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آﻣﺎدﮔ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﯿﺴﻮ
۱وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب در راه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ او روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ۲ .ﯾﻌﻘﻮب آﻧﻬﺎ را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺠﺎ ﻟﺸﺮ
ﺧﺪاﺳﺖ «.ﭘﺲ اﺳﻢ آﻧﺠﺎ را »ﻣﻬﺎﻧﯿﺎﺋﯿﻢ« ﮔﺬاﺷﺖ.
۳ﯾﻌﻘﻮب ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺻﺪ ﺑﻪ اَدوم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﺰد ﺑﺮادرش ﻋﯿﺴﻮ ﺑﺮوﻧﺪ۴ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﻋﯿﺴﻮ
ﺑﻮﯾﯿﺪ ،ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺰد ﻻﺑﺎن ﺑﻮدم۵ .ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎوﻫﺎ ،اﻻﻏﻬﺎ،
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺑﺰﻫﺎ و ﻏﻼﻣﺎن ﺷﺪم .ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﻗﺮار
ﺑﯿﺮم«.
۶وﻗﺘ ﻗﺎﺻﺪان ﭘﯿﺶ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻧﺰد ﺑﺮادرت ﻋﯿﺴﻮ رﻓﺘﯿﻢ .او اﻵن ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ ﻣآﯾﺪ۷ «.ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺮان ﺷﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺑﺰﻫﺎ ،ﮔﺎوﻫﺎ و ﺷﺘﺮان
ﺧﻮد را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد۸ .او ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻋﯿﺴﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮥ اول ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﮥ دوم
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ«.
۹ﭘﺲ ﯾﻌﻘﻮب دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪای ﭘﺪرم اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺪای ﭘﺪرم اﺳﺤﺎق ،ای ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﻮدی‘ :ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدم و ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺧﯿﺮ ﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫ
ﺑﺮد۱۰ ’.ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ارزش اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و وﻓﺎدارﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدهای ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﯾ ﻋﺼﺎ از اﯾﻦ اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدم ،وﻟ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪام ﻣﺎﻟ دو ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻢ۱۱ .ﺣﺎﻻ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﻮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫ .ﻣﻦ ﻣﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ او ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را ﺑﺎ زﻧﻬﺎ و
ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد۱۲ .ﺗﻮ ﻗﻮل دادی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﯾﺖ ﺑﺮداﻧ و ﻧﺴﻞ ﻣﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﻬﺎی ﮐﻨﺎر
درﯾﺎ آنﻗﺪر زﯾﺎد ﮐﻨ ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد«.
۱۳او ﺷﺐ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از آﻧﭽﻪ داﺷﺖ ﻫﺪاﯾﺎﯾ ﺑﺮای ﺑﺮادرش ﻋﯿﺴﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد۱۴ .دوﯾﺴﺖ ﺑﺰ ﻣﺎده
و ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ ،دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﺶ و ﺑﯿﺴﺖ ﻗﻮچ۱۵ .ﺳ ﺷﺘﺮ ﺷﯿﺮده ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ .ﭼﻬﻞ ﮔﺎو ﻣﺎده و ده ﮔﺎو
ﻧﺮ .ﺑﯿﺴﺖ اﻻغ ﻣﺎده و ده اﻻغ ﻧﺮ۱۶ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻠّﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮔﻠّﻪ را ﺑﻪ ﯾ از ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ ﺳﭙﺮد.
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﻠّﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺬارﯾﺪ۱۷«.ﺑﻪ ﻏﻼم اول دﺳﺘﻮر
داد» :وﻗﺘ ﺑﺮادرم ﻋﯿﺴﻮ ﺗﻮ را دﯾﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ‘ارﺑﺎﺑﺖ ﮐﯿﺴﺖ و ﮐﺠﺎ ﻣروی و اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺎل ﮐﯿﺴﺖ؟’
۱۸ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾ‘ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺎل ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ .او اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺶ ﻋﯿﺴﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ .ﺧﻮد او ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣآﯾﺪ۱۹ «’.ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻪ دوﻣ و ﺳﻮﻣ و ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ
ﮔﻠّﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﻢ وﻗﺘ ﻋﯿﺴﻮ را دﯾﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ را ﺑﻮﯾﯿﺪ۲۰ .ﺑﻮﯾﯿﺪ ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﺎﺳﺖ «.ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش ﻣﻓﺮﺳﺘﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﺴﻮ را ﺧﺸﻨﻮد
ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ او واﻗﻊ ﺷﻮد۲۱.ﭘﺲ ﻫﺪاﯾﺎ را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮدش ﺷﺐ را در

اردوﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد.
ﮐﺸﺘ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﻌﻘﻮب در ﻓﻨﯿﺌﯿﻞ
۲۲ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .دو زن و دو ﺻﯿﻐﻪ و ﯾﺎزده ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از وادی ﯾﺒﻮق ﮔﺬراﻧﯿﺪ۲۳ .ﺑﻌﺪ
از آن ﺗﻤﺎم داراﯾ ﺧﻮد را ﻫﻢ از وادی ﮔﺬراﻧﯿﺪ۲۴ .اﻣﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی آﻣﺪ و ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﺸﺘ ﮔﺮﻓﺖ۲۵ .وﻗﺘ آن ﻣﺮد دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﯾﻌﻘﻮب را
ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻨﺪ ،ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ران ﯾﻌﻘﻮب زد و ران او از ﺟﺎ در رﻓﺖ۲۶ .ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺬار ﺑﺮوم،
ﭼﻮن ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ ﻣدﻣﺪ«.
ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫ ،ﻧﻤﮔﺬارم«.
۲۷آن ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪ »اﺳﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :اﺳﻢ ﻣﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺖ«.
۲۸آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﻢ ﺗﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدی و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪی.
ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﻢ ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۲۹ﯾﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ اﺳﻢ ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ«.
اﻣﺎ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﺳﻢ ﻣﺮا ﻣﭘﺮﺳ؟« و ﭘﺲ از آن ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮﮐﺖ داد.
۳۰ﯾﻌﻘــﻮب ﮔﻔــﺖ» :ﻣــﻦ ﺧــﺪا را روﺑــﻪرو دﯾــﺪهام و ﻫﻨــﻮز زﻧــﺪهام «.ﭘــﺲ اﺳــﻢ آن ﻣﺤــﻞ را ﻓﻨﯿﺌﯿــﻞ
ﮔﺬاﺷﺖ۳۱.وﻗﺘ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﻨﯿﺌﯿﻞ را ﺗﺮک ﻣﮐﺮد ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد .ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
راﻧﺶ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻣﻟﻨﯿﺪ۳۲ .ﺣﺘّ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻨاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﭽﮥ ﮐﺎﺳﮥ ران را ﻧﻤﺧﻮرﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از ران ﯾﻌﻘﻮب ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮد.

