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 ۱ بخش - شرح حیات و تعالیم حضرت موسی

اهلل محّمد حسینی ها آقای دکتر نصرترادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز در نخستین جلسه این سلسله سخنرانی

داشتند که عقاید دینی از مرحلۀ چند ای بر تاریخ ادیان پرداختند و اظهار استاد پیشین دانشگاه طهران به بیان مقّدمه

خدائی به یکتاپرستی تکامل یافته است. ایشان همچنین اظهار داشتند که در ظّل تکامل ادیان، وحدت قبائل و 

 ملل سرانجام به وحدت کامل عالم انسانی بدل خواهد گشت.

ت ابراهیم پرداختند و امروز اهلل محّمد حسینی در جلسۀ دّوم به بیان شرح حیات و عقاید حضرآقای دکترنصرت

شکافند. آقای دکتر محّمد حسینی خیلی خوشحالیم که برایمان نکات مربوط به حیات حضرت موسی کلیم را می

 به برنامۀ ما مجّددًا خوش آمدید.

رح حسینی: بسیار سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، امروز پیش از بیان شدکتر محّمد

ای به برخی از اجداد آن حضرت بشود. پس از صعود حضرت ابراهیم به حیات حضرت موسی الزم است اشاره

ملکوت الهی یعنی درگذشت آن حضرت پسرشان حضرت اسحق به ترویج آئین آن حضرت در کنعان پرداخت. در 

مّهم یعنی ترویج آئین حضرت آن زمان حضرت اسمعیل پسر دیگر حضرت ابراهیم در حجاز بود و او نیز بدین امر 

ابراهیم اشتغال داشت. پس از در گذشت حضرت اسحق فرزندش حضرت یعقوب در کنعان قیام بر انتشار آئین 

اسرائیل یعنی پسران اسرائیل معروف حضرت ابراهیم کرد و هم او بود که لقب اسرائیل یافت و فرزندانش به بنی

عزیزتر حضرت یوسف بوده که داستان جمال و کمال او به اصطالح شدند. یعقوب دوازه پسر داشت ولی از همه 

های های مقّدس آسمانی صدها سال است که در کتابشهرۀ آفاق است. داستان یوسف و برادران عالوه بر کتاب

ه شعر و نثر یهودیان، مسیحیان و مسلمین با شاخ و برگ بسیار آمده و غالبًا به صورت یک افسانۀ عاشقانه شکل گرفت

است. البته نقل جزئیات این داستان در سخنرانی کوتاه بنده میّسر نیست. خصوصًا که نزد ما فارسی زبانان به 

  .اصطالح این داستان مشهورتر از آفتاب است

رادیو پیام دوست: کاماًل درسته آقای دکتر، ولی به طوری که فرمودید با اینکه داستان یوسف مشهورتر از آفتاب 

ای مختصر به زندگی حضرت الصۀ آن هم برای همه تقریبًا قند مکّرر است، اگر ممکن است اشارهاست، بیان خ

  .یوسف بفرمائید

دکتر محّمد حسینی: دقیقًا، خالصۀ داستان یوسف صرف نظر از اختالفات موجود در روایات دینی این است که او 

کنند. یوسف، رؤیا را به پدر ر برابرش سجده میدر رؤیای خودش مالحظه کرد که خورشید و ماه و یازده ستاره د



فرماید فرماید که حکایت آن رؤیا را برای برادران حسودش آشکار نکند. یعقوب مینماید. پدر میخودش بازگو می

های مبارک آسمانی از جمله یوسف خداوند ترا برگزیده و موهبت تعبیر رؤیاها عطاء کرده است )این نص کتاب

بردند. برادران حسود ست(. یوسف نزد پدر بسی محبوب بود و برادران ناتنی بر او بسیارحسد میتورات مقّدس ا

روزی یوسف را به بهانۀ بازی به صحرا بردند و به چاهش افکندند و شامگاه، پیراهن به دروغ آغشته به خون او را 

درید. آن روز کاروانی از کنار چاه گذشت گریان نزد پدر آوردند و به او گفتند که ما غفلت نمودیم و گرگ یوسف را 

و آبدار کاروان َدلو به چاه افکند و یوسف را یافت. برادران یوسف نیز او را به بهائی اندک به کاروانیان فروختند و 

همانطور که عرض کردم شامگاه پیراهن به دروغ آغشته به خون او را گریان نزد پدر آوردند. باری کاروانیان یوسف را 

شخصی مصری فروختند آن مصری یوسف را به خانۀ خویش برد و همواره اکرام نمود. کم کم ایّام جوانی به 

نظیر یوسف فرا رسید و نیروهای روحانی او بارز گشت و خداوند به او تعبیر رؤیاها تعلیم فرمود. ُحسن و جمال بی

آن زن عاشق را سرزنش نمودند که چرا به  یوسفی همسر مالک مصری او را شیدا و دیوانه کرد. برخی از زنان شهر

یوسف دل باخته و خود را چنان رسوا ساخته است. زن مصری بزمی آراست و به دعوت زنان مالمت گر شهر 

پرداخت. چون زنان در آن بزم حضور یافتند به هریک چاقوئی و ترنجی داد تا پوست نمایند و همزمان یوسف را 

ون جمال یوسف بدیدند آنچنان مبهوت شدند که دست خویش به جای ترنج بدان مجلس درآورد. زنان مصری چ

 :بریدند و فریاد برآوردند که این فرشتۀ زیبا بشر نیست به قول سعدی

 اگر ببینی و دست از ترنج بشناسی

 روا بود که مالمت کنی زلیخا را

سیاه چال زندانی شد و به شرحی که  ها درباری به سعایت آن زن یعنی زلیخا )به اصطالح ما ایرانیان( یوسف سال

بسیار مفّصل است به مدد موهبت الهی رؤیاهای فرعون مصر را تعبیر کرد و در بارگاه فرعون مقام مخصوص یافت و 

های سرانجام عزیز مصر شد. تعبیر یوسف از رؤیای فرعون )بسیار معروف است البتّه( به ظاهر آشکار شد. سال

لّۀ فراوان شد و سپس ایّام قحطی هفت ساله رسید. در سرزمین کنعان هم قحطی شد. فراوانی سبب انبار کردن غ

برادران یوسف به جهت یافتن غلّه راهی مصر شدند و یعقوب که از دوری یوسف نابینا گشته بود بینا گشت. یعقوب 

تعبیر رؤیائی که از و همسرش و یازده برادر یوسف در برابر یوسف جبین برخاک سائیدند و یوسف فرمود این است 

نوادگان  .سرزمین کنعان دیدم. یوسف با دختر یکی از کاهنان مصری ازدواج کرد و از او فرزندانی باقی ماندند

یوسف و برادران او در سرزمین مصر بارور شدند و جماعتی عظیم از عبرانیان فراهم شد که همگی به اصطالح 

یان را برانگیخت. علیه آنان قیام نمودند و اندک اندک عّزت زورآور و ثروتمند شدند و این امر حسادت مصر

عبرانیان بدل به ذلّت گشت. صدها سال پس از حیات یوسف در زمانی که عبرانیان در نهایت فالکت و اسارت 

زیستند حضرت موسی در آن دیار تولّد یافت. آن زمان باختالف روایات دینی میان حدود هزار و سیصد تا هزار می



 .نصد سال پیش از ظهور حضرت مسیح بوده استو پا

به استناد تورات مقّدس در آن اوقات چون فرعون مصر دستور داده بود که فرزندان نوزاد از خاندان عبرانی را مقتول 

کند و نمایند مادر حضرت موسی از ترس فرعون و فرعونیان نوزاد نیکو منظر خودش موسی را سه ماه پنهان می

نماید در یک سبد چوبی تابوت و یا قایق مانند که قیراندود کرده بوده نهاده و در رودخانۀ نیل رها می سرانجام او را

به امید آنکه انسان رحیمی او را بیابد و به اصطالح بزرگ نماید. خواهر موسی مریم نیز قدم به قدم در کنار نیل 

دورها در ساحل رودخانۀ نیل، آسیه دختر فرعون  کشد. آندوید تا بداند چه کس سبد حامل موسی را از آب میمی

یابند. آسیه دختر فرعون )و برپایۀ برخی از نمودند نوزاد گریان را در سبد میو برخی از خویشان و کنیزکان او شنا می

آسیه به خاطر این خدمت در  .نمایدبرد و بزرگ میدیگر روایات دینی همسرفرعون( کودک را به بارگاه خود می

 :فرمایند کهیخ جهان جاودانه شده است. حضرت عبدالبهاء مبیّن کلمات حضرت بهاءاهلل میتار

 «آسیه دختر فرعون فخر رجال بود»

اند. حضرت شوقی ربّانی نوۀ فرمایند که: آسیه از جمله زنانی بود که گوی سبقت از بسیاری از رجال ربودهمی

اند. حضرت موسی تحت حمایت دختری حضرت عبدالبهاء و جانشین ایشان آسیه را از زنان جاودانۀ تاریخ فرموده

وی( از نسل الوی یا )لَ  از اوالد َعمرام یا ِعمران آسیه در خاندان فرعون پرورش یافتند. تا آنکه دریافتند که اصالً 

اند و نه از فرعونیان. لذا پنهان از دید دیگران به جماعت عبرانیان که در دست برادر یوسف از جماعت عبرانیان

سالح مصریان اسیر و خوار و ذلیل بودند قیام فرمودند. روزی شاهد نزاع یک مصری مسلّح با یک عبرانی مظلوم بی

شدند به حمایت عبرانی پرداختند. مصری در هنگام مداخله مضروب و سپس مقتول گردید. خبر شایع شد. 

های دور دست کنار مصر شدند و سرانجام به حضرت موسی دیگر اقامت در مصر را صالح ندیدند و راهی دشت

نزد او ماندگار شدند و با دختر یا یترون( که از نسل حضرت ابراهیم و قطوره بود در آمدند و حضرت ُشعیب )چادر 

  .او صفوره ازدواج کردند، از همین همسر بود که جرشوم یا جرشون نخستین فرزندشان تولّد یافت

خواهم صحبتتان را قطع کنم کنید که واقعًا نمیرادیو پیام دوست: آقای دکتر اینقدر شیرین این داستان را بیان می

 :فرمایند کهت میولی حضرت عبدالبهاء در کتاب مفاوضا

 «فرمودندحضرت موسی مّدت مدیدی در صحرا چوپانی می»

 .ممکن است در این خصوص قدری شرح بفرمائید

دکتر محّمد حسینی: یقینًا حضرت موسی در آن ایّام در دستگاه شعیب به شبانی اشتغال داشتند و عشق به حّق و 

نزلتی که نزد فرعونیان داشتند نگذاشته بود. گویا در دل به محبّت به قوم عبرانی در قلب ایشان جائی برای جاه و م

های مبارک آسمانی به استناد کتاب«. دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را»نمودند زبان حال چنین زمزمه می

خصوصًا توراه مقّدس در همین ایّام شبانی گلّه شعیب بود که در حوریب یا طور سیناء )سینا به اصطالح اعراب 



ای نداء الهی شنیدند و به اصطالح نخستین بار به پیامبری مبعوث شدند و ر در بوتهوگویند( از میان آتش شعلهمی

تشریع شریعت جدید فرمودند. به عبارت دیگر مأموریّت آن حضرت آغاز گردید. علّت شهرت حضرت موسی به 

 .اهلل یعنی هم کالم یا هم سخن با خدالیمموسای کلیم این است که در کوه طور با خداوند گفتگو فرمودند. ک

بدیهی است که گفتگوی با خداوند تشبیه است و مراد نزول وحی الهی بر قلب آن حضرت است البتّه توصیف آن 

شود و خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو پیام ُمحال است. در هفتۀ آینده داستان ظهور حضرت موسی پی گرفته می

این شخص مبارک به ظاهر چوپان و با لکنت زبان، به شرحی که خواهد آمد، دوست عرض خواهد شد که 

شخصی که نزد فرعونیان متّهم به قتل بود چگونه قیام فرمود و به هدایت قوم اسرائیل و نجاتشان از دیار فرعونیان 

 .توفیق یافت


