان 

نمایــد، آن گاه کنیــز خــود را بــه یــاد بیــاور « )اول ســموئیل 2۵: ۳1-29(.
ایــن ســخنان نمــی تواننــد از دهــان کســی بیــرون آینــد کــه از خــرد آســمانی بــی 
بهــره باشــد. پارســایی ابیجایــل، هــم چــون رایحــه یــک گل، ناخودآگاهانــه در وجــه 
و کالم بــرون مــی تراویــد. روح پســر خداونــد در جــان وی ســکنی داشــت. گفتــار 
بــود، و تأثیــری آســمانی  او کــه طعــم فیــض داشــت، سرشــار از لطــف و محبــت 
برجــای گذاشــت. انگیــزه هــای بهتــری در داود قــوت گرفتنــد، و از فکــر ایــن کــه 
مقصــود شــتابزده اش چــه پــی آمدهایــی مــی توانســتند در برداشــته باشــند، بــه خــود 
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لرزیــد. » خوشــا بــه حــال صلــح جویــان، زیــرا آنــان فرزنــدان خــدا خوانــده خواهنــد 
شــد « )متــی ۵: 9(. ای کاش تعــداد افــرادی هــم چــون ایــن زن در اســرائیل بیــش 
از تصمیمــات شــتابزده  آرامــش بخشــند،  را  برانگیختــه  تــا احساســات  بودنــد،  تــر 
جلوگیــری نماینــد، و شــرارت هــای بــزرگ را بــا ســخنان آرامــش بخــش و خــرد نیــک 
نورافشــانی،  در  اســت،  شــده  مســیحیت  وقــف  کــه  ای  زندگــی  کننــد.  ســرکوب 
بــودن اســت. مملــو از  آرامــش و آســایش اســت. ویژگــی اش خلــوص، و مفیــد 
مســیح اســت، و بــه هــر کجــا کــه دارنــده اش مــی رود، نشــانی از نــور بــه جــا مــی 
گــذارد. ابیجایــل مالمــت کننــده و مشــاوری خردمنــد بــود. خشــم داود تحــت تأثیــر 
قــدرت اســتدالل و نفــوذ وی فروخشــکید. او متقاعــد گشــت کــه رویــه ای خطــا را 

در پیــش گرفتــه بــود و اختیــار روح خــود را از دســت داده بــود.
بــا ســخنان خــود وی  بــا قلبــی متواضــع، ســرزنش را پذیرفــت کــه هماهنــگ 
بــود، » مــرد عــادل مــرا بزنــد و لطــف خواهــد بــود، و مــرا تأدیــب نمایــد و روغــن بــرای 
ســر خواهــد بــود « )مزامیــر 1۴1: ۵(. از او تشــکر نمــود و بــه او برکــت داد زیــرا کــه 
عادالنــه پنــدش داده بــود. بســیار کســانی هســتند کــه چــون مالمــت مــی گردنــد، 
مــی اندیشــند کــه آن ســرزنش ســتودنی اســت اگــر آن را صبورانــه بشــنوند. امــا چــه 
قلیــل هســتند آنانــی کــه بــا قلبــی پرســپاس ســرزنش را بپذیرنــد و آن هایــی را کــه در 

پــی نجــات شــان از راه شــریر هســتند، برکــت دهنــد.
هنگامــی کــه ابیجایــل بــه خانــه بازگشــت، دریافــت نابــال و مهمانانــش مشــغول 
جشــن و ســرور باشــکوهی هســتند کــه تبدیــل بــه صحنــه ای از یــک عیاشــی و بــاده 
نوشــی افراطــی شــده اســت. او تــا صبــح روز بعــد بــه شــوهرش از آنچــه در صحبــت 
بــا داود گفتــه شــده بــود، چیــزی نگفــت. نابــال شــخصی بــود بــزدل، و زمانــی کــه پــی 
بــرد تــا چــه حــد حماقتــش مــرگ آنــی را می-توانســته بــرای او در پــی داشــته باشــد، 
بــه نظــر مــی رســید کــه از تــرس افلیــج شــده اســت. او کــه هنــوز مــی ترســید داود در 
پــی انتقــام گیــری از وی باشــد، وحشــت تمــام وجــودش را فراگرفــت و بــه حــال بــی 
حســی فروغلتیــد. پــس از ده روز درگذشــت. حیاتــی را کــه خداونــد بــه او داده بــود 
تنهــا منوالــی دنیاپرســتانه داشــت. در میــان شــادی و ســرور او، خداونــد بــه او گفتــه 
بــود، هــم چنــان کــه بــه مــرد ثروتمنــد در مثــل گفتــه بــود، » همیــن امشــب جانــت را 

از تــو خواهــد ســتاند « )لوقــا 12: 20(.
پــس از آن، داود بــا ابیجایــل ازدواج نمــود. او پیــش از ایــن هــم زنــی اختیــار کــرده 
بــود، امــا رســم قومــش در آن زمانــه افــکارش را منحــرف ســاخته، اعمالــش را تحــت 
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پیــروی از رســوم دنیــوی  نیــز در  نیــک  بــزرگ و  بــود. حتــی مــردان  تأثیــر قــرار داده 
اشــتباه میکننــد. نتیجــه ازدواج بــا چنــد همســر در سراســر زندگــی داود بــه تلخــی 

احســاس مــی شــد.
پــس از مــرگ ســموئیل، داود چنــد ماهــی را در آرامــش ســپری کــرد. دوبــاره 
بــه مناطــق دورافتــاده زیفیــان بازگشــت؛ امــا ایــن دشــمنان کــه بــه الطــاف پادشــاه 
امیــد داشــتند، او را از مخفیــگاه داود آگاه ســاختند. ایــن اخبــار، دیــوی را کــه در 
نهــاد شــائول خفتــه بــود، بیــدار ســاخت. بــار دیگــر مــردان جنگــی اش را فراخوانــده، 
آنــان را بــرای یافتــن داود رهبــری نمــود. امــا جاسوســان خــودی بــرای پســر یَّســا خبــر 
آوردنــد کــه شــائول دوبــاره بــه تعقیــب او برآمــده؛ داود بــا تعــداد اندکــی از مــردان 
خــود بیــرون زد تــا از مــکان دشــمن آگاه گــردد. شــب هنــگام بــود و در حالــی کــه 
محتاطانــه پیشــروی مــی کردنــد بــه اردوگاه رســیدند و در برابــر خــود خیمــه پادشــاه را 
بــا نگهبانانــش دیدنــد. کســی آنــان را ندیــده بــود زیــرا کــه اردوگاه در رخــوت خــواب 
اســیر بــود. داود یارانــش را فراخوانــد تــا بــه همــراه وی بــه میــان دشــمن برونــد. در 
پاسخ به این پرسش: » کیست که همراه من نزد شائول به اردو بیاید؟» ابیشای 

بــی درنــگ گفــت: » مــن همــراه تــو مــی آیــم «.
داود و همراهــش کــه در ســایه ســیاه تپــه مخفــی شــده بودنــد، پــا بــه اردوگاه 
دشــمن نهادنــد. هــم چنــان کــه مشــغول تخمیــن دقیــق تعــداد افــراد دشــمن بودنــد، 
بــر  نیــزه اش  کــه  کــه خوابیــده اســت، درحالــی  یافتنــد  خــود را در مقابــل شــائول 
زمیــن اســتوار ایســتاده بــود و کــوزه ای از آب بــر فــراز ســرش. در کنــار وی اَبنیــر، 
تــا دورشــان را ســربازانی فراگرفتــه بودنــد  فرمانــده ارشــد او، خوابیــده بــود و دور 
همــه در دام خــواب. ابیشــای نیــزه برکشــیده، بــه داود گفــت: » امــروز خــدا دشــمن 
تــو را بــه دســتت تســلیم نمــوده. پــس االن اجــازه بــده تــا او را بــا نیــزه یــک دفعــه بــه 
زمیــن بــدوزم و او را دوبــاره نخواهــم زد «. او منتظــر اجــازه داود مانــد، امــا ایــن بــود 
ســخنی کــه بــه گوشــش نجــوا شــد: » او را هــالک مکــن، زیــرا کیســت کــه بــه مســیح 
خداونــد دســت خــود را دراز کــرده، بــی گنــاه باشــد؟ ... بــه حیــات خداونــد قســم 
کــه یــا خداونــد او را خواهــد زد یــا اجلــش رســیده، خواهــد مــرد یــا بــه جنــگ فــرود 
شــده، هــالک خواهــد گردیــد. حاشــا بــر مــن کــه دســت خــود را بــر مســیح خداونــد 
دراز کنــم. امــا االن نیــزه ای را کــه نــزد ســرش اســت و ســبوی آب را بگیــر و برویــم. 
پس داود نیزه و ســبوی آب را از باالی ســر شــائول گرفت و روانه شــدند، و کســی 
نبــود کــه ببینــد و بدانــد تــا بیــدار شــود زیــرا جمیــع ایشــان در خــواب بودنــد، چــون 
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کــه خــواب ســنگین از خداونــد بــر ایشــان مســتولی شــده بــود «. خداونــد چــه آســان 
مــی توانــد نیرومندتریــن هــا را تضعیــف گردانــد، احتیــاط را از خردمنــدان بــردارد، و 

مهــارت ســرداران را مغشــوش نمایــد!
وقتی که داود به فاصله امنی از اردوگاه رسید، بر فراز تپه ای ایستاد و با صدای 
بلندی مردم و اَبنیر را خطاب کرد و گفت: » آیا تو مرد نیستی و در اسرائیل مثل تو 
کیســت؟ پــس چــرا آقــای خــود پادشــاه را نگاهبانــی نمــی کنــی، زیــرا یکــی از قــوم آمــد تــا 
آقایــت پادشــاه را هــالک کنــد. ایــن کار کــه کــردی خــوب نیســت. بــه حیــات خداونــد، 
شــما مســتوجب قتــل هســتید، چــون کــه آقــای خــود مســیح خداونــد را نگاهبانــی 
نکردیــد. پــس االن ببیــن کــه نیــزه پادشــاه و ســبوی آب کــه نــزد ســرش بــود، کجاســت؟ 
و شــائول آواز داود را شــناخته گفــت آیــا ایــن آواز تــو اســت ای پســر مــن داود؟ و داود 
گفــت ای آقایــم پادشــاه، آواز مــن اســت. و گفــت ایــن از چــه ســبب اســت کــه بنــده 
خــود را تعاقــب مــی کنــی؟ زیــرا چــه کــردم و چــه بــدی در دســت مــن اســت؟ پــس االن 
آقایــم پادشــاه ســخنان بنــده خــود را بشــنود «. بــاز هــم اذعــان بــه اشــتباه بــر لبــان شــاه 
جــاری گشــت، » گنــاه ورزیــده ام ای پســرم داود! برگــرد و تــو را دیگــر اذیــت نخواهــم 
کــرد، چــون کــه امــروز جــان مــن در نظــر تــو عزیــز آمــد، اینــک احمقانــه رفتــار نمــودم و 
بســیار گمــراه شــدم. داود در جــواب گفــت اینــک نیــزه پادشــاه! پــس یکــی از غالمــان 
بــه ایــن جــا گذشــته، آن را بگیــرد «. گرچــه شــائول تعهــد داده بــود، » تــو را دیگــر اذیــت 

نخواهــم کــرد «، داود خــود را در معــرض قــدرت او قــرار نــداد.
دومیــن مــورد احتــرام داود بــه زندگــی فرمانــروا، تأثیــر عمیقــی بــر ذهــن شــائول 
گذاشت و او را واداشت به خطاهایش متواضعانه تر اعتراف کند. نشان دادن 
چنیــن لطفــی او را حیــرت زده و مقهــور خــود ســاخته بــود. بــه هنــگام جــدا شــدن 
از داود، شــائول بانــگ زد: » مبــارک بــاش ای پســرم داود؛ البتــه کارهــای عظیــم 
خواهــی کــرد و غالــب خواهــی شــد «. امــا پســر یَّســا امیــدی نداشــت کــه شــاه 

مــدت مدیــدی در همیــن شــرایط عقالنــی باقــی بمانــد.
داود از مصالحــه بــا شــائول نومیــد بــود. بــه نظــر اجتنــاب ناپذیــر مــی رســید کــه در 
نهایــت بازهــم قربانــی تهدیــدات پادشــاه مــی گــردد، پــس دوبــاره تصمیــم گرفــت در 
ســرزمین فلســطینی هــا بــه دنبــال جــان پناهــی باشــد. بــا ششــصد مــردی کــه تحــت 

فرمــان خــود داشــت بــه نــزد اَخیــش، پادشــاه َجــّت رفــت.
نتیجــه گیــری داود مبنــی بــر بــه انجــام رســیدن هــدف جنایــت کارانــه شــائول، 
بــدون مشــورت بــا خداونــد شــکل گرفتــه بــود. حتــی زمانــی کــه شــائول طــرح نقشــه 
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امنیــت  تــا  بــود  کار  در  نمایــد، خداونــد  هــالک  و  بیابــد  را  او  تــا  ریخــت  مــی  ای 
پادشــاهی داود را تأمیــن نمایــد. خداونــد نقشــه هایــش را عملــی ســاخت، گرچــه 
در چشــم انســان ایــن امــور درحجــاب رمــز و راز باقــی مــی ماننــد. انســان هــا نمــی 
تواننــد راه هــا و روش هــای خداونــد را بفهمنــد: آنــان تنهــا بــه ظاهــر امــر مــی نگرنــد، 
و آزمایــش هــا و آزمــون هــا و وقایعــی را کــه خداونــد اجــازه مــی دهــد بــرای آنــان 
رخ دهنــد، بــه تفســیر مــی کشــند؛ گویــی ایــن مــوارد آن چنــان هســتند کــه آن هــا را 
برضــد خــود مــی بیننــد، و تنهــا بــه منظــور نابــودی انســان کار مــی کننــد. داود نیــز 
ایــن چنیــن بــه ظواهــر نگریســت، نــه بــه وعــده هــای خداونــد. شــک داشــت کــه 
اصــالً روزی فــرا خواهــد رســید کــه بــر تخــت اســرائیل نشــیند. آزمــون هــای طوالنــی 

ایمانــش را فرســوده و شــکیبایی اش را تمــام کــرده بودنــد.
خداونــد داود را بــرای حفاظــت از فلســطینیان کــه بدتریــن دشــمنان اســرائیل 
بودنــد، نفرســتاده بــود. ایــن اقــوام در میــان دشــمنان شــان بدتریــن بودنــد، بــا ایــن 
حــال بــه وقــت نیــاز، بــه ســوی آنــان گریختــه بــود. او کــه اعتمــادش را بــه شــائول و 
همه خادمین او از دست داده بود، خود را به دامن دشمنان قوم خود انداخت. 
بــه عنــوان یــک جنگجــوی موفــق و  داود ســرداری شــجاع بــود، و توانایــی خــود را 
خردمنــد بــه اثبــات رســانده بــود، امــا هنگامــی کــه بــه فلســطین رفــت، مســتقیماً 
برعلیــه مصلحــت خــود عمــل نمــود. خداونــد او را گمــارده بــود تــا معیارهــای خــود را 
در ســرزمین یهــود مســتقر نمایــد، و فقــدان ایمــان بــود کــه موجــب شــد مســئولیت و 

مقــام خــود را بــدون فرمــان خداونــد رهــا نمایــد.
بیــش  فلســطینیان  گردیــد.  خداونــد  بــه  حرمتــی  بــی  ســبب  داود  ایمانــی  بــی 
تحــت حمایــت  قــرار دادن خــود  بــا  تــا شــائول؛ و داود  ترســیدند  مــی  از داود  تــر 
ایــن  آنــان آشــکار نمــود. بدیــن ترتیــب  بــرای  فلســطینیان، ضعــف قــوم خویــش را 
دشــمنان بــی رحــم را تشــجیع نمــود اســرائیل را مــورد ظلــم قــرار دهنــد. داود مســح 
شــده بــود تــا در دفــاع از قــوم خــدا بایســتد؛ خداونــد هرگــز بــه خادمیــن خــود اجــازه 
نمــی دهــد بــا فــاش ســاختن ضعــف هــای مــردم خــود یــا بــی تفاوتــی در برابــر منافــع 
شان، به پلید شجاعت دهند. از این ها مهم تر، برادران او از این که به سرزمین 
بــی ایمانــان رفتــه اســت تــا خدایــان آن هــا را خدمــت کنــد، بســیار متأثــر گردیدنــد. 
بــا ایــن عمــل، فرصتــی بــرای بدفهمــی انگیــزه هایــش بــه دیگــران داد، کــه منجــر بــه 
انگیختــن تعصبــات بســیاری بــر ضــد او گردیــد. اکنــون همــان کارهایــی را انجــام 
مــی داد کــه شــیطان مــی خواســت. زیــرا بــا پنــاه جویــی در نــزد فلســطینیان، باعــث 
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نــه عبــادت  بــود. داود هرگــز  او شــده  قــوم  بینــی دشــمنان خداونــد و  خودبــزرگ 
بــه حقیقــت  بــه تعهــد و جــان ســپاری اش نســبت  نــه  انــکار نمــود، و  خداونــد را 
وجــود او خاتمــه داد؛ امــا اعتمــاد بــه او را فــدای امنیــت شــخصی اش نمــود، و 
بدیــن ترتیــب آن شــخصیت درســت کار و مؤمنــی کــه خداونــد از خادمیــن خــود 

انتظــار دارد را لکــه دار نمــود.
پادشــاه فلســطینیان داود را از صمیــم قلــب خــوش آمــد گفــت. بخشــی از ایــن 
اســتقبال بــه واســطه ایــن حقیقــت بــود کــه شــاه او را مــی ســتایید، و بخــش دیگــر 
بدیــن دلیــل بــود کــه پنــاه جویــی یــک یهــودی از دربــار او، بســیار خــوش آینــد تکبــر او 
بــود. داود در قلمــرو اَخیــش دیگــر هیــچ ترســی از خیانــت نداشــت. خانــواده اش 
را آورد، خاندانــش را، و دارائــی هایــش را، هــم چنــان کــه مردانــش چنیــن کردنــد. 
بــه منظــور ســکونت دائــم در ســرزمین  بــود کــه او  پیــدا  ایــن چنیــن  امــر  از ظواهــر 
فلســطینیان آمــده اســت. همــه ایــن کارهــا موجــب خوشــنودی اَخیــش گردیدنــد کــه 

وعــده داده بــود از فراریــان اســرائیل حمایــت خواهــد نمــود.
بــه درخواســت داود مبنــی بــر نقــل مــکان از پایتخــت ســلطنت بــه جایــی دیگــر، 
پادشــاه کریمانــه مالکیــت صقلــغ را بدانــان پیــش کــش کــرد. داود احســاس خطــر 
نمــود کــه او و مردانــش تحــت نفــوذ بــت پرســتان بماننــد. در شــهری دورافتــاده مــی 
توانســتند بــا آزادی بیشــتری بــه عبــادت و پرســتش خداونــد بپردازنــد تــا ایــن کــه اگــر 
در شــهری مثــل َجــّت مــی ماندنــد، یعنــی جایــی کــه مراســم بــی ایمانــان هیــچ چیــزی 

جــز منشــأ شــرارت و خشــم نمــی توانســت باشــد.
بــا َجشــوریان، َجرّزیــان و  ایــن شــهر دورافتــاده، داود  بــه هنــگام ســکونت در 
عمالیقیــان بــه نبــرد برخواســت و هیــچ کــس را زنــده نگذاشــت تــا خبــری بــه َجــّت 
برســاند. هنگامــی کــه از جنــگ بــاز مــی گشــت، ایــن گونــه وانمــود کــرد کــه در کارزار 
بــا قــوم خــود، یعنــی مــردان یهــود، بــوده اســت. بــا ایــن پنهــان کاری هــا، وی وســیله 
ای شــد بــرای تقویــت دســت فلســطینیان؛ زیــرا کــه پادشــاه گفــت: » خویشــتن 
را نــزد قــوم اســرائیل بالــکل مکــروه نمــوده اســت، پــس تــا بــه ابــد بنــده مــن خواهــد 
بــود «. داود مــی دانســت ایــن خواســت خداونــد بــود کــه آن قبایــل بــی ایمــان نابــود 
گردنــد، و نیــز مــی دانســت او بــرای انجــام ایــن امــر برگزیــده شــده بــود؛ امــا بــه هنــگام 
فریــب کاری هایــش در مســیر مشــاوره بــا خداونــد گام برنمــی داشــت. » و واقــع 
شــد در آن ایــام کــه فلســطینیان لشــکرهای خــود را بــرای جنــگ فراهــم آوردنــد تــا 
بــا اســرائیل مقاتلــه نماینــد، و اَخیــش بــه داود گفــت یقیــن بــدان کــه تــو و کســانت 
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همــراه مــن بــه اردو بیــرون خواهیــد آمــد «. داود قصــد نداشــت کــه دســت خــود را بــر 
روی قــوم خــود بلنــد کنــد؛ امــا اطمینــان نداشــت تــا زمانــی کــه شــرایط بــه مســئولیت 
او اشــاره ننماینــد، چــه راهــی را بایــد در پیــش گیــرد. بــا طفــره رفتــن پاســخ داد: » بــه 
تحقیــق خواهــی دانســت کــه بنــده تــو چــه خواهــد کــرد «. اَخیــش ایــن ســخنان را قــول 
مســاعد برای نبردی که در آینده نزدیک رخ می داد، برداشــت نمود، و متعهد شــد 

افتخــار بزرگــی بــه داود داده، او را بــه منصبــی در دربــار فلســطین بگمــارد.
هرچنــد در مقاطعــی از زمــان دل داود بــه قــول خداونــد متزلــزل مــی شــد، امــا بــاز 
هم به یاد می آورد که ســموئیل او را به عنوان پادشــاه اســرائیل مســح نموده اســت. 
بــه یــاد آورد پیــروزی هایــی را کــه خداونــد بــه او در غلبــه بــر دشــمنانش داده بــود. او 
الطاف بزرگ خداوند را در رهانیدن او از دستان شائول به یاد آورد و مصمم گردید 
بــه اعتمــادی مقــدس خیانــت نــورزد. بــا وجــودی کــه پادشــاه اســرائیل در پــی جانــش 

بــود، امــا هرگــز نیروهایــش را بــا دشــمنان ملــت خــود متحــد نمــی ســاخت.
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بــاز هــم جنــگ بیــن اســرائیل و فلســطینیان در گرفــت. » و فلســطینیان جمــع 
شــده، آمدنــد و در شــونیم اردو زدنــد «. یعنــی در مــرز شــمالی دشــت یَزَرِعیــل؛ در 
همیــن هنــگام شــائول و نیروهایــش در چنــد مایلــی آن مــکان، دامنــه کــوه ِجلبــوع، و 
در ضلــع جنوبــی دشــت اردو زدنــد. در همیــن دشــت بــود کــه جدعــون بــا ســیصد 
دهنــده  نجــات  کــه  روحــی  آن  امــا  بــود.  کــرده  نبــرد  مدیانــی  نیروهــای  بــا  جنگجــو 
اســرائیل را در آن زمــان ملهــم مــی ســاخت بســیار بــا روحــی کــه اکنــون قلــب پادشــاه 
یعقــوب  خــدای  بــه  ایمــان  بــا  جدعــون  داشــت.  فــرق  کشــاند،  مــی  تالطــم  بــه  را 
قدرتمندانــه پــا بــه میــدان گذاشــت؛ امــا شــائول احســاس تنهایــی و بــی دفاعــی مــی 
کــرد، زیــرا خداونــد او را رهــا کــرده بــود. همیــن کــه بــه دور دســت هــا و بــه لشــکر 

فلســطینیان نگریســت، » بترســید و دلــش بســیار مضطــرب شــد «.
شــائول آگاه بــود کــه داود و مردانــش بــا فلســطینیان بودنــد، و انتظــار داشــت 
پســر یَّســا از ایــن فرصــت بــرای انتقــام ســختی هایــی کــه بــی رحمانــه او را رنــج داده 
بودنــد، بهــره ببــرد. شــاه در پریشــانی بــه ســر مــی بــرد. ایــن خشــم بــی دلیــل خــود او 
بــود کــه تحریکــش مــی کــرد برگزیــده خداونــد را نابــود نمایــد، و ایــن امــر تــا جایــی پیــش 
رفــت کــه موجــب چنیــن خطــر بزرگــی بــرای قــوم گردیــد. زمانــی کــه تمــام تمرکــزش 
مجذوب تعقیب داود شده بود، در دفاع از قلمرو پادشاهی اش غفلت ورزید. 
فلســطینیانی کــه از ایــن بــی احتیاطــی بهــره مــی بردنــد، توانســتند بــه قلــب ســرزمین 

675

FA-PP-Body.indd   729 3/20/19   1:19 PM



۷۳0  | مشایخ و انبیاء

674

نفــوذ نماینــد. بدیــن ترتیــب هنگامــی کــه شــیطان درحــال تحریــک شــائول بــود تــا همــه 
توانش را برای شــکار داود به کار گرفته، او را هالک نماید، همان روحیه بدخواه 
فلســطینیان را تحریــک کــرد تــا از فرصــت اســتفاده نمــوده، شــائول را نابــود کــرده، 
قــوم خداونــد را ســرنگون ســازند. چقــدر دشــمن بــزرگ هنــوز هــم از ایــن سیاســیت 
بهــره مــی بــرد! بــه ســوی قلــب هــای بــی پنــاه حرکــت مــی کنــد تــا آتــش حســادت و 
نــزاع را در کلیســا برافــروزد، و آن گاه کــه از نفــاق ایجــاد شــده بیــن قــوم خــدا بهــره 

گرفــت، عوامــل خــود را مــی انگیــزد تــا نابــودی را آغــاز کننــد.
شــائول بایــد روز بعــد بــا فلســطینیان درگیــر مــی شــد. تیرگــی سرنوشــت مختــوم 
بــر فــراز وجــودش ســایه افکنــده بــود. او مــدت هــا بــود کــه مشــتاق کمــک و رهنمــود 
بود. اما مشورت جویی از خداوند بیهوده بود. » و خداوند او را جواب نداد، نه 
بــه خــواب هــا و نــه بــه اوریــم و نــه بــه انبیــا «. خداونــد هرگــز از روحــی کــه بــا صداقــت 
و فروتنــی بــه ســوی او مــی آیــد، روی برنمــی گردانــد. چــرا خداونــد از شــائول روی 
هــای خداجویــی  راه  مزیــت همــه  از  را  خــود  بــا کارهایــش،  زیــرا شــاه،  بتافــت؟ 
کــه  را  داود  بــود؛  کــرده  امتنــاع  ســموئیل  هــای  مشــورت  از  بــود.  ســاخته  محــروم 
برگزیــده خداونــد بــود، تبعیــد کــرده بــود؛ کاهنــان خداونــد را از دم تیــغ گذرانــده 
بــود. آیــا مــی توانســت همــه راه هــای ارتبــاط بــا آســمان را قطــع نمایــد و هــم چنــان 
منتظــر پاســخ خداونــد باقــی بمانــد؟ بــا گناهانــش روح فیــض را از خــود دور ســاخته 
بــود، پــس آیــا مــی توانســت بــا رویــا و مکاشــفات خداونــد، پاســخی دریافــت نمایــد؟ 
شــائول بــا تواضــع و توبــه بــه ســوی خداونــد نیامــد. او بــه دنبــال بخشــش گناهــان و 
مصالحــه بــا خداونــد نبــود، بلکــه تنهــا هدفــش نجــات از شــر دشــمنان بــود و بــس. بــا 
تمــرد و لجاجــت خــود را از خداونــد جــدا کــرده بــود. بــه جــز صبــر و پشــیمانی دیگــر 
راه بازگشــت محتمــل نخواهــد بــود؛ لیکــن شــاه متکبــر، در اضطــراب و نومیــدی، بــر 

آن شــد تــا از منبــع دیگــری تقاضــای کمــک و یــاری نمایــد.
» و شــائول بــه خادمــان خــود گفــت زنــی را کــه صاحــب اجنــه باشــد بــرای مــن 
بطلبیــد تــا نــزد او رفتــه، از او مســألت بنمایــم «. شــائول از نحــوه ارتبــاط بــا مــردگان و 
اجنــه بــه خوبــی آگاه بــود. خداونــد ایــن کار را صریحــاً ممنــوع کــرده، بــرای آن هایــی کــه 
چنیــن اعمالــی را اجــرا مــی نماینــد، مجــازات مــرگ اعــالم نمــوده بــود. در طــول حیــات 
ســموئیل، شــائول فرمــان داده بــود همــه جادوگــران و آن هایــی کــه صاحــب اجنــه 
هســتند، اعدام شــوند. اما اکنون، بی تدبیری ناشــی از نومیدی کاری کرده بود که 

بــه پیشــگوی هایــی کــه محکــوم نمــوده، ناپسندشــان مــی شــمرد، روی آورد.
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بــه پادشــاه گفتــه شــد کــه زنــی صاحــب اجنــه در خفــا در » عیــن دور « زندگــی 
مــی کنــد. ایــن زن بــا شــیطان عهــد بســته بــود تــا اختیــار خــود را بــه او واگــذار نمــوده، 
بــه مقاصــدش جامــه عمــل بپوشــاند تــا درعــوض ســلطان شــرارت برایــش اعمــال 

شــگفت انگیــز نمــوده و از اســرار باخبــرش ســازد.
شــائول کــه تغییــر چهــره داده بــود، شــبانه بــا دو همــراه بــه آن مــکان رفــت تــا 
بــه  بــاری! شــاه اســرائیل  کــه چــه صحنــه تأســف  آه  مخفیــگاه ســاحره را بجویــد. 
خواســت خــود بــه اســارت شــیطان در مــی آیــد! چــه تاریــک اســت معبــر گام هــای 
انســان برگزیــده هنگامــی کــه بــر پیــش گرفتــن راهــی کــه خــود مــی خواهــد ابــرام مــی 
ورزد، و در برابــر تأثیــرات روح خداونــد مقاومــت مــی نمایــد. چــه اســارت تلخــی 
اســت، اســارت کســی کــه از مهــار بدتریــن خودکامــه جهــان، کــه همانــا خــود او 
اســت، دســت مــی شــوید. اعتمــاد بــه خداونــد و اطاعــت از خواســت او تنهــا 
شــرایطی بودنــد کــه شــائول را شــاه اســرائیل مــی نمــود. اگرچنانچــه در طــول همــه 
مــی  امــان  در  ســلطنتش  بــود،  نمــوده  اجابــت  را  شــرایط  ایــن  ســلطنتش  دوران 
مانــد. خداونــد راهنمــای او بــود و قــادر مطلــق ســپر مصائبــش. خداونــد شــائول 
را بســیار تحمــل نمــود. گرچــه تمــرد و لجاجتــش تقریبــا صــدای الهــی را در جانــش 
خامــوش کــرده بودنــد، امــا هنــوز هــم بــرای توبــه فرصــت داشــت. امــا زمانــی کــه 
بــه واســطه خطــر از خداونــد رویگــردان شــد تــا نــور امیــد از متحــد شــیطان کســب 
بــود، قطــع ســاخت؛  بــه خالقــش پیونــد داده  نمایــد، آخریــن ریســمانی کــه او را 
خــود را تمامــاً تحــت اختیــار آن نیــروی دیــو صفتــی قــرار داد کــه ســال هــا بــر روی 

او تــا مــرز نابــودی عمــل کــرده بــود.
میــان  از  را  خــود  راه  شــب  ســیاه  نقــاب  پنــاه  در  همراهانــش  و  شــائول 
دشــت پیــش گرفتــه، بــه ســالمت از ســپاه فلســطین عبــور نمودنــد، از شــیارهای 
کوهســتان گــذر کردنــد تــا بــه مأمــن ســاحره َعیــن برســند. در ایــن جــا زن جادوگــر 
هــای  افســون  مخفیانــه  تــا  زیســت  مــی  اش  افتــاده  دور  درغــار  اجنــه  صاحــب 
کفرآمیــزش را انجــام دهــد. قامــت بلنــد شــائول و هیبــت شــاهانه اش درحالــی 
عــادی  ســرباز  یــک  او  کــه  داشــت  آن  از  حکایــت  بــود،  داده  چهــره  تغییــر  کــه 
نیســت. زن بــه شــک افتــاد کــه میهمانــش شــائول اســت، و هدایــای گــران قیمــت 
بــه ایــن ســوءظن دامــن زد. در جــواب ایــن خواســته، » تمنــا ایــن کــه بــه واســطه جــن 
بــرای مــن فالگیــری نمایــی و کســی را کــه بــه تــو بگویــم از برایــم آوری «. زن گفــت: 
» اینــک آنچــه شــائول کــرده اســت مــی دانــی کــه اصحــاب اجنــه و فالگیــران را از 
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زمیــن منقطــع نمــوده اســت. پــس چــرا بــرای جانــم دام مــی گــذاری تــا مــرا بــه قتــل 
برســانی؟ «. پــس » شــائول بــرای وی بــه خداونــد قســم خــورده، گفــت بــه حیــات 
خداونــد قســم کــه از ایــن امــر بــه تــو هیــچ بــدی نخواهــد رســید «. و وقتــی آن زن 
گفــت: » از برایــت کــه را بــرآورم؟ «، شــائول پاســخ داد: » ســموئیل « زن پــس 
از بــه کار بــردن افســون هایــش گفــت: » خدایــی را مــی بینــم کــه از زمیــن برمــی 
آیــد ... مــرد پیــری برمــی آیــد و بــه ردایــی ملبــس اســت. پــس شــائول دانســت کــه 

ســموئیل اســت و رو بــه زمیــن شــده، تعظیــم کــرد «.
 ایــن پیامبــر مقــدس خداونــد نبــود کــه بــا جــادوی آن ســاحره پیــش مــی آمــد. 
ســموئیل در جایــی کــه روح شــیطانی آمــد و شــد داشــت، حضــور پیــدا نمــی کــرد. 
ایــن ظهــور مافــوق طبیعــی تنهــا توســط قــدرت شــیطان تولیــد شــده بــود. وقتــی کــه 
در زمــان وسوســه مســیح در بیابــان، بســادگی بــا هیئــت یــک فرشــته نورانــی ظاهــر 

شــد، بــه همــان صــورت هــم مــی توانســت هیئــت ســموئیل را بــر خــود بگیــرد.
نخســتین کلمــات زن، بــا اوراد جادویــی اش، بــه شــاه خطــاب گردیــد: » چــرا 
مــرا بــرآورده مضطــرب ســاختی؟ «. بدیــن ترتیــب بــود کــه اولیــن عمــل روح شــریر کــه 
خود را به جای سموئیل آشکار می ساخت، در ارتباط با آن زن پلید قرار گرفت 
تــا او را از فریبیــش، آگاه ســازد. پیامــی کــه از پیامبــر ظاهــری بــه شــائول داده شــد، 
ایــن بــود: » چــرا مــرا بــرآورده، مضطــرب ســاختی؟ شــائول گفــت در شــدت تنگــی 
هســتم چــون کــه فلســطینیان بــا مــن جنــگ مــی نماینــد و خــدا از مــن دور شــده، مــرا 
نــه بــه واســطه انبیــا و نــه بــه خــواب هــا دیگــر جــواب نمــی دهــد. لهــذا تــو را خوانــدم 

تــا مــرا اعــالم نمایــی کــه چــه بایــد بکنــم «.
هنگامــی کــه ســموئیل زنــده بــود، شــائول مشــورت هایــش را حقیــر شــمرد و از 
سرزنش هایش دل چرکین شد. اما اکنون، در زمان پریشانی و بیچارگی، احساس 
مــی کــرد تنهــا امیــدش راهنمایــی هــای پیامبــر اســت، پــس بــه دلیــل ارتبــاط بــا ســفیر 
آســمان هــا، بیهــوده بــه ســفیر دوزخ رجــوع نمــود. شــائول خــود را تمامــاً در اختیــار 
قــدرت شــیطان قــرار داده بــود؛ و اکنــون او کــه تنهــا خوشــی اش در ایجــاد بدبختــی 
و نابــودی اســت، بیــش تریــن بهــره را بــرای نابــودی پادشــاه بیچــاره بــرد. در پاســخ بــه 

تقاضاهــای مذبوحانــه، آن پیــام هولنــاک بــه ظاهــر از زبــان ســموئیل بــرون آمــد:
» پــس چــرا از مــن ســئوال مــی نمایــی؟ و حــال آن کــه خداونــد از تــو دور شــده، 
دشــمنت گردیــده اســت. و خداونــد بــه نحــوی کــه بــه زبــان مــن گفتــه بــود، بــرای خــود 
عمــل نمــوده اســت، زیــرا خداونــد ســلطنت را از دســت تــو گرفتــه، آن را بــه همســایه 
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ات داود داده اســت. چــون کــه آواز خداونــد را نشــنیدی و شــدت غضــب او را بــر 
عمالیــق بــه عمــل نیــاوردی، بنابرایــن امــروز خداونــد ایــن عمــل را بــه تــو نمــوده اســت. و 

خداونــد، اســرائیل را نیــز بــا تــو بــه دســت فلســطینیان خواهــد داد «.
شــائول، بــه دلیــل تمردجویــی اش، کامــالً توســط شــیطان فریفتــه و اغفــال شــده 
بود. این کار وسوســه گر اســت که گناه را کوچک جلوه دهد تا راه گناه را آســان 
و جــذاب ســاخته، عقــل را نســبت بــه هشــدارها و تهدیــدات کــور نمایــد. شــیطان 
بــا قــدرت مســحورکننده اش کاری کــرد کــه شــائول اعمــال خــود را بــرای مخالفــت 
بــا مالمــت هــا و هشــدارهای ســموئیل توجیــه نمایــد. امــا در مضیقــه، بــه ســوی او 
رجــوع کــرده، بزرگــی گناهــان و نومیــدی از بخشــش را عیــان ســاخت تــا شــاید او 
را از بیچارگــی برهانــد. هیــچ گزینــه بهتــری بــرای نابــود کــردن شــهامت و اعتــراف بــه 
داوری، یــا رانــدن او بــه ســوی نومیــدی و خــود هــالک ســازی نمــی توانســت وجــود 

داشــته باشــد.
شــائول از شــدت خســتگی و گرســنگی از حــال رفــت، ترســیده بــود و عــذاب 
وجدان بر او مســتولی گشــته بود. همین که آن پیشــگویی هراســناک به گوشــش 
رســید، هیبتــش هــم چــون درخــت بلــوط پیــش از طوفــان تــاب خــورد، و نقــش بــر 

زمیــن شــد.
ســاحره وحشــت زده شــد. پادشــاه اســرائیل هــم چــون جســدی بــی جــان در 
بایســت در خانــه او هــالک مــی شــد؟ حــال  مــی  آیــا  بــود.  برابــرش دراز کشــیده 
عاقبــت خــودش چــه مــی شــود؟ التمــاس کــرد برخیــزد و در غذایــش ســهیم گــردد 
و اصــرار ورزیــد از آن جــا کــه زندگــی اش را بــرای عمــل بــه خواســته وی بــه خطــر 
انداختــه اســت، بــرای حفــظ ســالمت خــود هــم کــه شــده خواهشــش را بپذیــرد. 
فریــاد  باالخــره  او  امــا  شــدند،  شــریک  پبــرزن  هــای  التمــاس  در  شــائول  خادمــان 
برآورد، و زن بی درنگ گوساله ای پروار و نان فطیر آماده کرد. چه صحنه ای! در 
غــار دور افتــاده ســاحره کــه چیــزی از پــژواک کالم سرنوشــت در آن نمــی گذشــت، 
در حضور پیام آور شــیطان، اویی که مســح شــده خداوند بود که پادشــاه اســرائیل 

باشــد، بــه غــذا خــوردن نشســت تــا خــود را بــرای روز نبــرد مــرگ بــار مهیــا ســازد.
پیــش از ســحر بــا همراهانــش بــه اردوگاه اســرائیل بازگشــت تــا خــود را بــرای 
جنــگ آمــاده ســازد. شــائول بــا مشــورت بــا روح تیرگــی هــا، خــود را نابــود ســاخته 
بــود. محــال بــه نظــر مــی رســید اویــی کــه از نومیــدی و هــراس پریشــان شــده بــود، 
بتوانــد بــه ارتــش خــود شــجاعت دهــد. اویــی کــه از سرچشــمه قــدرت جــدا شــده 
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بــود، نتوانســت ذهــن اســرائیل را بــه جانــب خداونــد بــه عنــوان یاورشــان معطــوف 
نمایــد. بدیــن ترتیــب پیــش گویــی شــریر بــه حقیقــت مــی پیوســت.

در دشــت شــونیم و بــر شــیب کــوه ِجلبــوع، ارتــش اســرائیل و ســپاه فلســطینیان 
در نبــردی مــرگ بــار درهــم آمیختنــد. گرچــه آن صحنــه ترســناکی کــه در غــار عیــن دور 
دیــده بــود تمــام امیــد را از قلبــش گرفــت، امــا بــا تمــام شــجاعتش بــرای تــاج و تخــت 
خود جنگید. لیکن بیهوده بود. » و فلسطینیان با اسرائیل جنگ کردند، و در کوه 
جلبــوع کشــته شــده، افتادنــد «. ســه پســر دلیــر شــاه در کنــار او بــر زمیــن افتادنــد. 
کمــان داران تمرکــز خــود را معطــوف بــر شــائول نمودنــد. او دیــده بــود کــه ســربازانش 
در پیرامــون او بــر زمیــن می-افتنــد و بــدن فرزنــدان فرزندانــش را شمشــیرها دریــده 
انــد. خــود او هــم جراحــت برداشــته بــود، نــه مــی توانســت بجنگــد و نــه بگریــزد. فــرار 
غیرممکــن بــود، و نمــی خواســت زنــده بــه دســت فلســطینیان بیافتــد، پــس از ســالح 
دارش تقاضــا کــرد: » شمشــیر خــود را کشــیده، آن را بــر مــن فــرو بــر! « وقتــی آن مــرد 
از دســت بلنــد کــردن بــر روی مســیح خداونــد امتنــاع ورزیــد، شــائول خــود جــان خــود 

را بــا افتــادن بــر روی شمشــیرش گرفــت. 
بدیــن ترتیــب نخســتین پادشــاه اســرائیل بــه جــرم کشــتن روح خــود، بــه هالکــت 
رســید. حاصــل زندگــی او شکســت بــود، و بــا نومیــدی و بــی حرمتــی افــول کــرد چــرا 

کــه خواســته هــای منحرفــش را در برابــر خواســته خداونــد قــرار داد.
دل  بــه  وحشــت  خــود،  بــا  و  رســید  هــا  دســت  دور  تــا  شکســت  ایــن  اخبــار 
اســرائیل آورد، مــردم از شــهرها گریختنــد و فلســطینیان بــی هیــچ مزاحمتــی مواضــع 
را بــه تصــرف خــود درآوردنــد. ســلطنت شــائول، بــی بهــره از خداونــد، تقریبــاً منجــر 

بــه نابــودی ملتــش گردیــد.
بــرای غــارت جنــازه هــای میــدان جنــگ  در روز پــس از نبــرد، فلســطینیانی کــه 
مشغول جستجو بودند، اجساد شائول و سه پسرش را یافتند. برای تکمیل پیروزی، 
ســر شــائول را از بدن جدا کرده، زره از تنش به در آوردند؛ ســپس ســر و زره را که بوی 
خــون مــی داد، بــه عنــوان نشــانه ظفــر بــه جانــب ســرزمین فلســطین فرســتادند، » تــا بــه 
بــت خانــه هــای خــود و بــه قــوم مــژده برســانند «. زره را نهایتــاً در » خانــه عشــتاروت « 
نهادند، درحالی که سر را در معبد داجون گذاشتند. بدین ترتیب افتخار این پیروزی 

بــه قــدرت خدایــان دروغیــن متنســب گشــته، بــه نــام خداونــد بــی حرمتــی گردیــد.
جســد بــی جــان شــائول و پســرانش بــه شــهری بــه نــام بیــت شــان بــرده شــد کــه 
در نزدیکــی جلبــوع و رود اردن واقــع شــده بــود. در آن جــا جســد آن هــا را بــا زنجیــر 
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آویختنــد تــا خــوراک پرنــدگان شــکاری شــوند. امــا مــردان شــجاع یابیــش ِجلعــاد کــه 
نجــات شــان را توســط شــائول در ســال هــای نخســتین و خــوش ســلطنت وی بــه 
یــاد داشــتند، ســپاس خــود را بــا آزاد کــردن اجســاد و تدفیــن شایســته آن  هــا نشــان 
دادنــد. بــا عبــور شــبانه از رود اردن، » جســد شــائول و پســرانش را از حصــار بیــت 
شــان گرفتنــد، و بــه یابیــش برگشــته، آن هــا را در آن جــا ســوزانیدند. و اســتخوان 
هــای ایشــان را گرفتــه، آن هــا را زیــر درخــت بلوطــی کــه در یابیــش اســت، دفــن 

کردنــد و هفــت روز روزه گرفتنــد «.
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67
» جادوگری کهن و 

مدرن امروزی « 
گــزارش کتــاب مقــدس از دیــدار شــائول و آن زن در َعیــن دور، منشــأ بهــت و 
حیــرت بســیاری از شــاگردان ایــن کتــاب بــوده اســت. برخــی مــی گوینــد ایــن خــود 
ســموئیل بوده که در گفتگو با شــائول آشــکار شــده اســت، اما خود کتاب مقدس 
زمینــه هــای مکفــی بــرای نتایجــی غیــر از ایــن فراهــم مــی آورد. اگــر آن گونــه کــه برخــی 
مدعــی هســتند، ســموئیل در بهشــت بــوده، پــس یــا بایــد بــه وســیله نیــروی خداونــد 
فراخوانــده شــده باشــد، و یــا قــدرت شــیطان. هیــچ کــس بــرای یــک لحظــه هــم نمــی 
توانــد بــاور کنــد شــیطان ایــن قــدرت را داشــته باشــد کــه پیامبــر مقــدس خداونــد را از 
بهشــت بــرای تحقــق جــادوی زنــی منــزوی فراخوانــده باشــد. و نیــز نمــی توانیــم بــاور 
کنیــم خداونــد او را بــه درون غــار ســاحره فراخوانــده اســت؛ زیــرا آن چنــان کــه در 
)اول ســموئیل 28: 6( آمــده، پیــش تــر خداونــد از برقــراری رابطــه بــا شــائول از طریــق 
رویــا، اوریــم و انبیــا خــودداری نمــوده بــود. خداونــد وســایل منصــوب ارتباطــی خــود 
را در اختیــار داشــت، و بدانــان اجــازه نــداد از راه عوامــل شــیطان پیامــی برســانند.

خــود پیــام نیــز بــه انــدازه کافــی از منشــأ خــود گــواه بــه دســت مــی دهــد. هــدف 
پیــام ایــن نیســت کــه شــائول را بــه توبــه ترغیــب نمایــد، بــل بــر نابــودی او ابــرام مــی 
ورزد. بــه عــالوه، عمــل شــائول، بــرای مشــورت جویــی از ســاحره، بــه عنــوان دلیلــی 

بــرای امتنــاع خداونــد از وی، و واگــذاری او بــه دســتان مــرگ ذکــر شــده اســت: 
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» پــس شــائول بــه ســبب خیانتــی کــه بــه خداونــد ورزیــده بــود ُمــرد، بــه جهــت 
کالم خداونــد کــه آن را نــگاه نداشــته بــود. چــون کــه خداونــد را نطلبیــده بــود، او 
را کشــت و ســلطنت او را بــه داود بــن یَّســی داد « )اول تاریــخ 10: 1۳، 1۴(. در 
ایــن جــا مشــخصاً گفتــه مــی شــود، شــائول در پــی ارتبــاط بــا صاحــب اجنــه بــود، نــه 
خداونــد. او بــا ســموئیل، پیامبــر خــدا، ارتبــاط برقــرار نکــرد؛ بلکــه از طریــق ســاحره 
بــا شــیطان درآمیخــت. شــیطان نمــی توانســت معــرف ســموئیل واقعــی باشــد، بلکــه 

معــرف تقلبــی بــود کــه در خدمــت فریــب کاری او قــرار گرفــت.
تقریبــاً تمــام اشــکال جادوگــری و افســونگری در گذشــته براســاس برقــراری رابطــه 
بــا مــردگان بنــا شــده بودنــد. آن هایــی کــه نیرنــگ ارتبــاط بــا ارواح را مــی دانســتند، 
از  آگاهــی  دانــش  آنــان  طریــق  از  تــا  ارتباطنــد  در  مــردگان  ارواح  بــا  بودنــد  مدعــی 
رخدادهای آینده را کسب نمایند. این رسم مشورت با مردگان به نبوت اشعیا باز 
می گردد: » اّما مردم به شما خواهند گفت از فالگیرها و جادوگران، و از کسانی 
کــه مثــل گنجشــکان و گنــگان ســخن نامفهــوم می گوینــد، برایشــان پیامــی بخواهیــد. 
آنهــا خواهنــد گفــت: بعــد از همــه اینهــا، مــا بایــد طالــب پیامهایــی از ارواح باشــیم و 

از جانــب زنــدگان، نظــر مــردگان را بخواهیــم «. )اشــعیا 8: 19(.
همیـــن اعتقـــاد بـــه ارتبـــاط بـــا مـــردگان، ســـنگ بنـــای بـــت پرســـتی کفـــار گردیـــد. 
بـــود کـــه خدایـــان کفـــار ارواح جنـــگ جویـــان و قهرمانـــان از دســـت  بـــاور برایـــن 
رفتـــه انـــد. ایـــن امـــر بـــه وضـــوح در کتـــاب مقـــدس آمـــده اســـت. در مـــورد گنـــاه 
اســـرائیل در بعـــل فغـــور آمـــده اســـت: » و اســـرائیل در ِشـــطّیم اقامـــت نمودنـــد، 
و قـــوم بـــا دختـــران مـــوآب زناکـــردن گرفتنـــد زیـــرا ایشـــان قـــوم را بـــه قربانـــی خدایـــان 
خـــود دعـــوت نمودنـــد. پـــس قـــوم مـــی خوردنـــد و بـــه خدایـــان ایشـــان ســـجده مـــی 
نمودنـــد. و ایشـــان بـــه بعـــل فغـــور ملحـــق شـــدند، و غضـــب خداونـــد بـــر اســـرائیل 
افروختـــه شـــد « )اعـــداد 2۵: 1-۳(. ســـراینده مزامیـــر بـــه مـــا مـــی گویـــد کـــه ایـــن 
همـــان  از  صحبـــت  بـــا  شـــدند.  مـــی  تقدیـــم  خدایانـــی  نـــوع  چـــه  بـــه  هـــا  قربانـــی 
ارتـــداد در میـــان اســـرائیلیان مـــی گویـــد: » پـــس بـــه بعـــل فغـــور پیوســـتند و قربانـــی 
هـــای مـــردگان را خوردنـــد « )مزامیـــر 106: 28(؛ ایـــن اســـت قربانـــی هایـــی کـــه بـــه 

مـــردگان تقدیـــم مـــی داشـــتند.
خداســازی از مــردگان، تقریبــاً در ســازوکار تمامــی آییــن هــای کفــار، هــم چــون 
بــاور  برخــوردار اســت.  از جایــگاه برجســته ای  مــردگان،  بــا  ارتبــاط هــای فرضــی 
بــر ایــن بــود کــه خدایــان، خواســت و اراده خــود را در رابطــه بــا انســان فــاش مــی 

684

FA-PP-Body.indd   738 3/20/19   1:19 PM



» جادوگری کهن و مدرن امروزی «  |  739

نمودنــد، و نیــز هنگامــی کــه از آنــان مشــورت خواســته مــی شــد، مشــورت ارائــه مــی 
دادنــد. پیــش گویــی هــای یونانــی و رومــی را مــی تــوان از ایــن دســت دانســت.

هنــوز هــم اعتقــاد بــه ارتبــاط بــا مــردگان، حتــی در میــان کشــورهایی کــه خــود 
را مســیحی مــی داننــد، وجــود دارد. تحــت عنــوان اعتقــاد بــه عالــم ارواح، ارتبــاط 
بــا موجوداتــی کــه ادعــا مــی شــود ارواح درگذشــتگان هســتند، بــه شــکل گســترده 
ای انجــام مــی شــود. چنیــن تصــور مــی شــود کــه ایــن امــر بــه خاطــر نــگاه داشــتن 
انــد. گاهــی  نهــاده  گــور  کــه عزیــزان خــود را در  رابطــه احساســی کســانی اســت 
اوقــات موجــودات روحــی بــه شــکل دوســتان مــرده بــر اشــخاص ظاهــر مــی شــوند، 
و حــوادث مرتبــط بــا زندگــی آنــان را بازگــو نمــوده، همــان اعمالــی را کــه در هنــگام 
حیــات انجــام مــی دادنــد، انجــام مــی دهنــد. از ایــن راه کاری مــی کننــد کــه افــراد 
سرشــان  فــراز  بــر  کــه  هســتند  فرشــتگانی  شــان  درگذشــته  دوســتان  نماینــد  بــاور 
در تــردد بــوده، بــا آنــان ارتبــاط برقــرار مــی نماینــد. کســانی کــه فکــر مــی کننــد ایــن 
موجــودات ارواح مــردگان هســتند، همــان دیــدگاه هــای بــت پرســتی را دارنــد، و 

کالم شــان بیشــتر از کالم خداونــد در میــان عــوام قــدرت دارد.
بــا ایــن حــال، بســیار کســانی هســتند کــه ارتبــاط بــا ارواح را فریــب کاری محــض 
مــی داننــد. تمــام اعمالــی کــه مدیــوم هــا از طریــق شــان مــی خواهنــد ادعاهــای خــود 
را به عنوان ویژگی های ماورالطبیعی اثبات نمایند، نیرنگ و فریب محسوب می 
شــوند. امــا درحالــی کــه نتایــج حیلــه گــری اغلــب بــه عنــوان تجلــی واقعیــت رد مــی 
شــوند، گــواه هــای مشــخصی از قــدرت هــای ماورالطبیعــی نیــز وجــود داشــته انــد. و 
آن افــرادی کــه ارتبــاط بــا ارواح را بــه عنــوان نتایــج مهــارت هــای انســانی و خواســت 
های مکارانه رد می نمایند، هنگامی که با تجلی هایی از این دست برخورد کرده، 

آن هــا را از جنــس دروغ نمــی یابنــد، بــه حقیقــت ایــن ادعاهــا اذعــان مــی نماینــد.
روح گرائــی مــدرن و اشــکال گذشــته جادوگــری و بــت پرســتی، کــه همگــی بــا 
مــردگان بــه عنــوان اصــول واجــب خــود رابطــه دارنــد، براســاس اولیــن دروغــی کــه 
آینــه نخواهیــد  انــد: » هــر  بنــا شــده   بــا آن حــوا را درعــدن فریــب داد،  شــیطان 
مــرد، بلکــه خــدا مــی دانــد در روزی کــه از آن بخوریــد، چشــمان شــما بــاز شــود و 
ماننــد خــدا عــارف نیــک و بــد خواهیــد بــود « )پیدایــش ۳: ۴ و ۵(. ایــن اعمالــی کــه 

براســاس دروغ پــی ریــزی شــده انــد، طبیعتــی ماننــد پــدر دروغ هــا دارنــد. 
یهودیــان بــه صراحــت از پرداختــن بــه اعمــال غیرواقعــی منتســب بــه ارتبــاط بــا 
مــردگان منــع شــده بودنــد. خداونــد راه ایــن فتنــه را قاطعانــه بســت هنگامــی کــه 
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گفــت: » مــردگان هیــچ نمــی داننــد ... و دیگــر تــا بــه ابــد بــرای ایشــان از هــر آنچــه 
زیــر آفتــاب کــرده می-شــود، نصیبــی نخواهــد بــود « )جامعــه 9: ۵ ، 6(. » روح او 
بیــرون مــی رود و او بــه خــاک خــود برمــی گــردد و در همــان روز فکرهایــش نابــود مــی 
شــود « )مزامیــر 1۴6: ۴(. و نیــز خداونــد بــه اســرائیل اعــالم فرمــود: » و کســی کــه 
بــه ســوی صاحبــان اجنــه و جادوگــران توجــه نمایــد، تــا در عقــب ایشــان زنــا کنــد، مــن 
روی خــود را بــه ضــد آن شــخص خواهــم گردانیــد، و او را از میــان قومــش منقطــع 

خواهــم کــرد « )الویــان 20: 6(.
» روح هــای آشــنا « ارواح مــردگان نبودنــد، بلکــه فرشــتگان اهریمنــی یعنــی، 
فرســتادگان شــیطان بودنــد. بــت پرســتی باســتان، همــان طــور کــه دیــده ایــم، شــامل 
عبــادت مــردگان و ارتبــاط دروغیــن بــا آنــان اســت، و کتــاب مقــدس ایــن اعمــال را، 
پرســتش و عبــادت دیــو و اجنــه اعــالم داشــته اســت. پولــس رســول بــا هشــدار بــه 
برادرانــش دربــاره دوری جســتن از هرگونــه اعمــال بــت پرســتانه همســایگان بــی ایمــان 
شان می گوید: » قربانی های بت پرستان تقدیم دیوها می شود، نه تقدیم خدا، 
و مــن نمــی خواهــم شــما شــریک دیوهــا باشــید» )اول قرنتیــان 10: 20(. ســراینده 
مزامیــر کــه از اســرائیل ســخن مــی رانــد، مــی گویــد: » و پســران و دختــران خویــش را 
بــرای دیوهــا قربانــی گذرانیدنــد، خــون بــی گنــاه را ریختنــد « و در آیــه بعــدی توضیــح 
مــی دهــد کــه آنــان را بــرای » بــت هــای کنعــان» قربانــی نمودنــد. )مزامیــر 106: ۳7، 
۳8(. در حقیقت آنان با پرستش مردگان فرضی خود، دیوها را عبادت می کردند.

ارتبــاط بــا ارواح از نــوع امــروزی اش، کــه بــر همــان اصــول گذشــته بنــا شــده 
اســت، چیــزی بیــش از احیــای شــکل جدیــدی از جادوگــری و دیوپرســتی اســت 
بــود. در کتــاب مقــدس  کــرده  کــه خداونــد شــکل قدیمــش را محکــوم و ممنــوع 
بینــی شــده اســت کــه: » در زمــان هــای آخــر، برخــی از ایمــان رویگــردان  پیــش 
)اول  کــرد «  خواهنــد  پیــروی  دیوهــا  تعالیــم  و  کننــده  گمــراه  ارواح  از  شــده، 
بــه  تســالونیکیان،  بــه  خــود خطــاب  نامــه  دومیــن  در  پولــس،   .)1  :۴ تیموتائــوس 
درســت  کــه  رخــدادی  عنــوان  بــه  ارواح  بــا  ارتبــاط  از طریــق  شــیطان  خــاص  کار 
از ورود  کــه  او  نمایــد.  مــی  اشــاره  مــی دهــد،  از ظهــور دوبــاره مســیح رخ  پیــش 
مجــدد مســیح بــه ایــن جهــان ســخن مــی گویــد، اعــالم مــی دارد: » ظهــور آن بــی 
دیــن بــه نیــروی شــیطان و همــراه بــا همــه گونــه معجــزات و آیــات و عجایــب گمــراه 
کننــده خواهــد بــود « )دوم تســالونیکیان 2: 9(. پطــرس بــا توصیــف خطراتــی کــه 
کلیســا را در روزهــای آخــر، در معــرض خــود قــرار مــی دهنــد، اعــالم مــی دارد هــم 
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چنــان کــه پیامبــران دروغیــن اســرائیل را بــه گنــاه کشــاندند، معلمیــن کاذبــی نیــز 
خواهنــد بــود، » کــه پنهانــی بدعــت هــای مهلــک خواهنــد آورد، و حتــی َســروری 
پیــروی  را  ایشــان  کــرد ... بســیاری فجــور  انــکار خواهنــد  ایشــان را خریــده،  کــه 
خواهنــد کــرد « )دوم پطــرس 2: 1، 2(. در ایــن جــا، رســول بــه یکــی از بارزتریــن 
ویژگــی هــای معلمــان ارتبــاط بــا ارواح اشــاره نمــوده اســت. آنــان مســیح را پســر 
خداونــد نمــی داننــد. یوحنــای محبــوب در ارتبــاط بــا آنــان اعــالم مــی دارد: » دروغ 
مــی کنــد؟ چنیــن کســی  انــکار  را  بــودن عیســی  کــه مســیح  گــو کیســت، جــز آن 
همــان » دجــال « اســت کــه هــم پــدر و هــم پســر را انــکار مــی کنــد. هــر کــه پســر را 
انــکار کنــد، پــدر را هــم نــدارد و هرکــه پســر را اقــرار کنــد، پــدر را هــم دارد « )اول 
یوحنا 2: 22، 2۳(. ارتباط با ارواح، با انکار مســیح، هم پدر و هم پســر را انکار 

مــی نمایــد، پــس کتــاب مقــدس آن را تجلــی دجــال مــی دانــد. 
شــیطان بــا پیــش بینــی مجــازات شــائول، کــه از طریــق زن ســاکن عیــن دور اعــالم 
بــود کــه  امیــدوار  قــوم اســرائیل را کشــید. شــیطان  انداختــن  بــه دام  شــد، نقشــه 
ســاحره، اعتمــاد بــه قــوم را جلــب نمایــد تــا بــه ســوی مشــورت جویــی از او برآینــد. 
بدیــن ترتیــب از مشــورت بــا خداونــد روگــردان شــده، خــود را تحــت رهنمودهــای 
شــیطان قــرار دهنــد. طعمــه ای کــه روح گرائــی از طریــق آن جمــع کثیــری از مــردم 
را بــه خــود جــذب مــی نمایــد، نیــروی دروغینــی اســت کــه پــرده آینــده را بــه کنــار مــی 
زنــد و آنچــه را کــه خداونــد پنهــان ســاخته بــر انســان هــا فــاش مــی گویــد. خداونــد در 
کالم خــود، رخدادهــای عظیــم آینــده را در برابــر چشــمان مــا گشــوده اســت، یعنــی 
همــه آنچــه را کــه نیازمندیــم بدانیــم، و بــه پاهــای مــا راهنمــای امنــی داده اســت تــا 
در میــان خطــرات گام برداریــم؛ امــا هــدف شــیطان ایــن اســت کــه اعتمــاد انســان بــه 
خداونــد ســلب گــردد، آن هــا را از شــرایط زندگــی خــود ناراضــی ســازد، کاری کنــد 
کــه مــردم بــه دنبــال دانــش خفیــه ای برونــد کــه خداونــد از روی عقــل و خــرد آن را 
مســتور ســاخته، تــا آنچــه را کــه در کالم مقــدس خــود آشــکار نمــوده، خــوار شــمارند.

بســیار هســتند کســانی کــه وقتــی نمــی تواننــد نتایــج بــی نهایــت امــور را بداننــد، 
بــی قــرار مــی شــوند. نمــی تواننــد عــدم حتمیــت را تــاب بیاورنــد، و بــا ناشــکیبایی 
خــود، از صبــر بــرای نجــات خداونــد امتنــاع مــی ورزنــد. شــریر وحشــت زده، آنــان 
را بــه مــرز پریشــانی مــی رســاند. راه هــای احساســات متمــرد را بــه آنــان مــی نمایــد، 
آن هــا را در خشــم و غــم از ایــن جــا بــه آن جــا مــی رانــد، تــا بــه دنبــال اطالعاتــی 
باشــند که از برای شــان مکشــوف نگشــته اســت. اگر تنها به خداوند ایمان آورند، 
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مشــورت الهــی را نیــز خواهنــد یافــت. ارتبــاط بــا خداونــد بــه روح شــان آرامــش مــی 
بخشــد. آن هــا کــه خســته و درمانــده انــد، در روح خــود آســایش خواهنــد یافــت، 
اگــر تنهــا بــه ســراغ عیســی برونــد؛ امــا وقتــی از راه هــای خداونــد کــه بــرای آرامــش 
آنــان مقــرر شــده غفلــت مــی ورزنــد، و بــه امیــد آموختــن آنچــه خداونــد از آن هــا 
مضایقــه داشــته، دســت بــه دامــن منابــع دیگــر مــی شــوند، مرتکــب همــان اشــتباه 

شــائول گشــته، و بدیــن وســیله تنهــا بــه دانــش شــیطان دســت مــی یابنــد. 
خداوند از این رویه خشــنود نیســت، و این امر را به واضح ترین مفاهیم بیان 
فرمــوده اســت. ایــن بــی صبــری شــتابان بــرای پــرده دری از نقــاب آینــده، فقــدان 
ایمــان بــه خداونــد را آشــکار ســاخته، روح را در برابــر تلقینــات اربــاب فریــب بــی 
دفــاع مــی گــذارد. شــیطان کاری مــی کنــد انســان بــا آن هایــی کــه صاحــب اجنــه 
هســتند مشــورت نمایــد؛ و بــا فــاش کــردن امــور پنهــان گذشــته، ایــن اعتمــاد را القــا 
مــی کنــد کــه وقایــع آینــده را نیــز پیــش گویــی کنــد. بــا تجربیاتــی کــه در خــالل اعصــار 
گوناگــون کســب کــرده، مــی توانــد از علــل و معلــول هــای زیــاد اســتنتاج نمــوده، 
اغلــب پیــش بینــی هایــی بــا عیــار دقیــق از آینــده رخدادهــای زندگــی انســان ارائــه 
دهــد. بدیــن ترتیــب او قــادر اســت جــان هــای گمــراه و بیچــاره را فریــب داده، آن 

هــا را تحــت نیــروی خــود بــه اســارت درآورد.
خداونــد از طریــق پیامبــر خــود بــه مــا هشــدار داده اســت: » و چــون ایشــان بــه 
شــما گوینــد کــه از اصحــاب اجنــه و جادوگرانــی کــه جیــک جیــک و زمــزم مــی کننــد 
سئوال کنید، )گویید( آیا قوم از خدای خود سئوال نمایند و آیا از مردگان به جهت 
زنــدگان ســئوال بایــد نمــود؟ بــه شــریعت و شــهادت )توجــه نماییــد( و اگــر موافــق ایــن 
کالم ســخن نگویید، پس برای ایشــان روشــنایی نخواهد بود « )اشــعیا 8: 19، 20(.

آیــا آن هایــی کــه خدایــی مقــدس دارنــد، کــه دارای حکمــت و قــدرت ابــدی 
دشــمن  بــا  ارتبــاط  از  شــان  هــای  دانســته  کــه  برونــد  ســاحرانی  نــزد  بایــد  اســت، 
مــی  بدانــان  قــوم خویــش اســت؛  مــا اســت؟ خــود خداونــد، روشــنایی  خداونــد 
پنهــان  انســان  دیــد  از  کــه  بدوزنــد  او  برجــالل  ایمــان  بــا  را  خــود  فرمایــد چشــمان 
اســت. خورشــید عدالــت شــعاع هــای نــور خــود را بــه درون قلــب هــای آنــان مــی 
فرســتد، پــس آنــان نیــز دیگــر هیــچ تمایلــی ندارنــد از منشــأ نــور رویگــردان شــده بــه 

شــوند. روانــه  شــیطان  فرســتادگان  ســوی 
پیــام دیــو بــرای شــائول، اگرچــه بــه شــکل عیــب جویــی از گنــاه و نبــوت مجــازات، 
درصــدد اصــالح او نبــود، بلکــه او را بــه نومیــدی و نابــودی تحریــک کــرد. معهــذا، 
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ایــن امــر اغلــب بــه بهتریــن وجهــی در جهــت کمــک بــه مقصــود وسوســه گــر اســت 
تــا انســان هــا را بــا تملــق بــه نابــودی اغــوا نمایــد. آمــوزه خدایــان دیوســیرت در دوران 
باســتان، حقیرتریــن مجــوز را پــرورش داد. فرامیــن الهــی کــه گنــاه را محکــوم و نیکــی 
و عدالــت را اجــرا مــی کردنــد، کنــار گذاشــته شــدند؛ حقیقــت کــم ارزش بــود و 
ناپاکــی نــه تنهــا مجــاز، بلکــه لــذت بخــش گردیــد. ارتبــاط بــا ارواح اعــالم مــی دارد کــه 
مرگــی نیســت، گناهــی نیســت، داوری نیســت، مجازاتــی نیســت؛ یعنــی انســان، 
نیمــه خدایــی اســت کــه هرگــز ســقوط نمــی نمایــد؛ امیــال و آرزوهــا بــزرگ تریــن 
قانــون هســتند؛ انســان تنهــا بــه خــود پاســخ گــو اســت. مرزهایــی کــه خداونــد بــرای 
محافظــت از حقیقــت برقــرار نمــوده اســت، یعنــی پاکــی، و حرمــت از هــم پاشــیده 
انــد، و بســیاری از ایــن طریــق بــرای گنــاه کــردن جســارت یافتــه انــد. آیــا ایــن آمــوزه 

اشــاره بــه همــان اصــول دیوپرســتی اشــاره نــدارد؟
خداونــد بــا محکــوم کــردن کنعانیــان، نتایــج ارتبــاط بــا ارواح شــریر را بــرای اســرائیل 
عیان داشت؛ آنان فاقد محبت طبیعی بودند، بت پرست، زناکار، قاتل و مکروه 
بــه واســطه هــر فکــر فاســد و اعمــال نفــرت انگیزشــان. انســان هــا از قلــوب خــود بــی 
خبرنــد؛ زیــرا » دل از همــه چیــز فریبنــده تــر اســت و بســیار مریــض اســت « )ارمیــا 
17: 9(. امــا خداونــد از تمایــالت طبیعــت انســان فاســد آگاه اســت. در آن زمــان، 
هم چون اکنون، شیطان درحال فراهم کردن شرایط مطلوب برای تمرد بود تا قوم 
اســرائیل، خود را در نظر خداوند به اندازه کنعانیان منفور ســازند. دشــمن جان ها 
همــواره آمــاده اســت تــا بــا ایجــاد مجــاری ویــژه، جریــان هــای مهارنشــده شــرارت را در 

وجــود مــا ریختــه، مــا را در نظــر خداونــد محکــوم گردانــد.
و  کنــد،  کنعــان حفــظ  ســرزمین  در  را  تــا جایگاهــش  داشــت  قصــد  شــیطان 
هنگامــی کــه بنــی اســرائیل ســاکنین ایــن منطقــه شــدند و شــریعت خداونــد، قانــون 
ایــن زمیــن گردیــد، او از اســرائیل بــه شــکل بــی رحمانــه و خطرناکــی متنفــر شــده، 
نقشــه نابــودی ایشــان را ترســیم نمــود. بــا وســاطت ارواح شــریر، خدایــان بیگانــه 
معرفــی شــدند؛ بــه دلیــل ســرپیچی و گنــاه، قــوم برگزیــده خداونــد در نهایــت در 
ســرزمین موعــود پراکنــده گشــتند. شــیطان مــی کوشــند تــا خــود را در روزگار مــا 
نیــز تکــرار کنــد. خداونــد قــوم خــود را بــه ســوی آزادی از زشــتی هــا و پلیــدی هــای 
دنیــا رهبــری مــی نمایــد تــا قانونــش را نــگاه دارنــد؛ و بــه همیــن دلیــل خشــم » مدعــی 
بــرادران مــا « حــد و مــرزی نمــی شناســد. » ابلیــس بــا خشــم بســیار بــر شــما فــرود 
آمــده اســت، زیــرا مــی دانــد فرصــت چندانــی نــدارد « )مکاشــفه 12: 10، 12(. 
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ســرزمین نمونــه موعــود هــم اکنــون در برابــر مــا اســت، و شــیطان مصمــم اســت قــوم 
خــدا را هــالک گردانــده، دســت شــان را از میــراث شــان کوتــاه نمایــد. یــادآوری ایــن 
ســرزنش دوســتانه بیش از هر زمان دیگری نیاز اســت، » بیدار باشــید و دعا کنید 
تــا در آزمایــش نیافتیــد. روح مشــتاق اســت امــا جســم ناتــوان « )مرقــس 1۴: ۳8(.

مــورد  نیــز  ایــن زمانــه  را در  قــوم خداونــد  باســتان،  بــه اســرائیل  کالم خداونــد 
خطــاب قــرار مــی دهــد: » بــه اصحــاب اجنــه توجــه مکنیــد، و از جادوگــران پرســش 
منماییــد، تــا خــود را بــه ایشــان نجــس نســازید «، زیــرا هــر کــه ایــن کارهــا را کنــد، نــزد 

خداونــد مکــروه اســت « )الویــان 19: ۳1 و تثنیــه 18: 12(.
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 ]این فصل بر اساس کتاب اول سموئیل بابهای 29 و ۳0؛ 
دوم سموئیل باب 1 تدوین گردیده است[

گرچــه داود و مردانــش فلســطینیان را تــا میــدان نبــرد همراهــی کــرده بودنــد، لیکــن 
در جنــگ شــائول و فلســطینیان شــرکت نجســتند. همیــن کــه دو ســپاه خــود را بــرای 
آغــاز نبــرد آمــاده ســاختند، داود خــود را در بهــت و حیــرت یافــت. از او انتظــار مــی 
رفــت در جنــگ بــه ســود فلســطینیان وارد نبــرد شــود. اگــر احیانــاً وظیفــه ای را کــه در 
جنگ بدو سپرده بودند، ترک نموده، از میدان نبرد کناره می گرفت، نه تنها ننگ 
تــرس را بــه جــان خریــده بــود، بــل بــه اخیــش کــه از او محافظــت کــرده، بــه او اعتمــاد 
نمــوده بــود، ناشــکری و خیانــت خــود را بــه اثبــات مــی رســاند. چنیــن عملــی بدنامــش 
مــی نمــود، و خشــم دشــمن را برعلیــه وی، کــه بــرای او از خشــم شــائول هراســناک تــر 
مــی نمــود، تحریــک مــی کــرد. بــا ایــن حــال حتــی بــرای یــک لحظــه هــم نمــی توانســت به 
خــود اجــازه دهــد برعلیــه اســرائیل بجنگــد. اگــر ایــن چنیــن مــی نمــود، بــه کشــور خــود 
خیانت ورزیده بود، یعنی به عنوان دشــمن خداوند و قوم او معرفی می شــد. این 
عمل برای ابد مانعی در راه پادشاهی او ایجاد می نمود؛ اگر شائول در این کارزار 

کشــته مــی شــد، داود متهــم بــه مــرگ وی میگردیــد.
ایــن شــرایط ســبب گشــتند کــه داود متوجــه شــود کــه از راه صحیــح خــارج شــده 
اســت. بســیار بهتــر مــی بــود اگــر در میــان اســتحکامات خداونــد و در کــوه هــا در 
پــی ســرپناه باشــد تــا در بیــن دشــمنان قســم خــورده خداونــد و قــوم او. امــا خداونــد 
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بــا رحمــت بــی کرانــش ایــن خطــای خــادم خــود را مجــازات نکــرد، پــس او را بــه حــال 
درک  داود  گرچــه  زیــرا  بیازمایــد؛  را  و سرگشــتگی  پریشــانی  تــا  واگذاشــت  خــود 
قــدرت و توانایــی از جانــب خداونــد را از دســت داده، از رهــروی در راه راســتی 
بــا خداونــد دل راســت دارد.  بــه درســتی مــی خواســت  بــود، امــا هنــوز  بازمانــده 
هنگامــی کــه شــیطان و ســپاهیانش در کار یــاری بــه دشــمنان خداونــد و اســرائیل 
نماینــد، فرشــتگان  بــود، دسیســه  کــرده  کــه خــدا را رهــا  تــا برعلیــه شــاهی  بودنــد 
خداونــد دســت انــدر کار نجــات داود از خطــری کــه بــه دامــش افتــاده بــود، شــدند.

فرســتادگان آســمان بــه جانــب شــاهزادگان فلســطینی روان شــدند تــا آنــان علیــه 
حضــور داود و مردانــش در کنــار نیروهــای شــان، در جنــگ پیشــرو، اعتــراض نماینــد.

بــزرگان فلســطینی بــر ســر اخیــش فریــاد برآوردنــد: » ایــن عبرانیــان کیســتند؟ «. 
اخیش که نمی خواست با آن متحد مهم قطع رابطه کند، در پاسخ گفت: » مگر 
ایــن داود، بنــده شــائول، پادشــاه اســرائیل نیســت کــه نــزد مــن ایــن روزهــا یــا ایــن ســال 

هــا بــوده اســت؟ و از روزی کــه نــزد مــن آمــد تــا امــروز در او عیبــی نیافتــم؟ «. 
امــا ملــوک فلســطینی بــاز هــم بــر خواســته خــود اصــرار ورزیدنــد: » ایــن مــرد را 
بازگــردان تــا بــه جایــی کــه برایــش تعییــن کــرده ای برگــردد، و بــا مــا بــه جنــگ نیایــد، مبــادا 
در جنــگ دشــمن مــا بشــود؛ زیــرا ایــن کــس بــا چــه چیــز بــا آقــای خــود صلــح کنــد؟ آیــا 
نــه بــا ســرهای ایــن مردمــان؟ آیــا ایــن داود نیســت کــه دربــاره او بــا یکدیگــر رقــص کــرده، 
می سراییدند و می گفتند شائول هزارهای خود و داود ده هزارهای خود را کشته 
است؟ «. داغ هالکت پهلوان نامدار و پیروزی اسرائیل، هنوز در آن موقعیت در 
یاد سرداران فلسطینی زنده بود. آنان باور نداشتند داود برعلیه مردم خود بجنگد، 
و اگــر احیانــاً در گرماگــرم کارزار، جانــب مــردم خــود را مــی گرفــت، مــی توانســت 

بیــش تــر از کل ارتــش شــائول بدانــان آســیب برســاند.
بدیــن ترتیــب آخیــش ناگزیــر گشــت تســلیم خواســت آنــان گــردد، پــس داود را 
فراخوانــد تــا بــه او بگویــد: » بــه حیــات خداونــد کــه تــو مــرد راســت هســتی و خــروج و 
دخول تو با من در اردو به نظر من پسند آمد؛ زیرا از روز آمدنت نزد من تا امروز از تو 
بــدی ندیــده-ام. لیکــن در نظــر ســرداران پســند نیســتی. پــس االن برگشــته، بــه ســالمتی 

بــرو مبــادا مرتکــب عملــی شــوی کــه در نظــر ســرداران فلســطینیان ناپســند آیــد «.
داود کــه از خیانــت بــه احساســات راســتین خــود مــی ترســید، در پاســخ گفــت: 
» چــه کــرده ام و از روزی کــه بــه حضــور تــو بــوده ام تــا امــروز در بنــده ات چــه یافتــه ای تــا 
آن که به جنگ نیایم و با دشمنان آقایم جنگ ننمایم؟ « پادشاه گفت: » می دانم 
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که تو در نظر من مثل فرشته خدا نیکو هستی. لیکن سرداران فلسطینیان گفتند که 
بــا مــا بــه جنــگ نیایــد. پــس الحــال بامــدادان بــا بنــدگان آقایــت کــه همــراه تــو آمــده انــد، 
برخیــز و چــون بامــدادان برخاســته باشــید و روشــنایی بــر شــما بشــود، روانــه شــوید «. 

بدیــن ترتیــب دامــی کــه داود در آن گرفتــار آمــده بــود، گسســت و وی آزاد شــد.
پــس از یــک ســفر ســه روزه، داود و ششــصد مــرد همراهــش بــه صقلــغ، خانــه 
فلســطینی شــان، رســیدند. امــا بــا صحنــه یــک ویرانــه روبــرو شــدند. عمالیقیــان کــه 
بــدان مــکان هجــوم آورده  بــا نیروهــای خــود  از غیبــت داود ســود جســته بودنــد، 
بودنــد تــا از تاخــت و تازهــای داود در قلمــرو خویــش انتقــام گیرنــد. زمانــی کــه شــهر 
بــی دفــاع مانــده بــود، مــردم را غافلگیــر کــرده، شــهر را بــه یغمــا بردنــد، و ســوزاندند. 

همــه زنــان و کــودکان را بــه اســارت گرفتنــد و هرچــه داشــتند را بــه تــاراج بردنــد.
داود و مردانــش کــه از وحشــت و تعجــب زبــان در کام شــان خشــکیده بــود، 
خیــره  تیــره  و  دودزده  هــای  خرابــه  بــه  ســکوت  در  مدیــد  چنــدان  نــه  مدتــی  بــرای 
ماندنــد. ســپس همیــن کــه آن حــس ویرانــی ترســناک در وجودشــان فــوران نمــود، 
ایــن جنگجویــان زخــم خــورده در آوردهــا، » آواز خــود را بلنــد کــرده، گریســتند تــا 

طاقــت گریــه کــردن دیگــر نداشــتند «.
در ایــن جــا بــود کــه یــک بــار دیگــر داود از فقــدان ایمانــی کــه او را بــه ســوی پنــاه 
جویــی در میــان فلســطینیان ســوق داده بــود، تزکیــه شــد. او فرصــت یافــت تــا ببینــد 
چقــدر در میــان دشــمنان خــدا و قــوم او از امنیــت برخــوردار اســت. پیــروان داود 
بــه او هــم چــون مســبب بدبختــی شــان نــگاه مــی کردنــد. حملــه او بــه عمالیقیــان، 
بــه  بــود درصــدد کینــه خواهــی برآینــد؛ امــا او کــه بیــش از حــد  آنــان را برانگیختــه 
امنیــت خــود در میــان دشــمنان شــان اطمینــان داشــت، شــهر را بــی دفــاع رهــا کــرده 
بــود. ســربازانش کــه از غــم و خشــم دیوانــه شــده بودنــد، اکنــون آمــاده دســت زدن 
بــه هرگونــه اقدامــی از ســر نومیــدی بودنــد، تــا حــدی کــه تهدیــد کردنــد رهبرشــان را 

سنگســار خواهنــد نمــود.
به نظر می رســید داود از هرگونه حمایت انســانی محروم شــده باشــد. تمام آن 
چیزهایــی را کــه بــر روی زمیــن بــرای او عزیــز بودنــد، از وی گرفتــه شــده بودنــد. شــائول 
او را از ســرزمین خــود رانــده بــود؛ فلســطینیان او را از اردوگاه خــود رانــده بودنــد؛ 
عمالیقیــان شــهرش را چپــاول کــرده بودنــد؛ زن هــا و بچــه هایــش بــه اســارت بــرده 
شــده بودنــد؛ و دوســتان نزدیــک وی برعلیــه او هــم پیمــان شــده، حتــی او را تهدیــد بــه 
مــرگ مــی کردنــد. در ایــن زمــان ســخت، داود بــه جــای ایــن کــه بــه اندیشــه اش اجــازه 
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دهــد در ایــن شــرایط دردنــاک گرفتــار آیــد، صادقانــه بــه ســوی خداونــد دســت یــاری 
دراز کــرد. او » خویشــتن را از خداونــد، خــدای خــود، تقویــت نمــود. زندگــی پرفــراز 
و نشــیبش را از نــو مــرور کــرد. در کجــا خداونــد او را بــه حــال خــود رهــا کــرده بــود؟ 
جانــش از یــادآوری گــواه هــای بســیار الطــاف خداونــد تــازه گشــت. پیــروان داود بــا 
ناخشــنودی و ناشــکیبایی، پریشــانی خــود را مضاعــف کــرده بودنــد؛ امــا مــرد خــدا کــه 
حتــی دالیــل بیــش تــری بــرای غمگیــن بــودن در اختیــار داشــت، بــا بردبــاری شــرایط را 
تحمــل نمــود. ایــن زبــان قلــب او بــود: » هنگامــی کــه ترســان شــوم، مــن بــر تــو تــوکل 
خواهــم داشــت « )مزامیــر ۵6: ۳(. گرچــه خــود او هــم نمــی توانســت راه نجاتــی 

بیابــد، امــا خداونــد برایــن امــر توانــا بــود و بــه او مــی آموخــت چــه بایــد انجــام دهــد.
از پــی اَبیاتــار کاهــن، پســر اخیملــک، فرســتاد، » و داود از خداونــد ســئوال 
نمــوده، گفــت اگــر ایــن فــوج را تعاقــب نمایــم، آیــا بــه آنــان خواهــم رســید؟ پاســخ 
آمــد: تعاقــب نمــا، زیــرا کــه بــه تحقیــق خواهــی رســید و رهــا خواهــی کــرد « )اول 
بــه زودی داود و  ایــن کالم، همهمــه و غوغــا فرونشســت.  بــا  ســموئیل ۳0: 8(. 
ســربازانش بــه تعقیــب دشــمنان در حــال گریزشــان برآمدنــد. حرکــت آنــان چنــان 
ســریع بــود کــه بــه محــض رســیدن بــه نهــر بَســور کــه در نزدیکــی غــزه بــه مدیترانــه مــی 
ریــزد، دویســت نفــر از مــردان بــه واســطه خســتگی مفــرط ناگزیــر گردیدنــد در آن 
مــکان بماننــد. امــا داود و چهارصــد مــرد باقــی مانــده بــی باکانــه بــه پیــش تاختنــد. 
درحــال پیشــروی بــه یــک بــرده مصــری برخــورد کردنــد کــه بــه نظــر از خســتگی و 
گرســنگی درحــال مــرگ بــود. معهــذا پــس از ایــن کــه بــه او خــوراک و نوشــیدنی دادنــد، 
جــان گرفــت، و از ایــن جهــت دانســتند اربــاب بــی رحمــش او را بــه حــال خــود رهــا 
کــرده تــا در آن مــکان هــالک گــردد، یعنــی یکــی از عمالیقیانــی کــه متعلــق بــه ســپاه 
مهاجــم بــود! آن مــرد، داســتان تاخــت و تــاز و یغمــا را تعریــف کــرد، امــا پــس از ایــن 
کــه تعهــد گرفــت کــه نــه کشــته شــود و نــه بــه دســت اربــاب ســابقش مســترد گــردد، 

موافقــت نمــود گــروه داود را بــه ســوی اردوگاه دشــمنان شــان راهنمایــی نمایــد.
همیــن کــه اردوگاه را بــه چشــم خــود دیدنــد، صحنــه کریــه عیاشــی چشــمان شــان 
را خیــره ســاخت. ســپاه ظفرمنــد جشــن بزرگــی برپــا ســاخته بــود. » اینــک بــر روی 
تمامــی زمیــن منتشــر شــده، مــی خوردنــد و مــی نوشــیدند و بــزم مــی کردنــد، بــه ســبب 
تمامــی غنیمــت عظیمــی کــه از زمیــن فلســطینیان و از زمیــن یهــودا آورده بودنــد «. 
دســتور یــک حملــه بــرق آســا صــادر گردیــد، و تعقیــب کننــدگان بــر ســر شــکار خــود 
فــرود آمدنــد. عمالیقیــان غافلگیــر و ســردرگم شــده بودنــد. نبــرد تمــام آن شــب، و 
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روز بعــد از آن بــه درازا کشــید، تــا آن جــا کــه نقریبــاً همــه ســپاه دشــمن از بیــن رفتنــد. 
تنهــا عــده ای قریــب بــه چهارصــد نفــر موفــق گردیدنــد بــر پشــت شــترهای خــود ســوار 
شــده، از مهلکــه بگریزنــد. کالم خداونــد بــه حقیقــت پیوســته بــود. » و داود هرچــه 
عمالقــه گرفتــه بودنــد، بازگرفــت و داود دو زن خــود را بــاز گرفــت. و چیــزی از ایشــان 
مفقود نشد از خرد و بزرگ و از دختران و پسران و غنیمت و از همه چیزهایی که 

بــرای خــود گرفتــه بودنــد، بلکــه داود همــه را بــاز آورد «.
هنگامی که داود به قلمرو عمالیقیان یورش آورده بود، همه کســانی را که در 

برابــرش قــرار گرفتــه بودنــد از دم تیــغ گذرانــد.
امــا بــه واســطه قــدرت مهارکننــده خداونــد، آنــان بــا نابــودی مــردم صقلــغ، اقــدام 
بــه مقابلــه بــه مثــل کــرده بودنــد. آنــان تصمیــم گرفتنــد، جــان اســرا را حفــظ کننــد زیــرا 
مــی خواســتند بــا همــراه بــردن عــده زیــادی از مــردم شــکوه پیــروزی خــود را افــزون 
نماینــد و بــا فــروش آنــان بــه عنــوان بــرده، ســود بیــش تــری بــه چنــگ آورنــد. بدیــن 
بــه  بــه اســرا، آن هــا را ســالم  بــا آســیب نرســاندن  ترتیــب بــی آن کــه خــود بداننــد 

شــوهران و پــدران شــان بازگردانــده بودنــد.
بــه  قــادر متعــال اســت. او خطــاب  قــدرت هــای دنیــوی در اختیــار آن  تمــام 
قدرتمندتریــن فرمانروایــان و بــی رحــم تریــن ســتم گــران مــی فرمایــد: » و گفتــم تــا بــه 
ایــن جــا بیــا و تجــاوز منمــا « )ایــوب ۳8: 11(. قــدرت خداونــد همــواره بــرای برخــورد 
بــا کارگــزاران شــریر بــه کار گرفتــه مــی شــود؛ او دائمــاً در میــان آنــان مشــغول بــه کار 

اســت، نــه بــرای تخریــب شــان، بلکــه بــرای اصــالح و محافظــت شــان.
بــه  کــه  همیــن  شــدند.  روان  خانــه  جانــب  بــه  تمــام  خشــنودی  بــا  ظفرمنــدان 
دویســت مــرد بازمانــده در راه رســیدند، خودخــواه تریــن و نافرمــان تریــن افــراد جمــع 
چهارصــد نفــره اظهــار داشــتند کســانی کــه در نبــرد شــرکت نجســته بودنــد، نبایــد از 
غنائــم ســهمی ببرنــد؛ بــل تنهــا بــاز پــس گرفتــن زنــان و فرزنــدان شــان بــرای آنــان کافــی 
بــود. امــا داود چنیــن اقدامــی را جایــز ندانســت. داود گفــت: » ای برادرانــم چنیــن 
مکنیــد، چــون کــه خداونــد ایــن هــا را بــه مــا داده اســت ... زیــرا قســمت آنانــی کــه 
نــزد اســباب مــی ماننــد، مثــل قســمت آنانــی کــه بــه جنــگ مــی رونــد، خواهــد بــود، 
و هــر دو قســمت مســاوی خواهنــد بــرد «. ایــن مســئله بدیــن ترتیــب بــه مصالحــه 
انجامیــد و در نهایــت بــه قانونــی در بیــن اســرائیل بــدل گردیــد کــه براســاس آن تمــام 
کســانی کــه افتخــار ارتبــاط بــا عملیــات جنگــی را داشــته انــد، بایــد از ســهمی برابــر بــا 

آنانــی کــه در نبــرد جنگیــده انــد، از غنائــم بهــره منــد گردنــد.
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و  داود  بــود،  شــده  ســتانده  صقلــغ  از  کــه  غنائمــی  همــه  اســترداد  بــر  عــالوه 
مردانــش تعــداد زیــادی از احشــام و رمــه هــای عمالیقیــان را نیــز بــه دســت آورده 
بودنــد. اینــان را » غنیمــت داود « نامیدنــد؛ پــس از بازگشــت بــه صقلــغ، از ایــن 
غنیمــت ســهم هایــی بــه عنــوان هدیــه بــرای مشــایخ و بــزرگان قبیلــه خــود، یهــودا، 
ارســال نمــود. در توزیــع ایــن غنائــم، تمــام کســانی کــه در طــول دورانــی کــه ناگزیــر بــود 
در آن بــرای نجــات جانــش از ایــن مــکان بــه آن مــکان در کــوه هــا بگریــزد و دوســت و 
پیــرو او مانــده بودنــد، بــه یــاد آورده شــدند. آن فراریــان تحــت تعقیــب، ایــن لطــف و 

کــرم گــران قــدر را بســیار شــاکرانه ارج نهادنــد.
ســه روزی از بازگشــت داود و مردانــش بــه صقلــغ مــی گذشــت. هــم چنــان 
کــه دســت انــدر کار تعمیــر خانــه هــای ویــران شــده شــان شــدند، بــا نگرانــی گــوش 
بــه زنــگ اخبــار نگــران کننــده نبــردی نشســتند کــه مــی دانســتند بایــد بیــن اســرائیل 
و فلســطین درگرفتــه باشــد. بــه ناگهــان فرســتاده ای وارد شــهر گردیــد، » بــا لبــاس 
دریــده و خــاک بــر ســرش از لشــکر آمــد «. در دم او را بــه نــزد داود آوردنــد؛ پــس بــا 
حرمت در برابر داود تعظیم نمود، اعالم کرد او را به نام شاه مقتدر اسرائیل می 
شناســد و از او تقاضــای لطــف و مرحمــت نمــود. داود مشــتاقانه از کــم و کیــف 
نبــرد جویــا شــد. آن فــراری خبــر از شکســت و مــرگ شــائول داد، و نیــز از مــرگ 
یوناتــان گفــت. امــا در بیــان حقیقــت راه اغــراق پیشــه کــرد. ظاهــراً مــرد غریبــه بــه 
تصــور ایــن کــه داود بــه دشــمنی خــود بــا تعقیــب کننــده بــی رحمــش بهــا مــی دهــد، 
امیــدوار بــود افتخــار کشــتن پادشــاه را از آن خــود ســازد. بــا حــال و هوایــی از فخــر 
و غــرور بازگــو نمــود کــه در خــالل نبــرد، وی شــاه اســرائیل را درحالــی کــه تحــت 
فشــار شــدید نیروهــای دشــمن قــرار داشــته، زخمــی یافتــه، پــس بــه خواســته او، ایــن 
فرســتاده او را بــه قتــل رســانده اســت. او تــاج، و بازوبنــدی را کــه بــر بــازوی شــاه بــود 
بــرای داود آورده بــود. بــا اطمینــان منتظــر بــود اخبــار بــا غریــو شــادی درهــم آمیزنــد، و 

بــرای اجــرای نقشــش دســتمزد شایســته ای بــه او پرداخــت شــود.
امــا » داود جامــه خــود را گرفتــه آن را دریــد و تمامــی کســانی کــه همراهــش 
بودنــد، چنیــن کردنــد. و بــرای شــائول و پســرش، یوناتــان، و بــرای قــوم خداونــد و 
خانــدان اســرائیل ماتــم گرفتنــد و گریــه کردنــد، و تمــام شــام روزه داشــتند، زیــرا کــه 

بــه دم شمشــیر افتــاده بودنــد «.
اولیــن شــوک اخبــار هولنــاک گذشــت، افــکار داود بــه قاصــد بیگانــه معطــوف 
شــدند، و او را بــه واســطه جنایتــی کــه بــه گفتــه خــودش مرتکــب شــده بــود، گناهــکار 
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یافتند. ســاالر، آن مرد را احضار نمود، » تو از کجا هســتی؟ پاســخ آمد: من پســر 
مــرد غریــب عمالیقــی هســتم. و داود وی را گفــت چگونــه نترســیدی کــه دســت 
خــود را بلنــد کــرده، مســیح خداونــد را هــالک ســاختی؟ «. داود دو بــار شــائول را 
در اختیــار داشــت؛ امــا هنگامــی کــه از او خواســتند شــاه را بــه هالکــت رســاند، 
از بلنــد کــردن دســت خــود بــر روی کســی کــه بــه فرمــان خداونــد او را تدهیــن کــرده 
بــه  را  بــود. آن جــوان خــود  امتنــاع ورزیــده  نمایــد،  براســرائیل حکمرانــی  تــا  بودنــد 
جرمــی کــه مســتوجب مــرگ بــود، متهــم ســاخته بــود، و مجــازات بایــد در دم اجــرا 
تــو  بــر  کــه دهانــت  زیــرا  باشــد  بــر ســر خــودت  مــی شــد. داود گفــت: » خونــت 

شــهادت داده، گفــت کــه مــن مســیح خداونــد را کشــتم «.
داود بــه راســتی و بــه شــدت از مــرگ شــائول متأثــر بــود، کــه ایــن امــر نشــان از 
بخشــندگی و طبیعــت شــریف وی داشــت. او از ســقوط دشــمن خــود مســرور 
نگشــت. مانعــی کــه ســد راه وی بــرای جلــوس بــر تخــت پادشــاهی اســرائیل بــود، 
از ســر راهــش برداشــته شــد، امــا ایــن موضــوع وی را خشــنود نســاخت. مــرگ، 
خاطــرات بــی اعتمــادی هــا و بــی رحمــی هــای شــائول را زدوده بــود، و اکنــون در 
گذشــته اش چیــزی جــز شــاهانگی و شــرافت بــه یــاد نمــی آورد. نــام شــائول بــا 
نــام یوناتــان پیونــد داشــتند، کســی کــه دوســتی او راســتین و عــاری از هــر گونــه 

خــود خواهــی بــود.
ســرودی کــه داود احساســات قلبــی خــود را بــا آن بیــان داشــت تبدیــل بــه یکــی 
از گنجینــه هــای قــوم وی و مــردم خداونــد در طــول همــه اعصــار پــس از آن گردیــد:

» زیبایــی تــو ای اســرائیل، در مــکان هــای بلنــدت کشــته شــد! بــزرگان چگونــه 
افتادنــد! در َجــّت اطــالع ندهیــد، و در کوچــه هــای اَشــَقلون خبــر مرســانید؛ مبــادا 

دختــران فلســطینیان شــادی کننــد. و مبــادا دختــران نامختونــان وجــد نماینــد.
نــه از کشــتزارهایت  نبــارد، و  بــر شــما  بــاران  ای کــوه هــای َجلبــوع، شــبنم و 
هدایــا بشــود؛ زیــرا در آن جــا ســپر بــزرگان دو انداختــه شــد، ســپر شــائول کــه گویــا 
بــه روغــن مســح نشــده بــود. از خــون کشــتگان و از خــون بــزرگان، کمــان یوناتــان 
برنگردیــد و شمشــیر شــائول تهــی برنگشــت. شــائول و یوناتــان در حیــات خویــش 
محبــوب نازنیــن بودنــد، و در مــوت خــود از یکدیگــر جــدا نشــدند. از عقــاب هــا 
تیزپرتــر و از شــیران تواناتــر بودنــد. ای دختــران اســرائیل بــرای شــائول گریــه کنیــد،

کــه شــما را بــه قرمــز و نفایــس ملبــس مــی ســاخت، و زیورهــای طــال بــر لبــاس 
شــما مــی گذاشــت. شــجاعان در معــرض جنــگ چگونــه افتادنــد!
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» ای یوناتــان بــر مــکان هــای بلنــد خــود کشــته شــدی. ای یوناتــان، بــرادر مــن، 
بــرای تــو دلتنــگ شــده ام. بــرای مــن بســیار نازنیــن بــودی. محبــت تــو بــا مــن عجیــب 
تلــف  جنــگ  اســلحه  چگونــه  و  افتادنــد  چگونــه  بــزرگان  بــود.  زنــان  محبــت  از  تــر 

شــد! « )دوم ســموئیل 1: 27-19(.
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» داود بر تخت می 

نشیند « 
]این بخش بر اساس کتاب دوم سموئیل بابهای 2 تا ۵: ۵ تدوین گردیده است[

مــرگ شــائول خطراتــی را کــه از داود یــک تبعیــدی ســاخته بــود، از میــان بــرد. 
اکنــون دیگــر راه بازگشــت بــه خانــه اش همــوار شــده بــود. هنگامــی کــه روزهــای 
ســوگواری بــرای یوناتــان و شــائول بــه پایــان رســیدند، » داود از خداونــد ســئوال 

نمــوده گفــت آیــا بــه یکــی از شــهرهای یهــودا برآیــم؟ گفــت بــه حبــرون « 
کــه  ایــن شــهر و شــهری  راه  میانــه  و در  بئرشــبع،  حبــرون در ســی کیلومتــری 
در آینــده اورشــلیم نامیدنــد، واقــع شــده بــود. آن جــا را در اصــل قریــه عربــا مــی 
نامیدنــد، یعنــی شــهر عربــا، یعنــی پــدر عنــاق. بعدهــا ایــن مــکان را ِممــری نامیدنــد 
بــود و اکنــون  بــزرگان قبایــل گردیــد. حبــرون در مالکیــت کالیــب  کــه مــکان دفــن 
اصلــی تریــن شــهر یهــودا بــه شــمار مــی آمــد کــه در میــان تپــه هایــی حاصــل خیــز و 
زمیــن هایــی پــر میــوه واقــع شــده بــود. زیباتریــن تاکســتان هــای فلســطین در مــرز آن 
قــرار داشــتند کــه در کنارشــان درختــان بــی شــمار زیتــون فلســطینی و دیگــر درختــان 

میــوه بــه چشــم مــی خوردنــد.
بــی درنــگ خــود را آمــاده انجــام دســتورالعملی نمودنــد کــه  داود و پیروانــش 
از جانــب خداونــد دریافــت شــده بــود. بــه زودی ششــصد مــرد مســلح بــه همــراه 
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همســران و کــودکان شــان، و نیــز گلــه هــا و رمــه هــای شــان پــا بــه راه حبــرون نهادنــد. 
همیــن کــه وارد شــهر شــدند، مــردان یهــودا را دیدنــد کــه بــرای خــوش آمدگویــی بــه 
بــه  تاجگــذاری  تمهیــدات  بودنــد.  انتظــار  اســرائیل در  آینــده  بــه عنــوان شــاه  داود 
ســرعت ترتیــب داده شــد. » داود را در آن جــا مســح کردنــد، تــا بــر خانــدان یهــودا 
پادشــاه شــود «. امــا هیــچ اقدامــی در جهــت تحمیــل قــدرت و اختیــارات وی بــر 

دیگــر قبایــل صــورت نپذیرفــت.
یکــی از اولیــن اقدامــات پادشــاه ایــن بــود کــه احساســات قبلــی خــود را نســبت 
بــه شــائول و یوناتــان ابــراز دارد. هنگامــی کــه داود از عمــل شــجاعانه مــردان یابــش 
جلعــاد در نجــات اجســاد رهبــران از دســت رفتــه و نیــز دفــن محترمانــه آنــان آگاه 
گردیــد، ســفیری بــه همــراه یــک پیــام بــه یابیــش گســیل داشــت، » شــما از جانــب 
خداونــد مبــارک باشــید زیــرا کــه ایــن احســان را بــه آقــای خــود، شــائول، نمودیــد 
و او را دفــن کردیــد، و االن خداونــد بــه شــما احســان و راســتی بنمایــد و مــن نیــز 
جــزای ایــن خوبــی را بــه شــما خواهــم نمــود، چــون کــه ایــن کار را کردیــد « و ســپس 
پادشــاهی اش در ســرزمین یهــودا را اعــالم نمــوده، و آن مردمانــی کــه ایــن چنیــن 

صداقــت قلبــی خــود را بــه اثبــات رســانده بودنــد، بــه اتحــاد فــرا خوانــد.
مخالفتــی  داود  نشــاندن  تخــت  بــه  بــرای  یهــودا  مــردم  عمــل  بــا  فلســطینیان 
نورزیدنــد. در دوران تبعیــد، بــه منظــور تضعیــف و آزار حکومــت شــائول، دوســت 
و یــاور وی بودنــد، و اکنــون امیــد داشــتند بــه واســطه الطــاف شــان در گذشــته بــه 
داود، گســترش میــزان قــدرت او در نهایــت بــه نفــع آنــان تمــام گــردد. امــا مقــرر نبــود 
حکومــت داود از مشــکالت بــی بهــره باشــد. بــا تاجگــذاری وی دوران ســیاهی از 
توطئه و طغیان آغاز گردید. داود به عنوان یک خائن بر تخت ننشست، خداوند 
او را برگزیــده بــود تــا شــاه اســرائیل باشــد، پــس دیگــر جایــی بــرای بــی اعتمــادی و 
مخالفــت باقــی نمــی مانــد. بــا ایــن حــال بــه دلیــل نفــوذ اَبنیــر، مــردان یهــودا قــدرت و 
اختیــارات او را بــه ســختی پذیرفتنــد، زیــرا او پســر شــائول، اِیشبوَشــت، را پادشــاه 

اعــالم کــرده، یــک تــاج و تخــت رقیــب را برپــا نمــوده بــود.
ایشبوشــت چیــزی جــز یــک نماینــده ضعیــف و ناالیــق خانــدان شــائول نبــود، 
درحالــی کــه داود از پیــش بــه شــکل برجســته ای شایســتگی یافتــه بــود تــا وظایــف 
سلطنت را به دست گیرد. ابنیر که عامل اصلی در به تخت نشاندن ایشبوشت 
بود، در گذشته سردار لشکر شائول، و یکی از شناخته شده ترین مردان اسرائیل 
بــه شــمار مــی  آمــد. ابنیــر مــی دانســت خداونــد داود را بــرای پادشــاهی اســرائیل 
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منصــوب نمــوده اســت، امــا اویــی کــه بــرای ایــن همــه ســال در تعقیــب و شــکار داود 
بــوده، اکنــون میلــی بــه نایــب الســلطنتی پســر یَّســا و تصاحــب ســلطنتی کــه قبــالً در 

دســتان شــائول بــود، نداشــت.
شــرایطی کــه ابنیــر در آن قــرار گرفــت بــه افشــای شــخصیت واقعــی وی کمــک 
نمود و اثبات کرد او مردی جاه طلب و فاقد اصول اخالق می باشد. او صمیمانه 
در ارتبــاط بــا شــائول قــرار داشــت و تحــت نفــوذ روحیــه شــاه آموختــه بــود تــا مــردی را 
کــه خداونــد بــر حکومــت بــر اســرائیل برگزیــده اســت، منفــور بدانــد. ایــن نفــرت زمانــی 
بــه اوج خــود رســیده بــود کــه داود در ماجــرای برداشــتن نیــزه و مشــک آب از اردوگاه 
شائول هنگامی که او در خواب بود وی را مورد مالمت و سرزنش قرار داد. به یاد 
مــی آورد چگونــه فریــاد داود در گــوش شــاه و قــوم اســرائیل پیچیــده بــود، » آیــا تــو مــرد 
نیستی و در اسرائیل مثل تو کیست؟ پس چرا آقای خود پادشاه را نگاهبانی نمی 
کنــی؟ ... ایــن کار کــه کــردی خــوب نیســت. بــه حیــات خداونــد، شــما مســتوجب 

قتــل هســتید، چــون کــه آقــای خــود مســیح خداونــد را نگاهبانــی نکردیــد « 
ایــن ســرزنش در زخمــی در دلــش ایجــاد کــرده بــود، از ایــن رو مصمــم شــده بــود 
بــه دلیــل ایــن کینــه، در اســرائیل شــکاف انــدازد، تــا بدیــن وســیله خــود را نیــز مفتخــر 
گرداند. او از ضعف های آشــکار ســلطنت در اســرائیل بهره جســت تا جاه طلبی 
هــا و اهــداف خودخواهانــه اش را پیــش ببــرد. مــی دانســت مــردم یوناتــان را بســیار 
دوســت مــی داشــتند. یــاد او گرامــی داشــته مــی شــد، و قــوای نظامــی نیــز هنــوز 
نخســتین لشکرکشــی موفقیــت آمیــز شــائول را از یــاد نبــرده بــود. رهبــر متمــرد بــا 

تصمیمــی قاطــع طــرح هــای خــود را پیــش بــرد.
َمحناِیــم کــه در دور دســت هــای کرانــه رود اردن واقــع شــده بــود، بــه عنــوان 
برعلیــه  امنیتــی  وضعیــت  تریــن  بیــش  از  کــه  زیــرا  شــد،  برگزیــده  ســلطنتی  مقــر 
هرگونــه حملــه ای برخــوردار بــود، چــه از جانــب داود و چــه از ســوی فلســطینیان. 
تاجگــذاری ایشبوشــت در ایــن مــکان انجــام گرفــت. نخســتین کســانی کــه حکومــت 
او را پذیرفتنــد، ســاکنین شــرقی اردن بودنــد، کــه ایــن امــر در نهایــت تــا همــه قلمــرو 
از  ســال  دو  مــدت  بــه  شــائول  پســر  یافــت.  گســترش  یهــودا،  جــز  بــه  اســرائیل، 
افتخــارات خــود در پایتخــت دورافتــاده اش بهــره منــد بــود. امــا ابنیــر کــه مصمــم بــه 
توســعه قــدرت وی بــر همــه اســرائیل بــود، خــود را مهیــای نبــرد ســاخت. و » جنــگ 
میــان خانــدان شــائول و خانــدان داود بــه طــول انجامیــد و داود روز بــه روز قــوت مــی 

گرفــت و خانــدان شــائول روز بــه روز ضعیــف مــی شــدند «.
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و  طلبــی  جــاه  کــه  گشــت  حکومتــی  ســرنگون  موجــب  خیانــت  انجــام،  ســر 
بداندیشــی آن را بنــا ســاخته بودنــد. ابنیــر کــه از ناشایســتگی و ضعــف ایشبوشــت 
به خشم آمده بود، با پیشنهاد بیعت تمام قبایل با داود، به سوی داود گریخت. 
پادشــاه پیشــنهادات وی را پذیرفــت، پــس بــا افتخــار مرخــص گردیــد تــا هــدف خــود 
را بــه انجــام رســاند. امــا اســتقبال مطلــوب از چنیــن جنگجــوی دالور و نــام آوری، 
حســادت یوآب، فرمانده ارشــد ســپاه داود را برانگیخت. دشــمنی خونی ای میان 
یــوآب، َعســائیل، در خــالل جنــگ  بــرادر  او و ابنیــر وجــود داشــت کــه از کشــتن 
مــا بیــن اســرائیل و یهــودا سرچشــمه مــی گرفــت. اکنــون یــوآب کــه فرصتــی مغتنــم 
بــرای انتقــام خــون بــرادر و نیــز ازمیــدان بــه در کــردن رقیــب آینــده خــود یافتــه بــود، بــا 

فرومایگــی در کمیــن ابنیــر نشســت تــا وی را بــه هالکــت رســاند. 
داود بــا آگاه شــدن از ایــن جنایــت خائنانــه، اعــالم نمــود: » مــن و ســلطنت 
مــن بــه حضــور خداونــد از خــون ابنیــر بــن نیــر تــا بــه ابــد بــری هســتیم. پــس بــر ســر 
یــوآب و تمامــی خانــدان پــدرش قــرار گیــرد «. بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت نــا آرام 
ســلطنت، و نیــز قــدرت و موقعیــت قاتــالن زیــرا کــه بــرادر یــوآب، ابیشــای در ایــن 
امــر همدســت وی بــود داود نتوانســت ایــن جنایــت را عادالنــه مجــازات نمایــد، امــا 
در برابــر عمــوم، از ایــن کــرده اظهــار تنفــر نمــود. تدفیــن ابنیــر در حضــور مــردم و بــا 
تجلیــل از وی انجــام پذیرفــت. بــه قشــونی کــه در آن زمــان تحــت رهبــری یــوآب بــود، 
فرمــان داده شــد کــه بــا جامــه هــای دریــده و از جنــس پــالس در مراســم ســوگواری 
شــرکت جویــد. شــاه غــم خــود را بــا روزه گرفتــن در خــالل روز تدفیــن نشــان داد؛ 
او بــه عنــوان برگزارکننــده و ســوگوار اصلــی از پــی داود بــه راه افتــاد؛ بــه هنــگام بــه 

خــاک ســپاری، ســوگنامه ای را قرائــت نمــود کــه نیــش تیــزی بــه قاتلیــن مــی زد.
» و پادشــاه بــرای ابنیــر مرثیــه خوانــده گفــت: آیــا بایــد ابنیــر بمیــرد؟ آن طــور 
کــه احمقــی مــی میــرد؟ دســت هــای تــو بســته نشــد، و پاهایــت در زنجیــر گذاشــته 

نشــد. مثــل کســی کــه پیــش شــریران افتــاده باشــد، افتــادی «.
بزرگــواری داود در تجلیــل از کســی کــه ســال هــا دشــمن ســختی از بــرای او بــه 
شــمار مــی آمــد، موجــب تحســین و اطمینــان همــه اســرائیل گردیــد. » و تمامــی 
قــوم ملتفــت شــدند و بــه نظــر ایشــان پســند آمــد. چنــان کــه هرچــه پادشــاه مــی 
کــرد، در نظــر تمامــی قــوم پســند مــی آمــد. و جمیــع قــوم و تمامــی اســرائیل در آن 
روز دانســتند کــه کشــتن ابنیــر بــن نیــر از پادشــاه نبــود «. شــاه در جمــع مشــاوران و 
مالزمــان معتمــدش، از آن جنایــت ســخن گفــت و از آن جــا کــه مــی دانســت در 
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آن برهــه قــادر بــه تنبیــه قاتــالن نیســت، مکافــات آن را بــه خداونــد واگــذار نمــود: 
» آیــا نمــی دانیــد کــه َســروری و مــرد بزرگــی امــروز در اســرائیل افتــاد؟ و مــن امــروز، 
بــا آن کــه بــه پادشــاهی مســح شــده ام، ضعیــف هســتم و ایــن مــردان، یعنــی پســران 
َصرویـَـه، از مــن تواناترنــد. خداونــد عامــل شــرارت را برحســب شــرارت جــزا دهــد «.

ابنیــر بــا صداقــت و راســتی پیشــنهادات خــود را بــه حضــور داود آورده بــود، بــا 
ایــن وجــود انگیــزه هایــش حقیــر و خودخواهانــه بودنــد. وی مصرانــه بــا پادشــاهی 
کــه خداونــد منصــوب نمــوده بــود، مخالفــت مــی ورزیــد تــا موقعیــت و احتــرام خــود 
را از ایــن طریــق محفــوظ دارد. دلگیــری هــا، غــرور جریحــه دار شــده و خشــم باعــث 
گردیدنــد تــا دلیلــی را کــه بــرای آن خدمــت مــی نمــود، رهــا کنــد؛ بــا تنهــا گذاشــتن داود 
امیــد داشــت بــه دلیــل خدماتــش در واالتریــن مقــام هــا گمــارده شــود. اگــر بــه مقصــود 
خــود رســیده بــود، اســتعدادها و جــاه طلبــی اش، و نیــز نفــوذ زیــاد و فقــدان دینــداری 

وی حکومــت داود، صلــح و ســعادت قــوم را بــه خطــر مــی انداختنــد.
» و چــون پســر شــائول شــنید کــه ابنیــر در حبــرون مــرده اســت، دســت هایــش 
ضعیــف شــد، و تمامــی اســرائیل پریشــان گردیدنــد «. معلــوم بــود کــه ســلطنتش 
آن  ســرنگونی  بــرای  دیگــری  خیانــت  زودی  بــه  داشــت.  نخواهــد  دوامــی  دیگــر 
حکومــت لــرزان انجــام پذیرفــت. ایشبوشــت بــه شــکل خائنانــه ای بــه دســت دو تــن 
از ســرداران خــود کشــته شــد. ســر او از تــن جــدا کردنــد و بــه ســوی پادشــاه یهــودا 
شــتافتند، بــه ایــن امیــد کــه از الطــاف وی بــرای ایــن کار برخــوردار خواهنــد گردیــد.

آنــان بــا شــاهد خونیــن خــود کــه خبــر از جنایــت شــان مــی داد، بــه حضــور داود 
آمدنــد، و گفتنــد: » اینــک ســر دشــمنت، ایشبوشــت، پســر شــائول، کــه قصــد 
جــان تــو مــی داشــت. و خداونــد امــروز انتقــام آقــای مــا را از شــائول و ذریــه اش 
گرفته اســت. اما داود که ســلطنتش را خداوند بنا کرده بود، خیانت را به جهت 
برپایی ســلطنتش دوســت نمی داشــت. همان حکمی را که برای قاتل شــائول در 
نظــر گرفتــه بــود بــرای قاتالنــی کــه ایــن چنیــن بــه جنایــت خــود مباهــات مــی ورزیدنــد 
بیــان داشــت، و افــزود: » پــس چنــد مرتبــه زیــاده چــون مــردان شــریر، شــخص صالــح 
را در خانــه اش بــر بســتر بکشــند، آیــا خــون او را از دســت شــما مطالبــه نکنــم؟ و 
شــما را از زمیــن هــالک نســازم؟ پــس داود خادمــان خــود را امــر فرمــود کــه ایشــان 
را کشــتند ... امــا ســر ایشبوشــت را گرفتــه در قبــر ابنیــر در حبــرون دفــن کردنــد «.

پــس از مــرگ ایشبوشــت، تمایــل فراگیــری در میــان رهبــران اســرائیل شــکل 
گرفــت کــه داود پادشــاه همــه قبایــل گــردد. » و جمیــع اســباط اســرائیل نــزد داود بــه 
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حبــرون آمدنــد و متکلــم شــده، گفتنــد اینــک مــا اســتخوان و گوشــت تــو هســتیم «. 
آنــان اعــالم داشــتند: » تــو بــودی کــه اســرائیل را بیــرون مــی بــردی و انــدرون مــی 
آوردی. و خداونــد گفــت کــه تــو قــوم مــن، اســرائیل را رعایــت خواهــی کــرد و بــر 
بــه حبــرون  پادشــاه  نــزد  اســرائیل  بــود. و جمیــع مشــایخ  پیشــوا خواهــی  اســرائیل 
آمدنــد، و داود پادشــاه در حبــرون بــه حضــور خداونــد بــا ایشــان عهــد بســت و داود 
را بــر اســرائیل بــه پادشــاهی مســح نمودنــد «. بدیــن ترتیــب، بــا مشــیت الهــی، راه 
تــاج و تخــت بــرای او همــوار گشــت. جــاه طلبــی هــای شــخصی وی او را خشــنود 
نمی کردند، زیرا در پی افتخاری که اکنون به او داده شــده بود، تالش نکرده بود. 
بیــش از هشــت هــزار تــن از نــوادگان هــارون و الویــان در خدمــت داود بودنــد. 
تغییراتــی کــه در احساســات مــردم پیــش آمدنــد، تأثیراتــی بــارز و مشــخص داشــتند. 
تحــوالت، آرام و بــزرگ، و کامــالً درخــور کارهایــی بودنــد کــه انجــام مــی گردیدنــد. 
نزدیــک بــه نیــم میلیــون نفــوس، کــه پیــش تــر تحــت ســلطه شــائول بودنــد، در حبــرون 
ازدحــام نمــوده، پیرامــون آن گــرد آمدنــد. گویــی آن تپــه هــا و دره هــا بــا جمعیــت 
جــان یافتــه بودنــد. زمــان تــاج گــذاری مقــرر گردیــد؛ مــردی کــه از بــارگاه شــائول تبعیــد 
شــده بــود، کســی کــه بــه ســوی کــوه هــا و تپــه هــا و غارهــای زیرزمینــی گریــزان شــده 
بــود تــا جانــش را نجــات دهــد، اکنــون در ُشــرُف دســت یابــی بــه افتخــاری بــود کــه 
انســانی بــه انســان دیگــر مــی توانــد اعطــا نمایــد. کاهنــان و بــزرگان کــه لبــاس مقــدس 
مراســم را بــه تــن داشــتند، افســران و ســربازان بــا ســپرها و کالهخودهــای تابنــاک 
شــان، و بیگانگانــی از دور دســت هــا آمــده بودنــد، ایســتادند تــا شــاهد تــاج گــذاری 
پادشــاه برگزیــده باشــند. داود آراســته بــه خرقــه ســلطنتی بــود. روغــن مقــدس را 
کاهــن اعظــم بــر پیشــانی او ریخــت، زیــرا مســح ســموئیل نبوتــی بــود بــر آنچــه در 
آغــاز فرمانروایــی پادشــاه رخ خواهــد داد. زمــان آن فــرا رســیده بــود کــه داود بــا آییــن 
رســمی، بــرای خدمــت در جایــگاه نیابــت خداونــد تقدیــس گــردد. عصــای ســلطنتی 
در دســتانش نشســت. تعهــدات ســلطنت عادالنــه اش نوشــته شــدند، و مــردم بــا 
او پیمــان وفــاداری بســتند. دیهیــم بــر ســرش گذاشــته شــد، و بدیــن ترتیــب مراســم 
تــاج گــذاری بــه انجــام رســید. اســرائیل از جانــب خداونــد صاحــب پادشــاه شــده 
بــود. اویــی کــه بــا شــکیبایی در انتظــار کارهــای خداونــد مانــده بــود، اینــک مــی دیــد 
کــه قــول هــای خداونــد بــه حقیقــت مــی پیوندنــد. » و داود ترقــی کــرده، بــزرگ مــی 

شــد، و خداونــد خــدای صبایــوت بــا او مــی بــود « )دوم ســموئیل ۵: 10(. 
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 ]این فصل بر اساس کتاب دوم سموئیل ۵: 6-2۵؛ 6؛ 7؛ 9؛
10 تدوین گردیده است[

بــرای  تــری  پــی مــکان مناســب  بــر تخــت اســرائیل تکیــه زد، در  همیــن کــه داود 
پایتخت حکومت خود برآمد. در سی کیلومتری حبرون، محلی برای اَبَر شهر آینده 
پادشــاهی برگزیــده شــد. پیــش از ایــن کــه یوشــع ارتــش را از رود اردن عبــور دهــد، ایــن 
مــکان را ســالیم مــی نامیدنــد. در نزدیکــی ایــن مــکان بــود کــه ابراهیــم وفــاداری اش بــه 
خداوند را به اثبات رساند. هشت صد سال پیش از تاج گذاری داود، این جا خانه 
ملکیصدق، کاهن خدای خدایان، بود. موقعیت این منطقه در مرکز و در ارتفاعات 
کشور واقع شده بود و در پیرامون آن تپه هایی قرار داشتند که از آن محافظت می 
نمودنــد. ایــن نقطــه در مــرز بنیامیــن و یهــودا واقــع مــی شــد، و نیــز در مجــاورت ســرزمین 

افرایــم قــرار مــی گرفــت. دسترســی آن بــه دیگــر قبایــل نیــز آســان مــی نمــود. 
یهودیــان بــرای ایــن کــه امنیــت ایــن منطقــه را تأمیــن نماینــد، مــی بایســت باقــی 
مانــده کنعانیــان را از اســتحکاماتی کــه در کــوه هــای صهیــون و موریــا داشــتند، 
بیرون کنند. این اســتحکامات را ِیبوس می نامیدند و ســاکنین آن را ِیبوســیان می 
خواندنــد. بــرای قــرون متمــادی اســتحکامات یبــوس را نفوذناپذیــر مــی دانســتند، 
امــا تحــت رهبــری یــوآب ایــن منطقــه بــه تصــرف یهودیــان درآمــد، یعنــی کســی کــه 
بــه واســطه ایــن شــجاعت بــه ســر فرماندهــی قشــون اســرائیل رســید. اکنــون نــام 

ملحدانــه یبــوس بــه اورشــلیم تغییــر یافتــه و بــه عنــوان پایتخــت انتخــاب گردیــد.
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حیــرام، پادشــاه شــهر ثروتمنــد صــور، واقــع در نزدیکــی دریــای مدیترانــه، اکنــون 
بــه دنبــال اتحــاد بــا پادشــاه اســرائیل بــود، و داود را در برپایــی کاخــی در اورشــلیم 
یــاری داد. ســفیرانی بــه جانــب صــور روان شــدند کــه آن هــا را معمــاران و کارگــران 
دیگــر  و  ســدر  درخــت  بهــا،  گــران  هــای  چــوب  از  بســیاری  بارهــای  بــا  زبردســت 

مصالــح گــران قیمــت همراهــی مــی کردنــد.
قــدرت فزاینــده اســرائیل تحــت رهبــری داود، تصــرف اســتحکامات یبــوس و نیــز 
اتحــاد بــا حیــرام، پادشــاه صــور، دشــمنی فلســطینیان را برانگیخــت، پــس دوبــاره بــا 
نیــروی وســیعی بــه ســرزمین یــورش آورده، در وادی رفائیــان کــه در فاصلــه اندکــی 
کــوه  تــا  مــردان جنگــی اش  و  داود  داشــت، مســتقر گردیدنــد.  قــرار  اورشــلیم  از 
صهیــون عقــب نشــینی کردنــد تــا در آن جــا منتظــر رهنمــون الهــی بماننــد. » و داود 
از خداونــد ســئوال نمــوده، گفــت آیــا بــه مقابلــه فلســطینیان برآیــم و ایشــان را بــه 
دســت مــن تســلیم خواهــی نمــود؟ خداونــد بــه داود گفــت بــرو زیــرا کــه فلســطینیان 

را بــه دســت تــو خواهــم داد «. 
داود بــی درنــگ بــه دشــمن هجــوم بــرده، آنــان را تــار و مــار نمــود؛ و نیــز خدایــی 
را کــه آنــان بــه جهــت تضمیــن پیــروزی خــود بــه همــراه آورده بودنــد، تصاحــب کــرد. 
فلســطینیان کــه از ایــن تحقیــر بــه خشــم آمــده بودنــد، نیــروی بســیار بزرگتــری را گــرد 
آورده، برای نبرد بازگشتند. باز هم » در وادی رفائیان منتشر شدند «. دوباره داود 
در پــی خداونــد و آن اعلــی علییــن برآمــد تــا رهبــری قــوای اســرائیل را بــه دســت گیــرد.

خداونــد دســتورالعمل هــا را بــه داود ارائــه نمــوده، گفــت: » بــر َمیــا، بلکــه از 
آواز  چــون  و  آور.  ایشــان حملــه  بــر  تــوت  درختــان  پیــش  زده،  دور  ایشــان  عقــب 
صــدای قــدم هــا در ســر درختــان تــوت بشــنوی، آن گاه تعجیــل کــن زیــرا کــه در آن 
وقــت خداونــد پیــش روی تــو بیــرون خواهــد آمــد تــا لشــکر فلســطینیان را شکســت 
دهــد «. اگــر داود نیــز هــم چــون شــائول راه خــود را برگزیــده بــود، پیــروزی از آن وی 
نمــی گردیــد. امــا در عــوض او کاری را انجــام داد کــه خداونــد بــدو گفتــه بــود، » و 
لشــکر فلســطینیان را از ِجبعــون تــا جــاِرز شکســت دادنــد. و اســم داود در جمیــع 
اراضــی شــیوع یافــت و خداونــد تــرس او را بــر تمامــی امــت هــا مســتولی ســاخت « 

)اول تواریــخ 1۴: 16، 17(.
اکنــون کــه داود موقعیــت خــود را در ســلطنتش تحکیــم نمــوده، از شــر هجــوم 
دشــمنان خارجــی در امــان بــود، اقــدام بــه تحقــق یــک هــدف گرامــی و بــزرگ کــرد، 
یعنــی آوردن تابــوت مقــدس عهــد اورشــلیم. ســال هــا مــی شــد کــه تابــوت در قریــه 
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یعاریــم، در فاصلــه نــه مایلــی اورشــلیم مانــده بــود؛ امــا شایســته بــود کــه پایتخــت 
قــوم بــا نشــانه حضــور الهــی جــالل یابــد.

داود ســی هزار تن از رهبران قوم اســرائیل را گســیل داشــت، زیرا می خواســت 
از این موقعیت صحنه ای شادمانه و گران بها به تصویر کشد. مردم با خوشنودی 
از ایــن فراخوانــی اســتقبال نمودنــد. کاهــن اعظــم بــه همــراه دیگــر برادرانــش در مقــام 
مقــدس شــان، و نیــز رهبــران و شــاهزادگان قبایــل، همگــی در قریــه یعاریــم حضــور 
بــه هــم رســاندند. داود بــا غیرتــی روحانــی شــعله ور بــود. تابــوت را از خانــه ابینــاداب 
بیــرون آوردنــد و آن را بــر ارابــه ای جدیــد کــه گاوهــای نــر آن را مــی کشــیدند، قــرار 
دادنــد. درهمیــن حــال دو پســر ابینــاداب در معیــت تابــوت بودنــد. مــردان اســرائیل 
بــا غریــو شــادی و ســرودهای شــادمانه در پــی آن روان شــدند، و اصــوات بــی شــمار 
بــا نــوای ســازها درهــم مــی آمیخــت. » و داود و تمامــی خانــدان اســرائیل بــا انــواع 
آالت چــوب ســرو و بربــط و ربــاب و دف و دهــل و ســنج هــا بــه حضــور خداونــد مــی 
نواختنــد «. زمــان مدیــدی از آخریــن بــاری کــه اســرائیل شــاهد یــک چنیــن ظفــری مــی 
شــد، مــی گذشــت. آن جمعیــت عظیــم بــا شــادی صادقانــه راه خــود را از میــان تپــه 

هــا و دره هــا بــه ســوی » شــهر مقــدس « گشــودند.
تابــوت  بــه  را  خــود  دســت  ُعــزَّه  رســیدند،  ناکــون  گاه  خرمــن  بــه  چــون   « امــا 
خداونــد دراز کــرده، آن را گرفــت زیــرا گاوان مــی لغزیدنــد. پــس غضــب خداونــد بــر 
ُعــزّه افروختــه شــده، خــدا او را بــه ســبب تقصیــرش زد، و در آن جــا نــزد تابــوت خــدا 
ُمــرد « وحشــت مــرگ بــاری بــر جمعیــت مســرور ســایه افکنــد. داود شــگفت زده 
شــد و بــه شــدت هراســان گردیــد، و در دل از داوری خداونــد جویــا شــد. او مــی 
خواســت تابــوت را بــه عنــوان نمــاد حضــور الهــی جــالل دهــد. پــس چــرا آن داوری 
هولناک فرســتاده شــده بود تا آن هنگامه شــادمانی را به صحنه ســوگ و غم بدل 
نمایــد؟ داود کــه احســاس مــی کــرد زندگــی در نزدیکــی تابــوت مــی توانــد خطرنــاک 
باشــد، تصمیــم گرفــت آن را در همــان جــای پیشــین خــود قــرار دهــد. در همــان 

نزدیکــی مکانــی پیــدا شــد، یعنــی خانــه عوبیــد اَدوم َجتّــی.
سرنوشــت ُعــزّه از آن رو ایــن چنیــن بــود کــه یکــی از مهــم تریــن فرامیــن موســی را 
نقــض کــرده بــود. خداونــد از طریــق موســی، فرامیــن مشــخصی در رابطــه بــا انتقــال 
تابــوت صــادر نمــوده بــود. بــه جــز کاهنانــی از نــوادگان هــارون، هیــچ شــخصی نمــی 
بــه درون آن نــگاه کنــد. » پســران قَهــات بــرای  یــا  بایســت تابــوت را لمــس نمایــد 
برداشــتن آن بیاینــد، امــا قــدس را لمــس ننماینــد، مبــادا بمیرنــد « )اعــداد ۴: 1۵(. 
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کاهنــان بایــد تابــوت عهــد را مــی پوشــاندند، پــس از آن بنــی قَهــات بایــد آن 
را بــا چــوب هــای حاملــی منتقــل مــی کردنــد کــه در حلقــه هایــی کــه در هــر طــرف 
تابــوت قــرار داشــت، جــا مــی گرفتنــد. ایــن چــوب هــای حامــل هرگــز از جــای خــود 
خــارج نمــی شــدند. موســی بــه بنــی َجرشــون و بنــی َمــراری، کــه مســئولیت پــرده هــا 
و تختــه هــا و تیــرک خیمــه هیــکل را برعهــده داشــتند، گاوهــای نــر و ارابــه ای را داده 
بــود تــا تابــوت مقــدس را بــا آن هــا حمــل نماینــد. » امــا بــه بنــی قَهــات هیــچ نــداد، 
زیــرا خدمــت قــدس متعلــق بــه ایشــان بــود و آن را بــر دوش خــود برمــی داشــتند « 
از قریــه یعاریــم، دســتوراتی  تابــوت عهــد  ترتیــب در آوردن  بدیــن  )اعــداد 7: 9(. 

مســتقیم و عذرناپذیــر وجــود داشــتند.
بــا  بــه جهــت اجــرای مراســم مقدســی گردهــم آمــده بودنــد، و  داود و قــوم او 
شــادی و رضــای باطنــی در آن شــرکت جســته بودنــد، امــا خداونــد ایــن مراســم را 
نمــی توانســت بپذیــرد، زیــرا براســاس فرامیــن او انجــام نمــی گرفــت. فلســطینیان کــه 
از قانــون خداونــد بــی خبــر بودنــد، تابــوت را بــر ارابــه ای گذاشــتند تــا آن را بــه اســرائیل 
بازگرداننــد، و خداونــد ایــن تــالش آنــان را پذیرفــت. امــا اســرائیلی هــا دســتور صریــح 
خداونــد را بــرای آگاهــی از اراده اش در اختیــار داشــتند، پــس کوتاهــی در اجــرای آن 
هــا، بــی حرمتــی بــه خداونــد محســوب مــی گردیــد. بــه ُعــزّه گنــاه بــزرگ تــری نســبت 
داده شــده بــود. تخطــی از قانــون خداونــد، درک او را از تقــدس تابــوت عهــد کاهــش 
داده بــود، و او بــا گناهانــی کــه بدانــان اعتــراف نکــرده بــود، بــا وجــود ممنوعیــت هــای 
الهــی، تصــور کــرد مــی توانــد نشــانه حضــور خداونــد را لمــس نمایــد. خداونــد نــه مــی 
توانــد فرمــان بــری ناقــص را تحمــل نمایــد، و نــه برخــورد سســت، نســبت بــه فرمــان 
هایــش، را بپذیــرد. نقشــه او ایــن بــود کــه اهمیــت توجــه و اعتنــا بــه فرامیــن او را بــه 
همــه اســرائیل یــادآور شــود. بدیــن ترتیــب بــا مــرگ یــک نفــر، و بــا دعــوت مــردم بــه توبه، 

شــاید مــی شــد از فــرود داوری بــر ســر هــزاران نفــر جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
داود کــه احســاس مــی کــرد دلــش بــا خداونــد کامــالً صــاف نیســت، و نیــز تحــت 
تأثیــر بالیــی کــه بــر ســر ُعــزّه آمــده بــود، از تابــوت بــه وحشــت افتــاد تــا مبــادا بــا ارتــکاب 
گناهــی چنیــن بالیــی بــر ســرش فــرود آیــد. امــا عوبیــد اَدوم در حالــی کــه از شــادی 
مــی لرزیــد، از نمــاد مقــدس هــم چــون وعــده خداونــد بــه فرمانبــرداران اســتقبال 
نمــود. اکنــون توجــه همــه اســرائیل بــه َجتـّـی و خانــدان او معطــوف گشــته بــود؛ همــه 
مراقــب بودنــد تــا ببیننــد او چگونــه بــا تابــوت روزگار را ســپری خواهــد نمــود. » و 

خداونــد عوبیــد اَدومــی و تمامــی خاندانــش را برکــت داد «. 
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ســرزنش الهــی در مــورد داود کار خــود را کــرد. بــا ایــن کار او هدایــت شــد بــه 
ببــرد، یعنــی تقــدس قانــون خداونــد و ضــرورت  پــی  بــود،  نبــرده  پــی  آنچــه تاکنــون 
داود  تــا  داده شــد، موجــب شــد  بــه خانــدان عوبیــد  کــه  نعماتــی  آن.  از  تبعیــت 

بــه همــراه خواهــد آورد. بــرای او و مردمــش برکــت  تابــوت  امیــدوار گــردد، 
پــس از پایــان ســه مــاه، مقــرر داشــت تــالش دیگــری جهــت انتقــال تابــوت انجــام 
پذیــرد، و ایــن بــار توجــه خــاص و صادقانــه ای بــه تــک تــک فرامیــن خداونــد در ایــن 
بــاره مبــذول داشــت. بــار دیگــر رهبــران قــوم گســیل شــدند و جمعیــت بزرگــی در 
بــر دوش آن  بــا احتــرام  تابــوت  اطــراف محــل ســکونت َجتّــی گــرد آمدنــد. اکنــون 
هایــی کــه از جانــب خداونــد گمــارده شــده بودنــد، قــرار مــی گرفــت، جمعیــت در 
یــک صــف بــه راه افتادنــد. بــاز هــم ایــن جمعیــت عظیــم بــا دل هایــی لــرزان بــه پیــش 
رفتنــد. پــس از طــی شــش قــدم، شــیپورها دســتور توقــف دادنــد. بــه دســتور داود 
باشــند «.  بــه درگاه خداونــد  تــا هدیــه ای  پــرواری هــا قربانــی شــدند  و  » گاوان 
اکنــون شــادی جــای تــرس و دلهــره را گرفتــه بــود. پادشــاه خرقــه ســلطنتی خــود را 
بــه در آورد و تنهــا یــک خرقــه ســاده کــه دیگــر کاهنــان نیــز پوشــیده بودنــد، بــه تــن 
داشــت. بــا ایــن کار قصــد نداشــت بگویــد از کارهــای کاهنــان تقلیــد و تبعیــت مــی 
نمایــد، زیــرا گاهــی اوقــات، دیگــر افــراد بــه جــز کاهنــان نیــز خرقــه بــه تــن مــی کردنــد. 
بلکــه در ایــن مراســم مقــدس بــر ایــن بــود تــا بــا ایــن عمــل، جایــگاه خــود را در برابــر 
خداونــد بــا زیردســتان خــود یکــی گردانــد. خداونــد در آن روز مــورد ســتایش قــرار 

گرفــت. مقــرر بــود کــه تنهــا چیــزی باشــد کــه جــالل مــی یابــد.
بــه  نــوای چنــگ، شــیپور و ســنج  بــه راه افتادنــد و  دوبــاره آن خیــل جمعیــت 
ســوی آســمان ها برخاســت و با نغمه صداهای بســیار درهم آمیخت. و تا آن جا 
کــه آوازهــا و نغمــه هــا بــه طــول انجامیدنــد، » داود بــه حضــور خداونــد رقــص کــرد «.

لــذت طلبــان ایــن رقــص داود را، کــه بــا خوشــی و احتــرام بــه خداونــد انجــام شــد، 
توجیهــی بــرای رقــص هــای امــروزی مــی داننــد، امــا چنیــن بحثــی هیــچ زمینــه منطقــی 
ندارد. در روزگار ما طرب با حماقت های شب زنده دارانه مرتبط است. سالمت 
و اخالقیات قربانی لذت جویی می شوند. خداوند در نظر آنانی که به سالن های 
رقص آمد و شد دارند یک موضوع محترم و قابل تعمق نیست؛ دعا و سرودهای 
پرستشــی در اماکــن گردهــم آیــی آنــان جایــی ندارنــد. ایــن آزمــون بایــد قاطــع باشــد. 
مســیحیان نبایــد در پــی ســرگرمی هایــی باشــند کــه تمایــل بــه تضعیــف محبــت بــه امــور 
مقــدس دارنــد و از لــذت مراســم خداونــد مــی کاهنــد. موســیقی و رقــص شــادمانه 
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ای کــه بــرای پرســتش خداونــد بــه هنــگام انتقــال تابــوت وجــود داشــت، کوچــک تریــن 
شــباهتی بــا عیاشــی هــای رقــص امــروزی نــدارد. مــورد نخســت بــه جهــت یــادآوری 
خداوند و جالل نام مقدسش انجام پذیرفت. مورد دیگری ابزار شیطان است که 

موجــب مــی گــردد انســان خداونــد را از یــاد بــرده، بــه او بــی حرمتــی نمایــد.
صفــوف پیروزمنــد مــردم، از پــی نمــاد پادشــاه شــان کــه بــه خشــم نمــی آمــد، بــه 
پایتخــت نزدیــک شــدند. ســپس آوازی نیرومنــد از تماشــاگران ایــن صحنــه کــه بــر 

فــراز دیــواره هــا بودنــد خواســت تــا دروازه هــای شــهر مقــدس را بگشــایند: 
» ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافراشته شوید، 

تا پادشــاه جالل داخل شــود! این پادشــاه جالل کیســت؟ «.
از سوی گروه دیگر پاسخ آمد: » خداوند قدیر و جبار، خداوند که در جنگ 

جبار است! « 
پــس از آن صدهــا صــدا کــه در گــروه هــم خوانــان بــا یکدیگــر یکــی مــی شــدند، 
آواز ســر مــی دادنــد: » ای دروازه هــا ســرهای خــود را برافرازیــد! ای درهــای ابــدی 

برافرازیــد، تــا پادشــاه جــالل داخــل شــود! «.
بازهــم شــنیده مــی شــد کــه ایــن جمعیــت مســرور مــی گفــت: » ایــن پادشــاه 
جــالل کیســت؟ « و صــدای جماعــت انبــوه » هــم چــون صــدای آب بســیار « بــه 
گــوش مــی رســید کــه بــا هیجــان مــی خوانــد: » خداونــد صبایــوت، پادشــاه جــالل او 

اســت « )مزامیــر 2۴: 10-7(.
پس از آن دروازه ها گشوده شدند، جمعیت داخل شد، و تابوت در نهایت 
احتــرام در خیمــه ای کــه بــرای پذیرایــی از او مهیــا گشــته بــود، قــرار گرفــت. پیــش از 
آن کــه مراســم مقــدس بــه پایــان برســد، قربــان گاه هایــی برپــا شــدند، دود هدایــای 
ســالمتی و ســوختنی، و نیز بخار بخورهای معطر به همراه پرســتش ها و التماس 
هــای اســرائیل بــه هــوا برخاســتند. مراســم بــه پایــان رســید، و پادشــاه، خــود بــرای 
مــردم دعــای خیــر کــرد. پــس از آن بــا بخششــی شــاهانه، هدایــا، خــوراک و شــراب 

در بیــن مــردم پخــش نمــود تــا جانــی تــازه بگیرنــد.
همه قبایل در این مراســم شــرکت جســته بودند، یعنی مقدس ترین رخدادی 
کــه تــا آن زمــان در حکومــت داود حــادث شــده بــود. پادشــاه از روح خداونــد ملهــم 
گشــته بــود و اکنــون کــه آخریــن شــعاع هــای غــروب خورشــید خیمــه هیــکل را روشــن 
مــی نمــود، قلــب او از شــکر خداونــد بــرای برکتــی کــه از نمــاد حضــورش در نزدیکــی 

تــاج و تخــت اســرائیل مــی آورد، متعالــی شــد.
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بدیــن ترتیــب داود غوطــه ور در افــکارش بــه جانــب کاخ روان شــد، » تــا اهــل 
خانــه خــود را برکــت دهــد « . امــا در آن میــان کســی بــود کــه بــا تفاوتــی ژرف شــاهد 
صحنــه شــادمانی ای بــود کــه دل داود را بــه جنبــش آورد. » و چــون تابــوت خداونــد 
داخــل شــهر داود مــی شــد، میــکال دختــر شــائول از پنجــره نگریســته، داود پادشــاه 
را دیــد کــه بــه حضــور خداونــد جســت وخیــز و رقــص مــی کنــد؛ پــس او را در دل 
خــود حقیــر شــمرد «. بــا خشــم تلخــی کــه دلــش را مملــو ســاخته بــود، نتوانســت بــه 
انتظــار بازگشــت داود بــه کاخــش بنشــیند، پــس بیــرون شــد تــا او را مالقــات نمایــد. 
لبــان زن روان شــد.  تلــخ و گزنــده از  بــا نخســتین ســالم داود، ســیلی از ســخنان 
ترکیبی طنزآمیز از هوشمندی و برندگی، سخنانش را مؤثرتر می نمود: » پادشاه 
اســرائیل امــروز چقــدر خویشــتن را عظمــت داد کــه خــود را در نظــر کنیــزان بنــدگان 

خــود برهنــه ســاخت، بــه طــوری کــه یکــی از ُســَفها خــود را برهنــه مــی کنــد! «. 
داود اندیشــید میــکال قصــد تحقیــر و بــی حرمتــی بــه مراســم خداونــد را دارد، 
تمامــی  بــر  و  پــدرت  بــر  مــرا  کــه  بــه حضــور خداونــد   « داد:  پاســخ  تنــدی  بــه  پــس 
خاندانــش برتــری داد تــا مــرا بــر قــوم خداونــد، یعنــی بــر اســرائیل، پیشــوا ســازد؛ از 
ایــن جهــت بــه حضــور خداونــد بــه وجــد آمــدم. و از ایــن نیــز خــود را زیــاده حقیــر 
نخواهم نمود و در نظر خود پســت خواهد شــد؛ لیکن در نظر کنیزانی که گفتی، 
معظــم خواهــم بــود «. مالمــت خداونــد نیــز بــه ســرزنش هــای داود افــزوده شــد؛ 

میــکال را بــه جهــت غــرور و تکبــرش » تــا روز وفاتــش اوالد نشــد «.
مراســم صادقانــه و رســمی انتقــال تابــوت عهــد، تــا مــدت هــا بــر قــوم اســرائیل 
تأثیرعمیقــی برجــای گذاشــت، و موجــب افزایــش عالقــه ژرف تــر بــه مراســم مــکان 
هــر شــکل  بــه  داود  بــرای خداونــد گشــت.  اشــتیاق  و  افزایــش شــور  و  مقــدس، 
مراســم  نمایــد.  تــر  ژرف  را  تأثیــر  ایــن  نمــود  تــالش  داشــت،  تــوان  در  کــه  ممکــن 
تبدیــل شــدند؛ داود  بــه بخشــی از مراســم پرستشــی  بــه طــور منظــم  موســیقیایی 
بــرای اســتفاده کاهنــان در مراســم  نــه تنهــا  بــه ســرودن مزامیــر همــت گماشــت؛ 
مــکان مقــدس، بــل حتــی بــرای مردمــی کــه در پیــچ و خــم راه هــا ســفر مــی کردنــد تــا 
در مراســم قربانــی ملــی و جشــن هــای ســاالنه شــرکت نماینــد. نفــوذی کــه بدیــن 
ترتیــب اِعمــال گشــت، از تأثیــر بســیار بیــش تــری برخــوردار بــود، آن چنــان کــه قــوم 
را از بــت پرســتی رهانیــد. کار تــا آن جــا پیــش رفــت کــه بســیاری از ملــل همســایه 
کــه شــاهد ســعادت اســرائیل بودنــد، بــه ســوی خــدای اســرائیل ســوق یافتنــد؛ بــه 
ســوی خدایــی کــه ایــن چنیــن کارهــای بزرگــی بــرای قــوم خــود انجــام داده بــود. بــه جــز 
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تابــوت عهــد، خیمــه هیکلــی را کــه موســی بنــا کــرده بــود، بــه عــالوه کلیــه چیزهایــی 
کــه بــه مراســم مــکان مقــدس اختصــاص یافتــه بودنــد، هنــوز در ِجبعــه بودنــد. قصــد 
داود ایــن بــود کــه اورشــلیم را بــه مرکــز مذهبــی قــوم تبدیــل کنــد. بــه خواســت خــود 
کاخــی را ســاخت و احســاس نمــود کــه شایســته تابــوت عهــد خداونــد نیســت کــه 
تنهــا زیــر خیمــه ای بمانــد. تصمیــم گرفــت چنــان معبــد باشــکوهی بنــا نمایــد کــه بیــان 
گــر ســپاس و احتــرام اســرائیل نســبت بــه حضــور پایــدار خداونــد، پادشاهشــان، 
باشــد. ایــن هــدف کــه در ارتبــاط بــا ناتــان نبــی نیــز آشــکار گشــته بــود، پاســخ دلگــرم 
کننــده ای را بــرای پادشــاه آورد: » بیــا و هرآنچــه در دلــت باشــد معمــول دار زیــرا 

خداونــد بــا تــو اســت «. 
کــه حــاوی  داد  قــرار  مــورد خطــاب  را  ناتــان  امــا همــان شــب کالم خداونــد 
پیامی برای پادشــاه بود. داود باید از افتخار برپا ســاختن خانه ای برای خداوند 
محــروم می-گردیــد، امــا در مــورد اعطــای مرحمــت الهــی بــه او، و بــه اوالد او و 
ســلطنت اســرائیل اطمینــان داده شــد. » خداونــد چنیــن مــی گویــد مــن تــو را از 
تــا پیشــوای قــوم مــن، اســرائیل، باشــی. و  چــراگاه از عقــب گوســفندان گرفتــم 
هرجایــی کــه مــی رفتــی مــن بــا تــو مــی بــودم و جمیــع دشــمنانت را از حضــور تــو 
منقطــع ســاختم، و بــرای تــو اســم بــزرگ، مثــل اســم بزرگانــی کــه بــر زمیننــد، پیــدا 
کــردم. و بــه جهــت قــوم خــود، اســرائیل، مکانــی تعییــن کــردم و ایشــان را غــرس 
نمــودم تــا در مــکان خویــش ســاکن شــده، بــاز متحــرک نشــوند، و شــریران، دیگــر 

ایشــان را مثــل ســابق ذلیــل نســازند «.
از آن جــا کــه داود عالقــه شــدیدی بــه بنــا نمــودن خانــه خداونــد داشــت، ایــن 
وعــده داده شــد: » خداونــد بــه تــو خبــر مــی دهــد کــه بــرای تــو خانــه ای بنــا خواهــد 
نمــود ... و ذریــت تــو را کــه از ُصلــب تــو بیــرون آیــد، بعــد از تــو اســتوار خواهــم 
ســاخت ... او بــرای اســم مــن خانــه ای بنــا خواهــد نمــود و کرســی ســلطنت او را 

تــا بــه ابــد پایــدار خواهــم ســاخت «.
دلیلــی کــه مــی گفــت داود نبایــد معبــد را بنــا نمایــد، اعــالم شــد: » چــون کــه 
بــه اســم  بســیار خــون ریختــه ای، و جنــگ هــای عظیــم کــرده ای، پــس خانــه ای 
مــن بنــا نخواهــی کــرد ... اینــک پســری بــرای تــو متولــد خواهــد شــد کــه مــرد آرامــی 
خواهــد بــود، زیــرا کــه مــن او را از جمیــع دشــمنانش از هــر طــرف آرامــی خواهــم 
بخشــید ... اســم او ســلیمان )آرام و صلح جو( خواهد بود، و در ایام او اســرائیل 

را ســالمتی و راحــت عطــا خواهــم فرمــود « )اول تواریــخ 22: 10-8(.
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گرچــه هدفــی کــه در دل آن را عزیــز مــی داشــت، پذیرفتــه نشــد، بــا ایــن حــال 
داشــت:  بیــان  چنیــن  پــس  نمــود.  دریافــت  را  پیــام  ایــن  ســپاس  و  شــکر  بــا  داود 
» ای خداونــد خداونــد، مــن کیســتم و خانــدان مــن چیســت کــه مــرا بــه ایــن مقــام 
رســانیدی؟ و ایــن نیــز در نظــر تــو ای خداونــد خداونــد امــر قلیــل نمــود زیــرا کــه دربــاره 
خانــه بنــده ات نیــز بــرای زمــان طویــل تکلــم فرمــودی «. پــس از آن عهــدش را بــا 

خداونــد تجدیــد نمــود. 
او  نــام  بــرای  داشــت،  دل  در  کــه  ای  خواســته  اجــرای  دانســت  مــی  داود 
افتخــار و بــرای دولتــش جــالل بــه همــراه خواهــد داشــت، امــا آمــاده بــود بــه خاطــر 
خواســت خداونــد از خواســته خــود بگــذرد. یــک چنیــن تســلیم شــاکرانه ای کــه 
بــه نــدرت در میــان مســیحیان دیــده مــی شــود. چــه بســیارند کســانی کــه از قــدرت 
بــزرگ  کاری  رســاندن  انجــام  آرزوی  بــه  دل  در  و  انــد  گذشــته  نیــز  خــود  مردانــه 
چســبیده انــد؛ امــا غافلنــد کــه بــرای آن کار شایســته نیســتند! مشــیت خداونــد 
اعــالم  بدانــان  و  درآمــد،  داود  بــا  کــه  هــم چنــان  آیــد،  مــی  در  بــه ســخن  آنــان  بــا 
مســئولیت  نیســت.  آنــان  عهــده  بــر  خواهنــد  مــی  بســیار  کــه  را  آنچــه  مــی-دارد 
آنــان ایــن اســت کــه راه را بــرای شــخص دیگــری کــه بایــد آن را بــه انجــام رســاند، 
مهیــا ســازند. امــا بســیاری از مــردم بــه جــای ایــن کــه خــود را کامــالً تســلیم فرمــان 
خداونــد ســازند، آن گونــه عقــب مــی کشــند کــه گویــی آن هــا را نپذیرفتــه انــد، و 
احســاس شــان ایــن اســت کــه اگــر نمــی تواننــد آنچــه را کــه مــی خواهنــد بــه انجــام 
برســانند، پــس هیــچ کاری نخواهنــد کــرد. چــه بســیار کســانی کــه بــا قابلیــت هایــی 
و  ناتواننــد،  آن  تحمــل  از  کــه  مــی چســبند  بــه مســئولیت هایــی  بســیار ضعیــف 
بیهــوده تــالش مــی نماینــد کاری را کــه بــرای آن بضاعــت کافــی ندارنــد بــه انجــام 
رســانند، درحالــی کــه آنچــه را کــه شــاید بتواننــد از انجامــش برآینــد بــه حــال خــود 
رهــا مــی کننــد. بــه واســطه همیــن فقــدان همــکاری در نقــش مناســب خــود اســت 

کــه کارهــای بــزرگ تــر بــاز مــی ماننــد و بــدون نتیجــه رهــا مــی شــوند.
داود در عهــدش بــا یوناتــان، قــول داده بــود وقتــی کــه از جانــب دشــمن خیالــش 
آســوده شــد، به خاندان شــائول لطف و محبتش را نشــان دهد. اکنون که پادشــاه 
در اوج سعادت به سر می برد، در فکر فرو رفت و پرسش نمود: » آیا از خاندان 
شــائول کســی تــا بــه حــال باقــی اســت تــا بــه خاطــر یوناتــان او را احســان نمایــم؟ « 
پاســخ وی مفیبوشــت، پســر یوناتــان، بــود کــه از کودکــی پاهایــی ناتــوان داشــت. 
در زمــان شکســت شــائول از فلســطینیان در یَزَرِعیــل، پرســتار ایــن کــودک کــه تــالش 
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نمــود بــه همــراه او از مهلکــه بگریــزد، در راه کــودک را انداخــت و بدیــن ترتیــب او را 
بــرای همــه عمــر افلیــج نمــود. اکنــون داود از پــی ایــن مــرد جــوان اشــخاصی را گســیل 
داشــت و در کاخ از او به گرمی اســتقبال نمود. به منظور حفاظت از خاندانش، 
امــوال شــخصی شــائول بــه وی مســترد گردیدنــد؛ امــا خــود پســر یوناتــان بایــد بــرای 
بــر ســر ســفره شــاهانه مــی نشســت.  بــا او  همیشــه مهمــان پادشــاه مــی مانــد و 
بــه شــکلی متعصبانــه  تــا مفیبوشــت داود را  بــود  گزارشــات دشــمن، کاری کــرده 
غاصــب تــاج و تخــت بشناســد؛ امــا ســخاوتمندی شــاهانه، پذیرایــی فروتنانــه و نیــز 
محبت بی وقفه داود توانستند دل جوان را به دست آورند؛ او به شدت به داود 
دل بســته گردیــد، و هــم چــون پــدرش یوناتــان، احســاس مــی کــرد عالئقــش بــا کســی 

کــه برگزیــده خداونــد بــود، یکــی گشــته اســت.
پــس از ایــن کــه داود بــر تخــت اســرائیل منصــوب شــد، مــردم از یــک دوره نســبتاً 
طوالنی صلح برخوردار شــدند. به زودی اقوام همســایه که شــاهد قدرت و اتحاد 
سلطنت بودند، تصور نمودند حمالت علنی به نوعی محتاطانه است؛ داود که 
مشــغول ســازماندهی و بنــای حکومــت خویــش بــود، از جنــگ و تهاجــم خــودداری 
و  فلســطینیان  یعنــی  اســرائیل،  قدیمــی  دشــمنان  برعلیــه  نهایــت  در  امــا  نمــود. 
موآبیــان، نبــرد کــرد و موفــق بــه غلبــه بــر هــر دو آنــان گشــت، بــه طــوری کــه بایــد بــه 

اســرائیل خــراج و مالیــات مــی پرداختنــد.
پــس از آن، اقــوام پیرامــون ائتــالف بزرگــی را برعلیــه پادشــاهی داود تشــکیل 
دادنــد، کــه نتیجــه آن بــزرگ تریــن جنــگ هــا و پیــروزی هــای حکومــت داود و نیــز 
وســیع تریــن تصرفــات بــرای قــدرت وی بودنــد. ایــن اتحــاد تهاجمــی کــه در واقــع از 
حســادت بــه قــدرت فزاینــده داود سرچشــمه مــی گرفــت، کامــالً توســط داود خنثــی 

شــد. شــرایطی کــه منجــر بــه چنیــن نتایجــی شــدند از ایــن قــرار مــی باشــند:
اخبــاری در اورشــلیم دریافــت گشــت کــه از مــرگ ناحــاش، پادشــاه آمونیــان، 
آگهــی مــی دادنــد همــان پادشــاهی کــه بــه داود بــه هنــگام فــرار از خشــم شــائول 
محبــت روا داشــته بــود. داود کــه اکنــون مــی خواســت قدردانــی و ســپاس خــود را 
از الطــاف او بــه هنــگام ســختی بیــان نمایــد، ســفیرانی بــا پیــام همــدردی بــه حانــون، 
پســر و جانشــین پادشــاه آمونیــان، گســیل داشــت. » و داود گفــت بــه حانــون بنــی 

ناحــاش احســان نمایــم چنــان کــه پــدرش بــه مــن احســان کــرد «.
امــا ایــن عمــل خاضعانــه بــه غلــط تفســیر شــد. آمونیــان کــه از خداونــد راســتین 
تنفــر داشــتند، اســرائیل را بدتریــن دشــمنان خــود بــه حســاب مــی آوردنــد. محبــت 
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ظاهــری ناحــاش بــه داود تنهــا از روی دشــمنی او بــا شــائول در مقــام شــاه اســرائیل 
بــه  آنــان »  بــه خطــا تفســیر نمودنــد.  را  پیــام داود  بــس. مشــاورین حانــون  و  بــود 
آقــای خــود حانــون گفتنــد آیــا گمــان مــی بــری کــه بــرای تکریــم پــدر تــو اســت کــه 
داود، رســوالن بــه جهــت تعزیــت تــو فرســتاده اســت؟ آیــا داود رســوالن خــود را نــزد 
تونفرســتاده اســت تــا شــهر را تفحــص و تجســس نمــوده، آن را منهــدم ســازد؟ «. 
ایــن پیشــنهادات مشــاورین ناحــاش بودنــد کــه نیــم قــرن پیــش از آن نیــز منجــر بــه ارائــه 
بــه مــردم یابیــش جلعــاد در حلقــه محاصــره آمونیــان شــدند،  بــی رحمانــه  شــرایط 
بــرای پیمــان صلــح کردنــد.  یعنــی همــان لحظــه ای کــه تقاضــای شــرایطی خــاص 
ناحــاش خواســتار در آوردن چشــم راســت همــه مــردم آن شــهر شــده بــود. آمونیــان 
ایــن نقشــه آنــان را  یــاد داشــتند چگونــه پادشــاه اســرائیل  بــه  بــه خوبــی  هنــوز هــم 
عقیــم گذاشــت؛ کــه همانــا نجــات مردمــی بــود کــه ناتــوان و تحقیــر گشــته بودنــد. 
هنــوز هــم همــان نفــرت نســبت بــه اســرائیل آنــان را مــی انگیخــت. آنــان هیــچ درکــی 
از روحیــه ســخاوتمندی کــه حاکــم بــر پیــام داود بــود نداشــتند. هنگامــی کــه شــیطان 
افــکار انســان هــا را در اختیــار دارد، بــا انگیختــن حســادت و شــک، بهتریــن مقاصــد 
را اشــتباه جلــوه مــی دهــد. حانــون کــه از مشــاوران خــود حــرف شــنوی داشــت، 

فرســتادگان داود را جاســوس پنداشــته، آنــان را بــه شــدت تحقیــر نمــود.
آمونیــان اجــازه یافتــه بودنــد اهــداف پلیــد خــود را بــی هیــچ مانعــی بــه انجــام 
رســانند، تــا از ایــن راه شــخصیت حقیقــی خــود را بــه داود بنمایاننــد. اراده خداونــد 

ایــن نبــود کــه اســرائیل بــا ایــن مــردم بــی ایمــان خیانــت پیشــه پیمــان اتحــاد ببنــدد.
در روزگار قدیــم، هــم چــون اکنــون، جایــگاه ســفیران بســیار مقــدس انگاشــته 
مــی شــد. قانــون جهانــی مــی گفــت آنــان بایــد از خشــونت و توهیــن اشــخاص دیگــر 
در امــان باشــند. هــر بــی حرمتــی بــه ســفیری کــه در مقــام نمایندگــی حکومــت خــود 
ایســتاده بــود، مقابلــه بــه مثــل ســریع را ایجــاب مــی نمــود. آمونیــان کــه مــی دانســتند، 
انتقــام توهیــن بــه اســرائیل حتمــی خواهــد بــود، خــود را مهیــای نبــرد نمودنــد. » و 
چــون بنــی عمــون دیدنــد کــه نــزد داود مکــروه شــده انــد، حانــون و بنــی عمــون هــزار 
وزنــه نقــره فرســتادند تــا ارابــه و ســواران از اَرام نَهریــن و اَرام َمعکــه و صوبــه بــرای 
خــود اجیــر ســازند ... و بنــی عمــون از شــهرهای خــود جمــع شــده، بــرای مقاتلــه 

آمدنــد « )اول تواریــخ 19: 6 ، 7(.
اتحــاد ترســناکی شــکل گرفتــه بــود. ســاکنین منطقــه ای کــه مابیــن رود فــرات 
و دریــای مدیترانــه قرارداشــت، بــا آمونیــان متحــد بودنــد. شــمال و شــرق کنعــان 
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بــه محاصــره دشــمن مســلح درآمــد، دشــمنانی کــه بــرای نابــودی ســلطنت اســرائیل 
هــم پیمــان گشــته بودنــد.

عبرانیــان بــه انتظــار حملــه دشــمن بــه کشورشــان نماندنــد. نیروهــای آنــان تحــت 
فرماندهــی یــوآب از رودخانــه اردن گــذر کــرده، بــه ســوی پایتخــت آمونیــان پیشــروی 
نمودنــد. همیــن کــه ســردار یهودیــان قــوای خــود را بــه میــدان نبــرد آورد، در پــی آمــاده 
ســازی روحــی مردانــش بــرای نبــرد برآمــد، » دلیــر بــاش کــه بــه جهــت قــوم خویــش و بــه 
جهت شــهرهای خدای خود مردانه بکوشــیم و خداوند آنچه را که در نظرش پســند 
آیــد، بکنــد « )اول تواریــخ 19: 1۳(. نیروهــای متحــد نظامــی هــم پیمــان در اولیــن 
رویارویــی شکســت خوردنــد، امــا هنــوز نمــی خواســتند نتیجــه را بــه حریــف واگــذار 
نماینــد، پــس ســال بعــد نیــز جنــگ را از ســر گرفتنــد. پادشــاه ســوریه نیروهــای خــود 
را گــرد آورد و اســرائیل را بــا ارتــش بی-کــران خــود تهدیــد نمــود. داود کــه مــی دانســت 
چقــدر نتیجــه ایــن نبــرد از اهمیــت برخــوردار اســت، خــود بــه میــدان نبــرد شــتافت، و 
آن چنان شکست سختی را به ارتش متحدین وارد ساخت که سوریان، از لبنان تا 
رود فرات، نه تنها در جنگ تسلیم شدند، بل خراجگزار اسرائیل نیز گشتند. داود 
بــا شــدت بیــش تــری جنــگ را برعلیــه آمونیــان ادامــه داد، تــا زمانــی کــه اســتحکامات 

شــان ســقوط کــرده، تمامــی منطقــه بــه تصــرف اســرائیل درآمــد.
خطراتــی کــه تهدیــد نابــودی کامــل را بــرای قــوم بــه همــراه داشــتند، بــه شــکل 
راه هایــی درآمدنــد کــه بــا مشــیت خداونــد، بزرگــی هــای بــی ســابقه ای را در پــی 

آوردنــد. داود در بــزرگ داشــت ایــن نجــات چشــمگیر چنیــن مــی گویــد:
» خداوند زنده است و صخره من متبارک باد، و خدای نجات من متعال!
خدایی که برای من انتقام می گیرد و قوم ها را زیر من مغلوب می سازد. 

مــرا  مــرد ظالــم  از  و  ای،  کــرده  بلنــد  بــر خصمانــم  از دشــمنانم رهانیــده،  مــرا 
خالصــی داده ای! لهــذا ای خداونــد تــو را در میــان امــت هــا حمــد خواهــم گفــت،

و بــه نــام تــو ســرود خواهــم خوانــد، کــه نجــات عظیمــی بــه پادشــاه خــود داده، 
بــه  تــا  بــه ذریــت او  بــه داود و  بــه مســیح خویــش رحمــت نمــوده اســت. یعنــی  و 

.)۵0-۴6  :18 )مزامیــر  ابدآلبــاد. 
مــردم از طریــق ایــن ســروده داود مــی فهمیدنــد کــه خداونــد قــدرت و نجــات آنــان 
بــود: » پادشــاه بــه زیادتــِی لشــکر خــالص نخواهــد شــد، و جبــار بــه بســیاری قــوت 
خود کســی را رهایی نخواهد داد. اســب به جهت اســتخالص باطل اســت، و به 

شــدت قوت خود کســی را رهایی نخواهد داد  « )مزامیر ۳۳: 16، 17(.
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» ای خــدا تــو پادشــاه مــن هســتی، پــس بــر نجــات یعقــوب امــر فرمــا. بــه مــدد تــو 
دشــمنان خــود را خواهیــم افکنــد، و بــه نــام تــو مخالفــان خویــش را پایمــال خواهیــم 
خالصــی  مــرا  شمشــیرم  و  داشــت،  نخواهــم  تــوکل  خــود  برکمــان  زیــرا  ســاخت. 
نخواهــد داد. بلکــه تــو مــا را از دشــمنان مــا خالصــی دادی، و کینــه ورزان مــا را 

خجــل ســاختی « )مزامیــر ۴۴: 7-۴(.
» اینان ارابه ها را، و آنان اسب ها را، اما ما نام خداوند خدای خود را ذکر 

خواهیم نمود « )مزامیر 20: 7(.
اکنــون ســلطنت اســرائیل بــه وســعتی رســیده بــود کــه خداونــد بــه ابراهیــم وعــده 
داده، آن را بــرای موســی نیــز تکــرار کــرده بــود، » ایــن زمیــن را از نهــر مصــر تــا بــه 
نهرعظیــم، یعنــی نهــر فــرات، بــه نســل تــو بخشــیده ام « )پیدایــش 1۵: 8(. اســرائیل 
بــه قومــی نیرومنــد بــدل شــده بــود کــه دیگــر اقــوام همســایه اش از او مــی ترســیدند و 
محترمــش مــی داشــتند. قــدرت داود در قلمــرواش بســیار فزونــی یافــت. او نیــز هــم 
چــون معــدود فرمانروایانــی کــه در هــر عصــری قــادر بــوده انــد، بــه مهربانــی و اتحــاد 
قــوم خــود فرمــان داد. وی خداونــد را جــالل داده بــود، و اکنــون ایــن خداونــد بــود 

کــه او را جــالل مــی بخشــید. 
امــا در گرماگــرم ســعادت بــود کــه خطــر در کمیــن وی نشســت. داود در اوج 
پیــروزی هــای خارجــی خــود، در معــرض بــزرگ تریــن خطــر قــرار گرفــت و بــه پیشــواز 

تحقیرکننــده تریــن شکســتش شــتافت.
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71
» گناه و توبه داود « 
]این فصل بر اساس کتاب دوم سموئیل بابهای 11 و 12 تدوین گردیده است[

کمتــر پیــش آمــده اســت کــه کتــاب مقــدس انســان هــا را بســتاید. حتــی بخــش 
یافتــه  اختصــاص  انــد  زیســته  تاکنــون  کــه  مردانــی  از فضایــل  تمجیــد  بــه  کوچکــی 
اســت. ایــن ســکوت بــی هــدف نیســت؛ زیــرا کــه ایــن امــر خالــی از آمــوزه نیســت. 
همــه ویژگــی هــای نیکــی کــه انســان هــا دارا مــی باشــند، از آن خداونــد اســت؛ 
اعمــال نیــک شــان از طریــق فیــض خداونــد و از طریــق مســیح انجــام گشــته انــد. از 
ایــن رو همــه جــالل از آنچــه هســتند و یــا انجــام مــی دهنــد، تنهــا متعلــق بــه خداونــد 
مهــم  ایــن  از  نیســتند.  او  در دســتان  ای  جــز وســیله  آنــان چیــزی  بــس؛  و  اســت 
تــر- هــم چــون تمــام درس هایــی کــه کتــاب مقــدس بــه مــا مــی آموزنــد- خطــر بزرگــی 
موجــود اســت کــه انســان هــا را مــورد تمجیــد و ســتایش خــود قــرار مــی دهــد؛ زیــرا 
اگــر پیــش بیایــد کــه انســانی بینــش وابســتگی خــود بــه خداونــد را از دســت داده، بــه 
قــدرت خــود اعتمــاد نمایــد، مســلم مــی دانــد کــه ســقوط خواهــد نمــود. انســان بــا 
دشــمنانی بــه ســتیز مــی رود کــه از او قــوی تــر هســتند. » زیــرا مــا را کشــتی گرفتــن بــا 
خــون و جســم نیســت بلکــه بــا ریاســت هــا و قــدرت هــا و جهــان داران ایــن ظلمــت 
و بــا فــوج هــای روحانــی شــرارت در جــای هــای آســمانی « )افسســیان 6: 12(. 
غیرممکــن اســت بتوانیــم تنهــا بــا نیــروی خــود بــه نبــرد ادامــه دهیــم؛ پــس هــر آنچــه 
کــه ذهــن مــا را از خداونــد منحــرف مــی نماینــد، و هــر آنچــه مــا را بــه ســوی تمجیــد 
از خــود و وابســتگی بــه نیروهــای خــود مــی رانــد، بــی شــک راه ســقوط مــا را آمــاده 
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مــی نمایــد. فحــوای کتــاب مقــدس بــرآن اســت تــا مفهــوم بــی اعتمــادی بــه قــدرت 
انســانی و تشــویق بــه ایمــان بــه نیــروی الهــی را در ذهنیــت مــا نقــش زنــد.

ایــن روحیــه خودســتایی و تجلیــل از خــود بــود کــه راه ســقوط داود را همــوار نمــود. 
چاپلوســی و اغواگــری هــای زیرکانــه قــدرت و تجمــل بــراو بــی تأثیــر نبودنــد. حشــر و 
نشــر بــا ملــل پیرامــون نیــز نفــوذ شــریرانه خــود را در پــی آورده بــود. براســاس قانونــی کــه 
در میــان حــکام شــرقی رواج داشــت، پادشــاه از قانــون شــکنی هایــی کــه بــرای مــردم 
عــادی مجــازات در برداشــتند، مســتثنی بــود؛ یعنــی حاکــم التزامــی بــه رعایــت قوانینــی 
کــه شــامل حــال مــردم عــادی مــی شــد، نداشــت. همــه ایــن امــور منجــر بــه ایــن شــدند 
کــه احســاس زشــتی گنــاه بــرای داود کــم رنــگ تــر شــود. پــس بــه جــای ایمــان بــه خضــوع 
در برابــر قــدرت خداونــد، شــروع بــه اعتمــاد بــه خــرد و توانایــی خــود نمــود. بــه محــض ایــن 
کــه شــیطان جــان را از خداونــد، کــه تنهــا سرچشــمه قــدرت اســت، جــدا مــی گردانــد، 
در پی تحریک تمایالت ناپاک طبیعت جسمانی انسان برمی آید. دشمن کار خود 
را به سرعت انجام نمی دهد؛ در آغاز، کار او ناگهانی و تکان دهنده نیست؛ عمل 
او تحلیل مخفیانه زیربناهای استحکامات اصولی ما است. کار خود را با چیزهایی 
که بسیار کوچک می نمایند، شروع می کند- یعنی مسامحه در دل راست داشتن 

بــا خداونــد و ایمــان کامــل بــه او و نیــز تمایــل بــه پیــروی از رســوم و اعمــال دنیــوی. 
پیــش از آن کــه نبــرد بــا آمونیــان بــه پایــان برســد، داود بــا رهــا کــردن فرماندهــی 
ارتــش یــوآب، بــه اورشــلیم بازگشــت. ســوریان پیــش تــر خــود را بــه اســرائیل تســلیم 
نمــوده بودنــد و ســرنگونی آمونیــان امــری قطعــی بــه نظــر مــی آمــد. دور تــا دور داود 
بودنــد.  او فراگرفتــه  توانــای  پیــروزی هــا و جــالل حکومــت خردمنــد و  ثمــرات  را 
ایــن همــان زمانــی بــود کــه اغواگــر از فرصــت بهــره جســت تــا اندیشــه او را منحــرف 
نمایــد، یعنــی هنگامــی کــه در کمــال آســایش و بــدون حفاظــت مانــده بــود. ایــن 
کــه خداونــد داود را در ارتبــاط نزدیکــی بــا خــود قــرار داده، بــر او الطــاف بســیاری 
را آشــکار نمــوده بــود، بایــد قــوی تریــن انگیــزه هــا را بــرای حفاظــت شــخصیتش در 
برابــر آســیب هــا بــه او مــی دادنــد. امــا هنگامــی کــه در زمــان آســایش و امنیــت، 
وابســتگی هــای خــود بــه خداونــد را از دســت داد، بــه شــیطان تســلیم گشــت و 
گنــاه و ناپاکــی را بــر جــان خــود فروریخــت. آن رهبــری کــه آســمان هــا بــرای هدایــت 
قــوم برگزیــده بــود، کســی کــه خداونــد بــرای اجــرای قوانیــن خــود گمــارده بــود، خــود 
را از محافظــت هــا محــروم داشــت. کســی کــه بایــد وحشــت در دل تبهــکاران مــی 

آفریــد، بــا اعمــال خــود دســت آنــان را تقویــت نمــود.
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داود در خالل خطرات زندگی پیشــین خود، با آگاهی صادقانه می توانســت 
بــه خاطــر سرنوشــتش بــه خداونــد ایمــان داشــته باشــد. دســت خداونــد او را بــه 
داشــتند،  قــرار  او  پاهــای  پیــش  در  کــه  بــی شــماری  میــان دام-هــای  از  ســالمت 
عبــور داده بــود. امــا اکنــون، گناهــکار و بــی توبــه، در پــی یــاری و رهنمــود از آســمان 
برنمی آمد، و در پی رهایی از خطراتی که گناه برایش در برداشــتند، نبود. بتشــبع 
کــه زیبایــی اش دامــی بــرای پادشــاه گســترده بــود، همســر اوریــای ِحتّــی، یکــی از 
دلیرتریــن و وفادارتریــن افســران داود بــود. کســی نمــی توانســت پیــش بینــی نمایــد 
اگــر نتایــج ایــن گنــاه فــاش مــی گشــت، چــه پیــش مــی آمــد. قانــون خداونــد اعــالم 
مــی نمــود کــه مــزد زنــاکار مــرگ اســت، از ایــن رو بســیار محتمــل بــود کــه آن ســرباز 
مغــروری کــه بــی شــرمانه مــورد بــی احترامــی قــرار مــی گرفــت، بــرای انتقــام، جــان 

پادشــاه را بگیــرد یــا مــردم را برعلیــه او بشــوراند.
هــر تالشــی کــه داود بــرای ســرپوش گذاشــتن بــر گناهــش انجــام داد، بــی ثمــر 
بــود. او خــود را بــه دســتان شــیطان تســلیم کــرده بــود؛ اکنــون خــود را در محاصــره 
خطــرات بــی شــماری مــی یافــت و بــی حرمتــی را تلــخ تــر از مــرگ در برابــر خــود مــی 
دیــد. ســپس هیــچ راهــی جــز یــک راه بــرای فــرار از ایــن مخمصــه بــه ذهنــش خطــور 
نکــرد، در نومیــدی محــض، شــتاب زده بــا خــود اندیشــید کــه قتلــی را نیــز بــه گنــاه 
زنــاکاری خــود بیافزایــد. کســی کــه نقشــه نابــودی شــائول را طراحــی کــرده بــود، ایــن 
بــار در پــی تخریــب داود برآمــده بــود. اگرچــه وسوســه هــای ایــن دو متفــاوت مــی 
نمودنــد، لیکــن در ســوق دادن آن هــا بــرای تخطــی از قانــون خداونــد یکســان عمــل 
مــی کردنــد. داود بــا خــود چنیــن اســتدالل نمــود کــه اگــر اوریــا در نبــردی بــه دســت 
دشــمنان کشــته شــود، گناه مرگ وی نمی تواند راه خانه پادشــاه را به مردم نشــان 
دهــد، پــس بتشــبع آزاد مــی شــد تــا همســر او گــردد، ســوءظن هــا از او برطــرف مــی-

شــدند، و حرمــت ســلطنت در امــان مــی مانــد.
اوریــا حامــل ُحکــم مــرگ خویــش بــود. در نامــه ای کــه از شــاه بــه یــوآب فرســتاده 
شــده بــود، چنیــن آمــد: » اوریــا را در مقدمــه جنــگ ســخت بگذاریــد، و از عقبــش 
پــس برویــد تــا زده شــده بمیــرد «. یــوآب کــه پیــش تــر دســتش بــه خــون دیگــری بــه عمــد 
آلــوده شــده بــود، بــی درنــگ حکــم پادشــاه را بــه اجــرا گذاشــت، و بدیــن ترتیــب اوریــا 

بــا شمشــیر بنــی آمــون بــه زمیــن افتــاد.
پیــش از ایــن رویــداد، ســوابق ســلطنت داود ماننــد قلیــل افــرادی بــود کــه در 
ایــن جایــگاه خــوش درخشــیده بودنــد. نوشــته شــده اســت کــه: » و داود بــر تمامــی 
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قــوم خــود داوری و انصــاف را اجــرا مــی داشــت « )دوم ســموئیل 8: 1۵(. درســت 
کاری او اعتمــاد و تبعیــت قــوم را برایــش بــه ارمغــان آورده بــود. امــا همیــن کــه از 
خداونــد دوری جســت و خــود را بــه دســتان شــریر ســپرد، در همــان زمــان بــدل بــه 
عامــل شــیطان گشــت؛ بــا ایــن حــال هنــوز از جایــگاه و قدرتــی برخــوردار بــود کــه 
خداوند به وی داده بود، و به همین دلیل کســی که می بایســت جان آن بی گناه 
را بگیــرد، اعــالم وفــاداری کــرد. و یــوآب کــه بــه جــای اتحــاد بــا خداونــد، بــا شــاه در 
ایــن امرهــم پیمــان گشــته بــود، بــه واســطه فرمــان شــاه از قانــون خــدا تخطــی نمــود.

در هماهنگــی  تنهــا  تــا  بــود  داده  او  بــه  کــه خداونــد  بــود  چیــزی  داود  قــدرت 
یــوآب فرمانــی را دریافــت کــرد  بــه کار گرفتــه شــود. هنگامــی کــه  بــا قانــون الهــی 
کــه در تضــاد بــا قانــون خداونــد بــود، ایــن امــر در حکــم تبعیــت از گنــاه محســوب 
مــی گشــت. » قــدرت هایــی کــه وجــود دارنــد، از جانــب خــدا مقــرر شــده انــد « 
)رومیــان 1۳: 1(. امــا نبایــد از ایــن قــدرت هــا در تضــاد بــا قانــون خداونــد اســتفاده 
گــردد. رســول پولــس، در نامــه اش بــه قرنتیــان، اصولــی را کــه براســاس آن هــا بایــد 
بــر مــا حکومــت گــردد، ارائــه مــی نمایــد. او چنیــن مــی گویــد: » پــس از مــن سرمشــق 

بگیریــد، چنــان کــه مــن از مســیح سرمشــق مــی گیریــم « )اول قرنتیــان 11: 1(. 
گزارشــی از اجرای فرمان به دســت داود رســید، اما از لغاتی اســتفاده شــده 
بودنــد کــه وقایــع نــه بــه یــوآب و نــه بــه پادشــاه داللــت نماینــد. یــوآب » قاصــد را 
امــر فرمــوده گفــت چــون از تمامــی وقایــع جنــگ بــه پادشــاه خبــر داده باشــی، اگــر 
خشــم پادشــاه افروختــه شــود ... آن گاه بگــو بنــده ات اوریــای ِحتّــی نیــز مــرده 
اســت. پــس قاصــد روانــه شــده، آمــد و داود را از هــر آنچــه یــوآب او را پیغــام داده 

بــود، مخبــر ســاخت «.
پاســخ پادشــاه چنیــن بــود: » بــه یــوآب چنیــن بگــو: ایــن واقعــه در نظــر تــو بــد 
نیایــد، زیــرا کــه شمشــیر، ایــن و آن را بــی تفــاوت هــالک مــی نمایــد. پــس در مقاتلــه 
بــا شــهر بــه ســختی کوشــیده، آن را منهــدم بســاز. پــس او را خاطــر جمعــی بــده «.

بتشــبع در عــزای همســر خــود نشســت، و پــس از پایــان ایــن روزهــا و مراســم 
بــه آن، » داود فرســتاده، او را بــه خانــه خــود آورد و او زن وی شــد «.  مربــوط 
کســی کــه وجــدان حســاس و احســاس واالی شــرافت، حتــی در هنگامــی کــه 
جانــش در خطــر بــود، بــه او اجــازه نمــی داد بــر روی مســیح خداونــد دســت بلنــد 
کنــد، اکنــون چنــان ســقوط کــرده بــود کــه بــه خطــا یکــی از وفادارتریــن و دلیرتریــن 
مردانــش را بــه قتــل رســانده، امیــدوار بــود از ثمــره گناهــش در کمــال آســایش و 
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امنیــت بهــره منــد گــردد. افســوس! چگونــه زرنــاب بــه زنــگار آلــوده گشــت! چگونــه 
آن نــاب تریــن زر دگرگــون شــد!

از همــان بــدو امــر شــیطان بــه بشــر چنــان آموختــه بــود کــه آنچــه مــی خواهــد را 
بایــد از راه گنــاه بــه دســت آورد. بدیــن ترتیــب بــود کــه او فرشــتگان را فریــب داد. 
بدیــن ترتیــب بــود کــه آدم و حــوا را وسوســه نمــود تــا گنــاه نماینــد. و هنــوز نیــز بدیــن 
ترتیب جماعت انسانی را از اطاعت از خداوند منحرف می کند. راهی که فکر 
مــی کنــی راســت اســت، ممکــن اســت بــه مــرگ منتهــی شــود )امثــال 1۴: 12(. 
خوشــا بــه حــال آنانــی کــه در ایــن راه شــهامت داشــته انــد و آموختــه انــد چــه میــوه 

تلخــی از درخــت گنــاه مــی رویــد، پــس بــه موقــع از آن روی برمــی گرداننــد.
بــا  نمایــد.  مداخلــه  بایســت  مــی  خداونــد  شــده  کــه  هــم  اســرائیل  خاطــر  بــه 
گذشــت زمــان، گنــاه داود در مــورد بتشــبع برمــأل گشــته، ســوءظن هایــی دربــاره 
طراحــی مــرگ اوریــا شــکل می-گرفتنــد. خداونــد مــورد بــی حرمتــی واقــع شــده بــود. 
او داود را مــورد مهــر خــود قــرار داده، بــه وی بزرگــی عطــا فرمــوده بــود، امــا گنــاه 
داود باعــث بــد جلــوه دادن شــخصیت خداونــد گشــته، بــرای نــام او مالمــت هــای 
بســیاری را بــه همــراه آورده بــود. ایــن امــر بــه کاهــش میــزان دینــداری در اســرائیل 
منجــر شــد، و بــی زاری از گنــاه را در اذهــان قــوم کاســت؛ در ایــن هنــگام آنانــی کــه 

خداتــرس نبــوده، بــه او محبــت نمــی کردنــد نیــز در گنــاه جســارت یافتنــد.
ناتــان نبــی موظــف گشــت پیــام مالمــت آمیــزی را از جانــب خداونــد تســلیم 
داود نمایــد. ایــن پیــام لحنــی بســیار جــدی و قاطعانــه داشــت. چنیــن سرزنشــی 
کــه در خــود مــرگ حتمــی را بــرای گناهــکار بــه همــراه نداشــته باشــد بــرای معــدود 
بــا چنــان  امــا  پیــام را مصممانــه اعــالم نمــود،  ناتــان  بــود.  حکمرانــی ارســال شــده 
حکمــت آســمانی ای کــه همــدردی داود را برانگیــزد، تــا وجدانــش را بیــدار نمایــد، 
و تــا حکــم مــرگ را خــود بــا زبــان خــود اعــالم کنــد. نبــی مجدانــه داود را بــه عنــوان 
محافــظ و گمــارده الهــی حقــوق قــوم خداونــد مــورد خطــاب قــرار داده، داســتانی از 

ســتم و گنــاه را کــه حاکــی از جبــران خســارات بــود، بازگــو نمــود.
پــس چنیــن گفــت: » در شــهری دو مــرد بودنــد، یکــی دولتمنــد و دیگــری فقیــر. 
و دولتمنــد را گوســفند و گاو، بــی نهایــت بســیار بــود. و فقیــر را جــز یــک مــاده بــره 
کوچــک نبــود کــه آن را خریــده، و پــرورش داده، همــراه وی و پســرانش بــزرگ مــی 
شــد؛ ازخوراک وی می خورد و از کاســه او می نوشــید و در آغوشــش می خوابید 
و برایــش مثــل دختــر مــی بــود. و مســافری نــزد آن مــرد دولتمنــد آمــد و او را حیــف 
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آمــد کــه از گوســفندان و گاوان خــود بگیــرد تــا بــه جهــت مســافری کــه نــزد وی آمــده 
بــود، مهیــا ســازد؛ و بــره آن مــرد فقیــر را گرفتــه، بــرای آن مــرد کــه نــزد وی آمــده بــود، 

مهیــا ســاخت «.
پادشــاه از خشــم بــه خــروش آمــد و بیــان داشــت: » بــه حیــات خداونــد قســم، 
کســی کــه ایــن کار را کــرده اســت، مســتوجب قتــل اســت. و چــون کــه ایــن کار 
بایــد رد کنــد « )دوم  بــره را چهــار چنــدان  را کــرده اســت و هیــچ ترحــم ننمــوده، 

ســموئیل 12: ۵ و 6(.
آن گاه ناتــان چشــمانش را بــر پادشــاه دوخــت، ســپس دســت راســتش را بــه 
ســوی آســمان بلنــد کــرد و صادقانــه اعــالم نمــود: » آن مــرد تــو هســتی «، آن گاه 
ادامــه داد: » بــه چــه علــت فرمــان خداونــد را خــوار شــمردی تــا در نظــر او گنــاه 
نمایــی؟» گناهــکاران، همــان گونــه کــه داود کــرد، تــالش مــی نماینــد جنایــت شــان 
را از انســان هــا پنهــان نماینــد؛ مــی خواهنــد بــا تدفیــن گناهــان شــان دور از نظــر 
دیگــران، آن هــا را بــرای ابــد مخفــی نماینــد؛ امــا همــه چیــز در برابــر چشــمان او 
دور از دیگــران، آن هــا را بــرای ابــد مخفــی نماینــد؛ امــا همــه چیــز در برابــر چشــمان 
او کــه حســاب مــا بــا او اســت، عریــان و آشــکار اســت « )عبرانیــان ۴: 1۳(. » 
هیــچ چیــز پنهــان نیســت کــه آشــکار نشــود و هیــچ چیــز پوشــیده نیســت کــه عیــان 

نگــردد « )متــی 10: 26(.
ناتــان اعــالم نمــود: » خداونــد خــدای اســرائیل چنیــن مــی گویــد: مــن تــو را بــر 
اســرائیل بــه پادشــاهی مســح نمــودم، و مــن تــو را از دســت شــائول رهایــی دادم ... 
پــس چــرا کالم خداونــد را خــوار نمــوده، در نظــر وی عمــل بــد بــه جــا آوردی و اوریــای 
ِحتـّـی را بــه شمشــیر زده، زن او را بــه زنــی بــرای خــود گرفتــی، و او را بــه شمشــیر بنــی 
عمــون بــه قتــل رســانیدی؟ پــس حــال شمشــیر از خانــه تــو هرگــز دور نخواهــد شــد 
... اینــک مــن از خانــه خــودت بــدی را بــر تــو عــارض خواهــم گردانیــد و زنــان تــو را 
پیــش چشــم تــو گرفتــه، بــه همســایه ات خواهــم داد ... زیــرا کــه تــو ایــن کار را پنهــان 

کــردی، امــا مــن ایــن کار را پیــش تمــام اســرائیل و در نظــر آفتــاب خواهــم نمــود «. 
ســرزنش هــای نبــی بــر دل داود اثــر کردنــد؛ وجدانــش بیــدار گشــت؛ بزرگــی 
گناهــش در نظــرش آشــکار شــد. جانــش بــا پشــیمانی در برابــر خداونــد کرنــش نمــود. 
بــا لــب هایــی لــرزان گفــت: » بــه خداونــد گنــاه کــرده ام «. تمــام اعمــال اشــتباهی 
کــه نســبت بــه دیگــران انجــام مــی پذیرنــد، از آن هایــی کــه خداونــد را تحقیــر نمــوده 
انــد، مــی آینــد. داود مرتکــب گناهــی دردنــاک در حــق اوریــا و بتشــبع گشــته بــود، و 

722

FA-PP-Body.indd   778 3/20/19   1:19 PM



» گناه و توبه داود «  |  779

درد آن را بــه خوبــی احســاس مــی نمــود. امــا در نهایــت ایــن گنــاه در حــق خداونــد 
محســوب مــی گردیــد. گرچــه در اســرائیل کســی یافــت نمــی شــد کــه مجــازات مــرگ 
را در مــورد مســیح خداونــد اجــرا نمایــد، امــا داود بــه خــود لرزیــد کــه مبــادا داوری 
ســریع خداونــد منجــر بــه جــدا شــدن ســر از بدنــش گــردد. امــا نبــی پیــام را بــه وی 
ابــالغ نمــود: » خداونــد نیــز گنــاه تــو را عفــو نمــوده اســت کــه نخواهــی مــرد «. بــا 
ایــن حــال عدالــت بایــد انجــام مــی پذیرفــت. حکــم مــرگ از داود برگرفتــه شــد و بــر 
پســری کــه زاده گنــاه وی بــود قــرار مــی گرفــت. بدیــن ترتیــب پادشــاه فرصتــی بــرای 
توبــه مــی یافــت؛ امــا رنــج مــرگ فرزنــد در نظــر وی بســیار ســخت تــر از مــرگ خویــش 
بــه نظــر مــی آمــد. پیامبــر گفــت: » لیکــن چــون از ایــن امــر باعــث کفــر گفتــن دشــمنان 

خداونــد شــده ای، پســری کــه بــر تــو زاییــده شــده اســت، البتــه خواهــد مــرد «.
هنگامــی کــه کــودک بیمــار شــد، داود بــا روزه و خضــوع تمــام ازخداونــد تقاضــا 
نمــود کــه جــان فرزنــدش را امــان دارد. ردای ســلطنتی اش را از تــن بــه درآورده، تــاج 
از ســر بــر زمیــن نهــاد، و شــب از پــی شــب پیشــانی بــر زمیــن مالیــد؛ بــا غمــی جانــکاه 
بــرای جــان اویــی کــه بــی گنــاه بــود و بایــد تــاوان گنــاه او را مــی پرداخــت، شــفاعت 
مــی طلبیــد. » و مشــایخ خانــه اش بــر او برخاســتند تــا او را از زمیــن برخیزاننــد، امــا 
قبــول نکــرد «. اغلــب، پیــش از آن، هنگامــی کــه داوری برعلیــه شــخصی یــا شــهری 
اعــالم مــی گردیــد، تواضــع و توبــه هــا بــه اوج مــی رســیدند، و آن همیشــه بخشــنده 
نیز از سر مغفرت، رسوالنی را گسیل می داشت که خبر از بخشش و صلح می 
آوردنــد. داود کــه از ایــن امیــد دلگــرم گشــته بــود، دائمــاً در تضــرع و التمــاس مانــد، 
تــا زمانــی کــه فرزنــدش از دســت رفــت. هنگامــی کــه از مــرگ او آگاهــی یافــت، بــه 
آرامــی حکــم خداونــد را پذیرفــت. نخســتین ضربــه از مجازاتــی کــه خــود او عادالنــه 
ایمــان داشــت،  بــه رحمــت خداونــد  کــه  امــا داود  آمــد؛  فــرود  بــود،  اش خوانــده 

آرامــش خــود را از کــف نــداد.
بســیاری از کســانی کــه داســتان ســقوط داود را مــی خواننــد، پرســیده انــد: 
» چــرا خداونــد بایــد در کالمــش وجــود ایــن بخــش تیــره از زندگــی کســی را کــه در 
آســمان هــا از چنیــن احترامــی برخــوردار بــوده، ذکــر کنــد؟ « نبــی در مالمتــش از 
داود، در ارتبــاط بــا گناهــش چنیــن گفتــه بــود: » از ایــن امــر باعــث کفــر گفتــن 
دشــمنان خداونــد شــده ای «. از طریــق نســل هــای پیاپــی، کفــار بــا آوردن ایــن 
آلودگــی ســیاه، شــخصیت داود را نشــانه گرفتــه بودنــد، و پیروزمندانــه اعــالم مــی 
نمودنــد: » ایــن اســت مــردی کــه دلــش در گــرو خداونــد اســت! «. بدیــن ترتیــب 
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مذهــب مــورد مالمــت قــرار گرفتــه اســت، دربــاره خداونــد و کالمــش کفرگویــی 
لــوای  انــد، و بســیاری تحــت  بــی ایمانــی ســخت شــده  بــا  انــد، جــان هــا  نمــوده 

پارســایی، بــرای گنــاه کــردن جســارت یافتــه انــد. 
امــا پیشــینه داود زشــتی گنــاه را توجیــه نمــی نمایــد. تنهــا زمانــی کــه او بــا مشــاوره 
خداونــد گام برمــی داشــت، مــی شــد او را مــردی دانســت کــه دل در گــرو خداونــد 
دارد. آن گاه که گناه نمود، تا زمانی که با توبه، به سوی خداوند بازگشت، دیگر 
ایــن امــر در ارتبــاط بــا او حقیقــت نداشــت. کالم خداونــد بــه ســادگی اعــالم مــی 
دارد: » کاری کــه داود کــرده بــود، در نظــر خداونــد ناپســند آمــد « )دوم ســموئیل 
11: 27(. خداونــد از طریــق نبــی بــه داود چنیــن گفــت: » پــس چــرا کالم خداونــد 
را خــوار نمــوده، در نظــر وی عمــل بــد بــه جــا آوردی؟ ... پــس حــال شمشــیر از خانــه 
تــو هرگــز دور نخواهــد شــد بــه علــت ایــن کــه مــرا تحقیــر نمــودی «. گرچــه داود از 
گنــاه خــود توبــه نمــود و ایــن توبــه مــورد بخشــایش و پذیــرش خداونــد واقــع شــده بــود، 
امــا محصــول بــذری را کــه خــود کاشــته بــود، برداشــت کــرد. داوری ای کــه بــر او و 

خاندانــش فــرود آمــد، شــهادتی اســت بــر انزجــار خداونــد از گنــاه. 
پیــش از ایــن، مشــیت خداونــد داود را از توطئــه هایــی کــه دشــمنانش بــرای وی 
ترتیــب مــی دادنــد، حفــظ کــرده، مســتقیماً از نقشــه هــای شــائول جلوگیــری نمــوده 
بــود. امــا تخطــی داود از قانــون خداونــد، رابطــه داود بــا او را دســت خــوش تغییــر 
کــرده بــود. خداونــد در هیــچ شــرایطی نمــی توانســت شــرارت را تحمــل کنــد. نمــی 
توانســت قدرتــش را بــرای حفاظــت از داود، آن گونــه کــه در برابــر دشــمنی شــائول 

بــه کار گرفتــه بــود، در برابــر نتایــج گناهــش نیــز بــه کار گیــرد.
در خــود داود هــم تغییــرات شــگرفی صــورت گرفتــه بــود. آگاهــی از گنــاه و 
نتایــج آن، روح وی را درهــم شکســته بودنــد. در نظــر مردمــش احســاس حقــارت 
مــی نمــود. نفــوذش تضعیــف شــده بــود. پیــش از ایــن، ســعادت و کامیابــی اش 
را مرتبــط بــا پیــروی مجدانــه از فرامیــن خداونــد مــی دانســتند. امــا اکنــون مردمــش 
فرامیــن  از  تخطــی  بــه جانــب  تــری  بیــش  آزادی  بــا  بودنــد،  آگاه  گنــاه وی  از  کــه 
خداونــد ســوق مــی یافتنــد. اختیــارات و قدرتــش در خانــه اش، یعنــی خواســته او 
بــرای احتــرام از ســوی پســرانش، تضعیــف گشــته بــود. هنگامــی کــه مــی بایســت 
گنــاه را تقبیــح نمایــد، احســاس گناهــش او را ســاکت نــگاه مــی داشــت؛ ایــن امــر 
دســتش را بــرای اجــرای عدالــت در خانــه اش سســت کــرده بــود. درس شــرارت 
او در پســرانش نیــز نفــوذ یافتــه بــود و خداونــد بــرای جلوگیــری از نتایــج آن مداخلــه 
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نمــی نمــود. اجــازه مــی داد همــه چیــز بــا رونــد طبیعــی خــود صــورت پذیــرد، و بدیــن 
ترتیــب داود مــورد تنبیــه قــرار گرفــت.

بــه  و صلــح  امنیــت  در  ظاهــر  بــه  داود   ، ســقوط  از  پــس  ســال  تمامــی  بــرای 
ســر بــرد؛ نشــانی از نارضایتــی خارجــی از ســوی خداونــد بــه چشــم نمــی آمــد. امــا 
مجــازات الهــی هــم چنــان بــر فــراز ســرش معلــق مانــده بــود. بــی شــک و بــه ســرعت، 
روز داوری و مجــازات در راه بــود، و هیــچ توبــه ای نمــی توانســت درد و شــرم آن را 
از زندگــی دنیــوی او دفــع نمایــد. آنانــی کــه بــا اشــاره بــه نمونــه داود تــالش مــی کننــد 
گنــاه خــود را ناچیــز تلقــی کننــد، بایــد از تاریخچــه کتــاب مقــدس بیاموزنــد کــه راه 
گنــاه و تخطــی از قانــون خداونــد بــس ســخت اســت. گرچــه بایــد هــم چــون داود از 
گنــاه خــود بــا توبــه بازگردنــد، امــا حتــی در همیــن زندگــی، نتیجــه گنــاه تلــخ تــر از آن 

خواهــد بــود کــه بتــوان ســنگینی اش را تــاب آورد.
واقعــه هــم چــون  ایــن  کــه  بــود  ایــن  داود  تاریــخ ســقوط  از  مقصــود خداونــد 
هشــداری باشــد بــرای همــگان کــه بداننــد بــا وجــود همــه بــرکات و الطــاف نمــی 
تواننــد خــود را در امــان پنداشــته، از دعــا و مراقبــت غافــل گردنــد. بدیــن ترتیــب 
بــرای  کــه خداونــد  آمــوزش درســی  پــی  بــا خضــوع در  کــه  بــه آن هایــی  ایــن مهــم 
آموختــن بــه آنــان طراحــی نمــوده اســت، بــه اثبــات رســیده اســت. از نســلی بــه 
نســل دیگــر، هــزاران تــن از ایــن راه، خطــر قــدرت وسوســه گــر را درک کــرده انــد. 
اعتمــاد  عــدم  بــود، حــس  نمــوده  بســیار مفتخــر  را  او  کــه خداونــد  داود  ســقوط 
کــه  انــد  کــرده  احســاس  آنــان  اســت.  نمــوده  بیــدار  آنــان  در  را  خــود  بــه  صــرف 
خداونــد بــه تنهایــی مــی توانــد آنــان را از طریــق ایمــان شــان نــگاه دارد. آنــان کــه مــی 
دانســتند قــدرت و امنیــت شــان تنهــا در او اســت، از برداشــتن نخســتین گام بــه 

انــد. ترســیده  ســرزمین شــیطان 
حتی پیش از اعالم نخستین مجازات الهی برعلیه داود نیز او برداشت محصول 
گنــاه خــود را آغــاز کــرده بــود. از عــذاب وجــدان در رنــج بــود. رنــج روحــی ای را کــه در 
آن زمــان تحمــل مــی نمــود مــی تــوان در مزمــور ســی و دوم بــه عینــه دیــد. وی چنیــن مــی 
گویــد: » خوشــا بــه حــال کســی کــه عصیــان او آمرزیــده شــد و گنــاه او مســتور گردیــد. 
خوشــا بــه حــال کســی کــه خداونــد بــه وی ُجرمــی در حســاب نیــاورَد و در روح او حیلــه 
ای نمی باشــد. هنگامی که خاموش می بودم، اســتخوان هایم پوســیده می شــد از 
نعــره ای کــه تمامــی روز مــی زدم. چــون کــه دســت تــو روز و شــب بــر مــن ســنگین مــی 

بــود. رطوبتــم بــه خشــکی تابســتان مبــدل گردیــد، ســاله « )مزمــور ۳2: ۴-1(.
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بیــان توبــه و ندامــت داود اســت در آن زمــان کــه  یکــم  نیــز مزمــور پنجــاه و  و 
گردیــد: اعــالم  او  بــه  خداونــد  مالمــت 

» ای خــدا برحســب رحمــت خــود برمــن رحمــت فرمــا، بــه حســب کثــرت رأفــت 
خویــش گناهانــم را محــو ســاز. مــرا از عصیانــم بــه کلــی شستشــو ده و از گناهانــم مــرا 
طاهــر کــن. زیــرا کــه مــن بــه معصیــت خــود اعتــراف مــی کنــم و گناهــم همیشــه در نظــر 
من است ... مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مرا شستشو کن تا از برف سفیدتر 
گــردم. شــادی و خرمــی را بــه مــن بشــنوان تــا اســتخوان هایــی کــه بــه هــم کوبیــده ای بــه 
وجــد آیــد. روی خــود را از گناهــم بپوشــان و همــه خطایــای مــرا محــو کــن. ای خــدا دل 
طاهــر در مــن بیافریــن و روح مســتقیم در باطنــم تــازه ســاز. مــرا از حضــور خــود مینــداز، 
و روح قــدوس خــود را از مــن مگیــر. شــادی نجــات خــود را بــه مــن بــاز ده و روح آزاد مــرا 
تأیید فرما. آن گاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد، و گناهکاران به سوی 
تــو بازگشــت خواهنــد نمــود. مــرا از خــون هــا نجــات ده! ای خدایــی کــه خــدای نجــات 

مــن هســتی! تــا زبانــم بــه عدالــت تــو ترنــم نمایــد « )مزمــور ۵1: 1۴-1(.
بدیــن ترتیــب پادشــاه اســرائیل بــا آوازی مقــدس کــه بایــد در مجامــع عمومــی 
قــوم خــودش، در حضــور کاهنــان دربــار و داوران، شــاهزادگان، مــردان جنــگاور و 
نیــز در البــه الی کتابــی کــه ســقوطش را تــا آخریــن نســل بشــر حفــظ خواهــد نمــود، 
گناهــش را بازگــو نمــوده، و از امیــدش بــه مغفــرت خداونــد ســخن مــی گفــت. بــه 
جــای ایــن کــه بــرای پوشــاندن گناهــش تــالش نمایــد، آرزو نمــود دیگــران از داســتان 

حــزن انگیــز ســقوط وی درس بگیرنــد.
توبــه داود صادقانــه و عمیــق بــود. او در پــی آن نبــود کــه بــرای جنایتــی کــه مرتکــب 
شده بود، توجیهی بیابد. بی میلی به فرار از تهدیدات داوری، دعاهایش را جهت 
داد. بلکــه بزرگــی گناهــش را برعلیــه خداونــد مشــاهده نمــود؛ ناپاکــی جانــش را بــه 
چشــم دیــد. او بــه واســطه طلــب مغفــرت نبــود کــه دعــا مــی کــرد، بلکــه پاکــی قلبــش 
نیــز مــد نظــرش قــرار داشــت. داود در نومیــدی دســت از تــالش برنداشــت. در وعــده 
های خداوند برای بخشش گناهکاران گواهی از توبه و مغفرت و پذیرش را یافت.

» زیــرا قربانــی نخواســتی، و ااِل مــی دادم. قربانــی ســوختنی را پســند نکــردی. 
قربانــی هــای خــدا روِح شکســته اســت. خدایــا دل شکســته و کوبیــده را خــوار 

نخواهــی شــمرد « )مزمــور ۵1: 16، 17(.
گرچــه داود ســقوط کــرده بــود، امــا خداونــد دوبــاره او را بلنــد کــرد. اکنــون بیــش 
تــراز پیــش درهماهنگــی بــا خداونــد، و در همدمــی بــا مــردم او قــرار داشــت. در 
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ســرور و شــادی رهیــدن از گنــاه چنیــن مــی ســراید: » بــه گنــاه خــود نــزد تــو اعتــراف 
کــردم، و جــرم خــود را نــزد تــو مخفــی نداشــتم. گفتــم: عصیــان خــود را نــزد خداونــد 
اقــرار مــی کنــم ... تــو ملجــای مــن هســتی، مــرا از تنگــی حفــظ خواهــی کــرد. مــرا بــه 

ســرودهای نجــات احاطــه خواهــی نمــود. ســاله « )مزمــور۳2: 7-۵ (.
بســیاری زیــر لــب شــکوه مــی کننــد کــه چــرا خداونــد بــا بــی عدالتــی جــان داود 
را حفــظ کــرد؛ داودی کــه گناهــش آن چنــان بــزرگ بــود، کــه مقایســه آنچــه شــائول 
معــزول انجــام داده بــود را بــی معنــی جلــوه مــی داد. امــا داود خــود را فروتــن کــرده 
بود و به گناهش اعتراف نموده بود، درحالی که شــائول به ســرزنش ها و مالمت 

هــا بــی حرمتــی روا داشــته، قلبــش را ســخت گردانــده بــود. 
بــرای گناهکارانــی کــه توبــه مــی نماینــد از اهمیــت  ایــن بخــش از تاریــخ داود 
بســیاری برخوردار اســت. این بخش یکی از مؤثرترین تصاویر و مثال هایی اســت 
کــه در رابطــه بــا تقالهــا و وسوســه هــای بشــریت و نیــز توبــه حقیقــی بــا ایمــان بــه 
خداونــد و عیســی مســیح بــه مــا داده شــده اســت. در خــالل همــه اعصــار، بــه جــان 
هایــی کــه در گنــاه ســقوط کــرده انــد، و در زیــر بــار گنــاه دســت و پــا مــی زننــد، ایــن 
منشــأ دل گرمــی و اطمینــان داده شــده اســت. هــزاران تــن از فرزنــدان خــدا کــه بــا 
گنــاه مــورد خیانــت واقــع شــده انــد، بــه هنــگام خالصــی از نومیــدی بــه یــاد داود 
افتادنــد کــه چگونــه خداونــد توبــه و اعتــراف صادقانــه اش را پذیرفتــه، درد و عــذاب 
گناهــش را تحمــل ننمــود؛ و نیــز بــرای توبــه و از ســر گرفتــن رابطــه شــان بــا خداونــد 

دل گرمــی گرفتــه انــد.
هرکــس کــه تحــت مالمــت خداونــد جانــش را بــا اعتــراف متواضــع گردانــده و 
توبــه کنــد – آن چنــان کــه داود کــرد – مــی توانــد اطمینــان داشــته باشــد کــه هنــوز 
بــرای او جــای امیــد هســت. هــر کــه بــا ایمــان وعــده هــای خداونــد را پذیرفــت، 
مغفــرت را خواهــد یافــت. خداونــد هرگــز از جانــی کــه حقیقتــاً توبــه کــرده باشــد، 
دوری نخواهــد کــرد. او خــود ایــن وعــده را داده اســت: » بــه قــوت مــن مستمســک 
می شــد، تا با من صلح بکند، و با من صلح می نمود « )اشــعیا 27: ۵(. » شــریر 
راه خــود را و گناهــکار افــکار خویــش را تــرک نمایــد و بــه ســوی خــدا بازگشــت کنــد 
و بــر وی رحمــت خواهــد نمــود و بــه ســوی خــدای مــا کــه مغفــرت عظیــم خواهــد 

کــرد « )اشــعیا ۵۵: 7(.
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]این فصل بر اساس کتاب دوم سموئیل 1۳-19 تدوین گردیده است[

» او بایــد چهــار برابــر تــاوان بپــردازد! «. ایــن همــان مجازاتــی بــود کــه خــود داود، 
پــس از شــنیدن تمثیــل ناتــان نبــی بــر زبــان رانــده بــود؛ پــس بــر طبــق مجازاتــی کــه خــود 
در نظــر گرفتــه بــود مــی بایســت کیفــر ببینــد. بایــد داغ چهــار تــن از پســران خــود را 

مــی دیــد، و مــرگ هریــک نتیجــه گنــاه پــدر محســوب مــی گردیــد.
داود اجــازه داده بــود کــه نخســتین گنــاه شــرم آور اَمنــون، نخســتین فرزنــد وی، 
باقــی بمانــد. قانــون مــی گفــت مجــازات زنــاکار مــرگ  بــی توبیــخ  بــی مجــازات و 
اســت، و گنــاه غیرطبیعــی اَمنــون، او را دو چنــدان گناهــکار مــی ســاخت. امــا 
داود کــه خــود را از بابــت گنــاه خــود محکــوم و مقصــر مــی دانســت، نتوانســت 
عدالــت را در مــورد قانــون شــکن اجــرا نمایــد. بــه مــدت دو ســال تمــام اَبشــالوم کــه 
نگاهبــان مســلم خواهــری کــه بــه زشــتی و خطــا بــا او رفتــار شــده بــود، نقشــه انتقــام 
خــود را پنهــان نــگاه داشــت تــا بلکــه درنهایــت از بهتریــن موقعیــت اســتفاده ببــرد. 
در جشــنی کــه پســران شــاه در آن مســت و مدهــوش بودنــد، اَمنــون زانــی بــه فرمــان 

بــرادرش بــه هالکــت رســید.
تــا ایــن جــا دو قســمت از مجــازات داود اجــرا گشــته بــود. پیــام هــراس انگیــز را 
بــرای او بردنــد: » اَبشــالوم همــه پســران پادشــاه را کشــته و یکــی از ایشــان باقــی 
نمانــده اســت. پــس پادشــاه برخاســته، جامــه خــود را دریــد و بــه روی زمیــن دراز 
بــر  را  حقیقــت  و  بازگشــتند  اورشــلیم  بــه  زده  وحشــت  پادشــاه  پســران  شــد «. 
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پدرشــان فــاش ســاختند؛ تنهــا اَمنــون بــه قتــل رســیده بــود؛ » نالــه شــان برخاســت و 
گریســتند؛ و هــم پادشــاه و هــم خادمینــش بــه تلخــی گریســتند «. امــا اَبشــالوم بــه 

نــزد تِلمــای، پادشــاه َجشــور، کــه پــدِر مــادِر وی بــود، گریخــت.
اَمنــون هــم چــون دیگــر پســران داود، در خودخواهــی آزاد گذاشــته شــده بــود. 
وی در پی ارضای هر اندیشه و هوسی بود که از ذهنش می گذشت، بی آن که 
بــه دســتورات خداونــد وقعــی نهــد. بــا وجــود گنــاه بزرگــش خداونــد او را بــرای مــدت 
مدیــدی تحمــل نمــود. بــه مــدت دو ســال بــه او فرصــت توبــه داده شــد، لیکــن وی بــه 
گنــاه ورزیــدن ادامــه داد. و بــار گنــاه او در نهایــت بــه قیمــت از دســت دادن جانــش 

تمــام شــد، تــا بــه انتظــار محاکمــه و داوری هراســناکش نشــیند.
داود درمورد تنبیه جنایت اَمنون کوتاهی ورزیده بود، و به واسطه بی ایمانی 
پادشــاه و پــدر، و نیــز بــی تحملــی پســر، خداونــد اجــازه داد تــا حــوادث رونــد طبیعــی 
خــود را طــی کننــد؛ بنابرایــن از عمــل اَبشــالوم جلوگیــری نکــرد. هنگامــی کــه والدیــن 
در تنبیــه شــرارت هــای فرزنــدان خــود کوتاهــی مــی ورزنــد، خداونــد خــود مهــار امــور 
را بــه دســت مــی گیــرد. قــدرت بازدارنــده او کــه در یــک آن عوامــل شــیطان را خلــع 
بــا گناهــی دیگــر  را  ویــژه، گنــاه  از شــرایط  نمایــد، دریــک زنجیــره پیوســته  مــی  یــد 

مجــازات مــی نمایــد. 
نتایــح ســهل انــگاری شــرورانه و ناعادالنــه داود در مــورد اَمنــون خاتمــه نیافتنــد 
زیــرا از ایــن مرحلــه بــه بعــد بــود کــه بــی زاری ابشــالوم از پــدر آغــاز گردیــد. پــس از 
گریختن ابشــالوم به َجشــور، داود که احســاس می نمود جنایت فرزندش نیازمند 
مجــازات اســت، از بازگشــت وی جلوگیــری نمــود، و همیــن امــر بــه جــای کاهــش 
پلیــدی هــا، منجربــه افزایــش شــرارت هــای الینحلــی گردیــد کــه شــاه در آن هــا درگیــر 
شــد. ابشــالوِم پرتکاپــو، جــاه طلــب و بــی اعتنــا بــه اصــول اخالقــی، در تبعیــد، از 
شــرکت در امــور ســلطنت بازمانــده بــود، پــس خیلــی زود خــود را مهیــای تمهیــدات 

خطرناکــی ســاخت.
در پایــان ســال دوم بــود کــه یــوآب بــرآن شــد تــا پــدر و پســر را آشــتی دهــد. بــرای 
نیــل بدیــن منظــور، وی از خدمــات زنــی از اهالــی تقــوع بهــره منــد گردیــد کــه از او بــه 
خردمنــدی نــام بــرده مــی شــد. زن کــه از یــوآب دســتورالعمل هــای خــود را دریافــت 
نمــوده بــود، بــه حضــور داود آمــده، ایــن چنیــن وانمــود کــرد بیــوه ای اســت کــه تنهــا 
دو پســرش مایــه آســایش و حمایــت او بــوده انــد. یکــی از آنــان در نبــردی دیگــری را 
بــه هالکــت رســانده بــود، و اکنــون همــه خویشــان خواســتار ســپردن وی بــه دســت 
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جــالد شــده بودنــد تــا خــون بهــای بــرادر باشــد. مــادر چنیــن گفــت: » و بــه ایــن طــور 
اخگــر مــرا کــه باقــی مانــده اســت، خامــوش خواهنــد کــرد، و بــرای شــوهرم نــه اســم 
ایــن  بــر روی زمیــن واخواهنــد گذاشــت «. احساســات پادشــاه از  نــه اعقــاب  و 
درخواســت تحــت تأثیــر واقــع شــد، پــس بــه زن اطمینــان داد کــه قــدرت ســلطنت از 

پســر وی حمایــت خواهــد نمــود.
زن تقوعیــه پــس از آن کــه از وعــده هــای مکــرر بــرای امنیــت فرزنــد خــود آســوده 
کــه شــاه هــم چــون  نمــود  اظهــار  نمــود و  تقاضــای شــکیبایی  پادشــاه  از  گشــت، 
کســانی ســخن گفتــه اســت کــه خــود را تقصیــرکار مــی داننــد، آن گونــه کــه گویــی 
فرزنــد تبعیــدی خــود را دیگــر بــه خانــه نخواهــد آورد. وی گفــت: » زیــرا مــا بایــد 
البتــه بمیریــم و مثــل آب هســتیم کــه بــه زمیــن ریختــه مــی شــود، و آن را نتــوان جمــع 
کــرد؛ و خــدا جــان را نمــی گیــرد بلکــه تدبیرهــا مــی کنــد تــا آواره شــده ای از او آواره 
نشــود.» چنیــن تصویــر لطیــف و مؤثــری از محبــت خداونــد نســبت بــه گناهــکار، 
مــی  فدیــه  و  رســتگاری  عظیــم  حقایــق  بــا  اســرائیلیان  آشــنایی  از  مســلمی  گــواه 
باشــد. پادشــاه کــه خــود نیــز نیــازش را بــه محبــت خداونــد احســاس مــی نمــود، نمــی 
توانســت در برابــر ایــن خواســته مقاومــت نمایــد. فرمــان بــه یــوآب داده شــد، » حــال 

بــرو و ابشــالوم جــوان را بــاز آور «. 
بــه ابشــالوم اجــازه داده شــد تــا در اورشــلیم بمانــد، امــا حــق نداشــت در دربــار 
ظاهــر شــده، یــا بــه حضــور پــدرش بیایــد. داود تدریجــاً نتایــج ســهل انــگاری هــای 
خــود دربــاره فرزنــدان خــود را درک کــرد؛ پــس از آن جــا کــه پســر زیبــا و مســتعد خــود 
را از صمیم دل دوســت می داشــت، احســاس نمود ابراز بیزاری از چنین جنایتی 
بــه عنــوان درســی بــرای هــم ابشــالوم و هــم قــوم ضــروری مــی نمایــد. ابشــالوم دو 
سال را به خانه نشینی سپری نمود، لیکن از حضور در دربار منع شد. خواهرش 
نیــز بــا وی هــم خانــه بــود، و حضــورش یــادآور آن خطــای ناجوانمردانــه و بازگشــت 
ناپذیــری بــود کــه ســال هــا رنجــش داد. در نظــر عمــوم، شــاهزاده بیــش تــر قهرمــان 
تلقــی مــی شــد تــا متجــاوز. وی کــه از ایــن امتیــاز ســود مــی جســت، بــر آن شــد تــا دل 
قــوم را بــا خــود همــراه گردانــد. حضــور وی در مــالء عــام در حکــم پیــروزی اش در 
چشــمان شــاهدان بــود. » و در تمــام اســرائیل کســی نیــک منظــر و بســیار ممــدوح 
مثــل ابشــالوم نبــود کــه از کــف پــا تــا فــرق ســرش در او عیبــی نبــود «. خردمنــدی 
پادشــاه نبــود کــه مــردی هــم چــون ابشــالوم کــه جــاه طلــب، و آتشــی مــزاج بــود، را بــه 
حــال خــود رهــا نمایــد تــا دو ســال تمــام در خانــه تنهــا بمانــد و بــا نارضایتــی در خــود 
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تعمق نماید. عمل داود مبنی بر اجازه بازگشــت ابشــالوم به اورشــلیم و ممانعت 
از حضــور وی در دربــار، بــه نفــع فرزنــد و موجــب جلــب همــدردی مــردم گردیــد.

به نظر می رسید داود که همواره خاطره تخطی از قانون را در برابر چشمانش 
داشــت، از لحــاظ اخالقــی ناتــوان گشــته اســت؛ او ضعیــف و مــردد شــده بــود؛ 
درحالــی کــه پیــش از گنــاه، دلیــر و مصمــم بــود. نفــوذش بــر مــردم کاهــش یافتــه بــود، 

همیــن امــر بــه پســرش فرصــت داد تــا نقشــه خــود را طراحــی نمایــد.
بــا اســتفاده از نفــوذ یــوآب، ابشــالوم موفــق شــد دوبــاره در حضــور پــدرش آمــد 
و شــد داشــته باشــد؛ اگرچــه بــه ظاهــر آشــتی و دوســتی برقــرار بــود، امــا هــم چنــان 
بــه اجــرای طــرح و توطئــه جــاه طلبانــه خــود ادامــه داد. اکنــون تقریبــاً یــک دولــت 
ســلطنتی در اختیــار داشــت و از اســب هــا و ارابــه هــای جنگــی و نیــز پنجــاه مــرد 
کــه پیشــاپیش وی مــی دویدنــد، بهــره منــد بــود. هنگامــی کــه پادشــاه در سراشــیبی 
بازنشســتگی و عزلــت نشــینی قــرار گرفــت، ابشــالوم بــا پشــتکار و جهــد فــراوان در 
پــی جلــب مســاعدت مــردم برآمــد. تأثیــر بــی میلــی و بــی ارادگــِی داود بــه زیردســتان 
وی نیــز ســرایت نمــود. رخــوت و ســهل انــگاری تبدیــل بــه ویژگــی هــای حکومــت 
عدالــت گردیدنــد. ابشــالوم بــا مهــارت هرگونــه علــت نارضایتــی را بــه ســود خــود 
تغییــر جهــت داد. روز بــه روز مــی شــد ایــن مــرد جــوان را کــه از تبــار شــاهان بــود، در 
آســتانه دروازه شــهر دید، یعنی درســت همان جایی که خیل ملتمســین در انتظار 

بودنــد تــا گناهــان شــان را بــه جهــت بخشــایش اعــالم نماینــد.
ابشــالوم بــا آنــان آغــاز بــه معاشــرت مــی نمــود و بــه دردهــای شــان گــوش فرامــی 
داد، بــا آن هــا بــرای مشــکالت شــان همــدردی مــی نمــود و از ناکارآمــدی حکومــت 
اظهــار تأســف مــی کــرد. شــاهزاده کــه بدیــن ترتیــب بــه داســتان هــای مردمــان اســرائیل 
گوش می داد، در پاسخ می گفت: » ببین، کارهای تو نیکو و راست است لیکن 
از جانب پادشاه کسی نیست که تو را بشنود « و سپس اضافه می کرد: » کاش 
که در زمین داور می شدم و هرکس که دعوا یا مرافعه ای می داشت، نزد من می 
آمــد و بــرای او انصــاف مــی نمــودم. و هنگامــی کــه کســی نزدیــک آمــده، او را تعظیــم 

مــی نمــود، دســت خــود را دراز کــرده، او را مــی گرفــت و مــی بوســید «.
نارضایتــی کــه از دولــت بــه جهــت ایــن رخنــه هــا و تأثیــرات ماهرانــه شــکل گرفتــه 
بــود، بــه ســرعت گســترش یافــت. همــه ابشــالوم را بــه زبــان و دل مــی ســتودند. در 
مجمــوع همــه او را وارث ســلطنت محســوب مــی نمودنــد؛ مــردم بــا غــرور بــه او مــی 
نگریســتند و وی را شایســته ایــن مقــام واال مــی دانســتند. مــردم مــی خواســتند کــه 
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او بر تخت نشــیند. » پس ابشــالوم دل مردان اســرائیل را فریفت «. با این وجود 
پادشــاه کــه مقهــور عواطــف پدرانــه خویــش بــود، چشــم بــر ایــن حقایــق بســته بــود 
و ایــن اقدامــات هیــچ ســوءظنی در دل او نیانگیختنــد. داود شــاهزادگی ابشــالوم 
را بــه عنــوان افتخــاری بــرای دربــار خــود مــی پنداشــت و آن را نشــانه ای از تحکیــم 

آشــتی و مصالحــه شــان مــی دانســت.
زمانــی کــه افــکار مــردم بــرای حوادثــی کــه در آینــده تکویــن مــی یافــت آمــاده مــی 
شــد، ابشــالوم مــردان برگزیــده ای را در خفــا بــه ســوی کلیــه قبایــل روانــه ســاخت 
تــا هماهنگــی هــای الزم جهــت یــک انقــالب را هماهنــگ نمایــد. اکنــون زمــان آن 
رســیده بــود کــه ردای تقــدس مذهبــی بــه کار گرفتــه شــود تــا نقشــه هــای خائنانــه وی 
را مســتور نمایــد. ادای نــذری کــه مــدت هــا پیــش در زمــان تبعیــد در َحبــرون شــده 
بــود، بهانــه ای بــرای ایــن مهــم گردیــد، » مســتدعی ایــن کــه بــروم تــا نــذری را کــه بــرای 
خداونــد در َحبــرون کــرده ام، وفــا نمایــم. زیــرا کــه بنــده ات وقتــی کــه در جشــور 
اَرام ســاکن بــودم، نــذر کــرده، گفتــم خداونــدا مــرا بــه اورشــلیم بــاز آورد، خداونــد را 
عبــادت خواهــم نمــود «. پــدر مشــتاق کــه از پرهیــزکاری فرزنــدش احســاس آرامــش 
مــی نمــود، بــا دعــای خیــر او را روانــه کــرد. دیگــر توطئــه کامــل شــده بــود. نقطــه اوج 
دو رویــی او نــه تنهــا بــرای بســتن چشــمان پادشــاه کــه بــرای جلــب اعتمــاد مــردم 
تکویــن یافتــه بــود، تــا بدیــن ترتیــب آنــان را بــه ســوی طغیــان برعلیــه پادشــاهی کــه 

برگزیــده خداونــد بــود، رهبــری نمایــد.
ابشــالوم عــازم حبــرون شــد، و » دویســت نفــر کــه دعــوت شــده بودنــد، همــراه 
بــا ســاده دلــی رفتــه، چیــزی ندانســتند «.  ابشــالوم از اورشــلیم رفتنــد، و ایشــان 
ایــن مــردان کــه بــه همــراه ابشــالوم رفتنــد، انــدک ظنــی بــه تحریکاتــی بــرای شــورش 
علیــه پــدر داشــتند. بــه محــض رســیدن بــه َحبــرون، ابشــالوم بالفاصلــه اَِخیتوفَــل را 
فراخوانــد کــه یکــی از مشــاوران ارشــد داود بــود، مــردی کــه از شــهرت بســیاری بــه 
جهــت خردمنــدی اش برخــوردار بــود. همــه بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه خردمنــدی وی 
بــه انــدازه یــک ســروش الهــی، خردمندانــه و بــی خطــر اســت. اَِخیتوفَــل بــه توطئــه 
گــران پیوســت، و حمایــت وی از هــدف ابشــالوم، موفقیــت وی را مســتحکم تــر 
نمــوده، بــا ایــن عمــل بســیاری از مــردان هــم شــأن خــود را از سراســر ســرزمین بــه 
ســوی خــود جــذب نمــود. همیــن کــه شــیپور انقــالب شــنیده شــد، همــه جاسوســان 
شــاهزاده در سراســر کشــور خبــر پادشــاهی ابشــالوم را منتشــر نمــوده، بســیاری از 

افــراد قــوم را بــه گــرد او جمــع آوری کردنــد.
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در همیــن حــال اعــالم خطــر بــه اورشــلیم و پادشــاه نیــز رســید. داود بــه ناگهــان 
از جــای خــود جســت و دیــد کــه گســترش ظغیــان تــا بــه نزدیکــی تــاج و تخــت او نیــز 
رســیده اســت. پســر خــود او – پســری کــه او را دوســت مــی داشــت و معتمــد وی 
بــود – در حــال طراحــی نقشــه ای بــرای غصــب تــاج و تخــت از وی بــود، درحالــی کــه 
بی شک اکنون در پی قتل پدر نیز کار می کرد. داود در اوج خطر، افسردگی را که 
مدت ها بود وجودش را فراگرفته بود از خود دور ساخت، و با همان روحیه سال 
هــای پیشــین بــه رویارویــی بــا ایــن شــرایط فوق-العــاده پرداخــت. ابشــالوم مشــغول 
جمــع آوری لشــکرش در حبــرون بــود، کــه تنهــا در فاصلــه بیســت مایلــی پایتخــت قــرار 

داشــت. شــورش هــا بــه زودی بــه دروازه هــای اورشــلیم نیــز مــی رســید.
داود از فــراز کاخ خــود بــه پایتخــت نظــری افکنــد – » جمیــل در بلنــدی اش 
و شــادی تمامــی جهــان اســت ... شــهر پادشــاه عظیــم « )مزمــور ۴8: 2(. از فکــر 
بــه نابــودی کشــاندن ایــن شــهر بــه خــود لرزیــد. آیــا اگــر از قــوم خــود  قتــل عــام و 
درخواســت کمــک مــی نمــود، هنــوز بــه تــاج و تخــت وی وفــادار مــی ماندنــد و در 
برابــر دشــمن از پایتخــت وی پاســداری مــی کردنــد؟ آیــا مــی بایســت اجــازه مــی داد 
اورشــلیم در خــون غــرق گــردد؟ او تصمیــم خــود را گرفــت. وحشــت مــرگ نمــی 
بایســت بــر شــهر برگزیــده ســایه افکنــد. او نخســت اورشــلیم را تــرک مــی کــرد و پــس 
از آن وفــاداری مــردم را آزمــوده، بــه آنــان ایــن فرصــت را مــی داد تــا بــه صــف حامیــان 
او بپیوندنــد. در یــک چنیــن بحرانــی، مســئولیت وی در برابــر خداونــد و قــوم او 
ایــن بــود کــه از اختیــارات و قدرتــی کــه آســمان بــه او داده بــود، پاســداری نمایــد. در 

صــورت بــروز درگیــری، او بــه خــدا ایمــان داشــت.
داود بــا غــم و سرشکســتگی از دروازه هــای اورشــلیم گذشــت – رانــده شــده 
بــه دســت فرزنــد دلبنــدش.  تــاج و تختــش، از کاخــش، از تابــوت عهــد خــدا،  از 
مــردم در صفــی طویــل از پــی او روان گشــتند، گویــی در مراســم عــزاداری شــرکت 
جســته انــد. محافظــان او کــه از کریتیــان، ِفلیتیــان و َجتّیــان بودنــد و تعدادشــان 
تــن مــی رســید، او را همراهــی کردنــد. داود کــه شــخصیتش عــاری  بــه ششــصد 
از خودخواهــی بــود، نمــی توانســت اجــازه دهــد کــه ایــن مردمــان غریبــه کــه در پــی 
محافظــت از وی بودنــد، خــود را درگیــر ایــن ماجــرا نماینــد. شــگفتی اش را از ایــن 
که آنان باید خود را مهیای قربانی کردن خود در راه او نمایند، بیان نمود. سپس 
پادشــاه خطــاب بــه اِتّــای َجتــی گفــت: » تــو نیــز همــراه مــا چــرا مــی آیــی؟ برگــرد و 
همــراه پادشــاه بمــان زیــرا کــه تــو غریــب هســتی و از مــکان خــود نیــز جــالی وطــن 
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کــرده ای. دیــروز آمــدی. پــس آیــا امــروز تــو را همــراه مــا آواره گردانــم؟ و حــال آن کــه 
مــن مــی روم بــه جایــی کــه مــی روم. پــس برگــرد و بــرادران خــود را برگــردان و رحمــت 

و راســتی همــراه تــو بــاد. « 
اِتّــای در پاســخ گفــت: » بــه حیــات خداونــد و بــه حیــات آقایــم پادشــاه، قســم 
کــه هــر جایــی کــه آقایــم پادشــاه خــواه در مــوت و خــواه در زندگــی باشــد، بنــده تــو در 
آن جــا خواهــم بــود «. ایــن مــردان دیــن خــود را از بــت پرســتی بــه پرســتش خداونــد 
تغییــر داده بودنــد، و اکنــون شــرافتمندانه وفــاداری خــود را بــا خــدا و پادشــاه شــان 
بــه اثبــات مــی رســاندند. داود بــا دلــی مملــو از ســپاس، و در موقعیتــی کــه نابــودی 
خــود در آن مــی دیــد، فــداکاری آنــان را پذیرفــت؛ پــس همگــی از نهــر ِقــدرون عبــور 

کردنــد تــا خــود را بــه بیابــان برســانند. 
بــار دیگــر صــف کاروانیــان ایســتاد. جمعــی کــه ملبــس بــه جامــه مقــدس کاهنــان 
بــا  بــه آن هــا نزدیــک مــی شــدند. » و اینــک صــادق نیــز و جمیــع الویــان  بودنــد، 
وی تابــوت عهــد خــدا را مــی آوردنــد «. همراهــان داود ایــن امــر را بــه فــال نیــک 
گرفتنــد. حضــور آن نمــاد مقــدس، در نظــر آنــان ضمانتــی بــود بــرای رهایــی و پیــروزی 
نهایــی شــان. بــرای مــردم مایــه دلگرمــی بــود کــه در صــف پادشــاه گام بردارنــد. غیبــت 

تابــوت از اورشــلیم، وحشــت بــه دل طرفــداران ابشــالوم مــی افکنــد.
بــا دیــدن تابــوت، شــادی و امیــد بــرای لحظــه ای بــه قلــب داود آمــد. امــا چیــزی 
نگذشــت کــه افــکار دیگــری بــه ذهنــش خطــور کردنــد. بــه عنــوان حاکــم تعییــن شــده 
بــر میــراث خداونــد، او رســماً مســئول بــود. نــه منافــع شــخصی اش، بلکــه جــالل 
خداونــد و نیــز خیریــت قــوم او بایــد از باالتریــن اولویــت در نظــر پادشــاه اســرائیل 
برخــوردار مــی بودنــد. خدایــی کــه میــان کروبیــان جــای داشــت، دربــاره اورشــلیم 
گفتــه بــود: » ایــن اســت آرامــگاه مــن تــا ابداآلبــاد « )مزمــور 1۳2: 1۴(، و بــدون 
قــدرت الهــی نــه کاهــن و نــه پادشــاه، هیــچ کــس حــق نداشــت نمــاد حضــور وی 
در میــان قــوم را از آن مــکان انتقــال دهــد. داود مــی دانســت قلــب و حیــات وی 
بایــد در هماهنگــی بــا احــکام الهــی باشــند، و گرنــه تابــوت بــه جــای آن کــه توفیقــی 
بــه همــراه آورد، بیــش تــر موجــب تخریــب مــی گردیــد. گنــاه بــزرگ او دائمــاً در پیــش 
رویــش بــود. او داوری خداونــد را در ایــن شــرایط درک کــرد. شمشــیری کــه نبایــد 
از خانــه او جــدا مــی شــد، از نیــام کشــیده شــده بــود. نمــی دانســت نتیجــه تــالش 
هایــش چــه خواهــد بــود. بــه نفــع او نبــود کــه قانــون مقــدس خداونــد را، کــه اراده 
حکومــت الهــی  شــان در خــود جــا داده بــود، و نیــز قانــون اساســی قلمــرو و اســاس 
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ســعادت شــان محســوب مــی گردیــد، از پایتخــت قــوم تغییرمــکان مــی یافــت.
بــه صــادوق فرمــان داد: » تابــوت خــدا را بــه شــهر برگــردان. پــس اگــر در نظــر 
مــن نشــان  بــه  بــاز خواهــد آورد، و آن مســکن خــود را  مــرا  یابــم  التفــات  خداونــد 
خواهــد داد. و اگــر چنیــن گویــد کــه از تــو راضــی نیســتم، اینــک حاضــرم هرچــه در 

نظــرش پســند آیــد، بــه مــن عمــل نمایــد «.
برگزیــده  کــه  مــردی  همــان  یعنــی  نیســتی؟ «  پیشــگو  تــو  آیــا   « افــزود:  نیــز  و 
خداونــد اســت تــا دســتورات خداونــد را بــه گــوش قــوم رســاند؟ » پــس بــه شــهر 
بــه ســالمتی برگــرد و هــر دو پســر شــما، یعنــی اَخیَمَعــص، و یوناتــان پســر ابیتــار، 
همــراه شــما باشــند. بدانیــد کــه مــن در کنــاره هــای بیابــان درنــگ خواهــم نمــود تــا 
پیغامــی از شــما رســیده، مــرا مخبــر ســازد «. کاهنــان بــا حضــور در شــهر و آگاهــی 
از اهــداف و حرکــت هــای شورشــیان میتوانســتند خدمــت مؤثــری بــرای او انجــام 
داده، مخفیانــه شــاه را از طریــق پســران شــان، اَخیَمَعــص و یوناتــان، مطلــع نماینــد.

همیــن کــه کاهنــان بــه ســوی اورشــلیم بازگشــتند، بــاز هــم ســایه تیــره نومیــدی بــر 
همراهــان داود ســنگینی افکنــد. پادشــاه شــان فــراری شــده بــود، خودشــان مطــرود 
بودنــد، حتــی تابــوت خــدا نیــز آنــان را رهــا کــرده بــود. آینــده شــان بــه تیرگــی وحشــت 
و بدیمنــی، رنــگ شــده بــود. » و امــا داود بــه فــراز کــوه زیتــون برآمــد و چــون مــی 
رفــت، گریــه مــی کــرد و بــا ســر پوشــیده و پــای برهنــه مــی رفــت و تمامــی قومــی کــه 
همراهــش بودنــد، هریــک ســر خــود را پوشــانیدند و گریــه کنــان مــی رفتنــد. و داود 
را خبــر داده گفتنــد: اَخیتوفَــل، یکــی از فتنــه انگیــزان، بــا ابشــالوم شــده اســت «. 
بــا دیگــر داود ناگزیــر گردیــد کــه نتیجــه گناهــش را در ایــن بحــران هــا ببینــد. پیوســتن 
اَخیتوفـَـل بــه دشــمنان، کــه از تواناتریــن و زیــرک تریــن رهبــران سیاســی بــود، متأثــر از 
بــی آبرویــی خانوادگــی ای بــود کــه در ارتبــاط بــا گنــاه بتشــبع رخ داد؛ زیــرا کــه بتشــبع 

نــوه خــود وی محســوب مــی گردیــد.
» و داود گفــت: ای خداونــد، مشــورت اَخیتوفـَـل را حماقــت گــردان. « زمانــی 
بــه دعــا ســجده کــرد و از خداونــد تقاضــای  بــر فــراز قلــه کــوه رســیدند، شــاه  کــه 
برداشــتن بــاری کــه بــر جانــش ســنگینی مــی کــرد را نمــوده، خاضعانــه درخواســت 
کــه  اَرکــی  اجابــت گردیــد. حوشــاِی  در دم  هــاش  گویــا خواســته  نمــود.  رحمــت 
بــه اثبــات  بــا داود  مشــاوری خردمنــد و توانــا بــود، و نیــز دوســتی حقیقــی اش را 
رســانده بــود، بــا جامــه دریــده و خــاک بــر ســر بــه نــزد شــاه فــراری و مخلــوع گریختــه 
بــود. آن چنــان کــه خداونــد نشــان داده بــود، داود متوجــه شــد ایــن مــرد وفــادار و دل 
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پــاک همــان کســی اســت کــه بــرای خدمــت بــه پادشــاه در شــوراهای پایتخــت نیــاز 
بــه او احســاس مــی شــد. حوشــای بــه درخواســت داود بــه اورشــلیم بازگشــت تــا از 
ابشــالوم تقاضــای خدمــت گــذاری نمــوده، شــورایی را کــه تحــت رهبــری اَخیتوفَــل 

بــود را مختــل نمایــد.
تاریکــی درخشــید، راه خــود را  نــوری کــه در  ایــن  بــا  پادشــاه و همراهانــش، 
بــه ســوی شــیب-های شــرقی کــوه زیتــون ادامــه دادنــد کــه مســیری بــود صخــره 
ای و بــی آب و علــف در اعمــاق دره هــا کــه در طــول گــذرگاه هــای ســنگالخی 
و پرشــیب بــه ســوی رود اردن مــی رفــت. » و چــون پادشــاه بــه بَحوریــم رســید، 
اینــک شــخصی از قبیلــه خانــدان شــائول مســمی بــه ِشــمعی بــن جیــرا از آن جــا 
بــه جمیــع خادمــان  بــه داود و  بیــرون آمــد و چــون مــی آمــد، دشــنام مــی داد. و 
داود پادشــاه ســنگ هــا مــی انداخــت، و تمامــی قــوم و جمیــع شــجاعان بــه طــرف 
راســت و چــپ او بودنــد. و شــمعی دشــنام داده چنیــن مــی گفــت: دور شــو، 
دور شــو، ای مــرد خــون ریــز و ای مــرد بلیعــال! خداونــد تمامــی خــون خانــدان 
شــائول را کــه در جایــش ســلطنت نمــودی بــر تــو رد کــرده، و خداونــد ســلطنت را 
بــه دســت پســر تــو ابشــالوم، تســلیم نمــوده اســت؛ و اینــک چــون مــردی خــون ریــز 

هســتی، بــه شــرارت خــود گرفتــار شــده ای «.
در زمان ســعادت داود، کالم و عمل شــمعی، از او شــهروندی فاقد وفاداری 
نشــان نــداده بودنــد. امــا بــه هنــگام رنجــوری پادشــاه، ایــن مــرد بنیامینــی حقیقــت 
نهــاد خــود را آشــکار مــی کــرد. او تــاج و تخــت داود را محتــرم شــمرده بــود، امــا بــه 
هنــگام ضعــف او را نفریــن مــی نمــود. او آن چنــان بــه دیگــران نــگاه مــی کــرد کــه 
گویــی دیگــران نیــز هــم چــون خــودش خــوار و خودخــواه هســتند؛ پــس تحــت تأثیــر 

شــیطان، نفــرت خــود را بــه کســی کــه تزکیــه شــده خداونــد بــود، آشــکار کــرد. 
اتهامــات شــمعی برعلیــه داود مطلقــاً خطــا بودنــد – اتهاماتــی کینــه جویانــه و 
بــی اســاس. داود در مــورد شــائول مرتکــب هیــچ عمــل خطایــی نشــده بــود. هنگامــی 
کــه شــائول در اوج قــدرت خــود بــود، و داود قــدرت کشــتن وی را داشــت، تنهــا 
بــه بریــدن دامــن لباســش اکتفــا نمــود، او حتــی خــود را بــه خاطرایــن بــی حرمتــی بــه 
مســیح خداونــد مالمــت کــرد. احتــرام مقــدس داود بــه زندگــی انســان هــا، حتــی 
زمانــی کــه خــود هــم چــون یــک حیــوان وحشــی مــورد تعقیــب قــرار داشــت، یــک 
گــواه مســلم بــود. روزی، هنگامــی کــه در غــار عــدوالم مخفــی شــده بــود، افــکارش 
بــود، در آن روز، آن  بازگشــته  آزادی زندگــی کودکــی خــود  بــه دوران آســودگی و 
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اســت  لحــم  بیــت  نــزد  کــه  از چاهــی  مــرا  اظهــار داشــت: » کاش کســی  فــراری 
آب بنوشــاند « )دوم ســموئیل 2۳: 1۳-17(. در آن روزگار بیــت لحــم در دســت 
فلســطینیان بــود؛ لیکــن ســه مــرد نیرومنــد از گــروه داود توانســتند از نگهبانــان عبــور 
کــرده، بــرای خشــنودی وی، آب بیــت لحــم را بیاورنــد. داود نتوانســت از آن آب 
بنوشــد. فریــاد بــرآورد: » ای خداونــد! حاشــا کــه مــن ایــن کار را بکنــم. مگــر ایــن 
خــون آن کســان نیســت کــه بــه خطــر جــان خــود رفتنــد؟ « ســپس محترمانــه آب 
را بــه عنــوان هدیــه ای بــه جانــب خداونــد بــر زمیــن ریخــت. داود مــرد جنــگ بــود، 
بیــش تــر زندگــی او در میــان صحنــه هــای خشــونت ســپری شــده بــود؛ امــا از میــان 
همــه کســانی کــه از ایــن آزمــون ســخت بیــرون آمدنــد، کمتــر کســانی بــه انــدازه داود 

کمتریــن تأثیــر از ســخت دلــی و بــی اخالقــی را داشــتند.
بــرادرزاده داود، ابیشــای، کــه یکــی از دلیرتریــن ســرداران او بــود، نمــی توانســت 
توهیــن هــای شــمعی را تحمــل نمایــد، پــس گفــت: » چــرا ایــن ســگ مــرده، آقایــم 
پادشــاه را دشــنام دهــد؟ مســتدعی آن کــه بــروم و ســرش را از تــن جــدا کنــم «. امــا 
پادشاه او را از این کار بازداشت. او چنین گفت: » اینک پسر من ... قصد جان 
مــن دارد؛ پــس حــال چنــد مرتبــه زیــاده ایــن بنیامینــی؟ پــس او را بگذاریــد کــه دشــنام 
دهد زیرا خداوند او را امر فرموده است. شاید خداوند برمصیبت من نگاه کند و 
خداوند به عوض دشنامی که او امروز به من می دهد، به من جزای نیکو دهد «.

وجــدان داود حقایــق حقــارت آمیــز و تلخــی را بــرای وی عیــان مــی کــرد. درحالــی 
او  بخــت  ناگهــان  بــه  چگونــه  کــه  شــدند  شــگفتی  در  او  بــه  وفــادار  جمعیــت  کــه 
برگشــت، ایــن امــر بــرای خــود شــاه هیــچ اســرارآمیز نبــود. او اغلــب چنیــن لحظــه 
گنــاه  مــدت  ایــن همــه  نمــی دانســت چــرا خداونــد  نمــود.  مــی  بینــی  پیــش  را  ای 
وی را تحمــل نمــوده، کیفــری کــه مســتحق آن بــود را بــه تأخیــر انداختــه اســت. و 
اکنــون ایــن فــرار شــتابان و غــم انگیــز وی، پاهــای برهنــه اش، ردای پادشــاهی اش 
کــه بــه کربــاس تبدیــل شــده بــود، ســوگواری و زاری ای کــه در کــوه هــا پــژواک مــی 
یافتنــد، همــه و همــه او را بــه یــاد پایتخــت عزیــزش مــی انداختنــد – آن مکانــی کــه 
صحنــه ارتــکاب گناهــش شــده بــود – و همیــن کــه بــه خوبــی و تحمــل زیــاد خداونــد 
اندیشــید، دیگــر خــود را نومیــد نمــی دیــد. احســاس کــرد خداونــد هنــوز هــم بــا او بــه 

رحمــت رفتــار خواهــد نمــود.
مــی  اشــاره  داود  داســتان  بــه  آوردن  بهانــه  بــرای  خطــاکاران  اوقــات  بســیاری 
نماینــد، امــا چــه معــدود افــرادی هســتند کــه شــکیبایی و خضــوع داود را از خــود 
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بــا صبــر و پایمــردی  بــروز دهنــد! چــه معــدود کســانی کــه ســرزنش و مجــازات را 
بــود، و  بــه گناهــش اعتــراف کــرده  تــاب آورنــد! او  ای کــه او از خــود نشــان داد، 
بــرای ســال هــای ســال در پــی انجــام وظیفــه اش هــم چــون خــادم وفــادار خداونــد 
عمــل کــرده بــود، بــرای برپایــی ســلطنتش کوشــش کــرده بــود، و ایــن حکومــت، تحــت 
فرمانروایــی وی، بــه قــدرت و ســعادتی دســت یافــت کــه تــا آن روزگار نمونــه ای 
نداشــت. مصالــح عالــی بــرای ســاختن خانــه خــدا جمــع آوری کــرده بــود، و اکنــون 
نتیجــه همــه تــالش هــای زندگــی اش را بــر بــاد رفتــه مــی دیــد؟ آیــا بایــد نتیجــه ســال 
هــا رنــج مقــدس، کار ســخت و فــداکاری زمامــداری بــه دســت فرزنــد خائــن و بــی 
پــروای او مــی افتــاد کــه نــه خداونــد را جــالل مــی داد و نــه بــه فکــر ســعادت اســرائیل 
بــود؟ چقــدر مــی توانســت طبیعــی بــه نظــر رســد کــه داود برعلیــه خداونــد بــه دلیــل 

ایــن مصیبــت زبــان بــه شــکایت بگشــاید!
امــا او ریشــه ایــن مصائــب را در گنــاه خــود مــی دیــد. کالم میــکاه نبــی، همــان 
تاریکــی  بــود. » گرچــه در  الهــام بخــش او  روحــی کــه قلــب داود را ملهــم نمــود، 
بنشــینم، خداونــد نــور مــن خواهــد بــود و غضــب خداونــد را متحمــل خواهــم شــد، 
زیــرا بــه او گنــاه ورزیــده ام تــا او دعــوی مــرا فصــل کنــد و داوری مــرا بــه جــا آورد « 
بــه حــال خــود رهــا نکــرد. درایــن بخــش از  )میــکاه 7: 8 و 9(. و خداونــد داود را 
تجربیــات وی، هنگامــی کــه مــورد بــی رحمانــه تریــن توهیــن هــا و اتهامــات قــرار مــی 
گیــرد؛ فروتنــی، تواضــع، بخشــندگی و اطاعــت خــود را نشــان مــی دهــد، و همیــن 
بــه  امــر یکــی از شــریف تریــن تجربیاتــی اســت کــه تاکنــون متحمــل شــده اســت. 
واســطه تحمــل تلخــِی تحقیــر ظاهــری، حاکــم اســرائیل هرگــز تــا آن زمــان، تــا بدیــن 

انــدازه، در نظــر آســمان بــزرگ نبــود.
اگــر خداونــد اجــازه مــی داد داود بــه زندگــی خــود بــا گنــاه، بــی آن کــه مالمــت 
گردد، ادامه دهد، و نیز اگر او را در هنگام تخطی از فرامین الهی، سعادتمند بر 
تختــش نــگاه مــی داشــت، شــاید شــک و کفــر بهانــه هایــی مــی یافتنــد تــا بــا اســتناد 
امــا در  قــرار دهنــد.  مــورد ســرزنش  بــه داســتان داود، مذهــب کتــاب مقــدس را 
خــالل تجربــه ای کــه داود را بــه خــود مشــغول ســاخت، خداونــد نشــان مــی دهــد 
کــه هرگــز گنــاه و بهانــه را برنمــی تابــد. و نیــز تاریخچــه داود مــا را قــادر مــی ســازد تــا 
فرجــام بزرگــی را کــه خداونــد بــرای برخــورد بــا گنــاه در نظــر دارد، بــه عینــه ببینیــم؛ 
ایــن توانایــی را بــه مــا مــی دهــد تــا حتــی در میــان تلــخ تریــن داوری هــا، تدابیــر اهــداف 
خداونــد را کــه از رحمــت و احســان او سرچشــمه مــی گیرنــد، درک کنیــم. خداونــد 
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کاری کــرد کــه داود متحمــل رنــج ضربــات عصــا بــر جانــش گــردد، امــا او را نابــود 
نکــرد. کار بوتــه آزمایــش ایــن اســت کــه تصفیــه نمایــد، نــه این-کــه تخریــب بــه بــار 
آورد. خداونــد مــی فرمایــد: » اگــر فرایــض مــرا بشــکنند، و اوامــر مــرا نــگاه ندارنــد، 
آن گاه معصیت ایشان را به عصا تبدیل خواهم نمود و گناه ایشان را به تازیانه. 
لیکــن رحمــت خــود را از او برنخواهــم داشــت و امانــت خویــش را باطــل نخواهــم 

ســاخت « )مزمــور 89: ۳۳-۳1(.
چیــزی از عزیمــت داود از اورشــلیم نگذشــته بــود کــه ابشــالوم و ارتشــش وارد 
شدند و بی هیچ زحمتی استحکامات شهر را به تصرف خود در آوردند. حوشای 
در میــان نخســتین کســانی بــود کــه بــرای تهنیــت بــه پیشــواز شــاه غاصــب شــتافتند، 
آن چنــان کــه ابشــالوم از ورود دوســتان و مشــاوران قدیمــی پــدرش حیــرت زده و 
خشــنود گشــت. او کــه تــا ایــن انــدازه نقشــه هایــش را موفــق مــی دیــد و مشــتاق 
تقویــت موقعیــت تــاج و تخــت خــود و کســب اعتمــاد قــوم بــود، ورود حوشــای بــه 

دربــار خــود را خــوش آمــد گفــت.
اکنــون دورتــا دور ابشــالوم را ســپاهی بــزرگ فراگرفتــه بــود، لیکــن ایــن نیروهــا 
از مردانــی تشــکیل شــده بــود کــه عمومــاً نــا آزمــوده بودنــد. تــا آن زمــان ایــن افــراد در 
هیــچ نبــردی شــرکت نکــرده بــود. اَخیتوفـَـل بــه نیکــی مــی دانســت کــه موقعیــت داود 
بســیار نومیدکننــده اســت. امــا بخــش عظیمــی از قــوم هنــوز دل بــا او داشــتند؛ او 
جنگجویــان خســته ای در اختیــار داشــت کــه بــه پادشــاه خــود وفــادار بودنــد، ولــی 
ایــن ارتــش توســط ســرداران مجــرب و توانایــی فرماندهــی مــی شــدند. اَخیتوفَــل بــه 
خوبــی آگاه بــود کــه پــس از فروکــش کــردن هیجانــات بــه نفــع شــاه جدیــد، واکنــش 
هایــی برخواهنــد خواســت. اگــر احیانــاً شــورش شکســت مــی خــورد، ایــن احتمــال 
وجــود داشــت کــه ابشــالوم بتوانــد بــا پــدرش بــه مصالحــه دســت یابــد؛ پــس آن گاه 
اَخیتوفَــل بــه عنــوان مشــاور ارشــد، مقصــر اصلــی شــورش قلمــداد گشــته، ســنگین 
تریــن مجــازات بــرای وی در نظــر گرفتــه مــی شــد. بــرای ایــن کــه کاری کنــد ابشــالوم 
نتوانــد حــرکات وی را ردگیــری نمایــد، اَخیتوفَــل بــه گونــه ای بــه ابشــالوم مشــورت 
داد تــا هرگونــه امــکان مصالحــه را در آینــده از بیــن ببــرد. ایــن دولتمــرد بــی مــرام و 
زیــرک، ابشــالوم را انگیخــت تــا گنــاه زنــای بــا محــارم را نیــز بــه طــرح جهنمــی شــورش 
بیافزایــد. در پیــش روی همــه اســرائیل او مــی بایســت بــر طبــق رســوم ملــل شــرقی، 
متعــه هــای پــدر خــود را تصاحــب نمایــد تــا بدیــن ترتیــب اعــالم کنــد کــه جانشــین 
واقعــی شــاه پیشــین اســت. ابشــالوم ایــن پیشــنهاد بــی شــرمانه را پذیرفــت. بدیــن 
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خــود  از خانــه  مــن  اینــک   « رســید،  انجــام  بــه  داود  دربــاره  ترتیــب کالم خداونــد 
بــدی را بــر تــو عــارض خواهــم گردانیــد و زنــان تــو را پیــش چشــم روی تــو گرفتــه، بــه 
همســایه ات خواهــم داد ... زیــرا کــه تــو ایــن کار را بــه پنهــان کــردی، امــا مــن ایــن کار 
را پیــش تمــام اســرائیل و در نظــر آفتــاب خواهــم نمــود « )دوم ســموئیل 12: 11، 
12(. ایــن خداونــد نبــود کــه موجبــات ایــن رذالــت هــا را فراهــم آورد، بلکــه بــه خاطــر 

گنــاه داود، از بــه کار بــردن قــدرت خــود بــرای جلوگیــری از آن خــودداری فرمــود.
اَخیتوفـَـل بــه دلیــل خردمنــدی اش در واالتریــن جایــگاه قــرار گرفــت، امــا از روشــن 
بینــی ای کــه از جانــب خداونــد مــی آمــد، بــی بهــره بــود. » ابتــدای حکمــت، تــرس از 
خداونــد اســت « )امثــال 9: 10(؛ و ایــن چیــزی بــود کــه اَخیتوفـَـل فاقــد آن بــود، و گرنــه 
غیرممکــن مــی بــود کــه اســاس جانشــینی تــاج و تخــت را بــر زنــای بــا محــارم بگــذارد. 
مردانــی کــه قلــب هــای فاســدی دارنــد، براســاس رذالــت هــا طــرح و توطئــه مــی کننــد، 
گویــی هیــچ مشــیت غالبــی وجــود نــدارد کــه طــرح هــای آنــان را نقــش بــر آب نمایــد؛ 
امــا » او کــه بــر آســمان هــا نشســته اســت مــی خندنــد؛ خداونــد بــر ایشــان اســتهزا مــی 
کنــد « )مزمــور 2: ۴(. خداونــد اعــالم مــی دارد: » و نصیحــت مــرا پســند نکردنــد، و 
تمامــی توبیــخ مــرا خــوار شــمردند، بنابرایــن از میــوه طریــق خــود خواهنــد خــورد، و از 
تدابیــر خویــش ســیر خواهنــد شــد. زیــرا کــه ارتــداد جاهــالن، ایشــان را خواهــد کشــت 
و راحِت غافالنه احمقان، ایشــان را هالک خواهد ســاخت « )امثال 1: ۳2-۳0(.

اَخیتوفَــل کــه بــرای امنیــت خویــش طــرح خــود را بــا موفقیــت بــه اجــرا درآورد، 
ابشــالوم را بــا لــزوم اقــدام ســریع برعلیــه داود برانگیخــت و گفــت: » مــرا اذن بــده 
کــه دوازده هــزار نفــر را برگزیــده، برخیــزم و شــبانگاه داود را تعاقــب نمایــم. پــس در 
حالتی که او خســته و دســت هایش سســت اســت، بر او رســیده، او را مضطرب 
خواهــم ســاخت و تمامــی قومــی کــه همراهــش هســتند، خواهنــد گریخــت، و 
پادشاه را به تنهایی خواهم کشت. و تمامی قوم را نزد تو باز خواهم گردانید «. 
مشاورین پادشاه نیز این طرح را تأیید نمودند. اگر این چنین می شد، داود یقیناً 
بــه هالکــت مــی رســید، مگــر ایــن کــه خداونــد مســتقیماً بــرای نجــات وی مداخلــه 
مــی نمــود. امــا خــردی باالتــر از اَخیتوفـَـل مشــهور، سررشــته امــور را بــه دســت گرفتــه 
بودنــد. » زیــرا خداونــد مقــدر فرمــوده بــود کــه مشــورت نیکــوی اَخیتوفَــل را باطــل 

گردانــد تــا آن کــه خداونــد، بــدی را بــر ابشــالوم برســاند «. 
حوشــای را بــه ایــن شــورا فرانخوانــده بودنــد، او نیــز ناخوانــده بــه آن جــا نمــی 
رفــت، تــا مبــادا ســوءظن هایــی برعلیــه خــود، بــه عنــوان جاســوس داود، برانگیــزد. 
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امــا پــس از ایــن کــه اعضــای مجلــس پراکنــده شــدند، ابشــالوم کــه احتــرام زیــادی 
بــرای داوری هــای مشــاوران پــدر قائــل بــود، طــرح اَخیتوفَــل را بــه حوشــای ارائــه 
نمــود. حوشــای دیــد اگــر طــرح پیشــنهادی بــه عمــل درآیــد، داود از دســت خواهــد 
خــوب  اســت،  داده  اَخیتوفَــل  کــه  مشــورتی   « گفــت:  پاســخ  در  پــس  رفــت. 
پــدرت و مردانــش شــجاع هســتند و  نیســت. و حوشــای گفــت: مــی دانــی کــه 
و  جاننــد؛  تلخــی  در  باشــند،  گرفتــه  بیابــان  در  را  هایــش  بچــه  کــه  خرســی  مثــل 
پــدرت مــرد جنــگ آزمــوده اســت، و شــب را در میــان قــوم نمــی مانــد. اینــک او در 
حفــره ای یــا جــای دیگــری مخفــی اســت «. اســتدالل او ایــن بــود کــه در صــورت 
تعقیــب نیروهــای ابشــالوم، آنــان نخواهنــد توانســت داود را بــه چنــگ آورنــد، و 
اگــر چنانچــه متحمــل شکســتی شــوند، ایــن امــر موجــب از دســت دادن روحیــه 
آنــان گشــته، بــرای ابشــالوم خســارت زیــادی را بــه بــار خواهــد آورد. وی گفــت: 
رفیقانــش  و  اســت  زورآوری  مــرد  تــو  پــدر  کــه  داننــد  مــی  اســرائیل  همــه  زیــرا   «
شــجاع هســتند «. پــس نقشــه ای را کــه مــی شــد خــوش آمــد روحیــه ای متکبــر 
و خودخــواه باشــد کــه مــی خواهــد قدرتــش را بــه رخ دیگــران بکشــد، ارائــه نمــود: 
» لهــذا رأی مــن ایــن اســت کــه تمامــی اســرائیل از دان تــا بئــر شــبع کــه مثــل ریــگ 
کنــاره دریــا بــی شــمارند، نــزد تــو جمــع شــوند، و حضــرت تــو همــراه ایشــان بــرود. 
پــس در مکانــی کــه بــر او یافــت مــی شــود بــر او خواهیــم رســید، و مثــل شــبنم کــه 
بــر او فــرود خواهیــم آمــد، و از او و تمامــی مردانــی کــه  بــر زمیــن فــرو مــی ریــزد 
همــراه وی مــی باشــند، یکــی هــم باقــی نخواهنــد مانــد. و اگــر بــه شــهری داخــل 
شــود، آن گاه تمامــی اســرائیل طنــاب هــا بــه آن شــهر خواهنــد آورد و آن شــهر را 

بــه نهــر خواهنــد کشــید تــا یــک ســنگ ریــزه ای هــم در آن پیــدا نشــود «.
» پــس ابشــالوم و جمیــع مــردان اســرائیل گفتنــد: مشــورت حوشــای اَرکــی از 
مشــورت اَخیتوفَــل بهتــر اســت «. امــا کســی مــی مانــد کــه هنــوز فریــب نخــورده 
بــود – کســی کــه بــه وضــوح نتایــج ایــن اشــتباه مهلــک ابشــالوم را پیــش بینــی مــی 
نمــود. اَخیتوفَــل مــی دانســت کــه هــدف اصلــی قیــام از دســت رفتــه اســت. مــی 
دانســت هــر اتفاقــی مــی توانــد آینــده شــاهزاده را رقــم زنــد، پــس هیــچ امیــدی 
بــود،  بــزرگ تریــن گنــاه انگیختــه  بــرای ارتــکاب  بــرای مشــاوری کــه شــاه نوتــاج را 
وجــود نداشــت. اَخیتوفَــل بــود کــه ابشــالوم را بــرای شــورش تشــویق نمــوده بــود؛ 
بــه او منفورتریــن شــرارت هــا را پیشــنهاد کــرده بــود تــا پــدرش را بــی حرمــت نمایــد. 
مشــورت داده بود که داود را به هالکت رســاند و نقشــه این کار را خود طراحی 
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نمــوده بــود؛ او بــود کــه آخریــن رشــته امیــد بــرای مصالحــه پــدر و فرزنــد را از هــم 
گسســته بــود؛ و اکنــون شــخص دیگــری را بــه او ترجیــح مــی دادنــد، حتــی ابشــالوم 
نیــز چنیــن کــرده بــود. اَخیتوفَــل خشــمگین، نومیــد و حســود » برخاســته، بــه شــهر 
خــود بــه خانــه اش رفــت و بــرای خانــه خــود تــدارک دیــده، خویشــتن را خفــه کــرد، 
و مــرد «. ایــن بــود نتیجــه خــرد آن کســی کــه علــی رغــم همــه عطایایــی کــه بــه او 
داده شــده بــود، خداونــد را بــه مشــاورت خــود برنگزیــد. شــیطان انســان هــا را بــا 
وعــده هــای تملــق آمیــز بــه طمــع مــی انــدازد، امــا در پایــان هــر جانــی درک مــی 

نمایــد کــه: » مــزد گنــاه مــرگ اســت « )رومیــان 6: 2۳(. 
اطمینــان  مــزاج  دمدمــی  شــاه  توســط  اش  مشــاوره  اجــرای  از  کــه  حوشــای 
نداشــت، بــرای آگاه کــردن داود، وقــت را تلــف نکــرد تــا بــه او بگویــد بــی درنــگ بــه 
آن ســوی رود اردن بگریــزد. حوشــای بــرای کاهنانــی کــه پســران شــان پیــک پادشــاه 
بودنــد، پیامــی فرســتاد: » اَخیتوفَــل بــه ابشــالوم و مشــایخ اســرائیل چنیــن و چنــان 
امشــب   ... حــال  پــس  ام.  داده  و چنــان مشــورت  مــن چنیــن  و  داده،  مشــورت 
در کنــاره هــای بیابــان توقــف منمــا، بلکــه بــه هرطــوری کــه توانــی عبــور کــن، مبــادا 

پادشــاه و همــه کســانی کــه همــراه وی مــی باشــند، بلعیــده شــوند «. 
آن مردان جوان مورد سوءظن بودند و به همین سبب مورد تعقیب قرار گرفتند، 
با این وجود موفق شدند مأموریت خطرناک خود را به انجام برسانند. داود که پس 
از اولیــن روز فــرار در غــم و رنــج بــه ســر مــی بــرد، پیامــی را دریافــت نمــود کــه مــی گفــت 

همان شــب باید از رود اردن بگذرد، چرا که پســرش در پی هالکت او بود.
ایــن پــدر و پادشــاه کــه ایــن چنیــن بــی رحمانــه و غیرمنصفانــه بــا او رفتــار شــده 
باشــد؟  توانســت داشــته  مــی  ایــن وضعیــت خطرنــاک، چــه احساســی  در  بــود، 
» مــرد زورآور دلیــر «، مــرد جنــگ، یــک پادشــاه کــه کالمــش قانــون بــود، کســی کــه 
پســرش به او خیانت ورزیده بود – همان پســری که او را دوســت می داشــت، با 
او مخالفــت نکــرد و بــه خطــا بــه او اعتمــاد نمــود – شــاهی کــه بــه نــاروا مردمــش، کــه 
پیوندهــای نیرومنــدی از جنــس افتخــار و بیعــت بــا او داشــتند، بــه او ظلــم کــرده، 
رهایــش نمــوده بودنــد – پــس داود بــا چــه کالمــی مــی توانســت احساســات جانــش 
را بیــرون بریــزد؟ در تیــره تریــن لحظــه آزمــون، قلــب داود بــا خــدا مانــد و چنیــن ســرود: 

» ای خداوند دشمنانم چه بسیار شده اند! «.
بســیاری بــه ضــد جــان مــن مــی گوینــد: بــه جهــت او در خــدا خــالص نیســت. 
لیکــن تــو ای خداونــد گرداگــرد مــن ســپر هســتی، جــالل مــن و فرازنــده ســر مــن. بــه 
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آواز خــود نــزد خداونــد مــی خوانــم، و مــرا از کــوه مقــدس خــود اجابــت مــی نمایــد. 
ســاله آســوده مــی خوابــم و دوبــاره بیــدار مــی شــوم، زیــرا خداونــد مــرا تقویــت مــی 
دهــد. از کرورهــای مخلــوق نخواهــم ترســید کــه گرداگــرد مــن صــف بســته انــد ... 
نجــات از آن خداونــد اســت، و برکــت تــو بــر قــوم تــو مــی باشــد « )مزمــور ۳: 8-1(.

و  زنــان  جــوان،  و  پیــر  دولتمــردان،  و  جنــگاوران   – همراهانــش  همــه  و  داود 
کــودکان – شــبانه از رود خروشــنده و ژرف اردن گــذر کردنــد. » و تــا طلــوع فجــر 

یکــی باقــی نمانــد کــه از اردن عبــور نکــرده باشــد «.
داود و نیروهایش به ســوی َمحنایَم عقب نشــینی کردند، که مســند ســلطنت 
ایشبوشــت بــود. ایــن شــهر از اســتحکامات بســیار نیرومنــدی برخــوردار بــود، کــه 
نبــرد مــی  بــروز  بــه هنــگام  یــک منطقــه کوهســتانی قــرار داشــت کــه  در محاصــره 
توانســت بــرای عقــب نشــینی بســیار مفیــد باشــد. ایــن کشــور از تــدارکات و آذوقــه 
بســیار مناســبی برخوردار بود، و مردمش با داود صمیمیت قوی داشــتند. در این 
جــا بــود کــه طرفــداران زیــادی بــه او پیوســتند، و در همیــن حیــن ثروتمنــدان قبایــل 

آذوقــه بســیار و دیگــر اقــالم مــورد نیــاز را بــرای او آوردنــد.
مشــورت حوشــای بــه مقصــود خــود دســت یافتــه بــود، کــه همانــا فرصــت دادن 
بــه داود بــود بــرای فــرار؛ امــا نمــی شــد جلــوی شــاهزاده عجــول و بــی پــروا را بــرای 
مــدت طوالنــی گرفــت، پــس بــه ســرعت عــازم تعقیــب پــدرش گشــت. » و ابشــالوم 
از اردن گذشــت و تمامــی مــردان اســرائیل همراهــش بودنــد. ابشــالوم، عماســا، 
خواهــرزاده داود، ابیجــال، را بــه ســرفرماندهی نیروهایــش منصــوب نمــود. ارتــش 
او بــزرگ بــود، امــا منظــم نبــود؛ ایــن نیروهــا بــه سســتی بــرای رویارویــی بــا ســربازان 

خســته پــدرش آمــاده شــده بودنــد «.
داود نیروهایش را به سه دسته تقسیم نمود که تحت فرماندهی یوآب، اَبیشای 
و اِتـّـای ِجتـّـی قــرار داشــتند. هــدف او ایــن بــود کــه ارتــش را خــود در میــدان نبــرد رهبــری 
نماید؛ اما افسران ارتش، مشاوران و مردم به شدت به این تصمیم اعتراض نمودند. 
آنــان چنیــن گفتنــد: » تــو همــراه مــا نخواهــی آمــد! زیــرا اگــر مــا فــرار کنیــم، دربــاره مــا فکــر 
نخواهنــد کــرد؛ و اگــر نصــف مــا بمیریــم، بــرای مــا فکــر نخواهنــد کــرد؛ و حــال تــو مثــل ده 
هــزار مــا هســتی. پــس االن بهتــر ایــن اســت کــه مــا را از شــهر امــداد کنــی. پادشــاه بــه 
ایشان گفت: آنچه به نظر شما پسند آید، خواهم کرد « )دوم سموئیل 18: ۳، ۴(.

از فــراز دیوارهــای بلنــد شــهر، صفــوف طویــل ارتــش شورشــی دیــده مــی شــد. 
غاصــب را ارتــش پهنــاوری همراهــی مــی نمــود کــه نیروهــای داود درمقایســه بــا آن 
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هــم چــون دســته ای از مــردان جنگــی بــه نظــر مــی آمدنــد. امــا همیــن کــه پادشــاه 
بــود و  تــاج و تخــت  بــا  نــه  بــه ارتــش رقیــب نظرافکنــد، در اندیشــه-اش، اولویــت 
نــه بــا زندگــی خــودش، کــه در گــرو نتیجــه نبــرد بــود. قلــب پــدر مملــو از عشــق و 
افســوس بــرای فرزنــد طغیــان گــر خــود بــود. زمانــی کــه ارتــش او از دروازه هــای شــهر 
بــه ســوی میــدان جنــگ روانــه شــدند، ســربازان وفــادارش را بــا ســخنانی تشــویق 
کننــده، دل گــرم نمــوده، بــه آنــان فرمــود کــه بــا اعتمــاد بــه ایــن کــه خداونــد اســرائیل 
بدانــان پیــروزی عطــا خواهــد نمــود، بــه پیــش رونــد. امــا حتــی در ایــن لحظــه هــم نمــی 
توانســت عشــقش را به ابشــالوم ســرکوب نماید. هنگامی که یوآب که فرماندهی 
نخســتین ســتون نیروهــا را بــه عهــده داشــت از مقابــل پادشــاه گذشــت – کســی 
کــه فاتــح صدهــا نبــرد بــود – ســر مغــرور خــود را خــم کــرد تــا واپســین پیــام شــاه را 
بشــنود کــه بــا صــدای لــرزان مــی گفــت: » بــه خاطــر مــن بــر ابشــالوم جــوان بــه رفــق 
رفتار نمایید «. ابیشــای و اِتّای نیز همین فرمان را دریافت نمودند – » به خاطر 
مــن بــر ابشــالوم جــوان بــه رفــق رفتــار نمائیــد «. امــا هنگامــی کــه بــه نظرشــان آمــد 
نگرانــی پادشــاه بــرای ابشــالوم بیــش تــر از زندگــی خــودش، ســلطنتش و حتــی مــردم 
تــر مــی دارد، آتــش هیجــان ســربازان برعلیــه فرزنــد  وفــادارش بــوده، او را گرامــی 

نااهــل بیــش از پیــش شــعله ور گردیــد.
ارتــش  شــمار  بــی  عــده  کــه  اردن،  رود  نزدیکــی  در  بــود  جنگلــی  نبــرد،  مــکان 
ابشــالوم در آن، یــک امتیــاز منفــی بــه شــمار مــی آمــد. در میــان درختزارهــای انبــوه 
و باتــالق هــای جنــگل، ایــن نیروهــای بــی نظــم، ســردرگم و غیرقابــل کنتــرل شــدند. 
و » قــوم اســرائیل در آن جــا از حضــور بنــدگان داود شکســت یافتنــد، و در آن 
روز کشــتار عظیمــی در آن جــا شــد و بیســت هــزار نفــر کشــته شــدند «. ابشــالوم 
کــه روز شکســت خــود را مــی دیــد، پــا بــه فــرار گذاشــت کــه ناگهــان ســرش میــان 
شاخســار درخــت پــر شــاخ و برگــی گیــر کــرد؛ قاطــری کــه او بــر آن ســوار بــود از زیــر 
راکــب خــود رهــا شــد و او بــی هیــچ کمکــی هــم چــون یــک شــکار در دســت دشــمن، 
در هــوا معلــق مانــد. ســربازی او را در ایــن شــرایط یافــت کــه از تــرس ناخشــنودی 
پادشــاه، جــان ابشــالوم را نگرفــت، امــا آنچــه را کــه دیــده بــود بــه یــوآب گــزارش نمــود. 
هیچ تردیدی نمی توانســت جلوی یوآب را بگیرد. او با ابشــالوم دوســتی داشــت، 
دو بــار موجبــات آشــتی او را بــا پــدرش فراهــم نمــوده بــود، امــا هربــار بــه اعتمــادش 
بــی شــرمانه خیانــت شــده بــود. امــا اگــر بــه خاطــر امتیازاتــی کــه ابشــالوم بــه واســطه 
مداخــالت یــوآب کســب کــرد، نبــود، هرگــز ایــن شــورش رخ نمــی داد. یــوآب قــادر 
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بــا یــک ضربــه شمشــیر، فتنــه گــِر تمامــی ایــن شــرارت هــا را بــه هالکــت  بــود کــه 
رســاند. » پــس ســه تیــر بــه دســت خــود گرفتــه، آن هــا را بــه دل ابشــالوم زد ... و 
ابشــالوم را گرفتــه، و او را در حفــره بــزرگ کــه در جنــگل بــود، انداختنــد، و بــر او 

تــوده بســیار بــزرگ از ســنگ هــا افراشــتند «.
بدیــن ترتیــب فتنــه گــِر شــورش اســرائیل بــه هالکــت رســید. اَخیتوفَــل نیــز بــه 
دســت خود کشــته شــده بود. پادشــاهی ابشــالوم که زیبایی شــکوهمندش افتخار 
بــه حفــره  بــی جانــش را  بــه پایــان رســید، پیکــر  بــود، در اوج جوانــی اش  اســرائیل 
ای انداختنــد، بــر آن تــوده ای از ســنگ گذاشــتند تــا نشــانه ای باشــد بــر مالمــت 
جــاودان. ابشــالوم در هنــگام حیــات خــود، مقبــره باشــکوه و گــران قیمتــی را بــرای 
خــود در وادی َملِــک بنــا کــرده بــود. امــا تنهــا یــادگاری کــه بــرای او برپــا داشــتند، 
تــوده ای از ســنگ در بیابــان بــود. اکنــون کــه رهبــر شــورش کشــته شــده بــود، یــوآب 
دســتور دمیــدن شــیپور را صــادر کــرد، کــه بــه عالمــت تعقیــب لشــکر فــراری بــود، 

پــس از آن بــی درنــگ پیــک هایــی را بــرای آگاهــی پادشــاه گســیل داشــت.
دیــده بانانــی کــه بــر فــراز دیوارهــای شــهر ایســتاده بودنــد و بــه میــدان نبــرد چشــم 
دوختــه، مــردی را دیدنــد کــه بــه تنهایــی بــه ســوی آنــان مــی دود. بــه زودی دومیــن 
مــرد هــم بــه چشــم آمــد. همیــن کــه اولیــن شــان نزدیــک شــد، دیــده بــان بــه پادشــاه 
کــه در کنــار دروازه اتنظــار مــی کشــید، خبــر داد، » دویــدن اولــی را مــی بینــم کــه 
مثــل دویــدن اَخیَمَعــص بــن صــادوق اســت. پادشــاه گفــت: او مــرد خوبــی اســت و 
خبــر خــوب مــی آورد. و اَخیَمَعــص نــدا کــرده، بــه پادشــاه گفــت: ســالمتی اســت. 
و پیــش پادشــاه رو بــه زمیــن افتــاده، گفــت: خداونــد خــدای تــو متبــارک بــاد کــه 
بــر آقایــم، پادشــاه، بلنــد کــرده بودنــد، تســلیم کــرده  مردمانــی کــه دســت خــود را 
اســت «. اَخیَمَعــص از پاســخ دادن بــه پرســش مشــتاقانه پادشــاه مبنــی بــر ایــن کــه: 

» آیــا ابشــالوم جــوان در ســالمت اســت؟ «، طفــره رفــت.
دومیــن پیــک نیــز رســید، » بــرای آقایــم، پادشــاه، بشــارت اســت، زیــرا خداونــد 
امــروز انتقــام تــو را از هــر کــه بــا تــو مقاومــت مــی نمــود، کشــیده اســت «. بــاز هــم 
ابشــالوم جــوان در ســالمت  آیــا  پادشــاه شــنیده شــد: »  لبــان  از  پرســش  همــان 
اســت؟ «. پیــک کــه نمــی توانســت بــار ســنگین ایــن خبــر را پنهــان کنــد، در پاســخ 
گفــت: » دشــمنان آقایــم، پادشــاه، و هــر کــه بــرای ضــرر تــو برخیــزد، مثــل آن جــوان 
باشــد «. همیــن کافــی بــود. داود دیگــر هیــچ ســئوالی نپرســید، بــا ســری خمیــده، 
» به باالخانه دروازه برآمد و می گریست، و چون می رفت چنین می گفت: ای 
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پســرم ابشــالوم! ای پســرم، پســرم، ابشــالوم! کاش کــه بــه جــای تــو مــن مــی مــردم، 
ای ابشــالوم، پســرم، ای پســر مــن! « 

ارتــش پیــروز در راه بازگشــت، بــه شــهر نزدیــک شــد، و فریادهــای ظفرمندانــه 
اش در کــوه هــا طنیــن افکندنــد. امــا همیــن کــه از دروازه شــهر عبــور کردنــد، ایــن 
فریادهــا در گلــو خفــه شــد، پرچــم هــا در دســت هــا سســت شــدند، و جنــگاوران بــا 
نــگاه هــای خیــره مانــده و افســرده، بیــش تــر شــبیه شکســت خــوردگان پیــش رفتنــد. 
چــرا کــه پادشــاه در آن جــا نبــود کــه بــه آنــان خــوش آمــد گویــد، بلکــه بــه جــای آن، 
صدای گریه اش از باالخانه دروازه به گوش می آمد، » آه پسرم ابشالوم! پسرم، 

پســرم، ابشــالوم! « 
» و در آن روز بــرای تمامــی قــوم ظفــر بــه ماتــم مبــدل گشــت، زیــرا قــوم در آن 
روز شــنیدند کــه پادشــاه بــرای پســرش غمگیــن اســت. و قــوم در آن روز بــه آرامــی 
بــه شــهر داخــل شــدند، مثــل کســانی کــه از جنــگ فــرار کــرده، از روی خجالــت 

دزدانــه مــی آینــد «.
آتــش بــه جــان یــوآب افتــاد. خداونــد دلیلــی بــرای پیــروزی و شــادی داده بــود؛ 
بــزرگ تریــن شورشــی کــه تــا بــه آن روز در اســرائیل روی داده بــود، درهــم شکســت؛ 
و اکنــون ایــن پیــروزی عظیــم بــه ســوگواری کســی بــدل شــده بــود کــه جنایاتــش بــه 
قیمــت از دســت رفتــن خــون هــزاران مــرد دالور تمــام شــده بــود. ســردار گســتاخ و 
بــی نزاکــت، راه خــود را بــه ســوی پادشــاه گشــوده، جســورانه گفــت: » امــروز روی 
تمامــی بنــدگان خــود را شــرمنده ســاختی کــه جــان تــو و جــان پســران و دخترانــت و 
... را نجــات دادنــد؛ چــون کــه دشــمن خــود را دوســت داشــتی و محبــان خویــش را 
بغــض نمــودی، زیــرا کــه امــروز ظاهــر ســاختی کــه ســرداران و خادمــان نــزد تــو هیچنــد 
و امــروز فهمیــدم کــه اگــر ابشــالوم زنــده مــی مانــد و جمیــع مــا امــروز مــی مردیــم، آن 
گاه در نظر تو پســند می آمد. و االن برخاســته بیرون بیا و به بندگان خود ســخنان 
دل آویــز بگــو، زیــرا بــه خداونــد قســم مــی خــورم کــه اگــر بیــرون نیایــی، امشــب بــرای 
تــو کســی نخواهــد مانــد، و ایــن بــال بــرای تــو بدتــر خواهــد بــود از همــه بالیایــی کــه از 

طفولیــت تــا ایــن وقــت بــه تــو رســیده اســت «.
داود از ایــن ســخنان ســخت و بــی رحمانــه ای کــه دل شکســته او را مالمــت 
مــی نمودنــد، نرنجیــد. زیــرا مــی دیــد کــه ســردار وی راســت مــی گویــد، پــس بــه ســوی 
دروازه پایین رفت، آن گاه با سخنان تشویق کننده و ستایش آمیز، به سربازانش 

کــه از مقابــل او رژه مــی رفتنــد، خوشــامد گفــت ...!

745

FA-PP-Body.indd   803 3/20/19   1:19 PM



FA-PP-Body.indd   804 3/20/19   1:19 PM



7۳
 » واپسنی سال 

های داود « 
 ]این فصل بر اساس کتاب دوم سموئیل باب 2۴؛ اول پادشاهان باب 1؛ 

اول تواریخ بابهای 21؛ 28؛ 29 تدوین گردیده است[

ســرنگونی ابشــالوم صلــح ناگهانــی را بــرای ســلطنت بــه همــراه نیــاورد. تعــداد 
کســانی کــه بــه شــورش پیوســته بودنــد آن چنــان زیــاد بــود کــه داود نمــی توانســت 
بــدون دعــوت قبایــل بــه پایتخــت خــود بازگشــته، قــدرت را از نــو در دســت گیــرد. 
در هــرج و مرجــی کــه از پــس شکســت ابشــالوم پیــش آمــد، هیــچ تصمیــم و حرکــت 
یهــودا  مــردان  کــه  هنگامــی  و  نگرفــت،  پادشــاه صــورت  بازخوانــی  بــرای  ســریعی 
وظیفــه بازگردانــدن داود را بــه عهــده گرفتنــد، حســادت دیگــر قبایــل برانگیختــه شــد؛ 
کــه ایــن امــر یــک توطئــه را بــه همــراه داشــت. گرچــه، ایــن مســئله بــه زودی فروکــش 

نمــود و صلــح و آرامــش بــه اســرائیل بازگشــت.
شرح حال داود یکی از تأثیرگذارترین شهادت هایی را ارائه می دهد که تاکنون 
دربــاره خطــرات و تهدیداتــی، هــم چــون قــدرت، ثــروت و افتخــارات دنیــوی – کــه جــان 
هــای مــا را نشــانه رفتــه انــد – بــه دســت مــی دهــد – یعنــی دقیقــاً همــان چیزهایــی کــه 
انســان هــا بیــش تریــن اشــتیاق را بــرای شــان نشــان مــی دهنــد. تاکنــون بســیار معــدود 
بــوده انــد افــرادی کــه متحمــل تجربــه ای شــده باشــند کــه ایــن گونــه آنــان را بــرای تــاب 
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آوردن در برابــر چنیــن آزمــون هایــی آمــاده کــرده باشــد. نخســتین دوره زندگــی داود، 
در مقــام یــک چوپــان، درس هایــی دربــاره فروتنــی، تحمــل رنــج، مراقبــت دلســوزانه 
از گلــه و هــم دلــی بــا طبیعــت در انــزوای کوهســاران بــه او داد، کــه موجــب رشــد 
نبــوغ موســیقایی و شــاعری در او گردیــد و افــکارش را بــه ســوی آفریــدگار رهنمــون 
ساخت؛ یعنی یک دوره طوالنی انضباطی زندگی در بیابان که او را به بهره گیری از 
شهامت، پایمردی، شکیبایی و ایمان به خداوند فرامی خواند که از جانب خداوند 
بــرای آمــاده ســازی وی، جهــت حکومــت بــر اســرائیل، در نظــر گرفتــه شــده بــود. داود 
از تجربیــات بســیاری در زمینــه محبــت خداونــد برخــوردار گردیــد، و نیــز بهــره بزرگــی از 
روح خداوند به او داده شد؛ در زندگی شائول بی ارزشی مطلق خرِد صرِف انسانی 
را بــه چشــم دیــده بــود. بــا ایــن احــوال، افتخــارات و موفقیــت هــای دنیــوی آن چنــان 

شــخصیت داود را تضعیــف نمودنــد کــه مکــرراً مغلــوب وسوســه گــر شــد.
و  آنــان  رســوم  از  او  پیــروی  بــه  منجــر  ایمــان  بــی  اقــوام  بــا  معاشــرت  و  تزویــج 
انگیــزش جــاه طلبــی بــرای کســب جــالل دنیــوی گردیــد. اســرائیل بــه عنــوان قــوم 
خداونــد، بایــد مفتخــر مــی بــود؛ امــا زمانــی کــه غــرور و اعتمــاد بــه خویشــتن در آن 
هــا افزایــش یافتنــد، دیگــر اســرائیلیان از فضایــل خــود راضــی نبودنــد. بیــش تــر آن 
هــا دغدغــه برتــری بــر ســایر اقــوام را داشــتند. ایــن روحیــه ای نبــود کــه بتوانــد در برابــر 
وسوســه هــا تــاب آورد. داود بــا نظــر بــه گســترش فتوحاتــش در میــان دیگــر اقــوام، 
تصمیــم گرفــت تعــداد نفــرات ارتــش خــود را بــا اجبــاری کــردن خدمــت نظــام بــرای 
همــه کســانی کــه در ســن مطلــوب بودنــد، افزایــش دهــد. بــرای عملــی کــردن ایــن کار 
او نیــاز داشــت ازقــوم آمــاری در دســت داشــته باشــد. غــرور و جــاه طلبــی بودنــد کــه 
پادشــاه را بــرای ایــن امــر تحریــک کردنــد. تعــداد مــردم، تقابــل بیــن ضعــف ســلطنت 
در زمانــی کــه داود بــر اریکــه حکومــت نشســت، و قــدرت و ســعادتی کــه در زمــان 
حکومــت وی بــرای مــردم آورده شــد، را نشــان مــی داد. ایــن امــر، هــم بــرای پادشــاه 
و هــم بــرای مــردم، بیــش تــر در خدمــت پــرورش احســاس اعتمــاد بــه نفســی بــود کــه 
پیــش از آن هــم در میــان قــوم وجــود داشــت. کتــاب مقــدس مــی گویــد: » شــیطان 
بــر ضــد اســرائیل برخاســته، داود را اغــوا نمــود کــه اســرائیل را بشــمارد «. ســعادتی 
کــه در زمــان حکومــت داود بــرای اســرائیل شــکل گرفــت، بیــش تــر از آن کــه در گــرو 
توانایی های پادشــاه باشــد، از برکات خداوند سرچشــمه می گرفت. اما افزایش 
منابع نظامی ســلطنت، برای اقوام پیرامون نشــان از آن داشــت که اســرائیل بیش 

تــر بــه نیــروی نظامــی خــود متکــی اســت تــا قــدرت خداونــد.
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اگرچــه قــوم اســرائیل بــه افتخــارات ملــی خــود مــی بالیدنــد، امــا چنــدان نظــر 
خوشــی بــه طــرح توســعه خدمــت نظــام داود نداشــتند. طــرح ثبــت نــام افــراد منجــر 
بــه بــروز نارضایتــی هایــی گردیــد؛ در نهایــت ضــروری بــه نظررســید کــه از افســران 
بــه جــای کاهنــان و داورانــی کــه ســابقاً سرشــماری را انجــام مــی دادنــد،  ارتــش 
بــا اصــول الهــی بــود. حتــی  اســتفاده شــود. هــدف ایــن کار مســتقیماً در تضــاد 
بــود، اعتــراض خــود  یــوآب، هــم چنــان کــه قبــالً شــخصیت خــود را نشــان داده 
را بــه ایــن بــی توجهــی ابــراز نمــود. او گفــت: » خداونــد بــر قــوم خــود هرقــدر کــه 
باشــند صــد چنــدان مزیــد کنــد؛ و ای آقایــم، پادشــاه، آیــا جمیــع ایشــان بنــدگان 
آقایــم نیســتند؟ لیکــن آقایــم چــرا خواهــش ایــن عمــل دارد و چــرا بایــد باعــث گنــاه 
اســرائیل بشــود؟ امــا کالم پادشــاه بــر یــوآب غالــب آمــد و یــوآب در میــان تمامــی 
اســرائیل گــردش کــرده، بــاز بــه اورشــلیم مراجعــت نمــود «. سرشــماری بــه پایــان 
نرســیده بــود کــه داود بــه دلیــل گناهــش خــود را محکــوم یافــت. درحالــی کــه خــود 
را گناهــکار مــی دانســت گفــت: » در ایــن کاری کــه کــردم، گنــاه عظیمــی ورزیــدم 
و حــال ای خداونــد گنــاه بنــده خــود را عفــو فرمــا زیــرا کــه بســیار احمقانــه رفتــار 
کــردم «. صبــح روز بعــد خداونــد پیامــی را از طریــق جــاد نبــی بــرای داود فرســتاد: 
» بــرو داود را بگــو خداونــد مــی گویــد: ســه چیــز را پیــش تــو مــی گــذارم پــس یکــی 
از آن هــا را بــرای خــود اختیــار کــن یــا ســه ســال قحطــی بشــود، یــا ســه مــاه پیــش 
روی تــو خصمانــت تلــف شــوی و شمشــیر دشــمنانت تــو را در گیــرد، یــا ســه روز 
شمشــیر خداونــد و وبــا در زمیــن تــو واقــع شــود، و فرشــته خداونــد تمامــی حــدود 
اســرائیل را ویــران ســازد «. ســپس پیامبــر ادامــه داد: » پــس االن ببیــن کــه نــزد 

فرســتاده خــود چــه جــواب بــرم؟ «.
پاسخ پادشاه این بود: » در شدت تنگی هستم. تمنا این که به دست خداوند 

بیفتم زیرا که رحمت های او بسیار عظیم است و به دست انسان نیفتم «. 
بالی وبا برجان ســرزمین افتاد و هفتاد هزار نفر از اســرائیلیان کشــته شــدند. 
تازیانــه هنــوز بــر گــرده پایتخــت فــرود نیامــده بــود کــه » داود چشــمان خــود را بــاال 
انداختــه، فرشــته خداونــد را دیــد کــه در میــان زمیــن و آســمان ایســتاده اســت و 
شمشــیری برهنــه در دســتش بــر اورشــلیم افراشــته؛ پــس داود و مشــایخ بــه پــالس 
طلــب  اســرائیل  خاطــر  بــه  پادشــاه   .» افتادنــد  در  خــود  روی  بــه  شــده،  ملبــس 
رحمــت کــرد: » آیــا مــن بــرای شــمردن قــوم امــر نفرمــودم و آیــا مــن آن نیســتم کــه گنــاه 
ورزیــده، مرتکــب شــرارت زشــت شــدم؟ امــا ایــن گوســفندان چــه کــرده انــد؟ پــس 
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ای خداونــد، خدایــم، مســتدعی ایــن اســت کــه دســت تــو بــر مــن و خانــدان پــدرم 
باشــد و بــه قــوم خــود بــال مرســانی «.

بــا  بــود؛  قــوم گردیــده  بــی عالقگــی در میــان  بــروز  انجــام سرشــماری موجــب 
ایــن حــال آنــان نیزهمــان گناهــی را مــی پروردنــد کــه داود را بــرای انجــام ایــن عمــل 
انگیختــه بــود. همان-طــور کــه خداونــد از طریــق گنــاه ابشــالوم، داوری را بــر داود 

آورد، بــا همــان روش نیــز از طریــق گنــاه داود بــرای قــوم داوری آورده شــد.
فرشــته ویــران گــر مســیرش را تــا اورشــلیم طــی کــرده بــود. بــر فــراز کــوه موریــا 
ایســتاد، » نــزد خرمــن گاه اُرنــان یَبوســی ایســتاده بــود «. داود، بــا راهنمایــی پیامبــر، 
بــه جانــب کــوه روانــه شــد و در آن جــا مذبحــی بــرای خداونــد بنــا نمــود، » و قربانــی 
او  و  نمــود؛  اســتدعا  نــزد خداونــد  و  ذبایــح ســالمتی گذرانیــد  و  هــای ســوختنی 
آتشــی از آســمان بــر مذبــح قربانــی ســوختنی نــازل کــرد «، » پــس خداونــد اجابــت 

فرمــوده، وبــا از میــان اســرائیل منقطــع گردیــد «.
اُرنــان نقطــه ای را کــه مذبــح بــر فــراز آن برپــا شــد – کــه از آن پــس بــه عنــوان زمینــی 
مقــدس شــناخته شــد – بــه عنــوان پیشــکش بــه داود تقدیــم نمــود. امــا شــاه از پذیــرش 
آن بــدان شــکل امتنــاع ورزیــد. پــس گفــت: » نــی بلکــه آن را بــه قیمــت تمــام از تــو 
خواهــم خریــد، زیــرا کــه امــوال تــو بــرای خداونــد نخواهــم گرفــت و قربانــی ســوختنی 
مجانــاً نخواهــم گذرانیــد. پــس داود بــرای آن موضــع ششــصد مثقــال طــال بــه وزن، بــه 
اُرنــان داد «. ایــن مــکان کــه یــادآور جایــی بــود کــه ابراهیــم مذبحــی در آن بنــا نمــود تــا 
پســرش را تقدیــم نمایــد، و نیــز اکنــون بــرای رهایــی قــوم بدیــن ترتیــب تقدیــس گشــته 

بــود، بعدهــا بــه عنــوان مــکان معبــدی کــه ســلیمان برپــا نمــود، برگزیــده شــد.
هنــوز ســایه تیــره دیگــری مانــده بــود کــه بایــد در آخریــن ســال هــای عمــر داود 
بــر ســرش قــرار مــی گرفــت. او بــه ســن هفتــاد ســالگی رســیده بــود. ســختی هــا و 
دشــواری هایــی کــه در طــی ســال هــای آوارگــی متحمــل شــده بــود، جنــگ هــای بــی 
شــمار، زحمــات و رنــج هایــی کــه در دوران کهولــت تجربــه کــرد، همــه و همــه چشــمه 
حیاتــش را خشــکانده بودنــد. گرچــه فکــرش هنــوز روشــنی و نیرویــش را بــرای حــل 
مشــکالت حفــظ کــرده بــود، امــا از درک ســریع رخدادهایــی کــه در حکومــت مــی 
افتــاد، غافــل مانــد. بــاز هــم شورشــی در ســایه ســلطنت شــکل گرفــت. بــاز هــم 
میــوه غفلــت پدرانــه تربیــِت داود خــود را نشــان داد. ایــن بــار کســی کــه خــواب و 
خیــال تــاج و تخــت را در ســر مــی پرورانــد، اُدنیّــا بــود، » کــه بســیار نیکــو منظــر بــود «  
هــم در رفتــار و هــم در جمــال، امــا بــی انضبــاط بــود و بــی مالحظــه. در کودکــی 
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او را از هیــچ چیــز منــع نکــرده بودنــد؛ زیــرا » پــدرش او را در تمامــی ایــام عمــرش 
نرنجانیــده، و نگفتــه بــود چــرا چنیــن و چنــان مــی کنــی «. اکنــون او مــی خواســت 
برعلیــه قــدرت خداونــد قیــام نمایــد، زیــرا کــه او ســلیمان را بــرای بــر تخــت نشســتن 
برگزیــده بــود. هــم بــه لحــاظ عطایــای طبیعــی و هــم بــه لحــاظ شــخصیت مذهبــی، 
ســلیمان بــرای رســیدن بــه مقــام حکومــت اســرائیل از بــرادر بــزرگ تــر خــود شایســته 
تــر بــود. بــا وجــودی کــه خداونــد بــه وضــوح بــه انتخــاب خــود اشــاره نمــوده بــود، امــا 
ــا در یافتــن همراهانــش ناموفــق نبــود. گرچــه یــوآب بــه واســطه جنایــات بســیار  اُدنیّ
گناهــکار شــمرده مــی شــد، امــا تــا آن زمــان بــه تــاج و تخــت وفــادار مانــده بــود؛ امــا 

اکنــون بــه همــراه ابیتــار کاهــن بــه جریــان توطئــه برعلیــه ســلیمان مــی پیوســت.
کــه  بزرگــی  گــران در جشــن  بــود؛ توطئــه  بــه حــد کمــال خــود رســیده  شــورش 
بیــرون شــهر برگــزار گردیــد، گردهــم آمدنــد تــا اُدنیّــا را شــاه اعــالم کننــد، امــا غافــل 
از ایــن بودنــد کــه نقشــه هــای ایشــان بــا تحــرکات ســریع افــراد ایمــان داری هــم چــون 
صــادوق کاهــن، ناتــان نبــی و بتشــبع، مــادر ســلیمان، خنثــی گشــته اســت. شــاه را 
در جریــان امــور قــرار دادنــد و یــادآور شــدند کــه بــا رهنمــود الهــی ســلیمان بایــد بــر 
اریکــه حکومــت نشــیند. داود بــی درنــگ قــدرت را بــه ســلیمان تفویــض نمــود، پــس 
از آن سلیمان را بی درنگ تدهین کرده، او را شاه اعالم نمودند. توطئه در نطفه 
خفــه شــد. بازیگــران اصلــی شــورش بــه مجــازات مــرگ رســیدند. بــه ابیتــار بــه دلیــل 
احتــرام مقامــش و نیــز وفــاداری اش در گذشــته بــه داود، امــان دادنــد؛ امــا او را از 
مقــام کهانــت اعظــم خلــع نمــوده، مقامــش را بــه صــادوق دادنــد. مجــازات مــرگ 
بــرای یــوآب و اُدنیّــا در آن زمــان اجــرا نگردیــد، امــا پــس از مــرگ داود بــه جــزای گنــاه 
شــان رســیدند. اجــرای حکــم اعــدام پســر داود، پیــش گویــی داوری چهارگانــه را 

تکمیــل کــرد کــه شــهادتی بــود بــر انزجــار خداونــد نســبت بــه گنــاه پــدر.
از همــان ابتــدای حکومــت داود، یکــی از گرامــی تریــن طــرح هــای وی، برپــا 
ســاختن معبــدی بــرای خداونــد بــود. گرچــه او اجــازه اجــرای ایــن کار را نیافتــه بــود، 
امــا هیــچ شــوق و ذوقــی بــرای آن از خــود نشــان نــداد. او هزینــه هــای بســیاری را 
صــرف مصالــح گــران قیمــت نمــوده بــود – زر، ســیم، عقیــق و ســنگ هایــی گــران 
بهــا از رنــگ هــای گوناگــون، مرمــر و چــوب هــای نفیــس. و اکنــون ایــن گنــج هــای 
گــران قیمــت کــه تــا آن روز جمــع آوری شــده بودنــد، بایــد بــرای دیگــران هزینــه مــی 
شــدند، زیــرا دســت هــای دیگــران بایــد خانــه تابــوت خداونــد را مــی ســاختند، کــه 

همانــا نمــاد حضــور خداونــد در قــوم بــود. 
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پادشــاه کــه پایــان کار خــود را نزدیــک مــی دیــد، شــاه زادگان اســرائیل را بــه 
امانــت  بــه  را  ایــن میــراث  تــا  از سراســر ســرزمین فراخوانــد،  همــراه نمایندگانــی 
آنــان  عهــده  بــر  عنــوان وصیــت  بــه  مــی خواســت مســئولیت هایــی  گیرنــد. وی 
بــزرگ  ایــن کار  بــه انجــام رســاندن  بــرای  آنــان  گذاشــته، از موفقیــت و حمایــت 
اطمینــان یابــد. بــه خاطــر ضعــف بدنــی اش، انتظــار نمــی رفــت خــود او شــخصاً 
را ملهــم ســاخت،  او  امــا خداونــد  تفویــض مســئولیت شــرکت جویــد؛  ایــن  در 
پــس بــا گرمــی و نیرویــی بیــش از همیشــه، بــرای آخریــن بــار آمــاده بــود تــا مردمــش 
را مــورد خطــاب قــرار دهــد. از خواســته قلبــی اش بــرای ســاختن معبــد گفــت و 
نیــز افــزود کــه خداونــد فرمــان داده اســت کــه ایــن مهــم بــه دســت ســلیمان انجــام 
تــو ســلیمان، او اســت کــه خانــه مــرا و  پذیــرد. وعــده الهــی مــی گفــت: » پســر 
صحــن هــای مــرا بنــا خواهــد نمــود، زیــرا کــه او را برگزیــده ام تــا پســر مــن باشــد و 
مــن پــدر خواهــم بــود. و اگــر او بــه جهــت بــه جــا آوردن فرایــض و احــکام مــن مثــل 
امــروز ثابــت بمانــد، آن گاه ســلطنت او را تــا بــه ابــد اســتوار خواهــم گردانیــد « 
و داود گفــت: » پــس االن در نظــر اســرائیل کــه جماعــت خداونــد هســتند و بــه 
ســمع خــدای مــا متوجــه شــده، تمامــی اوامــر خداونــد خــدای خــود را بطلبیــد تــا 
ایــن زمیــن نیکــو را بــه تصــرف آورده، آن را بعــد از خودتــان بــه پســران خویــش تــا بــه 

ابــد بــه ارث واگذاریــد «.
داود ســختی راه و جدایی از خداوند را تجربه کرده بود. او محکومیت قانون 
شــکنی را احســاس کــرده، ثمــره گنــاه را برداشــت نمــوده بــود؛ پــس تمــام جانــش 
بــه جنبــش آمــد تــا بــه رهبــران اســرائیل بگویــد بایــد بــا خداونــد دل راســت دارنــد، 
را  پــدرش  قــدرت  کــه  گناهانــی  از  باشــد،  خداونــد  قوانیــن  مطیــع  بایــد  ســلیمان 
کاهش داده، زندگی اش را تلخ نمودند و موجب بی حرمتی به خداوند گشتند، 
اجتنــاب ورزد. داود مــی دانســت کــه ایــن امــر مســتلزم فروتنــی، و مراقبــت دائــم در 
برابــر وسوســه هایــی کــه بــی شــک بــر ســر راه ســلیمان قــرار مــی گرفتنــد مــی باشــد؛ 
بــرای چنیــن شــخصیت هایــی، نشــانه ای ویــژه بــرای تیرهــای شــیطان وجــود دارد. 
داود بــه ســوی پســر خــود کــه پیــش از آن بــه عنــوان جانشــین او بــر تخــت نشســته 
بــود، رویکــرد و گفــت: » و تــو ای پســر مــن ســلیمان، خــدای پــدر خــود را بشــناس و 
او را بــه دل کامــل و بــه ارادت تمــام عبــادت نمــا زیــرا خداونــد همــه دل هــا را تفتیــش 
مــی نمایــد و هــر تصــور فکرهــا را ادراک مــی کنــد؛ و اگــر او را طلــب نمایــی، او را 
خواهــی یافــت؛ امــا اگــر او را تــرک کنــی، تــو را تــا بــه ابــد دور خواهــد انداخــت. 
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حــال بــا حــذر بــاش زیــرا خداونــد تــو را برگزیــده اســت تــا خانــه ای بــه جهــت مقــدِس 
او بنــا نمایــی. پــس قــوی شــده، مشــغول بــاش «.

داود دســتور کار و جزییــات کامــل ســاخت معبــد را بــه ســلیمان داد، کــه حتــی 
شــامل نقــوش همــه بخــش هــای آن نیــز مــی شــدند؛ مهــم تــر از همــه لــوازم مراســم بــود 
کــه پیــش تــر توســط وحــی الهــی بــر او آشــکار شــده بودنــد. ســلیمان هنــوز جــوان بــود، 
و در حــد و انــدازه برپــا ســاختن معبــد و حکومــت بــر قــوم خداونــد نبــود. داود خطــاب 
بــه پســرش گفــت: » قــوی و دلیــر بــاش و مشــغول شــو و ترســان و هراســان مبــاش، 
زیــرا خداونــد خــدا کــه خــدای مــن مــی باشــد، بــا تــو اســت و تــا همــه کار خدمــت خانــه 

خداونــد تمــام نشــود، تــو را وانخواهــد گذاشــت و تــو را تــرک نخواهــد نمــود «.
او مجــدداً جماعــت را مــورد خطــاب قــرار داده، گفــت: » پســرم ســلیمان کــه 
خداونــد او را بــه تنهایــی بــرای خــود برگزیــده، جــوان و لطیــف اســت و ایــن مهــم 
عظیمــی اســت زیــرا کــه هیــکل بــه جهــت انســان نیســت بلکــه بــرای خداونــد خــدا 
اســت «. ســپس ادامــه داد: » مــن بــه جهــت خانــه خــدای خــود بــه تمامــی قوتــم 
تدارک دیده ام «. آن گاه یک به یک مصالحی که جمع آورده بود را برشمرد. در 
ادامه افزود: » و نیز چون که به جهت خانه خدای خود رغبت داشــتم، و طال و 
نقــره از امــوال خــاص خــود داشــتم، آن را عــالوه بــر هــر آن چــه بــه جهــت خانــه قــدس 
تــدارک دیــدم بــرای خانــه خــدای خــود دادم. یعنــی ســه هــزار وزنــه طــال از طــالی 
اُفیــر و هفــت هــزار وزنــه نقــره خالــص بــه جهــت پوشــانیدن دیوارهــای خانــه هــا. طــال 
را بــه جهــت چیزهــای نقــره و بــه جهــت تمامــی کاری کــه بــه دســت صنعــت گــران 
ســاخته مــی شــود «. آنــگاه پرســید: » پــس کیســت کــه بــه خوشــی دل خویشــتن را 

امــروز بــرای خداونــد وقــف نمایــد؟ « 
جمعیــت اعــالم آمادگــی کــرد. » آن گاه رؤســای خانــدان هــای آبــا و رؤســای 
اســباط اســرائیل و ســرداران هــزاره و صــده بــا ناظــراِن کارهــای پادشــاه بــه خوشــی دل 
هدایــا آوردنــد. و بــه جهــت خدمــت خانــه خــدا پنــج هــزار وزنــه و ده هــزار درهــم طــال و 
ده هــزار وزنــه نقــره و هجــده هــزار وزنــه برنــج و صدهــزار وزنــه آهــن دادنــد. و هرکــس کــه 
ســنگ هــای گــران بهــا نــزد او یافــت شــد، آن هــا را بــه خزانــه خانــه خداونــد داد... آن 
گاه قــوم از آن رو کــه بــه خوشــی دل هدیــه آورده بودنــد شــاد شــدند زیــرا بــه دل کامــل 
هدایای تبرعی برای خداوند آوردند و داود پادشــاه نیز بســیار شــاد و مســرور شــد «.

» و داود بــه حضــور تمامــی جماعــت خداونــد را متبــارک خوانــد و داود گفــت: 
ای خداونــد خــدای پــدر مــا اســرائیل، تــو از ازل تــا بــه ابــد متبــارک هســتی. و ای 
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خداونــد عظمــت و جبــروت و جــالل و قــوت و کبریــا از آن تــو اســت زیــرا هرچــه در 
آســمان و زمیــن اســت از آن تــو مــی باشــد. و ای خداونــد ملکــوت از آن تــو اســت 
و تــو بــر همــه ســر و متعــال هســتی. و دولــت و جــالل از تــو مــی آیــد و تــو بــر همــه 
حاکمــی، و کبریــا و جبــروت در دســت تــو اســت و عظمــت و قــوت بخشــیدن بــه 
همــه کــس در دســت تــو اســت. و االن ای خــدای مــا، تــو را حمــد مــی گوییــم و 
اســم مجیــد تــو را تســبیح مــی خوانیــم. لیکــن مــن کیســتم و قــوم مــن کیســتند کــه 
قابلیــت داشــته باشــیم کــه بــه خوشــی دل ایــن طــور هدایــا بیاوریــم؟ زیــرا کــه همــه 
ایــن چیزهــا از آن تــو اســت و از دســت تــو بــه تــو داده ایــم. زیــرا کــه مــا مثــل همــه 
اجــداد خــود بــه حضــور تــو غریــب و نزیــل مــی باشــیم و ایــام مــا بــر زمیــن مثــل ســایه 
اســت و هیــچ دوام نــدارد. ای خداونــد خــدای مــا تمامــی ایــن امــوال کــه بــه جهــت 
ســاختن خانــه بــرای اســم قــدوس تــو مهیــا ســاخته ایــم، از دســت تــو و تمامــی آن از 
آن تــو مــی باشــد. و مــی دانــم ای خدایــم کــه تــو دل هــا را مــی آزمایــی و اســتقامت 

را دوســت مــی داری «.
» و مــن بــه اســتقامت دل خــود همــه ایــن چیزهــا را بــه خوشــی دادم و االن قــوم 
تــو را کــه ایــن جــا حاضرنــد دیــدم کــه بــه شــادمانی و خوشــی و دل هدایــا بــرای تــو 
آوردند. ای خداوند خدای پدران ما ابراهیم و اسحاق و اسرائیل، این را همیشه 
در تصــور فکرهــای دل قــوم خــود نــگاه دار و دل هــای ایشــان را بــه ســوی خــود ثابــت 
گردان. و به پسر من سلیمان دل کامل عطا فرما تا اوامر و شهادات و فرایض تو 
را نــگاه دارد، و جمیــع ایــن کارهــا را بــه عمــل آورد و هیــکل را کــه مــن بــرای آن تــدارک 
دیــدم بنــا نمایــد. پــس داود بــه تمامــی جماعــت گفــت: خداونــد خــدای خــود را 
پــدران خویــش را متبــارک  متبــارک خوانیــد. و تمامــی جماعــت خداونــد خــدای 

خوانــده، بــه رو افتــاده، خــدا را ســجده کردنــد و پادشــاه را تعظیــم نمودنــد «.
پادشــاه بــا شــوق زیــاد مصالــح ارزشــمند بــرای ســاخت و تزییــن معبــد را گــرد 
آورده بــود. ســرودهایی را کــه در ســال هــای آتــی بایــد در صحــن هــای آن طنیــن مــی 
افکند، تصنیف نموده بود. اکنون از این که سران و تمامی قوم اسرائیل این چنین 
شــرافتمندانه بــه خواســته او لبیــک گفتــه، خــود را وقــف ایــن کار مهــم کــرده بودنــد، 
در خداونــد خوشــحال بــود. پــس از بــه انجــام رســاندن خدمــت خــود، مــردم مرخــص 
شــدند تــا بــه دیگــر کارهــا رســیدگی کننــد؛ پــس هدایــا و هــر آنچــه کــه از دارایــی خــود را 
که در این راه عرضه داشتند، در خزانه انباشتند. داود عمیقاً بی ارزشِی خود را در 
گــردآوری مصالــح خانــه خداونــد درک کــرده بــود، و بیــان وفــاداری اشــراف حکومــت 
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وی بــا پاســخ آمادگــی شــان کــه بــا دل هایــی پــر از رضایــت گنجینــه هــای شــان را بــه 
خداونــد تقدیــم داشــته، خــود را وقــف خدمــت بــه او نمودنــد، قلــب پادشــاه را از 
خوشــی ماالمــال ســاخت. امــا ایــن خداونــد بــود کــه تمایــل بــه ســهیم شــدن در ایــن 
مهــم را در دل مــردم گذاشــت. تنهــا او، و نــه انســان، بایــد جــالل یابــد و بــس! او بــود 
کــه ثــروت هــای زمیــن را در اختیــار قــوم قــرار داده بــود، و روح او بــود کــه باعــث گردیــد 
آنان اموال گران بهای خود را به منظور ســاخت معبد اهدا نمایند. همه این ها از 
خــدا بــود؛ اگــر محبــت او قلــب مــردم را نیانگیختــه بــود، همــه کارهــای پادشــاه بیهــوده 

مانــده بــود و کار ســاخت بنــای معبــد بــه هیــچ جایــی نمــی رســید.
همــه آن چیــزی کــه انســان از نعمــات خداونــد دریافــت مــی نمایــد، هنــوز متعلــق 
بــه خــود خداونــد اســت. هــر آنچــه او بــه شــکل دارایــی هــای زیبــا و ارزشــمند زمینــی 
بخشیده، برای آزمایش انسان در دست های او قرار داده شده است – تا ژرفای 
محبــت بــه خــود و نیــز ســپاس از الطــاف خــود را بســنجد. همــه چیــز از ثــروت دنیــوی 
گرفته تا هوش و خرد، باید با رضای دل تقدیم عیســی گردند. بخشــنده نعمت ها 
از طریــق داود بــه مــا مــی گویــد: » تمامــی ایــن امــوال کــه بــه جهــت ســاختن خانــه بــرای 

اســم قــدوس تــو مهیــا ســاخته ایــم، از دســت تــو و تمامــی آن از آن تــو مــی باشــد «.
هنگامــی کــه داود نزدیکــی مــرگ را حــس نمــود، بــار دغدغــه قلبــش هنــوز بــا 
ســلیمان و حکومــت اســرائیل بــود کــه ســعادتش بــه شــدت در گــرو وفــاداری بــه 
عهــد پادشــاهش مــی مانــد. » و چــون ایــام وفــات داود نزدیــک شــد، پســر خــود 
ســلیمان را وصیــت فرمــود، گفــت: مــن بــه راه تمامــی اهــل زمیــن مــی روم. پــس تــو 
قــوی و دلیــر بــاش. وصایــای خداونــد خــدای خــود را نــگاه داشــته، بــه طریــق هــای 
وی ســلوک نمــا، و از فرایــض و اوامــر و احــکام و شــهادات وی محافظــت نمــا ... 
تــا در هــر کاری کــه کنــی و بــه هــر جایــی کــه توجــه نمایــی، برخــوردار باشــی. و تــا آن 
کــه خداونــد، کالمــی را کــه دربــاره مــن فرمــوده و گفتــه اســت، برقــرار دارد کــه اگــر 
پســران تــو راه خویــش را حفــظ نمــوده، بــه تمامــی دل و بــه تمامــی جــان خــود در 
حضــور مــن بــه راســتی ســلوک نماینــد، یقیــن از تــو کســی کــه بــر کرســی اســرائیل 

بنشــیند، مفقــود نخواهــد شــد  « )اول پادشــاهان 2: ۴-1(.
آن چنــان کــه مکتــوب اســت، آخریــن ســخنان داود ســروده ای بــود، ســروده ای 

از جنــس اعتمــاد، واالتریــن ارزش هــا و ایمــان فناناپذیــر: » وحــی داود بــن یّســا؛
و وحــی مــردی کــه بــر مقــام بلنــد ممتــاز گردیــد، مســیح خــدای یعقــوب، و ُمغّنــِی 
زبانــم  بــر  او  متکلــم شــد، و کالم  مــن  بــه وســیله  اســرائیل. روح خداونــد  شــیریِن 
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جــاری گردیــد. خــدای اســرائیل متکلــم شــد، و صخــره اســرائیل مــرا گفــت: آن کــه بــر 
مردمــان حکمرانــی کنــد، عــادل باشــد و بــا خداترســی ســلطنت نمایــد. و او خواهــد 
بــود، مثــل روشــنایی صبــح، وقتــی کــه آفتــاب طلــوع نمایــد، یعنــی صبــح بــی ابــر، 
هنگامــی کــه علــف ســبز از زمیــن مــی رویــد، بــه ســبب درخشــندگی بعــد از بــاران. 
یقینــاً خانــه مــن بــا خــدا چنیــن نیســت. لیکــن عهــد جاودانــی بــا مــن بســته اســت، کــه 
در همــه چیــز آراســته و مســتحکم اســت. و تمامــی نجــات مــن، و تمامــی مســرت 

مــن ایــن اســت «. )دوم ســموئیل 2۳: ۵-1(.
بــود، و  تــر، عشــقش ســوزان  امــا توبــه اش ژرف  بــود،  بــزرگ  بــس  گنــاه داود 
ایمانــش نیرومنــد. » گناهــان او کــه بســیار اســت، آمرزیــده شــد، زیــرا کــه محبــت 

بســیار نمــوده اســت « )لوقــا 7: ۴8(.
مزامیــر داود در برگیرنــده طیــف بزرگــی از تجربیــات اســت، از اعمــاق عــذاب 
وجــدان و محکومیــت خویشــتن گرفتــه تــا ایمــان واال و بلندمرتبــه تریــن ارتبــاط هــا بــا 
خداونــد. سرگذشــت زندگــی او اعــالم مــی دارد کــه گنــاه مــی توانــد تنهــا خجلــت و 
پریشــانی بــه بــار آورد، امــا از ســوی دیگــر مــی گویــد محبــت خداونــد و مهــر او مــی 
توانــد بــه عمیــق تریــن حــد خــود برســند، و ایمــان جــان تــواب را بلنــد مــی نمایــد تــا در 
فرزنــدی پســر خــدا شــریک گــردد. در میــان همــه اطمینــان خاطرهایــی کــه در کالم 
او آمــده اســت، ایــن یکــی از قــوی تریــن شــهادت هایــی اســت کــه دربــاره خــوش 

عهــدی ایمــان، عدالــت و پیمــان مرحمــت خداونــد ذکــر شــده اســت.
تــا  انســان » مثــل ســایه مــی گریــزد و نمــی مانــد «، » لیکــن کالم خــدای مــا 
ابداآلبــاد اســتوار خواهــد مانــد «. » لیکــن رحمــت خداونــد بــر ترســندگانش از ازل 
تــا ابداآلبــاد اســت و عدالــت او بــر فرزنــداِن فرزنــدان و بــر آنانــی کــه عهــد او را حفــظ 
مــی کننــد و فرایــض او را یــاد مــی دارنــد تــا آن هــا را بــه جــا آورنــد « )ایــوب 1۴: 2؛ 

اشــعیا ۴0: 8؛ مزامیــر 10۳: 17، 18(.
» هر آنچه خدا می کند تا ابداآلباد خواهد ماند « )جامعه ۳: 1۴(. 

وعــده هایــی کــه بــه داود و خاندانــش داده مــی شــود بســیار باشــکوه هســتند، 
وعــده هایــی کــه بــه ســوی اعصــار ابــدی مــی نگرنــد و در مســیح بــه تکامــل مــی رســند: 
برای بنده خویش داود قسم خورده ام ... که دست من با او استوار خواهد 
شــد. بــازوی مــن نیــز او را قــوی خواهــد گردانیــد ... رحمــت مــن بــا وی خواهــد بــود 
و در نــام مــن شــاخ خواهــد شــد. دســت او بــر دریــا مســتولی خواهــم ســاخت و 
دســت راســت او بــر نهرهــا. او مــرا خواهــد خوانــد کــه تــو پــدر مــن هســتی، خــدای 
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مــن و صخــره نجــات مــن. مــن نیــز او را نخســت زاده خــود خواهــم ســاخت، بلندتــر 
از پادشــاه جهــان. رحمــت خویــش را بــرای وی نــگاه خواهــم داشــت تــا ابداآلبــاد و 

عهــد مــن بــا او اســتوار خواهــد بــود « )مزمــور 89: 28-۳(.
ذریــت وی را باقــی خواهــم داشــت تــا ابداآلبــاد و تخــت او را مثــل روزهــای 

)مزمــور 89: 29(. آســمان. 
» مســاکین قــوم را دادرســی خواهــد کــرد؛ و فرزنــدان فقیــر را نجــات خواهــد 
داد، و ظالمان را زبون خواهد ساخت. از تو خواهند ترسید، مادامی که آفتاب 
باقــی اســت و مادامــی کــه مــاه هســت، تــا جمیــع نســل هــا ... در زمــان او صالحــان 
خواهنــد شــکفت، و وفــور ســالمتی خواهــد بــود، مادامــی کــه مــاه نیســت نگــردد. و 
او حکمرانــی خواهــد کــرد، از دریــا تــا دریــا و از نهــر تــا اقصــای جهــان «. » نــام او تــا 
ابداآلبــاد باقــی خواهــد مانــد. اســم او پیــش آفتــاب دوام خواهــد کــرد. آدمیــان در او 
بــرای یکدیگــر برکــت خواهنــد خواســت، و جمیــع امــت هــای زمیــن او را خوشــحال 

خواهنــد خوانــد « )مزمــور 72: ۴-8؛ 17(.
» زیــرا کــه بــرای مــا ولــدی زاییــده و پســری بــه مــا بخشــیده شــد و ســلطنت بــر 
دوش او خواهــد بــود و اســم او عجیــب و مشــیر و خــدای قدیــر و پــدر ســرمدی و 
ســرور ســالمتی خوانــده خواهــد شــد «. » او بــزرگ خواهــد بــود و بــه پســر حضــرت 
بــدو عطــا خواهــد  را  پــدرش داود  تخــت  اعلــی، مســمی شــود، و خداونــد خــدا 
فرمــود. و او بــر خانــدان یعقــوب تــا بــه ابــد پادشــاهی خواهــد کــرد و ســلطنت او را 

نهایــت نخواهــد بــود « )اشــعیا 9: 6؛ لوقــا 1: ۳2، ۳۳(. 
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