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МУЌАДДИМА 
 
 
Пеш аз он ки даќиќ ба пешгјицои масеці машѓул 

шавем, лозим аст, ки дар ™амъ пайдоиш ва ривояти Паймони 
Куцанро аз назар гузаронем. 

Навиштани Паймони Куцан ба забонцои ибрі ва арамі 
муддати таќрибан цазор солро (яъне аз замони Мусо, соли 
1560 пеш аз милод, то замони Малокии набі, соли 420 пеш аз 
милод) дар бар мегирад. 

Бо хониши Паймони Куцан бисёр ваќт хоциши сахти 
омадани Рацонанда, Масец, ки масъалацои асосии инсонро 
цал карда адолати абадиро ба миён хоцад овард, ба ќайд 
гирифта мешавад. Паймони Куцан ин Масеци ваъдашударо 
дар нозукицои хурдтарин тасвир медицад. Таа™™убовар аст, 
ки аз як тараф порчацои зиёд дар бораи Масеци азобдида, 
нафратзадаи халќи худ, рондашуда ва берацмона ба ќатл 
расонидашуда – ба марге ки мебоист аз барои гуноцони 
бисёрицо дучораш мешуд, наќл мекунанд. Аз тарафи дигар, 
Паймони Куцан Масеци пирјзро тасвир мекунад, ки цангоми 
омаданаш подшоции пур™алоли осоиштагиро дар рји замин 
барпо хоцад кард. Дар сурати диќќат додан ба он ки ин 
порчацо зоциршавии Масецро дар ду лацзаи ™удогона тасвир 
медицанд, ин парадокси∗ зоцирі осон фацмида мешавад,. 

Пешгјицо дар бораи Масеци пирјз цанјз дар интизори 
и™рои худ мебошанд; вале пешгјицои Масеци азобдида, 
баръакс, дар гузашта пурра и™ро шудаанд. Сухан дар бораи 
беш аз 330 пешгјии ба таври ѓайриодді даќиќ ва аз цам 
фарќдошта меравад. Дар ин мутолиа мо кјшиш хоцем кард, 
ки царф ба царф ан™ом ёфтани ин пешгјицоро дар шахсияти 
Исои Масеци Носирі нишон дицем. Пеш аз ин, цамзамон, 
муцим аст тасдиќ намоем, ки бардурјѓ ё дар замони  дертар 

                                           
∗ фикре ки бо аќидацои маъмулі мувофиќат намекунад. 
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илова шудани ин навишта™оти Паймони Куцан ѓайримумкин 
аст. 

Дар соли 1947 ва солцои баъді дар Ќумрон, дар социли 
бацри Мурда, дастнависцои Навиштаи Покро ёфтанд, ки дар 
тамоми олам цангома карда буданд. Ин дастнависцо, ки 
ќисман ба замони пеш аз масецият санагузорі шуда буданд, 
тамоми китобцои Паймони Куцанро, ба истиснои китоби 
Эстер, дар бар мегирифтанд. 

Дар байни инцо лјлапечи мукаммали китоби Ишаъёи 
набі дорои ацамияти махсус мебошад, чунки он ќисми зиёди 
пешгјицои масециёнаро дар бар мегирад. Матн ба забони 
ибрі бар рји пергаменти пјсти буз навишта шудааст. Ин 
лјлапечи аз 17 порчаи пјст сохташуда 7,34 метр дарозі ва 26 
сантиметр бар дорад. Цолати нигоц дошта шуданаш 
фавќулодда буда, ин кашфиётро воќеаи цангомаві 
гардондааст.  

Олим Андре Ламорт дар бораи синни ин лјлапеч 
менависад: “Имрјз ќатъиян маълум карда шудааст, ки 
лјлапечи мукаммали китоби Ишаъёи набі пеш аз милод 
нусхабардорі шудааст. Назарцои экспертцо (мутахасисони) 
аз цамдигар кам фарќ мекунанд: онцо китобро ба ибтидои 
асри аввал ва охири асри дуи баъд аз милод нисбат 
медицанд”1.  

Азбаски тамоми пешгјицои масециёнаи китоби Ишаъё 
дар ин лјлапеч мавќеъ доранд, асл будани инцоро зери шубца 
ќарор додан тамоман ѓайримумкин аст. 

Имрјз ин лјлапеч моликияти давлати Исроил аст. Онро 
дар андозаи аслі сурат гирифта, комилан ба табъ 
расонидаанд. Инчунин тамоми шавќмандон метавонанд дар 
ин бора аз китоби “Scrolls of Qumran Cave I”2 маълумот 
гиранд. 

Аслі будани пешгјицои масециёнаи Паймони Куцан ба 
воситаи дастнависцои бацри Мурда исбот шуда метавонад. 
Дар китоби худ “Китобхонаи ќадимии Ќумрон ва илми 
Навиштаи Пок” Франк Мур Крос менависад, ки кашфи 
дастнависцои Ќумрон исбот мекунад, ки це™ яке аз китобцои 
пайѓамбарі (бе зикри Пан™китоб) дар замони пеш аз оѓози 
асри дуввуми пеш аз милод навишта нашудааст3. 
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Китобцои Ецушаъ ибни Нун, Доварон, 1,2,3 ва 
4Подшоцон нахустин гурјци китобцои пешгјиро ташкил 
медицанд; китобцои Ишаъё, Ирмиё, Цизќиёл, Цушаъ, Юил, 
Омјс, Убадё, Юнус, Мико, Нацум, Цабаќќуќ, Сафанё, 
Ца™™ай, Закарё ва Малокі ба гурјци дуввум мансубанд. 
Олимони яцуді китоби Дониёлро дар ќатори “навиштацои 
ѓайр” ™ой медицанд. Пан™китоб китобцои Цасті, Хуру™, 
Ибодат, Ададцо ва Такрори шариатро дар бар мегирад. 
Инчунин, маълум мешавад, ки цар яке аз ин китобцо дар 
замони пеш аз милод навишта шудаанд. 

Чуноне ки дертар порчацои зиёди таронацои Забур 
оварда хоцанд шуд, низ муцим аст, ки бар кашфи Китоби 
Забур аз асри дуюми пеш аз милод ишора кунем4.  

Ќисматцои зиёди китоби Дониёли набі дарёфт шудаанд. 
Палеография∗ имкон дод, ки дастанависи дарёфтшударо, ки 
дар маѓораи IV-уми Ќумрон ба даст оварда шуда буд, ба 
охири асри дуюми пеш аз милод санагузорі кунанд5. 

Кашфиёти ин цама дастнависцо аслі будани пешгјицои 
масециёнаро исбот месозад. Вале чизи дигаре цам ву™уд 
дорад: сухан дар бораи тар™умаи Паймони Куцани дар 
Искандария ан™омёфта меравад. Дар соли 258-и пеш аз 
милод подшоц Птолемей Филаделф тар™умаи юнонии 
тамоми Паймони Куцанро фармоиш дода буд. Тибќи маъмул, 
72 олими яцуді дар ан™оми ин тар™ума, ки ба номи 
“Септуагинта” ё Цафтода ёд карда мешавад, цамкорі 
намудаанд.  

Яцудие ба номи Аристобул дар оѓози асри 2-и пеш аз 
милод навишт, ки тар™умаи юнонии шариат тацти салтанати 
Птолемей Филаделф ан™ом ёфта буд6. Калимаи шариат 
одатан барои Пан™китоб ба кор бурда мешавад, аммо он 
метавонад низ ба мафцуми тамоми Паймони Навин истифода 
бурда шавад7. Мувофиќи шацодати Аристобул имкон дорад, 
ки ин тар™ума аллакай дар охири асри 3-и пеш аз милод 
ан™ом ёфта бошад. Ба цар цол он пеш аз соли 130-и пеш аз 
милод ба охир расида буд, чунки пешгуфтори китоби 

                                           
∗ илми таърихи хат ва осори хаттии ќадим 
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Ецушаъи Сирох, ки дар он замон навишта шуда буд, ба мо 
мегјяд, ки Цафтода аллакай ба итмом расонида шуда буд. 
Инак он чи мо дар он мехонем: “Азбаски чизцое ки дар 
забони ибрі дар ин китоб гуфта шудаанд, ваќте ки ба дигар 
забонцо тар™ума мешаванд, арзиши бо цам баробар надоранд, 
пас на фаќат ин нашр, балки низ Шариат, Анбиё ва китобцои 
дигари дар ќисмати матни дохили инцо буда ихтилофоти 
назаррасро нишон медицанд”8. Ибораи “Шариат, Анбиё ва 
китобцои ѓайра”- ро цангоми таъкид кардан бар ™амъи 
Паймони Куцан истифода мебаранд. Нусхацои ин тар™умаи 
Александриягі то имрјз мав™уданд. Пас, азбаски тар™умаи 
юнонии Паймони Куцан дертар, дар асри 2-и пеш аз милод ба 
итмом расонида шуда буд, чі тавр пешгјицои масециёнаро, 
ки ба инцо дохил шуда буданд, сохтакорі цисоб кардан 
мумкин аст? 

Мо барои исбот кардани ан™ом ёфтани пайѓамбарицои 
масециёна як тјда сарчашмацои таърихиро дар ихтиёр дорем, 
бахусус ононе ки ба ќалами таърихшинос Юсуф Флавиус (37 
- 100 баъд аз милод), чунки дар ду асари ј: “†анги яцудиён” 
ва “Ќадимоти яцуді”, истинодцои сершумори таърихи 
яцудии байни солцои 175-и пеш аз милод ва 70-и баъд аз он 
ву™уд доранд. 

Низ шацодатцои Тасит (55 - 118-и баъд аз милод), 
Таллус (таќрибан соли 52), Тертуллиан (асри 2), Ќассиус Дио 
(2-юм то 3-юм аср), Юлиус Африканус (асри 3-юм) ва 
Талмуди бобулиро дар назар бояд гирифт. 

Бе ягон шубца, ™ои аввалро ба цикояцои Паймони Навин  
бояд дод. Тибќи Курт Алан, сардори Донишгоци Омјзиши 
Матнцои Паймони Навин дар шацри Мюнстери Олмон, 
Паймони Навин  дар шакли таќрибан 5300 ™илд дастнавис ба 
мо расидааст9. Беш аз 9000 дастнависи тар™умацои ќадим ва 
даццо цазор иќтибосоти Падарони Калисо ба он илова 
мегардад. Ин матнцо баёни амини матни Паймони Навинро 
кафолат медицанд. Байни нусхаи аслі ва нусхаи ќадимтарине 
ки дар ихтиёри мост, хеле ваќт (байни 30 то 250 сол) 
гузаштааст (Барои адабиёти классикии юнону лотин бошад 
ин муддат дар байни 900 то 1300 сол мебошад. Бо ву™уди ин 
касеро фикре наомад, то аслі будани инцоро сан™иш намояд, 
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гарчи инцо танцо бар як ™илди матнцои беницоят хурд такя 
мекунанд). 

Ин™илцои Матто, Марќјс ва Луќо пеш аз вайроншавии 
Уршалим (соли 70 баъд аз милод) тартиб дода шудаанд. Онцо 
зуд пацн шуданд. Фарќ байни воќеацои таърихі ва матни 
ин™илцо барои яцудиён силоци задани бовари масеці 
шуданд. Аммо азбаски цаќиќатцои зикршудаи ин™илцо 
наметавонистанд рад карда шаванд, ™анги зидди масециёни 
аввал бештар ба  уќубатцои ™исмоні мацдуд шуда буд. Бар 
илова, масеці шудани чунин роцбарони яцуд мисли 
Ниќјдимус (аъзои Шјрои Олі), Шоули Тарсусі (шогирди 
раббунии маъруф †амлиил), ё Апјллус (муаллими шариат, 
зодаи шацри Искандария) ѓайримумкин мебуд, агар худи 
инцо дар ™усту™ји тасдиќ кардани боварашон аз воќеацои 
бардурјѓи таърихі, бемаъні ва масхаракунанда ёрі 
мегирифтанд. 

Тамоми матнцои Паймони Навин  дар байни солцои 32 
ва 96-и баъд аз милод тартиб дода шудаанд. Ин ягона цаќиќат 
аллакай кафили аслі будани инцо мебошад. 

Яке аз далелцои бештар бар зидди пешгјицои масециёна 
ва ан™оми инцо  ба кор бурдашуда – далели тасодуфі будан 
аст. Агар касе инро ба асос гирифтанист, ин далелро бо ёрии 
цисоботи эцтимолиятцо ба осоні рад кардан мумкин аст. Дар 
сурати тахмин кардани эцтимолияти 1 бар 2 барои 
и™рошавии тасодуфии як пешгјі (дар воќеъ он хеле камтар 
аз ин  аст),  барои  ™амъи  50  пешгјі,  эцтимолияти    1  бар    
1 125 000 000 000 000-ро ба даст метавон овард. Фаромјш 
накунем, ки сухан на дар бораи 50, балки беш аз 330 пешгјии 
масециёна меравад, ки и™ро шудаанд. Барои ин 330 
и™рошавицо, эцтимолияти 1 бар 2,187 õ 1099(!)-ро ба даст 
метавон овард. Ин адад нишон медицад, ки ан™ом ёфтани 
пешгјицои масециёна, ба це™ ва™ц, наметавонад самараи 
тасодуф бошад10.  

Дар поёни ин муќаддима бар якчанд нуќтацои асосгузор 
дар ќисмати пешгјицои масециёна дар Навиштаи Пок таъкид 
бояд кард: 
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1. Пешгјицои масециёнаро на танцо дар худи китобцои 
пешгјі  меёбем, балки дар Пан™китоб ва дигар 
навиштацои Паймони Куцан низ. 

2. Се навъ пешгјицоро бояд фарќ кунонд: 
а) пешгјицое ки дар инцо Худо дар бораи Масеци худ 

мегјяд, 
б) пешгјицое ки дар инцо инсонцо Масецро ёдовар 

мекунанд, 
в) пешгјицое ки дар онцо Худи Масец дар бораи Худ 

баён мекунад 
 

3. Пешгјицои зиёди Паймони Навин  на дар замони оянда, 
балки дар замони гузашта навишта шудаанд, то бар 
эътимоднокии ан™ом ёфтани инцо таъкид намоянд. Ин ™о 
сухан дар бораи “замони пайѓамбарі” – истилоци 
техникии грамматикаи ибрі меравад.  

 
4. Дар цамон як порча Масеци азозбдида як™оя бо Масеци 
пирјз метавонад ёд карда шавад. 

 
5. ЙЕЦЈВА, Худои Навиштаи Пок, муаллифи пешгјии 
масециёна мебошад. Номаш чунин маъно дорад: Цамон, ки 
таѓйир намеёбад (Лоятаѓайир), Худои †овид. Он доим ба 
Цамон ки цаст, дар маънои комили он ишора мекунад. Ј 
аз гузашта то цозира мутеи таѓйирот нашудааст, ва дар 
оянда низ нахоцад шуд. Барои цамин, дар дониши пешакии 
Худ, Ј ба анбиёи Худ чизцоеро, ки бояд ба вуќјъ 
пайванданд, бехато эълон кардан тавонист. 
Пешгјии масециёна ба це™ сурат озодии инсонро, на 

™авобгариеро, ки ба он вобаста мебошад, рад намекунад, 
чунки Худо онро пешакі ќисмат надода, балки фаќат 
пешакі шинохтааст. Барои цамин Навиштаи Пок дар 
бораи “пешбині”-и Худо (1Петрус 1:2 ва Румиён 8:29), 
яъне шинохти пешакии Ј гап мезанад. 

 
6. Паймони Навин  муайян мекунад, ки пешгјии масециёна 

имкони нишон додани Масеци эълоншуда будани Исои 
Носириро медицад. Дар Аъмол 9:22 дар бораи Павлус, ва 
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дар Аъмол 18:28 дар бораи Апјллјс гуфта мешавад, ки 
барои далеловарі ба нафъи боварии масеці пеши яцудиён 
аз ин тариќ истифода бурдаанд.  Дар мавќеи аввал, матни 
аслии Паймони Навин  истилоци “sуmbibazo”, ва дар 
мавќеи дуввум “deiknymi” истифода бурда шудааст. 
“Symbibazo” бар асоси исботцои зиёди ™амъовардашуда, 
ба воситаи дедуксияи∗ мантиќі ба далел ишорат мекунад. 
“Deiknymi” ба намоиши равшани исботцо ишорат 
мекунад. 
Онро царгиз ба таври кофі такрор нахоцем кард: це™ як 

дини берун аз масецияти Навиштаи Пок чунин борикицои 
далелцоро намешиносад. 

 

                                           
∗ усули мулоциза, ки мувофиќи он аз нуќтацои кулл ба ™узъ меоянд 
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ЛАЦЗАИ ОМАДАНИ 
МАСЕЦ 

 
 
 

1. Цафтацо (цафтсолацо) дар пешгјии Дониёл 
 
Боби 9-уми Дониёли набі барои пешгјии Навиштаи 

Пок дорои ацамияти азим мебошад. Он лацзаи муайяни чун 
амир омадани Масецро нишон медицад. 

Маънои калимаи “цафта (цафтсола)” 
Маънои истилоци ибрии “shavu’a” “силсилаи цафт” ё 

“™амъбасти цафт” аст.  
Дар матни Дониёл 9 ин калимаи “shavua”, ки бар цафтаи 

цафт рјз низ ишорат мекунад, танцо ба маънои “силсилаи 
цафт сол” буда метавонад. 

Исроилии Паймони Куцан одати дар цафтацо цисоб 
кардани солцоро дошт, ки цангоми он як рјз баробар ба як 
сол буд. Аллакай дар шариати Мусо халќи Исроил вазифадор 
буданд, ки даврони цафтро цурмат доранд: цар соли цафтум 
замин мебоист барои дамгирі гузошта мешуд, ва баъди цар 
цафт цафтсола Худо аз онцо мехост ки ™ашн гиранд (Ибодат 
25:1-7, 8-13). 

Мавќеи таърихі 
Дар соли 605 то 581 пеш аз милод, подшоц 

Набукаднесар яцудиёнро ба Бобил кјчонид. Уршалим, шацри 
боцашамат, вайрон гардид; хонаи Худо ва низ ќасрцо 
шикаста сјзонда шуданд (2Ваќоеънома 36). Дурі аз ватан 
цафтод сол давом кард, тавре ки Ирмиё инро пешгјі карда 
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буд (Ирмиё 25:11,12). Дониёл, ки дар байни асиршудагон 
буд, дар ин муддат пайѓамбарі карда буд. 

Ќарорномаи дубора обод гардондани Уршалим 
Мувофиќи ояти аввали боби 9 мо мебинем, ки пешгјі 

дар бораи Масец соли 538 пеш аз милод ба забон ронда шуда 
буд (соли аввали подшоции Дорёвеш, подшоци Мод ва Форс, 
писари Ацашверуш) дар замоне ки Уршалим хокистар гашта 
буд. Дар оятцои 25 ва 26 мехонем:  

“Пас бидон ва бифацм, ки аз ваќти баромадани калом 
дар бораи аз нав барќарор ва бино кардани Уршалим то 
ваќти Масеци Раис цафт цафтсола хоцад гузашт; ва шасту 
ду цафтсола кјчацо ва хандаќцо аз нав барќарор ва бино 
хоцад шуд, ва ин дар замонцои тангі хоцад буд. Ва баъд аз 
шасту ду цафтсола Масец талаф хоцад шуд, ва нахоцад буд; 
ва ќавми раиси оянда шацр ва покгоцро хароб хоцад кард”. 

Барои баровардани борикицо аз ин иќтибоси Дониёл, мо 
матни ибриеро дар тар™умаи тацтуллафзі калима ба калима 
пайраві хоцем кард: 

 
vetèda’ ва бидон 
vetaskèl ва бифацм 
min аз ваќти 
motsâ баромади 
dâvâr сухан  
lehâshiv барои аз нав барќароркуні 
velivnoth ва барои бинои 
yerushâlaïm Уршалим 
‘ad то ба 
mâshiakh Масец 
nagid раис, амир 
shavu’im мебошанд цафтацо 
shiv’âh цафтто 
veshavu’im ва цафтацо 
shishim шаст 
oushnaïm. ва ду. 
tâshuv Аз нав барќарор  
venivnethah ва бино хоцад шуд 
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rekhov кјчацо 
vekhâruts хандаќ 
uvetsok ва (ин) дар тангі 
hâ’ittim. замонцо. 
veäkharè Ва баъд аз 
hashâvu’im цафтацо 
shishim шаст 
oushnaïm ва ду 
yikârèth нобуд карда хоцад шуд 
mashiakh Масец 
ve’èn ва це™ чиз 
lo. барои ј (ва јро чизе нахоцад  

буд). 
vehâ’ir Ва шацр 
vehakodésh ва ™ои пок 
yashkhith вайрон хоцад шуд 
am халќи 
nagid амир, раис 
habâ ки хоцад омад. 

 
Аз ваќти ба забон ронда шудани цукм дар бораи дубора 

барпо сохтани шацр то замони цамчун амир (ё раис) омадани 
Масец бояд 69 цафта мегузашт.  

Боби 2-и китоби Нацемё шароитеро ба мо нишон 
медицад, ки ба эълони ин хукм, ки барои таърихи халќи 
Исроил дорои ацамияти бузургтарин буд, цамроц буданд: 

“Ва дар моци нисон, дар соли бистуми подшоц 
Артацшасто, воќеъ шуд, ки пеши ј шароб буд, ва ман 
шаробро гирифта, ба подшоц додам, ва пеш аз ин дар цузури 
ј ѓамгин набудам. Вале подшоц ба ман гуфт: “Чаро чецраат 
ѓамгин аст, ва цол он ки ту бемор несті? Магар ки андешаи 
баде дар дил дорі!” Ва ман хелe сахт тарсидам, ва ба 
подшоц гуфтам: “Бигзор подшоц то абад зинда бод! Чаро 
чецраи ман ѓамгин набошад, дар сурате ки шацри 
ќабристони падаронам харобазор гардидааст, ва 
дарвозацояш ба оташ сјхтааст”. Ва подшоц ба ман гуфт: 
“Пас ту чі металабі?” Ва ман ба Худои осмон дуо хондам, 
ва ба подшоц гуфтам: “Агар ба подшоц маќбул афтад, ва 
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агар бандаи ту дар цузури ту илтифот ёбад, маро ба 
Яцудия, ба шацри ќабрцои падаронам бифирист, ки онро 
бино намоям“. Ва подшоц ба ман гуфт, дар сурате ки малика 
дар пацлјяш нишаста буд: “Сафари ту то кай тјл хоцад 
кашид, ва кай хоці баргашт?” Ва подшоц салоц донист, ки 
маро бифиристад, цамин ки мјцлатро ба ј фацмондам. Ва ба 
подшоц гуфтам: “Агар ба подшоц маќбул афтад, бигзор ба 
ман номацо барои волиёни Мoвaроуннацр навишта дицанд, 
то ки онцо маро гусел намоянд то даме ки ба Яцудия 
бирасам, ва номае барои Ософ, ки нозири ™ангалцои подшоц 
аст, то ки вай ба ман барои дарвозацои ќалъаи назди 
маъбад, ва барои цисори шацр, ва барои хонае ки ман дар он 
маскан хоцам гирифт, чјбу тахта бидицад”. Ва подшоц бар 
тибќи дасти некји Худои ман, ки бар ман буд, ин чизцоро ба 
ман дод” (Нацемё 2:1-8). 

Ояти аввали ин боб таърихи цукмномаеро, ки бозсозиро 
мефармояд, муайян мекунад: “дар моци нисон, дар соли 
бистуми подшоц Артацшасто (Артацшастои I, ки Дастдарозаш 
меномиданд)”. Ин подшоц аз соли 465 то 423-и пеш аз милод 
салтанат меронд. Пас соли бистуми салтанаташ ба соли 445-и 
пеш аз милод баробар аст. Моци нисон, тибќи солнома, 
таќрибан ба март-апрел мувофиќ мебошад11. 

Барои исроилии Паймони Куцан порчаи Дониёл 9 дорои 
пайѓоми зерин аст: Аз ваќти эълони цукме, ки бозсозии 
Уршалимро ќонуні мегардонад (март-апрели соли 445 пеш аз 
милод) то цамчун амир омадани Масец 483 солро мебоист 
шумурд. Пас гап дар бораи санаи даќиќест, ки Масец цамчун 
амир ба Исроил намоиш дода шуд (зеро дар Дониёл 9:25 ин 
цаќиќат таъкид карда мешавад). Мо акнун рјзи таърихии 
аниќро тацќиќ менамоем. 

Санаи ворид шудани Масец ба Уршалим 
Ваќте ки Исо вориди Уршалим шуд, халќи яцуд Јро 

цамчун подшоц ва Масец эълон карданд. Ј хидмати 
oммавияшро “дар соли понздацуми цукмронии ќайсар 
Тибариюс” (Луќо 3:1) оѓоз намуд. Ин ќайсар аз соли 14 то 37-
и баъд аз милод бар сари ќудрат буд. Пас соли понздацуми 
цукмронии ј соли 29 баъд аз милод буд. Фаъолияти 
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™амъиятии Исо зиёда аз се сол давом кард. Юцанно 2:13; 6:4; 
11:55 ёдовар мешавад, ки Ј дар се иди фисц иштирок карда 
буд. Цамчунин дар Луќо 13:7 омадааст, ки Исо Худаш бар 
хидмати сесолаи Худ ишора мекунад. 

Дар Юцанно 12:1 мо мехонем, ки Исо шаш рјз пеш аз 
фисци яцудиён ба Байти-Цині омадааст. Ин дар соли 32-и 
баъд аз милод буд. Фардои он Ј вориди Уршалим шуда, 
цамчун подшоц эълон карда шуд. Оятцои 12 то 15 инро ба мо 
ёдрас мекунанд. Рјзи пан™уми пеш аз фисци яцудиён ба моци 
нисони соли 32-и баъд аз милод мувофиќ буд (фисцро доим 
дар моци нисон ќайд мекарданд). Инчунин мо оѓоз ва хатми 
69 цафтаро, ки 445-и пеш аз милод (март-апрел) ва 32-и баъд 
аз милод (март-апрел) мебошад, муайян кардем. 

Муддати 69 цафта (цафтсола) 

Соли пайѓамбарі дар Навиштаи Пок 360 рјз12 давом 
мекунад. (Дар ин бора Вацй 11:3-ро бо Вацй 12:14 муќоиса 
кунед, ки дар инцо севуним сол ба 1260 рјз баробар 
мебошад.)∗ 69 цафтаи солі 173 880 рјзро (69 x 7 x 360) дар 
бар мегиранд. Ин муддати зиёди ваќт мебоист байни санацои 
дар боло зикршуда ќарор мегирифт. Дар акси цол мо ба 
цаќиќати бисёр ваќт сарфи назаршуда рј ба рј мешавем, ки 
бар хилофи ситорашиносі, дар таърих соли 0 шинохта 
нашудааст (байни соли 1-и пеш аз милод  ва соли 1-и баъд аз 
милод танцо як сол ќарор дорад), мо мушоцида мекунем, ки 
дар миёни соли 445-и пеш аз милод ва соли 32 баъд аз милод 
расо 173 880 рјзи Дониёл 9 ан™ом ёфтаанд. 

Хулоса 
Пешгјии Дониёл 9 аниќ ба и™ро расид. Ва сухан фаќат 

дар бораи яке аз 330 пешгјі меравад! Равшан аст, ки чунин 
нозукі ба цайрат меоварад. Аммо ба иштибоци 
неоплатонист∗ Порфир (300-и баъд аз милод) гирифтор 
нашавем, ки дар китоби дувоздацуми худ зидди масециён 

                                           
∗ хулоса мегардад, ки сол 360 рјзро дар бар мегирад. 
∗ ™араёни идеалистии фалсафі, ки аз таълимоти файласуфи Юнони Ќадим 
Афлотун ибтидо мегирад. 
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даъво дорад, ки боби 11 Дониёл як дурјѓе мебошад. Далели ј 
бар он асос ёфтааст, ки  ин фасл дорои пешгјицои бецад 
даќиќ мебошад! 

Тасдиќи таърихии пешгјицои Навиштаи Пок 
Шакк дар бораи пешгјии боби 9-и Дониёл наметавонад 

бар санаи омадани Исо ба Исроил робита дошта бошад, 
чунки худи порча, чуноне ки санаи баромадани цукми ќонуні 
гардондани бозсозии Уршалим низ, наметавонанд рад карда 
шаванд. Онцо бо кашфиёти Ќумрон ва тар™умаи Цафтода 
собит карда шудаанд. Цамзамон сарчашмацои бисёре ба ѓайр 
аз Навиштаи Пок тасдиќ мекунанд, ки Исо дар замони ќайсар 
Тибариюс ва цокими румі Пилотус (соли 26 - 36-и баъд аз 
милод зиндагі мекард ва мурд. Тасит, таърихшиноси бузурги 
Рум дар “Анналцо” (XV,44) навиштааст: “… одамоне ки 
мардум онцоро масеці меноманд. Ин ном аз Масец, шахсе ки 
цоким Пилотус јро дар замони цукмронии Тибариюс ба ќатл 
расонид, сарчашма гирифтааст”13.  

Юсуф Флавиюс низ дар асари худ ба номи “Ќадимоти 
яцуді” (XVIII, 3.3) навиштааст: “Дар ин замон Исо, марди 
цаким, ба миён омад… Ва баъд аз он ки Пилотус Јро ба марг 
мацкум кард, ва ин аз исроркорицои роцбарони худамон 
буд…”14. 

Ва Тертуллиан дар “Апология”-и худ (5:2) мегјяд: “Пас, 
Тибариюс, ки тацти фармонравоии ј ба истифодаи номи 
масециён оѓоз карда буданд…”15. 

Ин шацодот исбот мекунанд, ки Масец дар байни соли 
26 ва 36-и баъд аз милод ба миён омад. 69 цафта (цафтсола) 
муддати дери байни соли 445-и пеш аз милод ва 26-36-и баъд 
аз милодро пур мекунанд. Цатто агар фарз кунем, ки ягон 
ноаниќі дар ин санацое ки мо аз адабиёти таърихі овардаем, 
ву™уд дорад, маълум аст, ки 69 цафта (цафтсола) бар муддати 
байни подшоции Артацшасто то цукмфармоии Тибариюс 
пацн мегардад. Пешгјии Дониёл 9 и™ро шуд! 
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Иловацо 
 
Таќсимот бар цафтацо (цафтсолацо) 

Низ муцим аст, то шарц дицем, ки чаро 69 гурјци 7 ва 
гурјци 63-ро ташкил медицад. 7 цафтаи (цафтсолаи) аввал (49 
сол) муддати бозсозии Уршалимро дар бар мегиранд, ки 
Дониёл 9:25 дар ин бора мегјяд: “кјчацо ва хандаќцо аз нав 
барќарор ва бино хоцад шуд, ва ин дар замонцои тангі хоцад 
буд”. 

62 цафтаи (цафтсолаи) боќі аниќ баъд аз дубора 
барќароршавии шацр сар мешаванд. Ин цаќиќат дорои 
ацамияти бузург аст! Он ба мо имкон медицад, ки цукми дар 
Дониёл 9:25 ёдшударо чун фармони Артацшасто цаќ донем, 
бе ин ки онро бо цукми Куруш, ки аз соли 538-и пеш аз 
милод баромад (муќоиса кунед дар Ишаъё 44:28; Эзро 1) 
омехта мекарда бошем. Дониёл 9 таъкид мекунад, ки дар 
давоми 49 соли аввали баъд аз баромадани ин цукм шацри 
Уршалим бозсохта хоцад шуд. Мо медонем, ки сухани Куруш 
ба и™ро нарасид, дар цоле ки аз Артацшасто амалі шуд. 
Инчунин яцудиёни Паймони Куцан равшан метавонистанд 
фацманд, ки санаи омадани Масецро аз цукмномаи соли 445-
и пеш аз милод мебоист мешумурд. 

 
Тасдиќи Дониёл 9:26 

Ин порча мегјяд ки “баъд аз шасту ду цафтсола Масец 
талаф хоцад шуд, ва нахоцад буд”. Маълум намегардад, ки 
дар байни чанд рјз воќеъ хоцад шуд. Аммо, равшан аст, ки 
Исо якчанд рјз баъди чун подшоц вориди Уршалим шуданаш 
маслуб шуда буд. 

 
Шарци ибораи “ќавми раиси оянда” 

Ибораи “ќавми раиси оянда” яъне румиёнанд, ки баъди 
таслиби Исо шацри Уршалим ва маъбадро вайрон карданд, 
воќеае ки соли 70-уми баъд аз милод  рјй дода буд. 

Юсуф Флавиюс шоциди он буда, наќли онро дар китоби 
худ ба номи “†анги яцудиён” овардааст. 
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Раббунии бар™астаи яцуді Сулаймон Ярхі (1070-1105), 
ки ба номи Раші маъруф шудааст, муаллифи  тафсири 23 
маќола дар бораи Талмуд ва Паймони Куцан мебошад. Ј 
исрор мекунад – ва ј танцо нест, – ки Дониёл 9 азобцоеро 
баён мекунад, ки халќи яцуд цангоми вайроншавии Уршалим 
дар соли 70, тацти цукмфармоии сарлашкар Титус мебоист 
медиданд16. 

 
Моше Бен Маймон ва Дониёл  9 

Мусо Бен Маймони раббуні (Мусо Маймониён, 1135 – 
1204) яке аз бузургтарин олимони яцудии асрцои миёна буд. 
Ба сабаби таъсири асосияш бар фикри илоциётишносии яцуд 
јро “Мусои дуюм” меномиданд. Дар мактуби худ ба номи 
“Игерет цатеман” дар ќисмати цафтацо ј тарафдори аќидаи 
муайян мебошад: “Дониёл илми а™оиби замонцоро ба мо 
эълон намуд. Цамзамон, тавре ки он аз мо ницон аст, 
цакимони мјцтарами мо ™устани замонцои ояндаро ба мо 
манъ карданд, чун ™омеаи мардумі ба цая™он омада, бо 
дидани ин ки замонцо гузаштаанд ва Ј (Масец) наомадааст, 
метавонист ба иштибоц андохта мешуд. Аз ин сабаб 
цакимони мјцтарами мо мегјянд: “Аќли касоне ки ваќтцоро 
муайян мекунанд, мебоист бе™о шуда (тацтуллафзан: 
барцамхјрда) мебуд, чунки инцо бо ин амал халќро ба шјр 
меоваранд”. Сипас, цакимон дуо мекарданд, ки ™они чунин 
касон нобуд шуда, цисоботцояшон низ аз байн раванд”17. 

Ин аќида толиби ягон тафсир набуда, басо равшан 
мебошад. 

 
Табиати бемонанди и™роиш 

Мо дидем, ки чі тавр Паймони Куцан тарзи муайяни 
омадани Масецро эълон кардааст, ва чі тавр ин пешгјицо 
царф ба царф дар шахсияти Исои Масец ан™ом ёфтанд. Дар 
робита бо ин арзиш дорад, ки бар цаќиќати зерин ™алби 
диќќат кунем: дар тјли таърихи яцуд беш аз чил нафар даъво 
карданд ки Масеци интизоришуда мебошанд. Аксари онцо 
имрјз фаромјш шудаанд. Дутои ин масеццои козиб ацамияти 
калон доштанд, чунки онцо ќисмцои калони халќи яцудро 
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зери таъсир даровардаанд. Сухан дар бораи Бар Коцба (132-и 
баъд аз милод) ва Шабатай Тсеві (1665-и баъд аз милод) 
меравад. Бале, агар мо суханони мазкурро дар назар гирем, 
маълум аст, ки яке аз инцо 100 сол дертар аз ваќти муайян, ва 
дигаре ќариб 1630 сол дертар омадаанд, то ки инцоро Масеци 
ваъдашуда цисобида тавонем. Це™ яке аз масецони 
даъводошта аз јцдаи исбот кардани даъвои худ бар ин 
пешгјицо набаромадаанд. 

 

2. “Шевет”-и Яцудо 
Яъќуби нахустпадар (ќариби соли 1760-ум пеш аз 

милод) худ ба таври пайѓамбарона омадани Масецро пешгјі 
карда буд. Каме пеш аз марги худ ј дувоздац писараш, 
падарони дувоздац ќабилаи халќи Исроилро аз он чи бо 
наслцояшон рјй хоцад дод, огоц кард (Цасті 49:1,2). Дар 
робита бо пешгјии масециёна суханони Яъќуб дар бораи 
Яцудо ацамияти махсусеро пайдо мекунанд:  

“Чјбдасти салтанат аз Яцудо дур нашавад ва 
ќонунгузор аз камараш, то даме ки Шилј (он ки сулцро 
меоварад, он ки оромиш медицад) биёяд; ва ба Ј ќавмцо 
итоат намоянд” (Цасті 49:10). 

Тафсири масециёнаи Цасті 49:10 дар бораи яцудиён 
“Шилј” яке аз номцои сершумори Масец дар Паймони 

Куцан мебошад. Цатто дар Талмуд бо он метавон вохјрд. 
Ваќте ки Ёханани раббуні (асри 1) дар ™усту™ји шинохтани 
номи Масец мешавад, барояш ™авоб медицанд, ки номаш 
Шилј мебошад18. 

Муаллифони дигар ва матнцое ву™уд доранд, ки ин 
порчаро цамчун пешгјии масециёна мешиносанд: Акилои 
прозелит∗, шогирди Акибос (асри 2); Рашии раббуні, 
Таргуми Онкелос19 (асри 4), ва китоби кјцнаи “Берешит 
Рабба” низ. 

                                           
∗ шахсе ки дини яцудиро ќабул кардааст 
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Маънои калимаи “Шевет” 
Калимаи ибрии “шевет” дар ин ™о цамчун чјбдаст, яъне 

асо ё чјб тар™ума шудааст. Дар Ададцо 17 мо мебинем, ки 
цар яке аз дувоздац сибт як асо ё чјбдасте бо номи бар он 
навишташудаи амири ќабиларо дошт. Он дар байни дигарон 
намоишгари тавоноі ва аслияти ќабила мебошад20. 

Маънои Цасті 49:10 тамоман равшан аст: аслият ва 
тавоноии ќабилаи Яцудо то ба омадани Масец давом хоцанд 
дошт. 

Шикасти миллии Яцудо 
Ваќте ки румиён давлати Яцудоро дар соли 70-уми баъд 

аз милод вайрон карданд, аслияти миллии ќабилаи Яцудо 
нопадид шуд∗. Бале, Масец 40 сол пеш аз ин цодиса ба 
Исроил омада буд. 

Илова 
Ваќте ки Яцудо дар Бобил асир буд, аслияти миллии он 

боз цам аз байн нарафта буд. Дурусттар мебуд, агар 
мегуфтем, ки Яцудо цамчун миллат аз нигоци ™уѓрофиёі ™ой 
иваз карда буд. Дар Цизќиёл 8:1 ва 20:1 мебинем, ки дар ин 
цангом Яцудо доим дорои роцбарияти сиёсі буд; ќабила 
фаќат тацти фармонбардории хори™иён буд. 

                                           
∗ Цамчунин роцбарияти сиёсі аз Яцудо дур гашт, бинобар ин даркор шуд, ки 
Масец пеш аз ин воќеа пайдо шавад. 



 

 19

ÁÎÁÈ ДУ 
 

РЕШАЦОИ МАСЕЦ 
 
 
 

1.  Насабномаи Ј 
 
То соли 70-уми баъд аз милод ва баъдтар аз он цар 

яцуді одатан насабномаи худро муќаррар кардан метавонист. 
Дар 1Ваќоеънома 9:1 мо мебинем, ки дар байни халќ цар 
шахс дар насабномае навишта шуда буд. Барои цар яке 
доштани чунин насабнома а™аб шавќовар буд. Касе ки ба ин 
восита решацояшро исбот кардан наметавонист, исроилі низ 
дониста намешуд, ва ин ба зарари ј буд (ба Эзро 2:59-62; 
Нацемё 7:61-65 муро™иат кунед). 

Ваќте ки исроилі ба ишѓол кардани маќоми расмі ягон 
шјцрат меёфт, исбот кардани насабномааш ё аќаллан шинос 
кардани баъзе аз а™додонаш барояш цатмі буд, ва бе ин ј аз 
маќоми худ мацрум карда мешуд. 

Ин ќайдцои пешакі зарурі буданд, чунки баъзе 
шахсони Паймони Куцан социби ваъдае шуда буданд, ки 
Масец насли бевоситаи онцо хоцад буд. 

Насабномацои ин™илцои Матто ва Луќо 
Дар боби аввали Матто мо насабномаи Юсуф, 

падарандари Исо, ва дар Луќо 3 насабномаи Марям, модари 
Јро, меёбем. Ин воќеият барои оянда хеле муцим мебошад. 
Инак, насабномаи Марям дар Луќо 3:23 то 3821:  

“Ва Исо, ваќте ки ба хизмати Худ шурјъ намуд, 
таќрибан сисола буд, ва чунон ки гумон мекарданд, писари 
Юсуф ибни Элі, ибни Маттот, ибни Леві, ибни Малкі, ибни 
Яннай, ибни Юсуф, ибни Матитё, ибни Омјс, ибни Нацум, 
ибни Цеслі, ибни На™™ой, ибни Мацат, ибни Матитё, ибни 
Шимъі, ибни Юсуф, ибни Йјдо, ибни Йјцонон, ибни Ресо, 
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ибни Зарубобил, ибни Шаалтиил, ибни Нері, ибни Малкі, 
ибни Адді, ибни Ќјсом, ибни Элмадом, ибни Эр, ибни Йјсе, 
ибни Элиэзер, ибни Йјрим, ибни Маттот, ибни Леві, ибни 
Шимъјн, ибни Яцудо, ибни Юсуф, ибни Йјном, ибни Элёќим, 
ибни Малё, ибни Мино, ибни Матато, ибни Нотон, ибни 
Довуд, ибни Йисой, ибни Јбид, ибни Бјаз, ибни Салмјн, ибни 
Нацшјн, ибни Аминодоб, ибни Ром, ибни Цесрјн, ибни Форас, 
ибни Яцудо, ибни Яъќуб, ибни Исцоќ, ибни Иброцим, ибни 
Торац, ибни Ноцјр, ибни Сару™, ибни Рау, ибни Фола™, ибни 
Эбар, ибни Шолац, ибни Ќенон, ибни Арфакшад, ибни Сом, 
ибни Нјц, ибни Ломак, ибни Матушолац, ибни Цанјх, ибни 
Ёрад, ибни Мацалалъил, ибни Ќенон, ибни Анјш, ибни Шет, 
ибни Одам, ибни Худо буд”.  

Ваъдацои Худо ба Иброцим, Исцоќ ва Яъќуб 
Баъд аз соли 2000-уми пеш аз милод Худо борцо ба 

Иброцим ваъда дода буд, ки Масец аз ј хоцад баромад. Дар 
Цасті 22:18 мо мехонем: “Ва цамаи цалќцои рји замин дар 
насли ту баракат хоцанд хост (ё хоцанд ёфт)”. 

Ин ™о дар бораи наслцо сухан нарафтааст, ки ин имкон 
додан метавонист, то фикр кунанд, ки баракат ба чандин насл 
нисбат дода шудааст. Ин насли ягона Масец аст, чунки дар 
бораи Ј Ѓалотиён 3:16 мегјяд. Ва ояти 14-и цамин боб илова 
мекунад, ки  Ј баракати тамоми халќцо хоцад буд. 

Дар солцои 1900-уми пеш аз милод ва дертар, Худо 
борцо ба Исцоќ ваъда дода буд, ки Масец аз ј хоцад баромад. 
Масалан, дар Цасті 26:4 Худо ба Исцоќ гуфт: “ва тамоми 
халќцои замин дар насли ту баракат хоцанд хост (ё хоцанд 
ёфт)”. 

Солцои 1830-и пеш аз милод, Яъќуб, ки дертар Исроил 
номида шуда буд, социби ваъдае шуд, ки Масец аз насли ј 
хоцад буд: “дар ту ва дар насли ту цамаи ќабилацои рји 
замин баракат хоцанд хост” (Цасті 28:14). Минбаъд, 
мукошифа равшан буд: Масец исроилі бояд бошад. Аммо аз 
кадом яке аз дувоздац ќабила Ј хоцад баромад? 
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Масец аз ќабилаи Яцудо хоцад баромад 
Тарафи соли 1760-уми пеш аз милод Яъќуби нахуст-

падар ба дувоздац писаронаш он чиро ки бо авлодонашон рјй 
хоцад дод, эълон карда буд. Ј ба Яцудо гуфт: “Чјбдасти 
салтанат аз Яцудо дур нашавад ва ќонунгузор аз камараш, 
то даме ки Шилј (он ки сулцро меоварад, он ки оромиш 
медицад) биёяд; ва ба Ј ќавмцо итоат намоянд” (Цасті 
49:10).  

Масец аз насли Яцудо хоцад баромад, ва на аз насли 
Бинёмин, на аз Юсуф, Нафтолі, Дон, Ошер, †од, Иссокор, 
Забулјн, Леві, Шимъјн ё Рејбен. 1Ваќоеънома 5:2 (таќрибан 
соли 530-и пеш аз милод) низ чунин цаќиќатро бо суханцои 
дигар изцор мекунад: “Агарчи Яцудо бар бародаронаш 
бартарі пайдо карда, пешво аз ј пайдо шуд”. (Калимаи 
пешво (ба ибрі: nagid) дар ин ™о цамон аст, ки дар Дониёл 
9:25 “амир”аст).  

Охиран, Масец аз кадом оила хоцад баромад? 

Масец аз оилаи Йисой хоцад баромад 
Дар Ишаъёи набі мо ™авоби ин саволро меёбем: “Ва 

навдае аз танаи Йисой берун хоцад омад, ва ницоле аз 
решацояш сабзида, бор хоцад овард” (Ишаъё 11:1). 

(Таргуми Йјнотон Бен Уззиёл19 тафсири масециёнаро ба 
ин порча медицад, чунки онро бо унвони “Масец” 
медароварад!). 

Пас, Масец аз оилаи Йисойи Байтлацмі мебарояд. 
Цамзамон Йисой социби цашт писар буд (муќоиса кунед бо 
3Подшоцон 16). Кадоме аз инцо а™доди Масец хоцад шуд? 

Масец Писари Довуд аст 
Порчацои зиёди Паймони Куцан баён мекунанд, ки 

Масец писари Довуд, писари Йисой хоцад буд. 600 сол пеш 
аз милод Ирмиё чунин баён мекард: “айёме фаро мерасад, – 
мегјяд Худованд, – ки Ман Шохаи одиле барои Довуд 
барќарор хоцам кард, ва… Ј инсофу адолатро дар замин ба 
амал хоцад овард” (Ирмиё 23:5; низ  33:15-ро бинед). 
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Дар Забур 131 (о. 11) навишта шудааст: “Худованд ба 
Довуд ба рості ќасам хјрдааст, ва аз он нахоцад баргашт: 
аз самари батни ту бар тахти ту хоцам гузошт”. 

Худо Худро бо ваъдае вазифадор кард, ки Масец зодаи 
бевоситаи Довуд хоцад буд (низ ба Забур 88:35,36 нигоц 
кунед). 

Исботи ин цаќиќат бо насабномаи Марям 
Тамоми шахсоне ки дар боло зикр шудаанд, дар 

насабномаи Марям мав™уданд. Ин воќеият низ исбот 
мекунад, ки ин пешгјицо таърихан дар шахсияти Исои 
Носирі и™ро шудаанд. 

Шохаи болошавандаи хешовандии Ј дар байни халќи 
яцуд машцур шуда буд, ва аз ин сабаб Јро “писари Довуд” 
(Луќо 18:38,39; Матто 21:9,15; нигаред низ ба 15:22) 
меномиданд. Дар сурате ки воќеият хилофи ин баёнот мебуд, 
сардорони яцуд барои рад кардани даъвои Исо ба масец 
буданаш бо ин далелцо мусаллац мешуданд. Аммо исбот 
беницоят маълум буд, он наметавонист зери шакк ќарор 
дошта бошад. 

Луќои таърихшинос 
Ба ёд орем, ки насабномаи Исо дар Ин™или Луќо ™ойгир 

аст. Донистан шавќовар аст, ки бостоншиносон јро цамчун 
таърихшиноси беницоят даќиќ ва шоистаи боварі медонанд. 
Бостоншиноси машцур Вилям Рамсей мјътаќид аст, ки 
намоиши таърихии цикояи Луќо аз нигоци аслияташ беназир 
аст. Нати™аи тацќиќоти амиќи китоби Луќо, масалан, дар 
китоби ј “The Bearing of Recent Discovery”, сац. 222 ќарор 
дорад. 

 

2.  Зодгоци Масец 
 

Пешгјии Микои набі  
Дар асри 8-уми пеш аз милод Микои Мурашті набі буд 

(Мико 1:1). Ј ба баён кардани зодгоци Масец цидоят карда 
шуд. Дар боби 5 (о. 2) Худо мегјяд: “Ва ту, эй Байт-Лацми 
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Эфрот, ки дар миёни хонаводацои Яцудо аз цама ™авонтарі! 
Аз ту барои Ман Цокиме дар Исроил хоцад баромад, ва 
баромади Ј аз ќадим, аз айёми азал аст”. 

Дар Фаластин ду ™ое ба номи Байт-Лацм ёд карда 
мешуд: яке дар †алил (Ецушаъ 19:15,16) ва дигаре дар Яцудо. 
Барои фарќ кардани инцо он дуввум ™ойро Байт-Лацми 
Эфрот номидаанд. 

Дар ин деца, ки дар дацкилометрии ™ануби Уршалим 
воќеъ аст, Масец мебоист таваллуд мешуд. Хеле ќарнцо пеш 
аз и™роиш Микои набі комилан равшан ™ои ин таваллудро 
пешгјі кард. 

Исботи Паймони Навин  
Паймони Навин  таъкид мекунад ки Исо дар Байт-Лацми 

Эфрот таваллуд шуд. Матто 2:1 мегјяд: “Исо дар айёми 
подшоц Циродус дар Байт-Лацми Яцудо таваллуд ёфт”. 
Инчунин Луќои духтур низ ин цаќиќатро дар боби 2-и 
Ин™или худ (о. 4) тасдиќ мекунад. Фаќат он чиро, ки дар ин 
бора дар робита бо аслі будани наќли Луќо дар боло гуфта 
шуда буд, ба хотир меоварем.  

Тафсири Мико 5:2 
Ваќте ки Циродуси бузург аз таваллуд шудани 

подшоци нав огоц шуд, тамоми саркоцинону китобдононро 
™амъ кард, то ™ои таваллуди Масецро аз онцо фацмида гирад. 
Ва онцо ба ј гуфтанд: “дар Байт-Лацми Яцудо, зеро ки ба 
воситаи набі чунин навишта шудааст” (Матто 2:5).  

Мумкин нест гуфтан, ки ин олимон ин цаќиќатро 
мефацмиданд, чунки Юцанно ба мо дар бораи намояндагони 
халќ наќл мекунад, ки мегуфтанд: “Магар Масец аз †алил 
меояд? Оё дар Навиштацо гуфта нашудааст, ки Масец аз 
насли Довуд ва аз Байт-Лацм, ки деци Довуд буд, бояд ояд?” 
(Юцанно 7:41,42). 

Мо дар тар™умаи Септуагинта (Цафтода) як ишораи 
дигареро меёбем, ки Мико 5:2-ро собит карда умуман ба хубі 
фацмида шудааст. Порчаи зикршуда чунон хуб тар™ума 
шудааст, ки хулоса метавон кард, ки тар™умон маънои матни 
ба забони юноні тар™умашавандаро ба хубі мефацмид. 
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Мико 5 дар Таргуми Йјнотон 
Таргуми Йјнотон Бен Уззиёл низ дар китоби анбиё19, 

тафсири масециёнаи ин порчаро аз ™ониби яцудиён бисёр 
возец нишон медицад. 

 

3.  Исои Носирі 
 
Дар Паймони Навин Исо цаждац бор Носирі номида 

шудааст, ва ин калима ба децаи Носира дахл дорад, ки Ј 
ќисми зиёди цаёташро дар он гузаронидааст. 

Дар солцои 29 то 32-и баъд аз милод Исо дар байни 
яцудиён одатан чун “Исои Носирі” шјцрат ёфта буд. Ќайд 
кардан шавќовар аст, ки цатто бузургтарин мухолифонаш 
Јро чунин меномиданд (Юцанно 18:5,7). Бо чунин тариќ Ј 
он чиро ки анбиё пешгјі карда буданд, и™ро мекард, чунки 
номи Носирі аз нигоци пайдоишаш ба калимаи ибрии 
“netser” наздик мешавад, ки ба маънои “навда”, “шоха”, 
“ницол” мебошад. 

Он чи пайѓамбарон Закарё, Ирмиё ва Ишаъё мегјянд 
Ба сји соли 520-и пеш аз милод буд, ки Закарё дар 

бораи Масец пешгјі кардааст:  
“Худованди лашкарцо чунин мегјяд: инак марде ки 

Навда ном дорад, ва аз решааш хоцад рјид, ва ќасри 
Худовандро бино хоцад кард” (Закарё 6:12), “инак, Ман 
бандаи Худ – Навдаро хоцам овард” (Закарё 3:8).  

Таргуми Йјнотон19 ин ду порчаро низ ба таври 
масециёна тафсир мекунад. 

Беш аз цаштод сол пеш аз Закарё Ирмиё инро пешгјі 
кард: “Инак, айёме фаро мерасад, – мегјяд Худованд, – ки 
Ман Шохаи одиле барои Довуд барќарор хоцам намуд” 
(Ирмиё 23:5). 

Ишаъё низ ба Масец чунин номе додааст: “Дар он рјз 
Навдаи Худованд шукјц ва ™алол, ва меваи замин барои 
баќияи Исроил кибриё ва шавкат хоцад буд” (Ишаъё 4:2). 
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Бозии калимацои ибрі 
Дар се порчаи зикршуда калимаи ибрии “tzеmakh“ аст, 

ки чун “навда”, “шоха”, “ницол” тар™ума мешавад. Цамзамон 
цар яцудии бо Навиштацо ошно метавонист ба таври 
автоматі алоќаеро байни номи “Носирі” ва калимаи 
“tzеmakh” барќарор кунад. Маънои номцо дар Навиштаи Пок 
вазифаи муцимеро мебозад! 

Дар Паймони Куцан ишорацои дигаре низ ву™уд доранд, 
ки ба “Носирі” алоќаманд мебошанд. Масалан, дар Ишаъё 
11:1 мо мехонем: “Ва навдае аз танаи Йисой берун хоцад 
омад, ва ницоле аз решацояш сабзида, бор хоцад овард”. Дар 
ин ™о ибораи “nètser” бо калимаи “ницол” тар™ума шудааст. 

Чаро байтлацмі не? 
Басо таа™™убовар метавон тобид, ки доим сухан дар 

бораи “Исои Носирі”, вале на дар бораи “Исои Байтлацмі” 
меравад, бо ву™уди он ки Ј дар Байт-Лацм таваллуд шуда 
буд. 

Тадќиќоти зерин ин воќеиятро мефацмонанд: Ваќте ки 
Циродуси бузург, шоци берацм ва бемецр фармони ба ќатл 
расондани тамоми кјдакони хурдтар аз ду соларо содир кард 
(Матто 2), Юсуфу Марям Байт-Лацмро тарк карда ба Миср 
роцсипор шудаанд. Чун Циродус мурд, вазъияти сиёсі таѓйир 
хјрда буд: чанде пеш аз маргаш цангоми хуру™и девонагі 
Циродуси бузург Цироди Антипосро аз цукуматдорі бар 
Яцудо барканор сохта, онро ба дасти Аркелоус22, бадтарини 
писаронаш23, супурда васияташро таѓйир дод. Юсуф инро 
шунида, тарсид, ки рафта дар он ™о маскан гирад. Цамин тавр 
Юсуф ва Марям рафтанд, то бо Исои кјдак дар †алил, дар 
Носира маскан гиранд. Исо беш аз бисту цашт сол дар ин ™о 
зиндагі кард. Аз ин сабаб аст, ки Јро “Исои Носирі” 
номиданд.  

Дидани шароити сиёсі, ки ба и™роиши пешгјии 
масециёна мусоидат мекунад, бисёр пуртаъсир мебошад. 

Имрјз цам мунаќќидон бисёр ваќт дар бораи “Исои 
Носирі” мегјянд. Инчунин пешгјие ки “Носирі” номида 
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шудани Масецро эълон мекард, ба тасдиќ шудан, цатто аз 
™ониби душманонаш, идома медицад. 

4.  Аз Миср хондашуда 
 
Цангоми хониши пешгјии Цушаъ дар бораи он ки 

Масец аз Миср хонда хоцад шуд, мо худро дар пеши 
парадокс∗ ќарордошта цис мекунем. Ј инро аз ™ониби Худо 
дар асри 8-уми пеш аз милод эълон мекунад: “… ва писари 
Худро аз Миср даъват намудам” (Цушаъ 11:1). 

Дар Матто 2 мо шарци ин пешгјиро меёбем. Ваќте ки 
Циродус фармони ќатли тамоми кјдакони хурдсолро содир 
кард, Маряму Юсуф ба Миср рафтанд. Онцо баъд аз мурдани 
ин шоц ба Исроил баргаштанд. 

Ин гуна цама чиз равшан мешавад; пайѓамбарон ба 
таври даќиќ баён карданд: Масец дар Байт-Лацм таваллуд 
шуда, Јро  ба номи Носирі ёд хоцанд кард ва Ј аз Миср 
даъват карда мешавад. 

                                           
∗ фикре, ки бо аќидацои маъмулі мувофиќат намекунад  
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ÁÎÁÈ СЕ 
 

ХИДМАТИ МАСЕЦ  
ДАР †ОМЕА 

(29 – 32  баъди милод)  
 
 
 

1. Ќосид 
 

Омадани Оне ки пайѓамбар Малокі ва Ишаъё пешгјі 
кардаанд 

Дар боби сеи китоби Малокии набі мо Масецро 
мешунавем, ки мегјяд: “Инак, Ман ќосиди Худро 
мефиристам, ва роцро пеши Ман холі хоцад кард” (Малокі 
3:1). 

Каме пеш аз ба сацна баромадани Масец пайѓамбаре 
баромада халќро ба ин омадан омода хоцад кард. 

Ишаъё низ дар бораи ин ќосид мегјяд. Ј онро чунин 
меномад: “Овозе нидо мекунад”, ва идома медицад: “Дар 
биёбон роце барои Худованд тайёр кунед” (Ишаъё 40:3). 24 

Ин порча муайян мекунад, ки ќосид дар биёбон хоцад 
буд, ки дар ин бора Малокии набі чизе намегјяд. 

Вазифаи ќосид 
Вазифаи ин ќосид тайёр кардани халќи Исроил барои 

омадани Масец мебошад, тавре ки ба ќабул карданаш моил 
бошанд. Дар дили ин халќ мебоист це™ монеае намемонд, ки 
метавонист ба ќабул кардани Он ки ваъда шуда буд, халал 
мерасонид; ин аст “тариќцои Ј”, ки Забур 83:6 дар борааш 
мегјяд, ва ки мебоист дар дилашон ™ойгир мешуд. Аз цамин 
сабаб аст, ки Ишаъё дар боби 40 (о. 4,5) чунин давом 
медицад:  
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“Цар дара баланд ва цар кјц ва теппа паст хоцад шуд, 
ва партгоц ба дашт ва силсилаи кјццо ба воді табдил хоцад 
ёфт. Ва ™алоли Худованд зоцир хоцад шуд, ва цар ™исм 
якбора онро хоцад дид, зеро ки дацони Худованд онро 
гуфтааст”. 

Дар шахсияти Яцёи ѓјтадицанда, писари Закарё аст, ки 
мо ќосидеро ки баромаданаш эълон шуда буд, мешиносем. 
Хидмати ј дар соли 29 баъд аз милод ќарор дорад. Луќо 
менависад, ки ј дар давоми соли 15-и цукмронии Тибариюс 
(Луќо 3:1) ба мавъиза шурјъ намуд. 

Ќариб це™ ягон пайѓамбар дар тјли 450 сол 
Пайдо шудани Яцёи ѓјтадицанда цангомаеро ба миён 

овард, чунки дар муддати зиёда аз 450 сол дигар пайѓамбаре 
аз ™ониби Худованд дар Исроил барнахоста буд (охирин 
пайѓамбари Паймони Куцан Малокии набі буд). Дар 
шацодати таърихі бар муддати беш аз 450 сол, ки охири 
Паймони Куцанро аз оѓози Паймони Навин  ™удо мекунад, мо 
чунин мехонем: “Ѓаму андјце ки аз замони охири 
пайѓамбарон дида нашуда буд, дар Исроил цукмфармо буд” 
(1Маккабиён 9:27). 

Талмуд дар тацрири бобулі мегјяд, ки баъд аз Ца™™ай, 
Закарё ва Малокі, пайѓамбарони охирин, Рјци пок Исроилро 
тарк карда буд (Синцедриюн 11а). 

Табиати фавќулоддаи пайдо шудани Яцёи ѓјтадицанда 
бо ибораи зерин изцор карда шудааст: “Он ваќт ацли 
Ерусалим ва тамоми Яцудо ва музофоти Урдун назди ј берун 
меомаданд” (Матто 3:5). 

Хидмати Яцёи ѓјтадицанда 
Яцё дар биёбон ѓусли таъмид медод ва таъмиди тавбаро 

барои тарки гуноцон мавъиза мекард. Забони ј зарбадор ва 
пайѓоми ј дилрешкунанда буд: Масец баъд аз андаке ваќт 
хоцад омад ва цар кас бояд тавба кунад, яъне гуноцонашро 
дар пеши Худои зинда эътироф карда, аз онцо пушаймон 
шавад ва ба цамин тарз ба вохјрі бо Масеци ваъдашудаи 
Худо омода шавад. Баръакс, дар сурате ки шахсон Масецро 
ќабул накарда тавба нанамоянд, инцо аз ѓазаби Худо рацо 
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нахоцанд шуд. Дидани порчацои Ин™ил (Матто 3; Марќјс 1; 
Луќо 3; Юцанно 1), ки фаъолияти Яцёи ѓјтадицандаро дар 
биёбони Яцудо шарц медицанд дар робита бо ин фоидаманд 
аст. 

Намоиши Масец 
Матто 3:13 мегјяд, ки цангоми ѓусл додан ва мавъиза 

кардани Яцё Исо низ дар навбати Худ наздаш барои ѓјта 
гирифтан омад. Ин воќеият бо Ишаъё 40 цамоцанг мебошад. 
Дар цаќиќат, мо дар ояти 5 мехонем:  

“Ва ™алоли Худованд зоцир хоцад шуд, ва цар ™исм 
якбора онро хоцад дид, зеро ки дацони Худованд инро 
гуфтааст”. 

Исо, Масец, Худои ™овидони Паймони Куцан инсон 
шуда, хидмати Худро дар ™омеа бевосита баъд аз баромадани 
Яцё сар кард. Дар ин матн Ишаъё дар бораи намоиши Масец 
цамчун “™алоли Худованд зоцир хоцад шуд” сухан меронад. 
Дар робита бо ин  арзиш дорад, ки ба гапи шоциде ки ба 
чашмони худ мушоцида кардааст, гјш дицем. Юцаннои 
шогирд дар бораи Исо чунин шацодат додааст:  

“Ва мо ™алоли Јро дидем, ки ™алоли шоистаи Писари 
ягонаи Падар аст” (Юцанно 1:14). 

Шацодати Юсуф 
Юсуфи Флавиюс, таърихшиноси асри аввали баъд аз 

милод, тасдиќ мекунад, ки Яцёи ѓјтадицанда шахси 
таърихист (“Antiquitates Judaicaе” XVIII, 5:2). 

 

2.  Хидмати Масец дар ™омеа 
 

†ои оѓози хидмати Ј 
Ваќте ки исроилии Паймони Куцан ™ои ™уѓрофии сар 

шудани хидмати Масецро донистан мехост, јро лозим буд, 
ки Ишаъё 9:1,2 хонда барояд:  

“Вай, ки ба танг меоварад, хастагі надорад; дар 
замони аввал таъсираш сабук буд: фаќат замини Забулун ва 
замини  Нафтолиро забт намуд; вале дар замони охир 
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таъсираш ба роци дарё, он тарафи Урдун, †алили халќцо, 
вазнин шудааст. Ќавме ки дар торикі мегаштанд, нури 
азиме диданд; бар онцое ки дар кишвари сояи марг 
менишастанд, нуре дурахшид”. 

 
Чанде маънидодцо оиди Ишаъё 9:1,2 

Ибораи “нури азим” равшании офтобро ифода мекунад 
(муќоиса кунед бо Цасті 1:16). Дар ин ™о нисбат ба Масец 
истилоце ба кор бурда мешавад, ки Малокі 4:2 онро “офтоби 
адолат” ва Юцанно 8:12 “нури ™ацон” меномад. Мисли 
офтоби тулјъкунанда Ј торикицои рјцонии Исроилро 
равшан хоцад кард. Ишаъё 9 даќиќ месозад, ки сокинони 
Забулун ва Нафтолі ва социли кјли †инесор (вилояти †алил) 
аввал шуда ин нурро хоцанд дид. 

Аз ин мебарояд, ки Масец мебоист дар †алил 
хидматашро шурјъ мекард. 

 
Тасдиќи Паймони Навин  

Дар Матто 4:12 то 14 ва 17 мо чунин мехонем: “Чун Исо 
шунид, ки Яцё дастгир шудааст, ба †алил равона шуд. Ва 
Носираро тарк карда, дар Кафарнацум, ки дар канори бацр 
аст, дар цудуди Забулун ва Нафтолі маскан гирифт, то ба 
амал ояд каломе ки бо забони Ишаъёи набі гуфта 
шудааст…Аз цамон ваќт Исо ба мавъиза оѓоз намуд ва 
гуфт: ”Тавба кунед, зеро ки Малакути осмон наздик аст”“. 
Цамон цаќиќат низ бо Луќо 23:5 тасдиќ карда мешавад (цам 
нигаред ба Матто 4:18-25). 

Мјъ™изоти Масец 
Порчацои зиёди Паймони Куцан баён мекунанд, ки ба 

майдон омадани Масец цамроц бо мјъ™изацо хоцад буд. 
Масалан, дар Ишаъё 35:4-6 мехонем:  

“Ба дилцои тарсончак бигјед: “Ќаві бошед! Натарсед! 
Инак, Худои шумо бо интиќом меояд, бо подоши илоции Худ 
меояд: Ј омада шуморо на™от хоцад дод”. Он гоц ланг мисли 
гавазн ™астухез хоцад кард, ва забони гунг тараннум хоцад 
намуд, зеро ки обцо дар биёбон, ва рјдцо дар сацро ™јш хоцад 
зад”. 
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Ишаъё 29:24 мјъ™изаи дигарро низ баён мекунад: “Ва 
онцое ки рјцашон гумроц аст, аз хирад воќиф хоцанд шуд”. 

Сипас Масец шалон, кјрон, карон, гунгон ва шахсонеро, 
ки дар рјци худ роцгум мезананд, шифо хоцад дод. 
 
И™роиши ин пешгјі бо Паймони Навин  исбот шудааст 

Паймони Навин  тасдиќ мекунад, ки ин ва бисёр дигар 
мјъ™изот ба воситаи Худованд Исо и™ро шуданд. Масалан, 
Юцанно 9 дар бораи шифои кјр наќл мекунад, Марќјс 2:3 то 
12 шифои шалро, Матто 15:29 то 31 шифои гунгро ва Марќјс 
7:31 то 37 шифои гунгро. Дар ќисмати ононе ки дар рјц 
гумроц мебошанд, оё наметавон дар бораи масрјон дар 
Матто 4:24 фикр кард? Худованд инцоро, мисли он ки бисёр 
касалицои дигарро низ шифо бахшид. 

 
Мјъ™изацо бо Талмуд тасдиќ карда шудаанд 

Талмуд дар тацрири бобилі (Синцедриюн 43а) тахмин 
медорад, ки мјъ™изот дар цаќиќат аз дасти Худованд Исо ба 
амал омадаанд. Ин баёнот дар Талмуд ба цар сурат куфромез 
кушода мешавад, чунки чунин мјъ™изотро ба ™одугарі 
нисбат медицад (муќоиса кунед бо Матто 12:24). 

 
Шацодати Юстини риёзаткаш 

Дар асарцои ин муаллиф (дар солцои 165-и баъд аз 
милод мурдааст) мо боз як исботи дигари мјъ™изоти 
Худованд Исоро меёбем. Дар фасли 69-и “Сјцбат бо 
Трифон”-аш ј таънацои яцудиёнро, ки бар зидди Худованд 
Исо мебаромаданд, ёд мекунад. Ј мегјяд ки Јро ™одугар ва 
гумроцкунандаи халќ меномиданд. 

 
Шацодати Ориген 

Назди Ориген (солцои 185-254-и баъд аз милод) 
ёдоварии цаммонандро метавон ёфт. Дар ™авоб ба ца™вияи 
зиддимасеции ба ќалами Селсус гуфтані кас, ки онро сји 
соли 178-и баъд аз милод навиштааст, ј цикояи “Contra 
Celsum” (Зидди Селсус)-ро тартиб додааст (I:28), ки дар он ј 
ин мацкумкуницоро бардошта, ба онцо ™авоб медицад.  
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Забур 71 
Оятцои 12 ва 13-и таронаи 71 порчаи Паймони Куцан 

аст дар байни дигарон, ки дар инцо масъалаи хидмати Масец 
дар ™омеа бардошта мешавад. Мо дар ин ™о мехонем: “Зеро 
мискинеро, ки истиѓоса мебарад, ва мазлумеро, ки мададгор 
надорад, халос хоцад кард. Ба бенаво ва мискин шафќат 
хоцад кард, ва ™онцои мискинонро на™от хоцад дод”. 

 
Бечорае ки сјяш фарёд мекашад 

Дар Луќо 18:35 то 43 омадааст: “Ваќте ки Ј ба Ерицј 
наздик мешуд, кјре дар канори роц нишаста, садаќа 
мепурсид; ва чун шунид, ки аз пешаш мардум мегузаранд, 
пурсид: “Ин чист?” Ба вай гуфтанд, ки Исои Носирі меояд. 
Дарцол фарёд карда, гуфт: “Эй Исо, Писари Довуд! Ба ман 
марцамат кун”. Онцое ки дар пеш равона буданд, вайро ба 
хомјш шудан водор карданд; лекин вай боз цам бештар 
фарёд мезад: “Эй Писари Довуд! Ба ман марцамат кун”. Исо 
истода, фармуд, ки вайро назди Ј биёранд. Ва цангоме ки 
наздик омад, аз вай пурсид: “Чі мехоці, ки барои ту 
бикунам?” Гуфт: “Худовандо! Мехоцам бино шавам”. Исо ба 
вай гуфт: “Бино шав! Боварат туро шифо бахшид”. Вай 
дарцол бино гашт ва, Худоро ситоишкунон, аз аќиби Ј 
равона шуд. Ва тамоми мардум инро дида, Худоро цамду 
сано хонданд”. 

 
Беморе ки ёридицанда надошт 

Як мисоли фарёди беморе ки  ёридицанда надошт, дар 
Юцанно 5 воќеъ аст. Сухан дар бораи мардест, ки дар давоми 
38 сол бемор буда, бояд мегуфт, ки касе надорад, то барояш 
ёрі дицад. Јро низ Исо шифо дод. 

 
Дилсјзі ба рондашуда ва бечора 

Дар Луќо 13 ояти 10 ва давомаш мо мисоли дилсјзии 
Масецро ба рондашуда ва бечора меёбем, зеро калимаи 
ибрии таронаи 71-ро чунин низ метавон тар™ума кард. 
Дилсјзі ба бечора ё гадо дар мисоли воќеъ дар Юцанно 9 
(о.8) нишон дода шудааст. 
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Пайѓамбар 
Баъд аз ёд кардани баъзе корцои Масец моро лозим аст, 

ки ба таври кјтоц суханонашро низ ба ёд оварем. Дар 
Такрори шариат 18 Мусо эълон мекунад, ки Масец пайѓамбар 
хоцад буд. Аллакай яцудиёни ќадим ин порчаро цамчун 
пешгјии масециёна фацмида буданд. Дастнависцои Ќумрон, 
ки дар инцо оиди пайѓамбари оянда гуфта мешавад, нишонаи 
он мебошанд. Инак матни Такрори шариат 18:15,17 то 19:  

“Пайѓамбаре мисли ман аз миёни ту, аз бародарони ту 
Худованд Худоят барои ту ба майдон хоцад овард; ба Вай 
гјш дицед…  

Худованд ба ман гуфт: “Он чи онцо гуфтаанд, хуб аст. 
Набие, мисли ту, Ман барои онцо аз миёни бародарони онцо  
ба майдон хоцам овард, ва суханони Худро ба дацони Вай 
хоцам гузошт, ва цар он чи ба Вай амр фармоям, ба онцо 
хоцад гуфт; ва касе ки ба суханони Ман, ки Вай ба исми Ман 
гјяд, гјш наандозад, Ман јро танбец хоцам дод”. 

 
И™роиш 

Исо исбот кард, ки Ј пайѓамбар буд. Ј баъзе воќеацоеро 
пешгјі кард, ки цанјз бояд сурат гиранд, ва метавон 
и™роиши дертари онцоро ба осоні нишон дод25. 

Калимаи ибрие ки мо онро цамчун пайѓамбар тар™ума 
мекунем, на танцо ба маънои касест, ки ояндаро пешгјі 
мекунад,  балки низ ба касе ишора мекунад, ки ба сурати 
умум хости Худоро маълум мекунад. Ин боацамият аст, 
чунки Забур 40 дар ояти 10 даќиќ месозад, ки Масец 
вафодорі, на™от, некі ва ростии Худоро дар Исроил 
(™амоати бузург) маълум месозад. 

Ин™илцо и™роиши тамоми ин пешгјицоро нишон 
медицанд (масалан, мавъизаи болои кјц дар Матто 5 - 7). 
Аммо пазироиши халќи Исроил ба Масецашон чі гуна хоцад 
буд? 
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3.  Аксуламали халќи Исроил нисбати Масеци   
 онцо 

Яке аз парадоксцои бузург 
Халќ бо царорат чашминтизори омадани Масеци 

ваъдашудаи худро дошт, аммо ваќте ки Ј омад, Ј мебоист 
рад карда шуда, нафратзада мегардид. Ин чизест, ки 
пайѓамбарон эълон мекарданд ва ин дар шахсияти Худованд 
Исо  и™ро шудааст. Ишаъё 49:7 дар бораи Масец сухан ронда, 
Јро “нафратзадаи мардум”, “макрацаи халќцо” меномад26. 
Дар Забур 68 ояти 5 Худи Масец боиси нафрати халќ аст:  

“Онцое ки бесабаб аз ман нафрат доранд, аз мјйцои 
сарам зиёд шудаанд. Онцое ки ноцаќ ба ман адоват доранд 
ва маро нест кардан мехоцанд,  пурзјр шудаанд: он чи 
нагирифтаам, бояд баргардонам”. 

Ва дар Забур 108 оятцои 3 ва 4 гуфта мешавад: “Ва бо 
суханони адоват маро ицота менамоянд, ва бе сабаб бо ман 
™анг мекунанд; ба ивази муцаббати ман маро таъќиб 
менамоянд; валекин ман дуогјй”. 

Нафрати сардорони халќ аз Масец 
Ишаъёи набі мегјяд, ки сардорони миллати яцуд аз 

Масец нафрат хоцанд дошт: “Ј мисли навдае ба цузури 
Худованд рјидаааст, ва мисли решае аз замини хушк; Јро на 
симое буд ва на ™амоле, то цавас кунем, ки ба Ј назар 
андозем; ва на намуде буд, то муштоќи дидораш гардем. Ј 
манфур буд ва радди мардум, дардманд ва ран™ур, ва мисли 
касе ки аз вай рјй мегардонанд; Ј манфур буд ва мо Јро 
писанд намекардем” (Ишаъё 53:2,3). 

Истилоци ибрии “’ish”, ки дар ин порча истифода шуда 
аст, “мардум” гуфта тар™ума шудааст, дар байни дигарон ба 
маънои мардумони тавонманд ва баландмаќом мебошад! 27 

Домцои гузошташуда ба Масец 
Дар Забур 34 ояти 7 Масец мегјяд: “Зеро ки бе сабабе 

барои ман доми худро дар цафра пинцон кардаанд; онро 
бесабаб барои ™онам кандаанд”. 
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Мо борцо дар Паймони Навин мехонем ки сардорони 
яцуд домцоро ба Масец мегузоштанд ва тавре барояш савол 
медоданд, ки аз суханонаш афтонанд (Луќо 11:53,54; 14:1-5; 
Марќјс 12:13-17; низ нигаред ба Луќо 6:7). 

Хоциши куштани Масец 
Дар Забур 30 ояти 14 Масец чизи боз цам 

ѓамангезтареро ба забон меронад:  
“Зеро ки маломати касони бисёрро мешунавам; дар 

гирду пешам дацшат аст, чунки онцо бар зидди ман 
маслицатро ба як ™о мемонанд: ба фикри гирифтани ™онам 
афтодаанд”. 

Дар Ин™или Марќјс боби 3 мо и™роиши онро меёбем:  
“Фарисиён фавран берун рафта, бо циродиён дар цаќќи Ј 
машварат карданд, ки чі тавр Јро цалок кунанд” (Марќјс 
3:6). 

Низ Юцанно 11:53 и™роиши ин пешгјиро тасдиќ 
мекунад. 

Рад карда шудани Масец рјзи 15-уми моци нисони соли 
32-и баъд аз милод        

Масец мебоист аз ™ониби халќ ва сардоронаш рад карда 
мешуд. Ин сацнаи пуртаъсир рјзи 15-уми моци нисони соли 
32-и баъд аз милод рјй дод, ваќте ки Исо ба пеши Пилотус 
цозир шуд:  

“Пилотус саркоцинон, сардорон ва мардумро хонда, ба 
онцо гуфт: “Ин Одамро цамчун фосидкунандаи ќавм назди 
ман овардед; ва инак ман дар пеши назари шумо тафтиш 
кардам ва дар Ин Одам аз он айбцое ки шумо ба гардани Ј 
мепартоед, чизе наёфтам; Цамчунин Циродус наёфтааст: 
зеро ки ман Јро назди вай фиристода будам, ва дар Ј це™ 
гуноци сазовори марг ёфт нашудааст; Пас Јро ™азо дода 
озод мекунам”. Вай мебоист ба муносибати ид касеро барои 
онцо озод кунад. Аммо мардум цама фарёд зада гуфтанд: 
“Јро ќатл кун! Барои мо Бараббосро озод кун”. Бараббос 
барои исён ва ќатле ки дар шацр рјй дода буд, дар зиндон 
андохта шуда буд. Боз Пилотус ба онцо сухан ронд, зеро ки 
мехост Исоро озод кунад. Лекин онцо фарёд зада,  гуфтанд: 
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“Јро маслуб кун! Маслуб кун!” Бори сеюм вай ба онцо гуфт: 
“Ј чі баді кардааст? Це™ гуноци сазовори марг дар Ј 
наёфтам; пас, Јро ™азо дода, озод мекунам”. Вале онцо бо 
фарёди баланд исрор намуда, талаб карданд, ки Ј маслуб 
шавад; ва фарёди онцо ва саркоцинон ѓолиб омад. Ва 
Пилотус ќарор дод, ки аз рји талаби онцо амал кунад” (Луќо 
23:13-24). 

 

4.  Яцудои Исќарют 
 
Банди гузашта душмані ва нафрати мардуми Исроилро 

дар муќобили Масец хотирнишон мекард. Низ борцо дар 
Паймони Куцан масъала оиди як марди халќ бардошта 
мешавад, ки бо нафрати тамоман махсус аз Масец нафрат 
дорад. Мо ин касеро, ки пайѓамбарон дар борааш пешгјі 
мекарданд, дар шахсияти Яцудои Исќарют бисёр хуб 
мешиносем. Сухан дар бораи порчацои Забур 40, 54, 68, 108 
ва Закарё 11 меравад. 

Забур 40 
Дар Забур 40 ояти 10 Масец бо забони Довуд мегјяд: 

“Цатто касе ки бо ман дјст буд, ва аз ј дилпур будам, ва ј 
нони маро мехјрд, пошнаи худро бар ман баланд кардааст”. 

 
Дјст ва цамроз 

Пас, ин мард мебоист дјсти Масец мебуд. Бале, Яцудои 
Исќарют дар тјли беш аз се сол ин наќшро, цамчун шогирди 
Худованд Исо (ба цикояцои ин™илцо, хусусан Матто 26:50, 
ки дар он Ј “дјст” номида шудааст, нигаред) бозидааст. Низ 
гуфта шудааст, ки Масец аз вай дилпур буд. Оё мо ин 
пайѓамбариро и™рошуда намеёбем, азбаски Масец хазинаро 
барояш боварі карда буд (Юцанно 12:6 ва 13:29)? 

 
Нони Масец 

Таронаи 40 ояти 10 аз ™узъиёт пур аст! Ин душман 
мебоист нони Масецро (ба ибрі: lekhem) мехјрд. Барои цамин 
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хиёнаткор бурдаеро аз дасти Масец ќабул карда, пеш аз 
“бардоштани пошнаи худ бар Ј” онро хјрд. 

Юцанно 13:21 то 30 и™роиши ин царакатро ба цангоми 
фисци охирин, ваќте ки Худованд Исо бо шогирдонаш ™ашн 
мегирифт, нисбат медицад:  

“Чун Исо инро гуфт, дар рјц музтариб шуд, ва 
шацодат дода, гуфт: “Ба рості, ба рості ба шумо мегјям, 
ки яке аз шумо Маро таслим хоцад кард”. Шогирдон ба 
якдигар нигоц карда, дар цайрат шуданд, ки инро дар бораи 
кі мегјяд. Яке аз шогирдонаш буд, ки бар сандуќи синаи Исо 
такя мезад: Исо вайро дјст медошт; Шимъјни Петрус ба 
вай ишорат кард, то бипурсад: он кист, ки дар цаќќаш чунин 
гуфт. Вай цамчунон бар сандуќи синаи Исо такя зада, 
пурсид: “Худовандо! Он кист?” Исо ™авоб дод: Он аст, ки 
луќмаи нонро ѓјтонда ба вай медицам”. Ва луќмаро ѓјтонда, 
ба Яцудо ибни Шимъјни Исќарют дод. Пас аз он ки луќмаро 
гирифт, шайтон дар вай дохил шуд. Он гоц Исо ба вай гуфт: 
“Он чи мекуні, ба зуді бикун”. Лекин аз нишастагон це™ кас 
нафацмид, ки чаро ба вай чунин гуфт. Баъзецо гумон 
карданд, ки чун цамён дар дасти Яцудост, Исо ба вай 
фармуд, ки цар чи барои ид ба мо лозим аст, харид кунад ё ки 
чизе ба мискинон бидицад. Вай луќмаро гирифта, дарцол 
берун рафт; ва шаб буд”. 

Забур 54 
Дар ин тарона, оятцои 13 то 15, Масец мегјяд: “Зеро ки 

на душман маро мазаммат мекунад, – ман ба ин тоќат 
меовардам; на бадхоцам бар ман такаббур менамояд, – ман 
аз вай пинцон мешудам; балки ту, эй марди цамвазни ман, эй 
цамдам ва цамроци ман, ки ба цамдигар рози дил мегуфтем, 
ва дар хонаи Худо бо цая™он мехиромидем”. 

 
Муносиботи мецрубонона 

Цамчунин дар ин ™о хиёнаткор “дјст” номида шудааст 
ва такрор шудааст, ки Масец аз вай дилпур буд. Дар давоми 
беш аз се сол Яцудои Исќарют бо шогирдони дигар шарики 
наздики Худованд Исо буд. Ва инчунин он чиро, ки ояти 13-и 
Забур 43 эълон карда буд, ба ан™ом расонид. 
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Зиёратцои Хонаи Худо 
Дар ин™илцо мо зуд-зуд мебинем, ки Исо бо 

шогирдонаш ба маъбади Уршалим меравад, ва Яцудо дар 
байни онцост. Дар чунин мавридцо тјдацои мардум барои 
шунидани таълимоти Исо дар маъбад ™амъ мешуданд. 
(Нигаред масалан, ба Луќо 19:47 то 21:38, ва хусусан ба Луќо 
19:47,48 дар алоќа бо 20:45!) Ба цамин сурат, ин пешгјі 
айнан и™ро шуд. 

 
Масхара 

Таронаи 54 оятцои 13 то 15 низ даќиќ месозад, ки 
хиёнаткор мебоист Масецро масхара мекард. Оё ин моро 
водор намесозад, то зуд дар бораи бјсаи Яцудо фикр кунем? 
Оё Худованд Исоро бо бјса таслим кардан масхараи дара™аи 
олі нест? (Нигаред ба Матто 26:47-50). 

Зуд-зуд дар бораи “бјсаи Яцудо” сјцбат меравад, аммо 
оё мо ба “саломгјии Яцудо” диќќат медицем? Дар Матто 
26:49, гуфта шудааст, ки Яцудо “Ассалом, эй устод” гуфта, 
Исоро бјсаи хиёнаткорона кард. 

Одатан ин саломгјі танцо чунин садо медод: “саломат 
боші, эй устод”. Вале тар™умаи тамоман тацтуллафзии 
истилоци юноні ба чунин маъност: “Шод бош, эй устод”! Чі 
куфре, чі нокасиест дар рј ба рји марги дацшатнок ва 
ногузире ки Худованд бар рји салиб мебоист гирифтор 
мешуд! 

Си тангаи нуќра 
Дар Закарё 11 (соли ќариб 520-и пеш аз милод) саволи 

си тангаи нуќрагі, ки Яцудо Худованд Исоро барояшон 
фурјхта буд, ба миён омада буд. Масец аст, ки дар ояти 12 
чунин мегјяд: “… ва онцо музди маро ба ќадри сі сиќли 
нуќра баркашидаанд”. 

Дар Матто 26:14 то 16 мо ин пешгјиро ба хубі 
ан™омёфта меёбем:  

“Он гоц яке аз он дувоздац, ки Яцудои Исќарют ном 
дошт, пеши саркоцинон рафт ва гуфт: “Ба ман чі хоцед дод, 
то ки Јро ба шумо таслим кунам?” Онцо ба вай сі сиккаи 
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нуќра таклиф карданд; ва аз он дам вай фурсат ме™уст, ки 
Јро таслим кунад”. 

Марги хиёнаткор; вазифаи Ј ба дигаре супурда шуд 
Дар нати™аи ин хиёнат Яцудои Исќарют худкуші намуд 

(Матто 27:5). Ќисмати вай  дар Забур 108, оятцои 8 ва 9 
пайѓамбарона  эълон шуда буд: “Умри ј кјтоц шавад; ™оцу 
™алоли јро дигаре бигирад; фарзандони ј ятим монанд, ва 
занаш бева шавад”. 

Пас он вазифае ки Яцудо ишѓол менамуд ва алцол ба 
дасти дигаре мебоист супурда мешуд, кадом буд? Луќо 6:13 
то 16 даъвати Яцудоро цамчун фириста аз ™ониби Худованд 
Исо нишон медицад. Баъд аз марги Яцудои Исќарют шахсе ба 
номи Матто вазифаи јро бар худ гирифт (Аъмол 1:21-26). 

Ќайди охирин 
Пеш аз хулоса додан ба ин фасл муносиб аст даќиќ 

намоем, ки ин рафтори Яцудои Исќарют це™ гоц пешакі 
муќаррар карда нашуда буд. Худо, Худои ™овид, ба 
гузаштани замонцо мутеъ нест, аз гузашта ба цозира ва то 
оянда, Ј пешакі медонист, ки Яцудои Исќарют Масецро бо 
иродаи шахсии худ таслим мекунад. Аз ин сабаб Ј тавонист 
чандин аср пеш хоциш ва амали ин мардро баён намояд. 
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ÁÎÁÈ ЧОР 
 

МАЦКУМШАВІ, 
ЌАТЛ ВА РАСТОХЕЗИ 

МАСЕЦ 
 
 
 

1.  Мацкумшаві 
 
Дар фасли гузашта мо цаќиќати парадоксиеро ќайд 

кардем, ки Исроил Масецро рад карда буд. Ин ™о сухан дар 
бораи чанде аз пешгјицо хоцад рафт, ки солцои зиёде пеш аз 
и™роиши худ ав™и рад шудан, яъне мацкумият ва таслиб 
шудани Масецро даќиќ баён карда буданд. Дар Забур 68, ояти 
4 мо ин шикваи Масецро мешунавем:  

“Онцое ки бесабаб аз ман нафрат доранд, аз мјйцои 
сарам зиёд шудаанд. Онцое ки ноцаќ ба ман адоват доранд 
ва маро нест кардан мехоцанд, пурзјр шудаанд”. 

Мо инчунин Забур 30, ояти 14-ро ба иќтибос оварда 
будем, ки Масец дар он зиќ шуда мегјяд:  

“Зеро ки маломати касони бисёрро мешунавам; дар 
гирду пешам дацшат аст, чунки онцо бар зидди ман 
маслицатро ба як ™о мемонанд: ба фикри гирифтани ™онам 
афтодаанд” (муќоиса кунед бо Марќјс 3:6 ва Юцанно 11:53). 

Масец ба доварі кашонда мешавад 
Ин нафрат ва ин радкуні ва мацкумкуні ба марги 

Масец оварда расониданд, ки дар Паймони Куцан ваъда шуда 
буд. Боби машцури 53-и Ишаъё дар замони пайѓамбарі 
шароитцои доварии Масецро шарц медицад:  
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“Ј ситам кашид, вале гардан фуровард, ва дацони 
Худро воз накард; мисли гјсфанде ки барои забц бурда 
мешавад, ва мисли баррае ки назди пашмтарошонаш безабон 
аст, Ј цамчунон дацони Худро воз накард” (о. 7). 

Оё мо тамоми ин чизцоро ро™еъ ба шахсияти Худованд 
Исо дар ин™илцо намеёбем? Ј бигузошт, то Јро кашида 
баранд, бе ягон мухолифат ва ба це™ навъ Худро цимоя 
нанамуд.   

Ду шоциди бадкин 
Дар Забур 34 (о. 11 ва 12) Масец инчунин мегјяд:  

“Шоцидони бадкин бархостаанд… ба ивази некі ба ман 
баді мекунанд”. 

Ва ояти 15 Забури 37 мегјяд:  
“Ва монанди шахсе гардидаам, ки намешунавад, ва дар 

забонаш далеле нест”. 
И™роиши комили ин суханони пайѓамбарона дар Матто 

26:59 то 62 воќеъ аст:  
“Саркоцинон ва тамоми пирон дар ™усту™ји шацодати 

бардурјѓе бар зидди Исо буданд, то Јро ба ќатл расонанд, 
лекин наёфтанд; бо ву™уди он ки бисёр шоцидони козиб 
омада буданд, це™ наёфтанд. Ницоят ду шоциди козиб 
омада, гуфтанд: Ј мегуфт: Метавонам маъбади Худоро 
вайрон кунам ва дар зарфи се рјз онро аз нав бино кунам. Ва 
саркоцин бархоста, ба Ј гуфт: Це™ ™авоб намедиці? Ин 
чист, ки инцо бар зидди Ту шацодат медицанд? Аммо Исо 
хомјш монд”. 

Ин порча шацодати таъсирноки нафрати одамон 
нисбати Масец аст. Онцо маргашро металабиданд, гарчи Ј 
барояшон фаќат некі мекард ва ягон айбе бар зидди Ј ёфта 
наметавонистанд. 

Бадрафторі нисбати Масец  
Ишаъё 50 тарзи цукм шудани Масецро цангоми доварі 

ба мо мекушояд; ва мо инро аз дацони Худаш мешунавем:  
“Ман тахтапуштамро ба зарбазанцо, ва рухсорамро ба 

ришканцо додаам; рјямро аз хорицо ва туфкуницо пинцон 
накардаам” (о. 6). 
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Матто 26:66,67 и™роиши инро наќл мекунад: “Дар ™авоб 
гуфтанд “Сазовори марг аст”. Он гоц ба сару рји Ј туф 
кардан гирифтанд, ва Јро мезаданд; баъзецо Јро торсакі 
мезаданд”. 

Низ дар Микои набі мо тафсилоти ин цодисаро меёбем 
“... бари рји довари Исроилро бо асо хоцанд зад” (Мико 5:1). 

Матто 27:30 амалі шудани инро ёдовар мекунад: “Ва 
бар Ј туф карданд ва ќамишро гирифта бар сараш 
мезаданд”. 

Ќамчинкорі 
Дар Юцанно 19:1 мо мехонем:  

“Он гоц Пилотус Исоро гирифта, тозиёна зад”. 
Биёед, тозиёнаи румиро ба худ тасаввур кунем. Ба даста 

тасмачацои бисёре васл карда шудаанд, ки дар нјги цар 
кадом як порча оцани тез, санг ё цатто чангаке цаст. Ин чизцо 
пјсти каси ќамчинхјрдаро пора мекарданд ва шакли 
пушташро таѓйир дода, онро як захми бузурги хуншор 
мегардонданд. Дар Забур 128, ояти 3 Масец пайѓамбарона 
дар бораи ќамчинкории худ мегјяд: “Бар тахтапуштам 
шудгоркунандагон шудгор карданд; ™јякцои худро дароз 
карданд”. 

То™и хордор 
Дар Матто 27:29 гуфта шудааст, ки то™и аз хор 

бофташудаеро бар сари Худованд Исо ™ойгир хоцанд кард. 
Сухан дар бораи хорцое меравад, ки дарозияшон метавонист 
аз пан™ то цафт сантиметр мебуд. Дар цолати хушкшудагі 
инцо сахт ва тез буда, мисли сјзанцо хала мезаданд. Онцо ба 
касе ки инцоро дар гирди сараш медошт, ™ароцатцои 
сершумор ва вазнинро меоварданд. Хуне ки аз онцо ™орі 
мешуд, ба мјйцо часпида сабаби бетартиб овезон шудани 
онцо мешуд. Чі намоишномаи дилрешкунандае! Пас, 
фацмост, ки Худо асрцои бисёр пеш аз ин дар бораи 
Масцшудаи Худ гап зада, чиро дар назар дошт:  

“Чунон ки бисёр касон аз Ту дар цайрат монда буданд, – 
зеро ки намуди Ј аз цар шахс, ва симои Ј аз бані одам 
бештар маиб шуда буд!” (Ишаъё 52:14). 
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2. Таслиб 

Забур 21 
Цазор сол пеш аз омадани Исо ин таронаи Довуд 

таслиби Масецро бо тафсилоти хурдтарин шарц медицад. 
Яцудиён царгиз барои ™азо додани бадкор аз таслиб истифода 
намебурданд (онцо бисёр ваќт ™инояткоронро сангсор 
мекарданд; нигаред ба Ибодат 20:2 ва порчацои ѓайра). Аммо 
садцо сол баъд аз тацрири Таронаи 21-и Забур, румиён дар 
Исроил мацкумшудагонро аз тариќи таслиб ™азо медоданд. 

Дар китоби “Pеsiqta Rabbati” яцудиён тафсири 
масециёнаро ба ин тарона медицанд. Тибќи ин матн азобцои 
баёншуда азобцои кафораті мебошанд!28 Инак матни пурраи 
Забур 21: 

1. “Барои сардори муѓанниён. Дар шаъни шафаќи субц. 
Таронаи Довуд. 

2. Худои ман! Худои ман! Чаро маро тарк кардаі? Аз 
на™отам ва аз суханони фиѓонам дур цасті. 

3. Эй Худои ман! Рјзона мехонам, ва маро и™обат 
намекуні, шабона низ, ва маро оромі нест. 

4. Вале Ту, эй Ќуддус (Пок), бар цамду саноцои Исроил 
нишастаі. 

5. Падарони мо ба Ту таваккал мекарданд; таваккал 
мекарданд, ва онцоро рацоі медоді; 

6. Сји Ту фарьёд мекашиданд ва халосі меёфтанд; Ба 
Ту таваккал мекарданд ва хи™ил намешуданд. 

7. Валекин ман кирм цастам, ва на одамизод; нанги 
мардумон цастам ва нафратзадаи ќавм. 

8. Цар кі маро бинад, тамасхур мекунад; лаб 
мекушояд, сар ме™унбонад: 

9. Ба Худованд таваккал карда буд, јро рацо кунад; 
агар дилхоцаш бошад, јро на™от дицад. 

10. Аммо Ту маро аз шикам берун овардаі, бар пистони 
модарам эмин доштаі. 

11. Аз батн бар Ту партофта шудаам; аз шиками 
модарам Ту Худои ман цасті. 
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12. Аз ман дур набош, зеро ки тангі наздик аст, ва 
мададгоре нест. 

13. Говони бисёр маро ицота кардаанд, 
14. Дацони худро бар ман воз кардаанд, мисли шере ки 

медарад ва наъра мезанад. 
15. Мисли об пош хјрдаам; цамаи устухонцоям аз цам 

™удо шудааст; дилам чун мум гардида, андаруни 
амъоям гудохта шудааст. 

16. Ќувватам мисли сафол хушкидааст, забонам ба 
комам часпидааст, ва маро ба хоки мамот ницодаі. 

17. Зеро ки сагон маро ицота кардаанд; тјдаи бадкешон 
гирди маро цамчун шере гирифта, дастцо ва 
поцоямро ма™рјц карданд. 

18. Цамаи устухонцоямро мешуморам, лекин онцо 
тамошокунон аз ман ниќор мегиранд. 

19. Сару либоси маро дар миёни худ таќсим мекунанд ва 
бар пероцани ман ќуръа мепартоянд. 

20. Валекин Ту, эй Худованд, дур набош. Эй ќуввати ман, 
ба мадади ман шитоб кун. 

21. †онамро аз шамшер халос кун, ягонаамро аз дасти 
сагон. 

22. Маро аз дацони шер на™от дец, ва и™обат намуда, аз 
шохцои говони вацші халос кун. 

23. Исми Туро ба бародаронам шјцрат хоцам дод, дар 
миёни ™амоат Туро мадц хоцам кард. 

24. Эй тарсгорони Худо, Јро мадц кунед! Эй тамоми 
насли Яъќуб, Јро ™алол дицед! Ва эй тамоми насли 
Исроил, аз Ј тарсон бошед! 

25. Зеро ки Ј мазлумияти камбаѓалро цаќир ва хор 
намешуморад, ва рји Худро аз вай пинцон надошт, 
балки, чун сји Ј истиѓоса бурд, вайро и™обат намуд. 

26. Цамду санои ман дар ™амоати бузург аз Туст. 
Назрцоямро (ќавлцоямро) пеши тарсгорони Ј адо 
хоцам кард. 

27. Бигзор цалимон бихјранду сер шаванд; толибони 
Худованд Јро мадц кунанд; дилцои шумо то абад 
зинда бод. 
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28. Тамоми аќсои замин Худовандро зикр намуда, сји Ј 
ру™јъ хоцанд кард, 

29. Зеро ки салтанат аз они Худованд аст, ва Ј бар 
халќцо цукмфармост. 

30. Цамаи танумандони замин хјрда, са™да хоцанд кард; 
цар кі ба хок мефурояд ва ™они худро зинда карда 
наметавонад, пеши Ј зону хоцад зад. 

31. Зурёташон Јро ибодат хоцанд намуд, корномацои 
Худовандро ба насли баъдина ривоят хоцанд кард; 

32. Онцо омада, адолати Јро, ки ба амал овардааст, ба 
ќавме ки таваллуд хоцад шуд, наќл хоцанд кард”. 

 
“Дастцо ва поцоямро ма™рјц карданд” 
Дар ояти 17 Масец мегјяд:  
 “Зеро ки сагон маро ицота кардаанд; тјдаи бадкешон 
гирди маро цамчун шере гирифта, дастцо ва поцоямро 
ма™рјц карданд”. 

Калимаи “сагон” ба маънои мардумони ѓайрияцуд 
мебошад (муќоиса кунед бо Матто 15:21-28)29. Пас, ин 
мебоист мардуми хори™і мебуданд, ки дастцо ва поцои 
Масецро ма™рјц мекарданд30, яъне маслубаш мекарданд. 

Матто 27:27 то 31 ба таври равшан ин цаќиќатро тасдиќ 
мекунад:  

“Он гоц сарбозони цоким Исоро ба сарбозхона бурда, 
тамоми фав™ро гирди Ј ™амъ оварданд, ва либоси Јро 
кашида, ™омаи арѓувон ба Ј пјшониданд; ва то™е аз хор 
бофта, ба сараш ницоданд ва ќамише ба дасти рости Ј 
доданд; ва назди Ј зону зада, масхаракунон гуфтанд: 
“Салом, эй Подшоци Яцудиён! Ва бар Ј туф карданд ва 
ќамишро гирифта, бар сараш заданд. Пас аз он ки Јро басе 
истецзо карданд, ™омаи арѓувонро аз танаш кашида, либоси 
Худашро пјшонданд ва Јро берун бурданд, то ки маслуб 
кунанд”. 
 
Либосцои таќсимшуда ва ќуръаандохташудаи Ј 
Ояти 19 ду чизеро, ки ин хори™иён хоцанд кард, даќиќ ба мо 
нишон медицад: онцо либосцои Масецро дар байни худ 
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таќсим карда, бар пероцанаш ќуръа хоцанд партофт. Тамоми 
ин нозукицо царф ба царф и™ро мешаванд: “Ва сарбозон, чун 
Исоро маслуб карданд, либоси Јро гирифта, ба чор цисса 
таќсим карданд, ба цар сарбоз як цисса; ва пероцанро низ 
гирифтанд; лекин пероцан дарз надошт, балки аз боло то 
поён бофта шуда буд. Пас онцо ба якдигар гуфтанд: Онро 
пора накунем, балки ќуръа партофта бинем, ки аз они кі 
мешавад, то ки навишта ба амал ояд, ки мегјяд: Сару 
либоси Маро дар миёни худ таќсим карданд ва бар пероцани 
Ман ќуръа партофтанд. Ва сарбозон чунин карданд” 
(Юцанно 19:23,24). 

 
Устухонцои аз цам ™удошудаи Ј 

Дар ояти 15 Масец мегјяд: “Цамаи устухонцоям аз цам 
™удо шудааст”. 

Чи ибораи вацмнок ва пуртаъсире! Узвцои баданаш, ки 
бо мехцо бар рји салиб кјфта шуда буданд, дар зери вазни 
баданаш ба шјр омада буданд! 

 
Араќи ™абин ва ташнагии Ј 

Оятцои 15 ва 16 андјци беницоят, араќи ™абин ва 
ташнагии Масецро, дар цоле ки Ј гирифтори азобцои 
ногуфтані буд, ёдовар мекунанд: “Мисли об пош хјрдаам… 
Ќувватам мисли сафол хушкидааст, забонам ба комам 
часпидааст…”. 

 
Рјшноі ва торикицо 

Ояти 3 ба пайи цам шудани рјшноі ва торикі ишорат 
мекунад: “Эй Худои ман! Рјзона мехонам, ва маро и™обат 
намекуні, шабона низ, ва маро оромі нест”. 

Мо и™роиши инро дар Марќјс 15:25,33 меёбем: “Ва 
соати сеюм буд, ки Јро маслуб карданд. Чун соати шашум 
расид, тамоми заминро то соати нјцум торикі фаро 
гирифт”. 

Ин торикицо дар Ишаъё 50 низ ёдовар шудаанд 
(муќоиса кунед низ бо Забур 87:2). Дар робита бо 
мацкумияти Масец Худо дар Ишаъё 50:3 мегјяд:  
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“Ман осмонро кисвати сјгворі мепјшонам, ва палосро 
пардаи он мегардонам”. 

 
Торикицои тасдиќшуда аз ™ониби Таллус 

Шацодатцои таърихии ѓайри Навиштаи Пок ву™уд 
доранд, ки ин се соати торикицоро дар рјзи маслуб шудани 
Худованд Исо тасдиќ мекунанд. Таллус, таърихшиноси 
сомарі, ки дар соли 52-и баъд аз милод дар Рум менавишт, 
дар “Цикояцо”и худ инро ёд мекунад. Бадбахтона, ин матн 
гум шуда буд, аммо як порчаи он дар аввали асри се аз 
™ониби Юлиуси Африќонус бардошта шуда буд: “Дар китоби 
севуми “Цикояцо”-и худ Таллус офтобгириро сабаби 
торикицо меномад; ба назари ман ин исбот карда 
нашудааст”31. 

Эътирози Юлиуси Африќонус ацамиятнок аст; дар 
цаќиќат, ба хотири ду сабаб, сухан наметавонист дар бораи 
гирифтани офтоб мерафт. Аввалан, це™ офтобгирие барои се 
соат торикицои ѓализро ба миён намеоварад; сониян, воќеаи 
офтобгирі дар лацзаи моци пурра (Таслиб дар рјзи 
понздацуми моци нисони соли 32-и баъд аз милод, дар 
мобайни моц, цангоме ки моц пур буд, рјй дода буд) 
ѓайримумкин аст. Пас, дар ин ™о як мјъ™изае рјй дод, ки 
пайѓамбарон онро ба таври даќиќ пешгјі карда буданд, ки бе 
мушкилі бо матнцои таърихі исбот шуда метавонист. 

 
Масхараву хорі 

Дар оятцои 7 то 9-и Забур 21 Масец мегјяд, ки Ј аз цама 
тацќир ва тамасхур мешунавад:  

“Валекин ман кирм цастам, ва на одамизод; нанги 
мардумон цастам ва нафратзадаи ќавм. Цар кі маро бинад, 
тамасхур мекунад; лаб мекушояд, сар ме™унбонад: Ба 
Худованд таваккал карда буд, јро рацо кунад; агар дилхоцаш 
бошад, јро на™от дицад!” 

Дар Паймони Навин , дар Матто 27:39 то 44 мо мебинем 
чі тавр ин пешгјі низ и™ро шудааст:  

“Ва роцгузарон Јро дашном дода ва сар ™унбонда, 
мегуфтанд: Ýй! Ту ки маъбадро вайрон карда, дар се рјз аз 
нав бино мекуні! Худатро на™от дец; агар Ту Писари Худо 
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боші, аз салиб фуруд ой. Цамчунин саркоцинон бо 
китобдонон ва пирон Јро истецзо карда, мегуфтанд: 
дигаронро на™от медод, лекин Худашро на™от дода 
наметавонад! Àãàð £ Ïîäøî˜è Èñðîèë áîøàä, àêíóí àç ñàëèá 
ôóð¼ä îÿä, òî áà £ èìîí îâàðåì; Áà Õóäî òàâàêêàë êàðäà 
áóä: àêíóí £ðî ðà˜î êóíàä, àãàð äèëõî˜àø áîøàä. Çåðî £ 
ãóôòà áóä: Ìàí Ïèñàðè Õóäî ˜àñòàì. ˆàì÷óíин ðî˜çàíîíå êè 
áî £ ìàñëóá øóäà áóäàíä, £ðî äàøíîì ìåäîäàíä”. 

Аз ™инояткорон шумурдашуда  
Ишаъё 53:12 аз ду ™инояткор, ки бо Исо маслуб шуда 

буданд, ва низ шафоат барои азияткунандагон ёдовар 
мешавад:  

“… дар ивази он ки ™они Худро ба марг таслим намуд, 
ва аз ™инояткорон (ё: бадкорон) шумурда шуд, ва гуноци 
мардуми бисёреро бар Худ бор кард, ва барои ™инояткорон 
шафоат намуд”.  

Биёед, ин порчаро бо Луќо 23:32 то 34 муќоиса кунем: 
“Äó ™èíîÿòêîððî íèç áî £ áàðîè êóøòàí ìåáóðäàíä. Âà ÷óí 
áà ™îå êè Êîñàõîíàè ñàð íîì äîðàä, ðàñèäàíä, äàð îí ™î £ðî, 
âà îí ™èíîÿòêîðîíðî – ÿêå àç äàñòè ðîñòàø âà äèãàðå àç 
äàñòè ÷àïàø – ìàñëóá êàðäàíä. Èñî ãóôò: “Ýé Ïàäàð! 
Èí˜îðî áèîìóðç, çåðî êè íàìåäîíàíä ÷³ ìåêóíàíä”. 

Зацраю сирко 
Тафсилоти дигари таслиб дар Забур 68, ояти 22 воќеъ 

аст, ки он ™о маслубшуда Худ мегјяд:  
“Ва барои хјрданам зацра доданд, ва дар ташнагиям 

маро сирко нјшонданд”. 
Ёдоварии зацраро32 ки ба Масец пешкаш шуда буд, мо 

дар Матто 27:32 то 35 меёбем:  
“Чун берун рафтанд, касеро, ки Шимъјн ном дошт ва 

аз Ќјрин буд, дида, ма™бур карданд, ки салиби Јро бардорад. 
Ва чун ба ™ое ки †ол™олто, яъне †ои косахонаи сар ном 
дошт, расиданд, сиркои бо зацра омехтае барои нјшиданаш 
доданд, лекин чун чашид, нахост, ки бинјшад. Ононе ки Јро 
маслуб карданд…”. 
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Дар бораи сиркои барои рафъи ташнагі ба Худованд 
пешкашшуда бошад мо дар Матто 27:45 то 48 меёбем:  

“Ва аз соати шашум тамоми рји заминро то соати 
нјцум торикі фаро гирифт. Ва наздик ба соати нјцум Исо 
бо овози баланд фарьёд зада гуфт: Элі, Элі! Лама 
сабаќтані? Яъне: Худои Ман, Худои Ман! Чаро Маро тарк 
кардаі? Баъзе аз цозирон, чун шуниданд, гуфтанд: Ј Илёсро 
мехонад. Дарцол яке аз онцо исфан™еро гирифта, аз сирко 
пур кард ва бар сари най ницода, наздики дацони Ј бурд, то 
бинјшад”. 

Марги Масец 
Ан™ом ёфтани тамоми ин азобцо дар Забур 21, ояти 16, 

шарц дода шудааст, ки Масец дар он ™о ба Худо муро™иат 
мекунад: “…маро ба хоки мамот ницодаі”. 

Сухани охирини маслубшуда дар Забур 30, ояти 6 воќеъ 
аст: “Рјци Худро ба дасти Ту месупорам”. Ин дар Луќо 23:46 
и™ро шуд. 

Дар ќабри одами сарватманд  
Дар Ишаъё 53:9 мо пешгјии масециёнаи боацамияти 

дигарро меёбем:  
“Ва ќабри Јро бо шарирон таъин карданд, вале баъд аз 

мурданаш – бо сарватдоре гјрониданд, гарчанде ки Ј гуноце 
накардааст, ва дар забонаш макре набуд”.  

Бисёр ваќт бадкорон мисли ахлот дар ќисми ѓарбии 
Уршалим, дар оташцои Тјфет сјзонида шудаанд. Чунин буд 
дафни бадкорон. Аммо ояти 9-и Ишаъё 53 нишон медицад, ки 
Худо ба нопок шудани бадани Масец баъд аз мурданаш роц 
надод, балки барои Ј ќабри сарватдореро муќаррар намуд. 
Мо и™роиши ин пешгјиро дар Матто 27:57 то 61 дорем:  

“Ва чун шом шуд, Юсуф ном давлатманде ки аз ацли 
Царомот ва ј низ аз шогирдони Исо буд, омад; Ва назди 
Пилотус рафта, ™асади Исоро талаб кард. Пилотус фармон 
дод, ки дода шавад. Юсуф ™асадро гирифта, ба катони 
тозае печонд ва онро дар ќабри наве ки аз санг барои худ 
тарошида буд, ницод ва  санги калонеро бар дари ќабр 
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ѓелонида, рафт. Марями Ма™далия ва он Марями дигар дар 
он ™о, дар рји ќабр нишаста буданд”. 

Дар матни ибрии Ишаъё 53:9 калимаи “мурдан” барои 
изцори дацшати ™азо дар шакли ™амъ омадааст. 

Синни Ј 
Оё Паймони Куцан ишораеро дар бораи синну соли 

Масец цангоми мурданаш ба мо медицад? Дар Забур 101, ки 
таронаи масециёна мебошад, Масец аз сабаби он ки мебоист 
дар ними рјзцои Худ мемурд, ба Худо фарёд мекунад:  

“Эй Худои ман! Маро дар нисфи рјзцоям набар” (о. 25). 
Ибораи “дар нисфи рјзцоям” барои фацм осон мешавад, 

агар аз Забур 89 бохабар бошем. Ин ™о дар ќатори чизцои 
дигар, сухан кјтоц, дар бораи зиндагии инсон бар рји замин 
меравад. Ин ™о дар ояти 10 мо мехонем: “Рјзцои умри мо 
цафтод сол аст… ифтихори онцо аз зацмат ва ™афо иборат 
аст, зеро ки зуд гузашта меравад, ва мо низ парвоз 
мекунем”. 

Азбаски давомнокии миёнаи цаёти як исроилі 70 сол 
буд, маънои ибораи “дар нисфи рјзцоям” возец мегардад. 
Худованд Исо ин пешгјиро низ и™ро кард, зеро ки Ј дар 
синни зиёда аз 33-солагі мурд. Ј хидмати Худро дар ™омеа 
сји сисолагі шурјъ карда буд (Луќо 3:23) ва дар давоми 
таќрибан се сол, то дами бар рји салиб мурданаш, онро 
идома дод.  

Це™ устухони шикастае 
Пешгјии андак а™оибе дар бораи Масец дар Забур 33, 

ояти 21 ™ой дорад:  
“(Худои †овид) цамаи устухонцои јро нигоц медорад; 

це™ яке аз онцо шикаста нахоцад шуд”. 
Цангоми хониши Юцанно 19:31 то 33 цамааш фацмида 

мешавад: “Лекин, азбаски рјзи ™умъа буд, барои он ки ™асад 
дар рјзи шанбе бар рји салиб намонад, зеро ки он шанбеи 
бузург буд, бинобар ин яцудиён аз Пилотус хоциш карданд, ки 
соќи пойцои онцоро бишкананд ва поён фуроваранд33. 
Сарбозон омада, соќи пойцои он ду нафарро, ки бо Ј маслуб 
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шуда буданд, шикастанд; чун назди Исо омаданд ва диданд, 
ки аллакай мурдааст, соќи пойцои Јро нашикастанд”. 

Мавќеи ™уѓрофии мурданаш 
Аз замони Иброцим (берун аз соли 2000-и пеш аз 

милод) ™ои мурдани Масец маълум буд. 
Цасті 22:1 то 19 сацнаи ќурбонии Исцоќро нишон 

медицад. Ин воќеа дар яке аз кјццои сарзамини Мјриё рјй 
дод (ба ибрі: Erèz ha-morijah, о. 2). 

Мјриё кјцест, ки маъбади Уршалим бар он воќеъ буд 
(2Ваќоеънома 3:1). Инчунин “Сарзамини Мјриё” номи 
атрофцои Уршалим аст. Исцоќ дар он ™о маргро наёфт; чунки 
чун писари Иброцим ј фаќат намунаи Масец буд. Иброцим 
ба ™ои ќурбонии Исцоќ (пас ин кјци Мјриё набуд, балки як 
кјц дар наздики он) Йецјва-йире (Худои ™овид дар он ™о 
хоцад дид, муќоиса кунед бо о. 14 ва 7,8) ном дод. Яъне, бар 
ин кјц Худо ќурбонии цаќиќиеро, ки Исцоќ танцо намунааш 
аст, цозир хоцад кард. Барои цамин аст, ки Цасті 22:14 
мегјяд: “Ва Иброцим номи он маконро Адјной-йирэ хонд; 
бинобар ин то имрјз гуфта мешавад: Дар кјци Худованд 
бояд цозир шавад”. 

Худованд Исо воќеан дар сарзамини Мјриё, берун аз 
Уршалим, бар кјци †ол™олто (Юцанно 18 ва 19; Ибриён 
13:12), ™он супурд. Ин пешгјі низ ан™ом ёфт! 

Ацамияти азобцо ва марги Масец 
Муцим аст, ки азобцо ва марги Масецро дар матни васеъ 

ќарор дицем, то ацамияти воќеии онцоро сан™ида гирем. Дар 
порчацои зиёди Ацдцои Ќадим ва †адид (масалан Забур 13) 
Навиштаи Пок тасдиќ мекунад, ки тамоми инсонцо, бе 
истисно, гуноц кардаанд. Румиён 3:22,23 мегјяд:  

“Адолати Худо ба воситаи бовар ба Исои Масец барои 
цамаи боваркардагон; зеро ки це™ тафовуте нест, чунки 
цама гуноц карда, аз ™алоли Худо мацрум шудаанд”. 

Худо Худои комилан пок ва одил аст (Ецушаъ 24:19; 
Забур 7:11) ва Ј ба це™ ва™ц гуноцро, яъне цар он чиро, ки 
дар мухолифат бо фикрцову ву™уди Ј бошад, тоќат карда ё 
сарфи назар карда наметавонад (нигаред ба Цабаќќуќ 1:13). 
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Дар нати™аи ин Ј бояд цар ву™уди инсониро ба цалокат 
мацкум кунад. Аммо Навиштаи Пок боз мегјяд, ки Худо 
муцаббат аст (1Юцанно 4:8) ва барои цамин Ј намехоцад, то 
инсон гум гардад. Ј “мехоцад, ки цамаи одамон на™от ёбанд 
ва ба дониши рості бирасанд” (1Тимотиюс 2:4). Пас, лозим 
буд, ки Худо воситаи бахшидани гуноц ва на™оти абадиро, бе 
ин ки ба ќуддусият ва адолати Худ тацдид карда бошад, 
пайдо кунад. Бе  он ки як шахси пок ва бегуноц чун ™онишин 
доварии Худоро аз сар гузаронад, ин кор номумкин буд. 
Цамин тавр Худо Писари Худро фиристод, ки цамчун инсон 
дар рји замин зиндагі кунад. Дар бораи Худованд Исо сухан 
ронда, Навиштацо даќиќ мегјянд, ки Ј ягон гуноцe 
накардааст (1Петрус 2:22) ва дар Паймони Навин  навиштацо 
цафт бор Јро “одил” меноманд. Ваќте ки Худованд Исо бар 
рји салиб буд, Худо гуноцони тамоми касонеро ки ба Ј 
бовар доранд, ва низ гуноцони тамоми касонеро ки дар оянда 
ба Ј бовар хоцанд кард, бар Ј бор карда буд. Дар давоми се 
соати торикицо Худо Јро бо тамоми гуноцкорон яке дониста, 
тамоми ѓазаби Худро бар Ј рехт (1Петрус 2:24; 2Ќјринтиён 
5:21; Ишаъё 53:10). Ин буд лацзае ки Худо аз Масцшудаи 
Худ рјй гардонда буд, лацзае ки ин фарёди дилхарош садо 
дод: “Худои Ман! Худои Ман! Чаро Маро тарк карді?” 
(Забур 21:2; Матто 27:46). Баъд аз ин Ј мурд (Матто 27:50). 
Кори на™от ан™ом ёфт (Юцанно 19:30). Минбаъд Худо 
метавонад ба цар гуноцкоре ки сји Худованд Исо бо дили 
пуртавба рјй меорад ва, ба оне ки бо дуо ба гуноцони худ 
пеши Ј иќрор мешавад (1Юцанно 1:9), бахшиши бепоёнро 
ато кунад. Ин бахшоиш танцо бар асоси хуни рехташуда бар 
салиби †ол™олто (Эфсјсиён 1:7) барояш бахшида мешавад. 
Ибриён 9:22 таъкид мекунад, ки це™ бахшоиши гуноцон бе 
рехтани хун мумкин нест. Цамин тавр, он чи мо дар Ишаъё 
53:3 то 6 мехонем, и™ро шуд:  

“Ј манфур буд ва радди мардум, дардманд ва ран™ур, ва 
мисли касе ки аз вай рјй мегардонанд; Ј манфур буд ва мо 
Јро писанд намекардем. Аммо Ј беморицои моро ба сар 
мебурд, ва ба дардцои мо мубтало буд, валекин мо гумон 
бурдем, ки Јро Худо зада, ба мусибат ва азиятцо гирифтор 
кардааст. Ва цол он ки Ј аз ™иноятцои мо ма™рјц, ва аз 
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гуноццои мо афсурдахотир шудааст; сазои осоиштагии мо 
бар Јст, ва ба воситаи ™ароцатцои Ј мо шифо ёфтаем. 
Цамаамон мисли гјсфандон гумроц будем: цар яке ба роци 
худ мерафтем; ва Худованд гуноци цамаи моро  ба гардани Ј 
монд”.  

 

3.  Баъзе мушоцидацо аз Ишаъё 53 
 

†ои муцимеро, ки боби 53-и Ишаъё дар пайѓамбарии 
масециёна ишѓол мекунад, барояш нисбат дода, мо каме оиди 
он андеша мекунем.  Аз рји цаќ мебуд, агар порчаеро аз ояти 
13-и боби 52 то охири боби 53 “Ин™или Ишаъё” меномидем. 
Беш аз 700 сол пеш аз таваллуди Исо Масец ба воситаи 
пайѓамбар маълум кард, ки бар хилофи цар интизорі “умеди 
Исроил”, Масеци интизоришуда, аз ™ониби халќ нафрин ва 
рад карда мешавад. Ѓайр аз он, ин “Ин™ил” нишон медицад, 
ки агар Масец мебоист аз ™ониби одамон азоб мекашид, низ 
Ј мебоист аз ™ониби Худи Худо зада мешуд, ба тавре ки 
Худи Ј одил буда, барои беадолатон мемурд, то онцоро аз 
гуноцонашон на™от дицад. 

Аслияти китоби Ишаъё   
Дар ќисмати аслі будани пайѓамбарицои Ишаъё ва 

шацодати раднашавандае ки аз инцо мебарояд, биёед, он чиро 
ба хотир орем ки дар муќаддима дар бораи тафсири Цафтода 
ва лјлапечи пурраи Ишаъё, ки дар Ќумрон ёфт шуда буд, 
гуфта мешавад: боби 53 дар цар ду мавќеъ комилан цузур 
дорад. 

Тафсири нави яцудии Ишаъё 53 
Имрјзцо яцудият тафсири масециёнаи ин порчаи 

Ишаъёро сарфи назар намудааст. Цамзамон адабиёти яцуді 
нишон медицад, ки цамеша чунин набуд. Назари аз цама 
бештар пацншуда байни яцудиёни имрјза ин аст, ки 
“хидматгори Худои †овид” Масец не, балки халќи Исроил ё 
ќисми он мебошад. Халќ бояд аз тамоми азобцое ки дар ин 
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матн омадаанд, гузарад. Агар мо ин оятцоро аз наздик дида 
бароем, ин гуна тафсир ќабулнашаванда аст.  Дар цаќиќат:  
— Кай халќи Исроил ё ќисми он барои гуноцони дигарон 
азоб кашид? Мувофиќи Цизќиёл 14:12 то 20 цатто одамони 
одил мисли Нјц, Дониёл ё Айюб натавонистанд ин корро ба 
™о оваранд!  
— Оё шахси дигари исроилие аст, ба ™уз Масец, ки дар 
борааш гуфтан мумкин мебуд, “ки Ј гуноце накардааст, ва 
дар забонаш макре набуд” (о. 9)?  
— Дар кадом лацза халќи Исроил ё ќисми он дар ќабри 
сарватманд ва на дар ќабри шарир буд (о. 9)?  
— Дар ояти 8 “Хидматгори Худои †овид” ба таври возец аз 
халќи Худо фарќ карда шудааст. Пас, бо ву™уди ин оё 
метавон “хидматгори Худои †овид”-ро бо халќи Исроил яке 
донист? 

Тафсири масециёна дар адабиёти яцуді 
Тавре ки гуфта шуд, як силсила матнцое дар адабиёти 

яцуді мав™уданд, ки ба Ишаъё 53 маънои масециёна 
медицанд. Мо онцоро меёбем, масалан, дар Талмуди Бобил, 
Синцедриюн 98б,  дар наќли Абкат Рокил аз китоби Пескита 
(соли 700-и баъд аз милод), дар мулоциза бар рји Цасті 1:3-и 
раббуні Мусои Цадаршан (асри 11), ва дар китоби Раббот 
(соли 300-и баъд аз милод дар порчаи алоќаманд ба Рут 2:12. 
Алшеши раббуні (асри 16) дар бораи Ишаъё 53 гуфтааст: 
“Раббуницои пири мо, мувофиќи шацодати анъана ќабул 
кардаанд, ки ин ™о сухан дар бораи Подшоц Масец меравад. 
Мо дар фикри Довуд онцоро пайраві мекунем, яъне ки 
Масец бе ягон шакк мавзји ин пешгјі мебошад”34. 

Дар Мидроц Танкумо (асри 9-ум?) порчаи: “Инак 
Хидматгори Ман цакимона рафтор хоцад кард” чунин тафсир 
карда мешавад: “Подшоц Масец бузург аст, бархоста, баланд 
бардошта шуда, олитар аз Иброцим, болотар аз Мусо, 
фавќтар аз фариштагон, ки хидматгор мебошанд”35. 
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Таргуми Йјнотон  Бен Уззиёл19 парафрази∗ арамии анбиёст, 
ки анъанаашон ба асри пеш аз Масец (!) мебарояд, цатто 
унвони Масецро ба ибораи зерин илова мекунад: “Инак 
Хидматгори Ман цакимона рафтор хоцад кард”!36 Ин гуна 
мисолцоро бисёр овардан мумкин буд; аммо мо бештар 
мехоцем ба мавзји худ идома дицем ва аз худ пурсем, ки ин 
пешгјицо, ки дар ќисми зиёди худ дар “замони пайѓамбарі” 
навишта шудаанд, дар шахсияти таърихии Исои Носирі и™ро 
шудаанд. 

Баъзе шарццо бар матни Ишаъё 52 ва 53 
Ишаъё 52:13: “Инак, бандаи Ман комёб хоцад гардид, 

олиќадр ва болодаст ва ницоятдара™а баланд хоцад шуд”. 
Тантанаи Масец пеш аз баёни азобцои бузурги Масец 

намоиш дода шудааст. Масец бархеста (аз ќабр: Аъмол  2:24), 
боло бардошта шуда (баъд аз суудаш: Аъмол 1:9) ва дар ™ои 
олі ™ойгир хоцад шуд (ба дасти рости Худо, бар тахт: 
Марќјс 16:19). 

 
Ишаъё 52:14: “Чунон ки бисёр касон аз Ту дар цайрат 

монда буданд, - зеро ки намуди Ј аз цар шахс, ва симои Ј аз 
бані одам бештар маиб шуда буд!”. 

Дар ин ™о сухан дар бораи Масеци аз ™ониби одамон 
ноцаќ цукмшуда меравад: бадани Худованд Исо пора 
гардида, пушти Ј хуни зиёд медод, ваќте ки  Пилотус 
фармуд, то Ј (бо тасмацои чармие, ки шояд бар нјгцояшон 
порчацои охани тез, сангцо ё чангцо сахт карда шудаанд) 
тозиёна зада шавад (Юцанно 19:1). Бар сараш то™и хорро 
ницоданд, тавре ки аз мјйцояш бар рјяш хун ™орі мешуд 
(Юцанно 19:2). 

 
Ишаъё 52:15: “Ончунон Ј халќцои зиёдро дар цайрат 

хоцад андохт; подшоцон пеши Ј дацони худро хоцанд баст, 
зеро он чиро, ки ба онцо цикоят карда нашуда буд, хоцанд 
дид, ва он чиро, ки нашнида буданд, хоцанд фацмид”. 

                                           
∗ иборае, ки маънои ягон ибора ё калимаро бо шарцу эзоц баён мекунад, мас., 
“шоци цайвонот” ба ™ои “шер” ва ѓайра. 
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Он цаќиќате ки Исо Масец буда, бад цукм карда шуда 
буд, дертар берун аз марзцои Исроил маълум шуда буд ва ин 
цодиса дар тамоми олам инъикоси бузург дошт (Румиён 
15:18-21). Цатто подшоцон дар ин бора шуниданд (Аѓрипос: 
Аъмол 26: 27,28; ќайсари (шоцаншоци) Рум: Аъмол 25:11-12; 
ва ѓайра).  

 
Ишаъё 53:1: “Кист, ки ба овозаи ба гјши мо расида 

бовар карда бошад, ва кист, ки бозуи Худованд ба вай зоцир 
гардида бошад?”. 

Гарчи пайѓом оиди Масец ва азобцои Ј дар тамоми 
олам пацн шуда бошад цам, Ј бо бисёр нобоварі вохјрд. 
Байни яцудиён хеле кам бовар карданд (Юцанно 12:37,38). Ва 
байни ѓайрияцудиён Ин™ил бо мухолифати бисёр рј ба рј 
шуд (ва рј ба рј мешавад). 

 
Ишаъё 53:2а: “Ј мисли навдае ба цузури Худованд 

рјидааст, ва мисли решае аз замини хушк”.  
Ин оят дар бораи нумји Масец аз хурдтаракі (калимаи 

ибрии “yonéq”: “наврас” ба маънии дигар “ширхјр”-ро 
дорад). Худованд Исо “пеши Ј” калон шуд, яъне дар 
мушоракати комил бо Худои Худ (Луќо 2:40-52). Ј  
цамчунин дар байни мардуми дилсахт, нобовар ва дорои 
дини мурда калон шуд. Ј цамчун “аз замини хушк” баромад. 

 
Ишаъё 53:2 б, 3: “Јро на симое буд, на ™амоле, то цавас 

кунем, ки ба Ј назар андозем; ва на намуде буд, то муштоќи 
дидораш гардем. Ј манфур буд ва радди мардум, дардманд 
ва ран™ур, ва мисли касе ки аз вай рјй мегардонанд; Ј 
манфур буд, ва мо Јро писанд намекардем.”. 

Фикре ки яцудиён дар бораи Масец доштанд, ин буд, ки 
рацонанда мебоист аз юѓи румиён озод мекард. Барои цамин 
онцо Худованд Исоро, ки дар сурати “хидматгори Худои 
†овид” омада, фурјтан буд, хор медиданд. Пеш аз цама 
сардорони халќ Јро рад карданд (калимаи ибрии “ishim” ба 
маънои махсус одамони баландмаќом мебошад). Шумораи 
касоне ки ™алоли Јро “… ™àëîëè øîèñòàè Ïèñàрè ÿãîíàè 
Ïàäàð…“ (Юцанно 1:14) шинохтанд, камтар шуд.  
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Ишаъё 53:4а: “Аммо Ј беморицои моро ба сар мебурд, 
ва ба дардцои мо мубтало буд”. 

Дар давоми зиндагии Худ дар рји замин Худованд Исо 
бо азоби беморони сершумори Исроил аз тацти дил цамдард 
буд, ва онро дар дили Худ мебардошт (Матто 8:16,17; 
Юцанно 11:33-36). (Õотирнишон месозем, ки ояти мо на дар 
бораи ќонуншиканицо ё ™иноятцо, балки дар бораи азоб ва 
дардцо мегјяд!) 

 
Ишаъё 53, 4б то 6: “Âалекин мо гумон бурдем, ки Јро 

Худо зада, ба мусибат ва азиятцо гирифтор кардааст. Ва 
цол он ки Ј аз ™иноятцои мо ма™рјц, ва аз гуноццои мо 
афсурдахотир шудааст; сазои осоиштагии мо бар Јст, ва 
ба воситаи ™ароцатцои Ј мо шифо ёфтаем. Цамаамон 
мисли гјсфандон гумроц будем: цар яке ба роци худ 
мерафтем; ва Худованд гуноци цамаи моро  ба гардани Ј 
монд”. 

Душмание ки Масец аз ™ониби румиён ва яцудиён (он 
чи гуноцашонро кам намекунад!) дучор мешуд, як чиз аст; 
аммо ин ™о сухан дар бораи се соати торикицост, ки Худо дар 
ин муддат доварии гуноцони тамоми касонеро ки тавба 
мекунанд, ба гуноцонашон иќрор мешаванд ва ба ќурбонии 
кафоратии †ол™олто таваккал мекунанд, бар Ј гузошт 
(1Юцанно 1:9; Румиён 3:23-36). 

 
Ишаъё 53:7: “Ј ситам кашид, вале гардан фуровард, ва 

дацони худро воз накард; мисли гјсфанде ки барои забц бурда 
мешавад, ва мисли баррае ки назди пашмтарошонаш безабон 
аст, Ј цамчунон дацони Худро воз накард”.  

Худованд Исо бе ин ки Худро цимоя кунад, Худро ба 
мацкумият гузошт. Дар Матто 26:62 ва 27:12 то 14 мо 
и™роиши царф ба царфи ин порчаи Ишаъёро мебинем. 

Дар Паймони Куцан цайвонцоро барои гуноц ба 
ќурбоні меоварданд; ќобили ќайд аст, ки дар ин порчаи 
Ишаъё аллакай дар он замон мефацмиданд, ки ќурбоницо 
фаќат намунае аз ягона ќурбонии Масец буданд, ки аз гуноц 
бозхарид мекард! 
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Ишаъё 53:8: “Ј аз банд ва аз доварі гирифта шуд, ва 
кист, ки бо насли Ј мубоциса намояд? Зеро ки Ј аз замини 
зиндацо ќатъ карда шуд; барои гуноццои ќавми Ман ба Ј 
осеб расид”. 

Мацкумшавии Худованд Исо нати™аи доварии сохта ва 
комилан фасоді буд. Ваќте ки сухан дар бораи доварие 
мерафт ки айбдоршавандаро ба марг мерасонд, шјрои олии 
яцудиён бо шоцидоне ки ба фоидаи мацкумшаванда шацодат 
медоданд, мулоќот мекард. Цимоятгарони Исо дар ку™о 
буданд? Аъзоёни шјрои олі шитоб мекарданд, ки ин 
мацкама зуд ба поён расад. Кі метавонад вайроншавии ин 
наслро шарц дицад? Он Масецро ба ќатл расонд! Аммо дар 
айни замон Ј барои тамоми халќи Исроил мурд (муќоиса 
кунед бо Матто 1:21; Юцанно 11:50,51)! 

 
Ишаъё 53:9: “Ва ќабри Јро бо шарирон таъин карданд, 

вале баъд аз мурданаш – бо сарватдоре гјрониданд, гарчанде 
ки Ј гуноце накардааст, ва дар забонаш макре набуд”. 

Ќабри шарирон дар водии Цинном, берун аз Уршалим, 
дар ™ое ки ахлотро (ифлосицоро) месјзонданд, воќеъ буд. 
Аммо Худо нагузошт, ки бадани Масцшудаи Ј ба ин 
вайроншаві дучор шавад. Јро дар ќабри сарватдор Юсуфи 
Царомоті (Матто 27:57-60) гузоштанд. Се шацодати 
цаввориён бегуноции Исоро тасдиќ мекунанд: 

- Ј аз гуноц бехабар буд (Павлус дар 2Ќјринтиён 5:21). 
- Ј гуноце накардааст (Петрус дар 1 Петрус 2:22). 
- Дар Ј гуноце нест (Юцанно дар 1Юцанно 3:5). 
 
Ишаъё 53:10: “Валекин хости Худованд ин буд, ки Јро 

зарба зада, ба дардцо гирифтор кунад; ваќте ки Ј ™они 
Худро кафорат намояд, насл дида умраш дароз хоцад шуд, ва 
хости Худованд дар дасти Ј муяссар хоцад гардид”. 

Дар тјли се соати торикицо, ваќте ки Худованд Исо бар 
салиб, зери бори хатоцое ки Худ накардааст, ќарор дошт, 
Худои пок ва одил мебоист Јро тарк мекард (Матто 27:46) ва 
Јро барои гуноцкорон азоб медод. Аммо ваќте ки Исо кори 
кафоратро ан™ом дод, “Ј рјзцояшро дароз кард” ва Јро дар 
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рјзи севум аз байни мурдагон бархезонд (Аъмол 1:3; 
10:40,41; Румиён 6:9; Вацй 1:18; ва ѓайра).  

 
Ишаъё 53:11: “Ј аз зацмати ™они Худ самар дида, ќонеъ 

хоцад шуд; Бандаи Одили Ман бо дониши Худ мардуми 
бисёрро сафед хоцад кард, ва гуноццои онцоро ба дјши Худ 
хоцад бардошт”. 

Кори кафоратии Ј оќибатнок буд: одамон аз 
хатоцояшон озод шуданд; инцо “самари зацмати ™они Ј” 
шуданд. Ба воситаи Ј тамоми касоне ки бовар доранд,  пеши 
Худо сафед карда шуданд (Румиён 3:26). 

 
Ишаъё 53:12: “Бинобар ин Ман ба Ј дар миёни бузургон 

циссае хоцам дод, ва Ј ѓаниматро бо зјроварон таќсим 
хоцад кард, дар ивази он ки ™они Худро ба марг таслим 
намуд, ва аз ™инояткорон шумурда шуд, ва гуноци мардуми 
бисёреро бар Худ бор кард, ва барои ™инояткорон шафоат 
намуд”. 

Худованд Исо бо хости Худ зиндагиашро дод (Ј онро 
ба марг супурд; Юцанно 10:17,18) ва Ј аз ќонуншиканон (ба 
забони ибрі: posh’im = ™инояткорон, исёнгарон) цисоб карда 
шуд (Луќо 23:33); барои цамин дар оянда Худо мукофоти 
Јро медицад, подшоции масециёнаро, ки “ѓанимат”-и Ј 
мебошад (нигаред ба Вацй 20:6); баќияи бовафои Исроил 
(боќувватон) дар он ™о бо Ј цамќисмат хоцанд шуд. Ба рји 
салиб Худованд Исо барои касоне ки лоиќ набуданд, шафоат 
мекард (Луќо 23:24). Ј гуноци бисёриро бардошт, аммо на аз 
цамаро (муќоиса кунед бо Ибриён 9:28; Марќјс 10:45). Он ки 
хатоцояшро пеши Худо эътироф накунад ва Јро барои 
ќурбонии Исо,  Масцшудаи Ј, шукр нагузорад, худаш 
доварии абадии Худоро мебардорад (Матто 25:41,46). Аммо 
имрјз цанјз рјзи файз аст; он ки ба назди Худованд Исо 
меояд, цанјз на™от ёфта метавонад (Матто 11:28-30)! 
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4.  Растохез 
 

Растохези Масец низ дар Паймони Куцан эълон шуда 
буд. Дар Забур 15 оятцои 8 то 11 Худи Масец мегјяд:  

“Цамеша Худовандро пеши назари худ мебинам, зеро ки 
Ј ба ямини ман аст; фурј нахоцам ѓалтид. Ба ин сабаб 
дилам шод шуд, ва рјцам ба ва™д омад; ™исмам низ дар 
осудагі сокин хоцад шуд; зеро ки Ту ™они маро дар дјзах 
нахоці андохт; нахоці гузошт, ки Ќуддуси Ту фаноро 
бубинад. Тариќи цаётро ба ман биомјз: камоли шодицо ба 
цузури Туст, ва хушицо ба ямини Туст то абад”. 

Ѓайримумкин аст, ки ин порча ба Довуд, муаллифи ин 
тарона робита дошта бошад, чунки ј беш аз цазор сол пеш аз 
ин ки Масец бар замин омад, мурд, ва оќибат ј 
“вайроншавиро дид”. Дар соли 32-и баъд аз милод цанјз 
маќбараи јро дар Уршалим зиёрат кардан мумкин буд 
(муќоиса кунед бо Аъмол 2:29)! Дар бораи Худованд Исо 
бошад мо шацодатцои хеле равшани цаќиќати зинда шудани 
Јро баъд аз маргаш дорем ва “Ј вайроншавиро надид” 
(нигаред ба Матто 28; Марќус 16; Луќо 24; Юцанно 20 ва 21). 

Беш аз пан™сад шоцидони зинда 
Растохез беш аз пан™сад шоцид дошт (1Ќјринтиён 15:3 

то 9). Номумкин аст, ки тамоми ин мардумро дурјѓгј цисоб 
кунем: набудани рості бо таълими Паймони Навин, ки ин 
500 нафар ба он сахт дода шуда буданд, мухолиф аст. Ба ѓайр 
аз ин бисёре аз байнашон ба ќатл расонда шуданд! 

Бе растохез масецият номумкин аст 
Цаќиќати зерин ацамият дорад: баъд аз соли 57-и баъд 

аз милод Павлуси фириста дар нома ба ™амоати Ќјринт 
навишта буд, ки дилпурі аз бовари масеці бар растохези 
Худованд Исо асос меёбад. Яъне, агар растохез воќеияти 
таърихі набошад, имони (бовари) масеці сабаби ву™уд 
доштан надорад. Инак матни 1Ќјринтиён 15:16 то 19:  

“Зеро, агар мурдагон ýцё нашаванд, Масец низ ýцё 
нашудааст; ва агар Масец ýцё нашуда бошад, имони (бовари) 
шумо бар абас аст: шумо цанјз дар гуноццои худ мебошед; 
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бинобар ин онцое цам, ки дар Масец мурдаанд, нобуд шуданд. 
Ва агар мо фаќат дар цамин цаёт ба Масец умед мебаста 
бошем, мо аз цамаи одамон бадбахттарем”. 

Агар шоцидон дјруѓгј мебуданд, чі тавр инцо пайѓоми 
худро бар дјруѓе асоснок мекарданд? Пас, растохез як 
воќеияти раднашаванда аст. Барои цамин Павлус дар ояти 
зерин менависад: “Аммо акнун Масец бархост аз миёни 
мурдагон, навбари касоне ки хуфтаанд”. 

Ацамияти растохез 
Ацамияти аввалдара™аи аз мурдагон бархестани Масец 

аз ин мебарояд: Худо Масеци Худро аз миёни мурдагон 
бархезонд, то ба цама собит кунад, ки Ј ќурбонии кафоратии 
Масецро комилан ќабул кард. Дар нати™аи он Худо касеро, 
ки тамоми хатоцояшро бе ницон кардани чизе пеши Ј 
кушояд, ва пурра бо бовар бар ин амал такя кунад, мехоцад 
бахшад. 



 

 62

 

ÁÎÁÈ ПАН† 
 

ОЌИБАТЦОИ  
РАД КАРДАНИ МАСЕЦ 

 
 
 
Пас, Исроил чунин интихоб кард, ки Масеци худ, Худои 

†овидони Паймони Куцанро, ки инсон шуда буд, рад карда 
Јро ба марг супорад. Аз ин сабаб Худо аз ин халќ рјй 
гардонда, онро ба ™авру ситам, даѓалі, ва бадкории халќцои 
ѓайр таслим кард. Баъд аз ин ќисмати ин халќ сахт буд. 

Дар Паймони Куцан, боби 28-и Такрори шариат бо 
мацинтарин ™узъиёт он чиро, ки халќи Исроил дар сурати рад 
кардани Масеци худ аз сар хоцад гузаронид, шарц медицад. 

 

1.  Фикрцои умумі оиди китоби Такрори  
 шариат 
 
Он чи дар пеш аст, барои фацмидан осон мешавад, агар 

мо пешакі баъзе нуќтацои асосии китоби Такрори шариатро 
ба ќайд гирем. Он аз цашт нуќта иборат аст. Мусо инцоро дар 
кишвари Мјоб, баъд аз чил соли мјъ™изацои биёбон  (асри 
16-и пеш аз милод), чанде пеш аз ворид шудани халќи 
Исроил ба сарзамини ваъдашуда (Такрори шариат 1:1-5), ба 
забон ронд. Мусои ќонунгузор талаботи илоциро бори дигар 
ба таври равшан ба халќи Исроил пешкаш кард. Ј ба халќ 
нишон дод, ки чі тавр Худо онро баракат медицад, дар 
сурате ки ба овозаш гјш дицад, ва низ таври рафтор бо 
халќро дар сурати беитоатияш.  

Аз рји цаќ аст, ки китоби Такрори шариатро  “китоби 
итоат” биномем. Дар он беш аз понздац бор калимаи 
пурмаънои “shama” (шунидан, фармон бурдан) ва беш аз 
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пан™оц бор калимаи “shamar” (нигоц доштан, риоя кардан) 
истифода шудааст. Истилоци “zakhar” (нигоц доштани 
ёддошт, ба хотир овардан) низ хоси цамин китоб аст. Мусо 
фармуд, ки ин китоби шариатро ба таври махсус нигоц 
доранд, яъне дар пацлји сандуќи Ацди Худованд, то дар он 
шацодате бар хилофи Исроил бошад (Такрори шариат 31:24-
27). Ин китоб цамчунин бо он цаќиќат фарќ мекунад, ки цар 
цафт сол мебоист дар пеши тамоми халќи Исроил, дар цузури 
мардон, занон, кјдакон(!) ва низ а™набиён хонда мешуд 
(Такрори шариат 31:9-13). 

Ќайд кардан муцим аст, ки ќариб дар мобайни ин китоб 
мавзји бузургтарини тамоми пешгјицо, Худи Масецро, 
дорад. Дар боби 18, оятцои 17 то 19 Мусои пайѓамбар ба 
халќи Исроил муро™иат мекунад:  

“Худованд ба ман гуфт: Он чи онцо гуфтанд, хуб аст. 
Набие, мисли ту, Ман барои онцо аз миёни бародарони онцо 
ба майдон хоцам овард, ва суханони Худро ба дацони Вай 
хоцам гузошт, ва цар он чи ба Вай амр фармоям, ба онцо 
хоцад гуфт; ва касе ба суханони Ман, ки Вай ба исми Ман 
гјяд, гјш наандозад37, Ман јро танбец хоцам дод”.  

Пас, оё ќобили таа™™уб аст, ки Худо дар ин китоб 
оќибатцои рад кардани Масецро даќиќ шарц медицад? 

Баракати ваъдашуда 
Дар боби 28 Худо бо дацони Мусо баракат ва лаънатро 

ба халќи Исроил пешницод мекунад. 
Дар оятцои 1 то 14 Мусо баракатеро, ки Худо бо он 

халќашро, дар сурате ки ба овозаш гјш дицанд, баракат 
додан мехоцад, шарц медицад:  

“(1) Ва агар ту ба овози Худованд Худои худ бо диќќат 
гјш андозі, то ки тамоми ацкоми Јро, ки имрјз ман ба ту 
амр мефармоям, риоя намуда, ба амал оварі, он гоц Худованд 
Худоят туро ба цамаи халќцои замин баланд хоцанд гардонд, 
(2) ва цамаи баракатцо ба ту хоцад расид ва барои ту ба 
амал хоцад омад, агар ту ба овози Худованд Худои худ гјш 
андозі:  

(3) Дар шацр бобаракат хоці буд ва дар сацро ту 
бобаракат хоці буд. (4) Меваи батни ту ва цосили замини ту 
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ва самараи чорпоёни ту, зоиши говони ту ва афзоиши 
гјсфандони ту бобаракот хоцад буд. (5) Сабади ту ва 
корсони ту бобаракот хоцад буд. (6) Цангоми даромадани 
худ ту бобаракот хоц буд ва цангоми баромадани худ ту 
бобаракот хоці буд.  

(7) Худованд душманони туро, ки ба зидди ту ќиём 
менамоянд, пеши ту маѓлуб хоцад кард; бо як роц ба зидди 
ту хоцанд омад, ва бо цафт роц аз пеши ту хоцанд гурехт. 
(8) Худованд ба ту дар анборцоят ва дар цар шуѓли дастат 
баракат хоцад фиристод, ва туро дар замине ки Худованд ба 
ту медицад, бобаракот хоцад кард. (9) Худованд туро барои 
Худ ќавми муќаддас хоцад гардонид, чунон ки ба ту ќасам 
хјрдааст, агар ацкоми Худованд Худои худро риоя намуда, бо 
роццои Ј равона шаві. (10) Ва цамаи ќавмцои замин хоцанд 
дид, ки исми Худованд бар ту хонда шудааст, ва аз ту 
хоцанд тарсид.  

(11) Ва Худованд ба ту дар меваи батнат, ва дар 
самараи чорпоёнат, ва дар цосили заминат, дар замине ки 
Худованд ба падаронат ќасам хјрдааст, ки ба ту бидицад, 
фаровонии зиёде хоцад бахшид. (12) Худованд барои ту 
ган™инаи некји Худ, яъне осмонро воз хоцад кард, то ки 
борони замини туро дар сари ваќт биборонад ва ба цар 
шуѓли дасти ту баракат дицад, ва ту ба халќцои бисёр ќарз 
хоці дод, вале худат ќарз нахоці гирифт.  

(13) Ва Худованд туро сар хоцад кард, на дум; ва фаќат 
баланд хоці буд, на паст, - агар ту ба ацкоми Худованд 
Худои худ, ки ман имрјз ба ту амр мефармоям, гјш андозі, 
ва онцоро риоя намуда, ба ™о оварі, (14) ва аз цамаи суханоне 
ки ман имрјз ба шумо амр мефармоям, ба тарафи рост ё 
чап майл накуні, то ки худоёни дигарро пайраві ва ибодат 
намоі.” 

Ин баракатцои ваъдашуда ду дафъа дар таърихи халќи 
Исроил ба таври тамоман махсус амалі шуда буданд. Бори 
аввал дар рјзцои Ецушаъ (ќарнцои 16-15-и пеш аз милод). 
Бар боби 21, оятцои 43 то 45-и китоби Ецушаъ гуфта 
шудааст: “Ва Худованд ба Исроил тамоми заминеро, ки 
ќасам хјрда буд ба падаронашон бидицад, дод, ва онцо онро 
ба тасарруфи худ дароварда, дар он сокин шуданд. Ва 
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Худованд ба онцо аз цар тараф оромі дод, чунон ки ба 
падаронашон ќасам хјрда буд; ва касе аз цамаи душманонаш 
натавонист пеши онцо истодагі кунад: цамаи душманони 
онцоро Худованд ба дасташон супурд. Аз цамаи ќавлу 
ваъдацое ки Худованд ба хонадони Исроил дода буд, сухане 
зоеъ нарафт: цамааш ба амал омад”. 

Бори дуввум ин ваъда дар рјзцои подшоц Сулаймон 
(асри 10-и пеш аз милод) и™ро шуд. Мо дар 3Подшоцон 8:54 
то 56 меёбем: “Ва чун Сулаймон гуфтани тамоми ин дуо ва 
истиѓосаро назди Худованд ба ан™ом расонд, аз пеши 
ќурбонгоци Худованд, аз он цолате ки зону зада ва 
дастцояшро сји осмон дароз карда буд, бархост; ва истода 
тамоми ™амоати Исроилро бо овози баланд баракат дод ва 
гуфт: Муборак аст Худованд, ки ба ќавми Худ Исроил, 
мувофиќи цар каломи Худ, оромі бахшидааст! Аз тамоми 
каломи неке ки Ј ба воситаи бандаи Худ Мусо гуфта буд, як 
сухан цам зоеъ нарафтааст”. 

Лаънат 
Дар Такрори шариат 28, ояти 15 ва баъд аз он Худои 

†овид лаънатеро ки бар халќаш хоцад омад, дар сурате ки он 
ба овозаш гјш надицад, наќл мекунад. Ќисме аз ин оятцо 
аллакай и™ро шудаанд: барои дац сибт дар солцои баъд аз ин, 
ки подшоци Ашшур Шалманесар дар соли 722-и пеш аз 
милод онцоро кјчонид, ва барои ду сибти боќимонда Яцудо 
ва Бинёмин аз соли 605-и пеш аз милод, соле ки дар он 
асораташон дар Бобил сар шуда буд. 

Оятцои 45 то 68-ро аз наздик имтицон менамоем. Мо 
исботи ин лаънатцоро, ки дар нати™аи рад кардани Масец 
нуќта ба нуќта ан™ом ёфтаанд, хоцем ёфт. 

Такрори шариат 28:45 то 68 
“(45) Ва цамаи ин лаънатцо бар ту хоцад омад, ва туро 

таъќиб намуда, ба ту хоцанд расид, то даме ки мацв шаві, 
зеро ки ту ба овози Худованд Худои худ гјш надоді, то ки 
ацкому фароизи Јро, ки ба ту амр фармуда буд, риоя намоі; 
(46) ва онцо бар ту ва бар насли ту то абад аломат ва ибрат 
хоцанд буд. (47) Азбаски ту Худованд Худои худро бо шоді ва 
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дилхуші барои фаровонии цар чиз ибодат накарді, (48) 
бинобар ин ту ба душмани худ, ки Худованд вайро бар ту 
хоцад фиристод, ба сабаби гуруснагі ва ташнагі ва барацнагі 
ва камии цар чиз хизмат хоці кард, дар сурате ки вай юѓи 
оцанин бар гардани ту хоцад гузошт, то даме ки туро несту 
нобут кунад.  

(49) Худованд аз дурдаст, аз аќсои замин халќеро, ки 
мисли уќоб мепарад, бар ту хоцад овард, - халќе ки забонашро 
ту нахоці донист, (50) халќи рјйнатане ки поси хотири 
пиронро нигоц намедорад, ва ба ™авонон рацм намекунад; (51) 
ва самараи чорпоёнат ва цосили заминатро хоцад хјрд, то 
даме ки хонавайрон шаві, ба тавре ки ѓалла, шираи ангур, 
равѓани зайтун, зоиши говонат ва афзоиши гјсфандонатро 
барои ту боќі нахоцад гузошт, то даме ки туро мацв созад; 
(52) ва туро дар цамаи шацрцоят муцосира хоцад кард, то 
даме ки деворцои баланд ва мустацками туро, ки ба онцо 
таваккал менамоі, дар тамоми заминат хароб кунад; ва туро 
дар тамоми шацрцоят, дар тамоми заминат, ки онро 
Худованд Худоят ба ту медицад, муцосира хоцад кард.  

(53) Ва ту меваи батни худро, яъне гјшти писаронат ва 
духтаронатро, ки Худованд Худоят ба ту додааст, дар 
муцосира ва тангие ки душманат бар ту оварад, хоці хјрд. 
(54) Марди нозпарварде ки дар миёни ту ба айшу ишрат одат 
карда буд, чашмаш ба бародараш ва зани цамоѓјшаш ва 
баќияи фарзандонаш, ки боќі мемонад, бад хоцад шуд, (55) Ба 
тавре ки вай ба це™ яке онцо аз гјшти фарзандони худ, ки 
мехјрад, нахоцад дод, зеро дар муцосира ва тангие ки 
душманат дар цамаи шацрцоят бар ту оварад, чизе барои вай 
боќі нахоцад монд.  

(56) Зани нозпарварде ки дар миёни ту ба айшу ишрат 
одат карда буд, ва ба сабаби айшу ишрат ва нозпарвардагі 
™уръат надошт кафи пояшро ба замин монад, чашмаш ба 
шавцари цамоѓјшаш ва писараш ва духтараш бад хоцад шуд, 
(57) ва низ ба цамроцаке ки аз миёни пойцояш берун меояд, ва 
ба писароне ки мезояд; зеро ки вай онцоро, ба сабаби цар чиз, 
дар муцосира ва тангие ки душманат дар шацрцои ту бар ту 
оварад, ба таври пинцоні хоцад хјрд. (58) Агар цамаи суханони 
ин шариатро, ки дар ин китоб навишта шудааст, риоя намуда 
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ба амал наоварі, ва аз ин исми ар™манд ва сацмгин, яъне аз 
Худованд Худои худ натарсі, (59) Худованд ба ту ва ба насли 
ту зарбацои дацшатангез хоцад расонид, зарбацои азим ва 
давомдор, ва беморицои сахт ва давомдор; (60) ва цамаи 
дардцои Мисрро, ки аз онцо метарсиді, ба сари ту хоцад 
овард, ва онцо ба ту хоцад часпид. (61) Низ цар беморі ва 
зарбаеро, ки дар ин китоби шариат навишта шудааст, 
Худованд ба сари ту хоцад овард, то даме ки мацв шаві.  

(62) Ва аз шумо шумораи каме боќі хоцанд монд, ва цол 
он ки шумо мисли ситорагони осмон сершумор будед; зеро ки 
ту ба овози Худованд Худои худ гјш надоді.  

(63) Ва чунин воќеъ хоцад шуд, ки чі тавре ки Худованд 
шодикунон ба шумо эцсон намуда, шуморо афзун гардонида 
буд, цамон тавр Худованд шодикунон шуморо несту нобуд 
хоцад кард,  ва шумо аз замине ки барои тасарруф кардани он 
ба он дохил мешавед, ронда хоцед шуд.  

(64) Ва Худованд туро дар миёни цамаи ќавмцо, аз як 
канори замин то канори дигари замин пароканда хоцад кард; 
ва дар он ™о ту худоёни дигарро, ки аз ™јб ва санг иборатанд, 
ва онцоро ту ва падаронат намешинохтед, ибодат хоці кард. 
(65) Ва дар миёни он халќцо ту фароѓат нахоці ёфт, ва барои 
кафи поят оромі нахоцад буд, ва дар он ™о Худованд ба ту 
дили беќарор ва чашмони чор ва ™они пурозор хоцад дод. (66) 
Ва цаёти ту пеши назари ту ба мје овезон хоцад буд, ва ту 
рјзонаю шабона царосон шуда, ба цаёти худ дилпурі нахоці 
дошт. (67) Субцгоцон хоці гуфт: “Кошки шом мебуд!”, ва 
шомгоцон хоці гјфт: “Кошки субц мебуд!” – ба сабаби тарси 
дили худ, ки туро фаро хоцад гирифт, ва ба сабаби рјъёи 
чашмони худ, ки ту хоці дид.  

(68) Ва туро Худованд дар киштицо бо роце ки дар бораи 
он гуфта будам: “дигар царгиз нахоцед дид”, ба Миср хоцад 
баргардонид; ва шумо дар он ™о худро ба душманони худ барои 
ѓуломі ва канизі хоцед фурјхт, вале харидоре нахоцад буд”. 

Хулосаи ќисмати Исроил баъд аз соли 70-уми баъд аз милод 
Ояти 45 таърихи яцудиёнро баъд аз соли 70-уми баъд аз 

милод хулоса мекунад:  
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“Ва цамаи ин лаънатцо бар ту хоцад омад, ва туро 
таъќиб намуда, ба ту хоцанд расид, то даме ки мацв шаві, 
зеро ки ту ба овози Худованд Худои худ гјш надоді, то ки 
ацкому фароизи Јро, ки ба ту амр фармуда буд, риоя 
намоі”. 

Омадани румиён 
Ояти 49 эълон мекунад, ки миллате аз дурдаст хоцад 

омад. Дар ваќти муносиб Худо румиёнро фиристод, ки дар 
цаќиќат аз дурдаст меомаданд. Онцо Уршалимро муцосира 
карда онро дар соли 70-уми баъд аз милод вайрон карданд. 
Солцои оянда онцо цатто тамоми Яцудияро харобазор 
карданд. 

Уќоби легион∗ 
†олиб ба ќайд аст, ки гуфта шудааст, ки ин халќ “ба 

монанди уќобе, ки парвоз мекунад”, хоцад омад. 
Таърихшинос Юсуф, ки шоциди зиндаи воќеацои соли 

70-уми баъд аз милод буд, гардиши лашкари румиро ба сји 
Уршалим ин тавр баён мекунад:  

“Дар ин баромади Титус ба ќаламрави душман, ќисмцои 
шоцона бо цамроции тамоми корпуси ёридицанда иќдомро 
сар мекарданд; дар паси инцо пешоцангон ва заминпаймоёни 
сацроцо; баъд борцои социбмансабон. Баъд аз сарбозон ки 
јцдадор ба назорати ин борцо буданд, худи Титус бо 
сарбозони баргузида ва пацлавонцо; аз паси ј фав™и 
аспсаворон. Аз паси инцо мошинцои царбі меомаданд, ва дар 
пасашон минбарцо бо сарбозони баргузида ва сардорони 
дастацо, ва аз пасашон байраќцои уќоб дар марказ, бо 
карнайцо; сипас ќуввацои асосии саф, дар шаш ќатор”38. 

Забони румиён 
Порчаи мо даќиќ месозад, ки сухан дар бораи халќе 

бояд мерафт, ки яцудиён забонашонро тамоман 
намефацманд. Румиён ба забони лотині царф мезаданд, ки 
цатто аз ™умлаи забонцои семиті набуд. 

                                           
∗ легион: ќисми царбии румі. 
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Миллате бо рји сахт 
Ояти 50 ба мо ёд медицад, ки ин миллат социби рји сахт 

(рјйнатан) хоцад буд. Таърихшинос Юсуф, дар асари худ ба 
номи “†анги яцудиён” (VI, 5.1) ин воќеаро чунин шарц 
медицад: “Цангоме ки маъбад дармегирифт, сарбозон цар 
чиро, ки меёфтанд, ѓорат мекарданд ва ононеро ки ба 
дасташон меафтоданд, сар мебуриданд. Онцо на  ба синну 
сол рацм мекарданду на муќаддасотро эцтиром мекарданд. 
Кјдакон, мјйсафедон, мардуми одді ё коцинон бе кадом 
фарќият аз дами шамшер мегузаштанд. †анг дар тамоми 
сатццои ™омеа вайронияшро мерасонд. Сарбозон це™ 
фарќияте байни касоне, ки рацм мехостанд, ва ё худро 
муцофизат мекарданд, намегузоштанд”39. 

Гуруснагі 
Ояти 51 баён мекунад, ки чі тавр ин миллат яцудиёнро 

ба гуруснагі овард. Юсуф бо ин иборацо инро тасдиќ 
мекунад: “… бисёре аз тамоми кишвар ба иди фатирцо омада 
буданд, ваќте ки ™анг онцоро фаро гирифт. Чун маскани кофі 
барои ™ой додани цамаи инцо набуд, вабо даргирифт, ва ба 
зуді аз пасаш гуруснагі омад”40. 

Вазъияти муцосира дар тамоми кишвар; истецкомцо 
Дар ояти 52 гуфта шудааст, ки ин миллат тамоми 

дарвозацои Исроилро муцосира хоцад кард, ва дар тамоми 
кишвар деворцои баланду ќавие ки яцудиён ба инцо таваккал 
мекарданд, чаппа хоцанд шуд. 

Юсуф вайроншавии деворцои Уршалимро, баъд аз 
тасвир додани сурати даќиќи истецкомцои боќуввати ин 
шацр, дар китоби V “†анги Яцудиён”-и худ, шарц медицад. 

Дар китоби VI 9.4 ј менависад: “Румиён мацаллацои 
берунии шацрро оташ зада, деворцоро меѓалтонанд”41. 

Таърихшинос Кассиюс Дион (асри 2-3-и баъд аз милод) 
шарц медицад, ки цангоми шјриши яцудиён тацти сардории 
Бар Коцба румиён нјцсаду цаштоду пан™ деца ва пан™оц 
истецкомро дар Исроил нобуд сохтанд. Ј инчунин шикастани 
деворцои тамоми кишварро тасдиќ мекунад42.  
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Одамхјрі 
Оятцои 53 то 57 дар бораи одамхјрі цамчун нати™аи ин 

гуруснагі мегјяд. Юсуф ин цаќиќатро низ дар “†анги 
яцудиён”-аш VI, 3.4 тасдиќ мекунад. 

Эпидемияцо 
Эпидемияцое ки дар ояти 50 дар борааш баён мекунад, 

бо “†анги яцудиён” VI, 9.3 тасдиќ шуда, даќиќ месозад, ки 
цангоми муцосираи Уршалим вабо рјй дод. 

Баќияи хурде 
Ояти 62 пешгјі мекунад, ки аз анбјце ки буданд, танцо 

теъдоди ками одамон боќі хоцанд монд. Юсуфи 
таърихшинос наќл мекунад: “Теъдоди асирони ™анг ба наваду 
цафт цазор баромада, муцосираи Уршалим зиндагии як 
миллиону сад цазор одамро арзид”43. 

Парокандашуда бар рји тамоми замин 
Оятцои 63 то 64 эълон мекунанд, ки яцудиён аз замини 

худ канда шуда, дар байни цамаи халќцо пароканда хоцанд 
шуд, “аз як канори замин то ба канори дигари замин”. 
Маълум аст, ки баъд аз воќеацои соли 70-уми баъд аз милод 
яцудиён воќеан бар рји тамоми замин пароканда шуда 
буданд44. 

Таърихшиносон низ и™роиши ояти 68-ро тасдиќ 
мекунанд. Касоне ки аз ин ™анги зидди яцудиён зинда 
монданд, ба киштицо бор карда шуда, сји бозорцои ѓуломон 
дар Миср ронда шуданд. Аммо пешницод аз талабот 
дармегузашт, ѓуломон ба зуді арзиши худро гум карданд45. 

Нороцаті; тарси доимі 
Оятцои 65 то 67 таъкид мекунанд, ки яцудиён дар миёни 

ин миллатцо оромі нахоцанд ёфт, ва дар тарси доимі 
зиндагі ба сар хоцанд бурд. Басо воќеацо дар таърихи 
яцудиён барои исботи ин цаќиќат ву™уд доранд. Дар китобе 
ба номи “цаќиќатцои Исроил”, яцудиён инчунин таърихи 
халќашонро баъд аз соли 70 шарц медицанд: “Циссиёти 
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асосие ки яцудиён дар миллатцои хори™ии бисёр доштанд, 
беамнияті буд”46. 

И™роиши Такрори шариат 28:65 то 67 
Инак рјйхати баъзе воќеацои муцим, ки и™роиши 

Такрори шариат 28:65 то 67 мебошанд47: 
 
70 баъд аз 

милод
†анги яцудиён; зиёда аз 1 000 000 
кушташудагон 

        115-117 Яцудиён аз Ќиприс бадар ронда мешаванд 
        132-135 Шјриш тацти роцбарии Бар Коцба: 530 000 

яцудиён аз ™ониби ќайсар Адриан кушта 
шуданд; цамчунин миќдоре аз сабаби 
нати™ацои ™анг (гуруснагі, эпидемияцо) 
мурданд. 

415 100 000 яцудиёнро дар Александрия ѓорат 
карда, ронданд 

499 Таъќиботи берацмона дар Форс 
581 Таъќиботи берацмона дар Бобил ва Форс 
632 Ронда шудан аз Арабистон аз ™ониби 

мусулмонон 
640 
721 
873

 930

Ситам бар яцудиён дар империяи Византия 

1015 Дар Ќоцира 12 000 яцудиён кушта шуданд 
1033 Дар Фес (Маѓриб) зиёда аз 6 000 яцудиён 

кушта шуданд 
1096 Дар вилояти атрофи дарёи Рейн (Германия) 

12 000 яцудиён ба ќатл расонида шуданд 
1099 Ќатли оми яцудиён дар Уршалим  
1146 Ситам бар яцудиён дар Испания 
1150 Таъќиботи шадиди яцудиён дар Тунис 
1232 Ќатли яцудиён дар Марокаш ва таъќибот дар 

тамоми Маѓриб  
1236 3 000 яцудиён дар Фаронса кушта мешаванд 
1270 Таъќиботи шадиди яцудиён дар Тунис 
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1290 Бадарѓаи яцудиён аз Инглистон (беш аз  
370 000 нафар) 

1298 100 000 яцудиён дар кишварцои 
фаронсавизабон ва дар Бавария ба ќатл 
расонда шуданд 

1306 Бадарѓаи яцудиён аз Фаронса 
    1345-1360 Бадарѓаи яцудиён аз Венгрия 
    1348-1349 Замони вабо, ќатли оми 100 000 яцудиён дар 

Аврупо 
1355 Ќатли оми 12 000 яцудиён дар Толедо 

(Испания) аз ™ониби ацолии араб 
1391 Ситам бар яцудиён дар Испания, дар шацри 

Палма 50 000 яцуді кушта шуданд 
1420 Нобудкунии ™амоати яцуді дар шацри 

Тулуза (Фаронса) 
1421 Бадарѓаи яцудиён аз Aвстрия 
1492 Бадарѓаи 160 000 яцудиён аз Испания  
1495 Бадарѓаи яцудиён аз Литва 
1497 Бадарѓаи яцудиён аз Сисилия, Сардиния ва аз 

Португалия 
1502 Яцудиёни Родос таъќиб шуда, бадар ронда 

шуда ва ба ѓуломі бурда шуданд 
1541 Бадарѓаи яцудиён аз подшоции Неапол 

    1648-1656 Марги 100 000 яцудиён цангоми ќатли оми 
Хмелники дар Лацистон 

1727
1747

Яцудиёни бадарѓашуда аз Русия 

1785 Таъќиботи хунии яцудиён дар Либия 
1864 – 1880 Дар Маѓриб зиёд аз 500 яцудиён кушта 

шуданд 
    1871-1921 Торумор дар шацрцои русі 
    1939-1945 Ќатли оми 6 000 000 яцудиён аз тарафи 

фашистони олмоні ва цамкорони аврупоии 
онцо 

 
 Хулосаи дацшатангез: Аз соли 70-уми милоді то ба имрјз 
13 000 000 яцудиён ба ќатл расонида шуданд. 
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Пешгјицои ѓайр цам ќисмати яцудиёнро баъд аз соли 70-
уми баъд аз милод пешгјі кардаанд. Масалан, дар Ирмиё 29:18 
ва 19 мо мехонем:  

“Ва онцоро бо шамшер, ќацті ва вабо таъќиб хоцам 
намуд, ва онцоро барои цамаи мамлакатцои замин ба дацшат, 
ва дар миёни цамаи халќцое ки онцоро ба он ™о бадар рондаам, 
ба лаънат ва воцима ва нанг табдил хоцам дод, - чунки онцо 
суханони Маро нашниданд, - мегјяд Худованд, - ваќте ки 
бандагони Худ – анбиёро назди онцо фиристодам, - цар рјз аз 
субцидам фиристодам, вале шумо нашнидед, - мегјяд 
Худованд”48. 

Ирмиё 30:12 то 15 боз сабабцои он чиро ки бо яцудиён 
рјй дод, даќиќ месозад. Инчунин дар Ишаъё, Цизќиёл, Дониёл, 
Цушаъ, Мико, ва Закарё мо пешгјицои ба ин ќисми таърихи 
яцуді алоќамандро меёбем. 

 

2.  Кишвар биёбон мегардад 
 
Аз кишвари Исроил, ки “шир ва асал дар он ™орі буд” 

ва ки соле ду фасли бороні дошт, Худо мегјяд:  
“Ва шуморо дар миёни халќцо пароканда хоцам намуд, 

ва аз пайи шумо шамшер хоцам кашид ва замини шумо 
валангор, ва шацрцои шумо хароб хоцад шуд. Он гоц замин 
дар тамоми айёми харобияш, ваќте ки шумо дар замини 
душманони худ бошед, аз шанбецои худ ќаноат цосил хоцад 
кард; он гоц замин оромі хоцад ёфт, ва аз шанбецои худ 
ќаноат цосил хоцад кард,— Дар тамоми рјзцои харобии худ 
оромі хоцад ёфт, он ќадар оромі, ки дар шанбецои шумо, 
ваќте ки дар он сокин будед, наёфта буд” (Ибодат 26:33-
35). 

“Ва Ман онцоро дар миёни цамаи халќцое ки 
намешинохтанд, пароканда кардам, ва ин замин баъд аз онцо 
валангор шуд, ба тавре ки роцгузаре дар он боќі намонд, ва 
онцо замини дилпазирро ба биёбон табдил доданд” (Закарё 
7:14). 
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Порчацои зиёди ѓайра ба иборацои дигар низ дорои 
цамин пайѓоманд (муќоиса кунед бо Такрори шариат 11:16,17 
дар робита бо борон; Ишаъё 6:11, 12:5,6; Ирмиё 3:2,3). 

Омјзиши таърих ба хубі тасдиќ мекунад, ки тамоми ин 
чизцо царф ба царф и™ро шудаанд. Цангоми ду шјриши 
яроќноки яцуді (соли 70-ум, 132-135-и баъд аз милод) 
румиён кишварро сахт вайрон карданд49. Арабцо зироатро 
дјст намедоштанд ва бештар ба чорводорі машѓул 
мешуданд. Дертар туркцо бар Фаластин цукмрон шуданд. 
Цукуматдорони турк, ки худ дарахте намешинонданд, аз 
арабцо барои дарахтон андоз меситонданд. Дар давоми 
империяи усмоні андоз чунон баланд бурда шуда буд, ки 
арабцо аз пардохтани он дида буридани дарахтонро бецтар 
медонистанд. Цамин тавр кишвари Исроил биёбон гардид50. 

Пас, равшан аст, ки баъд аз Паймони Куцан яцудиён 
зиёда аз 1600 сол огоц буданд, ки дар сурати гјш накардани 
овози Худо ва, барои пурра гардондани беитоаті рад кардани 
Масец, чі интизорашон буд. Онцо мебоист цаќиќати он чиро, 
ки дар Такрори шариат 28 ва дар тамоми порчацои дигари 
Паймони Куцан омадааст, та™риба мекарданд.  

Худо халќи Худ, яцудиёнро тарк карда онцоро ба 
берацмі, бадмуомилагі ва ќацру ѓазаби халќцои ѓайр таслим 
кард. Тамоми ин миллатцо мувофиќи хости худашон ва 
тацти ™авобгарии худашон (Корцои онцо пешакі муайян 
нашуда, балки пешакі шинохта шуда буданд) бо онцо 
рафтор намуданд. Барои цамин Худо доварии махсусро барои 
ин халќцо нигоц доштааст (масалан, нигаред ба Ирмиё 30:11; 
Юил 3:1-4)! 

 

3. Исроил — намуна ва огоці барои тамоми 
одамон 
 

Ин гуфтацо мебоист цар як хонандаи ѓайрияцудиро ба 
фикр мекашонд: Оё мо, ѓайрияцудиён, аз яцудиён бецтарем? 
Оё мо цам аз Масец нафрат карда, Јро ба марг таслим 
намекардем? 
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†авоб равшан аст: Мо бецтар аз инцо нестем ва албатта 
мо низ чунин рафтор мекардем! 

Пас, чі фарќиятест байни яцуді ва ѓайрияцуді? 
Ин бисёр осон аст: Худои †овид исроилиёнро дар байни 

халќцо интихоб кард, то онцо халќи махсуси Ј бошанд 
(нигаред ба Такрори шариат 7). Ин халќ мебоист барои 
халќцои ѓайр як навъ “намуна”, “мисоле” мебуд. Ба воситаи 
он Худо хост ба тамоми миллатцо нишон дицад, ки, агар гапи 
Јро нагиранд ё суханашро гјш накунанд, бо онцо чі рјй 
хоцад дод. 

Дар Такрори шариат 28:46 Мусо навишт, ки доварицо ва 
™азоцо бар Исроил цамчун “аломат ва ибрат” (ба ибрі: “le’oth 
ulеmopheth”) хоцанд гузашт. Ин ибора тацтуллафзан чунин 
тар™ума шуда метавонад: “огоці ва мисол”51. Пас, ќисмати 
сахти яцудиён барои кі бояд цамчун огоці ва мисол хидмат 
кунад? 

Худо Масеци Худро на танцо барои халќи Исроил 
фиристод, балки барои тамоми одамон низ. Дар Ишаъёи 
набі Худо ба Масец мегјяд: “Азбаски Ту бандаи Ман хоці 
буд, чизи сацл аст, ки сибтцои Яъќубро аз нав барќарор 
намоям ва баќияцои Исроилро баргардонам, балки цамчунон 
Туро нури халќцо хоцам гардонид, то ки на™оти Ман то 
аќсои замин бирасад” (49:6). 

Пас, Худо ба тамоми одамизод Масеци Худро 
мебахшад! Инчунин ба цар кас шахсан савол дода мешавад: 
Оё мо тайёрем (цар кас барои худ) Худованд Исоро цамчун 
Рацонанда ќабул кунем? Мо пеши рји цамон интихоби 
ягонае аз ду ќарор дорем, ки яцудиён низ пеши рјяш ќарор 
доштанд! Худо ба мо низ баракат ва лаънатро пешницод 
мекунад. Аммо диќќат кунед, баракат ва лаънате ки ба халќи 
Исроил цамчун намуна расида буданд, муваќќатиянд, дар 
цоле ки баракат ва лаънате ки цозир ба цама халќцо пешкаш 
шудаанд, ™овидоні мебошанд!  
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Баракат 
 

Лаънат 

Хонаи Падар 
Юцанно 14:2 
 

Оташи дјзах, ки дар он 
™о кирми онцо  
намемирад 
Марќјс 9:48 

 
Никоци Барра 
Вацй 19:7 
 

Азоби ™овидоні 
Матто 25:46 

 
Шодии абаді 
Ишаъё 51:11 
 

Доварии ™овидоні 
Ибриён 6:2 

 
На™оти абаді 
Ибриён 5:9 
 

Цалокати абаді 
2Таслјникиён 1:9 

Тасаллии абаді 
2Таслјникиён 2:16 
 

Оташи  
хомјшнашаванда 
Марќјс 9:48 
 

Оромиши халќи Худо 
Ибриён 4:9 

Мацкумияти  
боварнакардагон 
Марќјс 16:16 
 

Мероси абаді 
Ибриён 9:15 
 
Цузури Худо 
Вацй 21:3 
 

      Ќисмати иблис ва  
      тамоми касоне, ки  
      номашон дар  

Дафтари цаёт нест 
Вацй 20:15 

†алоли абаді 
2Тимотиюс 2:10 
 

Марги дуввум 
Вацй 20:14 

 

Дидани рји Худо 
Вацй 22:4 

 

Гиряи абаді 
Матто 13:42 
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Зиндагии ™овидоні 
Юцанно 17:2,3 

Торикицои берун 
Матто 22:13 
 

Парастиши абадии Худо 
Вацй 7:11,12 
 

Нанг ва хи™олати  
™овидоні 
Дониёл 12:2 

 
“Инак, ман имрјз ба ту цаёт ва некјі, ва мамот ва 

бадиро пешницод кардам …цаётро ихтиёр намо, то ки ту бо 
насли худ зинда бимоні” (Такрори шариат 30:15,19)52. 
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ÁÎÁÈ ШАШ 
 

НИГОЦЕ БАР  
ОМАДАНИ ДУВВУМИ 

МАСЕЦ 

 
 
 

1.  Дубора барќароршавии давлати Исроил 
 
Оё Худо халќи Худро барои доим рад кардааст? Не, 

албатта не (Румиён 11:1). 
Мо дидем, ки пайѓамбарон барои халќи Исроил пешгјі 

карданд, ки баъд аз рад кардани Масец бар рји тамоми замин 
пароканда мешаванд. Цамзамон пешгјии онцо шомили ваъда 
цам мебошад, ки Худо халќро аз нав ™амъ карда, онро боз 
давлат мегардонад.  

Баъзе цодисацои ™анги соли 1914-1918 роци Фаластинро 
барои яцудиён кушода сохтанд. †анги дуввуми ™ацоні, бо 
таъќиботи даѓалонаи яцудиён ва лагерцои консентратсионияш, 
хоциши чуќури бозгашт ба ватани худ Исроилро назди садцо 
цазорон яцудиён бедор кард. 

Ирмиёи набі дар бораи “моцигирон ва сайёдоне” 
мегјяд, ки Худо барои кашидани тамоми яцудиён аз 
миллатцое ки дар байнашон пароканда шудаанд, истифода 
бурд, то онцоро ба кишварашон баргардонад. Мо дар Ирмиё 
16:14 то 16 мехонем:  

“Бинобар ин, инак айёме фаро мерасад, - мегјяд 
Худованд, - ки дигар гуфта нахоцад шуд: Ќасам ба цаёти 
Худованд, ки бані Исроилро аз замини Миср берун овард, 
балки: Ќасам ба цаёти Худованд, ки бані Исроилро аз 
замини шимолі ва аз цамаи заминцое ки онцоро ба он ™о 
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бадар ронда буд, берун овард; зеро ки Ман онцоро ба замине 
ки ба падаронашон дода будам, хоцам баргардонид. Инак, 
Ман моцигирони бисёрро хоцам фиристод, - мегјяд Худованд, 
- ва онцоро шикор хоцанд кард; ва пас аз он сайёдони бисёрро 
хоцам фиристод, ва онцоро аз болои цар кјц ва аз болои цар 
теппа ва аз шикофцои сахрацо сайд хоцанд кард”. 

Ин “моцигирон” оё моро ба фикр дар бораи сионистцо 
намекашад, ки аз соли 1897 тамоми ќувваташонро ба хар™ 
доданд, то цар шахси яцудиро мјътаќид созанд, то ки ба 
сарзамини Исроил баргардад? Ва “сайёдон”, ки аз пушти 
моцигирон ба амал пардохтанд, моро ба фикр дар бораи 
Гитлер ва шахсони севвумдара™ааш мекашанд, ки яцудиёнро 
ба теъдоди сершумор сји ватанашон гурезонд. 

Дар шаби 14 ба 15-уми майи соли 1948 гурјци 
чорсаднафараи сионистон∗ ™амъ омаданд. Яке аз онон, Бен 
Гурион, бархост, то баёноти зеринро ба олами цайроншуда 
эълон намояд: “Ин ™о давлати Исроил аст! Инро Бен Гурион, 
ки сарвазир аст, ба шумо мегјяд. Дар тјли  ду цазор сол мо 
ин лацзаро интизор будем. Охиран хоциши мо амалі гашт. 
Замоне, ки соат расад, чизе ба Худо зиддият кардан 
наметавонад”53. 

Бори дигар пешгјицо царф ба царф и™ро шуданд. Инак, 
баъзе мисолцо:  

“Худованд Худо чунин мегјяд: инак Ман бані Исроилро 
аз миёни халќцое ки онцо наздашон рафтаанд, хоцам гирифт, 
ва онцоро аз цар ™о ™амъ хоцам кард, ва онцоро ба заминашон 
хоцам овард” (Цизќиёл 37:21). 

“Ва шуморо аз миёни халќцо хоцам гирифт, ва шуморо 
аз цамаи кишварцо ™амъ хоцам кард, ва шуморо ба замини 
шумо хоцам овард” (Цизќиёл 36:24). 

“Гумшударо хоцам ™уст, ва рондашударо хоцам 
баргардонид, ва шикастапойро тахтабанд хоцам кард, ва 
касалро ќувват хоцам дод, ва фарбецу зјроварро нест хоцам 
кард; аз рји инсоф хоцам чаронид” (Цизќиёл 34:16). 

                                           
∗ сионизм: равияи сиёсии яцудиён, ки дар баъзе мамолики аврупоі дар охири асри 
XIX пайдо шуд ва маќсади он давлати яцудиёнро барпо кардан буд. 
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Аммо ба Фаластин, ки биёбон гардид, кадом ќисмат 
нигоц дошта шудааст? 

Порчацои зиёд ба мо дар ин бора маълумот медицанд. 
Дар ќатори онцо Забур 106 аст, ки таърихи пурраи халќи 
Исроилро баъд аз баромаданашон аз Миср ва то омадани 
дуввуми Масец54 наќл мекунанд. Дар оятцои 33 то 34 сухан 
дар бораи оќибатцои соли 70-ум ва солцои баъд аз он 
меравад. Аммо оятцои 35 то 38 муддатеро баъд аз соли 1948 
ба хотир меоваранд. Гуфта шудааст: “Дарёцоро ба биёбон 
табдил медицад, ва чашмацои обро ба ташназамин, замини 
цосилхезро ба шјрзамин, аз боиси бадии сокинони он. 
Биёбонро ба кјли об табдил медицад, ва замини хушкидаро 
ба чашмацои об. Ва гуруснагонро дар он ™о ™ойгир мекунад, 
ва шацри маскун месозанд; Ва сацроцоро кишт мекунанд, ва 
токзорцо мешинонанд, ва онцо цосили фаровон меоваранд. Ва 
онцоро баракат медицад, ва онцо баѓоят борвар мешаванд; 
ва чорпои онцоро кам намекунад”. 

Биёбон мебоист гулшукуфон мешуд! Дар цаќиќат 
Фаластин давлате гардид, ки дар борааш гуфтан мумкин аст: 
“ширу асал дар он ™орист”. Зироаткорі хеле хуб ташкил 
шудааст. Мацсулнокии киштзорцои гандум, сабзавот, 
ситрусицо ва зайтун пайваста бецтар мегардад. Дар тјли 
якчанд дацсолацо обу цавои Исроил хеле таа™™убовар таѓйир 
хјрд, ва боз аз нав метавон бар ду фасли борон таваккал кард. 

 

2.  Бунёди дубораи Исроил дар робита бо 
омадани дуввуми Масец  
 
Робитаи ин цама бо омадани дуввуми Масец чі гуна 

аст? Порчацои Паймони Куцан Масеци азобдидаро тасвир 
дода, эълон мекунанд, ки Ј рад шуда, халќи Исроил дар 
нати™аи ин бар рји тамоми замин пароканда хоцад шуд55. 

Аз тарафи дигар як силсила порчацои Паймони Куцан 
дар бораи “Масеци пирјзшуда” мегјянд, ки чанде пеш аз 
пайдо шудани ј Худо ќисми халќи парокандашудаи яцудро ба 
ваташон хоцад баргардонид. 
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Ин воќеиятцо хеле равшан аз Цизќиёл 37 мебароянд. 
Оятцои 12 то 14 дар бораи бозгашти яцудиён аз тамоми 
миллатцое мегјяд, ки дар байнашон пароканда шуда буданд, 
ва мавзји оятцои 24 то 28 “Масеци пирјзшуда” ва подшоции 
Ј дар ™алол аст. Ј дар он ™о “Бандаи Ман Довуд” номида 
шудааст (Довуд = Мацбуб; муќоиса кунед бо Эфсјсиён 1:7). 

Аксуламали яцудиён56 цангоми омадани дуввуми Масец 
чі гуна хоцад буд? Мо ™авоби ин саволро дар бобцои 12 ва 
13-и Закарёи набі меёбем. Дар Закарё 12:10 ва 11 Масеци 
пирјзшуда мегјяд:  

“Ва бар хонадони Довуд ва бар сокинони Ерусалим рјци 
марцамат ва риќќатро фурј хоцам рехт, ва онцо бар Ман, ки 
найза задаанд, назар хоцанд дјхт, ва мисли он ки барои 
писари ягона навца мекунанд, барои Ј навца хоцанд кард, ва 
мисли он ки барои нахустзода мотам мегиранд, барои Ј 
мотам хоцанд гирифт. Дар он рјз навцагарии азиме дар 
Ерусалим хоцад шуд, монанди навцагарии Цададримјн, ки дар 
водии Ма™идјн57 шуда буд”.  

Талмуди Бобил, Суккоци 52а, фарз мекунад ки ин порча 
дорои ацамияти масециёна мебошад! 

Дар боби 13, ояти 6-и цамин пайѓамбар мо саволеро, ки 
мардумон ба Масеци бозгашткарда медицанд, мехонем:  

“Âа ба Ј хоцанд гуфт: Ин доѓцои захм, ки дар миёни 
бозуцои туст, чист? Ва ј ™авоб хоцад дод: Инцо захмцоест, 
ки дар хонаи дјстдоронам хјрдаам” (муќоиса кунед бо 
Юцанно 20:24-29). 

Ибораи “хонаи дјстдоронам” ба маънои хонаи Исроил 
аст. 

Пас, мо возец дидем, ки пешгјии Навиштаи Пок дар 
гузашта ва то ба замонцои мо царф ба царф и™ро шуд. Ва дар 
ќисмати оянда он дар цоли и™ро шудан аст. 
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ХОТИМА 
 
 
 
Равшан аст, ки дар китоби хурд мавзји пешгјицои 

масециёна цаматарафа дида баромада нашудааст. Бо ву™уди 
ин, мо умедвори онем, ки исбот карда тавонистем: 

 
- ки Исои Носирі Масеци ваъдашудаи Паймони Куцан 
мебошад, 

- ки хушбахтии цар мав™уди инсоні ба ќабул кардан – ё 
ќабул накардани Ј – шахсияти Худованд Исо чун Масец ва 
Рацонанда вобаста аст. 
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Цангоми хондани Паймони Куцан тасаввуре дар бораи ёд 
кардани Рацонандаи ояндае, яъне Масец, пайдо мешавад. Ј 
масъалаи асосии одамизодро цал карда адолати доимиро 
барќарор мекунад. Цамон Рацонандаи пешгјишуда дар 
Навиштацои Тавроту Забур ба дара™аи аниќтарин тасвир 
карда мешавад. 
 
Сухан дар бораи зиёда аз 330 пешгјии аниќ ва гуногун 
меравад. Дар ин нашр ба воситаи таърих исбот карда 
мешавад, ки ин пайѓомцо дар Исои Масеци Носирі калима  
ба калима амалі гардидаанд. 
 
Ин™ил ба мо дар ин далел ёрдам расонда, Исои Носириро 
Рацонандаи ваъдашуда мешиносонад. 
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