
  درس بيست و هفتم
  يوسف

  و ادامه داستان
  50-42پيدايش 

  
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 داشته باشـيد برنامـه خـود را                       تعيين  كه او خود    
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتتوانيم باري ديگر برنامه   بسيار خوشحاليم از اينكه مي.كنيم آغاز مي

امروز قصد داريم ادامه داسـتان يوسـف را   . ن گفتيمدر دو برنامه گذشته در مورد يوسف بن يعقوب سخ 
ديديم كه يعقوب، نـوه      تا كنون    .برسيميعني پيدايش   بررسي كنيم، و بدين سان به پايان قسمت اول كتاب تورات            

كردند سرزميني كـه و      آنها همه در سرزمين كنعان زندگي مي      . يوسف پسر يازدهم بود   . ابراهيم دوازده پسر داشت   
هنگامي كه يوسف جـواني بـيش        .دانيد خدا به فرزندان ابراهيم، اسحاق و يعقوب وعده داده بود           همانگونه كه مي  

امـا بـرادران بـزرگ او، او و    . ي در مقابـل او تعظـيم خواهنـد كـرد      نبود، در خواب ديد كه برادران بـزرگش روز        
. كردند و سرانجام او را به عنوان يك برده فروختند و يوسف به سرزمين مصر منتقل شـد                  خوابهايش را تحقير مي   

با اينحال خدا يوسف را از تمام مشقتهايش نجات داد و به او حكمت بخشيد تا خواب فرعون، پادشـاه مـصر را                       
از ايـن  . ير كند يوسف به ياري خدا پيشگويي كرد هفت سال قحطي شديد بر سرزمين مصر واقع خواهد شـد            تعب

  . رو فرعون يوسف را به عنوان حاكم عالي بر تمام سرزمين مصر گماشت
پس از اينكه هفت سال فراواني، همانگونه كه يوسف پيشگويي كرده بود بـه پايـان رسـيد، در سـرزمين                       

انبارهاي غله كه همـه بـه خـاطر         بااينحال سرزمين مصر سرشار بود از       . كسالي عظيمي رخ داد   مصر و كنعان خش   
    . ده بودبخشيفيض و حكتي بود كه خدا به يوسف 

هنگامي كه يعقوب شنيد در مصر غالت بسيار است، ده برادر بزرگ يوسف را فرستاد تـا مقـداري غلـه                       
سـپس، ديـديم كـه ده بـرادر         . اه آنها نفرستاد تا مبادا آسيبي ببينـد       اما بنيامين، برادر كوچك يوسف را همر      . بخرند

بزرگتر يوسف به مصر رسيدند و در مقابل برادر خود يوسف به خاك افتادند، و بدينـسان بـه آنچـه كـه يوسـف          
د، يوسف برادران بزرگ خود را شناخت، اما آنها او را نشناختن          . سالها پيش به آنها گفته بود جامه عمل پوشانيدند        

  . بيش از بيست سال بود كه او را نديده بودند، و به گمانشان يوسف مرده بودزيرا 
امروز داستان خود را به پايان خواهيم رسانيد و خواهيم ديد كه يوسـف چگونـه خـود را بـه بـردرانش                       

ن كند و ببيند   خواست آنها را امتحا    يوسف بالفاصله هويت خود را بر برادرانش آشكار نكرد، زيرا مي          . شناساند مي
چون يوسـف بـرادران خـود را     «: گويد كتاب مقدس مي  . رياكار آنها تغيير كرده است يا خير      كه آيا دلهاي شرير و      

از كجـا   «: ديد، ايشان را بشناخت، و ود را بديشان بيگانه نموده، آنها را به درشتي سخن گفت و از ايشان پرسـيد                    
  )7:42پيدايش (» .ماز كنعان تا خوراك بخري«: گفتند» ايد؟ آمده



يوسف پيـشگويي كـرده بـود در        اي كه     ديديم خشكسالي پس از اينكه هفت سال فراواني به پايان رسيد،          
مصر به خاطر فيض و حكمتي كه خدا بـه يوسـف   بااينحال، در سرزمين   . به وقوع پيوست  سرزمين مصر و كنعان     

  . بخشيده بود، در انبارها غله به فراواني ذخيره شده بود
اما . يعقوب شنيد در مصر غله است، ده برادر بزرگتر يوسف را فرستاد تا مقداري غله بخرند               گامي كه   هن

سپس، ديديم كه ده برادر بزرگتر يوسف به مصر رسـيدند و در             . بنيامين را همراه آنان نفرستاد تا مبادا آسيبي ببيند        
يوسـف بـرادران    . ف گفته يود تحقـق يافـت      مقابل برادر كوچك خود به خاك افتادند، و بدينسان خوابي كه يوس           

بزرگتر خود را شناخت اما آنها او را نشناختند، زيرا بيش از بيست سال بود كه او را نديده بودند و بـه گمانـشان                         
  . يوسف مرده بود

امروز اين داستان را به پايان خواهيم رساند و خواهيم ديد كـه چگونـه يوسـف خـود را بـه بـرادرانش                        
خواست بداند كه آيا دلهاي رياكـار         بالفاصله هويت خود را بر برادرانش فاش نساخت، زيرا مي          يوسف. شناساند

چون يوسف برادران خود را داد ايـشان        «: گويد مقدس مي  از اين رو كتاب   . و شرير آنها تغييري كرده است يا خير       
» ايـد؟  از كجا آمـده «: ايشان پرسيدرا بشناخت، و خود را بديشان بيگانه نموده، آنها را به درشتي سخن گفت و از   

  )7:42پيدايش (» .از زمين كنعان تو خوراك بخريم«: گفتند
يوسـف  . يوسف سؤاالت بسياري از آنها پرسيد و به آنها برچسب جاسوسي زد آنها را به زنـدان افكنـد                  

جـازه داد كـه   سه روز بعد يوسـف بـه آنهـا ا   . خواست كه آنها قدري به وضعيت زندگي و دلهايشان فكر كنند          مي
بروند اما يكي از آنها را در زندان نگاه داشت، و به آنها گفت بروند بـرادر كوچـك خـود، بنيـامين، كـوچكترين                         

  . فرزند پدرشان را همراه خود بياورند
پـس از   . هاي بسيار، برادران بزرگتر همراه با بنيامين به مصر بازگشتند تا غله بيـشتري بخرنـد                پس از ماه  

. شناختند رسيدند باري ديگر به مالقات يوسف رفتند، حاكم سرزمين مصر ـ اما آنها هنوز او را نمي اينكه به مصر 
سپس جشن بزرگي براي آنها برپا كرد و آنهـا          . يوسف آنها را به خانه خود برد، و باعث شد كه آنها بسيار بترسند             

شـايد يوسـف    .  بيشتر از بقيه غـذا دادنـد       به بنيامين پنج بار   . را بر طبق سن، از بزرگ به كوچك پشت ميز نشانيد          
كردند، نسبت به بـرادر      كرد تا ببيند كه آيا همانگونه كه نسبت به او حسادت مي            داشت برادران خود را امتحان مي     

به هر حال هيچيك از آنها نـسبت بـه بـرادر كوچـك خـود از خـود                   .  كنند يا خير   كوچكتر خود نيز حسادت مي    
  .حسادتي نشان نداد
اي را در كيسه     هاي آنها را از غله پر كنند و جام نقره          كيسهيوسف به نوكر خود دستور داد       شن،  پس از ج  

پس از اينكه برادران يوسف مصر را به قصد كنعان ترك كردند، يوسف مباشر خود را در پي                  . بنيامين مخفي كنند  
چـرا بـدي بـه عـوض        «: تگير كرد، گفـت   پس از اينكه مباشر آنها را دس      . آنها فرستاد تا آنها را به دزدي متهم كند        

  ».زند؟ در آنچه كرديد برد كرديد نوشد و از آن تفأُل مي نيكويي كرديد؟ آيا اين نيست كه آقايم در آن مي
 ـ و جـام را   ها را گشت، و از كيسه برادر بزگتر شروع كرده به برادر كوچك ختم كـرد  مباشر تمام كيسه

و به شهر بازگـشتند و      هاي خود را پاره كردند،       برادران بزرگتر يوسف جامه   در اين هنگام    ! در كيسه بنيامين يافت   



» توانيـد مـرا فريـب دهيـد؟        چه كار كرديد؟ فكر كرديد مي     «سپس يوسف به آنها گفت،      . به پاهاي يوسف افتادند   
ي مـا را    گناهيم؟ خدا گناه و خطايـا      چه بگوييم؟ چگونه ثابت كنيم كه بي      «: يهودا، پسر چهارم يعقوب به او گفت      

  »!اش يافتي  تو هستيم، ما به همراه كسي كه جام را در كيسهغالمما ! آشكار كرده است

بقيه شما به سالمت نـزد پـرد        . اش پيدا شد غالم من است      تنها كسي كه جام در كيسه     «: يوسف پاسخ داد  
. كشد گفت  ود بنيامين مي  يزد يوسف آمد و دوباره به او درباره عذابي كه پدرشان در نب            سپس يهودا ن  » .خود برويد 

و همچنـين   . گرددبه بنيامين اجازه دهد نزد پدر خود باز       سپس يهودا نزد يوسف التماس كرد كه بر آنها رحم كند            
هنگامي كه يوسف ديد بـردرانش بـه خـاطر گناهـان            . يهودا از يوسف خواست كه او بجاي بنيامين غالم او شود          

كننـد، فهميـد كـه       ر براري برادر و پدر خود خواهش و التماس مي         كشند، و اينكه چقد    گذشته خود چه عذابي مي    
  ! دانست كه ديگر زمان آن رسيده كه خود را به برادانش بشناساند او مي. اند بردران بزرگش واقعاً توبه كرده

  : فرمايد كالم خدا مي
همـه را از    «: و يوسف پيش جمعي كه به حضورش ايستاده بودند نتوانست خودداري كند، پس ندا كـرد               

و بـا آواز بلنـد      . و كسي نزد او نماند وقتي كه يوسف خويشتن را به برادران خود شناسـانيد              » !نزد من بيرون كنيد   
آيـا پـدرم    ! من يوسف هـستم    «:و يوسف، برادران خود را گفت     . گريست، و مصريان و اهل خانه فرعون شنيدند       

  . و برادرانش جواب وي را نتوانستند داد زيرا كه به حضور وي مضطرب شدند» هنوز زنده است؟
منم يوسف، برادر شما،    «: پس نزديك آمدند و گفت    » .نزديك من بياييد  «: و يوسف به برادران خود گفت     

مرا بدينجا فروختيد، زيـرا خـدا مـرا پـيش روي            و حال رنجيده مشويد و متغيير نگرديد كه         ! كه به مصر فروختيد   
زيرا حال دو سال شده است كه قحط در زمين است و پنج سال ديگـر                . زنده نگاه دارد  ) نفوس را (شما فرستاد تا    

و خدا مرا پيش روي شما فرستاد تا براي شما بقيتي در زمين نگاه دارد، و شـما                  . نيز نه شيار خواهد بود و نه درو       
مرا پدر و فرعون و آقا و تمامي اهل         و االن شما مرا به اينجا نفرستاديد، بلكه خدا، و او            .  احيا كند  به نجاتي عظيم  

: گويـد  پسر تو يوسف چنين مي    «: بشتابيد و نزد پدرم رفته بدو گوييد      . خانه او و حاكم بر همه زمين مصر ساخت        
و در زمين جوشن ساكن شو تا نزديك مـن          . نزد من بيا و تأخير منما     كه خدا مرا حاكم تمامي مصر ساخته است،         
تا تو را در آنجا بپروانم، زيـرا پـنج   . ات با هر چه كه داري   ات و رمه   باشي، تو و پسرانت و پسران پسرانت، و گله        

و اينك چشمان شـما و چـشمان بـرادرم          . نوا گرديد  ات و متعلقانت بي    سال قحط باقي است، مبادا تو و اهل خانه        
پس پدر مـرا از همـه حـشمت مـن در مـصر و آنچـه                 . گويد زبان من است كه با شما سخن مي       بيند،   بنيامين، مي 

   )15-1:45پيدايش  (».ايد خبر دهيد، و تعجيل نموده پدر مرا بدينجا آوريد ديده
و همه برادران خـود     . بگريست و بنيامين بر گردن وي گريست      پس به گردن برادر خود بنيامين آويخته،        

  .  بگريست، و بعد از آن برادرانش با وي گفتگو كردندرا بوسيده برايشان
و همانگونه كه فرعـون دسـتور داده        . پس از اين، برادران يوسف آماده شدند كه به خانه پدر خود بروند            

   . هايي داد و براي سفر آنها تدارك ديد بود، يوسف به آنها ارابه



يوسف االن زنـده    «: و او را خبر داده گفتند     . دو از مصر برآمده نزد پدر خود يعقوب به زمين كنعان آمدن           
همه سـخناني كـه     . آنگاه دل وي ضعف كرد زيرا كه ايشان را باور نكرد          » .است، او حاكم تمامي زمين مصر است      

هايي كه يوسف براي آوردن او فرستاده بـود، ديـد روح پـدر              يوسف بديشان گفته بود به وي گفتند، و چون ارابه         
روم و قبـل از      پسر من يوسف، هنوز زنده اسـت؛ مـي        » !كافي است «: و اسرائيل گفت  . رديدايشان، يعقوب زنده گ   
  » .مردنم او را خواهم ديد

اش از زمين كنعان خارج شدند و بـه          گويد كه چگونه يعقوب و خانواده      مقدس به ما مي    پس از آن، كتاب   
  ، و در آنجا خدا با او سخن گفت، اي به خدا تقديم كرد يوسف در ميان راه قرباني. سوي مصر حركت كردند

من هستم خدا، خداي پدرت، از فرود آمـدن بـه مـصر           « گفت» .لبيك« گفت» ! اي يعقوب ! اي يعقوب «
من با تو به مصر خواهم آمد و من نيـز تـو را از آنجـا         . مترس، زيرا در آنجا امتي عظيم از تو بوجود خواهم آورد          

  ) 5-3:46پيدايش (» . را بر چشمان تو خواهد گذاشتالبته باز خواهم آورد، و يوسف دست خود

::

يعقوب چقدر خوشحال بود از اينكه پـس        . اش پس از سفري طوالني به مصر رسيدند        ده يعقوب و خانوا  
ن اش، در زمـي  پس يعقوب كه اسرائيل ناميـده شـده بـود، و خـانواده    ! توانست پسرش يوسف را ببيند     از سالها مي  

. شكل گرفـت  هاي بسيار بزرگي     نسل آنها در آنجا روز به روز بيشتر شد و طايفه          و در   . جوشن مصر ساكن شدند   
از ايـن رو يعقـوب پـدر    .  سال زنـدگي كـرد  147در مجموع او . يعقوب به مدت هفده سال در مصر زندگي كرد      

ز يوسف و برادرانش و تمام مردم مصر به مدت هفتاد رو          . طوايف اسراييل، در گذشت و نزد خدا به آسمان رفت         
  . پسران يعقوب، او را در زمين كنعان و در قبر جدشان، ابراهيم دفن كردند.برايش ماتم گرفتند

  : گويد چنين مي يعني باب پنجاه مقدس در باب آخر كتاب پيدايش كتاب
اگر يوسف االن از ما كينـه دارد، هرآينـه      «: و چون برادران يوسف ديدند كه پدر ايشان مرده است، گفتند          

مترسيد زيرا كه آيا مـن      «: يوسف ايشان را گفت   ..... ».ايم به ما خواهد رسانيد      بدي را كه به وي كرده      مكافات همه 
تا كاري كند كه قوم كثيـري       در جاي خدا هستم؟ شما درباره من بد انديشيديد، ليكن خدا از آن قصد نيكي كرد،                 

پس ايـشان  » .پرورانم ا را و اطفال شما را ميمن شم. و االن ترسان مباشيد . را احيا نمايد، چنانكه امروز شده است      
ف صـد   سو يو . و يوسف در مصر ساكن ماند، او و اهل خانه پدرش          . آويز بدشان گفت   را تسلي داد و سخنان دل     

ميرم، و يقيناً خدا از شما تفقد خواهد نـود، و            من مي «: و يوسف برادران خود را گفت     ....... و ده سال زندگي كرد    
و يوسـف بـه   » .ين به زميني كه براي ابراهيم و اسحاق و يعقوب قسم خورده است، خواهد بـرد     شما را از اين زم    

هر آينه خدا از شما تفقد خواهـد نمـود، و اسـتخوانهاي مـرا از اينجـا خواهيـد                    «: اسراييل سوگند داده، گفت    بني
  . صر در تابوت گذاشتندو او را حنوط كرده، در زمين م.و يوسف مرد در حيني كه صد و ده ساله بود» .برداشت

، در زمـين مـصر در   و او را حنـوط كـرده  ....... و يوسـف «. رسد كتاب پيدايش با اين عبارات به پايان مي      
به خاطر گناه آدم،    . رسد شود با داستان مرگ به پايان مي       اين كتاب كه به پيدايش حيات آغاز مي       » .تابوت گذاشتند 

حتي مرد خوبي   ) 23:6روميان  (» !مزد گناه موت است   «هيد يا نخواهيد،    چه بخوا . گريبانگير تمام انسانها شد   مرگ  
مرد، زيرا او نيز از نسل آدم بـود و ريـشه گنـاه هنـوز در او                    بر وي بود، بايد مي     حافظ حيات مثل يوسف، كه نام     



توانـست  اش از گرسنگي بميرنـد، امـا ن        يوسف، به ياري خدا توانست، نگذارد كه مردم مصر و خانواده          . مانده بود 
زيرا خدا در كتـاب پيـدايش       يي سرشار از شادي خدا را شكر كنيم،         اتوانيم با دله   اما ما مي  . آنها را از مرگ برهاند    

مـرگ پيامـد گنـاه      . فرستد كه بر مرگ غلبـه خواهـد كـرد          اي شايسته به اين دنيا مي      دهنده دهد كه نجات   وعده مي 
اي كه خدا    دهنده نجات. مجازات گناه مرگ و جهنم است     . ريشه گناه شرارت است و شرارت در دل انسان        . است

غلبه كرده است و قادر است زندگي كساني را كه بـه  .... فرستند، بر مرگ و گناه و  وعده داده است به اين دنيا مي      
    . او ايمان بياورند دگرگون سازد

 جهنم غلبه كرده است، و به       دهنده كامل بر شيطان و گناه، مرگ و        دانيد اين نجات   شنوندگان عزير، آيا مي   
: گويد دهنده چنين مي   كند؟ انجيل مقدس درباره نجات     تمام كساني كه به او ايمان آوردند حيات جاوداني عطا مي          

و شاخ نجاتي بـراي  . خداوند خداي اسرائيل متبرك باد، زيرا از قوم خود تفقد نموده، براي ايشان فدايي قرار داد  «
  آمين) 70-68:1لوقا (» !بودند  زبان مقدسين گفت كه از بدو عالم انبياي او ميچنانچه به.... ما برافراشت

  .....در برنامه بعدي، به ياري خدا به دومين كتاب تورات كه خروج نام دارد خواهيم پرداخت
  : اي است از كتاب پيدايش فكر كنيد مقدس كه درواقع خالصه به اين آيه از كتاب

  
  )20:5روميان (» !نهايت افزون گرديد شت، فيض بيليكن جايي كه گناه زياد گ«

  .خدا به شما بركت دهد
  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  

  
    
 


