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خواهد هر يك از شما راه عدالت 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 داشته باشيد برنامه خود را مقرركه او خود 
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خو. كنيم آغاز مي
خوانديم كـه يوسـف در      . در درس گذشته در مورد يوسف پسر يازدهم از دوازده پسر يعقوب، خوانديم              

روز بااينحـال امـ  . برادران يوسف او را باور نداشتند   . رؤيا ديد كه روزي برادرانش در مقابل او تعظيم خواهند كرد          
  . كنند خواهيم ديد كه خدا به رؤياي يوسف تحقق خواهد بخشيد و برادرانش در برابر او تعظيم مي

ديد او را اذيـت      همانگونه كه ديديم برادران بزرگتر يوسف از او متنفر بودند و به خاطر رؤياهايي كه مي                 
.  از نـسل اسـماعيل فروختنـد       آنها از روي حسادت و خـشم او را بـه عنـوان يـك بـرده بـه تـاجراني                    . كردند مي

امـا يوسـف خـادمي      . اسماعيليان نيز يوسف را گرفته و آن را به يكي از مقامات رسمي، پادشـاه مـصر فروختنـد                  
يوسـف جـواني خـوش سـيما بـود، و زن        . رفت وفادار بود و در كارهايش صداقت داشت، زيرا او با خدا راه مي            

اما يوسف اين خواسـته او را نپـذيرفت و          .  او همخواب شود   خواست كه يوسف با    اربابش به او نظر داشت و مي      
و زن اربـاب هنگـامي كـه ديـد          » چگونه مرتكب اين شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟          «به او پاسخ داد،     

. در مورد يوسف به ديگران دروغ گفت و باعث شد يوسف به زندان افكنده شود              خواهد با او بخوابد      يوسف نمي 
يوسف خـدا را اولويـت      . هوسهاي فاني اين دنيا را تجربه كند       ترجيح داد به زندان برود تا اينكه         بااينحال، يوسف 

  . ال در سياهچال بود اما خدا او را فراموش نكرده بودسيوسف به مدت دو . زندگي خود قرار داده بود
از . سـف تغييـر داد    حال بياييد به مطالعه تورات ادامه دهيم و ببينيم كه خدا چگونـه شـرايط را بـراي يو                  

  : فرمايد كالم خدا مي. كنيم كتاب پيدايش باب چهل و يكم برايتان قرائت مي
كـه ناگـاه   . و واقع شد چون دو سال سپري شد، كه فرعون خوابي ديد كه اينك بر كنار نهر ايستاده است            

او ديگر، بد صورت   و اينك هفت گ   . چريدند از نهر هفت گاو خوب صورت و فربه گوشت برآمده، بر مرغزار مي            
و ايـن گـاوان زشـت       . و الغر گوشت، در عقب آنها از نهر بر آمده، به پهلوي آن گاوان اول به كنار نهر ايـستادند                   

  . و فرعون بيدار شد. صورت و الغر گوشت، آن هفت گاو خوب صورت و فربه را فرو بردند
و اينـك   . آيـد  نيكو بر يـك سـاق مـي       و باز بخسبيد و ديگر باره خوابي ديد كه اينك هفت سنبله پاك و                 

هاي الغر، آن هفت سـنبله فربـه و پـر را فـرو      و سنبله. رويد هفت سنبله الغر، از باد شرقي پژمرده بعد از آنها مي         
صبحگاهان دلش مضطرب شده، فرستاد و همه جـادوگران         . و فرعون بيدار شده ديد كه اينك خوابي است        . بردند

اما كـسي نبـود كـه آنهـا را بـراي            . و فرعون خوابهاي خود را بديشان باز گفت       مصر را خواند،    و جميع حكيمان    
  . فرعون تعبير كند



فرعون بـر غالمـان     . امروز خطاياي من به خاطرم آمد     «: آنگاه رئيس ساقيان به فرعون عرض كرده، گفت         
و در يـك شـب،      و مـن و ا    . خود غضب نموده، مرا با رئيس خبازان در زندان سردار افواج خاصه، حبس فرمـود              

و جواني عبراني در آنجا با ما بـود، غـالم سـردار             . خوابي ديديم، هر يك موافق تعبير خواب خود، خواب ديديم         
و خوابهاي خود را نزد او بيان كرديم و او خوابهاي ما را براي مـا تعبيـر كـرد، هـر يـك را موافـق                          . افواج خاصه 

مـرا بـه منـصبم بـاز آورد، و او را بـه دار              . ي ما كرد، واقع شـد     و به عينه موافق تعبيري كه برا      . خوابش تعبير كرد  
  ».كشيد

آنگاه فرعون فرستاده، يوسف را خواند و او را بـه زودي از زنـدان بيـرون آوردنـد و صـورت خـود را                         
ام و كـسي     خـوابي ديـده   «: فرعون به يوسف گفـت    . تراشيده، رخت خود را عوض كرد، و به حضور فرعون آمد          

يوسـف فرعـون را پاسـخ       » .شنوي تـا تعبيـرش كنـي       عبير كند، و درباره تو شنيدم كه خواب مي        نيست كه آن را ت    
:  » .از من نيست، خدا فرعون را به سالمتي جواب خواهد داد« گفت

  و سپس به يوسف چنين گفت، . فرعون خواب خود را به يوسف بازگو كرد
خـواب  «: يوسـف بـه فرعـون گفـت       » .ادوگران را گفتم، ليكن كسي نيست كه براي من شرح كند           ج ....«

هفت گاو نيكو هفت سـال باشـد و هفـت           . خدا از آنچه خواهد كرد فرعون را خبر داده است         . فرعون يكي است  
و هفت گاو الغر زشت، كه در عقب آنهـا برآمدنـد، هفـت سـال     . همانا خواب يكي است   . سنبله نيكو هفت سال   

: سخي كه ب فرعون گفـتم ايـن اسـت         . باشد فت سال قحط مي   و هفت سنبله خالي از باد شرقي پژمرده، ه        . باشد
و . آيـد  همانا هفت سال فراواني بسيار، در تمامي زمين مـصر مـي           . كند به فرعون ظاهر ساخته است      آنچه خدا مي  

 را تبـاه خواهـد   نو قحط زمي. بعد از آن، هفت سال قحط پديد آيد و تمامي فراواني در زمين مصر فراموش شود       
و .  كه بعد از آن آيد، زيرا كه به غايت سخت خواهـد بـود               اني در زمين معلوم نشود بسبب قحطي      و فراو . ساخت

چون خواب به فرعون دو مرتبه مكرر شد، اين است كه اين حادثه از جانب خـدا مقـرر شـده، و خـدا آن را بـه                            
و را بـر زمـين مـصر         مردي بـصير و حكـيم را پيـدا نمـوده ا            بايد پس اكنون فرعون مي   . زودي پديد خواهد آورد   

. فرعون چنين بكند و ناظران بر زمين مصر بگمارد، و در هفت سال فراواني خمس از زمين مصر بگيـرد                   . بگمارد
و غله را زير دست فرعون ذخيـره نماينـد، و خـوراك    آيد جمع كنند،  و همه مأكوالت اين سالهاي نيكو را كه مي    

جهت هفت سال قحطي كه در زمـين مـصر خواهـد بـود ذخيـره      تا خوراك براي زمين، به . در شهرها نگاه دارند  
  ».شود، مبادا زمين از قحط تباه گردد

آيـا  «: و فرعون به بنـدگان خـود گفـت        . پس اين سخن به نظر فرعون و به نظر همه بندگانش پسند آمد            
 كل اين   چگونه خدا «: و فرعون به يوسف گفت    » كسي را مثل اين توانم يافت، مردي كه روح خدا در وي است؟            

تو بر خانه من باش، و به فرمان تو تمام قوم     . امور را بر تو كشف كرده است، كسي مانند تو بصير و حكيم نيست             
  » .من منتظم شوند، جز اينكه بر تخت از تو بزرگتر باشم

و فرعـون انگـشتر خـود را از         » .تو را بر تمامي زمين مصر گماشـتم       بدان كه   «: و فرعون به يوسف گفت    
ش بيرون كرده، آن را بر دست يوسف گذاشت، و او را بر كتان نازك آراسته كرد، و طوقي زريـن بـر                       دست خوي 



پـس او را    » !زانو زنيـد  «كردند كه    و او را بر عرابه دومين خود سوار كرد، و پيش رويش ندا مي             . گردنش انداخت 
ن تو هيچكس دست يا پـاي       من فرعون هستم، و بدو    «: و فرعون به يوسف گفت    . بر تمامي زمين مصر برگماشت    

و فرعون يوسف را صفنات فعنيح ناميـد، و اَسِـنات، دختـر فـوطي فـارع،                 » .خود را در كل ارض مصر بلند نكند       
  . كاهن اون را بدو به زني داد، و يوسف بر زمين مصر بيرون رفت

ور فرعـون   و يوسف سي ساله بود وقتي كه به حضور فرعون، پادشاه مـصر بايـستاد، و يوسـف از حـض                    
پـس  . و در هفت سال فراواني، زمين محصول خـود را بـه كثـرت آورد              . بيرون شده، در تمامي زمين مصر گشت      

هفت سال را كه در زمين مصر بود، جمع كرد و خوراك را در شهرها ذخيره نمود، و خوراك                   تمامي مأكوالت آن    
 مثل ريـگ دريـا ذخيـره كـرد، تـا آنكـه از               كران بسيار،  و يوسف غله بي   . مزارع حوالي هر شهر را در آن گذاشت       

و قبل از وقوع سالهاي قحط، دو پسر براي يوسف زاييده شد، كـه              . حساب باز ماند، زيرا كه از حساب زياده بود        
خدا مرا  «: زاده خود را منسي نام نهاد، زيا گفت        و يوسف نخست  . اَسِنات دختر فوطي فارِع، كاهن اون برايش بزاد       

خدا مرا در زمـين مـذلتم   «: و دومي را افرايم ناميد، زيرا گفت     » .مامي خانه پدرم فراموشي داد    از تمامي مشقتم و ت    
  » .بارآور گردنيد

و هفت سال قحط، آمدن گرفت، چنانكه يوسف        . و هفت سال فراواني كه در زمين مصر بود، سپري شد          
و چون تمامي زمين مصر مبـتالي       . دو قحط در همه زمينها پديد شد، ليكن در تمامي زمين مصر نان بو             . گفته بود 

نزد يوسف برويد و آنچه او      «: و فرعون به همه مصريان گفت     . قحط شد، قوم براي نان نزد فرعون فرياد برآوردند        
پس قحط تمامي روي زمين را فرو گرفت، و يوسف همه انبارها را باز كرده، بـه مـصريان                   » .به شما گويد، بكنيد   

و همه زمينها به جهت خريد غله نزد يوسف به مصر آمدند، زيـرا              .  سخت شد  فروخت، و قحط در زمين مصر      مي
  . قحط بر تمامي زمين سخت شد

چـرا بـه يكـديگر      «: و اما يعقوب چون ديد كه غله در مصر است، پس يعقوب بـه پـسران خـود گفـت                   
 بخريد، تا زيست كنـيم   ام كه غله در مصر است، بدانجا برويد و براي ما از آنجا             اينك شنيده «: و گفت » نگريد؟ مي

  » .و نميريم
و اما بنيـامين، بـرادر يوسـف را يعقـوب بـا             . پس ده برادر يوسف براي خريدن غله به مصر فرود آمدند          

آمدند، بـه جهـت خريـد     اسراييل در ميان آناني كه مي پس بني. برادرانش نفرستاد، زيرا گفت مبادا زياني بدو رسد 
  .  بودآمدند، زيرا كه قحط در زمين كنعان

و بـرادران يوسـف آمـده، رو بـه          . فروخت و يوسف حاكم واليت بود، و خود به همه اهل زمين غله مي            
چون يوسف برادران خود را ديد، ايشان را بشناخت، و خـود را بديـشان بيگانـه                 . زمين نهاده، او را سجده كردند     

از زمـين كنعـان تـا خـوراك         «: گفتنـد » يد؟ا از كجا آمده  «: نموده، آنها را به درشتي سخن گفت و از ايشان پرسيد          
  » .بخريم

و يوسف خوابها را كه درباره ايشان ديده        . و يوسف برادران خود را شناخت، ليكن ايشان او را نشناختند          
  . بود، بياد آورد



ديديد كه چه اتفاقي افتاد؟ برادران بزگتر يوسف در مقابل برادر كوچكشان يوسف تعظيم كردنـد، دقيقـاً                  
آنها در مقابل همان يوسفي كـه از او متنفـر بودنـد، او را رد                ! ه كه يوسف سالها پيش در خواب ديده بود        همانگون

يوسـف بالفاصـله بـرادران خـود را شـناخت، امـا آنهـا او را                 ! خواستند او را بكشند، تعظـيم كردنـد        كردند و مي  
ه ياري خدا داسـتان يوسـف را بـه          بدي  در درس بع  ! زيرا بيش از بيست سال بود كه او را نديده بودند          نشناختند،  

  . شناساند پايان خواهيم رساند و خواهيم ديد كه چگونه يوسف خود را به برادران خود مي
خواهد توسط داستان يوسف و بـرادرانش بـه مـا چـه              خدا مي ؟  درس امروز چه تعليمي براي ما دارد      اما  

دران رخ داد تصويري اسـت از رويـداد بزرگـي كـه             خواهد به ما بگويد آنچه ميان يوسف و برا         خدا مي بياموزد؟  
دوسـتان، اگـر از دس امـروز خـود بخـواهيم تنهـا يـك چيـز                  . دهـد  دهنده دنيا و فرزندان آدم رخ مي        ميان نجات 

داسـتان  . فرسـتد  اي كه خدا وعده داده بود به جهان مي         دهنده اي بود از نجات    يوسف سايه : بياموزيم، آن اين است   
دهنده هستند،   از داستان نجات  ) نمونه، تصويري (كه همه پرتويي    ) واقعه و شباهت  ( دارد   يوسف حداقل صد جزء   

هـا   مسلماً، فرصت نيست كه در اين برنامه تمام اين شباهت         . كرد اي كه بايد هجده قرن بعد ظهور مي         هدهند نجات
   .شباهت، از اين شباهتها را بريتان بيان كنيمخواهيم سه  را بررسي كنيم، اما مي

آنها از او متنفر بودند، به او توهين . اول ديديم كه برادران يوسف هم او و هم خوابهايش را رد كردند          ) 1
مـردم دنيـا هـم    . اي كه خدا به اين جهان فرستاد آمد  دهنده همين بالها بر سر نجات. كردند و حتي او را فروختند   

تند، بر او جفا رساندند، و حتي او را بر صليب ميخكـوب  دهنده و هم پيغام او را رد كردند ـ به او ناسزا گف  نجات
 . كردند

اما بااينحال در   . مردم در ابتدا يوسف را تحقير كردند و او را به زندان انداختند            : تصوير دوم اين است   ) 2
 در  زماني كه خدا تعين كرده بود، پادشاه مصر او را بر مسند رهبري مصر نشاند، و به تمام كساني كه از گرسنگي                     

به همين شكل هـم خداونـد       » !نزد يوسف برويد، او جان شما را نجات خواهد داد         «: حال مرگ بودند اعالم نمود    
! ام برويـد  اي كه من برايتان فرسـتاده   دهنده نيز نجات : گويد اي كه به اين دنيا فرستاد  مي        دهنده خدا در مورد نجات   

 را بـه او تـسليم كنيـد، ديگـر هيچگـاه در دل خـود                 اگر خود ! او حافظ جانهاي شماست؛ خدا منشأ حيات است       
  . گرسنگي نخواهيد كشيد و جان شما تا به ابد زنده خواهد بود

در پايـان بـرادران يوسـف خـود را بـه او             . نظير اسـت   دهنده و يوسف بي    سومين شباهت ميان نجات   ) 3
د بـه سـينه او زده بودنـد و او را            اي نداشتند جز اينكه در مقابل همان كسي كـه دسـت ر             آنها چاره . تسليم كردند 

دهنـده، همـان كـسي كـه         كند كه نجـات    به همين شكل هم كالم خدا اعالم مي       ! حقير كرده بودند، به خاك بيفتند     
در آن روز تمـام     . حرمت ساختند و او را رد كردند، روزي براي داوري به اين دنيا خواهـد آمـد                 بسياري او را بي   

م فرود خواهند آورد؛ همه پي خواهد برد او همانكـسي اسـت كـه خـدا او را بـه                     سر تعظي مردم دنيا در مقابل او      
  ! دهنده و داور تمام دنيا برگزيده است عنوان نجات



دهنده، كسي كه خدا او را برگزيده تا شما را از داوري            شنوندگان عزيز، شما چطور؟ آيا خود را به نجات        
گذاريد تا فرصت را از دسـت بدهيـد، و روز داوري              دست مي  ايد؟ يا اينكه دست روي     ابدي برهاند، تسليم كرده   

  .فرا برسد و مجبور شويد در برابر او سر تعظيم فرود آوريد
  !......رسد، اما اين بدان معنا نيست كه ديگر درس امروز را فراموش كنيد برنامه ما در اينجا به پايان مي

  : گويد كالم خدا مي. روز بگشايدخدا به شما بركت دهد و چشمان شما را بر روي حقايق ام
  
كنيد اگر در آن اهتمام كنيد، مثل چراغي درخـشنده در            تر داريم كه نيكو مي     كالم انبيا را نيز محكم    «
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