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خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    

 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشـته باشـيد برنامـه خـود را                        مقرركه او خود    
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتتوانيم باري ديگر برنامه  بسيار خوشحاليم از اينكه مي. كنيم آغاز مي

ابراهيم را پدر امتي تازه كه انبياي خدا و نجات دهنده از   در بررسي خود از كتاب تورات، ديديم كه خدا          
ساره، همسر ابراهيم هنوز پسري نزاييده بود و هم      باينحال تا اين قسمت از داستان       . رسيد قرار داد   آن به ظهور مي   

  . ابراهيم و هم ساره بسيار پير شده بودند
بينيم كه سه مـرد بـه مالقـات ابـراهيم            در ابتداي داستان مي   . امروز داستان عجيب ديگري در پيش داريم      

! و ديگـري خـود خداونـد خـدا        دو نفر از آنها فرشـته بودنـد         . فراتر از انسان بودند   بااينحال اين سه مرد     . آيند مي
ها بگويند محال است خدا در جسم يك انسان به ابـراهيم ظـاهر شـده باشـد، امـا گويـا آنهـا                         ممكن است بعض  

تواند هر كاري بكنـد،      خدا مي . اند كه خدا بسيار عظيم است و براي او هيچ غيرممكني وجود ندارد             فراموش كرده 
  . شته باشدمگر اينكه آن عمل با ذات پاك او منافات دا

امروز چهار باب از كتاب تورات را مطالعه خواهيم كرد، در بـاب هجـده كتـاب پيـدايش چنـين نوشـته         
  :است

ناگـاه  . و خداوند در بلوطستان ممري، بر روي ظاهر شد، و او در گرماي روز به در خيمه نشـسته بـود                    «
و چون ايـشان را ديـد، از در خيمـه بـه             . ندا چشمان خود را بلند كرده، ديد كه اينك سه مرد در مقابل او ايستاده             

ام، از نـزد بنـده خـود     اي موال، اكنون اگر منظر نظـر تـو شـده    «: استقبال ايشان شتافت و رو بر زمين نهاد و گفت         
در زير درخت بياراميد، و لقمـه نـاني بيـاورم تـا دلهـاي خـود را                  اندك آبي بياورند تا پاي خود را شسته،         . مگذر

آنچـه  «: گفتنـد » .ز آن روانه شويد، زيرا براي همين، شما را بر بنده خود گـذر افتـاده اسـت                  و پس ا   تقويت دهيد 
سه كيل از آرد ميـده بـه زودي حاضـر كـن و آن را     «: پس ابرهيم به خيمه، نزد ساره شتافت و گفت        » .گفتي بكن 

ـ               » .ها بساز  گردهخمير كرده،    ه غـالم خـود داد تـا        و ابرهيم به سوي رمه شتافت و گوساله نازك خـوب گرفتـه  ب
اي را كه ساخته بود گرفته پيش روي ايشان گذاشت و خود در              پس كره و شر و گوساله     . بزودي آن را طبخ نمايد    

اينـك در خيمـه     «: گفـت » ات سـاره كجاسـت؟     زوجـه «: به وي گفتند  . مقابل ايشان زير درخت ايستاد تا خوردند      
و ساره بـه    » .ات ساره را پسري خواهد شد      برگشت و زوجه  خواهم  البته موافق زمان حيات نزد تو       « گفت» .است

 و عادت زنان از ساره منقطـع شـده        و سالخورده بودند  اي كه در عقب او بود، شنيد و ابرهيم و ساره پير              در خيمه 
ام مرا شادي خواهد بود و آقـايم نيـز پيـر شـده      آيا بعد از فرسودگي   «: پس ساره در دل خود بخنديد و گفت       . بود

:



الحقيقه خواهم زاييد و حال آنكـه پيـر          ساره براي چه خنديد و گفت، آيا في       «: و خداوند به ابراهيم گفت    » است؟
هستم؟ مگر هيچ امري نزد خداوند مشكل است؟ در وقت موعود موافق زمان حيات نزد تو خـواهم برگـشتت و                     

» .نـي بلكـه خنديـدي     «: د گفت چونكه ترسي » .نخنديدم«: آنگه ساره انكار كرده گفت    » .ساره را پسري خواهد شد    
آيـا آنچـه    «: پس آن مردان از آنجا برخاسته متوجه صدوم شدند و ابرهيم ايشان را مشايعت نمود و خداوند گفت                 

كنم از ابراهيم مخفي دارم و حال آنكه از ابراهيم هرآيينه امتي بزرگ و زورآور پديد خواهد آمد و جميـع                      من مي 
شناسم كه فرزندان و اهل خانـه خـود را بعـد از خـود امـر                  افت زيرا او را مي    امتهاي جهان از او بركت خواهند ي      

خواهد فرمود تا طريق خداوند را حفظ نمايند و عدالت و انصاف را بجا آورند تا خداوند آنچه به ابـراهيم گفتـه                       
ن بـسيار   چونكه فرياد صدوم و عموره زياد شده است و خطاياي ايشا          «: پس خداوند گفت  » .است به وي برسانند   
آنگـاه  » .اند واال خواهم دانـست     شوم تا ببينم موافق اين فريادي كه به من رسيده بالتمام كرده            گران اكنون نازل مي   

آن مردان از آنجا به سوي صدوم متوجه شده برفتند و ابراهيم در حضور خداونـد هنـوز ايـستاده بـود و ابـرهيم                         
هي كرد؟ شايد در شهر پنجـاه عـادل باشـند آيـا آن را هـالك      آيا عادل را با شرير هالك خوا   «: نزديك آمده گفت  

خواهي كرد؟ و آن مكان را به خاطر آن پنجاه عادل كه در آن باشند نجات نخواهي داد؟ حاشا از تو كه مثل ايـن                         
آيـا داور تمـام جهـان،    ! حاشا از تو. كار بكني كه عادالن را با شريران هالك سازي و عادل و شرير مساوي باشند   

اگر پنجاه عادل در شهر صدوم بيابم هرآينـه تمـام آن مكـان را بـه خـاطر                   «: خداوند گفت » اف نخواهد كرد؟  انص
اينك من كه خاك و خاكستر هستم جرأت كردم به خداونـد سـخن   «: ابرهيم در جواب گفت» .ايشان رهايي دهم  

اگر چهـل و    « گفت» خواهي كرد؟ گويم، شايد از آن پنجاه عادل پنج كم باشد، آيا تمام شهر را بسبب پنج هالك                 
به «: گفت» هر گاه در آنجا چهل يافت شوند؟      «: باري بدو عرض كرده گفت    » .پنج در آنجا يابم آن را هالك نكنم       

شـايد در آنجـا سـي پيـدا         . زنهار غضب خداوند افروخته نشود تا سـخن گـويم         « گفت» .خاطر چهل آن را نكنم    
اينك جرأت كردم كه به خداونـد عـرض         «: گفت» .اگر در آنجا سي يابم، اين كار را نخواهم كرد         « گفت» شوند؟

خشم خداوند افروختـه    « گفت» .به خاطر بيست آن را هالك نكنم      « گفت» اگر بيست در آنجا يافت شوند؟     . كنم
به خـاطر ده آن را هـالك نخـواهم          « گفت»  در آنجا يافت شوند؟    نشود، تا اين دفعه را فقط عرض كنم، شايد ده         

 .و ابراهيم به مكان خويش مراجعـت كـرد        . ساخت، پس خداوند چون گفتگو را با ابراهيم به اتمام رسانيد، برفت           
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عمـوره  بر شهرهاي صدوم و     از آسمان   چگونه با نزول گوگرد و آتش        خدا   گويند كه    آيات به ما مي   اين  

ادامه دادن به گناه اصالً     . هاي شهر صدوم در زير درياي مرده در فلسطين قرار دارد            امروز ويرانه .  داوري كرد  است
  ! خدا در مورد داوري گناه جدي است. اي نيست انتخاب حكيمانه

ـ         اكنون در وقت باقيمانده مي     راهيم و خواهيم به مطالعه تورات ادامه دهيم و ببينيم كه چگونـه خـدا بـه اب
مقدس در باب بيـست و يـك         كتاب. اي كه سالها پيش داده بود عمل كرد        ه ساره پسري بخشيد و بدينسان به وعد      

  :گويد كتاب پيدايش چنين مي



و . جـا آورد   و خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفقد نمود، و خداوند آنچه را به ساره گفته بـود بـه                    
و ابـراهيم پـسر مولـود       . اش، پسري زاييد، در وقتي كه خدا به وي گفته بـود            ساره حامله شده از ابراهيم در پيري      

و ابرهيم پسر خـود اسـحاق را، چـون هـشت روزه بـود مختـون                 . خود را كه ساره از وي زاييد، اسحاق نام نهاد         
و سـاره  . و ابراهيم در هنگام والدت پـسرش اسـحاق صـد سـاله بـود     . ساخت، چنانكه خدا او را امر فرموده بود       

كه بود كه به ابراهيم بگويـد،       « گفت. » .خدا خنده براي من ساخت، و هر كه بشنود با من خواهد خنديد            « گفت
  )7-1:21پيدايش (» .اش زاييدم ساره اوالد را شير خواهد داد؟ زيرا كه پسري براي وي در پيري

::

:

سـاره كـه همـه      .  پوشـانيد  اي كه سالها پيش به ابراهيم و ساره داده بود جامه عمل            بدينسان خدا به وعده   
امـا همـه از تولـد اسـحاق     . است اكنون همانگونه كه خدا گفته بـود صـاحب پـسري شـده بـود            » نا زا «گفتند   مي

  . خوشحال نبودند
  : گويد مقدس مي كتاب

هيم و در روزي كه اسـحاق را از شـير بـاز داشـتنند، ابـرا     . و آن پسر نمود كرد تا او را از شير باز گرفتند       
پـس بـه ابـراهيم    . خنـدد  آنگاه ساره، پسر هاجر مصري را كه از ابراهيم زاييده بود ديد كه مـي          . يم كرد ظيافتي عظ 

امـا ايـن امـر      » .اين كنيز را با پسرش بيرون كن، زيرا كه پسر كنيز با پسر من اسحاق، وارث نخواهد بـود                  « گفت
اره پسر خود و كنيـزت، بنظـرت سـخت          درب«: خدا به ابراهيم گفت   . بنظر ابراهيم درباره پسرش بسيار سخت آمد      

و از . نيايد، بلكه هرآنچه ساره به تو گفته است، سخن او را بشنو، زيرا كه ذريت تو از اسحاق خوانده خواهد شد           
بامدادان ابراهيم برخاسته، نان و مـشكي از آب گرفتـه، بـه             » .پسر كنيز نيز امتي بوجود آورم، زيرا كه نسل توست         

  )14-8:21پيدايش . (بر دوش وي نهاد، و او را با پسر روانه كردهاجر داد، و آنها را 
شد، زيرا خدا بر او آشكار كرده بود كه          رفتن اسماعيل براي ابراهيم بسيار دردآورد بود، اما بايد چنين مي          

سال  15اسماعيل كه اكنون    . به يان دنيا خواهد آمد و نه اسماعيل       دهنده دنيا از طريق اسحاق       امت جديد، و نجات   
اي كه خدا براي اسحاق در نظر گرفتـه بـود احترامـي قايـل نبـود،       كرد و براي نقشه    داشت، اسحاق را مسخره مي    

  . كرد دهنده از آن امت بايد ظهور مي  ت اينكه از نسل اسحاق امتي بوجود خواهد آمد كه نجا
 او به همراه مادش رفـت       دهند كه چگونه   آيات بعدي به ما نشان مي     پس براي اسماعيل چه اتفاقي افتاد؟       

اسماعيل پدر نژاد عرب شد، امتـي كـه         . و در بياباني نزديك به مصر زندگي كرد و با يك زن مصري ازدواج كرد              
) 12:16نگاه كنيـد بـه كتـاب پيـدايش          . (دمشن نسل اسحاق شدند، همانگونه كه خدا براي ابرهيم پيشگويي كرد          

خدا اعـراب و يهوديـان را و        ! يان اعراب و يهوديان جنگ نزاع است      دانيد تا به امروز هنوز هم م       همانگونه كه مي  
  . خواهند به سوي او بازگردند دوست دارد تمام مردم امتهايي كه مي

ما اطمينان داريم كه هر يك از شما ديديد كه خداي حقيقي و             . دوستان من وقت ما به پايان رسيده است       
بـه همـين دليـل اسـت كـه او صـدوم و عمـوره را                 . گردد زنميزنده خدايي امين است و هيچگاه از كالم خود با         

به همين دليل است كه او به ابراهيم و ساره همانگونه كه وعده داده بود پسري                . همانگونه كه گفته بود ويران كرد     



 و به همين دليل است كه او به ابراهيم گفت اسماعيل را از خانه خود براند ـ چرا كه اهداف تغييرناپـذير  . بخشيد
  .آمد او بايد به اجرا در مي

 برنامه بعدي ما را حتماً گوش دهيد، زيرا به ياري خدا قـصد              خواهشمنديم. از توجه شما سپاسگذاريم     
  .....ترين واقعه زندگي ابراهيم بپردازيم، يعني داستان قرباني پسر ابراهيم داريم به مهم

  : ذاريمگ تا جلسه بعدي شما را با اين آيه از كالم خدا تنها مي
چقدر بعيد از غوررسي اسـت احكـام او و فـوق از             ! زهي عمق دولتمندي و حكمت و علم خدا       «  

  » !هاي وي كاوش است طريق
  
  

 


