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خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشـته باشـيد برنامـه خـود را                        مقرركه او خود    

اي كـه در     برنامه. كنيم  را به شما تقديم مي     طريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر برنامه       بسيار خو . كنيم آغاز مي 
به مطالعه قسمت اول از كالم خدا، كه تـورات نـام دارد   . كنيم ، يك به يك بررسي مي     را   آن داستاهاي انبياي خدا   

  . دهيم ادامه مي
ديديم كه خـدا بـه   . راهيم بود سخن گفتيمكه نوه بزرگ ابدر درس گذشته خود درباره نبي خدا، يعقوب   

ناي كسي است كه با خدا سلطنت       عيعقوب به معناي فريبكار است، اما اسراييل به م        . يعقوب نامي جديد عطا كرد    
تـي كـه خـدا      ماسراييل به معناي امتي جديد نيز اسـت، ا        . يعقوب و اسراييل  : اكنون يعقوب دو نام داشت    . كند مي

از اين دوازده   . يعقوب دوازده پسر داشت    . ن ابراهيم يعني اسحاق و يعقوب بوجود آورد       فرزندا از   وعده داده بود  
  . كرد ده بود ظهور ميدادهنده وعده آن را  پسر قوم اسراييل، قومي كه نجات

آنها رئوبين، شمعون، الوي، يهودا، زبولون، يساكار، دان، جاد،         دانيد؟   آيا نامهاي دوازده پسر يعقوب را مي      
امروز قصد داريم داستان اسارت پسران يعقوب ـ مخصوصاً پسر يـازدهم،   . فتالي، يوسف و بنيامين بودندعاشر، ن

  . اكنون بياييد داستان عجيب يوسف را بخوانيم. يوسف را برايتان شرح دهيم
  : فرمايد كالم خدا مي. كنم از كتاب پيدايش باب بيست و هفتم برايتان قرائت مي

كـرد، و آن      گله را با بـرادران خـود چوپـاني مـي            چون يوسف هفده ساله بود     .اين است پيدايش يعقوب   
و . داد سـلوكي ايـشان پـدر را خبـر مـي           و يوسف از بـد    . بود جوان با پسران بلحه و پسران زلفه، زنان پدرش، مي         

يـي بلنـد   زيرا كه او پسر پيري او بود، و بـرايش ردا اسراييل، يوسف را از ساير پسران خود بيشتر دوست داشتي،   
دارد، از او كينه داشتند و       و چون برادرانش ديدند كه پدر ايشان، او را بيشتر از همه برادرانش دوست مي              . ساخت

پس بر كينـه    . و يوسف خوابي ديده، آن را به برادران خود باز گفت          . توانستند با وي به سالمتي سخن گويند       نمي
بستيم، كـه ناگـاه بافـه     ها مي اينك ما در مزرعه بافه: ام، بشنويد هاين خوابي را كه ديد«:  و بديشان گفت  او افزودند 

  ».هاي شما گرد آمده به بافه من سجده كردند و بافهمن برپا شده، بايستاد، 
و بسبب  » الحقيقه بر ما سلطنت خواهي كرد؟ و بر ما مسلط خواهي شد؟            آيا في «: برادرانش به وي گفتند   

: گفـت خوابي ديگـر ديـد، و بـردران خـود را از آن خبـر داده،                 از آن پس    . دندخوابها و سخنانش بر كينه او افزو      
و پدر و برادران خود را خبـر داد     » .ام، كه ناگاه آفتاب و ماه و يازده ستاره مرا سجده كردند            اينك باز خوابي ديده   «

قتاً خواهيم آمـد و     اي؟ آيا من و مادرت حقي      اين چه خوابي است كه ديده     «: و پدرش او توبيخ كرده، به وي گفت       
  .و بردرانش بر او حسد بردند، و اما پدرش آن امر را در خاطر نگه داشت» تو را بر زمين سجده خواهيم نمود؟



آيـا برادرانـت در     «: و اسراييل به يوسـف گفـت      . و بردرانش براي چوپاني گله پدر خود، به شكيم رفتند         
االن بـرو و سـالمتي      «: او را گفـت   » .لبيك«: وي را گفت  » .تمبيا تا تو را نزد ايشان بفرس      كنند؟   پاني نمي شكيم چو 

و شخصي بـه    . او را از وادي حبرون فرستاد، و به شكيم آمد         » .برادران و سالمتي گله را ببين و نزد من خبر بياور          
جويم، مرا خبر ده     من برادران خود را مي    «: گفت» طلبي؟ چه مي «: او برخورد، پس آن شخص از او پرسيده، گفت        

پـس  . رويـم  به دوتان مي: گفتند اند، زيرا شنيدم كه مي از اينجا روانه شده «: آن مرد گفت  » .كنند ه كجا چوپاني مي   ك
و او را از دور ديدند، و قبل از آنكه نزديـك ايـشان              . يوسف از عقب برادران خود رفته، ايشان را در دوتان يافت          

  . بيايد، با هم توطئه ديدند كه او را بكشند
هـا   اكنون بياييد او را بكـشيم و بـه يكـي از چـاه             . آيد اينك اين صاحب خوابها مي    «: ديگر گفتند و به يك  

ليكن رؤبين چون اين را شنيد، او       » .شود و ببينيم خوابهايش چه مي    . بيندازيم و بگوييم جانوري درنده او را خورد       
ون مريزيد، او را در اين چـاه كـه در           خ«: پس رؤبين به ايشان گفت    » .او را نكشيم  «: از دست ايشان رهانيده گفت    

و به  . او را از دست ايشان رهانيده، به پدر خود رد نمايد          » .صحراست، بيندازيد، و دست خود را بر او دراز مكنيد         
و او را   . در بـر داشـت، از او كندنـد        مجرد رسيدن يوسف نزد برادران خود، رختش را يعني آن رداي بلند را كـه                

  . و اما چاه خالي و بي آب بود. دگرفته در چاه انداختن
پس براي غذا خوردن نشستند و چشمان خود را باز كرده و ديدند و كه ناگاه غافله اسماعيليان از جلعاد                    

آنگاه يهودا به برادران    . روند كه آنها را به مصر ببرند       رسد، و شتران ايشان كتيرا و بلسان و الدن بار دارند و مي             مي
 را كشتن و خون را مخفي داشتند چه سود دارد؟ بياييد او را به اين اسماعيليان بفروشـيم                   برادر خود «: خود گفت 

  . پس برادرانش به اين رضا دادند» .و دست ما بر وي نباشد، زيرا كه او برادر و گوشت ماست
و چون تجار مدياني در گذر بودند يوسف را از چاه كشيده برآوردنـد؛ و يوسـف را بـه اسـماعيليان بـه                        

و رؤبين چون بر سر چاه برگشت و ديد كـه يوسـف در              . پس يوسف را به مصر بردند     . يست پاره نقره فروختند   ب
پـس رداي   » طفل نيست، و من كجا بـروم؟      «: چاه نيست، امه خود را چاك زد و نزد برادران خود باز آمد و گفت              

 بلنـد را فرسـتادند و بـه پـدر خـود             و آن رداي  . يوسف را گرفتند و بز نري را كشته ردا را در خونش فرو بردند             
رداي پـسر  «: پس آن را شـناخته گفـت   » .اين را يافتيم، تشخيص كن كه رداي پسرت است يا نه          «: رسانيده، گفتند 

ود را پاره كرده    و يعقوب رخت خ   » .جانوري درنده او را خورده است، و يقيناً يوسف دريده شده است           ! من است 
و همـه پـسران و همـه دختـرانش بـه تـسلي او       . براي پسر خود ماتم گرفـت پالس در بر كرد، و روزهاي بسيار       

پـس پـدرش بـراي وي       » .روم سوگوار نزد پسر خود به گـور فـرود مـي          «: اما تسلي بپذيرفت، و گفت    . برخاستند
  . اما مديانيان يوسف را در مصر به فوتيفار كه خواجه فرعون و سردار افواج خاصه بود، فروختند. گريست همي

افـواج خاصـه   اما يوسف را به مصر بردند و مردي مصري فوتيفار نام كـه خواجـه و سـردار          ) 39ب  با( 
بـود، و او   و خداونـد بـا يوسـف مـي    . نجا برده بودند، خريد آوي را از دست اسماعيلياني كه او را بد        فرعون بود،   

و هـر آنچـه او   باشـد     مـي  و آقايش ديد كه خداوند بـا وي       مردي كامياب شد، و در خانه آقاي مصري خود ماند،           
كـرد، و او را   پس يوسف در نظر وي التفات يافت، و او را خدمت مي. آورد كند، خداوند در دستش راست مي     مي



 بعـد از آنكـه او را برخانـه و           و واقع شـد   . خويش را به دست وي سپرد     بر خانه خود برگماشت و تمام مايملك        
و بركـت خداونـد بـر همـه      مصري را بسبب يوسف بركت داد،        خداوند خانه آن  تمام مايملك خود گماشته بود،      

سف واگذاشت، و از آنچه با وي بـود، خبـر           و آنچه  داشت به دست يو      . اموالش، چه درخانه و چه در صحرا بود       
  . و يوسف خوش اندام و نيك منظر بود. خورد نداشت جز ناني كه مي

و امـا او    » .با من همخواب شـو    «: نداخته، گفت و بعد از اين امور واقع شد كه زن آقايش بر يوسف نظر ا             
بـه دسـت    اينك آقايم از آنچه نزد من در خانه است، خبر ندارد، و آنچه دارد،               «: ابا نموده، به زن آقاي خود گفت      

بزرگتري از من در اين خانه نيست و چيـزي از مـن دريـغ نداشـته، جـز تـو، چـون زوجـه او                          . من سپرده است  
و اگرچـه هـر روزه بـه يوسـف     »  اين شرارات بزرگ شوم، و به خـدا خطـا ورزم؟      پس چگونه مرتكب  باشي؛   مي

  . گرفت كه با او بخوابد و نزد وي بماند گفت، به وي گوش نمي سخن مي
. و روزي واقع شد كه به خانه در آمد، تا به شغل خود پردارذ و از اهل خانه كـسي آنجـا در خانـه نبـود                          

:  .اما او جامه خود را به دستش رها كرده گريخت و بيرون رفت» .واببا من بخ« پس جامه او را گرفته گفت
و چون او ديد كه رخت خود را به دست وي ترك كرد و از خانه گريخت، مـردان خانـه را صـدا زد، و                          

و نزد من آمد تا با من بخوابـد،         بنگريد، مرد عبراني را نزد ما آورد تا ما را مسخره كند،             «: بديشان بيان كرده، گفت   
فرار كرد و  به آواز بلند فرياد كردم، و چون شنيد كه به آواز بلند فرياد بر آوردم، جامه خود را نزد من واگذارد،                 و

  » .بيرون رفت
: و به وي بدين مضمون ذكر كرده، گفـت        . پس جامه او را دست خود نگاه داشت، تا آقايش به خانه آمد            

د تا مرا مسخره كند، و چون به آوراز بلند فرياد بـرآوردم، جامـه               اي، نزد من آم    آن غالم عبراني كه براي ما آورده      «
: پس چون آقايش سخن زن خود را شنيد كه به وي بيان كـرده گفـت              » .بيرون گريخت خود را پيش من ها كرده،       

اي كـه اسـيران      در زندان خانـه    و آقاي يوسف او گرفته،       خشم او افروخته شد   » غالمت به من چنين كرده است،     «
فرمـود، و او     بود و بر روي احسان مي      اما خداوند با يوسف مي    . بسته بودند، انداخت و آنجا در زندان ماند       پادشاه  

و داروغه زندان همه زندانيان را كه در زندان بودند به دسـت يوسـف سـپرد و                  . در نظر داروغه زندان حرمت داد     
كرد، زيرا خداوند با      در دست وي بود، نگاه نمي      و داروغه زندان بدانچه   . كننده آن بود   كردند، او  آنچه در آنجا مي   

  . آورد كرد، خداوند راست مي كه او ميبود و آنچه را  وي مي
تواني آنچـه را كـه امـروز گفتـيم در ايـن عبـارت                مي. شود بدينسان داستان يوسف پسر يعقوب آغاز مي      

ضر بود به زندان برود اما لذتهاي       او حا . داشت و از شرارت متنفر بود      يوسف عدالت را دوست مي    : خالصه بكنيم 
به همين خاطر هنگامي كـه همـسرش اربـابش از او خواسـت كـه بـا او                   . زودگذر و فاني اين دنيا را تجربه نكند       

تـوانم چنـين شـرارتي مرتكـب         چگونه مي «بخوابد و مرتكب زنا شود، يوسف نپذيرفت و به او چنين پاسخ داد،              
  » وم؟شوم و نسبت به خداي خود مرتكب گناه ش

يوسف دل خود را به خـدا سـپرده         ! توان هم خدا را خدمت كرد و هم گناه را          دانست كه نمي   يوسف مي 
يوسف نيز همچون جدش، ابراهيم بـه آنچـه         . به همين خاطر است كه او دوستتدار عدالت بود و نه شرارت           . بود



نده از نسل او ظهور خواهد كـرد و         ده دهنده وعده داده بود ايمان داشت، اين وعده كه نجات          خدا در مورد نجات   
خـدا، بـه خـاطر    . خدا يوسف را عادل شمرد زير كه او به كالم خدا ايمـان داشـت  . آدم خواهد مرد براي گناه بني 

بـه عـدالت     او قدرت داد تا بر گناه غلبه كند و در دنيايي پـر از شـرارت                  ان او را آمرزيد و به     هناگايمان يوسف،   
   . زيست كند

توانست از گناه لذت ببرد،      يوسف نمي . رفت رفت چرا كه يوسف نيز با خدا راه مي         اه مي خدا با يوسف ر   
پرسـتد آنچـه را كـه خـدا دوسـت دارد، او نيـز        كسي كه به خدا ايمان دارد و او را مي  . زيرا دل او از آن خدا بود      

  : كند مقدس اعالن مي باين همان چيزي است كه كتا. دوست دارد و از آنچه خدا متنفر است او نيز متنفر است
تواند كرد، زيرا يا از يكي نفرت دارد و با ديگري محبـت و يـا بـه يكـي                     هيچكس دو آقا را خدمت نمي     

عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمـت چـه شـراكت                «) 24:6متي  (» شمارد چسبد و ديگر را حقير مي      مي
اگـر گـوييم بـا وي شـراكت داريـم           .  وي هرگز نيست   خدا نور است؛ و هيچ ظلمت در      «) 14:6قرنتيان  2(است؟  

 ) 6، 5:1يوحنا 1(» .كنيم گوييم و براستي عمل نمي نماييم، دروغ مي درحاليكه در ظلمت سلوك مي

اما كساني كـه بـه      . كنند كساني كه حقيقتاً به خدا تعلق دارند به كالم خدا ايمان دارند و از آن اطاعت مي                
ممكن است آنها در ظاهر شخصي مذهبي باشند اما هنوز گنـاه افكـار،              . ها حاكم است  از آن خدا نيستند گناه بر آن      

انـد،   ممكن است كه وانمود كنند بر گناه غلبه كـرده         . نيات دل آنها، سخنان و اعمال آنها را تحت كنترل خود دارد           
لهاي خود ندارند، قدرتي كه     آنها قدرت روح خدا را در د      . تر است  اما قادر نيستند چنين كنند، زيرا گناه از ما قوي         

  . كند كنند، عطا مي به كساني كه به كالم او ايمان دارند و راه نجاتي را كه او تعيين كرده است انتخاب مي
دهيد، آيا خدا دل شما را با قدرت خود دگرگون كرده است؟ آيا اين               شما كه امروز به برنامه ما گوش مي       

مقـدس   هنده قدرت دارد دل شما را از تمام گناهانتان پاك سـازد؟ كتـاب             د ايد، اينكه نجات   خبر خوش را پذيرفته   
در حضور خدا   ...... دستهاي خود را طاهر سازيد، اي گناهكاران و دلهاي خود را پاك كنيد، اي دودالن              «: گويد مي

  )8:2يعقوب(» .فرتني كنيد تا شما را سرافراز فرمايد
در برنامه بعدي، به ياري خدا، داسـتان        . ز شما سپاسگذاريم  دوستان من از اينكه به برنامه ما گوش داديدا        

  ....شود وزيري در مصر نايل مي به مقام نخستگيري خواهيم كرد و خواهيم ديد كه چگونه  يوسف را پي
  

  : بر روي اين آيه از كالم خدا تفكر كنيد
رحاليكـه در   اگر گوييم با وي شراكت داريـم د       . خدا نور است؛ و هيچ ظلمت در وي هرگز نيست         «

  )6، 5:1يوحنا 1(» .كنيم گوييم و براستي عمل نمي نماييم، دروغ مي ظلمت سلوك مي
  . خدا به شما بركت دهد

 


