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 مقدمه

 

بار برای یک وقایع عجیبی هستند که اولین  1ها،گونهدیرینکند. ی بیان میهای واقعگونهء را در قالب دیرینقرآن، داستان انبیا»

 سازی وها شبیهو از روی آن ها عمل کردهگونهها استفاده کند ناظر به آن دیرینازآن، هر کس از آناند و پسفرد یا جمعی اتفاق افتاده

 شوند. یهای علمی تقسیم مگونهای و دیرینهای اسطورهگونهی، دیرینهای واقعگونهی دیرینبه سه دستهها گونهاست. دیرین اقتباس کرده

در زندگی انبیاء، امامان، شهدا، صلحا و یا حتی شروران برای اولین بار که  هستندی عجیب ی، شامل وقایعهای واقعگونهدیرین

یشه حق را رقم بزنند؛ یا ر های واقعیِگونهو دیرینتوانند ریشه در حق داشته باشند ها میگونهاین دیریناند. دادهو جنایتکاران تاریخ رخ

ها، ویانماییها، پفیلم ،های داستانتوانند دستمایهاین وقایع میباطل را پدید آورند.  های واقعیِگونهدر رفتاری باطل داشته باشند و دیرین

هرحال اصل آن واقعه در تاریخ برای شخص دیگری شود؛ اما به که آن اتفاق برای قهرمانان این آثار نقلطوریها و ... قرار گیرند؛ بهبازی

 گیرد.شده مبنای اقتباس آثار هنری قرار میشدن دارند؛ و گاهی همان حالت تحریفها، امکان تحریفگونهاست. این دیرین رخ داده

 ها در میانگونهمشابهی از این دیرینهای هایی هستند که امکان تحقق ندارند. نمونهای، شامل داستانهای اسطورهگونهدیرین

تن بودن اسفندیار در ایران، آشیل در یونان، زیگفرید در اسکاندیناوی و سامسون در باور یهودیان. شود؛ مثل روییناقوام مختلف یافت می

تن وییناست در اساطیر تا حد ر باشند؛ برای مثال شخصی را که بسیار قوی ی داشتهتوانند ریشه در یک اتفاق واقعمی هاگونهاین دیرین

 بودن باال ببرند. 

یوسته و پبودند و بعدها به وقوع  های علمی، شامل تخیالتی هستند که روزی در قالب داستان یا فرضیه مطرح شدهگونهدیرین

. این اختراع شد« گ زیر دریابیست هزار فرسن»اند؛ برای مثال، زیردریایی، صدسال بعد از نوشتن داستان زدهی علمی را رقمیک واقعه

ی گونهند اقتباسی از دیرینتواکه می« ژول ورن»باشند. مثل همین داستان  ی داشتههای واقعگونهانند ریشه در دیرینتوها میگونهدیرین

 2«باشد. -السالمعلیه-حضرت یونس  حق واقعیِ

در قرآن و عهد عتیق  -السالمعلیه-حضرت یونس  حقواقعیِ ی گونهی تطبیقی دیرینایسهآنچه در این مقاله خواهد آمد مق

ی عهد تسمیهوجه» 3اند.وچهار کتاب وحیانی یهودیان نهادهاست. عهد عتیق یا عهد قدیم، نامی است که مسیحیان بر اسفار تورات و سی

« ابراهیم»ی او ببخشد. ز نیل تا فرات را به ذریهعهد بسته بود که نسل او را زیاد کند و ا 4«ابراهیم»عتیق این است که خدا در تورات با 

ساله را از وسط نصف کرد و هر نصف را در مقابل نصف دیگر ساله و قوچی سهی سهساله، بز مادهی سهی مادهی این عهد، گوسالهنشانهبه

اش خون حیوانات بود این عهد که نشانهها گذشت. در برابر صورت تنوری پر دود و چراغی مشتعل از وسط آنقرار داد؛ آنگاه خدا به

را عهد جدید های چهارگانه و کتب رسوالن انجیل روازاین 5«است؛ دارند که خدا با خون مسیح، عهد جدیدی با بشر بسته مسیحیان عقیده

 شود.میشناخته  6کتاب مقدسعنوان هم بهدو بخش عهد عتیق و عهد جدید روی نامند.می
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 و به دلیل تحریف شدن، است شدهنقل  -یکی از کتب عهد عتیق-« کتاب یونس»در  -السالمعلیه-یونسحضرت داستان 

 در قرآن و تحریفات -السالمعلیه-یونسحضرت  حق واقعیِی گونهدیرینی تطبیقی مقایسه 7ای با روایت قرآن دارد.های اساسیتفاوت

 نمایان سازد و بخشی از مبحث متعلقات ایمان را شکل دهد. گونهرا از این دیرینتواند میزان انحراف عهد عتیق آن در عهد عتیق می

 :است شدهدر پنج فصل گردآوری  -السالمعلیه-یونسحضرت  یگونهر این مقاله، دیریند

 السالمعلیه-های حضرت یونس فصل نخست: ویژگی-  

  السالمعلیه-فصل دوم: عهد و میثاق خداوند با حضرت یونس-  

  ایشان توسط ماهی شدن دهیبلعو از میان قومشان  -السالمعلیه-فصل سوم: فرار حضرت یونس 

  به میان قومشان -السالمعلیه-فصل چهارم: نجات و بازگشت حضرت یونس 

 ظنّ»بر اساس  -السالمعلیه-حضرت یونس  فصل پنجم: تصمیم» 
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 -السالمعلیه-های حضرت یونس فصل نخست: ویژگی

 در قرآن -السالمعلیه-های حضرت یونس ویژگی 

ی ایشان در زمره»اند. شدهخوانده 10گوی خداوندو همواره تسبیح 9محسن 8در قرآن، مؤمن، -السالمهیعل- یونسحضرت 

ایشان را از کرد و سوی راه راست هدایت به» 12«بر مردم زمانشان برتری داد؛ برگزید؛ را آن حضرتخداوند، » 11«اولیای الهی هستند.

برای قضاوت »و  15«خداوند به آن حضرت، وحی کرد؛» 14«نبی و رسول خدا بودند. -السالمعلیه-حضرت یونس » 13«صالحان قرارداد.

ی انبیاء، ازجمله آن حضرت، محور دعوت همه» 16«ی جامعه به ایشان، کتاب، حُکم و نبوت داد.و داوری بین مردم و حکومت و اداره

شعاع رسالت » 17«دعوت به تقوای الهی بود؛ زیرا برای انسانی که به سمت لقای پروردگار در سفر است تقوا، بهترین زاد و توشه است.

  18«هزار نفر جمعیت داشت. بر صدای بود که بالغایشان، محدود به آبادی

 

 در قرآن و عهد عتیق -السالمعلیه-س های حضرت یونی ویژگیمقایسه 

الی داستان زندگی هایی دارند که در البهها و تفاوتدر قرآن و عهد عتیق، شباهت -السالمعلیه-های حضرت یونس ویژگی

 اند.شدهآن حضرت بیان

 19.کندز به او وحی میاست؛ خداوند در این کتاب نی را نبی و رسول خدا خوانده« یونس»عهد عتیق نیز همچون قرآن،  نخست،

خانواده، شهر، زمان و فرماید؛ و از را بیان می -السالمعلیه-یونسحضرت های اخالقی و فردی خداوند در قرآن، ویژگی دوم،

قرآن، کتاب قصه و تاریخ نیست و فقط نکات مهم را که شامل حکمت، موعظه و جدال احسن »آورد؛ زیرا نمی انیم بهایشان سخنی مکان 

« تّایاَمِ»، «یونس»عهد عتیق، پدر در »عهد عتیق برخالف قرآن، بیشتر بر تاریخ و جغرافیای وقایع تأکید دارد.  20«کند.است بیان می

اسرائیل پس بنی» 22«رفت.شمار می به« بنی زبولون»های بود که جزء سرزمین« جَتّ حافَر»او اهل محلی به نام » 21«است. شده نامیده

حکومت »اسرائیل بود در شمال و مرکز فلسطین، به دو شق تقسیم شدند؛ یک بخش که شامل ده سبط بنی -السالمعلیه-از حضرت سلیمان 

 23«را بنا نهاد.« حکومت یهودیه»بود در جنوب و اورشلیم، « یامیننب»و « یهودا»را شکل داد. بخش دیگر که شامل دو سبط « اسرائیل

و  24«ی اسرائیل به رسالت رسید؛یا پیش از او در منطقه« یَرُبعام بن یَهُوآش»در قرن هفتم پیش از میالد، در زمان پادشاهی « یونس»»

 به« حکومت آشور»در آن زمان، پایتخت « نینوا»» 25«شد که بیش از صدوبیست هزار نفر بودند.« نینوا»مأمور هشدار به اهالی شهر »

 26«رفت.شمار می
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  -السالمعلیه-فصل دوم: عهد و میثاق خداوند با حضرت یونس 

  در قرآن  -السالمعلیه-عهد و میثاق خداوند با حضرت یونس 

 

 عهد الهی چیست؟

 دین همان خداوند، عهد از شود. مرادمی گفته« عهد»مخصوصی،  امر بر هر شخصى، یا خداوند برابر در خاص به التزام»

  27«است.

خداوند که از همه به » 28«عقل و وحی که همان حکم شرع است عمل کنند. حکمبهها عهد بسته است که خداوند با انسان»

از »و  30«کنم؛ وفا عهدتان به تا کنید وفا عهد من به»که  است کردهاند خطاب ی کسانی که تعهد سپردهبه همه 29عهدش وفادارتر است

  31««ها به شهادت رسیدند و برخی در انتظار شهادت هستند.میان مؤمنان، مردانی بودند که به عهد خود با خدا وفا کردند. برخی از آن

بستند یعنی عهد خدا را محکم و استوار کردند  32«میثاق»ازاینکه بر آن ای نیز بودند که عهد الهی را پسها، عدهدر برابر آن

  34«است. شدهعنوان مولی، رعایت نشود، عهد، نقض عنوان عبد و خدا بهاگر میثاق بین انسان به» 33شکستند.
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 ویژگی ناقضان عهد الهی

 است: در قرآن، ویژگی ناقضان عهد الهی بیان شده

 ِئِکَأُولَ  الْأَرْضِ فِی وَیُفْسِدُونَ یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا وَیَقْطَعُونَ مِیثَاقِهِ بَعْدِ مِنْ اللَّهِ عَهْدَ یَنْقُضُونَ ( الَّذِین26َالْفَاسِقِینَ ) إِلَّا بِهِ یُضِلُّ وَمَا»... 

 )بقره((« 27الْخَاسِرُونَ ) هُمُ

 به خداوند را آنچه و شکنند؛مى آن از محکم کردن پس را داخ عهد که ( همانانى26) .کندنمی ]مَثَل[ گمراه آن با فاسقان را جز »...

 («27) .اندزیانکاران که اندآنان پردازند؛مى فساد به زمین در و گسلند؛مى فرموده امر پیوستنش

ازاینکه بر آن میثاق بست و آن را محکم و استوار کرد، نقض کند فاسق است. فاسقان چند هر کس عهد الهی را پسبنابراین »

 ویژگی دارند ازجمله اینکه: 

 کنند. عهد الهی را نقض می .1

در مسائل  دهند.ی رحم انجام نمیکنند؛ مثالً در زندگی خانوادگی، صلهآنچه را که خداوند دستور وصل آن را داده فصل می .2

 کنند. در مسائل سیاسی با امام و ولی مسلمین ارتباط ندارند.اجتماعی، ارتباطشان را با سایر مؤمنان قطع می

  35«کنند.در زمین فساد می .3

 

 ویژگی وفاداران به عهد الهی

 است: در قرآن، ویژگی وفاداران به عهد الهی نیز آمده

( 20الْمِیثَاقَ ) یَنْقُضُونَ وَلَا اللَّهِ بِعَهْدِ یُوفُونَ ( الَّذِین19َالْأَلْبَابِ ) أُولُو یَتَذَکَّرُ أَعْمَى إِنَّمَا هُوَ کَمَنْ الْحَقُّ رَبِّکَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ أَنَّمَا یَعْلَمُ أَفَمَنْ»

 وَأَنْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا رَبِّهِمْ وَجْهِ ابْتِغَاءَ صَبَرُوا ( وَالَّذِین21َالْحِسَابِ ) سُوءَ وَیَخَافُونَ رَبَّهُمْ وَیَخْشَوْنَ یُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا یَصِلُونَ وَالَّذِینَ

 )رعد(« (22الدَّارِ ) عُقْبَى لَهُمْ أُولَِئِکَ السَّیِِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ وَیَدْرَءُونَ وَعَلَانِیَةً سِرًّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا

 برتع که اولوااللباب هستند تنها است؟ مانند کوردالن حق است، شده، نازل تو به پروردگارت جانب از آنچه داندمى که کسى آیا پس»

 پیوندندمى داده فرمان پیوستنش به خدا را آنچه که آنان ( و20) .شکنندنمى را[ او] میثاق و وفادارند خدا عهد به که ( همانان19) .گیرندمى

 نماز و کردند شکیبایى پروردگارشان خشنودى طلب براى که کسانى( 21) .دارند بیم حساب سختى از و ترسندمى پروردگارشان از و

 («22)اقىب سراى خوشِ فرجامِ راست ایشان زدایند،می نیکى با را بدى و کردند انفاق آشکارا و نهان دادیم، شانروزی ازآنچه و داشتند برپا

هستند « لبیب»، «اولوااللباب»کنند. مانند و میثاق الهی را نقض نمیبه عهد خود با خدا وفادار می« اولوااللباب»بنابراین تنها »

 چند ویژگی دارد ازجمله اینکه:« اولوااللباب»مغز است. کند تهییعنی دارای لُب و مغزند. پس کسی که به عهد خود وفا نمی
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 کنند. قض نمیبه عهد الهی وفادار هستند و میثاق را ن .1

  36«کنند.ها وصل میآنچه را خدا امر فرموده که وصل شود این .2

 در برابر پروردگارشان خشیت دارند. .3

 ترسند.از سختی حساب روز قیامت می .4

 کنند.به خاطر پروردگارشان، صبر پیشه می .5

 دارند.نماز به پا می .6

 کنند.میها قرار داده انفاق در نهان و آشکارا ازآنچه خدا رزق آن .7

 برند.با حسنات، سیِئات را از بین می .8

 

 هاهد و میثاق خداوند با انسانع

 شود:ی کلی تقسیم میها در قرآن به دو دستهعهد و میثاق خداوند با انسان

 هاعام خداوند با انسان و میثاق عهد نخست: عهد و میثاق عام، شامل»

و میثاق عهد خاص خداوند با علماء اهل کتاب و و میثاق عهد اسرائیل، و میثاق خاص خداوند با بنیعهد خاص، شامل  و میثاق دوم: عهد

 37«خداوند با انبیاءخاص 

 

 عام خداوند و میثاق نخست: عهد  

 ها؛ عام خداوند با انسانو میثاق عهد  آ(

عهد این است که فرزندان آدم، شیطان را که دشمن ها دارد؛ مفاد آن ی انسانخداوند در قرآن، یک عهد جامع و فراگیر با همه»

  38«هاست نپرستند بلکه خدا را بپرستند؛ زیرا این راه مستقیم است.آشکار آن

 )یس((« 61) صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌوَأَنِ اعْبُدُونِی هَذَا ( 60) إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ أَعْهَدْ أَلَمْ»

و اینکه مرا بپرستید این است  (60) اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید زیرا وى دشمن آشکار شماست»

 «(61) راه راست
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  39.«رودشمار می که همان میثاق فطرت به است گرفتهمیثاقی عام  ،خداوند بر ربوبیت خود و عبودیت بشر»

 هَذَا نْعَ کُنَّا إِنَّا الْقِیَامَةِ یَوْمَ تَقُولُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ بِرَبِّکُمْ قَالُوا أَلَسْتُ أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَأَشْهَدَهُمْ ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَنِی مِنْ رَبُّکَ أَخَذَ وَ إِذْ»

 (172)اعراف/ « غَافِلِینَ

پروردگار شما من آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا  یپروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه کهیو هنگام»

 « (172) گواهى دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم بله؛ :گفتند ؟نیستم

 

 

 خاص خداوند و میثاق عهد دوم: 

 اسرائیل؛با بنی خاص خداوندو میثاق عهد   آ(

 های الهی عمل کنند. مفاد این عهد چنین است:است که به فرمان اسرائیل، عهد و میثاق بستهخدا با قوم بنی

 جز خدا را نپرستند. .1

 به پدر و مادر، نزدیکان، یتیمان و مساکین نیکی کنند. .2

 با مردم، نیکو سخن بگویند. .3

 نماز به پادارند. .4

 زکات بدهند. .5

 ریزند.خون یکدیگر را ن .6
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 یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنند. .7

 دستورات را درست بگیرند و بشنوند. .8

 المقدس وارد شوند.با خضوع از در بیت .9

 احترام شنبه را نگهدارند و تعدی نکنند. .10

 ها کمک کنند.باشند و به آن به انبیاء، ایمان داشته .11

 40الحسنه بدهند.به خداوند، قرض .12

 

 خاص خداوند با علماء اهل کتاب؛ و میثاق ب( عهد 

ا کتمان ها، این اسرار رخداوند با علماء اهل کتاب عهد بسته و میثاق گرفته است که اسرار الهی را برای مردم تبیین کنند؛ اما آن»

 41«کردند.

عمران/ )آل« یَشْتَرُونَ مَا قَلِیلًا فَبِِئْسَ ثَمَنًا بِهِ وَاشْتَرَوْا ظُهُورِهِمْ وَرَاءَ فَنَبَذُوهُ تَکْتُمُونَهُ وَ لَا لِلنَّاسِ لَتُبَیِّنُنَّهُ الْکِتَابَ أُوتُوا الَّذِینَ مِیثَاقَ اللَّهُ أَخَذَ وَإِذْ»

187) 

ید و نکوضوح[ براى مردم بیان شده پیمان گرفت که حتماً باید آن را ]بهو ]یاد کن[ هنگامى را که خداوند از کسانى که به آنان کتاب داده»

 «(187) اى کردندهبهایى ناچیز به دست آوردند و چه بد معامل ،کتمانش مکنید پس آن ]عهد[ را پشت سر خود انداختند و در برابر آن

 

 خداوند با انبیاء؛خاص و میثاق پ( عهد 

ر اساس عالوه بر آن، باند؛ هاست پیمان بستهانبیاء نیز همچون مردم بر آن عهد جامع و فراگیر که ربوبیت خدا و عبودیت انسان»

 ی انبیاء، عهد و میثاق خاصی است که با خداوند دارند.های همهی احزاب، یکی از ویژگیسوره 7ی عمران و آیهی آلسوره 81ی آیه

 عَلَى أَخَذْتُمْوَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَکُمْ لِمَا صَدِّقٌمُ رَسُولٌ جَاءَکُمْ ثُمَّ وَحِکْمَةٍ کِتَابٍ مِنْ آتَیْتُکُمْ لَمَا النَّبِیِّینَ مِیثَاقَ اللَّهُ أَخَذَ وَإِذْ»

 (81عمران/ )آل «الشَّاهِدِینَ مِنَ مَعَکُمْ وَأَنَا فَاشْهَدُوا قَالَ أَقْرَرْنَا قَالُوا إِصْرِی ذَلِکُمْ

ه آنچه اى آمد کو ]یاد کن[ هنگامى را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمتى دادم سپس شما را فرستاده»

 «؟ا پذیرفتیدپیمانم ر ،بارهنیآیا اقرار کردید و درا» :کنید آنگاه فرمود اشیاریرا با شماست تصدیق کرد البته به او ایمان بیاورید و حتماً 

 «(81) «پس گواه باشید و من با شما از گواهانم» :فرمود .«آرى اقرار کردیم» :گفتند
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  (7)احزاب/ « غَلِیظًا مِیثَاقًا مِنْهُمْ أَخَذْنَا وَ مَرْیَمَ ابْنِ عِیسَى وَ مُوسَى وَ وَإِبْرَاهِیمَ نُوحٍ مِنْ وَ مِنْکَ وَ مِیثَاقَهُمْ النَّبِیِّینَ مِنَ أَخَذْنَا إِذْ وَ»

ى [ آنان پیمانیو ]یاد کن[ هنگامى را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسى و عیسى پسر مریم و از ]همه»

 «(7) استوار گرفتیم

شدید است  تشانیمسِئولانبیاء اوللعزم که » 42«ها است.و امامت آن این عهد و میثاق خاص، همان مقام والیت، نبوت، رسالت

شود؛ تا می دهینام« میثاق غلیظ»ی احزاب سوره 7ی اند که بر اساس آیهها یک پیمان اخص سپردهآن پستعهدشان هم شدید است؛ 

 43«در دنیا ظاهر شود. انیگوراستصدق 

 مفاد عهد و میثاق خداوند با انبیاء چنین است:»

 انبیاء به مقام نبوت یعنی شخصیت حقوقی خود و به وحی و رسالت مؤمن باشند.  .1

 آرام ،شرك برابر در نیاورند. هرگز عمل به باشد، توحید با مزاحم که دعوتی گاهانبیاء، مردم را به توحید دعوت کنند؛ و هیچ .2

دادن به خود فراخوانند. احکام و حقوق الهی را ریننشینند. در اجرای رسالت حق، پایداری کنند. مردم را به ایمان آوردن و یا

 ها قیام کنند. ها را تبیین کنند تا از تحریف حفظ شود و در اجرای آنبه مردم ابالغ و آن

 44«هر نبی، انبیاء پیش از خود را تصدیق کند و مُبَشر انبیاء بعدی باشد؛ تا به این شکل، وحدت امت اسالمی حفظ شود. .3

 

 -السالمعلیه- یونس حضرتعهد و میثاق خداوند با 

است؛ اما آن حضرت به دو  صراحت در جریان عهد و میثاق، یاد نشدهبه -السالمعلیه- یونس حضرتدر قرآن، نام  نکهیباا

 است. ی کسانی هستند که خدا با ایشان عهد و میثاق خاص بستهدلیل در زمره

 انسان»بنابراین ایشان نبی نیز هستند؛ زیرا  45اند؛شدهعنوان رسول، معرفیبه -السالمعلیه-نخست، در قرآن، حضرت یونس 

ی بر اساس آیه 46«.است «رسول» رساند،می مردم به را خبر که جهتازآن و «نبی» کند،می دریافت خدا از را خبر که جهتازآن معصوم

نبی نیز در جریان این عهد و  یونس است؛ پس تمام انبیاء، عهد و میثاق گرفته ی احزاب، خدا ازسوره 7ی عمران و آیهی آلسوره 81

 میثاق خاص، شرکت دارند.

 .ندرسا امامت مقام به را ایشان از امتحانات الهی سربلند بیرون آمدند خداوند -السالمعلیه- ابراهیم که حضرتهنگامی»دوم، 

 بلکه طلق؛م نفى به نه و داد جواب مطلق اثبات به نه پاسخ در خداوند «.برسان این مقام به را کسانى نیز امذریه از خدایا»ایشان فرمودند: 

 شمولم نیستند ظالم از کسانی که برخى رسد؛ امانمی ظالمان است به من امامت که عهد و اندظالم برخى اند؛گروه دو شما یذریه»: فرمود

 «.شوندمی من واقع عهد
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 ( 124)بقره/ « الظَّالِمِینَ عَهْدِی یَنَالُ لَا قَالَ ذُرِّیَّتِی وَمِنْ قَالَ إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُکَ إِنِّی قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ بِکَلِمَاتٍ رَبُّهُ إِبْرَاهِیمَ ابْتَلَى وَإِذِ»

.« قراردادم مردم را امام تو من: »فرمود[ او به خدا] رسانید، انجام به را همهآن وى و بیازمود کلماتى با پروردگارش را ابراهیم چون و»

 (« 124) .«رسدنمى ظالمان به من عهد: »فرمود «؟[چطور] دودمانم از: »پرسید[ ابراهیم]

 گرچه ند؛برخوردار الهى عهد آیه از این استناد به روز قیامت تا -السالمعلیه- حضرت ابراهیم ظالم غیر برخی فرزندان بنابراین،

 حضرت صالح فرزندان چون از ولى اند،نشده نامیده امام در قرآن، -السالمعلیه-ابراهیمى، ازجمله حضرت یونس  انبیاى از بسیارى

  47«روند؛ و مشمول این عهد الهی هستند.شمار می به امام آنان، یهمه هستند -السالمعلیه- ابراهیم

 

 الهی اثر نقض عهد

پرسند شود؛ یا در سیاق مبالغه از عهد میی نقض عهد، سؤال میها دربارههستند؛ و از آنها در برابر عهد الهی مسِئول انسان»

 48«که چرا نقض شدی؟

 49است. در قرآن دو نمونه از تاوان نقض عهد الهی توسط یهودیان و مسیحیان آمده

هایشان را سخت کرده و قلبخاطر نقض میثاقشان، لعنت  ی مائده، خداوند، یهودیان را بهسوره 64و  13بر اساس آیات »

ی بود به فراموش ها گوشزد شدهکنند و بخشی ازآنچه را به آنجا میکه سخنان خدا را از مواضع خود تحریف و جابهطوریاست؛ به کرده

ا نخواهند ها تا روز قیامت، طعم اتحاد و مودت رها دشمنی و کینه انداخت؛ و آنسپردند؛ به همین دلیل خدا تا روز قیامت بین آن

 50«چشید.

 إِلَّا مِنْهُمْ نَةٍخَائِ عَلَى تَطَّلِعُ تَزَالُ بِهِ وَلَا ذُکِّرُوا مِمَّا حَظًّا مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا عَنْ الْکَلِمَ قَاسِیَةً یُحَرِّفُونَ قُلُوبَهُمْ وَجَعَلْنَا لَعَنَّاهُمْ مِیثَاقَهُمْ نَقْضِهِمْ فَبِمَا»

 ( 13)مائده/ « الْمُحْسِنِینَ یُحِبُّ اللَّهَ وَاصْفَحْ إِنَّ عَنْهُمْ فَاعْفُمِنْهُمْ  قَلِیلًا

 و کنندىم تحریف خود مواضع از را کلمات[ کهطوریبه. ]کردیم سخت را هایشاندل و کردیم لعنتشان شکستنشان پیمان[ سزاى] به پس»

 زا اندك[ شمارى] مگر شوى،مى آگاه آنان از خیانتى بر همواره تو و سپردند؛ فراموشى به بودند شدهداده اندرز بدان را ازآنچه بخشى

 («13دارد )مى دوست را نیکوکاران خدا که کن پوشیچشم و درگذر آنان از پس[. نیستند کارخیانت که] ایشان

 

 رَبِّکَ مِنْ لَیْکَإِ أُنْزِلَ مَا مِنْهُمْ کَثِیرًا یَشَاءُ وَلَیَزِیدَنَّ کَیْفَ یُنْفِقُ مَبْسُوطَتَانِ یَدَاهُ قَالُوا بَلْ بِمَا وَلُعِنُوا أَیْدِیهِمْ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ اللَّهِ یَدُ الْیَهُودُ وَقَالَتِ»

 یُحِبُّ لَا هُفَسَادًا وَاللَّ الْأَرْضِ فِی اللَّهُ وَیَسْعَوْنَ أَطْفَأَهَا لْحَرْبِلِ نَارًا أَوْقَدُوا الْقِیَامَةِ کُلَّمَا یَوْمِ إِلَى وَالْبَغْضَاءَ الْعَدَاوَةَ بَیْنَهُمُ وَکُفْرًا وَأَلْقَیْنَا طُغْیَانًا

 (64)مائده/ « الْمُفْسِدِینَ
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 ره بلکه. شوند دور خدا رحمت از گفتند، آنچه[ سزاى] به و باد؛ بسته خودشان هاىدست.« است بسته خدا دست: »گفتند و یهود»

 از رىبسیا کفر و طغیان بر آمده، فرود تو سویبه پروردگارت جانب از آنچه قطعاً و بخشد؛مى بخواهد هرگونه است، گشاده او دودست

 ساخت؛ خاموش را آن خدا برافروختند، پیکار براى آتشى که بار هر. افکندیم کینه و دشمنى میانشان قیامت روز تا و افزود خواهد ایشان

 («64دارد )نمى دوست را مفسدان خدا و کوشند؛مى فساد براى زمین در و

ود ب ها گوشزد شدهاست ولی آنان نیز بخشی ازآنچه را به آن ی مائده، خداوند از نصارا میثاق گرفتهسوره 14ی بر اساس آیه»

   51«ها دشمنی و کینه انداخت.فراموش کردند و خدا نیز تا روز قیامت بین آن

 بِمَا اللَّهُ ِئُهُمُیُنَبِّ الْقِیَامَةِ وَسَوْفَ یَوْمِ إِلَى وَالْبَغْضَاءَ الْعَدَاوَةَ بَیْنَهُمُ فَأَغْرَیْنَا بِهِ ذُکِّرُوا مِمَّا حَظًّا فَنَسُوا مِیثَاقَهُمْ أَخَذْنَا ىنَصَارَ إِنَّا قَالُوا الَّذِینَ وَمِنَ»

 (14)مائده/ « یَصْنَعُونَ کَانُوا

 کردند فراموش بودند شدهداده اندرز بدان را ازآنچه بخشى[ لى]و گرفتیم، پیمان[ نیز] ایشان از ،«هستیم نصرانى ما: »گفتند که کسانى از و»

 («14دهد )مى خبر[ اندساختهمى و] اندکردهمى از آنچه را آنان خدا زودیبه و افکندیم کینه و دشمنى میانشان قیامت روز تا[ هم] ما و

عمران کسانی که عهد الهی را به بهای اندکی ی آلسوره 77ی بلکه بر اساس آیه تنها در دنیا تاوان داردنقض عهد الهی نه

کند ها را پاك نمیافکند؛ آنها نظر رحمت نمیگوید و در روز قیامت به آنها سخن نمیای ندارند؛ خدا با آنفروشند در آخرت بهرهمی

 و عذاب دردناکی خواهد داشت.

 وَلَهُمْ زَکِّیهِمْیُ وَلَا الْقِیَامَةِ یَوْمَ إِلَیْهِمْ یَنْظُرُ وَلَا اللَّهُ یُکَلِّمُهُمُ وَلَا الْآخِرَةِ فِی لَهُمْ خَلَاقَ لَا أُولَِئِکَ قَلِیلًا ثَمَنًا وَأَیْمَانِهِمْ اللَّهِ بِعَهْدِ یَشْتَرُونَ الَّذِینَ إِنَّ»

 (77عمران/ )آل« أَلِیمٌ عَذَابٌ

 نسخ آنان با قیامت روز خدا و نیست؛ اىبهره آخرت در را آنان فروشند،مى ناچیزى بهاى به را خود سوگندهاى و خدا عهد که کسانى»

 («77داشت ) خواهند دردناك عذابى و گرداندنمى پاکشان و نگردنمى ایشان به و گویدنمی

 

 در قرآن و عهد عتیق -السالمعلیه-ی عهد و میثاق خداوند با حضرت یونس مقایسه 

 ها درنامند. عهد خدا با انسانطورمعمول عهد عتیق میوچهار کتاب وحیانی یهود را بهی اسفار تورات و سیشد مجموعه گفتهچنانکه 

 شود:ی کلی تقسیم میعهد عتیق به دودسته

 ی مردم جهان بسته است. نخست: عهد عام، شامل عهدهایی که خدا با همه

 52است. قوم بسته عنوان جد اعالی آنبه« ابراهیم»اسرائیل و نیدوم: عهد خاص، شامل عهدهایی که خدا با ب
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 نخست: عهد عام خدا

 آیند و حتی جانوران؛ها می، پسرانش، کسانی که بعد از آن«نوح»آ( عهد عام خدا با 

تد بزرگ، دیگر طوفانی نفرساست که پس از طوفان  آیند و حتی جانوران عهد بستهها می، پسرانش، کسانی که بعد از آن«نوح»خدا با »

  53«که همه را نابود و زمین را خراب کند.

 ب( عهد عام خدا با تمام مردم جهان توسط کوروش؛

ی کوروش، عدالت را برقرار سازد. چشم کوران باز شود و اسیران از زندان تاریک، آزاد وسیلهاست تا به خدا با مردم جهان عهد بسته»

   54«شوند.

 با تمام مردم جهان بر سر ایمان به مسیح؛پ( عهد عام خدا 

   55«عهدی است که با آمدن مسیح، خدا با بشر خواهد بست.»

 

 دوم: عهد خاص خدا

  56؛«یعقوب»و « اسحاق»ی او از نسل و ذریه« ابراهیم»آ( عهد خاص خدا با 

تا فرات را که شامل سرزمین کنعانیان، حِتّیان، اَمُوریان، شماری از نسل او پدید آیند؛ و نیل بود که افراد بی عهد بسته« ابراهیم»خدا با »

ها ا آنواگذار کند. ت« یعقوب»و « اسحاق»ی او از نسل فَرِزِّیان، یَبُوسیان، جِرجاشیان، قینیان، قَنِّزیان، قَدمونیان و رفائِیان است به ذریه

   57«شد. که شکسته نخواهدها باشد. این عهدی ابدی و جاودانی است قوم خدا و خدا نیز خدای آن

 ؛  «موسی»اسرائیل از طریق ب( عهد خاص خدا با بنی

 اسرائیل عهد بست که به احکام الهی پایبند باشند. این احکام شامل موارد زیر است: با بنی« موسی»خدا از طریق 

 اند از: است. این ده فرمان عبارت شدهنوشتهشده و در دو لوح سنگی ده فرمانی که در کوه سینا یا کوه حوریب بر موسی نازل»

 ساختم. آزاد مصر بندگی و اسارت از را تو که هستم تو خدای 58،«یهوه» من .1

 را هاآن و نساز است، آب در یا و زمین روی بر یا و آسمان در ازآنچه تصویری هیچ. نباشد من جز دیگری خدایان را تو .2

 نکن. پرستش

 نکن. سوءاستفاده آن از نیاور؛ و زبان بر بیهوده را خالقت خدای نام .3

 بدار. مقدس را آن باش و داشته به یاد را )شنبه(« سَبَّت» روز .4
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 بگذار. احترام مادرت و به پدر .5

 نکن. قتل .6

 نکن. زنا .7

 نکن. دزدی .8

 نده. دروغ شهادت .9

 59«باش. نداشته دیگران ناموس و مال به طمع چشم .10

 

 اسرائیل باید به انجام آن پایبند باشند شامل این موارد است: ایر احکامی که بنیس

  60«پرست ازدواج نکنند.با اقوام بت» -

  61«اسرائیل نزد خدا جمع شوند.دارند و سالی سه بار مردان بنیاعیاد را محترم نگاه» -

  62«شود. ی آن دادهجاای بهای مال خداست یا باید قربانی شود یا فدیهزادههر نخست » -

  64«تا صبح نماند. 63«عید فِصَح»خون قربانی خدا با خمیرمایه مخلوط نشود. قربانی » -

 ی خدا بدهند. نخستین نوبر زمین را به خانه» -

  65«بزغاله را در شیر مادرش نپزند. -
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 است. کند آمدهمیها و ... را بیان تفصیل این احکام در سفر الویان که احکام طهارت، نجاسات، اعیاد، کفاره

  66«نیز عهد خدا است.« موسی»عنوان جانشین به« یوشع بن نون»انتخاب » -

   67«است. شدهعنوان عهد خدا معرفیهای بعدی، تورات مکتوب نیز بهدر دوره» -

 

 پ( عهد خاص خدا با الویان؛

« هارون»که کاهنان تنها از میان الویان و نسل بندد ، فرزندان و نسل او عهد می«هارون»خدا با » 68«بود.« سبط الوی»از « هارون»»

ها ی خدا و حفاظت از آن را انجام دهند؛ آنگاه سهم خود را از قربانیها کارهای خیمهها باقی بماند. آنانتخاب شوند؛ و کهانت در نسل آن

   69«بردارند.

 

 ؛«داوود»ت( عهد خاص خدا با 

 وعده داده« داوود»خدا به » 70«است تا سلطنت، همیشه در این نسل باقی بماند. برگزیدهرا « داوود»بر اساس عهد عتیق، خدا، خاندان »

نیز « سلیمان»خدا به » 71«ها را به سلطنت برساند.است که اگر فرزندانش نیز مانند خودش مطیع دستورات الهی باشند همیشه یکی از آن

  72«باقی خواهد ماند.« داوود»گوید که اگر مثل پدرش عمل کند و احکام الهی را رعایت کند، سلطنت در نسل می

دا بندد؛ بلکه فرد گناهکار از جانب خاگر شاه، گناهکار شود نیز سلطنت از این نسل رخت برنمی»یابد که حتی این عهد تا جایی ادامه می

 پرستید و از فرمان خدا سرپیچی کرد؛به تحریک زنانش، بت« سلیمان»بر همین اساس وقتی به روایت عهد عتیق، » 73«شد. ادب خواهد

دارم این کار را در زمان « داوود»داد؛ اما به خاطر عهدی که با  گیرم و آن را به زیردستانت خواهمسلطنت را از تو می» خدا به او گفت:

 74««اسرائیل حکومت خواهد کرد.ی بنیکنم و او تنها بر یک قبیله از دوازده قبیلهدر زمان پسرت این کار را می دهم؛ بلکهتو انجام نمی

  75«ادامه یافت.« داوود»شکل محدود در نسل  بود سلطنت به طور که خدا گفتههمان« سلیمان»پس از »

 

 اسرائیلعهدشکنی بنی

مبنی  «ابراهیم»عهد خدا با است. « اسرائیلبنی»و « ابراهیم»در عهد عتیق بیشترین تأکید بر عهدهای خاص خدا، مخصوصاً عهد خدا با 

 از نسل« ابراهیم»ی بر بخشش نیل تا فرات به نسل او، عهدی جاودانی است که شکسته نخواهد شد؛ بر این اساس، هر کس از ذریه

اسرائیل، زمان تحقق و عهد خدا با بنی« موسی»شد؛ اما پس از ظهور قیدوشرط در این عهد داخل مید بیباش« یعقوب»و « اسحاق»

 اسرائیل موکول شد.به انجام احکام الهی توسط بنی« ابراهیم»کامل عهد خدا با 
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 کردند وهمواره ناسپاسی می»بودند؛  اسرائیل که در مصر و در مسیر مهاجرت تا سرزمین موعود، معجزات متعددی دیدهحال بنیبااین

بودند  و چه بعد از او، حتی در زمانی که وارد سرزمین موعود شده« موسی»ها چه در زمان آن 76«داشتند.دست از کارهای زشت برنمی

کردند؛ می گذاشتند و نقض عهدپا می بود و بر انجام آن عهد بسته بودند زیر شدهو انبیاء بعد از او بیان « موسی»ای را که توسط احکام الهی

در هنگام جنگ، آنچه » 79«کردند.با زنان غیر یهودی ازدواج می» 78«شدند.مرتکب زنا می» 77«کردند.ها را ستایش میبت»برای مثال، 

به هنگام تقدیم ها افراد نامختون را آن» 81«گریختند.و یا از جنگ می» 80«داشتند؛عنوان غنیمت برمیرا خدا، حرام اعالم کرده بود به

  82«کردند تا کارهای آنجا را اداره کنند.ی خدا میقربانی وارد خانه

 

 خاطر عهدشکنی اسرائیل بهمجازات بنی

ا هماند؛ و برای هر یک از این عهدشکنیجواب نمیها بیدانستند این تخلفکردند که میحالی عهد الهی را نقض می اسرائیل دربنی

 مجازاتی وجود دارد.

  83«شدن است و هر کس در آن روز کار کند باید از میان قوم طرد شود.)شنبه( کشته« سَبَّت»حکم شکستن حرمت » -

ی جنگ، قحطی و بیماری خواهد کشت؛ و در سراسر وسیلهها را بهاسرائیل رعایت نشوند خدا آناگر اعیاد و مراسم توسط بنی» -

  84«دنیا، تبعید و آواره خواهد کرد.

ند باعث اانگیختهبت درست کنند و غیر خدا را بپرستند باید سنگسار شوند. عالوه بر آن چون خشم خدا را بر کسانی که» -

درجای دیگر  85«اسرائیل در همان سرزمین هالك شوند.شوند که خدا، اقوام بیگانه را از سرزمین موعود بیرون نکند و بنیمی

کند و ها را از سرزمین موعود بیرون میپرستی کنند خدا آنانجام ندهند و بتاسرائیل دستورات خدا را اگر بنی»است که  آمده

ی اقوام شوند و بگویند این قوم، خدای اجدادشان که اسرائیل زبانزد همهشود؛ طوری که بنیی خدا با خاك یکسان میخانه

  86«ه سرشان آورد.همین خاطر این بال را ب ها را از مصر بیرون آورده بود رها کردند و خدا بهآن

یده اسرائیل کمک نکند و این قوم به هالکت کششد خدا در بیرون راندن اقوام بیگانه به بنیپرستان نیز باعث میازدواج با بت» -

  87«شوند.

  88«اسرائیل است.ی عهدشکنی در برابر خدا، هجوم دشمنان بر بنینتیجه»داد که یکی از انبیاء نیز هشدار می -

شود بلکه )شنبه( را نگه ندارند به همین موارد خالصه نمی« سَبَّت»انی که بت بسازند؛ آن را بپرستند و حرمت مجازات عهدشکن

 یابد. مرحله افزایش میبهمرحله
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افشانند؛ اما شوند. دانه میها حاکم میاسرائیل خواهد آمد و دشمنان بر آنی نخست، بیماری و ترس به سراغ بنیدر مرحله» -

 کنند. ن را برداشت میدشمنان آ

 فرمان الهی گردن ننهند؛ حال باز بهاگر بااین

شود. آسمان و زمین بر ایشان بخیل ها نازل میشود؛ و هفت برابر بال بر آنی دوم، جزای گناهانشان هفت برابر میدر مرحله -

 شود. هایشان ویران میدرند. تعدادشان کم و راهها را میشوند. حیوانات وحشی، فرزندان و حیوانات اهلی آنمی

 نهند؛ فرمان الهی گردن نحال باز بهاگر بااین

ها مغلوب دشمنان کند؛ و آنپا می اسرائیل جنگ بهشود. خدا علیه بنیی سوم، جزای گناهانشان هفت برابر میدر مرحله -

که یک تنور برای پخت طوریبرد؛ بهی آردشان را از بین میشود. خدا، ذخیرهشوند. بیماری وبا در شهرهایشان شایع میمی

 شوند. ها سیر نمیو آن نان ده خانوار کافی خواهد بود

 فرمان الهی گردن ننهند؛ حال باز بهاگر بااین

شود. از شدت گرسنگی، گوشت فرزندان خود را خواهند خورد. خدا، ی چهارم، جزای گناهانشان هفت برابر میدر مرحله -

ها خواهد انداخت. شهرها روی بت اند خراب خواهد کرد؛ و اجسادشان راها ساختههایی را که برای بتها و قربانگاهخانهبت

کند؛ ها نازل میشوند. خدا، جنگ را بر آنها مستقر میها را ویران خواهد کرد. دشمنان در سرزمین آنهای مقدس آنو مکان

 سازد تا سرزمینشان خالی و شهرهایشان خراب شوند. ها پراکنده میو ایشان را در میان امت

اهان اما اگر به گن تبعید خواهند رفت و همیشه در ترس خواهند بود و در میان اقوام دیگر هالك خواهند شد؛اسرائیل به ازآن قوم بنیپس

ها خواهد آورد؛ چون او خدای آن به یاد« یعقوب»و « اسحاق»، «ابراهیم»خود و گناهان پدرانشان اعتراف کنند؛ خدا، عهد خود را با 

  89«کرد از بین نخواهد برد. اهدها را در سرزمین دشمن، ترك نخواست و آن

 

 شدهواقع هایمجازات

که بارها به همین دلیل، جنگ، هالکت و اسارت را به طوریگاه از عهدشکنی دست برنداشتند؛ بهاسرائیل هیچبا تمام این اخطارها، بنی

 چشم خود دیدند؛ برای نمونه:

طول کشیده و معلوم « موسی»بازگشت »رفتند و به او گفتند:  90«هارون»به کوه سینا رفته بود مردم سراغ « موسی»وقتی » -

ای طالیی ساخت. طالهای مردم را جمع کرد و گوساله« هارون« »است پس تو برای ما خدایی بساز. نیست چه بر سر او آمده
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ی که طرفدار کسان»های آن را به دریا ریخت. آنگاه گفت: پس از بازگشت، گوساله را در آتش ذوب کرد و خرده« موسی»

  91««ی خود را بکشند.سو بروند و برادر، دوست و همسایهسوی اردوگاه تا آنخدا هستند جمع شوند و با شمشیر از این

 

د ش همین دلیل خشم خدا برانگیخته زنا کردند؛ به« موآب»پرستی کردند و با دختران قوم اسرائیل بت، بنی«موسی»در زمان » -

  92«ای را هالك ساخت.و عده

چیز از آن شهر برای خود برندارند اما یک نفر از قوم حمله کنند اما هیچ« اَریحا»خدا دستور داد به شهر « یوشع»در زمان » -

اسرائیل در جنگ بعدی شکست خورد. خدا دستور داد همین دلیل بنی اسرائیل غنائمی برداشت و عهد خدا را شکست؛ بهبنی

  93«سوزانده شوند تا این گناه از قوم پاك شود. اشکه او با تمام اموال و خانواده

ی را که همین دلیل خدا نیز اقوام کار برنداشتند؛ به اندرنسل، دست از اینپرست شدند و نسلاسرائیل، بت، بنی«یوشع»پس از » -

  94«در سرزمین موعود بودند بیرون نکرد.

 «شلمانسر»ها نازل شد و همین دلیل عذاب الهی بر آن پرستی کردند؛ بهمردم بت 95، آخرین پادشاه اسرائیل،«هوشع»در زمان » -

« آشور»اسرائیل را اشغال کرد و مردم را به اسارت گرفت و با خود به پایتخت « سامره»ها حمله کرد. او شاه آشور به آن

  96«برد.
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 «ابراهیم»اش با خاطر عهد جاودانی اسرائیل بهمهربانی خدا با بنی

، «مابراهی»بارها به خاطر عهدی که با »گردان نشد؛ بلکه ها، خدا برای همیشه از قوم خود رویبه ادعای عهد عتیق با تمام این عهدشکنی

خدا به این » 97«اسرائیل را از هالکت رهانید.ها رسید و قوم بنیها به فریاد آنداشت در هنگام جنگ و سختی« یعقوب»و « اسحاق»

کند ها دور میها را از آنبیماری» 98«دارد.ها نگاه میبود که اگر از احکام الهی اطاعت کنند خدا نیز عهد خود را با آن ادهقوم، بشارت د

ها برکت خواهد شوند؛ آنگاه خدا به زمین و احشام آنها میی اقوام، تسلیم آناندازد و همهاسرائیل میو آن را به جان دشمنان قوم بنی

اگر بت نسازند و حرمت » 100«جنگد.جایشان با دشمنان میشده بود که اگر تنها خدا را بپرستند آنگاه خدا بهها وعده دادهآنبه » 99«داد.

 101«بود. بارد؛ محصول خوب و پربرکت خواهند داشت؛ و از حشرات و دشمنان در امان خواهندموقع میرا حفظ کنند باران به« سَبَّت»

 102«دارد و از انجام کارهای بد دوری کند خدا به او برکت خواهد داد. نگهرا « سَبَّت»هر کس حرمت »

 

 یابیم که:در قرآن و عهد عتیق درمی -السالمعلیه-ی عهد خدا با حضرت یونس از مقایسه

آن از قراست؛ اما به دو دلیل  میان نیامده سخنی به -السالمعلیه-در قرآن و عهد عتیق، مستقیماً از عهد خدا با حضرت یونس  -1

وم، است. د ی انبیاء، عهد و میثاق بستهاست. نخست، در قرآن خدا با همه یابیم که خدا با آن حضرت، عهد و میثاق بستهدرمی

رت ازجمله حضرت یونس ـهستند و عهد امامت به برخی فرزندان صالح آن حض -السالمعلیه-ایشان از نسل حضرت ابراهیم 

ر رود دشمار می به« یعقوب»و « اسحاق»از نسل « ابراهیم»ی از ذریهکه « یونس»ر عهد عتیق گیرد. دتعلق می -السالمعلیه-

مبنی بر تصاحب نیل تا فرات؛ دوم، عهد خاص خدا با « ابراهیم»عهد خاص خدا با نخست،  دو عهد خاص، شریک است.

 مبنی بر انجام احکام الهی.« موسی»اسرائیل از طریق بنی

ای ج -السالمعلیه-در قرآن و عهد عتیق ذیل عهد خدا با حضرت ابراهیم  -السالمعلیه-با حضرت یونس  باوجوداینکه عهد خدا -2

در تفاوت عهد خدا با حضرت ابراهیم  گیرد اما تفاوت عظیمی در نوع عهد خدا با آن حضرت در این متون وجود دارد که ریشهمی

 دارد.  -السالمعلیه-

است؛ این عهد شامل برخی فرزندان صالح آن « عهد امامت»در قرآن  -السالمهعلی-عهد خدا با حضرت ابراهیم  -

که در عهد عتیق، عهد خدا با شود. درحالی( می-علیهماالسالم-حضرت از هر دو پسرشان )اسمائیل و اسحاق 

 است. « یعقوب»و « اسحاق»ی او از نسل ی ذریهبر سر بخشیدن نیل تا فرات به همه« ابراهیم»
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که در عهد عتیق، عهد شود؛ درحالیی انبیاء و ائمه تا روز قیامت میدر قرآن تداوم دارد و شامل همه« عهد امامت» -

 شد؛ و همواره اقلیت موحد بهها نقض میاسرائیل و اسارت و هالکت آنهر بار با عهدشکنی بنی« ابراهیم»خدا با 

 شدند.ن در سرزمین موعود محروم میپرست و عهدشکن از زندگی آرام و امخاطر اکثریت بت

 

 ادامه دارد...

 نویسنده: 

 پورمحدثه قاسم

 

1 (archy types) 

اتاق کودك » 88، 77، 75، 74، 72، 71، 70، 69و جلسات « ی کرامتکلبه» 539، 431، 429، 413به جلسات « هاگونهدیرین»مبحث  )برای آشنایی بیشتر با 2 

 خواهد شد مراجعه فرمایید(. شاءاهلل در ادامه توسط استاد حسن عباسی تعلیم دادهو آنچه ان« ی کرامتکلبه

 نامند(.ق را تَنَخ می)یهودیان عهد عتی 3 

مقدس  تبدیل شد؛ کتاب« هاپدر قوم»یعنی « ابراهیم»به « اسحاق»ی تولد بود و بعد از وعده« پدر سرافراز»به معنی « ابرام»در ابتدا « ابراهیم»)در عهد عتیق نام  4 

 (. 13ی تفسیری(/ ص )ترجمه

 ی عهد(.؛ قاموس کتاب مقدس/ جیمز هاکس/ ذیل واژه20 -1/ 15ی قدیم(/ پیدایش )کتاب مقدس )ترجمه 5 
6  (Bible) 

 148 -139ی صافات/ ؛ سوره88 -87ی انبیاء/ سوره؛ 98یونس/  ی؛ سوره90 -84ی انعام/ در سوره -السالمعلیه-یونسحضرت )در قرآن، آیات مربوط به  7 

 (.است آمده 50 -48ی قلم/ و سوره

 (88ا/ )انبی «فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذالِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ») 8 

 («88دهیم )[ او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را ]نیز[ چنین نجات مىپس ]دعاى»

وَزَکَرِیَّا ( 84) وَهَارُونَ وَکَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَی مُوسَوَیَعْقُوبَ کُلًّا هَدَیْنَا وَنُوحًا هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأَیُّوبَ وَیُوسُفَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ  وَ») 9 

 )انعام(« (86) وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطًا وَکُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ( 85) وَإِلْیَاسَ کُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ یوَعِیسَ یوَیَحْیَ

یوسف و موسى و هارون  و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست درآوردیم و نوح را از پیش راه نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و»

و اسماعیل و یسع و یونس  (85) و یحیى و عیسى و الیاس را که همه از شایستگان بودند زکریاو ( 84) دهیم، نیکوکاران را پاداش مىگونهاین[ و کردیم را ]هدایت

 («86) برترى دادیم بر جهانیانو لوط، که جملگى را 

 (.83 ،81ی انعام/ جلسات العظمی جوادی آملی/ سورهاهللتفسیر صوتی تسنیم/ آیت

 (143ت/ )صافا« فَلَوْ ال أَنَّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ)» 10 

 («143کنندگان نبود ) حیتسب یو اگر او از زمره»
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؛ 308/ ص 7العظمی جوادی آملی/ جلد اهللگویی در ایشان اشاره دارد؛ تفسیر موضوعی تسنیم/ آیتصفت مشبهه است نه اسم فاعل و به ملکه شدن تسبیح« مُسَبِّح»

ی صافات/ جلسات العظمی جوادی آملی/ سورهاهلل؛ تفسیر صوتی تسنیم/ آیت54، 53ی انبیاء/ جلسات العظمی جوادی آملی/ سورهاهللتفسیر صوتی تسنیم/ آیت

28- 30.) 

 (49قلم/ )« لَوْ ال آن تَدارَکَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ») 11 

  «(49شد )کرد، قطعاً نکوهش شده بر زمین خشک انداخته مى[ او نمىاز جانب پروردگارش تدارك ]حال نعمتیاگر »

دهد. والیت و سرپرستی الهی به این را انجام می« هیعلیمول»کسی است که کار « ولی»است. « نعمت والیت»منظور  شود ادصورت مطلق یهرگاه در قرآن، نعمت به

 -306/ صص 7العظمی جوادی آملی/ جلد اهللتفسیر موضوعی تسنیم/ آیتدار شود؛ کسی تحت تدبیر خدا قرار بگیرد و خداوند سرپرستی او را عهده معنی است که

؛ 54ی ی انبیاء/ جلسهالعظمی جوادی آملی/ سورهاهلل؛ تفسیر صوتی تسنیم/ آیت84ی ی انعام/ جلسهالعظمی جوادی آملی/ سورهاهلل؛ تفسیر صوتی تسنیم/ آیت308

 (.30، 28ی صافات/ جلسات العظمی جوادی آملی/ سورهاهللتفسیر صوتی تسنیم/ آیت

وَزَکَرِیَّا ( 84) وَهَارُونَ وَکَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَی وَمُوسَنَ وَأَیُّوبَ وَیُوسُفَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ کُلًّا هَدَیْنَا وَنُوحًا هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَیْمَا وَ») 12 

وَاجْتَبَیْنَاهُمْ وَهَدَیْنَاهُمْ  مْ وَإِخْوَانِهِمْوَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّیَّاتِهِ( 86) وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطًا وَکُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ( 85) وَإِلْیَاسَ کُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ یوَعِیسَ یوَیَحْیَ

 )انعام((« 87) صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍی إِلَ

یوسف و موسى و هارون  و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست درآوردیم و نوح را از پیش راه نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و»

و اسماعیل و یسع و یونس  (85) و زکریّا و یحیى و عیسى و الیاس را که همه از شایستگان بودند( 84) دهیم، نیکوکاران را پاداش مىگونهاین[ و را ]هدایت کردیم

را برگزیدیم و به راه راست [ و آنان برترى دادیم بر جهانیانو از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را ]( 86) جهانیان برترى دادیم و لوط، که جملگى را بر

 («87) راهنمایى کردیم

 (50قلم/ )« فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِینَ»

 («50پس پروردگارش وى را برگزید و از شایستگانش گردانید )»

؛ کندمی آوریجمعخود را برای خود  یخدای تعالی بنده .برگزیدن است منظوربه کردنجمعبه معنای  «باءجتَاِ» یکلمه کند.می «باءجتَاِ»خداوند آن حضرت را 

کند. هدایت میهدایتش سوی اعتقاد حق و عمل صالح، بهسپس به او رجوع و  دهد.قرار می «صینخلَمُ»خدا در او شریک نباشد و او را از  کسی غیر کهطوریبه

 برچین شده؛ خداوند، پیامبران رابرچین یعنی «جِبایه» (.584، 312، 311 / صص14 المیزان/ عالمه طباطبایی/ جاست؛ تفسیر فارسی  آنفرع بر  و« اجتباء»پس از 

 (.81ی ی انعام/ جلسهالعظمی جوادی آملی/ سورهاهللتفسیر صوتی تسنیم/ آیت اند؛الهی مجتبای هااین پس کرد؛

وَزَکَرِیَّا ( 84) وَهَارُونَ وَکَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَی هَدَیْنَا وَنُوحًا هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأَیُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ کُلًّا وَ)» 13 

وَاجْتَبَیْنَاهُمْ وَهَدَیْنَاهُمْ  وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّیَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ( 86) لْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطًا وَکُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَوَإِسْمَاعِیلَ وَا( 85) وَإِلْیَاسَ کُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ یوَعِیسَ یوَیَحْیَ

فَإِنْ  کَ الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَِئِأُولَ( 88) وْ أَشْرَکُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَذلِکَ هُدَى اللَّهِ یَهْدِی بِهِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَ( 87) صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍی إِلَ

 )انعام((« 90) لِلْعَالَمِینَی فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرَ للَّهُکَ الَّذِینَ هَدَى اِئِأُولَ( 89) یَکْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَکَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَیْسُوا بِهَا بِکَافِرِینَ

و موسى و هارون یوسف  و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست درآوردیم و نوح را از پیش راه نمودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و»

و اسماعیل و یسع و یونس  (85) و زکریّا و یحیى و عیسى و الیاس را که همه از شایستگان بودند( 84) دهیم، نیکوکاران را پاداش مىگونهاین[ و را ]هدایت کردیم

[ و آنان را برگزیدیم و به راه راست برترى دادیم جهانیان برو از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را ]( 86) برترى دادیم بر جهانیانو لوط، که جملگى را 

دادند از انجام مى آنچهاگر آنان شرك ورزیده بودند، قطعاً  و ؛کنداین، هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت مى( 87) راهنمایى کردیم

م گمان، گروهى ]دیگر[ را بر آن گماریی[ بدان کفر ورزند، بوت بدیشان دادیم؛ و اگر اینان ]=مشرکانآنان کسانى بودند که کتاب و داورى و نب( 88) رفتدستشان مى

بم. طل[ نمىمن، از شما هیچ مزدى بر این ]رسالت»، پس به هدایت آنان اقتدا کن. بگو: است کردهاینان کسانى هستند که خدا هدایتشان ( 89) که بدان کافر نباشند

 «(90) تذکرى براى جهانیان نیست [ جزاین ]قرآن

 (50/ )قلم« فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِینَ»

 («(.50پس پروردگارش وى را برگزید و از شایستگانش گردانید )»
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 (139)صافات/« وَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ») 14 

 («139ی فرستادگان بود )و در حقیقت، یونس از زمره»

 را ابیی خبر و نبأ یاست. مرحله« رسول»شود که این خبر را به مردم برساند مأمور می« نبی»کند. وقتی را دریافت می« نَبَأ»کسی است که از خدا، خبر « نبی»

العظمی اهللتفسیر صوتی تسنیم/ آیت؛ 70/ ص 6العظمی جوادی آملی/ ج اهللموضوعی تسنیم/ آیتتفسیر گویند؛ می «رسالت» را پیام رساندن یمرحله و «نبوّت»

 (.5ی ی احزاب/ جلسهجوادی آملی/ سوره

 أَیُّوبَ وَ یُونُسَ وَ هارُونَ وَلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ عیسى وَ إِنّا أَوْحَیْنا إِلَیْکَ کَما أَوْحَیْنا إِلى نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَیْنا إِلى إِبْراهیمَ وَ إِسْماعی») 15 

 (163)نساء/« سُلَیْمانَ وَ آتَیْنا داوُدَ زَبُوراً

و  عیسى و ایوب و یونسما همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او، وحى کردیم، به تو ]نیز[ وحى کردیم؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و »

 («(.163یم و به داوود زبور بخشیدیم )کردهارون و سلیمان ]نیز[ وحى 

 ( 89)انعام/ ...«  کَ الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَِئِأُولَ») 16 

 («89... ) آنان کسانى بودند که کتاب و داورى و نبوت بدیشان دادیم»

ی آملی/ سوره العظمی جوادیاهللکتاب، حل اختالفات علمی و عملی است؛ تفسیر صوتی تسنیم/ آیتکردند. هدف از ارسال ایشان، کتاب انبیای پیشین را تبلیغ می

 ؛84، 81انعام/ جلسات 

 اند(.زیستهمی -السالمعلیهما-آن حضرت پس از حضرت موسی و پیش از حضرت عیسی 

 (197)بقره/ « الْأَلْبَابِ أُولِی یَا التَّقْوَى وَاتَّقُونِ الزَّادِ خَیْرَ إِنَّفَ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا یَعْلَمْهُ خَیْرٍ مِنْ تَفْعَلُوا وَمَا»... ) 17 

نید ک پروا من از! خردمندان اى و است پرهیزگارى توشه، بهترین حقیقت، در که برگیرید توشه خود براى و داندمى را آن خدا دهید،مى انجام نیکى کار هر و »...

(197 ») 

 (.67 -65/ صص 6ج  العظمی جوادی آملی/اهللآیت تفسیر موضوعی تسنیم/

 (147 )صافات/« وَ أَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ») 18 

 («147]نفر[ یا بیشتر روانه کردیم )صد هزار یک  یسوو او را به»

العظمی جوادی اهلل؛ تفسیر صوتی تسنیم/ آیت251ی ی نساء/ جلسهجوادی آملی/ سورهالعظمی اهللتفسیر صوتی تسنیم/ آیتبلکه بیشتر است؛  به معنی «أَوْ یَزِیدُونَ»

 (.29ی ی صافات/ جلسهآملی/ سوره

 (.2، 1/ 3؛ کتاب یونس 2، 1/ 1/ کتاب یونس ی قدیم()ترجمه)کتاب مقدس  19 

 (.30 -28ی صافات/ جلسات العظمی جوادی آملی/ سورهاهللتفسیر صوتی تسنیم/ آیت) 20 

 (.1/ 1؛ کتاب یونس 25/ 14/ دوم پادشاهان ی قدیم()ترجمه)کتاب مقدس  21 

 (.20/ 30است؛ پیدایش « یعقوب»پسر دهم « زبولون»؛ در تورات 25/ 14؛ دوم پادشاهان 13/ 19/ یوشع ی قدیم()ترجمه)کتاب مقدس  22 

 (. 39، 38 ی بهزاد سالکی/ صص)یهودیّت )بررسی تاریخی(/ ایزیدور اپستاین/ ترجمه 23 

 ی یونس(. ذیل واژهجیمز هاکس/ ؛ قاموس کتاب مقدس/ 25 -23/ 14/ دوم پادشاهان ی قدیم()ترجمه)کتاب مقدس  24 

 (.11/ 4؛ کتاب یونس 2، 1/ 3؛ کتاب یونس 2، 1/ 1/ کتاب یونس ی قدیم()ترجمه)کتاب مقدس 25 

 (.33اصغر حکمت/ ص ی علییرا/ ترجمه)الواح بابل/ ادوارد شی 26 

 ی بقره(.سوره 27ی / آیه2 جالعظمی جوادی آملی/ اهللآیت)تفسیر ترتیبی تسنیم/  27 

 ،«عهد» عناوین با شودمی ثابت سنت و کتاب فطرت، عقل، منابع با که خود دین از عمران، خداوندی آلسوره 103، 81ی مائده و آیات سوره 7ی آیه)بر اساس  28 

 ی بقره؛سوره 27ی / آیه2 ج العظمی جوادی آملی/اهللآیتکند؛ تفسیر ترتیبی تسنیم/ می یاد ،«اِصر» و «حَبل»، «میثاق»

دانی بد است انجام نده. عقل همواره دانی خوب است انجام بده؛ و آنچه را میگوید آنچه را میدهد و میعقل یک حجت باطنی است که حُسن و قُبح را تشخیص می

دهد؛ زیرا هرگاه حکمی باشد که عقل آن . هرگاه عقل، حکم چیزی را نداند انسان را به وحی )شرع( ارجاع میماندمیگاه ساکت نو هیچکند دهد؛ ارشاد مینور می



  Imancenter.ir    ایمان مرکز اشاعه

 / بخش نخستالسالم( در قرآن و عهد عتیقی حضرت یونس )علیهگونهی تطبیقی دیرینمقایسه

23 
 

                                                                                                                                                                                           
. کندمی احتجاج او بر عقل همان با خداوند و است؛ نقض کرده را خدا عهد کند رفتار فطرت و عقل فتواى برخالف که سىکپردازد. وحی به تبیین آن می ابدیدرنرا 

 و فرمان نظرى عقل زیرا نامند؛می عملى که آن را عقل است عقل همین شدهمعرفی «الجَنان بِه واکتَسَبَ الرَحمن بِه عُبد ما العَقلُ» عنوانبه روایى جوامع در آنچه

 کمتح بایدونباید، یعنى به مربوط خواه باشد و بینیجهان و نظرى حکمت یعنى بودونبود به راجع خواه دارد، عهده بر را اندیشه ىنحوه بلکه ندارد، عملى دستور

ی بقره/ سورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیتی بقره؛ تفسیر صوتی تسنیم/ سوره 27ی / آیه2 ج العظمی جوادی آملی/اهللآیتباشد؛ تفسیر ترتیبی تسنیم/  عملى

 (.79ی جلسه

 (111)توبه/ ...« اللَّهِ  مِنَ بِعَهْدِهِ أَوْفَى ... وَمَنْ )» 29 

 «(. است؟... وفادارتر خویش عهد به خدا از کسى چه و»... 

 (40)بقره/ ...«  بِعَهْدِکُمْ أُوفِ بِعَهْدِی ... أَوْفُوا )» 30 

 «... کنم وفا عهدتان به تا کنید وفا عهد من به»... 

خداوند وفای به  فعلى هاىخُلق ترینبرجسته است؛ از شده تأکید و عهد میثاق حفظ بر ی اسراءسوره 34ی ی نحل و آیهسوره 95، 91مانند آیات  آیات، برخى در

 آنان یدرباره خود عهد به خداوند تا کنند وفا خود عهدهاى به خدا مانند تا دهدمی دستور نیز هاانسان به رونیست؛ ازاین عهد به باوفاتر او از احدى و عهد است

 ی بقره(.سوره 27ی العظمی جوادی آملی/ آیهاهللترتیبی تسنیم/ آیت تفسیرکند؛  وفا

 (23)احزاب/ « تَبْدِیلًا بَدَّلُوا یَنْتَظِرُ وَمَا مَنْ وَمِنْهُمْ نَحْبَهُ قَضَى مَنْ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ اللَّهَ عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رِجَالٌ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ)» 31 

 یدهعق هرگز] و انتظارند[ همین] در هاآن از برخى و رسیدند شهادت به آنان از برخى. کردند وفا صادقانه بستند عهد خدا با آنچه به که اندمردانى مؤمنان، میان از»

 («23نکردند ) تبدیل[ را خود

 (.80، 79ی بقره/ جلسات العظمی جوادی آملی/ سورهاهللتفسیر صوتی تسنیم/ آیت

 الَّذِینَ»ی بقره آمده سوره 27 آیه در است. بخشاطمینان محکمِ پیمان همان پس میثاق، .است نهفته کردن محکم و شدت قوت، مفهوم ،«میثاق» یواژه )در 32 

 ستا الزامى آن وفاى که عهدی یعنى، است؛ عهد آن اِحکام و اِتقان گردد و معنای آن،برمی عهد به میثاقه یدر کلمه« ه»؛ ضمیر «مِیثَاقِهِ... بَعْدِ مِنْ اللَّهِ عَهْدَ یَنْقُضُونَ

 جمی جوادی آملی/ العظاهللآیتدنبال دارد؛ تفسیر ترتیبی تسنیم/  به قطعى فسق عهدى، چنین نقض و بود خواهد الزامى حتماً به آن وفاى نیز بود اکید و موثوق اگر

 ی بقره(.سوره 27ی / آیه2

 (27)بقره/ ...« مِیثَاقِه  بَعْدِ مِنْ اللَّهِ عَهْدَ یَنْقُضُونَ الَّذِینَ)» 33 

 ...«(.شکنند مى آن از محکم کردن پس را خدا عهد که همانانى»

 ی بقره(.سوره 27ی / آیه2 جالعظمی جوادی آملی/ اهللآیت)تفسیر ترتیبی تسنیم/  34 

، 79ی بقره/ جلسات سورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیتی بقره؛ تفسیر صوتی تسنیم/ سوره 27ی / آیه2 جالعظمی جوادی آملی/ اهللآیت)تفسیر ترتیبی تسنیم/  35 

80.) 

 (.80ی ی بقره/ جلسهسورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیت)تفسیر صوتی تسنیم/  36 

 ؛80ی ی بقره/ جلسهسورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیت)تفسیر صوتی تسنیم/  37 

 بندی تفسیر تسنیم نیست(.اسرائیل در تقسیمبنیثاق خاص خداوند با عهد و می 

 (.80 یی بقره/ جلسهسورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیتی بقره؛ تفسیر صوتی تسنیم/ سوره 27ی / آیه2 جالعظمی جوادی آملی/ اهللآیت)تفسیر ترتیبی تسنیم/  38 

 (.6ی ی احزاب/ جلسهسورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ؛ 68/ ص 6 جوادی آملی/ جالعظمی اهللموضوعی تسنیم/ آیت)تفسیر  39 

 (63)بقره/ « تَتَّقُون لَعَلَّکُمْ فِیهِ مَا وَاذْکُرُوا بِقُوَّةٍ آتَیْنَاکُمْ مَا خُذُوا الطُّورَ فَوْقَکُمُ وَرَفَعْنَا مِیثَاقَکُمْ أَخَذْنَا وَإِذْ») 40 

 خاطر هب است آن در را آنچه و بگیرید جدوجهد به ایمداده شما به را آنچه:[ »فرمودیم و] افراشتیم، شما فراز بر را طور[ کوه] و گرفتیم محکم پیمان شما از چون و»

 («63گرایید ) تقوا به که باشد باشید، داشته

 قَلِیلًا إِلَّا تَوَلَّیْتُمْ ثُمَّ الزَّکَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا حُسْنًا لِلنَّاسِ وَقُولُوا وَالْمَسَاکِینِ وَالْیَتَامَى الْقُرْبَى وَذِی إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَیْنِ اللَّهَ إِلَّا تَعْبُدُونَ لَا إِسْرَائِیلَ بَنِی مِیثَاقَ أَخَذْنَا وَإِذْ»

 )بقره((« 84تَشْهَدُونَ ) وَأَنْتُمْ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ دِیَارِکُمْ مِنْ أَنْفُسَکُمْ تُخْرِجُونَ وَلَا دِمَاءَکُمْ تَسْفِکُونَ لَا مِیثَاقَکُمْ أَخَذْنَا وَإِذْ (83مُعْرِضُونَ ) وَأَنْتُمْ مِنْکُمْ
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 خوش[ بانز به] مردم با و کنید احسان مستمندان و یتیمان و خویشان و مادر و پدر به و نپرستید را خدا جز: »که گرفتیم محکم پیمان اسرائیل فرزندان از چون و»

که  گرفتیم محکم پیمان شما از چون ( و83برتافتید ) روى اعراض حالت به[ همگى] شما، از اندکى جز آنگاه، ؛«بدهید را زکات و پادارید به را نماز و بگویید سخن

 («84گواهید ) خود و کردید اقرار[ پیمان این به] سپس نکنید؛ بیرون خود سرزمین از را یکدیگر و مریزید را همدیگر خون

 کُنْتُمْ إِنْ إِیمَانُکُمْ بِهِ یَأْمُرُکُمْ بِِئْسَمَا بِکُفْرِهِمْ قُلْ الْعِجْلَ قُلُوبِهِمُ فِی وَأُشْرِبُوا وَعَصَیْنَا سَمِعْنَا وَاسْمَعُوا قَالُوا بِقُوَّةٍ آتَیْنَاکُمْ مَا خُذُوا الطُّورَ فَوْقَکُمُ وَرَفَعْنَا مِیثَاقَکُمْ أَخَذْنَا وَإِذْ»

 (93)بقره/ « مُؤْمِنِینَ

 گوش[ آن اىدستوره به] و بگیرید جدوجهد به ایمداده شما به را آنچه:[ »گفتیم و] برافراشتیم، شما فراز بر را طور[ کوه] و گرفتیم محکم پیمان شما از کهآنگاه و»

 چیزى بد به ار شما ایمانتان[ که بدانید] مؤمنید اگر: »بگو. شد سرشته دلشان در گوساله[ مِهر] کفرشان، براثر و.« کردیم نافرمانى و شنیدیم: »گفتند.« دهید فرا

 («93دارد )وامى

 (154)نساء/ « غَلِیظًا مِیثَاقًا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا السَّبْتِ فِی تَعْدُوا لَا لَهُمْ وَقُلْنَا سُجَّدًا الْبَابَ ادْخُلُوا لَهُمُ وَقُلْنَا بِمِیثَاقِهِمْ الطُّورَ فَوْقَهُمُ وَرَفَعْنَا»

 تجاوز نبهش روز در: »گفتیم آنان به[ نیز] و «درآیید در از کنانسجده: »گفتیم آنان به و داشتیم؛ افراشته سرشان باالى آنان،[ با] پیمان یادبود به را طور و کوه»

 («154گرفتیم ) استوار پیمانى ایشان از و.« مکنید

 حَسَنًا قَرْضًا اللَّهَ مُقْرَضْتُوَأَ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ بِرُسُلِی وَآمَنْتُمْ الزَّکَاةَ وَآتَیْتُمُ الصَّلَاةَ أَقَمْتُمُ مَعَکُمْ لَِئِنْ إِنِّی اللَّهُ نَقِیبًا وَقَالَ عَشَرَ اثْنَیْ مِنْهُمُ وَبَعَثْنَا إِسْرَائِیلَ بَنِی مِیثَاقَ اللَّهُ أَخَذَ وَلَقَدْ»

 ( 12)مائده/ « السَّبِیلِ سَوَاءَ ضَلَّ فَقَدْ مِنْکُمْ ذَلِکَ بَعْدَ کَفَرَ الْأَنْهَارُ فَمَنْ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّکُمْ سَیِِّئَاتِکُمْ عَنْکُمْ لَأُکَفِّرَنَّ

 به و هیدبد زکات و دارید برپا نماز اگر هستم؛ شما با من: »فرمود خدا و برانگیختیم؛ سرکرده دوازده آنان از و گرفت؛ پیمان اسرائیل فرزندان از خدا حقیقت، در»

 روان هرهان آن[ درختان] زیر از که هایىباغ به را شما و زدایممى شما از را گناهانتان قطعاً بدهید، خدا به نیکویى وام و کنید شانیاری و بیاورید ایمان فرستادگانم

 («12« )است شده گمراه راست راه از حقیقت در ورزد، کفر بعدازاین شما از کس هر پس. آورمدرمی است

 (70)مائده/ « یَقْتُلُونَ وَفَرِیقًا کَذَّبُوا فَرِیقًا أَنْفُسُهُمْ تَهْوَى لَا بِمَا رَسُولٌ جَاءَهُمْ رُسُلًا کُلَّمَا إِلَیْهِمْ وَأَرْسَلْنَا إِسْرَائِیلَ بَنِی مِیثَاقَ أَخَذْنَا لَقَدْ»

 تکذیب ار گروهى آورد، برایشان دلخواهشان برخالف چیزى پیامبرى بار هر. کردیم روانه پیامبرانى سویشان به و گرفتیم پیمان سخت اسرائیل، فرزندان از ما»

 («(.70کشتند )مى را گروهى و کردندمى

 (.80ی ی بقره/ جلسهسورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیت)تفسیر صوتی تسنیم/  41 

عهد خاص انبیاء رسد. نمی هرکسی به هاست عهدی است کهنعمت ترینوالیت که بزرگ نعمتهای الهی، عهد اهلل است. ها، مقامات و نعمتسمت تمام قرآن، در) 42 

العظمی جوادی اهللی بقره؛ تفسیر صوتی تسنیم/ آیتسوره 27ی العظمی جوادی آملی/ آیهاهللیم/ آیتتفسیر ترتیبی تسنشود؛ ی شیعه نیز میگانهی دوازدهشامل ائمه

 (.80ی ی بقره/ جلسهآملی/ سوره

 لِلْکَافِرِینَ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ عَنْ الصَّادِقِینَ لِیَسْأَلَ (7غَلِیظًا ) مِیثَاقًا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا مَرْیَمَ ابْنِ وَعِیسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِیمَ نُوحٍ وَمِنْ وَمِنْکَ مِیثَاقَهُمْ النَّبِیِّینَ مِنَ أَخَذْنَا وَإِذْ)» 43 

 )احزاب((« 8أَلِیمًا ) عَذَابًا

تا راستان را  (7) ان پیمانى استوار گرفتیم[ آنیو ]یاد کن[ هنگامى را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسى و عیسى پسر مریم و از ]همه»

 ؛«(8از صدقشان باز پرسد و براى کافران عذابى دردناك آماده کرده است )

؛ 70، 69، 68/ صص 6 العظمی جوادی آملی/ جاهللموضوعی تسنیم/ آیتی بقره؛ تفسیر سوره 27ی / آیه2 ج العظمی جوادی آملی/اهللآیت تفسیر ترتیبی تسنیم/

 (.6، 5ی احزاب/ جلسات سورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیت؛ تفسیر صوتی تسنیم/ 80ی ی بقره/ جلسهسورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ 

ی احزاب/ جلسات سورهملی/ العظمی جوادی آاهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ؛ 69، 68، 62/ صص 6 العظمی جوادی آملی/ جاهللموضوعی تسنیم/ آیت)تفسیر  44 

4-6.) 

 (139)صافات/« وَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ») 45 

 («(.139ی فرستادگان بود )و در حقیقت، یونس از زمره»

 (.5ی احزاب/ جلسهی العظمی جوادی آملی/ سورهاهلل؛ تفسیر صوتی تسنیم/ آیت70/ ص 6 العظمی جوادی آملی/ جاهللموضوعی تسنیم/ آیت)تفسیر  46 
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هد ع نیتربزرگامامت، عهد خاص الهی و والیت،  .کنند تنظیم او اعمال و خُلق عقیده، استناد به را اعمالشان و خُلق عقیده، اندموظف مردم که است )امام، کسی 47 

( 124)بقره/  «الظَّالِمِینَ عَهْدِی یَنَالُ لَا ذُرِّیَّتِی قَالَ وَمِنْ إِمَامًا قَالَ لِلنَّاسِ جَاعِلُکَ إِنِّی فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ بِکَلِمَاتٍ رَبُّهُ إِبْرَاهِیمَ ابْتَلَى وَإِذِ»ی آیه در عهد یکلمهالهی است. 

 دست بلکه دارند؛ دسترسى خدا عهد به عادل هاىانسان که باشد این مفهومش تا ندارند دسترسى من عهد به ظالمان گویدنمی آیه. است مفعول «الظَّالِمِینَ» و فاعل

 الهى دیدصالح صورت در که است خداوند عهد نیستند. این امام ولى هستند، عادل و عالم ها،انسان از بسیارى زیرا رسد؛نمی عهد این به الهى اعطاى بدون نیز عادل

 و است الهى یهبه خدا، است. عهد والیت به دستیابى یتامه علت عدالت، که نیست معنا این به ظلم بودن مانع دیگرعبارتبه برسد. عادل عالم انسان دست به باید

 توالی یدرباره« دهد... قرار کجا را رسالتش داندمى بهتر خدا...»« رِسَالَتَهُ... یَجْعَلُ حَیْثُ أَعْلَمُ اللَّهُ»...  فرماید:می نبوت یی انعام دربارهسوره 124ی در آیه چنانکه

موضوعی ی بقره؛ تفسیر سوره 27ی / آیه2 جالعظمی جوادی آملی/ اهللآیتتفسیر ترتیبی تسنیم/ « امامته. عهد یجعل حیث اعلم اهلل»: است چنیناین نیز امامت و

 (.80ی ی بقره/ جلسهسورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/ ؛ 356، 354/ ص 6 العظمی جوادی آملی/ جاهللتسنیم/ آیت

 (34اسراء/ « )مَسِْئُولًا کَانَ الْعَهْدَ إِنَّ »...) 48 

 « شد خواهد پرسش عهد از»... 

 (15احزاب/ « )مَسِْئُولًا اللَّهِ عَهْدُ کَانَ»... 

 ؛«دارد بازخواست همواره خدا عهد»... 

 (. 80ی ی بقره/ جلسهسورهالعظمی جوادی آملی/ اهللآیتتفسیر صوتی تسنیم/  ی بقره؛سوره 27ی / آیه2 جالعظمی جوادی آملی/ اهللآیتتفسیر ترتیبی تسنیم/ 

 توان ذیل عهد و میثاق خاص خداوند با علماء اهل کتاب جای داد(.)این دو مورد را می 49 

 ی بقره(.سوره 27ی / آیه2 جالعظمی جوادی آملی/ اهللآیتتفسیر ترتیبی تسنیم/ ) 50 

 ی بقره(.سوره 27ی / آیه2 جالعظمی جوادی آملی/ اهللآیت/ تفسیر ترتیبی تسنیم) 51 

/ 6 ی قدیم(/ هوشعکند این عهد چیست؛ کتاب مقدس)ترجمهشود؛ اما مشخص نمیاست یاد می شده و آدم آن را شکسته)در عهد عتیق از عهدی که با آدم بسته 52 

4- 7.) 

 (. 17 -9/ 9ی قدیم(/ پیدایش )کتاب مقدس)ترجمه 53 

 (.7-1/ 42؛ اشعیا 29 -25/ 41ی قدیم(/ اشعیا )کتاب مقدس)ترجمه 54 

 (.1/ 3؛ مالکی 11 -9/ 9؛ زکریا 26 -21/ 37؛ حزقیال 34 -31/ 31؛ ارمیا 21، 20/ 59ی قدیم(/ اشعیا )کتاب مقدس)ترجمه 55 

؛ بر اساس عهد عتیق این عهد «اسحاق»فرزند بزرگ « یعقوب»نه  است و« ابراهیم»پسر ارشد « اسحاق»زادگی در باور یهود، امری مهم است؛ اما نه  )نخست 56 

ه ارشد بودن زادگی ب را به دلیل کنیز -السالمعلیه-رسد. یهودیان حضرت اسمائیل نمی« یعقوب»تر برادر بزرگ« عیسو»و « اسحاق»تر برادر بزرگ« اسمائیل»به 

 قبول ندارند(.

 ؛ 27 -2/ 17؛ پیدایش 20 -18/ 15ی قدیم(/ پیدایش )کتاب مقدس)ترجمه 57 

/ 105؛ مزامیر 8، 7/ 9؛ نحمیا 18 -15/ 16؛ اول تواریخ 8، 7/ 7؛ تثنیه 8 -2/ 6؛ خروج 25 -23/ 2است؛ خروج  های بعدی یادآوری شدهاین عهد در دوره

 ؛10 -1/ 11؛ ارمیا 9 -5/ 111؛ مزامیر 13 -6

 .(کندیاد می« Abraham's dream رویای ابراهیم»از این عهد با نام   History Channelتولید Bible مستند

 (.14/ 3ی قدیم(/ خروج نامید؛ کتاب مقدس)ترجمه« هستم»به معنی « یهوه»خود را « موسی»)خدا در اولین مالقات با  58 

؛ 23 -13/ 4؛ تثنیه 21، 17، 15، 14/ 34؛ خروج 13/ 31؛ خروج 8 -1/ 24؛ خروج 17-1/ 20؛ خروج 6-4/ 19ی قدیم(/ خروج )کتاب مقدس)ترجمه 59 

 ؛ 15، 11، 9/ 9؛ تثنیه 33 -1/ 5تثنیه 

؛ 39 -35/ 17؛ دوم پادشاهان 21، 9/ 8ل پادشاهان ؛ او2، 1/ 2؛ داوران 25 -21/ 24؛ یوشع 8، 7/ 23است؛ یوشع  های بعد یادآوری شدهاین احکام در دوره

 (.9/ 22؛ ارمیا 31/ 10؛ نحمیا 33 -29/ 34؛ دوم تواریخ 11/ 6؛ دوم تواریخ 10/ 5دوم تواریخ 

 ؛ 16/ 34ی قدیم(/ خروج )کتاب مقدس)ترجمه 60 

 (.30/ 10است؛ نحمیا  های بعد یادآوری شدهاین حکم در دوره
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 ؛ 24 -22، 18/ 34یم(/ خروج ی قد)کتاب مقدس)ترجمه 61 

 (.34 -31/ 10است؛ نحمیا  های بعد یادآوری شدهاین حکم در دوره

 ؛ 21، 19/ 34ی قدیم(/ خروج )کتاب مقدس)ترجمه 62 

 (.36/ 10است؛ نحمیا  های بعد یادآوری شدهاین حکم در دوره

 (.567اصغر حکمت/ ص مه علیاسرائیل از مصر؛ تاریخ جامع ادیان/ جان بی ناس/ ترج)عید خروج بنی 63 

 (.25/ 34ی قدیم(/ خروج )کتاب مقدس)ترجمه 64 

 ؛ 26/ 34ی قدیم(/ خروج )کتاب مقدس)ترجمه 65 

 (.39، 37، 35/ 10اند؛ نحمیا های بعد یادآوری شدهاین احکام در دوره

 (.29 -31/1؛ تثنیه 20 -1/ 30؛ تثنیه 29 -1/ 29ی قدیم(/ تثنیه )کتاب مقدس)ترجمه 66 

 (.33 -29/ 34؛ دوم تواریخ 21، 4 -1/ 23ی قدیم(/ دوم پادشاهان )کتاب مقدس)ترجمه 67 

پسر « الوی»ی هارون؛ اکس/ ذیل واژه؛ قاموس کتاب مقدس/ جیمز ه20/ 6ی قدیم(/ خروج است؛ کتاب مقدس)ترجمه« موسی»تر برادر بزرگ« هارون)» 68 

 (.34/ 29ی قدیم(/ پیدایشاست؛ کتاب مقدس )ترجمه« یعقوب»سوم 

 ؛ 9/ 33؛ تثنیه 13 -6/ 25؛ اعداد 23 -1/ 18ی قدیم(/ اعداد )کتاب مقدس)ترجمه 69 

 (.19، 18/ 33؛ ارمیا 29/ 13است؛ نحمیا  های بعد یادآوری شدهاین عهد در دوره

 (.29، 28، 4-1/ 89؛ مزامیر 5/ 13؛ دوم تواریخ 5/ 23ی قدیم(/ دوم سموئیل )ترجمه)کتاب مقدس 70 

 (.17 -14/ 33؛ ارمیا 12، 11/ 132؛ مزامیر 25، 24/ 8ی قدیم(/ اول پادشاهان )کتاب مقدس)ترجمه 71 

 (.18 -17/ 7ی قدیم(/ دوم تواریخ )کتاب مقدس)ترجمه 72 

 (.37 -30/ 89ی قدیم(/ مزامیر )کتاب مقدس)ترجمه 73 

 (.11-1/ 11ی قدیم(/ اول پادشاهان )کتاب مقدس)ترجمه 74 

کرد. پس از مدتی دشمنان حمله کردند و پرستی یکی از همین شاهان بود. او شش برادر خود و بسیاری از بزرگان را کشت و به تحریک زنش بت« یهورام)» 75 

رده که جان سالم به درب« اَخزیا»سختی مبتال شد و با دردی جانکاه مُرد. پس از او، پسر کوچکش  ازآن او به بیماریش را به اسارت بردند. پستمام پسران و زنان

ر جنگ با کرد و د پرستیبه سلطنت رسید؛ اما او نیز بت« یوآش»، پسر کوچکش «اَخزیا»شد؛ پس از  بود به پادشاهی رسید؛ اما او نیز دست به گناه زد و کشته

؛ دوم 12 -1/ 22؛ دوم تواریخ 20 -1/ 21ی قدیم(/ دوم تواریخ شد؛ کتاب مقدس)ترجمه ها شکست خورد و شبانه توسط اطرافیانش در بستر خواب کشتهسوری

 (.25 -17، 1/ 24تواریخ 

 (.37 -9/ 78ی قدیم(/ مزامیر )کتاب مقدس)ترجمه 76 

/ 19؛ اول پادشاهان 10 -3/ 11؛ اول پادشاهان 31 -1/ 18؛ داوران 13-1/ 17؛ داوران 3-1/ 25؛ اعداد 6 -1/ 32ج ی قدیم(/ خرو)کتاب مقدس)ترجمه 77 

 (.18، 17/ 24؛ دوم تواریخ 10،11/ 21؛ دوم تواریخ 17 -7/ 17؛ دوم پادشاهان 18 -10

 (.8 -6/ 25ی قدیم(/ اعداد )کتاب مقدس)ترجمه 78 

 (.17 -1/ 10؛ عزرا 15 -1/ 9ی قدیم(/ عزرا )کتاب مقدس)ترجمه 79 

 (.1/ 7؛ یوشع 19 -15/ 6ی قدیم(/ یوشع )کتاب مقدس)ترجمه 80 

 (.10، 9/ 78ی قدیم(/ مزامیر )کتاب مقدس)ترجمه 81 

 (.8 -1/ 44ی قدیم(/ حزقیال )کتاب مقدس)ترجمه 82 

 .(17 -14/ 31ی قدیم(/ خروج )کتاب مقدس)ترجمه 83 

 (.18 -12/ 34ی قدیم(/ ارمیا )کتاب مقدس)ترجمه 84 

 (.17 -1/ 11؛ ارمیا 16 -12/ 23؛ یوشع 7 -1/ 17ی قدیم(/ تثنیه )کتاب مقدس)ترجمه 85 
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 (.23 -19/ 7ی قدیم(/ دوم تواریخ )کتاب مقدس)ترجمه 86 

 (.16 -12/ 23ی قدیم(/ یوشع )کتاب مقدس)ترجمه 87 

 (.1/ 8/ هوشع ی قدیم()کتاب مقدس)ترجمه 88 

 (.45 -14، 2، 1/ 26ی قدیم(/ الویان )کتاب مقدس)ترجمه 89 

سازی بت« سامری»که بر اساس قرآن، ؛ درحالی5-1/ 32ی قدیم(/ خروج ی طالیی را ساخت؛ کتاب مقدس)ترجمهگوساله« هارون»)عهد عتیق مدعی است که  90 

 (.88 -85کرد؛ طه/ 

 (.29 -1/ 32 ی قدیم(/ خروج)کتاب مقدس)ترجمه 91 

 (.9 -1/ 25ی قدیم(/ اعداد )کتاب مقدس)ترجمه 92 

 (.25 -1/ 7؛ یوشع 19 -15/ 6ی قدیم(/ یوشع )کتاب مقدس)ترجمه 93 

 (.23 -10/ 2ی قدیم(/ داوران )کتاب مقدس)ترجمه 94 

 اسرائیل(.)سلطنت شمالی بنی 95 

 (.12 -1/ 18؛ دوم پادشاهان 6-1/ 17ی قدیم(/ دوم پادشاهان )کتاب مقدس)ترجمه 96 

 (.40 -36/ 32؛ ارمیا 46 -32/ 106؛ مزامیر 31، 30/ 9؛ نحمیا 23، 22/ 13ی قدیم(/ دوم پادشاهان )کتاب مقدس)ترجمه 97 

 (.4/ 9؛ دانیال 18، 17/ 103؛ مزامیر 14 -10/ 25؛ مزامیر 5/ 1؛ نحمیا 14/ 6؛ دوم تواریخ 9/ 7؛ تثنیه 9/ 26ی قدیم(/ الویان )کتاب مقدس)ترجمه 98 

 (.15 -12/ 7ی قدیم(/ تثنیه )کتاب مقدس)ترجمه 99 

 (.10 -7/ 23ی قدیم(/ یوشع )کتاب مقدس)ترجمه 100 

 (. 13 -1/ 26/ الویان ی قدیم()کتاب مقدس)ترجمه 101 

 ؛ 2/ 56ی قدیم(/ اشعیا )کتاب مقدس)ترجمه 102 

را نگهدارند و کارهای مورد رضایت خدا را انجام دهند و به عهد خدا « سَبَّت»توانند صاحب فرزند شوند اگر حرمت ای که نمیاست: مردان یهودی در ادامه آمده

 شد. های غیر یهودی نیز اگر خدا را بپذیرند از برکت برخوردار خواهندی خدا و قوم خدا ماندگار خواهد ماند. قومنهها تا ابد در میان خاوفادار باشند آنگاه نام آن

رد ها را نیز به کوه مقدس خود خواهد آورا نگهدارند و به عهد خدا وفادار باشند آنگاه خدا آن« سَبَّت»ها خدا را خدمت کنند و او را دوست بدارند و حرمت اگر آن

 (. 7 -3/ 56ها را خواهد پذیرفت؛ اشعیا ها را شاد خواهد ساخت و قربانی آنی عبادتش آنو در خانه

 

 

 منابع در انتهای بخش دوم خواهد آمد.

 


