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 مقدمه
را    سهم ارث  یشترینب  ی چه کس  ینکه اغلب بر سر ا  ،بسیاربا امالک    ییها در خانواده   انو برادر  انخواهر

برادران و   یرسد، حت ی فرا م  یگربه نسل د یزمان انتقال اموال از نسل یوقت هستند. یر درگ  یکدیگرکند با ی م  یافتدر

قبال    ی خواهران بس  یکدیگر که  داشتند،    یار را  استدوست  م  چنان   ممکن  فقط خدا  اختالف شوند که  تواند  ی دچار 

های اسرائیل،  آموزد که برای خانوادۀ پاتریارککتاب پیدایش به ما می   را دوباره برقرار کند.   محبت بین آنان   یوندهای پ

ممکن   یرتلخ شد که حل آن غ به قدری  یعقوبآنها بر سر ارث پدرشان  رقابتیوسف و برادرانش نیز همینطور بود.  

  بین   محبت  یوندداد و پ یو برادرانش را آشت  یوسفخدا اما همانطور که در این درس خواهیم دید،    . یدرسیبه نظر م

  یم ترس  یقدر سراسر عهد عت  یلاسرائ  سبط دوازده    ینروابط ب  یرا برا  یریمس  حل این مسئله  آنها را دوباره برقرار کرد.

 کند.  و همچنان نیز امروز روابط بین پیروان مسیح را هدایت می  کرد.

ما  پردازد.  این درس از »تورات« به بخشی از کتاب پیدایش اختصاص دارد که به »یوسف و برادرانش« می 

 شکل یوسف و برادرانش.  نگاه خواهیم کرد؛ داستان رابطة پر م ۲۶: ۵۰- ۲: ۳۷به برخی از جزئیات در پیدایش  

مان برویم، خوب است که محتوای اصلی کتاب پیدایش را مرور کنیم.  پیش از آنکه به سراغ موضوع اصلی 

شده بود که مخاطبان    ی هر قسمت طراح شود.  های دیگر دیدیم که پیدایش به سه قسمت اصلی تقسیم می در درس 

پردازد، در  اول که به تاریخ آغازین می   قسمت  مورد خطاب قرار دهد.  یخاص  یهایوهرا به ش  یموس   یلیاسرائ  ولیةا

  ین به سرزم یلاسرائ ی که خواندگ  به اسرائیلیان نشان داد ی موسدر این بخش،  شود. یافت می  ۱۹: ۱۱- ۱:  ۱پیدایش  

پاتریارکی  قسمت دوم، تاریخ    داده بود.  انجامجهان    یخ تار  یة در مراحل اول  خدا  داشت که  یعی در وقا   یشه ، رکنعان

در اینجا موسی به این موضوع پرداخت که چطور زندگی    ثبت کرده است.  ۱:  ۳۷-۱۰:  ۱۱تر را در پیدایش  قدیمی 

کرد که اسرائیلیان در سر راه خود به سوی سرزمین وعده با  دربارۀ مشکالتی صحبت می ابراهیم، اسحاق، و یعقوب 

، داستان یوسف و برادرانش را  ۲۶:  ۵۰-۲:  ۳۷موخر در پیدایش  تاریخ پاتریارکی  و سومین قسمت،  آنها روبرو بودند.  

 کند.  درس ما بر این آخرین قسمت از پیدایش تمرکز میکند.  تعریف می 

اش همانطور که خواهیم دید، هدف موسی در این بخش از پیدایش شامل چندین درس برای مخاطبین اولیه 

 بود، اما به طور کلی: 

 

  حین تسخیر سرزمین موعود و استقرار در آن، در  آموخت که چگونه در  یلاسرائ اسباطو برادرانش به  یوسفداستان 

 کنند.  ی زندگ  ی با هماهنگ یکدیگرکنار 
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نخست، به بررسی ساختار و محتوای  شود.  درس ما دربارۀ یوسف و برادرانش به دو بخش اصلی تقسیم می 

دوم، به تعدادی از  اند. ادبی و موضوع آنها در کنار یکدیگر قرار گرفته  اینکه چطور طرحها خواهیم پرداخت؛ این باب 

ای نگاه خواهیم کرد که موسی بر آنها برای اسباط اسرائیل تاکید کرد و اینکه این مضامین دربارۀ  مضامین عمده 

 آغاز کنیم.    بیایید با نگاه به ساختار و محتوای این بخش از پیدایش مسیحیان امروزی چگونه کاربرد دارند. 

 

 ساختار و محتوا 
های بسیار،  داند که این داستان شامل شخصیت هر کسی که با داستان یوسف و برادرانش آشنا باشد، می 

توان  ها به قدری پیچیده هستند که می این ویژگی های فرهنگی متفاوت، و چند داستان فرعی پیچیده است.  زمینه

اما توجه  نادیده گرفت. هم نگه داشته است   به راحتی مشغول جزئیات شد و ساختار ادبی فراگیری که آنها را در کنار 

که    اهمیت دارد کنند به ویژه از این جهت  به اینکه چطور ساختار و محتوای این فصول در کنار یکدیگر عمل می 

 یکپارچه است. نمایش بسیار  روایت یوسف و برادرانش یک 

 دهد: ای بسیار متحد را شکل می مرحله کند، یک نمایش پنج  ارائه می   ۲۶:  ۵۰-۲:  ۳۷آنچه موسی از پیدایش  

، یک ناهماهنگی پاتریارکی دربارۀ حکمرانی آیندۀ ۳۶-۲:  ۳۷مشکل ابتدایی داستان در پیدایش   •

 دهد. یوسف را نشان می 

به    – کند  آمیز یوسف تمرکز می بر حکمرانی تهدید   ۵۷:  ۴۱- ۱:  ۳۸یا نقطة اوج در  مرحلة دوم،   •

 قدرت رسیدن او در مصر. 

ها و دور هم جمع  که به آشتی پاتریارک  نقطة عطف نمایش است ۱۲:  ۴۷- ۱: ۴۲در مرحلة سوم   •

 پردازد.  شدن آنها در مصر می 

خواهانة یوسف در مصر گزارش  از حکمرانی نیک   ۲۷-۱۳:  ۴۷مرحلة چهارم یا نقطة حضیض در   •

 دهد.  می

در  و   • نمایش  نهایی  حکمرانی    ۲۶:  ۵۰-۲۸:  ۴۷حل  تحت  پاتریارکی  نظم  توصیف  یوسف  به 

 پردازد.  می

ها در پیدایش، یک لف و نشر  اند تا نشان دهند که این باب های اخیر، تعدادی از مفسرین کوشیده در دهه 

 دهند: مرکز گسترده را شکل می نامرتب هم 

 

 آیند.  های قبل و بعد از یک قطعة اصلی، به صورت موازی یا متعادل با یکدیگر می یک ساختار ادبی که در آن بخش 
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در    چشمگیر اما آنها به یک تقارن  اند.  دیدگاه را بسیار فراتر از آنچه که باید، بردهاین  ها،  اکثر این تالش 

 شود. کنند که باعث انسجامی در کلیت روایت یوسف و برادرانش می مقیاسی گسترده اشاره می 

شود و با یک هماهنگی  روایت با یک ناهماهنگی پاتریارکی آغاز می دشوار نیست ببینیم که به طور کلی،  

تمام می  نمایش  نهایی  در حل  توازن شود.  پاتریارکی  در  در مصر،  یوسف  تهدیدآمیز  اوج حکمرانی  نقطة    نقطة  با 

گذار از ناهماهنگی و تهدید به    – و نقطة عطف یا مدار  گیرد.  خواهانة او در مصر قرار می حضیض حکمرانی نیک 

ها را به ترتیبی که  ما به این قسمتدهد.  دی است که در مصر رخ می آشتی و اتحاد مجد  –خواهی  هماهنگی و نیک

اما درک این توازن چشمگیر اساسی در حین بررسی تعدادی از جزئیات  موسی ارائه کرده است، بررسی خواهیم کرد.  

 مان مفید خواهد بود.  برایدر داستان یوسف و برادرانش 

پیدایش پیچیدگی ادبی را نشان    خش دیگری از کتاب محتوای داستان یوسف و برادرانش، بیش از هر ب

ها دارد و بسیاری از آنها را دارای شخصیتی سه بُعدی و در حال  این کتاب فهرستی طوالنی از شخصیت دهد.  می

کنایه، طنز، و تراژدی در سرتاسر داستان هویدا  اند.  ها به وضوح به تصویر کشیده شده دهد. صحنه تغییر نشان می 

کنند.  بینی می آورند و پیش روایت شامل بسیاری از رویدادهای غیرمنتظره است که وقایع دیگری را به یاد می شود.  می

پیدایش در نظر داشت مخاطبان اصلی اسرائیلی چیزی بسیار فراتر از آنچه که ما  به این ترتیب، این بخش از کتاب

این، به دلیل کمبود وقت، تنها به چند نظر دربارۀ محتوای  بنابرتوانیم در این درس بررسی کنیم را در نظر بگیرند.  می

 کنیم.  هر فصل بسنده می 

 

 ( ۳۶-۲: ۳۷ناهماهنگی پاتریارکی )پیدایش 
با مشکل چشمگیر ناهماهنگی پاتریارکی دربارۀ حاکمیت آیندۀ    ۳۶-۲:  ۳۷موسی داستان خود را در پیدایش  

دهند چطور ناهماهنگی  این فصل آغازین دربردارندۀ دو قسمت است که با یکدیگر نشان می کند.  می   شروع یوسف  

بدتر شد.   زمان  گذر  در  یوسف  در  در خانوادۀ  اول،  به طور    یوسفدهد که چگونه  ی منشان    ،  ۱۱- ۲:  ۳۷قسمت 

گوید که چطور برادران،  از این سخن می   ۳۶-۱۲و قسمت دوم، در آیات    کرد.  یکبرادران خود را تحر  یاینده فزا

 بیایید ببینیم یوسف چطور برادرانش را تحریک کرد.  یوسف را به بردگی فروختند. 

 

 کندیوسف برادرانش را تحریک می 
برای مثال  کشد که مورد عالقة پدرش بود.  ای به تصویر می موسی ابتدا یوسف را به عنوان مرد جوان ساده 

  برادرانش،   گوید، به ما می   ۴آیة    شود. دهد که باعث حسادت برادرانش می یعقوب ردایی مزین به یوسف می ،  ۳در آیة  

شود و در دو بخش دیگر،  سپس، اوضاع بدتر می   «.یند سخن گو  ی به سالمت  ی با و  توانستندی داشتند و نم  ینهاز او ک»
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به همین دلیل، موسی در آیات  اش بر خانوادۀ خود، رجزخوانی کرد.  یوسف دربارۀ رویاهایش نسبت به استیالی آینده 

 د.«  گوید که برادرانش »بر او حسد بردنبه ما می  ۱۱و آیة »بر کینة او افزودند.« نوشت که برادران یوسف   ۸و   ۵

 

یکی اینکه پدرش زیباترین ردا را برای او  توانم دو دلیل ذکر کنم.  دلیل ناهماهنگی بین یوسف و برادرانش... من می 

کنم باید این ردا را داشته باشم. این  برادران دیگرش به آن نگاه کردند و گفتند، »من، من فکر می دوخت و آن ردا،  

کنیم، ما حتی در این جامعه هم ناهماهنگی داریم، چون بعضی  مان نگاه می و وقتی ما به خودردا باید مال من شود.«  

پرسند، »چرا من مانند این فرد  بینیم که از خودشان می مردم زندگی بهتری دارند و ناهماهنگی را در دیگران می 

ران که سالمت  کنیم که بیمار است و دیگما به کسی نگاه می ما حتی در کلیسا هم این را داریم.  دیگر نیستم؟«  

بنابراین، بخشش بهترین چیز به یوسف زمانی که دیگران  پرسیم، »چرا ما سالمت نیستیم؟«  هستند و از خودمان می 

چون   دانید، می  شکستگی ذات بشر. برادران حسود بودند، و دلیل دوم: ها شد. آن را نداشتند، باعث برخی ناهماهنگی 

و تخم حسادت را در همة خودمان  از مال آنها زیباتر بود، حسادت کردند.    کهبرادرشان یک ردای بهتر از آنها داشت،  

و    یمکن  یی ابتدا آن را شناسا   ید با  یحیان اما ما به عنوان مسنه فقط در آن برادران، که در همة ماست.  کنیم.  پیدا می 

 .یریمآن را بگ  یجلو   یمتوان ی گناه حسادت است و م ین که ا یمبدان

 سیپریان گوچینداکشیش دکتر  -

 

پس از معرفی ناهماهنگی پاتریارکی که نتیجة تحریک برادران توسط یوسف بود، موسی به سراغ دومین  

دهد برادران یوسف چطور او  این آیات حاوی یک روایت کوتاه هستند که توضیح می رود.  می   ۳۶-۱۲:  ۳۷بخش از  

 را به بردگی فروختند.  

 

 برادران یوسف را فروختند
بینیم که برادران، یوسف را گرفتند، ردای مزین او را از تنش بیرون آوردند، و نقشة قتل او را  جا می در این

اما در انتها، این یهودا بود که  ای برای فراری دادن یوسف انجام داد. تالش بیهوده ترین برادر، ن، مسن یروبکشیدند. 

را   او  یوسف،  قتل  به جای  تا  متقاعد کرد  را  برادران  بفروشند.  دیگر  بردگی  با گزارش  به  و  غم این قسمت،  انگیز 

اینکه یوسف توسط حیوانی وحشی دریده شده است.کارانه به یعقوب تمام می فریب برادران ردای    شود، مبنی بر 

 آغشته به خون یوسف را به یعقوب دادند و او به عزایی عمیق نشست.  

تند که زمینه را برای کلیت داستان یوسف و  این دو قسمت در کنار همدیگر، معرف مشکل چشمگیری هس

 های اسباط اسرائیل بود.  انگیز در بین پاتریارک این سرآغاز ناهماهنگی غم کند. برادرانش آماده می 
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پس از مشکل آغازینِ ناهماهنگی پاتریارکی در مورد حاکمیت آیندۀ یوسف، موسی دومین قدم را برداشت.  

 یوسف صحبت کرد.    آمیزموسی از نقطة اوج حکمرانی تهدید  ۵۷:  ۴۱-۱: ۳۸در  

 

 (۵۷: ۴۱-۱: ۳۸حکمرانی تهدیدآمیز یوسف )پیدایش 
بینش  ارائة  با  موسی  بخش،  این  خود  در  مخاطبان  به  شخصیتهایی  بودند،  که  آن  فاقد  داستان  های 

در کنعان    – که در اینجا یهودا نمایندۀ آنهاست    –نخست، برادران یوسف  های چشمگیری را به کار گرفت.  کنایه

ها  اما، در حالیکه سایر شخصیت   اند.شده   خودشان بر    یوسف  یظاهرا مطمئن بودند که مانع از برترکردند و  زندگی می 

خدا بردگی یوسف را به مسیری برای  گیری بود.  رانی یوسف بسیار دورتر، در مصر، در حال اوجخبر بودند، حکمبی

 . اش تبدیل کرداستیالی او بر خانواده 

، گناه  ۳۰-۱:  ۳۸در وهلة اول،  شود.  آمیز یوسف، به دو بخش اصلی تقسیم می تمرکز بر حکمرانی تهدید 

شویم.  ، از موفقیت یوسف در مصر آگاه می ۵۷:  ۴۱- ۱:  ۳۹سپس، در    کند. را تشریح می در کنعان  یهودا علیه تامار  

 بیاید به گناه یهودا در کنعان نگاه کنیم.  

 

 ( ۳۰-۱: ۳۸گناه یهودا در کنعان )پیدایش 
شود زیرا او به جای روبین، در فصل قبل برادرانش را از قتل  می یهودا در این فصل به مرکز داستان منتقل  

دهندۀ اعمال آن پسر یعقوب است که از باالترین جایگاه در میان برادرانش  بنابراین، این بخش نشان   یوسف بازداشت. 

اخالقی در آیة    شود. لحنآغاز می   ۵- ۱:  ۳۸بخش گناه یهودا در کنعان، با گزارش تولد پسران یهودا در  برخوردار بود.  

 آموزیم یهودا با زنی کنعانی ازدواج کرد.  شود که می مشخص می  ۲

نخست، یهودا تامار را به بزرگترین پسر خود،  بینیم.  ، روایتی از پسران یهودا و تامار پیدا می ۱۱-۶در آیات  

تانی، یا ازدواج برادرشوهر با  برادرسِعمل زن به اونان، پسر دومش داد.  وقتی عیر فوت کرد، یهودا تامار را  عیر، داد.  

این عمل از وجود یک وارث برای برادر فوت شده اطمینان    فرمان داده شده بود.  ۱۰- ۵:  ۲۵فرزند، در تثنیه بیوۀ بی 

، اونان از اینکه فرزندی به تامار بدهد اجتناب  ۹اما در آیة  داد.  کرد و نیز بیوۀ او را تحت مراقبت قرار می حاصل می 

آیة  بنابکند.  می در  نیز می ،  ۱۰راین  را  اونان  به  گیرد.  خدا جان  نیز  ترسید که سومین پسرش، شیلة جوان  یهودا 

با   را  تامار  در عوض،  ازدواج کند.  تامار  با  تا  دهد  اجازه  او  به  نپذیرفت که  بنابراین  دچار شود.  سرنوشت مشابهی 

 سرشکستگی نزد پدرش فرستاد.  

وقتی تامار متوجه شد که قرار نیست با شیله  یابیم.  ، روایت وسوسة یهودا توسط تامار را می ۲۶- ۱۲در آیات  

او هوشمندانه، با نگه داشتن مُهر و زُنّار و  خود را به شکل یک فاحشه درآورد و یهودا را وسوسه کرد.  ازدواج کند،  

شنود که تامار  یهودا می ،  ۲۶-۲۴داد. سه ماه بعد، در آیات  عصایی که یهودا به جای پول به وی داد، یهودا را فریب  
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کند.  اما تامار مُهر و زُنّار و عصایی که یهودا به او داده بود را ارائه می دهد.  باردار است و با خشم فرمان به اعدام او می 

:  ۳۸که یهودا در پیدایش  گوش کنید  و هنگامی که یهودا به آنچه انجام داده بود پی برد، به گناه خود اعتراف کرد.  

 گوید: چه می  ۲۶

 

 (.  ۲۶:  ۳۸)پیدایش  ندادم یلهکه او را به پسر خود ش یراتر است، ز گناه ی او از من ب

 

دهد، یهودای پاتریارک اعتراف کرد که گناه او بدتر از هرآنچه بوده که تامار  همانطور که این آیه نشان می 

در نتیجة این تغییر قلب، داستان گناه یهودا علیه تامار  و توبة خود، نمونه بود.  او در اعتراف فروتنانه  انجام داده بود.  

  ۲۷این قسمت را در آیات  در نقطة مقابل بخش آغازین دربارۀ پسران یهودا با زنی کنعانی،  موسی    پایانی مثبت دارد.

های برجسته در سبط یهودا  ر دو از نامفارص و زارح هبرد.  با گزارشی از تولد پسران یهودا از تامار به پایان می   ۳۰تا  

 شدند.  

بیایید به سراغ دومین بخش مرتبط با حکمرانی تهدیدآمیز  با در نظر داشتن وقایع گناه یهودا در کنعان،  

 قرار دارد، یک روایت طوالنی از موفقیت یوسف در مصر است.   ۴۱- ۱:  ۳۹این بخش که در پیدایش یوسف برویم. 

 

 (۵۷: ۴۱-۱: ۳۹موفقیت یوسف در مصر )پیدایش 
از خانة    ۲۳-۱:  ۳۹قسمت اول در  شود.  این بخش به سه قسمت اصلی تقسیم می  انتقال یوسف  دربارۀ 

سف به مصر رسید، سریعا مورد لطف فوطیفار قرار گرفت و بر خانة او  پس از اینکه یودهد.  فوطیفار به زندان خبر می 

وقتی شکست خورد، یوسف را به سوءرفتار متهم  اما همسر فوطیفار کوشید که یوسف را وسوسه کند.  گمارده شد.  

ور  دروغین همسرش را با  های های او مقاومت کرد، اما فوطیفار تهمتعلیرغم اینکه یوسف در برابر پیشروی کرد.  

از آنجایی که این  ؛ جایی که یوسف به سرعت اعتماد زندانیان را جلب کرد.  او یوسف را به زندان فرعون فرستادکرد.  

  یسه مقا   یوسف  یاخالق  ی را با پاک  یهودا   پیشین   یاخالقی به وضوح بآید،  فصل پس از روایت گناه یهودا با تامار می 

 کند. یم

 

در آن دستکاری کنم و داستان را بردارم  کنم که باید کمی  نم، تقریبا احساس می خواوقتی داستان یهودا و تامار را می 

قرار بدهم.   در جای دیگری  را  آن  این بخش را می و  این وجود، وقتی شما واقعا محتوای  با  خوانید، تشخیص  و 

کنم او این  من فکر می باید این داستان را درست پس از شروع داستان یوسف قرار بدهد.  دهید که چرا خدا می می

هد در برابر  خوایوسف می خواهد تضاد بین یک مرد گناهکار و یک مرد عادل را نشان بدهد.  کند چون می کار را می 

شود، شاید حتی فحشایی  وسوسة جنسی همسر فوطیفار مقاومت کند. یهودا در حقیقت با ارادۀ خودش درگیر فحشا می 
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بینید و این حقیقت که خدا یوسف را با با سهمی  و بنابراین شما این تضاد را می افتاد. که در اماکن مذهبی اتفاق می 

اش  زاده نیست، اما او کسی است که هادی خانواده ر حالی که او یک نخستدهد، دزاده برکت می دو برابر یک نخست 

 شود. در یک راه صحیح می 

 دکتر استفان بِرامر   -

 

در این قسمت موسی توضیح داد که  یوسف از زندان به دربار فرعون منتقل شد.  ،  ۴۵:  ۴۱- ۱:  ۴۰دوم، در  

سیدن قرار گرفت. سپس بعدتر، او رویای فرعون  چطور یوسف با تعبیر خواب مقامات فرعون در مسیر به قدرت ر

 دربارۀ هفت سال برکت و هفت سال قحطی را تعبیر کرد.  

در این قسمت  موسی حکمرانی یوسف در دربار فرعون را خالصه کرد.  ،  ۵۷- ۴۶:  ۴۱در سومین قسمت،  

س از شخص فرعون، نفر  کرد، و پ دهد که یوسف اقتدار خود را در مصر اِعمال می موسی از چندین راهی گزارش می 

به  بلکه به دست خدا    ،نبوغ خود   یلنه به دل  یوسفروشن کرد که    ی، موسیوسف  یتدر هر قسمت از موفق  دوم بود. 

 است.  یده قدرت رس

حال که ناهماهنگی پاتریارکی دربارۀ حاکمیت آیندۀ یوسف، و حکمرانی تهدیدآمیز یوسف در مصر را بررسی  

:  ۴۲ها در مصر که در پیدایش آشتی و گردهمایی پاتریارک کردیم، باید به سراغ نقطة عطف مرکزی داستان برویم: 

 ثبت شده است.    ۱۲: ۴۷  -۱

 

 ( ۱۲: ۴۷-۱: ۴۲آشتی و گردهمایی )پیدایش 
روایت مرکزی آشتی و گردهمایی شامل سه سفر است که توسط خانوادۀ یوسف از کنعان به مصر انجام  

با هم دارند.   ارتباط نزدیکی  یافت    ۲۸:  ۴۵- ۱:  ۴۳است. دومین سفر در    ۳۸-۱:  ۴۲اولین سفر در پیدایش  شد و 

 هی به اولین سفر بیندازیم.  دید. بیایید نگا ۱۲:  ۴۷-۱: ۴۶توان در  شود. و سومین سفر را می می

 

 ( ۳۸-۱:  ۴۲سفر اول )پیدایش 
  ۵-۱:  ۴۲نخست، در  تواند به سه قسمت تقسیم شود.  ترین در بین سه مورد است و می اولین سفر، ساده 

در این قسمت، یعقوب تمام برادران یوسف به جز    برادران به دلیل قحطی عظیم، از کنعان به مصر سفر کردند.

   خرید مواد غذایی از مصر فرستاد.  بنیامین را برای

پردازد که یوسف برای اولین بار برادران خود را  به وقایع زمانی در مصر می ،  ۲۸-۶:  ۴۲دومین قسمت در  

  آوردن   ی به کنعان برا  شانرا با فرستادن   آنها  یتاما شخصیوسف هویت خود را برای برادرانش آشکار نکرد،  شناخت.  

در زندان نگه دارد تا زمانی که بنیامین  در ابتدا یوسف تهدید کرد که همة آنان به جز یکی را   کرد.  یشآزما  ،یامینبن
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، به یکدیگر  ۲۱:  ۴۲شان فرا رسیده است. در  دادن در نتیجه، برادران متوجه شدند که زمان حساب پس به مصر برسد.  

سه روز بعد، یوسف همة    نبیه شدن هستیم.«گفتند: »مطمئنا به خاطر آنچه نسبت به برادرمان انجام دادیم در حال ت

های همة آنها را از گندم و از  او دستور داد تا کیسهآنها را به جز شمعون فرستاد تا بنیامین را همراه خود بیاورند.  

وقتی برادران در حال سفر بازگشت بودند، یکی از آنان    که برای خرید گندم با خود آورده بودند.پر کنند  ای  نقره 

که خدا به ما    یستچ  ین »انشان دادند:   ۲۸ه نقره در کیسة خود شد. آنها ترسیده بودند و تعجب خود را در آیة  متوج

 کرده است؟« 

آنها    دهد که وقتی برادران به کنعان برگشتند، چه اتفاقی افتاد. گزارش می   ۳۸-۲۹قسمت سوم، در آیات  

،  از همین روشان به مصر بفرستد، اما یعقوب قبول نکرد.  تالش کردند پدرشان را متقاعد کنند که بنیامین را همراه 

 برادران در کنعان ماندند.  

 

 ( ۲۸: ۴۵-۱: ۴۳سفر دوم )پیدایش 
سفر دوم  برویم.    ۲۸:  ۴۵-۱:  ۴۳با نگاهی کوتاه به سفر اول، بیایید به سراغ اتفاقات دومین سفر در پیدایش  

- ۱: ۴۳قسمت اول در  شود.  ، اما باز هم به سه بخش عمده تقسیم می تر از سفر اول استیچیده پ  ی اگرچه تا حدود

رۀ مواد غذایی آنان تمام شد، یعقوب در نهایت  پس از اینکه ذخی، مربوط به پیش از سفر برادران به مصر است.  ۱۴

 موافقت کرد تا بنیامین را همراه آنها به مصر بفرستد.  

،  ۳۴-۱۵:  ۴۳نخست در  شامل تصویری طوالنی از وقایع مصر است.    ۲۴:  ۴۵-۱۵:  ۴۳دومین قسمت در  

سازی هویت خود ادامه  ن . اما همچنان به پنها خود استقبال کرد  ةبزرگ در خان  یافتض  یک در    شاز برادران   یوسف 

 ، یوسف چنان از دیدن بنیامین منقلب شد، که اتاق را ترک کرد تا در خلوت گریه کند.  ۳۰:  ۴۳با توجه به داد. 

های آنها را  او به مباشر خود دستور داد تا کیسه ، یوسف برادران خود را بیشتر آزمایش کرد.  ۱۳- ۱:  ۴۴در  

و بعد یوسف برادران خود را به کنعان  را نیز در کیسة بنیامین قرار دهد.    از گندم و نقره پر کند، و یک جام نقره 

اما طبق دستور یوسف، مباشر خود را به برادران رساند. او جام نقره را در کیسة بنیامین »پیدا« کرد و برادران  فرستاد.  

 را به خانة یوسف برگرداند.  

«  خدا گناه ما را آشکار نموده استاعتراف کرد: »  ۱۶آیة  ، یهودا از یوسف رحمت طلبید و در  ۳۴- ۱۴در آیات  

از    یوسفسپس یهودا با از خودگذشتگی پیشنهاد کرد که خودش به جای بنیامین در مصر بماند.    )ترجمة مژده(.

به ما    ۲:  ۴۵، در نهایت هویت خود را برای برادرانش آشکار کرد.  ۱۵-۱:  ۴۵، و در  متاثر شد  یهودا  فروتنانةدرخواست  

توضیح داد که خدا او را به   ۷یوسف در آیة   «. یدندو اهل خانة فرعون شن یانو مصر   یست،به آواز بلند گر »گوید:  یم

« او سپس به برادرانش  کند.  یااح  یمعظ  ی نگاه دارد، و شما را به نجات  یندر زم  یتیشما بق  ی راب»  مصر فرستاد تا
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گیرد که  ای تاثیرگذار پایان می با منظره   ۱۵- ۱۴این صحنه در آیات  دستور داد تا پدرشان یعقوب را به مصر بیاورند.  

 کند.  بوسد و با آنها صحبت می کنند و یوسف برادرانش را می یوسف و بنیامین در آغوش یکدیگر گریه می 

 

ش است. او به مصر رفته بود، مشکالتی پیش آمده،  قسمت میانی داستان یوسف، دربارۀ آشتی بین یوسف و برادران

ما این تصویر  ،  ۴۵اند، اما در میان آن، به ویژه در باب  برادران یوسف در جستجوی غذا و کمک برای قحطی آمده 

انی  و زم،  یدایشکل کتاب پ  یهاقسمت   ینتری و احساس  ین ترچشمگیراز    یکی  –واقعا باشکوه    –باشکوه را داریم  

بینید این هست که آنها همدیگر را در  و چیزی که می کنند.  آشتی می   همو برادرانش نهایتا با  هست که یوسف  

  ی کنند که حت ی م یهقبل از آن گر یو کم  باب ن ایدر  به قدری آنها کنند و گریه و گریه.  گیرند و گریه می آغوش می 

این یک تصویر دوست  .چیست  یههمه گر  ینادلیل  کنند که  ی ها تعجب م ی مصر بنابراین،  داشتنی است چون  و 

  این حقیقت و این اتحاد از  ناهماهنگی زیادی در بین برادران وجود داشت، اما در آن لحظه آنها کامال متحد بودند.  

زندگی  آنها مانند زمانی نبودند که  اند.  آید که اول، یوسف برادرانش را امتحان کرد و متوجه شد که آنها تغییر کرده می

آنها تغییر کرده بودند و افراد بخصوصی از آنها،  او را تهدید کردند، پدرشان را فریب دادند و کارهایی از این قبیل.  

آید که این برادران تغییر کرده بودند  .. آشتی از این حقیقت می به طور خاص تغییر خودشان را نشان دادند. مثل یهودا،  

جوان خودخواهی که خیلی به رویاهایش و چنان چیزهایی مغرور بود به مردی    او از مرد و یوسف هم عوض شده بود.  

ها اتفاق  بینید این تغییرات در آن باب و همانطور که می   داد.تبدیل شد که حاال در موضع قدرت، رحمت نشان می 

کنند و در آغوش هم هستند بسیار ارزشمند  ای که گریه می این صحنه دهید،  ها تشخیص می افتند، یا در آن باب می

 است و بدون شک در ذهن اسرائیلیان زمان موسی حک شده بود.  

 دکتر ریچارد پرت   -

 

، فرعون به یوسف دستور که برادرانش را بفرستد تا یعقوب را بیاورند. و فرعون در  ۲۴- ۱۶:  ۴۵سپس، در  

یوسف برادرانش را دور هم جمع، و آنها را    « مصر از آن شماست.  ینزم  ی تمام  ویی یک نبه یوسف قول داد: »  ۲۰آیة  

یوسف به آنها دستور    ۲۴در آیة  راهنمایی کرد تا در هماهنگی جدیدی که پیدا کرده بودند به مسیرشان ادامه بدهند.  

 « !یددر راه منازعه مکن»  داد که، 

آنها به یعقوب گفتند که چه  گردند.  ، برادران به کنعان برمی ۲۸-۲۵:  ۴۵در آخرین بخش از سفر دوم، در  

 برود.  اتفاقی در مصر افتاد و یعقوب موافقت کرد که با آنها به مصر 

:  ۴۷-۱:  ۴۶ها در سفر اول و دوم، به سومین سفر در پیدایش  پس از نگاه به آشتی و گردهمایی پاتریارک 

 رسیم.  می  ۱۲
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 ( ۱۲: ۴۷-۱: ۴۶سفر سوم )پیدایش  
از مسافرت دوبارۀ برادران به مصر گزارش    ۲۷- ۱:  ۴۶نخست،  شود.  سفر سوم به دو بخش اصلی تقسیم می 

بخشی مجدد خدا به  شویم و اطمینان مطلع می   ، از برنامة سفر ۷-۱در آیات  دهد که این بار با یعقوب همراه بود.  می

های یعقوب که  با فهرستی از پسران و نوه  ۲۷-۸:  ۴۶سپس، ترتیب سفر در  یعقوب که در مصر مبارک خواهد بود.  

 شود.  همراه او به مصر رفتند تمام می 

،  ۴۶باب  دهد.  ، بخشی از وقایع مصر را ارائه می ۱۲:  ۴۷- ۲۸:  ۴۶دوم، درست مانند اولین و دومین سفر،  

و پس از این، در  پردازد که یهودا نقش اصلی را در آن ایفا کرد.  به تجدید دیدار یعقوب با یوسف می   ۳۰-۲۸آیات  

جوشن و تحت توجه یوسف  خانوادۀ یوسف استقبال کرد و به آنان دستور داد تا در    ، فرعون از ۱۲:  ۴۷-   ۳۱:  ۴۶

 زندگی کنند.  

ها، به سراغ چهارمین قدم، یا نقطة حضیض در  موسی پس از نوشتن دربارۀ آشتی و گردهمایی پاتریارک 

 کند.  می  خواهانة یوسف در مصر صحبت، موسی از حکمرانی نیک۲۷- ۱۳:  ۴۷در پیدایش  رود. داستان می 

 

 (۲۷- ۱۳: ۴۷خواهانة یوسف )پیدایش حکمرانی نیک 
یوسف غذا را در دسترس سراسر مصر  شویم که قحطی طی مرور زمان بدتر شد.  متوجه می   ۲۶- ۱۳:  ۴۷در  

تثبیت قدرت  داد، باعث  و با خرید زمین و دام مردم مصر و کنعان در برابر غذایی که به آنها می   و کنعان قرار داد

 های بیشماری را نجات داد.  در طی این روند، او جان .  فرعون شد 

دهد که چطور حکمرانی یوسف  ، موسی توضیحی در این باره می ۲۷:  ۴۷در پایان این روایت، در پیدایش  

 به یعقوب و پسرانش فایده رساند. موسی نوشت:  

 

:  ۴۷)پیدایش    یدندگرد   یربارور و کث  یارجوشن ساکن شده، مِلک در آن گرفتند، و بس  یندر ارض مصر در زم  یلاسرائ 

۲۷  .) 

 

گیری حکمرانی تهدیدآمیز یوسف، آشتی و گردهمایی برادران، و  نگی پاتریارکی اولیه، اوج در پی ناهماه

در پیدایش  رسیم.  به آخرین مرحلة روایت موسی از یوسف و برادرانش می خواهانة یوسف در مصر،  حکمرانی نیک

 ، خانوادۀ یوسف تحت حاکمیت او، هماهنگی پاتریارکی را تجربه کردند.  ۲۶: ۵۰  -۲۸: ۴۷

 

 ( ۲۶: ۵۰-۲۸: ۴۷هماهنگی پاتریارکی )پیدایش 
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و با تمرکز بر هماهنگی  کند. ها را حل می این آخرین بخش، مشکلِ آغازینِ ناهماهنگی در میان پاتریارک 

 کند که به ویژه برای مخاطبین اولیة موسی اهمیت خاصی داشتند.  برکاتی را بر اسرائیل مقرر می خانوادۀ یوسف، 

:  ۴۷در وهلة اول، در پیدایش شوند. هماهنگی پاتریارکی به دو بخش اصلی تقسیم می   های مربوط به باب

روزهای حیات    کند که یعقوب در آخرین ف می ، موسی توجهات را به تمهیدات خانوادگی پایداری معطو۱۴:  ۵۰  - ۲۸

برقرار کرد.   پیدایش  خود  در  را می ۲۶- ۱۵:  ۵۰سپس،  یوسف  پایدار  تمهیدات خانوادگی  ما  به  ،  ابتدا  بیایید  بینیم. 

 تمهیدات خانوادگی یعقوب نگاه کنیم.  

 

 (۱۴: ۵۰-۲۸: ۴۷تمهیدات خانوادگی یعقوب )پیدایش 
که یعقوب از  دهد  ، توضیح می ۳۱-۲۸:  ۴۷در   موسی   شود. این قسمت، نزدیک زمان مرگ یعقوب آغاز می 

، دربارۀ دو دیدار  ۲۸:  ۴۹-۱:  ۴۸سپس، در  یوسف خواست تا سوگند یاد کند که او را در زمین کنعان دفن خواهد کرد.  

 شوند.  خوانیم که شامل برکات یوسف می مجزا می 

  و منسی، را برکت داد.   یعقوب به طور خصوصی یوسف و پسران او، افرایم،  ۲۲-۱:  ۴۸در دیدار اول، در  

؛ چون یعقوب  زاده تعلق داشتکند که به طور معمول، به نخست یوسف در اینجا افتخار میراث دوبرابر را پیدا می 

اما به شکلی غیرمنتظره، یعقوب به افرایم،  شان ببخشد.  تصمیم گرفت که به افرایم و منسی به میزان برابر با عموهای 

 زاده بود برتری داد. خستپسر دوم یوسف، بر منسی که ن

، پس از برکت به یوسف و پسرانش به طور خصوصی، تمام پسران یعقوب برکات  ۲۸-۱:  ۴۹سپس در  

یعقوب تمام پسرانش را دور هم جمع کرد، و تک تک آنها را به شکلی که مناسب روشی  نهایی او را دریافت کردند. 

های آینده  بایست برای نسل نهایی یعقوب، این تمهیدات می   به عنوان برکات بود که زندگی کرده بودند، برکت داد.  

 ماند.  پایدار باقی می 

در این  شویم. ن یعقوب مطلع می یدفتیابد که از مرگ و پایان می  ۱۴: ۵۰- ۲۹: ۴۹این قسمت در پیدایش  

 آورد، و بعد به مصر بازگشت.آیات، یوسف درخواست پدرش مبنی بر خاکسپاری در کنعان را به جا  

شود،  ماهنگی پاتریارکی تحت حاکمیت یوسف نه تنها شامل بخشی دربارۀ تمهیدات خانوادگی یعقوب میه

 گیرد.  را نیز در بر می  ۲۶-۱۵: ۵۰بلکه همچنین تمهیدات خانوادگی یوسف در پیدایش  

 

    (۲۶-۱۵: ۵۰تمهیدات خانوادگی یوسف )پیدایش 
یوسف یک بار دیگر به برادرانش  ،  ۲۱-۱۵:  ۵۰در    شود. می این بخش مختصر به دو گزارش کوتاه تقسیم  

برادرانش از او درخواست بخشش کردند و یوسف هم سخاوتمندانه آنها را  دربارۀ رحمت خود به آنها اطمینان داد.  

 بخشید.  
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ی  بینیم، قدرت بخشش است، قدرت باور به اهداف نیکو یکی از چیزهایی که ما در داستان یوسف و برادرانش می 

توانیم کسانی را ببینیم که در آن شرایط  شوند، و می مان بسیار دشوار می خدا برای ما، حتی زمانی که شرایط برای 

شاید حتی ما بتوانیم به طور دقیقی بگوییم، »آنها من را در این شرایط قرار دادند.« اما واکنش  سخت مشابه نیستند.  

  بینیم که اعتماد و اطاعت نسبت به خداوند است و می روخته بودند،  که اساسا او را به بردگی ف  یوسف به برادرانش

 مقدر کرده بود.  او  یهدف منحصر به فرد و مهم که خداوند برا  یکتحقق 

 کشیش دکتر مایکل والکر  -

 

 به برادرانش گفت:  ۲۱-۱۹: ۵۰یوسف در پیدایش  

 

  ی کرد، تا کار  یکی خدا از آن قصد ن   یکن ل یشیدید،خدا هستم؟ شما دربارۀ من بد اند ی من در جا  یا که آ  یرا ز یدمترس

کث قوم  اِح  یریکند که  مباش  ید،نما  یارا  ترسان  اآلن  و  است.  امروز شده  را  ید چنانکه  اطفال شما  و  را  . من، شما 

 (. ۲۱-۱۹:  ۵۰)پیدایش  پرورانمیم

 

با سوگندی که یوسف از برادران خود درخواست    ۲۶- ۲۲:  ۵۰تمام داستان یوسف و برادرانش در پیدایش  

 گوش کنید:   ۲۵: ۵۰به پیدایش شود. کند، تمام می می

 

  ید خواه  ینجا مرا از ا  ی هاخدا از شما تفقد خواهد نمود، و استخوان   ینه سوگند داده، گفت: »هر آ  یل اسرائ  ی به بن  یوسف 

 (. ۲۵: ۵۰پیدایش  « )برداشت

 

برادران یوسف به نمایندگی    بود.  مرگدر روایت پیدایش، این سوگند آخرین تعامل یوسف با برادرانش قبل از  

  ی برا  یوسف همراه خود  ی هااستخوان   از نوادگان خود سوگند یاد کردند که وقتی خدا آنها را از مصر رها کند، با بردن

 ، همچنان او را تکریم کنند.  موعود  ین دفن در سرزم

 

با برادران و خانواده  اینها هاش صحبت می آخرین کلمات یوسف وقتی که اساسا  از شما  کند،  ستند: »خدا مطمئنا 

به عنوان یک حاکم مصری، احتمال زیادی دارد  های من را از اینجا ببرید.«  مراقبت خواهد کرد، و شما باید استخوان 

.. هر بار که آنها این تابوت  در یک تابوت سنگی قرار داده باشند. که وقتی یوسف فوت کرد، او را مومیایی کرده و  

ها داده شده بود  ای که به پاتریارککردند که یوسف به آنها داده بود و وعده ای فکر می عده دیدند، به وسنگی را می 
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های من را با خودتان از اینجا ببرید و در سرزمین وعده  که شما به خانه برخواهید گشت. یوسف گفت، »استخوان 

راین، وقتی یهودیان مصر را ترک کردند،  دهد که او وعدۀ خدا را پذیرفته بود... و بنابدفن کنید.« این بخش نشان می 

یک بار دیگر، در طول آن چهل سال تبدیل به یک نماد شد، یک  های یوسف را هم همراه آنها برد.  موسی استخوان 

اینکه در سرزمین وعده خواهند بود.  کمک بصری،   از وعدۀ عالی خدا که به مردم اسرائیل داده شد بود مبنی بر 

های  وعده که قاعده در اینجا خیلی ساده است:  کنم  نهایتا در شکیم دفن شدند و من فکر می ها  بنابراین، استخوان 

 کند. های خود عمل می خدا به وعده تر از هر چیز دیگر در زندگی باشند. خدا باید واقعی 

 دکتر لری واترز   -

 

حاال باید  به ساختار و محتوای روایت موسی نگاه کردیم.  دربارۀ یوسف و برادرانش،    مانتا اینجا در درس 

 ها.  ن اصلی این باب یمابه سراغ دومین موضوع اصلی درس برویم؛ مض 

 

 مضامین اصلی
داستان یوسف و برادرانش، مفاهیم بسیار زیادی، بسیار بیشتر از آنچه که بتوانیم اینجا به آنها اشاره کنیم،  

به این ترتیب، اگر به  و همین موضوع دربارۀ کاربرد امروزی هم صادق است.  .  تبرای مخاطبین اولیة پیدایش داش

  یی هایوه ش  ة همشوند. این مضامین اصلی،  ها از دید مخاطب اصلی نگاه کنیم، مضامین بخصوصی برجسته می این باب 

چنین همة  هم   شده است.  ی آن طراح  ین اصل یبر مخاطب  یرگذاری ثا ت  ی برا  یوسفد که داستان  ندهی را پوشش نم 

اما این مضامین اصلی، به ما یک آشنایی    دهند.هایی که باید امروزه آنها را به کار بگیریم را هم انعکاس نمی راه

 دهند. می  یدایش بخش از پ ین ا  هاییژگی و ین ترمهم نسبت به برخی از 

نخست، به ابراز چند نظر دربارۀ  ها نگاه خواهیم کرد.  ما از دو طریق به بعضی از مضامین اصلی این باب 

که هم در داستان یوسف و هم در روایات ابراهیم،    خواهیم پرداخت   های مشترکی تاکید نحوۀ برخوردمان نسبت به  

ویژه نگاه خواهیم کرد که در داستان یوسف و  با دقت بیشتری به دو تاکید  و دوم،  .  شونداسحاق، و یعقوب دیده می 

 ات مشترک نگاه کنیم.  به تعدادی از تاکید بیایید ابتدا برادرانش برجسته شده است. 

 

 تاکیدات مشترک 
چهار مضمون عمده در روایات مربوط به زندگی ابراهیم،  همانطور که در دروس دیگر دربارۀ پیدایش دیدیم،  

  فیض : تاکیدی بر  شونداین موضوعات در داستان یوسف و برادرانش هم دیده می شوند.  اسحاق و یعقوب دیده می 

و برکات خدا به دیگران از طریق اسرائیل.    خدا به اسرائیل، لزوم وفاداری اسرائیل به خدا، برکات خدا برای اسرائیل، 
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لحظه  مضمون  بیایید  به  باید  چطور  که  کنیم  تامل  موضوع  این  بر  از    فیض ای  قسمت  این  در  اسرائیل  به  خدا 

 مقدس نزدیک شویم. کتاب

 

 خدا به اسرائیلفیض 
کند، اما ما به ندرت این  االهی، رحمت، و مهربانی استفاده می   ای برای فیضویژه اصطالحات    کالم خدا از 

در  بینیم.  ها می را در سراسر این باب  ابا این وجود، »مضمون« فیض خدبینیم.  اصطالحات را در داستان یوسف می 

اش ة خود را به یوسف و خانواده نامیم، خدا گاه گاه فیض گذشتچیزی که ما آن را »آن جهان« روزگار یوسف می 

خدا همچنین فیض مستمر خود را در هر مرحله به  فیضی که او پیش از زمان آنها نشان داده بود. کرد،  یادآوری می 

و وقتی خدا به وقایعی در آینده اشاره کرد، معموال نشان داد که چطور یوسف و  اش نشان داد.  یوسف و خانواده 

 کردند؛ به ویژه فیض بازگشت به سرزمین وعده.  ۀ او را دریافت می اش روزی فیض آیندخانواده 

موسی از فیض خدا در جهان یوسف نوشت تا  اما این سه نوع فیض، صرفا داستان یوسف را شکل ندادند.  

 های بسیاری فکر کنند که خدا فیض خود را در »جهان آنها« نشان داده بود. اش بتوانند به راهمخاطبین اولیه 

اش نشان داد  توانیم فیضی که خدا به یوسف و خانوادهما به عنوان پیروان مسیح می به همان شکل،    تقریبا

های بسیاری برای انجام این وجود دارد، اما اغلب مفیدتر است که از منظر  راه را در جهان خودمان نیز به کار ببندیم.  

فیض گذشتة خدا که به یوسف و برادرانش  دی ما،  از دیدگاه عهد جدی سه مرحلة پادشاهی مسیح به آنها فکر کنیم.  

هربار  کند.  شد، صدق می   دیدهنشان داده شد، دربارۀ ما همانطور که در ظهور اولیة مسیح، در تاسیس پادشاهی او  

فیض مستمر در زندگی خودمان، در طول تداوم پادشاهی    بینیم،که ما فیض مستمر خدا را در داستان یوسف می 

کشیدند، ما نیز به  اش فیض آیندۀ خدا را انتظار می و درست همانطور که یوسف و خانواده آوریم.  می مسیح را به یاد  

 های خدا در زمان تکمیل پادشاهی مسیح در آسمان و زمین جدید امیدوار هستیم. رحمت 

 دربارۀ فیض خدا به اسرائیل، بیایید به لزوم وفاداری خدا به اسرائیل نگاه کنیم.  در کنار تاکیدات مشترک  

 

 وفاداری اسرائیل به خدا
هرگز به    او است که    ینو برادرانش ا  یوسفاز جهان    ی موس  یتروا  خصوصیات  ینتریرمعمول از غ  یکی

  یوسف   ی انتظار داشت که وفادار  ان یلی از اسرائ  یدر عوض، موس  خدا اشاره نکرده است.   فرامین   یا   ی دستورات شفاه 

   کرده بودند. یافتدر شان کنند که در جهان خود یابیارز شریعتیبه خدا در آن جهان را با توجه به 

توانند نجات خودشان را از طریق وفاداری به شریعت خدا  ها نمی دانست که پاتریارک حال، البته موسی می 

را در هر    شاناما اطاعت یا عدم اطاعت آنها وضعیت حقیقی قلباین مسئله همیشه غیرممکن است.  کسب کنند.  
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پرتو داستان یوسف، وضعیت قلب خودشان    و موسی مخاطبین خود را فراخواند تا در داد.  مرحله از داستان نشان می 

 را آزمایش کنند.  

کشتن    یبرادران برا   نقشةخدا از    یتاز عدم رضابرای نمونه، در طرف منفی، موسی مجبور نبود که مستقیما  

بود.    ۱۳:  ۲۰دانستند که این موضوع، نقض فرمان ششم علیه قتل در خروج  مخاطبین او می   صحبت کند.  یوسف

وقتی برادران یعقوب را فریب دادند، قانون احترام به  بود.    ۷:  ۲۴ردگی، نقض قوانینی مانند تثنیه  فروش یوسف به ب

کرد او یک فاحشه است،  وقتی که یهودا با تامار همبستر شد و تصور می را نقض کردند.    ۱۲:  ۲۰پدر و مادر در خروج  

 را نقض کرد.   ۲۹: ۱۹یان یا قوانین دیگر مانند الو  ۱۴: ۲۰فرامین علیه فساد جنسی در خروج 

موسی همچنین بر آگاهی مخاطبین خود از شریعت خدا تکیه کرد تا زمانی که یوسف  اما در سوی مثبت،  

بدهند.   را تشخیص  بودند  به خدا وفادار  برادرانش  نمونه،  و  برابر وسوسة همسر  برای  در  با مقاومت  وقتی یوسف 

بعدتر، در متونی مانند  کرد.  پیروی می   ۱۷و    ۱۴:  ۲۰فوطیفار، پاکی جنسی نشان داد، از فرامین هفتم و دهم در خروج  

به پدرشان احترام گذاشتند.    ۱۲:  ۲۰، یوسف و برادرانش در همسویی با فرمان پنجم در خروج  ۳۴-۲۰:  ۴۶پیدایش  

رحمت و مهربانی یوسف نسبت به  بود.    ۵:  ۵توبه و فروتنی برادران در حضور یوسف، بازتاب قوانینی مانند الویان  

توانیم ببینیم که وقتی موسی وفاداری و عدم وفاداری  بنابراین می بود.    ۱۸:  ۱۹  متونی مانند الیوان برادرانش مصداق  

در آن جهان را توصیف کرد، توجه مخاطبین اولیة اسرائیلی خود را به عدم وفاداری و وفاداری خودشان در جهان  

 کرد.  آنها معطوف می 

باید از آنها به موضوع وفاداری  ی کم سه طریق عمده وجود دارد که ما مدستبه عنوان مسیحیان امروزی،  

ها را با اطاعت کامل عیسی از خدا، به  مثال   نخست، ما باید این و عدم وفاداری به خدا در داستان یوسف بپردازیم.  

دوم، باید آماده باشیم تا اصول اخالقی داستان یوسف را در زندگی  ویژه در تاسیس پادشاهی او مقایسه و مقابله کنیم.  

باید توجه  لزوم وفاداری در داستان یوسف می و نهایتا،  ان، در طی تداوم پادشاهی مسیح به کار ببندیم. روزمرۀ خودم

در آن زمان، همة آنانی  ما را به این جلب کند که در بازگشت مسیح، در زمان تکمیل پادشاهی او چه رخ خواهد داد.  

گزاران کامال مطیع خدا در  واهند شد و به خدمت گناه شمرده خاند کامال بی بخش داشته به مسیح ایمان نجات که  

 شوند.  آسمان و زمین جدید تبدیل می 

سومین تاکید مشترک    ما به تاکیدات مشترک فیض خدا به اسرائیل و وفاداری اسرائیل به خدا نگاه کردیم.

 های پیشین، مضمون برکات خدا به اسرائیل است.  بین داستان یوسف و تاریخ پاتریارک

 

 خدا به اسرائیلبرکات 
از منظر »آن جهان« یوسف و برادرانش، باید ذکر کنیم که خدا گاهی برکاتش را علیرغم عدم وفاداری  

موسی مضمون برکات خدا به قومش در آن    نازل کرد.  های دیگر، در پاسخ به وفاداری آنها ها و در زمان پاتریارک 
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شماری که خدا آنان را در »جهان آنها« برکت داده بود  های بی جهان را طراحی کرد تا مخاطبین اصلی خود را از راه

 چه علیرغم عدم وفاداری آنها و چه در پاسخ به وفاداری آنها.  – مطلع کند 

  کند. ی صدق م  زنی  امروز ما   یایو برادرانش در مورد دن  یوسفخدا در داستان    برکات،  تقریبا به طریق مشابه

ما با تصدیق برکاتی که خدا  مان.  های دیگر، در پاسخ به وفاداری گاهی این علیرغم عدم وفاداری ما است و در زمان 

کنیم.  پیوندهایی پیدا می های خودمان  بر قوم خود در تاسیس پادشاهی مسیح نازل کرد، بین داستان یوسف و زندگی 

و چشم به آینده  دهد.  اکنون در تداوم پادشاهی مسیح ما را برکت می دهیم که چطور او  ما همچنین تشخیص می 

 داریم که خدا چطور ما را در زمان تکمیل پادشاهی مسیح برکت خواهد داد.  

دربارۀ فیض خدا به اسرائیل، وفاداری اسرائیل به خدا، و برکات خدا به اسرائیل،  در کنار تاکیدات مشترک  

 کند.ی م  یدکات یلاسرائ یقاز طر یگراند ی دا براخ  برکاتبر  ینهمچن  یوسفداستان 

 

 برکات خدا از طریق اسرائیل
گویند که خدا اسرائیل را برکت داد، و ابراهیم و  به ما می   ۴:  ۲۶، و  ۱۸:  ۲۲،  ۳:  ۱۲متونی مانند پیدایش  

  « جهان  »آن   در   مضمون  ین انوادگان او را تعیین کرد تا پادشاهی خدا و برکاتش را در بین همة ملل منتشر کنند.  

برای مثال، یوسف در    شد.  یگران جب برکت ددر مصر مو  یوسف  حکمرانیشود که  ی م  نمایان   طرقی عمدتا در    یوسف

و وقتی یوسف  ، برکتی برای آن زندانی در زندان فرعون بود. ۲۲:  ۳۹او در  ، برکتی برای فوطیفار بود. ۵: ۳۹پیدایش 

  ، یوسفدر اوج قدرت    یگراند   یبرا  برکات  یناما بزرگتر  تعبیر کرد، برکتی برای او بود.  ۲۵:  ۴۱رویای فرعون را در 

 دهد:  گزارش می  ۵۷- ۵۶: ۴۱همانطور که پیدایش   دیگر را برکت داد.   از ملل یاریو بس یانبود که او مصر ی هنگام

 

به   هاین و همة زم ... فروختی م  یانهمة انبارها را باز کرده، به مصر یوسف را فرو گرفت، و   ین زم ی رو ی قحط، تمام

 (.  ۵۷-۵۶: ۴۱)پیدایش  سخت شد ینزم یمام قحط بر ت یرا به مصر آمدند، ز یوسف غله نزد   یدجهت خر

 

آسان است که ببینیم چطور مضمون برکت اسرائیل به دیگران در »جهان آنها«، جهان مخاطبین اولیة  

نخست، در شنیدن داستان یوسف، اسرائیلیان از اینکه چطور پاتریارک آنها دیگران را برکت  موسی کاربرد داشت.  

دادند که خدا آنها را فراخوانده تا در زمان خودشان، برکات خدا  آنها همچنین تشخیص می شدند.  داده بود تشویق می 

  منتشر خدا را در سراسر جهان    برکات شان  ان فرزند  زمانی داشتند که  چشم به آینده و و آنها  را به دیگران انتقال دهند.  

 کنند. 
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کند.  صدق می همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، این مضمون همچنین برای ما و در جهان ما نیز  

اش  او جهان را از طریق کلیسا و در طی تداوم پادشاهی مسیح در زمان تاسیس پادشاهی خود، برکاتی به دنیا عطا کرد.  

 اش در خلقت جدید برکت خواهد داد. د. و یک روز، او هر قبیله و قوم جهان را در زمان تکمیل پادشاهی ده برکت می

 

 تاکیدات ویژه 
اصلی داستان یوسف، به بعضی از تاکیدات مشترک بین داستان یوسف و تاریخ  در حین بررسی مضامین  

پاتریارکی در پیدایش اشاره کردیم. حال باید بر دو تاکید ویژه تمرکز کنیم که به صورت واضح در داستان یوسف  

 تر در این درس، چنین گفتیم که:  شود. پیش دیده می 

 

  حین تسخیر سرزمین موعود و استقرار در آن، در  آموخت که چگونه در  یلاسرائ اسباطو برادرانش به  یوسفداستان 

 کنند.  ی زندگ  ی با هماهنگ یکدیگرکنار 

 

همانطور که دیدیم، قسمت عمدۀ این بخش از پیدایش به ناهماهنگی و هماهنگی بین یوسف و برادرانش  

این، این تعامالت مستقیما به تعامالت  بنابرو یوسف و برادرانش، پدران دوازده سبط اسرائیل بودند.  اختصاص داشت.  

گوش کنید که    ۲۵- ۲۴:  ۵۰به آخرین کلمات یوسف در پیدایش  بین اسباط اسرائیل در روزگار موسی مرتبط بودند.  

 شوند: زمینه منتقل می به پیش این ارتباطات 

 

که    ینیبه زم  ینزم  ین ا را از اخدا از شما تفقد خواهد نمود، و شم  یقیناو    میرم،ی برادران خود را گفت: »من م  یوسف، 

سوگند داده، گفت: »هر    یل اسرائ  ی به بن   یوسف قسم خورده است، خواهد برد.« و    یعقوب و اسحاق و    یم ابراه  یبرا

 (.  ۲۵-۲۴: ۵۰)پیدایش   برداشت« ید خواه ینجا مرا از ا  یهاخدا از شما تفقد خواهد نمود، و استخوان  ینهآ

 

کافی بر ارتباطی تاکید کنیم که این متن بین آن جهانِ روزگار یوسف، و جهان  توان به اندازۀ  دشوار می 

در زندگی    موسی داستان یوسف و برادرانش را با پیشگویی واضح یوسف از آنچه   مخاطبین اولیة موسی برقرار کرد. 

 یعنی ورود آنها به سرزمین وعده.   – داد به پایان برد مخاطبین اولیة پیدایش رخ می 

  اولیه ن  یمخاطب  یات و تجرب  یوسف کلمات    ین آخر  ین ارتباط ب  ین ا  یم مفاه  یبندجمع   یبرا   یادی ز  ی هاروش  

اول، خواهیم دید که چطور داستان  مان، تنها به دو تاکید ویژه نگاه خواهیم کرد.  اما در راستای اهداف  وجود دارد. 

و دوم، خواهیم دید    . بودشده    ی طراح  ی در زمان موس  یلاسرائ  اسباط  ین ب  یمل   اتحاد   یج ترو  یبرایوسف و برادرانش  
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کند. بیایید ابتدا به  ای که خدا در بین اسباط اسرائیل قرار داده بود را تصدیق می که چطور کلمات او، تنوع قومی 

 مضمون وحدت ملی نگاه کنیم.  

 

 وحدت ملی 
  یی از الگوبرآمده  اش  و خانواده   یوسفکه داستان    یماشاره کن  یدبابرای مشاهدۀ اهمیت مضمون وحدت ملی،  

و منظورمان از  انحصاری« بنامیم.    وراثتتوانیم این الگو را »می   شود.  یظاهر م   یدایشکه بارها و بارها در پ  است

 پاتریارک است.  یا یاصل  یت شخص یک یق خدا در طول زمان از طر  ۀیژلطف و انتقال انحصاری،  وراثت

خدا ابتدا چنین تعیین کرد که آدم و نوادگان  ،  ۹:  ۱۱- ۱:  ۱فکر کنید: در تاریخ آغازین پیدایش    به آن   اینطور 

کردند.  بایست پادشاهی پرجالل خدا در سراسر زمین منتشر می آنها می او تمام دنیا را پر کرده و بر آن حکومت کنند.  

خدا از نسل فرزندان    ۀیژسپس لطف واین وعده منحصرا به شیث منتقل شد و نه به قائن.  ناه،  اما با پدید آمدن گ

های سام، حام، و یافث داشت.  نوح سه پسر به نام   .کرد   یید اخدا عهد خود را منحصرا با نوح ت  ینکه گذشت تا ا  یثش

وعده  منتقل شدند.  اما  از طریق نسل سام  آهای خدا منحصرا  تاریخ  پایان  در  وارث  و  ابراهیم،  نوادۀ سام،  غازین، 

 های خدا بود.  انحصاری وعده 

های  وعده   دهد.این الگوی وراثت انحصاری را ادامه می   ۱:  ۳۷-۱۰:  ۱۱تاریخ پاتریارکی مقدم در پیدایش  

  های خدا برای اسحاق نیز، منحصرا و وعده   ابراهیم به جای اسمائیل و دیگر پسران او، صرفا به اسحاق منتقل شدند. 

 انتقال پیدا کردند.  به جای عیسو، به یعقوب 

پ   نخستین   باب  ۳۶در    ی انحصار  وراثت  یالگو   ین ا   اگرچه،  حال با داستان    اما  بود،   بنیادین  یدایشکتاب 

او باور  موسی بر »وراثت فراگیر« تاکید کرد.    در این قسمت از پیدایش،   رسد. ی م   یانو برادرانش ناگهان به پا  یوسف 

وقتی یعقوب  داشت که لطف ویژۀ خدا از یعقوب به تمام دوازده پسر او، و نه فقط یکی از آنها، منتقل شده است.  

شان، دوازده سبط اسرائیل، مشترکا در میراث یعقوب که سرزمین وعده بود  فوت کرد، همة دوازده پسر او و نوادگان 

 خواند. و این توزیع فراگیر میراث یعقوب به تمام پسران او، مخاطبین اسرائیلی موسی را به وحدت ملی می د.  سهیم بودن

 

شویم که آشفتگی زیادی در این خانواده  متوجه می خوانیم،  وقتی ما داستان یعقوب و بعد یوسف و برادرش یهودا را می 

و بنابراین، فکر  د که جامعة عهدی او اینطور زندگی کنند.  خواه؛ تضاد بسیار، حسادت، نزاع، و خدا نمی وجود دارد

کند تا آنها را متحد  شود که خدا چطور در جامعة عهدی خود عمل می ای از این می کنم داستان تبدیل به نمونه می

ای  این بعدا مثال خوبی برشوند و دیگر تضادی بین آنها وجود ندارد.  کند، چون یوسف و یهودا در پایان متحد می 

  ی از نوع وحدت   ی عال ةنمون  یکآنها  یبرا  ین اهای بزرگ در اسرائیل هستند.  یوسف و یهودا دو تا از سبط   قوم است.

 آن دارد.  یجاد در ا  یو سع  یند عهد بب ة خواهد در جامعی است که خدا م 
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 زمدکتر رابرت چی   -

 

پیش  با  تر دیدیم،  همانطور که  برادرانش  آغاز می ناهماهنگی داستان یوسف و  گناه  ای  در  شود که ریشه 

به این طریق، روایت موسی برای تمام کسانی  شود.  ؛ اما با هماهنگی بین برادران تمام می برادران علیه یکدیگر داشت

پیروی می  تا   کردند روشن ساخت که خدا اسباط اسرائیل راکه او را    . باشند   وحدت ملی   دنبال  به  فراخوانده است 

ه داستان یوسف به تصویر کشید، همة اسرائیل در میراث سرزمین وعده که خدا به ابراهیم، اسحاق، و  همانطور ک

 یعقوب داد سهیم بودند.  

بنابراین جای تعجب نیست که موسی در جاهای دیگر هم به موضوع وحدت در میان اسباط اسرائیل اشاره  

سرائیل در کوه سینا متفقا پذیرفتند که با خدا وارد عهد  ، او تاکید کرد که همة ا۸:  ۱۹برای نمونه، در خروج  کرد.  

موسی و یوشع هر دو اصرار داشتند که اسباط باید در سرزمین کنعان  ،  ۱۸-۱۲:  ۱و یوشع    ۳۲در اعداد باب  شوند.  

همة اسباط را برای تجدید    ۲:  ۲۹موسی همچنین در تثنیه  پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، در کنار هم بجنگند.  

 هد گرد آورد.  ع

علیرغم قصورات  وحدت ملی اسرائیل توسط نویسندگان بعدی عهد عتیق نیز تاکید شد.    بر  و فرای این، 

اسرائیل در نظر گرفته می  به عنوان عصر طالیی  پادشاهی متحد  به دو  شود.  داوود و سلیمان، دورۀ  تقسیم ملت 

بعدا، انبیای اسرائیل وعده دادند    . فاصله داشت  یار قوم خود بس  ی خدا برا  کمال مطلوب از  پادشاهی شمالی و جنوبی،  

  ید پس از تبع  یدبا  سبطهر    یندگانکه نما   نداصرار داشتکتبی مانند تواریخ  و  که اسباط بعد از تبعید متحد خواهند شد.  

 ساکن شوند.  وعده  ین در سرزم

های دوازده سبط در آن جهان یوسف و برادرانش، مروج وحدت ملی  تاکید موسی بر اتحاد میان پاتریارک

آنها شد.   در دنیای  اسرائیل  اسباط  بین  اصل   یکیبه    ین همچن  ید کات  ین ا در  کند که  ی اشاره م  ییهایوه ش  ین تری از 

درست همانطور که اسباط اسرائیل در میراثی مشترک    ما اعمال شود.   امروزی   یایدر دن  ید و برادرانش با   یوسف داستان  

عیسی این اتحاد  تمام پیروان مسیح در هر کجای دنیا نیز در میراثی مشترک در مسیح سهیم هستند.  سهیم بودند،  

ما باید در طی تداوم پادشاهی مسیح در پی این اتحاد باشیم. و روزی از اتحاد  پادشاهی خود ایجاد کرد.   را در افتتاح

گوش کنید   ۶-۳:  ۴به افسسیان کامل و هماهنگی بین قوم خدا در زمان تکمیل پادشاهی مسیح لذت خواهیم برد.  

 که پولس گفت: 

 

  ید ادعوت شده   یزروح، چنانکه ن  یکجسد هست و    یک .  یدنگاه دار  یسالمت   ة روح را در رشت  یگانگی که    یدکن  یسع

همه و   یان خدا و پدر همه که فوق همه و در م یک  ید؛تعم یک  یمان، ا یک خداوند،   یک . یشدعوت خو ید ام یک در 

 (.  ۶-۳:  ۴)افسسیان  شما است ة در هم
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پولس پیروان مسیح را فراخواند تا سعی کنند که »یگانگی روح را در رشتة  به منطق این متن دقت کنید.  

دارند.   نگاه  مسالمتی«  ب  یراثمانند  داریم:یل اسرائ  اسباط   ینمشترک  بسیاری  اشتراکات  نیز  ما  یک    ،  بدن،  یک 

 القدس، یک امید، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید، و یک خدا و پدر.  روح

ای فکر کنند که  دهد تا به ناهماهنگی های فراوانی میبه پیروان مسیح موقعیت داستان یوسف و برادرانش 

راهنمایی عملی  دهد. و برای اینکه خودمان را وقف وحدت قوم خدا در سراسر جهان کنیم، معموال در بین ما رخ می 

 دهد.  زیادی به اما ارائه می 

 

تنها  و بخشش  یوسف فردی سرشار از بخشش بود.  داستان یوسف مشوق وحدت ملی در میان اسرائیلیان بود چون  

ها،  ها، بلکه برای ما به عنوان مسیحیان، برای خانواده ای است که داریم، نه فقط برای اسرائیلی هکنندعامل متحد 

یوسف مورد بدرفتاری زیادی از طرف برادرانش قرار گرفت، اما زمانی که  ای که در این جهان داریم.  برای زندگی 

کنیم و اینکه او چطور بخشید، او چیزی را  می شان داد... و وقتی به داستان یوسف نگاه  آنها در مشکل بودند، نجات 

خواستند دیگر هرگز او را ببینند.  نمی خواستند زنده باشد.  خواستند او بمیرد، نمی آنها می بخشید که خیلی بزرگ بود.  

  ای بزند. او قدرت داشت، وسیلة انجام آن را داشت، اما خداترس و در ایمان از آنها اما یوسف نخواست به آنها صدمه

تواند در بین دوازده سبط اسرائیل تکرار  می شود،  باز هم انجام  تواند  و این می تر شد و آنها را هم مشمول کرد.  بالغ

 تواند در جامعة ما تکرار شود. های ما، در کلیساهای ما، و می تواند در ما تکرار شود، در خانواده شود، می 

 کشیش دکتر سیپریان گوچیندا -

 

دازه که اهمیت دارد تشخیص بدهیم تاکید ویژۀ موسی مروج وحدت ملی در بین اسرائیل  اکنون، به همان ان

شد، همچنین مهم است متوجه شویم که چرا الزم بود موسی این کار را انجام دهد. به طور خالصه، الزم بود موسی  

 ود.  بر وحدت ملی تاکید کند چون خدا همچنین تنوع قومی را نیز برای ملت خود تعیین کرده ب

 

 تنوع قومی 
آنها    ةبدان معنا نبود که با هم  یناما ا،  های همة اسباط اسرائیل وارثان یعقوب بودندبه بیان ساده، پاتریارک 

  ی هایت و مسئول  یازات امت  یل اسرائ  اسباط کند که خدا به  ی م  یح تصر   یق عهد عت  ة یبرعکس، بق  شد. ی رفتار م  یکسان   یقا دق

تنها    یلوحدت اسرائ  کرد:  ید کات  ی اصل   یل دل  یکبه    یلاسرائ  اسباط   ین ب  ی بر ضرورت هماهنگ  ی و موس  داد.  یمختلف 

مختلف    یهایت و مسئول  یازاتکه خود خدا امت  دادندتشخیص می   انیلیحفظ شود که اسرائ  ستتوانی م  ی در صورت

 کرده است.  یینآنها را تع  اسباط
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  کند. هر مرحله از داستان یعقوب و برادرانش هموار می مضمون تنوع نیز مانند مضمون وحدت، راه خود را در  

ها، یعقوب میراثش را در بین همة دوازده پسرش  در این باببرجسته است.    ۳۳:  ۴۹- ۲۸: ۴۷اما به ویژه در پیدایش  

 شان برقرار کرد.  های پایداری هم در میان آنها و نوادگان تقسیم کرد، اما همچنین تفاوت 

مان،  حال، در راستای اهداف با این بین تمام پسران یعقوب، تنوع را ترویج کرد.  ا تمایز  موسی بها،  در این باب 

بیایید ابتدا افتخاری را در نظر بگیریم  یهودا و نوادگانش، و البته یوسف و نوادگان او.  کنیم:  تنها به دو مورد نگاه می 

 که به یهودا و نوادگان او داده شد.  

ای که خدا  ها چندین بار یهودا را در مرکز صحنه قرار داد تا برتری موسی در این باب یهودا و نوادگان او.  

شود که  پدیدار می   ۳۶-۱۲:  ۳۷یهودا نخستین بار در پیدایش  برای یهودا و سبط او تعیین کرده بود را تایید کند.  

از    یت و با موفق  عمل کرد برادرانش    از  متمایز   یهودا   ۲۷-۲۶در آیات    کوشند یوسف را به قتل برسانند. برادران می 

به آنان یادآوری    ۲۷باید ویژگی برادران باشد و در آیة  ای را ابراز کرد که می یهودا آن هماهنگی   کرد.  دفاع  یوسف

بینیم که راهبری یهودا از طرف برادران  و در اینجا می « )ترجمة مژده(. او برادر و از گوشت و خون ماست»کرد که،  

 مورد تایید بود و با نقشة او موافقت کردند.  

این    شود. ، زمانی که موسی داستان گناه او در کنعان را بازگو کرد، ظاهر می ۳۰- ۱:  ۳۸یهودا دوباره در  

، موسی از اعتراف  ۲۶:  ۳۸اما در  دهد.  قسمت ، فساد یهودا را با راستی یوسف در خانة فوطیفار مقابل هم قرار می 

واضح است که خدا توبة    .«تر استناه گ   یاز من ب فروتنانة یهودا پرده برداشت؛ زمانی که یهودا اعتراف کرد، »]تامار[  

 یهودا را پذیرفت چون سپس خدا او را فارص و زارح، پسران دوقلو، برکت داد.  

ها به مصر معطوف  ، توجهات را به راهبری یهودا حین سفر دوم پاتریارک ۳۴- ۱۴:  ۴۴موسی سپس دوباره در  

  جلو رفت و درخواست رحمت کرد.  یوسفدر حضور   یهودا  وقتی بنیامین به سرقت یک جام نقره متهم شد،کند.  می

او دربارۀ آنچه خودش و برادرانش انجام  او با فروتنی صحبت کرد، و خودش و برادرانش را »خادمان« یوسف خواند.  

اینکه اگر بنیامین به    او با ذکر«، اظهار توبه کرد.  خدا گناه ما را آشکار نموده استداده بودند، با اعتراف به اینکه » 

و شجاعانه پیشنهاد کرد که خودش  »حزن پدرش را فرو خواهد گرفت«، به پدر خود احترام نشان داد.    کنعان برنگردد

 به جای بنیامین در مصر بماند.  

  ۸در آیات شود. زمینه منتقل می ، یهودا در زمان برکات نهایی یعقوب دوباره به پیش ۲۸-۱:  ۴۹و نهایتا در 

و سبط یهودا روزی    رقیب در راهبری ارتقا خواهند یافتودا و سبط او به موقعیتی بی ، یعقوب اعالم کرد که یه ۱۲-

 گوش کنید:   ۱۰-۸:  ۴۹به کالم یعقوب در پیدایش  سبط سلطنتی اسرائیل خواهند شد. 

 

خواهند    یمتو را برادرانت خواهند ستود. دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود، و پسران پدرت، تو را تعظ  یهودا  یا 

و چون    خوابد ی م   ینرا جمع کرده، در کم  یشتن خو  یر. مثل شیپسرم از شکار برآمد  ی است، ا  یابچه   یر ش  یهودا د.  کر
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تا   یو هایی پا یاناز م ییفرمادور نخواهد شد. و نه فرمان  یهودا  زعصا ا یزاند؟او را برانگ یستاست. ک یاماده  یرش

 (.  ۱۰-۸: ۴۹)پیدایش   ها خواهد بود. و مر او را اطاعت امتیاید ب یلوش

 

خواهد  او دست خود را بر »گردن دشمنانش«  در اینجا دقت کنید که برادران یهودا، او را خواهند ستود.  

به او    – یعنی برادرانش    – و »پسران پدر« یهودا  گذاشت که یعنی بر هرآنکه با او مخالفت کند پیروز خواهد شد.  

  یل اسرائ  اسباط  یربر سا  یهودا  سبط، نشان داد که  یهودا   یقبل   یاتبر اساس خصوص  یموس»تعظیم« خواهند کرد.  

 اقتدار خواهند داشت. 

نسل یهودا به سلطنت  مهم است دقت کنیم که »عصا«، نماد سلطنت، در دست نسل یهودا خواهد بود.  

 .« ها خواهد بودو مر او را اطاعت امت  یاید ب یلوشادامه خواهند داد تا زمانی که، » 

دهد که یکی از نوادگان  مقدس از این حقیقت را به ما می ، اولین مرجع صریح در کتاب ۱۰:  ۴۹پیدایش  

و این پادشاه  آید.  این مرجعی روشن از ماشیح است که از خاندان داوود می یهودا بر تمام جهان پادشاه خواهد شد.  

جهان برکت خواهند    یل قبا   یعاز تو جمرا محقق خواهد کرد که خدا به ابراهیم گفت، »  ۳:  ۱۲آینده، وعدۀ پیدایش  

ها« به این پادشاه بزرگ نسل  از طریق این پادشاه، سلطنت خدا به تمام جهان خواهد رسید. و »اطاعت امت.«  یافت

 یهودا داده خواهد شد.  

آن جهان برای مخاطبین خود در جهان  درک این موضوع دشوار نیست که چرا موسی بر برتری یهودا در  

بنابراین، وقتی  بود.  زادۀ یعقوب نبود و به طور معمول از چنان اهمیتی برخوردار نمی یهودا نخست آنها تاکید کرد.  

وحدت را    یناز آنها انتظار داشت که ا  ینهمچن موسی دربارۀ یوسف و برادرانش نوشت تا وحدت ملی را ترویج کند،

 داده است.  ی راه برتراین  از را   یهودا سبط حفظ کنند که خداوند  یتواقع ین با توجه به ا

اما در دل آن، همه  برای پیروان امروزی مسیح در دنیای ما نیز مفاهیم زیادی از برتری یهودا وجود دارد.  

و این وعده در پسر کامال عادل  ه بود.  چیز دربارۀ این حقیقت است که خدا وعدۀ پادشاهی بزرگ از سبط یهودا را داد

او  اش، تخت خود را در آسمان تحویل گرفت.  عیسی در تاسیس پادشاهی داوود، عیسی، پادشاه جهان، محقق شد.  

و در  دهد.  هایش بیفتند ادامه می اش تا زمانی که تمام دشمنان او به زیر پای به سلطنت خود در طول تداوم پادشاهی 

 تا ابد در خلقت جدید بر همه سلطنت خواهد کرد.  اش، تکمیل پادشاهی 

  یایید بحال که دیدیم موسی چطور با تمرکز بر یهودا و نوادگانش بر تنوع قومی درون اسرائیل تاکید کرد،  

 . یمبپرداز  یدایشبخش از پ ین در ا نسل اوو  یوسف آشکار   اهمیتبه 

اما بر  است.    ۲۶:  ۵۰- ۲:  ۳۷همانطور که دیدیم، یوسف شخصیت اصلی در پیدایش  یوسف و نوادگانش.  

ای منفی در شخصیت  در حقیقت، تنها زمانی که موسی به نکته آل بود. ها بسیار ایده خالف برادرانش، او در این باب 

او دربارۀ  تحریک کرد.  بینیم که یوسف برادرانش را  ، می ۱۱- ۲:  ۳۷یوسف اشاره کرد، در ابتدای این قسمت بود. در 



: یوسف و برادرانش ۱۰درس     تورات   

 

 

-23- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

آن را در   ی و موس  . نامحسوس استاما حتی همین یک مورد منفی هم،  های آیندۀ خود به آنان فخر فروخت.  خواب 

 ای کوچک جلوه داد.  نکته  «،فقط هفده سال داشت»  یوسف ینکه با ذکر ا ۲  ةیآ

در برابر  فوطیفار خدمت کرد.    یوسف وفادارانه بهجدا از این اشاره به نقص، تصویر یوسف تماما مثبت است.  

آمدند، حکیمانه  وقتی برادرانش به نزد او  کم و کاست بود.  در خدمت خود به فرعون، بی همسر فوطیفار مقاومت کرد.  

رحم بود.  حتی پس از شرارتی که در حق او مرتکب شده بودند هم نسبت به آنها دل آنها را مورد آزمایش قرار داد.  

از این طرق    موسی  های فراوانی را برکت داد.به عنوان راهبر مصر، ملت نسبت به پدرش و بنیامین محبت نشان داد.  

را به آن توصیف کرد؛  یوسف    ۲۶:  ۴۹از یوسف همان تصویری را ترسیم کرد که یعقوب در  های دیگر،  و بسیاری راه

 یوسف در میان برادرانش »برگزیده« بود.  

خود گناه    ی بارها در زندگ   یدبا  یوسفدانیم که  بینانه، همة ما بر حسب تجارب مشترک می حال به طور واقع

پس چرا موسی تصویری چنین  ای، به غیر از عیسی صادق است.  این در مورد هر انسانی، در هر زمانه   کرده باشد.

  نوادگان او و    یوسف نهفته است که خداوند به    یتواقع  ین پاسخ در اهدف او چه بود؟   دهد؟ ارائه می   یوسف آل از ه اید

 داده بود.  یایژهو یتاهم یلاسرائ اسباط یندر ب

ابتدا در تمهیدات خاصی نمایان می او  پیدایش  اهمیت ویژۀ یوسف و نسل  برای    ۲۲- ۱:  ۴۸شود که در 

در این آیات یعقوب پسران یوسف، افرایم و منسی را، طوری برکت داد که گویی پسران خودش  پسران او انجام شد.  

بنابراین،  ل زنای با محارم از دست داد. زادگی خود را به دلی ، روبین موقعیت نخست ۱:  ۵بر طبق اول تواریخ  هستند. 

مانند   برابر  دو  سهمی  یوسف  که  است  معنی  این  به  پذیرفت،  خود  پسران  مثل  را  منسی  و  افرایم  یعقوب  وقتی 

 زادۀ یعقوب پیدا کرد.  نخست

از شگفت  تمهید در  انگیزترین بخش یکی  این  بر    شود کهپدیدار می   ۲۰-۱۳:  ۴۸های  را  افرایم  یعقوب، 

یوسف پسرانش را با دقت طوری در حضور یعقوب قرار داد که دست راست یعقوب، دست برکات  کت داد.  منسی بر

این  گرفت.  تر، بر سر افرایم قرار می تر، بر سر منسی قرار بگیرد. و بعد دست چپ یعقوب، دست برکات کوچک عظیم

ش  انکه دست  ی ، در حالیحبدون توضوب  یعقاما  زادۀ یوسف بود.  آید چون منسی، پسر نخست چیدمان به نظر درست می 

قرار    یمافرا  ر و دست راستش ب  یمنس   ر که دست چپش ب  یبه طور  ؛ کرد  از روی هم رد دستانش را    ،کردی را دراز م 

یوسف از این موضوع خشنود نشد و کوشید که دست یعقوب را به نفع منسی حرکت دهد. اما بشنوید که بعد    رفت.گ

 اتفاقی افتاد: چه  ۱۹:  ۴۸در پیدایش 

 

  ید، بزرگ خواهد گرد  یزخواهد شد و او ن  ی قوم  یزن  ]منسی[   ! اودانمی پسرم! م  یا  دانمی پدرش ابا نموده، گفت: »م 

 (. ۱۹: ۴۸)پیدایش   « یدخواهند گرد  یار بس یهااو امت یتبزرگتر خواهد شد و ذر یاز و  ]افرایم[ برادر کهترش  یکن ل
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به خودی ملت  بتوان گفت، »یک  اعداد    یا شاید  مانند  متونی  تثنیه    ۲۱-۱۸:  ۲خود.«  نشان    ۱۷:  ۳۳و 

در حقیقت، نفوذ افرایم به قدری عظیم بود که بعدها، در طی  تر از منسی شد.  دهند که افرایم پرتعدادتر و مهممی

 شد. دورۀ تقسیم پادشاهی، تمام ملت اسرائیل شمالی معموال »افرایم« خوانده می 

ای که به افرایم  اما اهمیت غیر منتظره ربط به نظر برسد.  حال، شاید همة اینها به پیروان امروزی مسیح بی 

در آن جهانِ یوسف و برادرانش بخشیده شد، اشاره به تمهید مقرر شده از سوی خدا داشت که به ویژه برای مخاطبین  

ب پیدایش را نوشت، در شُرُف تفویض راهبری قوم  وقتی موسی کتا  اولیة موسی در جهان آنها اهمیت خاصی داشت. 

یوشع از سبط افرایم  او از سبط سلطنتی یهودا نبود.  اما یوشع، مانند موسی و هارون از سبط الوی نبود.  به یوشع بود.  

ه  برجست  یتروا  ینرا در ا  یم افرا  یدر واقع، موس بود، سبطی که خدا با اهمیتی فراتر از همة دیگران برکت داده بود.  

یوشع افرایمی،  پس از مرگ یوشع بود که سبط یهودا به برتری رسید.   .اعتبار ببخشد خود  ین انتخاب جانشبه کرد تا 

 کرد.  قوم را به سوی سرزمین وعده راهبری می 

را فرا می  ما  داستان یوسف و برادرانش  از  این جنبه  امروزی مسیح،  پیروان  برکات و  به عنوان  تا  خواند 

عیسی در تاسیس پادشاهی خود، قومش را  های متنوعی که خدا در دنیای ما مقرر کرده است را تصدیق کنیم. نقش 

او افراد مختلف  لمین، و مانند اینها معین کرد.  او برخی را به عنوان رسوالن، انبیا، معبا عطایای متنوعی برکت داد.  

دادن    یوند پ   یتکه کردن قوم خود، بلکه براتکه   یتنوع را نه برا   ین ا  یح مس  فرا خواند.  یازاتو امت  یف را به انواع وظا

القدس عطایایش را بر طبق ارادۀ خود خواهد بخشید.  و در طی تداوم پادشاهی مسیح، روح   کرد.   یجاد ا  یکدیگر آنها به  

اند کرده   یرویپ  یحکه از مس  ی که خدا به کسان  خواهیم دید  یی هایوه ما تنوع را در شو حتی در زمان تکمیل پادشاهی،  

را که خدا در هر عصر در    یتنوع   ، و برادرانش در جهان خود  یوسف داستان    کارگیریباید در به   ما   .بخشدی م   عزت

 . یمآن ارزش قائل شو  ی و برا تصدیق کنیم قوم خود مقرر کرده است،  ینب

 

 گیری نتیجه
به ساختار و محتوای آخرین بخش عمدۀ کتاب پیدایش نگاه کردیم.  در این درس دربارۀ یوسف و برادرانش،  

تر پیدایش  های ابتدایی ا استفاده کرد تا مضامینی اصلی شامل آنها که در بخش هو دیدیم که موسی چطور از این باب 

ها بر وحدت و تنوع قوم اسرائیل را نیز  و همچنین تاکیدات ویژۀ موسی در این باب شوند را ترویج کند.  پدیدار می 

 بررسی کردیم. 

های اسرائیل دشوار بود.  یارک دهد که زندگی در صلح چقدر برای پاتر داستان یوسف و برادران او نشان می 

در  این داستان ناهماهنگی، آشتی، و هماهنگی    . آنها برقرار کرد  ین را در بمحبت    ماندگار   یوندهای پ  اما در انتها، خدا 

و امروز نیز  اصل نوشته شد تا دوازده سبط اسرائیل را به توبه و وحدت به عنوان قوم خدا در روزگار خودشان بخواند.  
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خواند تا در برابر تفرقه مقاومت کنیم و پیوندهای محبت را ترویج دهیم که در بین ما به عنوان پیروان مسیح  ما را می 

 االجرا الزم   ی ی و برادرانش راهنما  یوسف و داستان  ما به عنوان بدن مسیح، در میراث مسیح شریک هستیم.  وجود دارد.  

وقف وحدت قوم خدا    رای خاطر پادشاهی پرجالل او در سرتاسر جهان، ب  خود را   امروزه  ید است که چگونه با   ینا  یبرا

 .یمکن

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


