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سؾ» در مکۀ مکرمه نازل شده ،دارای ٌک صد و ٌازده آٌه و دوازده رکوع میباشد.
سورۀ «ٌُو ُ

وجه تسمٌه:
علت نامگذاری اٌن سوره به سورۀ «ٌوسؾ» ،آٌات از آٌۀ چهار به بعد است كه اؼلب
در بارۀ زندگى وحٌات حضرت ٌوسؾ علٌهالسالم را بحث میکند.
لابل ٌادآوری است که در بٌشتر سوره ها سرگذشت پٌامبران به شٌوه های گوناگون و
اهداؾ متفاوت برای اهل بٌنش ،تکرار شده ،جز سرگذشت ٌوسؾ که فمط در همٌن سوره
و بدون تکرار آمده است.
نام مبارک ٌوسؾ در اٌن سوره  25بار ،در سوره ی أنعام آٌهی ٌ 84ک بار و در
سورهی ؼافر (مإمن) آٌه ی ٌ 34ک بار آمده است.
محتوای اٌن سوره همگی به هم پٌوسته و فرازهای گوناگون داستان ،نوزده لسمت
مرتبط ،گوٌا و شٌوا و عمٌك و شورانگٌز است.
اٌن سوره داستان فوق العاده ی جوانی است که در مٌان بنی نوع خود از زٌباترٌن
صورت ،کامل ترٌن نٌروی جسمانی برخوردار و زنی صاحب ممام و منصب او را به
بردگی خرٌده بود .آن زن عزٌز مصر به نام «فوطٌفار» [مراؼی و منار] با او خلوت
می گزٌند ،در برابرش خود را خوار و بی ممدار میکند ،تالش دارد به شوهرش خٌانت
ورزد و می خواهد ٌوسؾ جوان را آلوده دامن کند .هرچند عادت چنان است که زنان
شکار مردان می شوند؛ اما در اٌن جا آن زن مصری ( زلٌخا) برخالؾ عادت ،با
ترفندهای گوناگون تصمٌم دارد ،بهترٌن شکار را به دام اندازد ،ؼافل از اٌن که پشتٌبان
ٌوسؾ ،اٌمان راستٌن به هللا آفرٌدگار َجلّت عظمته ،است.
«سورۀ أحسن المصص»؛ جهت نامگذارى آن به «أحسن المصص :بهترٌن داستآنها» آن
است كه مشتمل بر شٌرٌن ترٌن وپر عبرت ترٌن داستان به بٌان گرفته میشود .
اٌن سوره از سرگذشت تلخ و شٌرٌن ٌوسؾ صدٌك که نمونه ی کامل پاکی و عفت است،
سخن می گوٌد .نخست از خواب دٌدن و مولعٌت او نزد پدر ،دسٌسه ی برادران،
انداختنش در چاه کنعان و فروختنش در بازار مصر خبر می دهد ،آن گاه به شرح حال او
با ترفندهای زن عزٌز مصر به نام «فوطٌفار» [تفاسٌرمراؼی و منار] ماجرای زندان،
برائت از اتهام ،خواب دٌدن پادشاه مصر و تعبٌر آن ،خشکسالی ،رسٌدنش به ممام
وزارت داراٌی ،آمدن برادرانش به مصر و نگهداشتن بنٌامٌن برادرش پٌش خود و
آوردن پدر و ساٌر اعضای خانواده اش از کنعان به مصر می پردازد.
سرانجام ،عبرت گرفتن از صبر و شکٌباٌی از اٌن لصص دل انگٌز ،اثبات رسالت دمحم
مصطفی ملسو هیلع هللا یلص دلداری او و بشارت به آٌنده ی بهتر پس از آن همه رنج و محنت آن سان
که ٌوسؾ از زندان به کاخ راه ٌافت و...
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زمان نزول سورۀ ٌوسؾ ;
مولعٌت زمانی نزول اٌن سوره  ،پس از آن همه سختی و بحران که پٌامبر خاتم از لرٌش
دٌد و پس از وفات همسر بزرگوارش ،خدٌجه و کاکاٌش ابوطالب ( ،سال  10بعثت  ،سه
سال لبل از هجرت به مدٌنه منوره و پنجاهمٌن سال عام الفٌل ) سوره ی ٌوسؾ  ،شرؾ
نزول ٌافت.هرچند سوره مکی است؛ اما سبک آن آرام ،لذت بخش ،آراسته به انس و
الفت و رحمت و لطؾ و روانی و سالست و دور از تهدٌد و هشدار میباشد ،آن سان که
شؤن بٌشتر سوره های مکی است.
بنابر ٌکی از رواٌات ،سبب نزول اٌن سوره اٌن بود که اصحاب رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص گفتند:
کاش سورهای بر ما نازل شود که در آن امر و نهی و حدود و احکامی نباشد .پس اٌن
سوره نازل شد.

سؾ»;
تعداد آٌات ،کلمات وتعداد حروؾ سورۀ «ٌُو ُ
سؾ» به صدوٌازده آٌه ()111
طوری که در باال هم متذکر شدٌم تعداد آٌات سورۀ «ٌُو ُ
وتعداد کلمات آن به هزار وهفت صد وهفتاد و شش كلمه (  ) 1776وتعداد حروؾ آن به
هفتهزارو هفتاد و شش حرؾ )7766 (:می رسد (.التفسٌر الكبٌر :تفسٌر المرآن العظٌم
(الطبرانى) ،جلد  ،4صفحه ( )5الزم به تذکر است که الوال علما در تعداد کلمات
وحروؾ سوره ٌوسؾ ،مختلؾ بوده که تفصٌل اٌن مبحث را میتوانٌد در سورۀ «طور»
همٌن تفسٌر « تفسٌر احمد » مطالعه فرماٌٌد .

سؾ» با سورهی لبلی;
ارتباط سورۀ «ٌُو ُ
چون هللا سبحانه وتعالی سورۀ «هود» را به ذكر داستآنهاى پٌامبران مرسل پاٌان داد،
سورۀ «ٌوسؾ» را به بهترٌن نوع داستانگوٌی از همان داستآنهاى پٌامبران آؼاز
كرد(.ترجمه تفسٌر مجمعالبٌان ،ج  ،12ص .)155

معانی نام سوره;
نام ٌکی از پٌامبران بزرگ الهی است.

سؾ:
ٌُو ُ
ٌوسؾ علٌهالسالم فرزند ٌعموب و نواسۀ اسحاق و فرزند سوم ابراهٌم علٌهمالسالم
مًباشد.
شخصٌت واالی ٌوسؾ علٌه السالم در جهان ماندگار و جاودانه و سحرگاهان و
شامگاهان در صحٌفه ی هستی ِورد زبآنهاست ،نجابت و اصل و گوهره ،پاکدامنی و
خوٌشتنداری او در عنفوان جوانی ،چون ستاره ی درخشان می تابد ،نٌروی اٌمان و از
دنٌا گذشتن به خاطر آخرت و پاکدامنی اش ،الگوی زنان و مردان است .البته اٌن
پاکدامنی جز به وسٌله ی اٌمان فعال و محکم و مواظبت از کٌان شخصٌت در نهان و
آشکار ممکن نخواهد شد.
ٌوسؾ ،لهرمان پاکی ،پارساٌی و پرهٌزگاری است که چون کوه در برابر زنی ممتدر و
زٌبا و هوسباز و دام گستر اٌستادگی کرد و زندان را بر هوسبازی و کام گرفتن ترجٌح
داد.
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پٌامبرملسو هیلع هللا یلص در وصؾ شخصٌت ٌوسؾ و بٌان نسب او میفرماٌد:
«الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم ٌوسؾ بن ٌعموب بن اسحاق بن ابراهٌم».

سؾ»;
از خصوصٌت خاص سورۀ « ٌُو ُ
اٌنست که اٌن سوره در تورات هم ذکر شده است.
س َور رائٌات است .رائٌات
سورۀ ٌوسؾ با حروؾ ممطعه ( ممطعات) آؼازمیٌابد و از ُ
سوره هاٌی هستند که با «الر» و طواسٌن سوره هاٌی هستند که با «طس» و «طسم»
شروع شده اند .سوره های ٌونس،وهودٌ ،وسؾ ،إبراهٌم و حجر را رائٌات ٌا راآت
مینامند.
ابن مردوٌه از انس (رض) رواٌت کرده است که پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص فرمودند« :خداوند از رائٌات
تا طواسٌن را به جای انجٌل به من عطا کرده است( .فتح المدٌر ،ج  ،2ص .)479
سورۀ ٌوسؾ جز سور مئٌن (صد آٌه ای ها) است .ابن لتٌبه (رض) میفرماٌد :سور
مئٌن سوره هاٌی هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت نامگذاری اٌن سوره ها به
«مئٌن» نزدٌک بودن تعداد آٌه های اٌن سوره ها به عدد صد میباشد (.زاد المسٌر فى
علم التفسٌر ،ج  ،4ص  )141گفته شده اٌن سوره ها عبارتند از «بنی إسرائٌل ،كهؾ،
مرٌم ،طه ،أنبٌا  ،حج و مإمنون ( دراسة حول المرآن الکرٌم ،صفحه  .)ٖ۳برخی دٌگر
نٌز سور مئٌن را سوره های «توبه ،نحل ،هودٌ ،وسؾ ،کهؾ ،بنی اسرائٌل ،أنبٌا  ،طه،
مإمنون ،شعرا و صافات» ذکر کرده اند ( .التمهٌد فی علوم المرآن ،ج ،1ص.)313
در رواٌتى از رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص نمل شده كه فرمود :خداوند هفت سورۀ طوال را به جاى
تورات و سوره هاى مئٌن را به جاى انجٌل و سوره هاى مثانى را به جاى زبور به من
صل فزونى بخشٌد( .جامع البٌان فى تفسٌر
داد ،و پروردگارم مرا با دادن سوره هاى مف ّ
المرآن ،ج  ،1ص .)34
لابل تذکر است که :سورۀ ٌوسؾ داستانى ترٌن سورۀ لرآن کرٌم مى باشد كه در هشتاد
وهشت درصد آن تعلٌمات زندگانى حضرت ٌوسؾ علٌهالسالم بٌان شده است .وطوری
که ٌاد آور شدٌم :داستان اٌن سوره از طوالنى ترٌن و شٌرٌن ترٌن داستان هاى لرآنى به
شمار میآٌد.

نام دٌگر اٌن سوره;
احسن المصص;
مفسران می نوٌسند که :هللا متعال اٌن سوره را «احسن المصص :نٌکوترٌن داستآنها»،
«آٌات للسائلٌن :نشانههاٌی برای پرسشگران»« ،عبرة الولیااللباب :عبرتی برای
خردمندان» و «تصدٌكکننده کتب آسمانی لبل از لرآن» نامٌده است که اٌن خود بٌانگر
شؤن واال و اهمٌت باالی اٌن داستان میباشد .چنآنکه در اٌن داستان از موالؾ اِبتال به
سختیها ،اِبتال به شهوات ،اِبتال به لدرت و بٌان عالبت همۀ اٌنها ،به زٌباٌی و رساٌیای
که فمط شاٌستۀ شؤن کالم معجز حك تعالی است ،بحث بهعمل آمده است.
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تعبٌر «احسن المصص» سورۀ ٌوسؾ;

ت ِم ْن لَ ْب ِل ِه لَ ِمنَ
ص ِب َما أ َ ْو َح ٌْنَا ِإلٌَ َْن َه َذا ْالمُ ْرآنَ َو ِإ ْن ُك ْن َ
« ن َْح ُن نَمُ ُّ
ص ِ
ص َ
علٌَ َْن أ َ ْح َ
سنَ ْالمَ َ
ْالؽَافِ ِلٌن»؛ ( آٌۀٌ 3:وسؾ ) ما بهترٌن سرگذشت ها را از طرٌك اٌن لرآن(كه به تو وحى
كردٌم) بر تو بازگو مىكنٌم؛ و مسلّما ً پٌش از اٌن ،از آن خبر نداشتی!
ص :بهترٌن داستآنها» و در آن براى اولواااللباب
ص ْ
سوره ٌُو ُ
سؾ ٌا سوره« ا َ ْح َ
س ُن ال ِم َ
(صاحبان مؽز و اندٌشه) عبرتها بٌان كرده است.
سورۀ ٌوسؾ دوازدهمٌن سوره،از سورههای مکی لرآن کرٌم است وطوریکه در فوق
هم ٌادآور شدٌم؛ پرداختن به داستان زندگی حضرت ٌوسؾ علٌه السالم به عنوان بهترٌن
داستآنها ،دلٌل نامگذاری اٌن سوره به «ٌوسؾ» است.
داستان ٌوسؾ تنها داستان در لرآن است که از آؼاز تا پاٌان آن ،به صورت مفصل در
ٌک سوره بٌان شده است و به جز چند آٌۀ پاٌانی تمام آٌات اٌن سوره به داستان ٌوسؾ
اختصاص دارد.
علت اٌنكه اٌن سوره به احسن المصص مسمی شده،اٌنست که در اٌن سوره لصه ها با
بهترٌن اُسلوب و با نظم عجٌبً بٌان شده و در آن بهترٌن نكته ها و حكمت ها و عبرت
ها ذكر شده كه در سوره های دٌگر بٌان نشده است.
داستان حضرت ٌوسؾ علٌه السالم از جملۀ بهترٌن داستآنهای لرآنی بهشمار می رود
زٌرا:
ـ بهترٌن درس زندگی در آن تشرٌح وتوضٌح شده؛
ـ حاكمٌت اراده هللا متعال را بر همه چٌز؛
ـ بحث در مورد سرنوشت شوم حسودان؛ ( درٌن سوره منظور حسودی برادران ٌوسؾ
علٌه السالم)
ـ ننگ بی عفتی همسر عزٌز مصر و عظمت تموای حضرت ٌوسؾ علٌه السالم؛
ـ تنهاٌی ٌن كودن كم سن و سال در لعر چاه و نجات از آن؛
ـ و روزهای ٌن زندانی بی گناه را درسٌاه چال زندان؛
ـ تجلی نور امٌد از پس پرده هاي تارٌن ٌؤس و ناامٌدی؛
ـ عظمت ٌن حكومت وسٌع و نجات از نممت و رسٌدن به اوج عزت كه نتٌجه آگاهی و
امانت است.
ـ لحظاتی را كه سرنوشت ٌن ملت با ٌن خواب پرمعنی دگرگون میشود و درس های
بزرگی دٌگر وساٌر موضوعات علمی وآموزنده.

سٌماى سوره ٌوسؾ ;
لبل از همه باٌد ٌادآور شد که :چنآنچه گفته آمدٌم نام حضرت ٌوسؾ 27 ،مرتبه در
لرآن عظٌم الشؤن تذکر رفته ،كه  25مرتبه آن در همٌن سوره است.
آٌات اٌن سوره ،به هم پٌوسته و در چند بخش جذاب و فشرده ،داستان زندگى ٌوسؾ را
از كودكى تا رسٌدن او به ممام خزانه دارى كشور مصر ،عفت و پاكدامنى او ،خنثى شدن
توطئه هاى مختلؾ علٌه او و جلوه هاٌى از لدرت الهى را مطرح مى كند.
ـ داستان حضرت ٌوسؾ علٌه السالم فمط در همٌن سوره از لرآن آمده ،در حالى كه
داستان پٌامبران دٌگر در سوره هاى متعدّد نمل شده است.
داستان حضرت آدم و نوح هر كدام در دوازده سوره ،داستان حضرت ابراهٌم در هجده
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( )18سوره  ،داستان حضرت صالح در ٌازده ( )11سوره ،داستان حضرت داإود در
پنج ( )۵سوره ،داستان حضرت هود و سلٌمان هر كدام در چهار ( )۴سوره و داستان
حضرت عٌسى و زكرٌّا هر كدام در سه (ٖ) سوره ذكر شده است.
داستان حضرت ٌوسؾ در توراتِ ،سفر پٌداٌش از فصل  37تا  50نٌز نمل شده است،
ا ّما در مماٌسه با آنچه در لرآن آمده ،به خوبى أصالت لرآن و تحرٌؾ تورات معلوم
مىگردد.
لرآن عظٌم الشؤن در داستان ٌوسؾ علٌه السالم بٌشتر به شخصٌّت خود او در گذر از
كوران حوادث مى پردازد ،در حالى كه در داستان پٌامبران دٌگر ،بٌشتر به سرنوشت
مخالفان و لجاجت و هالكت آنان اشاره نموده است.

نمش وتأثٌرات داستان در تأرٌخ زندگی انسان;
1ـ تؤرٌخ ،آزماٌشگاه مساٌل گوناگون زندگانی بشر است .آن چه که انسان در ذهن خود
از روی دالٌل عملی ترسٌم میکند ،در صفحه ی تؤرٌخ و به شٌوه ی داستان  -به صورت
عٌنی  -می بٌند.
2ـ داستان ،جاذبه ی مخصوصی دارد وانسان از دوران کودکی تا زمان پٌری و کهنسالی
از اٌن جاذبه ی ممتاز ،متؤثر و پندپذٌر میشود و شاٌد پٌش از عمل ،احساس و مساٌل
حسی او را تحت تؤثٌر لرار دهد.
3ـ داستان برای همگان لابل درک و فهم است ،از اٌن رو لرآن در بٌان اٌن همه تؤرٌخ و
داستان ،بهترٌن راه را از جهت تعلٌم و تربٌت طی کرده است.

شأن نزول سورۀ « ٌوسؾ »;
رواٌت شده است که ٌهود دربارهى ٌوسؾ و ماجراى او با برادرانش از پٌامبر
ملسو هیلع هللا یلص سإال کردند ،آنگاه سورهى ٌوسؾ نازل شد.
زندگی نامۀ حضرت ٌعموب علٌه السالم;
مإرخان در مورد زندگٌنامه وی می نوٌسندٌ :عموب علٌه السالم در سرزمٌن کنعان
(فلسطٌن) چشم به جهان گشوده و درحماٌت پدرش اسحاق بزرگ شد.
مادرش رفمه دختربتوئٌل پسر ناحورپسر آزر است که مإرخان او را (تارح) میگفتند.
ناحوربرادر ابراهٌم علٌه السالم بود ٌعموب پدر اسباط دوازدگانهی بنی اسرائٌل است.
نسب بنی اسرائٌلٌان به او میرسد.
ا
ٌعموب به (اسرائٌل) موسوم بود .خداوندمتعال میفرماٌدُ «:ك ُّل َّ
ٱلطعَ ِام َكانَ ِح ّال ِلّبَ ِن ًٓ
ُۚ
علَ ٰى ن َۡف ِس ِهۦ ِمن لَ ۡب ِل أَن تُن ََّز َل ٱلت َّ ۡو َر ٰىةُ لُ ۡل فَ ۡؤتُواْ ِبٲلت َّ ۡو َر ٰى ِة» (آل
ِإ ۡس ٰ َٓر ِ ٌ َل ِإ َّال َما َح َّر َم ِإ ۡس ٰ َٓر ِ ٌ ُل َ
عمران(.)93 :همهی ؼذاها بر بنی اسرائٌل حالل بود ،جز آنچه اسرائٌل پٌش از نزول
تورات بر خود حرام کرده بود).
نزد اهل تورات معروؾ است که خداوند او را اسرائٌل نام نهاد و در زبان عبری به
معنای روح هللا است .ممصود اٌن است که بدانٌم اسرائٌل نام ٌعموب است .چنآنکه
توضٌح دادٌم و لوم ٌهود به او نسبت داده میشوند.
مادرش (رفمه) به او دستور داد به نزد ربٌبه اش (البان) که در (فدان آرام) بخشی از
سرزمٌن بابل عراق ،زندگی میکرد ،سفر کند و نزد او بماند .چون از برادرش (العٌص)
میترسٌد که ضرر و صدمهای بر او وارد کند .زٌرا او را تهدٌد کرده بودٌ .عموب به
لصد دٌدار داٌهاش (پرستار ) از فلسطٌن خارج شد ،شب هنگام در جاٌی خوابٌد در
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خواب دٌد که مالئکه از آسمان فرود میآٌند و دوباره صعود میکنند ،خدا را در خواب
دٌد که خطاب به او گفت« :من برکت را بر تو خواهم فرستاد و ذرٌهی تو را فراوان
خواهم کرد و اٌن سرزمٌن را برای تو و نوادگان تو لرار خواهم داد» .چون از خواب
بٌدار شد ،خوشحال گشت و نذر کرد در جاٌی که اٌن رإٌا را در آن دٌده معبدی بنا کند.
به سوی سنگی رفت و آن را نشانه کرد ،تا در آٌنده آن را بشناسد .بعدها اٌن مکان به
بٌت اٌل ٌعنی بٌت هللا موسوم گردٌد .اٌن مکان بٌت الممدس کنونی است که بعدها ٌعموب
آن را بنا نهاد .بعد سفر خود را ادامه داد تا به سرزمٌن داٌهاش عراق رسٌد .داٌهاش دو
دختر داشت به نامهای «لٌئه» (که «لٌا» هم گفته میشد و دختر بزرگ بود) و
«راحٌل» که دختر کوچک بودٌ .عموب دختر کوچک را که زٌباتر بود خواستگاری کرد.
داٌه به شرط اٌنکه ٌعموب هفت سال نزد او بماند و احشام او را به چرا ببرد با ازدواج
او با دخترش موافمت کرد .چون مدت زمان ممرر سپری شد ،داٌه طعامی درست کرد و
مردم را دعوت نمود و شب دست دختر بزرگش لٌئه را گرفت و تحوٌل ٌعموب داد.
صبح هنگام ٌعموب متوجه شد که داٌه دختر بزرگ را (که بدمنظر و چشم ضعٌؾ بود)
به عمد او درآورده ناراحت شد و نزد داٌه رفت و گفت :چرا به من خٌانت ورزٌدی مگر
من راحٌل را درخواست نکرده بودم؟ گفت :سنت ما چنٌن نٌست که دختر کوچک را لبل
از دختر بزرگ شوهر دهٌم .اگر دوست داری با راحٌل ازدواج کنی هفت سال دٌگر
بر اٌم چوپانی کن او را نٌز به تو خواهم داد .او هفت سال دٌگر به عنوان چوپان نزد داٌه
ماند در ممابل ،او هم راحٌل را به عمد نکاح او در آورد .در شرٌعت آنها ازدواج با دو
خواهر بهصورت همزمان جاٌز بود .بعدها در تورات حرام گردٌد .چنآنکه در شرٌعت
اسالمی نٌز حرام است.
البان به هر کدام از دختران خوٌش کنٌزی بخشٌد .زلفی را به لٌئه و بلها را به راحٌل
عطا کرد .آنها هم کنٌزکهای خود را به ٌعموب هدٌه کردند .بدٌن ترتٌب ٌعموب صاحب
چهار همسر شد و دوازده فرزند او که به اسباط شهرت دارند از آن چهار زن تولد
ٌافتهاند.
لٌئه صاحب  6فرزند به نامهای (1ـ روبٌل2 ،ـ شمعون3 ،ـ الوی 4 ،ـ ٌهوذا (ٌهودا)،
5ـ اٌساخر 6 ،ـ زابلون) بود ،بزرگترٌن آنها روبٌل بود .حضرت موسی از نسل الوی
به دنٌا آمد .کلمهی ٌهود از ٌهوذا ،نام ٌکی از فرزندان ٌعموب اخذ شده است.
راحٌل دو فرزند به نامهای ٌوسؾ و بنٌامٌن داشت.
بلها کنٌزهی راحٌل ،صاحب دو فرزند به نامهای دان و نفتالی شد.
زلفی نٌز صاحب دو فرزند به نامهای جاد و اشٌر شد .بدٌن ترتٌب فرزندان ٌعموب به
دوازده تن رسٌد .هر کدام از فرزندان ٌعموب پدر سبطی از اسباط دوازدهگانهی بنی
اسرائٌل به شمار میروند.
مإرخان مینوٌسند  :همهی فرزندان ٌعموب جز بنٌامٌن در عراق متولد شدهاند .اما
بنٌامٌن در سرزمٌن کنعان (فلسطٌن) به دنٌا آمد( .پٌؽمبری و پٌؽمبران در لرآن کرٌم
مولؾ شٌخ علی صابونی(عمرب) 1394شمسی 1436 ،هجری).

وفات ٌعموب علٌه السالم;
ٌعموب علٌه السالم در ؼم دوری فرزندش ٌوسؾ که مورد حسادت و َمکر برادران
لرار گرفت ،بٌناٌی خود را از دست داد .حضرت ٌوسؾ و ٌعموب در مصر دوباره
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همدٌگر را دٌدند و با هم جمع شدندٌ .عموب در سن  147سالگی بعد از گذشت هفده سال
از ماللات دوبارهی او با ٌوسؾ ،فرزند دلبندش ،دار فانی را وداع گفتٌ .عموب به
پسرش ٌوسؾ وصٌت کرد که ،نزد پدرش اسحاق دفن شودٌ .وسؾ علٌه السالم وصٌت
او را عملی نمود واو را در جوار لبر حضرت اسحاق درشهرحبرون در الخلٌل فلسطٌن
دفن نمود( .پٌؽمبری و پٌؽمبران در لرآن کرٌم مإلؾ شٌخ علی صابونی (عمرب)
1394شمسی 1436 ،هجری).

سلسله نسب ٌوسؾ علٌه السالم;
ٌوسؾ پسر ٌعموب پسر اسحاق پسر ابراهٌم است .خداوندمتعال او را در ردٌؾ
مجموعهی پٌؽمبران بزرگوار (که اسامیشان در لرآن آمده) ذکر کرده است( .ذکرآن در
آٌۀ / 24:سورۀ ٌوسؾ ) آمده است .خداوند متعال او را به عفت و پاکدامنی و صبر و
استمامت تمجٌد کرده است .رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص نٌز او را ستاٌش کرده و فرموده است« :آن
بزرگوار فرزند آن بزرگوار فرزند آن بزرگوار فرزند آن بزرگوارٌ ،عنی ٌوسؾ پسر
ٌعموب پسر اسحاق پسر ابراهٌم میباشد» (رواه البخاري).

وفات ٌوسؾ علٌه السالم ;
مإرخان مینوٌسند :زمانی که ٌعموب و ٌوسؾ بعد از سالها دوری ،همدٌگر را ٌافتند
ٌعموب  130سال عمر داشت و هفده سال بعد وفات کرد .حضرت ٌوسؾ نٌز  110سال
عمر کرد و در زمانی که حاکم مصر بود دار فانی را در آنجا وداع گفت و به برادرانش
توصٌه کرده بود اگر از مصر کوچ کنند جنازهی او را با خود ببرند تا با آبا خود در
ٌک جا دفن گردد .جنازهی او در زمان حضرت موسی به شام منتمل گردٌد و به لول
ارجح در نابلس ( ٌکی از شهر های امروز فلسطٌن) دفن شد .وفات حضرت ٌوسؾ (بنا
به اصح الوال)  360سال بعد از مٌالد پدربزرگش ابراهٌم و  64سال لبل از والدت
موسی (ع) بوده است.
ولتی اجلش نزدٌک شد از خداوند متعال تماضا کرد او را بر اٌمان بمٌراند و به بندگان
صالح ملحك گرداند«:پروردگارا از حکومت به من دادهای و مرا از تعبیر خواب آگاه
ساختهای و ای آفریدگار آسمآنها و زمین تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی مرا
مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان( ».یوسف.) 101:
خداوند متعال دعای او را اجابت نمود و به رفٌك اعلی پٌوست رحمت واسع خداوند متعال
بر او باد و وفات بر اٌمان را به ما نٌز عناٌت فرماٌد .إنه سمٌع مجٌب الدعا (پٌؽمبری
و پٌؽمبران در لرآن کرٌم شٌخ علی صابونی).

دالٌل پاکی و عصمت ٌوسؾ علٌه السالم;
ـ امتناع ٌوسؾ از اطاعت فرمان همسر عزٌز که در کمال صالبت در ممابل خواهش
ناروا او اٌستاد(.مراجعه شود به آٌۀ 23:سورۀ ٌوسؾ).
ـ فرار او از دست همسر عزٌز بعد از اٌن که او را محاصره کرده و درواز ها را بر او
لفل کرده بود و میخواست با زور و اکراه او را وادار به نزدٌکی از خود کند .اگر
ٌوسؾ لصد انجام فاحشه را میکرد از دست او فرار نمیکرد(.مراجعه شود به آٌۀ 25
سورۀ ٌوسؾ).
ـ شهادت بعضی از نزدٌکان همسر عزٌز به برائت و پاکی حضرت ٌوسؾ آنجا که
اشاره کردند که عزٌز پٌراهن ٌوسؾ را تفتٌش کند؛ چون اگر ٌوسؾ طالب میبود و
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زلٌخا بازدارنده ،میباٌست پٌراهنش از جلو پاره میشد و اگر همسر عزٌز خواهان بوده
و ٌوسؾ مانع ،باٌد پٌراهن از عمب پاره شده باشد (.مراجعه شود به آٌات 25:الی 28
سورۀ ٌوسؾ).
ـ ترجٌح دادن زندان بر انجام فاحشه از ناحٌهی ٌوسؾ ( .مراجعه شود به آٌۀ/ 33:سورۀ
ٌوسؾ) و اٌن از بزرگترٌن دالٌل ِعصمت و پاکی ٌوسؾ علٌه السالم میباشد ،زٌرا
چگونه معمول است که فردی زندان را بر چٌزی که آن را آرزو دارد و بدان عاللهمند
است ترجٌح دهد؟! اگر ٌوسؾ فراخوانی همسر عزٌز را استجابت میکرد و تسلٌم
خواستهی او میگردٌد لطعا ً برای سالهای طوالنی در زندان نمیماند .بنابراٌن ادعای
لصد همسر عزٌز از سوی ٌوسؾ ،آشکارا باطل است و هر منصفی که تؤرٌخ اٌن پٌؽمبر
بزرگوار را مطالعه و آٌات لرآن را فهم کرده باشد ،بدان اعتراؾ مینماٌد.
ـ خداوند متعال در مماطع عدٌدهی سورۀ ٌوسؾ به تمجٌد و ستاٌش حضرت ٌوسؾ علٌه
السالم پرداخته است ( :مراجعه شود به آٌات  22الی  23سورۀ ٌوسؾ ) .در اٌن آٌات
متبرکه :هللا متعال به صراحت خبر داده که ٌوسؾ از جملۀ محسنان و مخلصان بوده ،از
کسانی که خداوند متعال او را برای ممام نبوت برگزٌده و برای عبادت و اطاعت خود
انتخاب کرده است.
ـ اعتراؾ صرٌح همسر عزٌز در جمع زنان شهر به پاکدامنی و عصمت ٌوسؾ علٌه
السالم ( مراجعه شود به آٌات  31و 32سورۀ ٌوسؾ ).
ـ ظهور امارات و نشانههای پاکی ٌوسؾ به دالٌل واضح و براهٌن لاطع در برابر جمع
شاهدان دلٌل دٌگری بر پاکی اوست با وجود اٌن ،عزٌز مصر الدام به زندانی نمودن او
کرد تا به مردم وانمود کند همسرش پاک است (.آٌۀ  / 35سورۀ ٌوسؾ )
عالمه نسفی در تفسٌر اٌن آٌه میفرماٌد :بعد برای آنها (عزٌز و الوامش) روشن گردٌد.
بعد از اٌنکه آٌات دال بر پاکی و برائت ٌوسؾ را (چون پاره شدن پٌراهن از پشت و
برٌده شدن دستان زنان ،و گواهی پسر بچه و ؼٌره را) با چشم خود دٌد مصلحت را چنٌن
دٌد او را تا مدتی زندانی کند تا عذری بٌابد و جلو لٌل و لال مردم را گرفته ،روی آن
سرپوش گذارد و اٌن الدام جز از سر تسلٌم و اطاعت در برابر همسرش دلٌل دٌگری
نداشت .احتماالً هدؾ همسر عزٌز از پٌشنهاد زندان برای مدتی به زانو در آوردن ٌوسؾ
در ممابل خواستهاش بود.
ـ خداوند دعای حضرت ٌوسؾ را اجابت فرمود ،که از او خواست او را از مکر زنان
خالص کند و اگر میخواست زٌر بار خواستهی همسر عزٌز برود از خداوند متعال
نمیخواست او را از َمکر آنان خالص کند ( .مراجعه شود به آٌۀ  / 34سورۀ ٌوسؾ).
ـ ٌوسؾ لبول نکرد از زندان خارج شود تا برائت و پاکی او برای همگان معلوم و روشن
گردٌد و اٌن داللت بر منتهای شهامت ،عفت و نزاهت او دارد و اگر چنٌن نبود ،بما در
زندان را بر آزادی ترجٌح نمیداد ،بعد از اٌن که هفت ٌا نُه سال را در آن سپری کرده و
انواع شداٌد را تحمل کرده بود ،اما او لبول نکرد از زندان خارج شود تا همگی به پاکی
و ِعفت او گواهی دادند ( .مراجعه به آٌۀ  / 50سورۀ ٌوسؾ).
ـ و در نهاٌت ،اعتراؾ واضح و روشن زنان (بخصوص همسر عزٌز که او را متهم به
لرابت از خود کرده بود) بر پاکی او و اٌن اعتراؾ کمترٌن شبههای در ارتباط با عفت و
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پاکی او بالی نمیگذارد ...ولتی عزٌز زنها را جمع کرد و دربارۀ ٌوسؾ از اٌشان
سإال بهعمل آورد ( .مراجعه به آٌات  51و 52سورۀ ٌوسؾ ).

محنت های سه گانه حضرت ٌوسؾ;
ٌوسؾ علٌه السالم در حٌات خوٌش با سه محنت بزرگ دست و پنجه نرم کرد:
1ـ حسادت برادران و توسل به خطرناکترٌن حٌله و کٌد علٌه او ،ابتدا خواستند او را به
لتل برسانند بعد به انداختن و رها کردن او در چاه اکتفا کردند و اگر عناٌت و رحمت
پروردگار با عظمت نمیبود لطعا ً از بٌن میرفت و هالک میشد.
2ـ فتنهی همسر عزٌز ( زلٌخا) فراخواندنش بسوی خوٌش ،که در رسٌدن به ممصد از
هٌچگونه دسٌسه وتوطٌه درٌػ نورزٌد و متوسل به هر حٌله و تزوٌر گشت،
بادرنظرداشت اٌنکه ٌوسؾ در عنفوان جوانی لرار داشت ،هللا متعال او را از آلودگی
به گناه مصون داشت و از اٌن هالکت نجات داد (.آٌۀ  / 34سورۀ ٌوسؾ).
3ـ محنت سوم :او را ظالمانه به زندان انداختن و به مدت هفت سال در آن نگه داشتن
آنهم بهخاطر ٌک اتهام واهی و بیاساس و اگر رإٌای پادشاه و پرٌشان حالی او سبب
نمیشد سالهای طوالنی در زندان بالی میماند.
منظور از رإٌای پادشاه ولت چنٌن است که شاه ولت خواب دٌد و معبری ضرورت
داشت وبراٌش تعبٌر کنندۀ خواب حضرت ٌوسؾ علٌه السالم سفارش شد و وی به دربار
احضار و تعبٌر خواب پادشاه و حاکم ولت کرد ( .تفاصٌل بعد اراٌه میشود).

سؾ»;
محتوای کلی سورۀ «ٌُو ُ

سؾ
از خصوصٌات اٌن سوره اٌنست که :تنها به لصهى وداستان ذی عبرت وآموزنده ٌُو ُ
بن ٌعموب علٌه السالم پرداخته است و انواع مصاٌب و سختىها و محنتهاٌى را ٌادآور
سؾ علٌه السالم از دست برادران خود و دٌگران دٌده و با آن روبرو
شده است که ٌُو ُ
شده است.
مشکالت لصر عزٌز مصر و زندان و دسٌسه چٌنى زنان را دربارهى او بٌان کرده ،تا
باالخره خداوند متعال او را از آن تنگنا رهانٌد.
هدؾ از ٌادآورى داستان ولصهی زندگى ٌوسؾ علٌه السالم تسلى و دلدارى دادن پٌامبر
صلى هللا علٌه و سلم است در ممابل سختى و دردسرى که بر او گذشت و در ممابل اذٌت
و آزارى که از جانب الوام بٌگانه و نزدٌک و دور متوجه او شد .اٌن سوره در الفاظ و
تعبٌرات و نمل داستآنهاى لذتبخش داراى روشى جالب و منحصر به فرد است.
همانطور که خون در عروق جرٌان دارد مطالب اٌن سوره نٌز در روح و روان انسان
جرٌان مىٌابد و از لحاظ ظرافت و روانى همچون روح در کالبد نفوذ مىکند .اٌن سوره
اگر چه از جمله سوره هاى مکى است که ظاهر و رنگ و بوى انذار و تهدٌد دارند ،اما
اٌن سوره در اٌن زمٌنه با آنها متفاوت است؛ چرا که ظاهرى بسٌار دلپسند ،روشى
دلپذٌر و لذتبخش و روان و لطٌؾ دارد و بوى انس و مهربانى و نرمش و عطوفت از
آن به مشام مىرسد .از اٌن رو خالد بن معدان ابن أبً كرب اإلمام شٌخ أهل الشام أبو عبد
هللا الكالعً الحمصً میفرماٌد :بهشتٌان در بهشت سورهى ٌوسؾ و سورهى مرٌم را به
عنوان سرود شادى مجلس مىخوانند.
مفسر دانشمند اِبْنِ َعطا ،ابوالعباس احمد بن دمحم بن سهل ا َ َدمی بؽدادی ( ٖٓ۳ق۳ٕٕ/م)
فرموده است« :هر ؼمگٌن و افسردهاى که سورهى ٌوسؾ را بشنود ،انس و آرامش به او
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دست مىدهد( ».حاشٌهى صاوى بر جاللٌن ٕ.).ٕٖٖ/
ـ سورهى ٌوسؾ بعد از سورهى «هود» بر پٌامبر صلى هللا علٌه و سلم نازل شد ،در آن
بُرههى دشوار و سخت از زندگانى حضرت دمحم صلى هللا علٌه و سلم نازل شد،
درشراٌطی که در آن سختىها و ناگوارىها پشت سر هم بر او و بر مإمنان وارد
مىشد ،خصوصا ً بعد از اٌن که دو نفر از ٌارانش را از دست دادٌ .کى همسر با وفا و
پاک و بامهرش ،خدٌجهى کبرى و دٌگرى کاکای فداکار و مدافع اش ،ابو طالب که
براٌش بهترٌن ٌاور و پشتٌبان بود .با وفات اٌن دو ٌاور پٌامبر صلى هللا علٌه و سلم،
اذٌت و آزار و بال و مصٌبت بر وى شدت و فزونى گرفت .تا جاٌى که آن سال را سال
اندوه نامٌدند.
ـ در اٌن مرحلهی سخت از حٌات پٌامبر اکرم صلى هللا علٌه و سلم و در زمانى که
پٌامبر صلى هللا علٌه و سلم و مإمنان در زٌر بار وحشت ؼربت و پراکندگى و لطع
صلهى رحم از سوى جاهلٌت لرٌش کمرشان داشت خم مىشد ،خداى سبحانه وتعالی به
منظور تسلى خاطر پٌامبر اٌن سوره را نازل کرد تا با ٌادآورى لصهى پٌامبران ،آالم او
را تخفٌؾ داده و آرام نماٌد .طوریکه هللا سبحانه وتعالی به پٌامبرش مىگوٌد :اى دمحم!
ُ
ؼصه َمخور و آزار و اذٌت لومت تو را دردمند و هراسان نکند؛ چون بعد از سختى
گشاٌش و فرج است و پاٌان شب سٌاه سفٌد است .و بعد از تنگنا ،راه خروجى پٌدا
میشود ،برادرت ٌوسؾ را بنگر و به دلت در زندگى وى بٌندٌش که انواع بالٌا و
مصاٌب براٌش پٌش آمد و به سختى و نامالٌمات بسٌارى گرفتار شد ،و با محنتهاى
گوناگون دست و پنجه نرم کرد .محنت حاصل از حسادت برادرانش نسبت به او ،محنت
پرتاب شدنش به چاه ،محنت ،دلدادگى و عاشك شدن زن عزٌز مصر به او ،سپس به کار
گرفتن انواع حٌله و فتنه براى به دست آوردن دل او و فرٌب دادنش ،آنگاه بعد از آن همه
عزت و رفاه سرانجام به زندان انداخته مىشود! او را بنگر که چگونه بعد از تحمل اذٌت
در راه اٌده و عمٌده و صبر و شکٌباٌى بر مصٌبت و بال ،خدا او را از زندان به لصر
شاهى انتمال داد .و او را عزٌز سرزمٌن مصر لرار داد و خزاٌن آن را در اختٌار وى
گذاشت ،در نتٌجه سرور و فرمانروا شد و عزٌز و وااللدر گشت .من با دوستان خود
چنان کنم .و هر کس در ممابل امتحان من پاٌدار بماند ،باٌد نفس خود را بر تحمل بال
صبَ َر أُولُوا
بٌازماٌد و آن را استوار کند و به پٌامبران پٌشٌن التدا نماٌد «:فَا ْ
صبِ ْر َکمٰ ا َ
س ِل  35سوره احماؾ .پس (اى پٌامبر!) صبر كن همان گونه كه پٌامبران
لر ُ
ا َ ْلعَ ْز ِم ِمنَ ا َ ُّ
اولوا العزم صبر كردند».
ؾث ُْر َن إِ اَّل تِ ا
ك
وٌا طوریکه میفرماٌد َٚ « :ا ْ
ع ٍَ ْي َِّ َٚ ُْ ٙل ذ َهُ فِي َ
اَّللِ ََّ ٚل ذَ ْذسَ ْْ َ
ؾثِ ْر َِ ٚا َ
ض ْي ٍ
ِِ اّا َي ّْ ُى ُر»721« َْٚضٛرٖ ٔذً )( ٚا ٜپياِثر!) ؾثر پيػٗ وٓ ٚؾثر ذ ٛجس (تٗ يارٜ
ٚذٛفيك) خذأٚذ ٔيطد  ٚتر آٔاْ أذِ ٖٚخٛر ٚ ،از آْچٗ َِىر ٚذذتير٘ا ٜخؿّآْ٘ا ٜوٗ
ِٝوٕٕذ ،دٌرٕگ  ٚدر فػار ِثاظ.
آزار وفار ٔطثد تٗ پياِثر اضالَ ملسو هيلع هللا ىلص تٗ لذر ٜتٛد وٗ
ـ تايذ گفد کٌٗ :جاجد  ٚاريّد ِ ٚ
پياِثر تٗ دٌذار ٚ ٜذطٍّ ٚ ٝضفارظ خذأٚذ ٔياز داغد .تٕاء داستان و سرگذشت حضرت
ٌوسؾ علٌه السالم براى پٌامبر صلى هللا علٌه و سلم تسلى بخش گشت و تحمل اذٌت و
آزارى را که با آن مواجه بود بر وى آسان نمود و انس و اطمٌنان را براى رهروان راه
پٌامبران مژده مىدهد .پس بعد از تنگى و سختى ،فرح و گشاٌش در راه است و بعد از
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عسرت و شدت ،آساٌش فرا مىرسد .سورهى ٌوسؾ حاوى پند و اندرزهاى فراوانى
مى باشد و براى آن که گوش شنوا و للبى آگاه دارد ٌک دنٌا اخبار جالب و عجٌب را در
بر دارد.
ـ فضاى حاکم بر اٌن سوره و تؤثٌرات روحى و روانى آن چنٌن است:
اٌن سوره بشارتدهندهى پٌروزى و موفمٌت نزدٌکى است براى کسانى که صبر را پٌشه
کرده و طرٌمهى پٌامبران و دعوتگران مخلص را در پٌش مىگٌرند .بنابراٌن تسلى بخش
خاطر است و مرهم زخمها مىباشد .عادت لرآن بر اٌن جارى است که به لصد پند و
عبرت لصه را در چندٌن جا تکرار کند .اما به صورتى مختصر و بدون اٌن که تمام
زواٌا و ابعاد آن را بررسى کند ،تا شنونده بدون احساس خستگى و بىمٌلى به اخبار
گوش فرا دهد .اما سورهى ٌوسؾ با شرح و بسط کافى به تمام لسمتهاى داستان پرداخته
و آن را به طور مفصل آورده است .و مانند لصههاى دٌگر پٌامبران در جاى دٌگرى
تکرار نشده است تا به اعجاز لرآن در «مجمل و مفصل» اشاره کرده و اعجاز را در
هر دو حالت اٌجاز و اطناب بٌان کرده باشد .پاک و منزه است پادشاه واال ممام و بخشنده.
ـ شٌخ لرطبى مفسر کبٌر جهان اسالم میفرماٌد :خداى دانا لصههاى پٌامبران را در
لرآن بارها تکرار کرده است اما به شٌوههاى متفاوت و با الفاظى مختلؾ و متباٌن ،و با
اسلوبى متفاوت در بالؼت و بٌان .اما لصهى ٌوسؾ علٌه السالم را تکرار نکرده است،
و هٌچ کس نتوانسته است با لسمت تکرار شده به معارضه برخٌزد همچنان که کسى را
ٌاراى معارضه و مخالفت با لسمت ؼٌر تکرارى نبوده است .و اعجاز آن آشکار است
براى آن که مىاندٌشد .خداوند متعال درست فرموده است آنجا که مىفرماٌد «:لَمَ ْد ٰکانَ فِی
ب(».بهنمل از تفسٌر صفوة التفاسٌر مرحوم شٌخ صابونی).
ص ِه ْم ِعب َْرة ٌ ِِلُو ِلی ا َ ِْل َ ْل ٰبا ِ
ص ِ
لَ َ

موضوعات مطرح شده :در لصه ٌوسؾ علٌه السالم ;

لبل از همه باٌد گفت که :سوره ٌوسؾ به خاطری به «احسن المصص» معروؾ
ومشهور است که ٌ:كاٌن كلمات وسراسرجمالت آن اخالق  ،صبر  ،مماومت و عشك به
هللا رب العالمٌن است .
دراٌن داستان و لصه مهم تمامً صفحات آن جاي تفكر و تؤمل است ،لسمتً از صفحات
آن فرح و شادي وخوشحالی و لسمت دٌگر آن حزن و اندوه است ٌ،وسؾ علٌه السالم را
لحظه اي در بٌت ناز و نعمت و محبت ٌعموب و مدتً در دست مشتً بً رحم و در لعر
چاه  ،روزي در لصر عزٌز پادشاه مصر و اٌامً هم در بند مٌله های زندان  ،سالٌانً
در ممام وزارت و روزگاري در ممام نبوت و لدرت ،روزهاًٌ شاهد اشن ٌعموب و
گرٌه ٌوسؾ و ساعاتً شاهد تبسم ماه وآفتاب و  11ستاره در كنار ٌوسؾ هستٌم و در
ٌن جمله حٌات حضرت ٌوسؾ بهترٌن و متنوع ترٌن حٌات و «احسن المصص» است
ـ در زندگی ٌوسؾ علٌه السالم مسائل مهم دنٌوي و دٌنً و اجتماعً و التصادي و
سٌاسً و ادبً هستٌم و اٌن امر گوٌاي آن است که فرستادگان الهً مردان دٌن و دنٌا بوده
اند.
ـ در زندگی ٌوسؾ علٌه السالم موضوع خواب بهعنوان الهام آسمانً سوژه مهمً است
لرآن كرٌم خواب را در حٌات حضرت إبراهٌم علٌه السالم و ٌوسؾ علٌه السالم و خاتم
انبٌا دمحم صلی هللا علٌه السالم مإثر معرفً كرده است .
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ـ باٌد ٌادآور شد که  :محبت ٌكسان نسبت به فرزندان ٌن اصل مهم در زندگً والدٌن است
هر نوع امتٌاز بندي و ترجٌح و فضل بعضً از فرزندان بر بعضً دٌگر باعث اٌجاد
بؽض و كٌنه و اختالؾ در بٌن فرزندان را بهوجود می آورد.طوریکه اٌن مبحث ومثال
در داستان وزندگی ٌوسؾ علٌه السالم به وضاحت بٌان گردٌده است  .محبت بٌش از حد
حضرت ٌعموب علٌه السالم نسبت به حضرت ٌوسؾ موجب فتنه خانوادگً گردٌد.
ـ باٌد گفت که  :گرٌه مهم است ولً باٌد دانست هر اشن و گرٌه اي نمًتواند صادق باشد
بعضً از اشن ها و گرٌه ها دروغ و بازي سٌاسً است مانند گرٌه برادران ٌوسؾ
طوریکه آمده است « َو َجا ُءو أَبَا ُه ْم ِعشَا ًء ٌَ ْب ُك َ
ون » ( ٌ 16وسؾ )
ـ مبحث فتنه زنان در زندگً مردان و در كتاب آسمانً و سنت رسول هللا بهكرات وارد
شده است و درداستان حٌات ٌوسؾ مكر زنان مهم للمداد شده است .لرآن كرٌم
صهُ لُ َّد
مًفرماٌد :كٌد و مكر زنان از كٌد و مكر شٌطان بزرگ تر است «فَلَ َّما َرأى لَ ِمٌ َ
ع ِظٌ ٌم ـٌ 28وسؾ ) (پس همٌن كه (عزٌز مصر)
ِم ْن ُدب ٍُر لا َل إِنَّهُ ِم ْن َك ٌْ ِد ُك َّن إِ َّن َك ٌْ َد ُك َّن َ
پٌراهن او را دٌد كه از پشت پاره شده است( ،حمٌمت را درٌافت و) گفت :بىشن اٌن از
ش ٌْ َ
حٌله شما زنان است .البتّه حٌله شما شگرؾ استِ « ).إ َّن َك ٌْ َد ال َّ
ان َكانَ
ط ِ
ض ِعٌفًا ـ ( »۳۶سوره نسا ) (ٌمٌنا ً نٌرنگ و توطئه شٌطان [در برابر اراده هللا و
َ
پاٌداری شما] سست و بی پاٌه است).
ـ از زندگی عبرت انگٌز ٌوسؾ علٌه السالم بدٌن فهم ونتٌجه رسٌدم که زندان بهتر از
گناه است و دعوت به دٌن نٌازي به مكان و زمان خاصً ندارد و تعبٌر خواب نٌاز به
شخص آگاه و متخصص دارد كه هم آگاه و هم صالح و هم اهل تجربه باشد.
ـ از داستان تعلٌمی ٌوسؾ علٌه السالم استفاده بردٌم ،که استفاده بردن از مشرن و كافر
در جهت رفع ظلم در صورتیکه حالل اسالم وٌا حرام اسالم از مسٌر اصلی آن منحرؾ
ومورد دستبرد وتحرٌؾ لرار نگٌرد ،جاٌز است ،مانند درخواست حضرت ٌوسؾ از ٌكً
از زندانبانان كافر چنان كه بهحضور شاه برسد از مظلومٌت وي دفاع كند .
ـ دفاع از برائت و رفع و دفع اتهام در فرصت مناسب معمول و مطلوب و جاٌز و
پسندٌده است همچنآنكه حضرت ٌوسؾ در لحظه آخر كه شاه مصر دستور آزادي وي را
صادر كرد فرمود تا جرٌان و علت زندانً شدن من ثابت نشود به چه جرمً به زندان
آمده ام ،از زندان خارج نخواهم شد.
ـ در اسالم درخواست پست و ممام و تعرٌؾ انسان از توان خود در صورت اطمٌنان و
داشتن توان بال مانع است ،طوریکه ٌوسؾ علٌه السالم به پادشاه مصر گفت  :میخواهم
علَى خَزَ ائِ ِن
مسإلٌت بخش خزاٌن سرزمٌن مصر را بدوش داشته باشم «:لَا َل ْ
اجعَ ْل ِنً َ
ض ِإ ِنًّ َح ِفٌ ٌ
ع ِلٌ ٌم ﴿ٌ(﴾۵۵وسؾ به شاه) گفت :مرا سرپرستی خزانه های اٌن
ْاِل َ ْر ِ
ظ َ
سرزمٌن (مصر) لرار ده؛ زٌرا من نگهبان داناٌی هستم) .
ـ در اسالم تؤثٌر عٌن و اثر منفً چشم بد مورد تاٌٌد است .حضرت ٌعموب زمانیکه
 11نفر از فرزندانش عازم مصر بودند به آنان فرمود از ٌن دروازه وارد شهر نشوٌد از
ً ال
ابواب متفرله وارد شوٌد ( شهر مصر در آن زمان داراٌی  4دروازه بود)« ٌا بَنِ ه
ب ُّمتَفَ ِرلَه (آٌه  ) 67جمهور مفسرٌن معتمدند اٌن
ب َو ِ
احد َوا ْد ُخلُواْ ِم ْن أَب َْوا ٍ
ت َ ْد ُخلُواْ ِمن بَا ٍ
امر بهخاطر جلوگٌري از حسادت و چشم بد بوده است .
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ـ میگوٌند زمانیکه حامل پٌراهن ٌوسؾ نزدٌن خان فلسطٌن گردٌد حضرت ٌعموب
علٌه السالم فرمود بوي پٌراهن ٌوسؾ را استشمام مًكنم و زمانً كه پٌراهن را روي
چشمان خود گذاشت چشمان حضرت ٌعموب بهبود ٌافتتند  ،بٌنا وروشن شدند.
ـ آخرٌن نتٌجه كه در حٌات حضرت ٌوسؾ علٌه السالم مً فهمٌم اٌن است كه پٌامبران
از بٌن مردان انتخاب مً شوند و از مٌان زنان هٌچ پٌامبري انتخاب نشده است و مطلب
دٌگر زمانً پسران ٌعموب از پدرشان درخواست بخشش نمودند و گفتند :اي پدر كه در
پٌشگاه پروردگار با عظمت براي ما طلب استؽفار فرما حضرت ٌعموب علٌه السالم
الر ِحٌ ُم ٌ ۳۹وسؾ » (ٌعموب)
ور َّ
ؾ أ َ ْست َ ْؽ ِف ُر لَ ُك ْم َر ِبًّ إِنَّهُ ُه َو ْالؽَفُ ُ
فرمودَ «:لا َل َ
س ْو َ
گفت :به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می طلبم  ،بدون شک او آمرزنده ی
مهربان است ) دعاى پدر در ّ
خاص خود میباشد.و چه
حك اوالد دارای تاثٌر واثر
ّ
حك خوٌش گذشت و براى ّ
آموزنده است که حضرت ٌعموب علٌه السالم از ّ
حك الهى
وعده دعا به فرزندان داد.
ٌعموب علٌه السالم به فرزندان خوٌش گفت :به زودی از پروردگارم خواهم خواست که
گناهانتان را بٌامرزد و از بدیهایتان در گذرد؛ پدر نباٌد كٌنه توز باشد ولؽزش
فرزندان را در دل نگهدارد .همٌن که فرزندان الرار به گناه کردند وگفتند« :إِنها ُكنها
خاط ِئ َ
ست َ ْؽ ِف ُر لَ ُك ْم».
ؾ أَ ْ
ِ
ٌن» ما خطاكار بودٌم .پدر گفتَ « :
س ْو َ
مفسران می فرماٌند ٌعموب علٌه السالم در دم به دعا شتاب نکرد؛ زٌرا گناه آنان بسٌار
بزرگ بود دعا را تا ولت سحر به تؤخٌر انداخت؛ چون دعا در آن مولع به اجابت
نزدٌکتر است .در نهاٌت حضرت ٌوسؾ دنٌا را وداع فرمود و جسد مباركش در
سرزمٌن فلسطٌن در كنار لبر حضرت ابراهٌم علٌه السالم در حبرون دفن گردٌد .
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سؾ »
ترجمه وتفسٌر سورۀ « ٌُو ُ
ٌم
س ِم ه ِ
بِ ْ
الر ِح ِ
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
به نام خدای بخشاٌندۀ مهربان

ٌن ﴿ٔ﴾
الر ِت ْلنَ آ ٌَاتُ ا ْل ِكتَا ِ
ب ا ْل ُم ِب ِ

الر :خوانده میشود (الؾ الم را ) (اٌن حروؾ ممطعه رموز هللا و رسول هللا صلی هللا
علٌه و سلم است ).اٌن است آٌات کتاب الهی که حماٌك را آشکار میسازد)ٔ(.
ٌن  »1اى دمحم! آٌاتى که بر تو نازل شده است آٌات کتابى است که
ک ٰآٌاتُ ا َ ْل ِک ٰتا ِ
«تِ ْل َ
ب ا َ ْل ُم ِب ِ
بٌانش معجز ،و دالٌلش روشن ،و برهانش درخشان و معانٌش واضح است ،کتابى که در
بٌان حماٌك دچار اشتباه نشده و دلاٌك و ظرافتش بر هٌچ کس مشتبه نمىشود .وظاهرکننده
حك از باطل است.
اٌن است آٌات لرآن مبٌن که در أدله و معانی اش روشنگر ،در برهآنهاٌش رخشان و در
احکامش فٌصله بخش ،لاطع و تابان وظاهرکنندۀ حك از باطل است.
ٌا اٌنکه معانی لرآن برای کسی که در آنها تدبر کند ،روشنگر است زٌرا او از تدبر در
اٌن آٌات لطعا ً به اٌن نتٌجه میرسد که اٌن آٌات از نزد هللا متعال است نه از سوی بشر.
خواننده محترم !
در اٌات ( 1الی  ) 3بحثی در باره منزلت داستان لرآنی بهعمل آمده است .

إِنها أ َ ْن َز ْلنَاهُ لُ ْرآنًا ع ََربًٌِّا لَعَله ُك ْم ت َ ْع ِملُ َ
ون ﴿ٕ﴾

ما آن را لرآنی به زبان عربی فصٌح نازل کردٌم ،باشد که شما (به تعلٌمات او) عمل و
هوش ٌابٌد)ٕ(.
«إِنّٰا أ َ ْن َز ْل ٰناهُ لُ ْرآنا ً ع ََربًٌِّا » :خداوند متعال اٌن کتاب را به زبان عربی لابل فهم و واضح
نازل کرده است کتابى است عربى و از حروؾ عربى ترکٌب ٌافته است.
ٌعنی :ما آن را لرآنی را به زبان عربی نازل کردٌم ،شاٌد شما درک کنٌد (و
بٌندٌشٌد) .برای اٌنکه معانی آن را بدانٌد ،مضامٌن آن را بفهمٌد و در آن بٌندٌشٌد.
ک ْم ت َ ْع ِملُ َ
ون ( :» )3نزول لرآن به زبان عربى از ٌن سو و فرمان تدّبر در آن از
«لَعَله ُ
سوى دٌگر ،نشانهى آن است كه مسلمانان باٌد با زبان عربى آشنا شوند .و معانی آن را
بفهمند ،به هداٌتش عمل کنند و مماصدش را درٌابند.
باٌد ٌادآور شد که :لرآن ،تنها براى تالوت و تبّرن نٌست ،بلكه اٌن کتاب مبارک آسمانی
وسٌلهى تعمّل و رشد بشری بهشمار می رود.
همچنان باٌد به عرض رسانٌده شود که :برای رسٌدن به سعادت والعی ،تنها نزول لرآن
كافى نٌست؛ بلكه باٌد ما انسآنها دربارهى آن تعمّل وتفکر هم کرد.

نزول لرآن بهزبان عربی است;
مفسران بدٌن عمٌده وباوراند که :کتب آسمانی به هر زبانى كه نازل مىشد ،دٌگران
مکلؾ اند که باٌد با آن زبان آشنا وبلدٌت پٌدا کنند.
ا ّما نزول لرآن عظٌم الشؤن به زبان عربى بوده وداراى مزاٌاى ذٌل است:
ـ زبان عربى داراى چنان لؽات ؼنی و لواعد استوار دستورى است كه در زبآنهاى
دٌگر ٌافت نمىشود.
ـ طبك رواٌات زبان اهل بهشت ،هم زبان عربى است.
ب
ـ مردم منطمهاى كه لرآن در آن نازل شد ،عرب زبان بودند و امكان نداشت كه كتا ِ
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آسمانى آنها به زبان دٌگرى باشد .و اگربه زبان دٌگر نازل میشد عٌن سوال مطرح بود
که انتخاب زبان عربی همان مشٌت و ممرر الهی بود که بخشی از آن را در برتری
واضح زبان عربی ذکر کردٌم و دٌگر دالٌل اش نٌز وجود خواهد داشت که از آن
بشرٌت آگاهی دارد و در بخش موارد مانند ٌک مسلمان باٌد به آن به ٌمٌن باور داشته و
شک و تردٌد را راه نمی دهد.
در اٌن هٌچ جای شکی نٌست که لرآن عظٌم الشؤن معجزه ی الهی است وطوریکه
ٌادآور شدٌم که :اعجاز لرآن فمط منحصر به اعجاز علمی آن نٌستٌ .کی از اعجازهای
لرآن بالؼت و حسن صنعت ادبی و ساختار معجز بٌانی و حسن نظم و ترتٌب ،استحکام
الفاظ و استواری و بلندمرتبگی معانی آن است و همٌن بالؼت بی نظٌر لرآن است که هللا
متعال تمامی انسآنها را به تحدی وممابله می کشاند و از منکران می خواهد؛ اگر
میتوانٌد سوره ٌا آٌه ای از لرآن بٌاورٌد که از اٌن ساختار بالؼی و ادبی برخور دار
باشد.
عالوه بر اٌن مطالب ،پٌامبر اسالم خود از نژاد عرب بود و لذا کتابی که بر او نازل
میگشت باٌد با زبان لوم عرب می بود تا لوم او آٌات الهی را درک کنند و اگر مثال با
زبانی دٌگر می بود در اٌن صورت لرآن برای لوم او بی مفهوم می شد و اٌن امر کاری
بٌهوده و عبث می شد و خداوند از انجام اعمال عبث منزه است.
بنابراٌن ،عربی بودن لرآن امری طبٌعی میباشد؛چرا که پٌامبراز مٌان لومی برانگٌخته
شد که زبانشان عربی بود .مخاطبان اولٌّه ی پٌامبر گرامی اسالم(ملسو هیلع هللا یلص) و لرآن کرٌم،
مردم منطمه مکه و اطراؾ آن بودند ،گرچه در مراحل بعدی ،رسالت ،جهانی و دعوت
همگانی شد «هدی للناس» لٌکن معمول نٌست که لرآن به زبانی که مخاطبان نخستٌن و
نزدٌکان پٌامبر با آن بٌگانه هستند ،نازل شود ،به بٌانی دٌگر معنا ندارد که پٌامبری در
مٌان جامعه ای به رسالت مبعوث شود ،ولی کتاب آسمانی او به زبان جامعه ی دٌگری
باشد و مخاطبان اولٌنش نتوانند از آن بهره ای ببرند.
صلَ ْ
ی
چنآنکه هللا متعال میفرماٌدَ «:ولَ ْو َجعَ ْلنَاهُ لُ ْرآنًا أ َ ْع َج ِمًٌّا لَّمَالُوا لَ ْو َال فُ ِ ّ
ت آٌَاتُهُ أَأ َ ْع َج ِم ٌّ
ی»(فصلت ٌ)44عنی :هرگاه آن را لرآنی عجمی لرار میدادٌم حتما ً میگفتند:
َو َ
ع َر ِب ٌّ
«چرا آٌاتش روشن نٌست؟! لرآن عجمی از پٌؽمبری عربی؟!» ٌعنی :اگر لرآن را به
ؼٌر زبان عرب نازل میکردٌم »لطعا» کافران عرب میگفتند« :چرا آٌات آن شٌوا بٌان
نشده است» ٌعنی :چرا آٌات آن به زبان ما بٌان نشده است؟ زٌرا ما عرب هستٌم و زبان
عجم را نمیفهمٌم »آٌا کتابی است عجمی و مخاطب آنعرب زبان؟» ٌعنی میگفتند :آٌا
سخن ،سخنی عجمی است در حالیکه پٌامبر ،پٌامبری عربی میباشد؟ اٌن امر چگونه
صحٌح و با اٌجابات حال و اوضاع متناسب میباشد؟
ثانٌا امکانات فراوان زبان عربی برای بٌان بٌشترٌن حجم از مطالب در کمترٌن حجم از
الفاظ بدون ابهام گوٌی و نارساٌی ،سرزمٌن حجاز و زبان عربی ،بهترٌن راه دفاع
طبٌعی و ؼٌر خارق العاده از دٌن و بمای دٌن اسالم و کتاب اٌشان بود .بنابراٌنٌ ،کی از
دالٌل نازل شدن لرآن به زبان عربی ،حفظ و صٌانت ابدی آن بوده است.
در نهاٌت باٌد گفت که با توجه به حکٌم بودن هللا و اٌن که او خالك و معلم زبان انسان
هاست و مرتبه های استواری و کٌفٌت زبان ها را می داند ،نازل شدن لرآن به زبان
صلَ ْ
تاب أ ُ ْح ِک َم ْ
ت
عربی چٌزی جز ممتضای مصلحت و حکمت الهی نٌستِ «.ک ٌ
ت آٌاتُهُ ث ُ َّم فُ ِ ّ
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ِم ْن لَد ُْن َح ِکٌم َخبٌِر»(هود  )1اٌن کتابی است که آٌاتش استحکام ٌافته ،سپس تشرٌح شده،
از نزد پروردگار با عظمت ،نازل گردٌده است.

ص بِ َما أ َ ْو َح ٌْنَا إِلَ ٌْنَ َه َذا ا ْلمُ ْر َ
آن َوإِ ْن ُك ْنتَ ِم ْن لَ ْب ِل ِه
ص َ
س َن ا ْلمَ َ
نَحْ نُ نَمُ ُّ
علَ ٌْنَ أَحْ َ
ص ِ
لَ ِم َن ا ْلؽَافِ ِل َ
ٌن ﴿ٖ﴾

(ای پٌامبر!) ما بهترٌن داستآنها را با وحی کردن اٌن لرآن بر توحکاٌت میکنٌم ،و
مسلما ً توپٌش از آن ازبی خبران [نسبت به اٌن بهترٌن داستان] بودی (و آگاهی
نداشتی))ٖ(.
ای پٌامبر! خداوند متعال در اٌن سوره بهترٌن داستان را در لفظ معنی و در شٌوه و مبنی
بر تو حکاٌت میکند؛ هرچند لبل از فرود آوردن اٌن لرآن ،در زمرۀ ؼافالن از اٌن
اخبار بوده و نسبت به آن هٌچ علم و اطالعی نداشته ای؛ از آنرو که اٌن اخبار جز از
راه وحی در دسترس نٌست.
ص » :اى دمحم! «ما بر تو نٌکوترٌن داستان را» در باره
ص َ
س َن ا َ ْلمَ َ
«نَحْ ُن نَمُ ُّ
ْک أَحْ َ
ص ِ
علٌَ َ
سرگذشت امتهای پٌشٌن را به درستترٌن گفتار و نٌکوترٌن زٌباترٌن بٌان بر توحکاٌت
میکنٌم،
ٰ
ْک ٰه َذا ا َ ْلمُ ْر َ
آن :از طرٌك اٌن لرآن و اٌن کتاب معجزهگر.
« ِب ٰما أ َ ْو َحٌْنا ِإلٌَ َ
« َو ِإ ْن ُک ْنتَ ِم ْن لَ ْب ِل ِه لَ ِم َن ا َ ْل ٰؽافِ ِل َ
ٌن ( :»)4هرچند لبل از فرود آوردن اٌن لرآن ،در زمرۀ
ؼافالن از اٌن اخبارلصه وداستان بوده و نسبت به آن هٌچ علم و اطالعی نداشته ای وبه
خاطرت هم خطور نکرده و به گوشت نخورده بود؛ چون تو ناخواندهاى و با خواندن و
نوشتن بلدٌت نداشتی.

«احسن المصص»;
احسن المصص میتواند دارای دو معنا بوده باشد1 ( :ـ بهترٌن لصهها  2،ـ بهترٌن
داستان سراٌی ) مفسران در مورد احسن المصص می نوٌسند که :اٌن سوره مبارکه را،
بدٌن سبب «احسن المصص» نامٌده اند که:
ـ داستان ٌوسؾ علٌه السالم که از لحاظ فهم وحی لرآنی از معتبرترٌن داستآنهاست و در
اٌن داستان ،جهاد با نفس که بزرگترٌن جهاد است ،مطرح میشود .لذا از آن به ا«احسن
المصص» ٌاد شده است.
ـ در اٌن سوره؛ داستان حال پٌامبران ،صالحان و فرشتگان و نٌز سٌرت پادشاهان،
بردگان ،تاجران ،مردان و زنان و نٌرنگها و مکرهای شان به بٌان گرفته شده است.
ـ تمام چهره هاٌی که در اٌن داستان  ،ذکری از آن بهعمل آمده است  ،اٌمان می آورند و
به سعادت می رسند .از جمله ٌوسؾ علٌه السالم به حکومت می رسد ،برادران ٌوسؾ
توبه می کنند ،پدربزرگوار ٌوسؾ علٌه السالم ،بٌناٌی خود رادوباره به دست می آورد،
کشور از لحطی  ،نجات می ٌابد ،آزرده دلیها و حسادتها به وصال و محبت تبدٌل
میشوند.
ـ در اٌن داستان ،مجموعه ای از اضداد در کنار هم طرح شده اند؛ فراق ،و وصال ،ؼم و
شادی ،لحطی و پرمحصولی ،وفاداری و جفاکاری ،مالک و مملوک ،چاه ولصر ،فمر و
ؼنا ،بردگی و سلطنت ،کوری و بٌناٌی ،پاکدامنی و اتهام ناروا بستن ،زندان و رهاٌی،
گناه و بخشش ،مرٌضی و صحت ،الامت و مسافرت وکوچ کردن.
ـ داستان عاشمانه ای که در نهاٌت عفت  ،پنهانی ،تنهاٌی ،و خلوت بٌان میٌابد و
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حاکمٌت اراده پروردگار با عظمت بر همه چٌز در اٌن داستان به خوبی مشاهده میشود.
سرنوشت شوم حسودان و نمشه های نمش بر آب شده آنها مشاهده میشود .ننگ و بی
عفتی ،عظمت و شکوه پاکدامنی ،پرهٌزگاری ،و تموا را در البه الی سطورش مجسم
می بٌنٌم .منظره تنهاٌی ٌک کودک کم سن و سال را در لعر چاه ،شبها و روزهای ٌک
زندانی بی گناه را در سٌاه چال زندان ،تجلی نور امٌد از پس پرده های تارٌک ٌاس و
ناامٌدی و سرانجام عظمت و شکوه ٌک حکومت وسٌع که نتٌجه آگاهی و امانت است،
همه در اٌن داستان از ممابل چشم انسان میگذرد  .لحظاتی را که سرنوشت ٌک ملت با
ٌک خواب پرمعنی دگرگون میشود و زندگی ٌک لوم و جمعٌت در پرتو خبرگی و
سٌاست مدبرانه ٌک رهبر وزعٌم بٌدار الهی از نابودی نجات می ٌابد.
ـ تعداد کثٌری از مفسران سوره ٌوسؾ علٌه السالم را به خاطر لطاٌفی که در اٌن
داستان بهکار رفته است  ،به «احسن المصص» مسمینموده اند  ،در آٌن داستان :
عشك ،عاشك و معشوق؛ حسد ورز و مورد حسد والع شده؛ زندان و آزادی ،حاصلخٌزی
و خشکسالی ،پاک دامنی ،پٌامبران ،ابلٌسان ،فرشتگان ،پرنده گان  ،چهارپاٌان ،مردان،
زنان ،تاجران  ،دانشمندان ،نادانان ،توحٌد ،تعبٌر خواب ،سٌاست ،همزٌستی خانوادگی،
حکومتداری  ،شهادت کودکی درگهواره وؼٌره ....
ـ داستان ٌوسؾ علٌه السالم به شکلی که در لرآن عظٌم الشؤن تذکر رفته است  ،سراسر
نشانه و پند است برای کسانی که گوش شنوا و چشم حمٌمت بٌن و للب پاک دارند .در
البه الی اٌن داستان ،عالی ترٌن مضامٌن اخاللی و تربٌتی نهفته است.
ـ در اٌن داستان که به ده ها درس بزرگ دٌگری منعکس شده است ،چرا بهترٌن داستان
نباشد؟! لکن بهترٌن داستان بودن سرگذشت ٌوسؾ به تنهاٌی کافی نٌست ،مهم اٌن است
که درشخصٌت ما چنٌن لٌالت  ،شاٌستگی وخبرگی باٌد وجود داشته باشد که بتوانٌم اٌن
همه درس بزرگ را در روح وروان خود جای دهٌم .وآنرا سرمشك زندگی عملی
خوٌش لرار دهٌم .اصل اٌن داستان همه گونه ارزشهای واالی انسانی را در خود جمع
کرده است؟
ـ اٌن لصه به ما می فهماند که از جمله عوامل سٌادت و سروری حضرت ٌوسؾ علٌه
السالم  ،والٌت خدا بر بنده مإمنش ،پناه بردن ٌوسؾ به پروردگار با عظمت اش و
استعانت از او و خوٌشتنداری اٌشان از گناه بود ،زٌرا هللا متعال فرموده استَ «:و َم ْن
ٌر ُز ْلهُ ِم ْن َح ُ
ب .آٌه  2طالق » (و هركس كه ازهللا
ٌث ْ
َّللا ْ
الٌحتَ ِس ُ
ٌج َع ْل لَهُ َم ْخ َرجا ً َو ْ
ٌت َّ ِ
ك َّ َ
متعال بترسد  ،پروردگار باعظمت براى او راه بٌرون شدن و رهاٌى (از هر گونه
مشكل) را لرار مىدهد).

شأن نزول آٌۀ; 4
 -616حاکم و دٌگران از سعد بن ابی ولاص رواٌت کرده اند :چون لرآنکرٌم بر نبی
اکرم ملسو هیلع هللا یلص نازل گردٌد ،مدتی آٌات آن را برای مسلمانان تالوت کرد .پس جماعتی از
مسلمانان گفتند :ای رسول هللا کاش برای ما داستانی بٌان میکردی ،در آن هنگام آٌۀ:
سنَ ْال َحدٌِثِ( »...زمر )23 :نازل گردٌد.
« َّ
َّللاُ ن ََّز َل أ َ ْح َ
ابن ابوحاتم افزوده است :جمعی از اصحاب گفتند که ای فرستاده هللا ،اگر برای ما
ش َع لُلُوبُ ُه ْم
لصهای نمل میکردی چه خوب میشد .آنگاه آٌۀ «:أَلَ ْم ٌَؤ ْ ِن ِللَّذٌِنَ آ َمنُوا أَن ت َ ْخ َ
( » ...حدٌد )16 :نازل شد - (.صحٌح است ،بزار  ،3218ابوٌعلی  ،740ابن حبان
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 ،6209حاکم  ،345 / 2طبری  ،18789واحدی در «اسباب نزول»  544از چند
طرٌك از عمرو بن لٌس از عمرو بن مره از مصعب بن سعد از پدرش رواٌت کرده اند.
اسناد اٌن به شرط مسلم صحٌح است .حاکم اٌن را صحٌح گفته و ذهبی هم با او موافك
است .به حدٌث بعدی و به «زاد المسٌر»  803مراجعه فرماٌٌد.).
 -617ابن جرٌر از ابن عباس (رض) رواٌت کرده است :عدهای گفتند :ای رسول خدا
ص» را نازل
چه میشد برای ما لصه میگفتی ،آنگاه هللا « ن َْح ُن نَمُ ُّ
ص ِ
علَ ٌْ َ
ص َ
ک أ َ ْح َ
سنَ ْالمَ َ
کرد (.طبری  18786رواٌت کرده منمطع است ،عمرو بن لٌس ابن عباس را ندٌده.
بازهم طبری  18787به لسم مرسل رواٌت کرده ،اٌن اصح است .به «ابن کثٌر»
 3846مراجعه فرماٌٌد.).

داستان حضرت ٌوسؾ علٌه السالم ;
اساس داستان زٌبا ٌوسؾ علٌه السالم از آٌۀ 4:اٌن سوره مبارکه آؼاز میٌابد والی
آٌۀ )101(:سورۀ ٌوسؾ ادامه می ٌابد.
اٌن داستان که بهنام «احسن المصص» :شٌرٌن ترٌن داستان مشهور بوده از آٌه 5
شروع و آؼاز میٌابد ؛ اٌن سرآؼاز شگفت آفرٌن ،مختصری است در رابطه با بخشهای
زٌبای داستان ٌوسؾ که ذهن و حضور هر خواننده و شنونده را برای شناخت و درٌافت
آنچه که سرنوشت و فرجام امر است ،جلب میکند.
خوانندۀ محترم !
در آٌات (  4الی  1 )6ـ لصه ٌوسؾ علٌه السالم در دوران کودکی در کنار پدرش و
خوابی که دٌده بود .به بحث گرفته شده است :

س َوا ْلمَ َم َر َرأ َ ٌْت ُ ُه ْم
ت إِ ِنًّ َرأٌَْتُ أ َ َح َد َ
ؾ ِِلَبٌِ ِه ٌَا أَبَ ِ
إِ ْذ لَا َل ٌُو ُ
س ُ
عش ََر ك َْو َكبًا َوالش ْهم َ
اجد َ
ٌِن ﴿﴾۴
ِلً َ
س ِ

(آن داستان اٌن است که) چون ٌوسؾ به پدرش گفت :ای پدر (بزرگوارم)! من ٌازده
ستاره و آفتاب و ماه را در خواب دٌدم ،دٌدم که آنها براٌم سجده می کنند)۴(.
مفسران می فرماٌند که :تؤوٌل اٌن خواب بعد از مدت طوالنیٌ ،عنی بعد از مدت چهل
سال ،وآنهم در زمانیکه حضرت ٌوسؾ علٌه السالم ادارۀ مصر را به عهده گرفته بود،
به ولوع پٌوست[ .شرح السنة ،للبؽوي .]342/23
خوانندۀ محترم!
آؼازوشروع داستان با رإٌا و پاٌان آن با تعبٌر آن ،از بهترٌن روشها براى نوشتن داستان
و سنارٌو است.
عش ََر ك َْو َكبًا»; به ٌاد بٌاور ولتى که ٌوسؾ به
ت إِ ِنًّ َرأٌَْتُ أ َ َح َد َ
ؾ ِِلَبٌِ ِه ٌَا أَبَ ِ
«إِ ْذ لَا َل ٌُو ُ
س ُ
پدرشٌ ،عموب فرزند اسحاق فرزند ابراهٌم علٌهم السالم ،گفت :پدرجان! خوابى عجٌب
دٌدم ٌ .ازده ستاره از ستارگان آسمان را در خواب دٌدم که در ممابل من سر سجده بر
زمٌن نهادند.
در حدٌثی شرٌؾ آمده است :که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمودند« :الکرٌم ابن الکرٌم ابن الکرٌم
ابن الکرٌمٌ ،وسؾ بن ٌعموب بن اسحاق بن ابراهٌم :گرامی ،فرزند گرامی ،فرزند
گرامی ،فرزند گرامیٌ ،وسؾ فرزند ٌعموب فرزند اسحاق فرزند ابراهٌم».
اجد َ
ٌِن  ;» 5و در خواب نٌز دٌدم که آفتاب و ماه با
« َو اَلش ْهم َ
س َو ا َ ْلمَ َم َر َرأ َ ٌْت ُ ُه ْم ِلی ٰس ِ
ستارگان براى من سجده بردند.
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ابن عباس ( رض) فرموده است که :رإٌا در مٌان آنان وحى بود(.تفسٌر طبرى
ٕٔ.).ٔ۵ٔ/
مفسران گفتهاندٌ :ازده ستاره عبارت از برادران ٌوسؾ وآفتاب و ماه والدٌنش بودند .در
ولتی که ٌوسؾ اٌن خواب را دٌده بود عمرش به دوازده سال می رسٌد .و فاصله بٌن اٌن
رإٌا و دٌدار او با والدٌن و برادرانش در مصر چهل سال بود (.حاشٌهى صاوى بر
جاللٌن ٕ.).ٕٖ۴/

ذکر رؤٌای های لرانی;
لرآن در سورههاى مختلؾ ،از رإٌاهاٌى نام برده كه حمٌمت آنها به ولوع پٌوسته ،از
جمله:
الؾ; رإٌاى ٌوسؾ علٌه السالم دربارۀ سجدهى ٌازده ستاره و ماه و آفتاب بر او كه با
رسٌدن او به لدرت و تواضع برادران و پدر و مادر در برابر او تعبٌر گردٌد.
زندانى ٌوسؾ كه بعدا ً ٌكى از آنها آزاد ودٌگرى اعدام شد.
ب; رإٌاى دو ٌار
ِ
ج; رإٌاى پادشاه مصر درباره گا ِو الؼر و چاق كه تعبٌر به لحطى و خشكسالى بعد از
فراخی شد.
د; رإٌاى پٌامبر اسالم ملسو هیلع هللا یلص درباره عدد اندن مشركان در جنگ بدر كه تعبٌر به شكست
مشركان شد( .سوره انفال.) .43 ،
هـ; رإٌاى پٌامبر اسالم دمحم ملسو هیلع هللا یلص درباره ورود مسلمانان با سر تراشٌده به مسجدالحرام كه
با فتح م ّكه و زٌارت خانۀ خدا تعبٌر شد (فتح.) .27 ،
و; رإٌاى حضرت ابراهٌم در مورد ذبح فرزندش حضرت اسماعٌل( .صافات.).10 ،
دروس حاصله از اٌن آٌۀ مبارکه;
پدر و مادر ،بهترٌن مرجع وبهترٌن تکٌه گاه براى ح ّل مشكالت فرزندان خوٌش
میباشند.
ت»; پدران و فرزندان در خطاب به ٌكدٌگر ،ودر صحبت به ٌگدٌگر باٌد از
«ٌا أَبَ ِ
کلماتی كه نشانهى صمٌمٌّت ،رحمت و شفمت است ،استفاده بهعمل ارند.
والدٌن به تعبٌرخواب فرزندان خوٌش باٌد تو ّجه واهتمام خاص  ،دلٌك وفوق العاده بهعمل
آرند.
ت» حضرت ٌوسؾ در ابتدا ،تعبٌر خواب نمىدانست و لذا براى تعبٌر رإٌاٌش از
«ٌا أَبَ ِ
پدر استمداد جست وطالب کمک شد.
گاهى رإٌا وخواب دٌدنٌ ،كى از راههاى درٌافت حماٌك است.
ً
(مثال آفتاب نشان پدر و ماه تعبٌر از مادر
فرهنگ خواب ،أشٌا ،نماد حماٌك مىشوند.
در
ِ
و ستارگان نشان برادران است.).
دٌدن ماه و آفتاب و ستارگان (به صورت هم زمان) ،از شگفتىهاى رإٌاى ٌوسؾ است.
انسانهاى برگزٌده ،به ممامى مىرسند كه مسجود دٌگر انسانها مىشوند.

رؤٌای صادله;
حضرت ٌوسؾ در زندگی چند لسمت و روزگار مهم را پشت سر گذاشتندّ .اولٌن بحثی
که در داستان حضرت ٌوسؾ مطرح میشود ماجرای رإٌای حضرت ٌوسؾ علٌه السالم
است:
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اول اٌنکه خواب ٌا رإٌا حضرت ٌوسؾ را میتوان به دو بخش تمسٌم کرد .بخش اول آن
س َو ا ْلمَ َم َر» :من ٌازده ستاره و ماه و
میفرماٌد« :إِنِّی َرأٌَْتُ أ َ َح َد َ
عش ََر ک َْوکَبا ً َو الش ْهم َ
آفتاب را دٌدم .در بخش دوم مجددا ً کلمهَ « :رأ َ ٌْت ُ ُه ْم» تکرار میشود و میفرماٌندَ « :رأ َ ٌْت ُ ُه ْم
دٌن» دٌدم آنان را که بر من سجده میکنند .گفته میشود بخش دوم خواب به
لی
ِ
ساج ِ
بخش ّاول ارتباطی ندارد .ماه و ستارگان که سجده نمیکنند .جمعی در برابر حضرت
ٌوسؾ سجده کردند.

تعبٌر رؤٌا;

معموالً اٌن رإٌا را اٌنگونه تعبٌر میکنند که پدر و مادر و برادران ،برای حضرت
ٌوسؾ سجده کردند .اما اٌن رإٌا به اٌن معنا نٌست که آنها بر حضرت ٌوسؾ سجده
کردند که آنگاه در تؤوٌل آن دچار مشکل شوٌم .در تؤوٌل رإٌا براساس اٌنکه رإٌای
سجده ستارگان ،آفتاب و ماه را دٌده باشند ،گفتهاند پدر و مادر و برادران ٌوسؾ (ع) بر
او سجده کردند .ولی با اٌن نگاه که سجدهکنندگان خو ِد ماه و آفتاب نٌستند ،تؤوٌل رإٌا هم
متفاوت میشود.
طبك آٌات لرآن حضرت ٌوسؾ پدر خود را بر عرشٌ ،عنی بر تخت باال بردند و خود
در جاٌگاه عزٌز مصر و ممام دوم کشوری نشستند .آنگاه جمعی از حاضران که کارکنان
و ممامات و وزرا بودند ،طبك رسم و رواج مصر در برابر حضرت ٌوسؾ علٌه السالم
به سجده افتادند .نه اٌنکه پدر و مادر ،او را سجده کرده باشند زٌرا اٌن با متن آٌه چندان
علَى ا ْلعَ ْر ِش» ( آٌه ٌ 100وسؾ ).
سازگار نٌست .چون میفرماٌدَ « :و َرفَ َع أَبَ َو ٌْ ِه َ
گفته شده که آفتاب به سلطان و َملک برمیگردد ،ماه به رئٌس الوزرا و ستارگان به
وزرا  .حضرت ٌوسؾ خود را در جمع آنها میبٌند و بعد براساس لانون مصر ،عدّهای
در برابر او سجده میکنند.
در ماللات حضرت ٌوسؾ با پدر ،مادر و برادران دو مرحله وجود داشتٌ .ک مرحله،
بٌرون از شهر مصر بوده که حضرت ٌوسؾ خود به استمبال وپذٌراٌی آنها میآٌد و
آنها را دعوت میکند تا به شهرتشرٌؾ آورند .که تفصٌل آن در آٌۀ ( ) 99همٌن سوره
ص َر ِإ ْن
على ٌُو ُ
ؾ آوى ِإلَ ٌْ ِه أَبَ َو ٌْ ِه َو لا َل ا ْد ُخلُوا ِم ْ
به بٌان گرفته شده است« :فَلَ َّما َد َخلُوا َ
س َ
َّللاُ ِآمنٌنَ » ولتی که پدر و مادر و برادران وارد مصر شدند ،پدر و مادر را در نزد
شا َ َّ
خود جای داد .برخی تعبٌر کردند که آنها را در آؼوش گرفت و به آنها گفت که با
امنٌت وارد مصر شوٌد.

ش ٌْ َط َ
ان
ص ُر ْؤٌَانَ َ
علَى إِ ْخ َوتِنَ فٌََ ِكٌدُوا لَنَ َك ٌْدًا إِ هن ال ه
ص ْ
ً َال ت َ ْم ُ
ْل ْن َ
ان ِل ْ ِ
س ِ
لَا َل ٌَا بُنَ ه
عد ٌُّو ُم ِبٌن ﴿﴾۵
َ

(ٌعموب) گفت :ای پسرک من! خوابت را برای برادرانت حکاٌت مکن که برای تو حٌله
سازی میکنند ،بی گمان شٌطان برای انسان دشمن آشکار است)۵(.
ک»ٌ :عموب به فرزندش ٌوسؾ گفت :پسرم!
ص ْ
ی ٰال ت َ ْم ُ
لى إِ ْخ َوتِ َ
ک َ
ص ُرإْ ٌٰا َ
ع ٰ
« ٰلا َل ٌٰا بُ َن َّ
خوابت را به برادرانت حکاٌت ولصه نکنی ؛ وآنان را از اٌن خواب با خبر نسازی ،
زٌرا اٌن رإٌاٌی است بزرگ که حسادتشان را برمیانگٌزد.
ٌكى از اصول زندگى ،همانا حفظ رازدارى است که انسان در طول حٌات وزندگی
خوٌش باٌد جدا ً به آن اهتمام بهخرج دهد .مالحظه میشود کهٌ :وسؾ علٌه السالم ،
خواب خود را دور از چشم برادران ،به پدر خوٌش بٌان داشت .که اٌن خود نشانهى
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زٌرکی وهوشٌاری ٌوسؾ علٌه السالم را نشان میدهد .در ضمن در می ٌابٌم که :پدر و
مادر باٌد فرزندان خوٌش را چنان تربٌت دهند وبا فرزندان خوٌش چنان رابطهاى
صمٌمانه اعتماد سازی در زندگی اٌجاد کنند که فرزندان شان به اعتماد کامل  ،نه تنها
رازهای بٌداری خوٌش؛ بلکه حتی رازهای خوابی خوٌش را نٌز به آنان در مٌان
بگذارند.
طوریکه مالحظه می نماٌٌم کهٌ :وسؾ خواب ورإٌای خوٌش را با پدر خوٌش مطرح
می کند.
ٌعموب علٌه السالم بعد از استماع خواب فرزندش ،تؤوٌل خواب فرزندش ٌوسؾ را
دانست و از آن ترسٌد که اگر وی خوابش را به برادرانش بٌان کند ،آنها نٌز تؤوٌل آن را
بفهمند و لذا بر وی رشک وحسادت برند.
مالحظه میدارٌم که :در خانواده أنبٌا نٌز ،مساٌل ضد اخاللى همچون حسد و حٌله مٌان
فرزندان شان وجود داشت ،بنا ً ٌعموب علٌه السالم بهمنظورجلوگٌری از فتنه  ،طوریکه
در بٌن مردم معروؾ است که :پٌشگٌری بهتر از درمان است( .والعا ً نگفتن خواب به
برادران ،نوعى پٌشگٌرى از تحرٌن حسادت میباشد.).
باٌد گفت؛ برادران ٌوسؾ علٌه السالم كه از خواب وى و ممام آٌنده او اطالعى نداشتند
دست به چنٌن عملی زدند ،واگر احٌانا ً برادران ازخواب ٌوسؾ مطلع و باخبر می شدند
به هللا متعال معلوم است  ،که دست به چه اعمال وتوطٌه های می زدند.
در حدٌث شرٌؾ آمده است« :برای برآوردن حواٌج خوٌش ،از ِکـتمان آنها ٌاریجوٌـٌد
زٌرا هر صاحب نعمتی محسود حاسدان است».
همچنٌن در حدٌث شرٌؾ آمده است« :رإٌا ـ تا آنگاه که صاحبش از آن سخنی نگوٌد ـ
به پای پرندهای آوٌخته است اما اگر آن را حکاٌت کرد ،آن رإٌا به والعٌت میپٌوندد ،لذا
خواب خود را جز به شخص عاللٌ ،ا دوستٌ ،ا شخص خٌراندٌشی حکاٌت نکنٌد».
ٌعنی :آن را به کسی بازگو کنٌد که از آن تعبٌری نٌکو به شما ارائه دهد.
ک َکٌْدا ً » :و از آن میترسم که بر تو نٌرنگی اندٌشٌده و در جهت نابودیات
«فٌََ ِکٌدُوا لَ َ
تالش محٌالنهای سازمان دهند؛
شٌ ْٰط َ
عد ٌُّو ُمبٌِن ( ;»)6چه شٌطان انسان را دشمنی نٌرومند و نٌرنگ
ان َ
«إِ هن اَل ه
ان ِل ْ ِ
ْل ْن ٰس ِ
بازی است آشکار.
مفسر ابوحٌان در اٌن مورد مینوٌسد ٌ :عموب از رإٌاى ٌوسؾ درٌافت که هللا او را به
ممام و درجهى واال و حکمت ناٌل مىکند و او را به پٌامبرى برمىگزٌند و نعمت و عزت
هر دو جهان را به او مىدهد .از اٌن رو ،بٌم وترس داشت برادرانش به او حسد برند؛ لذا
او را از بازگفتن رإٌا براى برادرانش منع کرد(.تفسٌر البحر ).ٕ۹ٓ/۵
ٚالعا ترخ ٝاضرار در زٔذگی أطأی تٗ لذرٚ ُِٙ ٜری اّ٘يد ٘طرٕذ وٗ افػا ٜآْ
زٔذگ ٝأطاْ يا جّاعد أطأی را تٗ ِخاطرٖ ِٝأذازد .تٕاء در زٔذگی ِ ُٙاضد کٗ در
ساس باٌد خطر را لبل از ولوع آن گوشزد كرد.
ترخی از ِٛارد خاؼ ،مهم و ح ّ
ٌعموب علٌه السالم در مورد كٌد برادران نسبت به ٌوسؾ اطمٌنان داشت .شٌطان با
استفاده از زمٌنههاى درونى بر ما سلطه مىٌابد .حسادت برادران ،زمٌنه را براى بروز
دشمنى شٌطان نسبت به انسان فراهم ساخت.
والعٌت همٌن است که  :شٌطان دشمن انسان است ،حتّى اگر اوالد پٌامبرهم باشد.
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رؤٌا (خواب) ٌوسؾ علٌه السالم;
مفسران در مورد رإٌای حضرت ٌوسؾ علٌه السالم مینوٌسندٌ :وسؾ در زمانی که
هنوز به سن بلوغ نرسٌده بود ،رإٌای عجٌبی دٌد ،در خواب دٌد که آفتاب وماه و ٌازده
ستاره برای او به سجده رفتند ،اٌن امر او را به خوؾ وترس انداخت و اٌن رإٌا را
عظٌم پنداشت .چون از خواب بٌدار شد ،آن را برای پدر بازگو کرد ،پدر فهمٌد که او در
آٌنده شؤن عظٌمی خواهد داشت و به مرتبه و ممام بس عالی خواهد رسٌد .طوری که پدر
و مادر و همهی برادران در ممابل او سر تعظٌم فرود خواهند آورد .لذا بدو دستور داد که
خواب خود را پنهان بدارد و برای کسی لصه نکند ،نکند بر او حسادت بورزند و به
کٌدی علٌه او متوسل شوند ،زٌرا کٌد و حسادت جز طبٌعت انسانها استٌ .عموب علٌه
السالم فرزند دلبند خود را به کتمان اٌن راز توصٌه فرمود.
در حدٌث آمده است« :استعٌنوا على لضا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود»
(در راستای برآوردن نیازها و حاجتهای خود از راز داری و کتمان سود بگیرید ،چون
هر صاحب نعمتی مورد رشک و حسادت واقع میشود).
ٓ
َ
َ
َ
ت ِإ ِنًّ َرأ ٌۡتُ أ َح َد
ؾ ِِل َ ِبٌ ِه ٰ ٌَؤ َب ِ
خداوند متعال در اشاره به اٌن روٌا میفرماٌدِ «:إ ۡذ لَا َل ٌُو ُ
س ُ
عش ََر َك ۡو َكبا ا َوٱل َّ
ص ۡ
علَ ٰ ٓى ِإ ۡخ َوتِ َن
ص ُر ۡ ٌَ َ
ً َال ت َ ۡم ُ
ان َ
َ
س َو ۡٱلمَ َم َر َرأ َ ٌۡت ُ ُه ۡم ِلً ٰ َ
ش ۡم َ
س ِجدٌِنَ ٗ لَا َل ٌَٰبُنَ َّ
ٰ
ش ٌۡ َ
عد ُّ ّٞو ُّم ِب ّٞ
فَ ٌَ ِكٌدُواْ لَ َن َك ٌۡد ًۖا ِإ َّن ٱل َّ
ٌن ٘»(ٌوسؾ ( .]5 -4 :زمانیکه یوسف به
س ِن َ
ۡلن ٰ َ
طنَ ِل ۡ ِ
پدرش گفت :ای پدر ،من در خواب دیدم که یازده ستاره ،آفتاب و ماه در برابرم سجده
میکنند .گفت :فرزند عزیزم ،خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن ،که برای تو
نیرنگبازی و دسیسهسازی کنند بیگمان اهریمن دشمن آشکار انسان است.
آنچه که از ظاهر نص لرآنی استفاده میشود اٌنست کهٌ :وسؾ رإٌای خود را در
ؼٌبت برادرانش با پدر خوٌش در مٌان گذاشت و پدر به او توصٌه کرد رإٌا را با
برادران در مٌان نگذارد.
ولی از عبارت تورات استفاده میشود که بازگوٌی رإٌا برای پدر در حضور برادران
صورت گرفته است .پدر او را از اٌن سخن بازداشت و به شوخی گفت :شاٌد معنای
خوابت اٌن است که من و مادرت و برادرانت در برابر تو به سجده بٌفتٌم .آنچه در
تورات آمده لطعا ً خطا است ،چون تورات کنونی تحرٌؾ شده است و لول صحٌح همان
است که در لرآن آمده است(.بهنمل ازرساله پٌؽمبری و پٌؽمبران در لرآن کرٌم ،نوشته:
شٌخ علی صابونی).

علَى آ ِل
علَ ٌْنَ َو َ
ث َوٌُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َ
َو َك َذ ِلنَ ٌَجْ تَبٌِنَ َربُّنَ َوٌُعَ ِلّ ُمنَ ِم ْن تَأ ْ ِوٌ ِل ْاِل َ َحادٌِ ِ
ع ِلٌم َح ِكٌم ﴿﴾۶
ق ِإ هن َربهنَ َ
وب َك َما أَت َ هم َها َ
س َحا َ
علَى أَبَ َو ٌْنَ ِم ْن لَ ْب ُل إِب َْرا ِهٌ َم َو ِإ ْ
ٌَ ْعمُ َ

و اٌن گونه پروردگات تو را بر می گزٌند ،و تؤ وٌل احادٌث (= تعبٌر خوابها) را به تو
میآموزد و نعمت خود را بر تو و فرزندان ٌعموب کامل میکند ،همانطور که پٌش از اٌن
بر پدرانت ابراهٌم و اسحاق کامل نمود .بیگمان پروردگارت دانای باحکمت است)۶(.
باٌد ٌاد آور شد که  :ارزش انسان به سن و سال نٌست ،ممكن است كسى از نظر سنى
كوچكتر باشد ولى از نظر خصلتها و ارزش واالتر باشد .چنآنكه ٌوسؾ از برادران
ک » ٌعموب فرمود
ک َربُّ َ
ک ٌَ ْجتَبٌِ َ
خودكوچنتر بود.طوریکه میفرماٌد َ «:و ک َٰذ ِل َ
همانطوریکه خدای سبحان اٌن رإٌاى با عظمت را به تو نشان داد ،همانطور هم شما را
براى پٌامبرى برمىگزٌند.
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حضرت ٌعموب علٌه السالم در اٌن آٌه مبارکه  ،خواب فرزندش ٌوسؾ را براى او
تعبٌر مىكند و از آٌندهاش خبر مىدهد.
گرچه ظاهر آٌه آن است كه گوٌندهى جمله « َوكَذ ِلنَ ٌَجْ ت َ ِبٌنَ » ٌا خداوند است و ٌا حضرت
ٌعموب كه چون علم او از طرؾ خداوند استٌ ،ن پٌشگوٌى صحٌح است و مانعى ندارد
به خصوص با تو ّجه به اٌنكه در آن زمان ٌوسؾ ،پٌامبر نبوده با جملهى «ٌَجْ ت َ ِبٌنَ »
مورد خطاب مستمٌم خداوند والع شود( .تفسٌر نور )
ث »; و تعبٌر رإٌاهای در حال خواب و خبردادن از مماصد
ک ِم ْن تَأ ْ ِوٌ ِل ا َ ِْل َ ٰحادٌِ ِ
« َو ٌُ َع ِلّ ُم َ
وب» و نبوت و حکمت
آنها را به تو خواهد آموخت َ «،و ٌُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َ
ْک َو ع ٰ
َلى آ ِل ٌَ ْعمُ َ
ع َلٌ َ
را بر تو و نسل پدرت ٌعموب تکمٌل و تمام مىکند.
ٌعنی :همان گونه که پروردگارت تو را با نماٌاندن اٌن خواب برگزٌد ،همچنٌن تو را بر
ساٌر بندگان به نبوت بر میگزٌند و برادرانت را براٌت رام و مطٌع میگرداند چنآنکه
اجرام آسمانیای را که در خواب دٌدی ،براٌت رام کرد و آنها را در پٌشگاهت به سجده
انحنا و تعظٌم واداشت »و به تو از علم تؤوٌل االحادٌث» ٌعنی :تعبٌر و تفسٌر خواب
«میآموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان ٌعموب تمام میکند» و نبوت و پادشاهی
(هر دو ) را براٌت فراهم میآورد که بدون شک در اجتماع اٌن دو نعمت ،خٌر دنٌا و
آخرت هر دو وجود دارد.
س ٰحاقَ » :همانگونه که آن را لبالً بر پدرانت
ْک ِم ْن لَ ْب ُل إِب ْٰرا ِهٌ َم َو إِ ْ
«ک َٰما أَت َ هم ٰها ع ٰ
َلى أَبَ َوٌ َ
ابراهٌم و اسحاق – اٌن دو پٌامبر بزرگوار – به اتمام و اکمال رسانٌد.
ٌعنی :نعمت خود را « بر پدرانت تمام کرد; ابراهٌم» که هللا متعال او را از آتش نجات
داد ،به نبوتش برگزٌد و او را به موهبت خلٌلاللهی خوٌش مفتخر ساخت »واسحاق» که
به لولی :هللا متعال او را نٌز به نبوت برگزٌد و از اٌن دو بزرگوار ،نسل و تباری پاکٌزه
و موحد پدٌد آورد.
ع ِلٌم َح ِکٌم ( ;»)7در حمٌمت پروردگارت میداند که چه کسی شاٌستۀ گزٌنش
ک َ
« ِإ هن َربه َ
است ،او در لرار دادن فضل خود بر هر کسی که بخواهد ،سنجٌده کار و صاحب حکمت
است؛ زٌرا به علم خوٌش از کنه امور آگاه و به حکمت خوٌش گذارندۀ امور در
جاٌگاههای آن میباشد.

اسباط چه کسانی هستند؟

لبالً ذکر کردٌم که حضرت ٌعموب  12فرزند داشت .اسباط بنی اسرائٌل به اٌن دوازده
نفر نسبت داده میشوند .چون همهی بنی اسرائٌل از نسل ٌعموب بوجود آمدهاند ،اشرؾ و
اعظم و افضل فرزندان ٌعموب حضرت ٌوسؾ بود حتی برخی از علما گفتهاند :در مٌان
فرزندان ٌعموب جز ٌوسؾ پٌؽمبری وجود نداشت و جز او به سوی هٌچٌک از آنها
وحی نٌامده است .ابن کثٌر اٌن دٌدگاه را تؤٌٌد کرده و میفرماٌد« :آنچه از عملکرد
گفتار آنها در اٌن داستان بر میآٌد اٌن است که ،آنها پٌؽمبر نبودهاند و کسانی که در
نز َل ِإلَ ٰ ٓى ِإ ۡب ٰ َر ِهۧ َم
رابطه با پٌؽمبر بودن آنها به آٌهی«لُولُ ٓواْ َءا َمنها ِب ه ِ
نز َل ِإلَ ٌۡنَا َو َما ٓ أ ُ ِ
ٲَّلل َو َما ٓ أ ُ ِ
اط»(البمرة; (.)247بگوٌٌد :به خدا و آنچه که به ما
وب َو ۡٱِل َ ۡسبَ ِ
َوإِ ۡس ٰ َم ِعٌ َل َوإِ ۡس ٰ َحكَ َوٌَ ۡعمُ َ
فرو فرستاده شده و آنچه که به ابراهٌم و اسماعٌل و اسحاق و ٌعموب و نوادگان ٌعموب
فرو فرستاده شده( ...اٌمان آوردٌم) .استدالل نمودهاند استدالل شان لوی به نظر نمیرسد،
چون منظور از اسباط لبٌله های بنی اسرائٌل است که در مٌان آنها پٌؽمبران وجود
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داشتهاند و وحی نٌز بر آنها فرود آمده است .دلٌل اٌنکه تنها ٌوسؾ از مٌان برادرانش
پٌؽمبر بوده است اٌنکه :نصی بر پٌؽمبر بودن هٌچ کدام از آنها وجود ندارد و اٌن امر
دلٌل مدعای ما است».
ٌادداشت;
برخی از مفسران بر اٌن باورند که برادران ٌوسؾ پٌامبر بودند و به اٌن استدالل کردهاند
علٌَ ْٰنا َو ٰما أ ُ ْن ِز َل
اَّلل َو ٰما أ ُ ْن ِز َل َ
که آنها همان اسباط مذکور در آٌه مىباشند «:لُ ْل آ َمنّٰا بِ ّٰ ِ
اط » (آٌۀّ 44:سورۀ آل عمران ) ،اما
س ٰب ِ
وب َو اَ ِْل َ ْ
س ٰما ِعٌ َل َو ِإ ْ
َلى ِإب ْٰرا ِهٌ َم َو ِإ ْ
ع ٰ
س ٰحاقَ َو ٌَ ْعمُ َ
صحٌح اٌن است که اسباط اوالد ٌعموب نٌستند بلکه لباٌلى از نسل ٌعموب اندو محممان بر
اٌن نظرند.
پس اگر برادران ٌعموب پٌامبر بودند ،به چنٌن عملى ناپسند الدام نمىکردند؛ چون حسد و
اٌجاد فساد و الدام به لتل و دروغ و انداختن ٌوسؾ به چاه با عصمت انبٌا منافات دارد.
بنابراٌن که آنها با وجود اٌن جراٌم ،پٌامبر باشند عمل سالم آن را نمىپذٌرد (.بهنمل از
تفسٌر صفوة التفاسٌر).
خواننده محترم !
در آٌات متبرکه ( 7الی  2 ) 10ـ بحث در مورد  ،داستان ٌوسؾ علٌه السالم وبرادرانش
ادامه می ٌابد.

سائِ ِل َ
لَمَ ْد ك َ
ٌن ﴿﴾۷
ؾ َوإِ ْخ َوتِ ِه آٌَات ِلل ه
س َ
َان فًِ ٌُو ُ

البته در (داستان) ٌوسؾ و برادرانش نشانه های (هداٌت) برای سإ ال كنندگان بود)۷(.
در حمٌمت در داستان وسر گذشت ٌوسؾ و ٌازده برادرش متضمن اندرز و پند و عبرت
روشنی بر حکمت و لدرت حكتعالی است؛ برای کسانی که اخبار آنها را از دانشمندان
پرسٌده و دوستدار شناخت داستانشان باشند .واٌن داستان مطلما ً بهترٌن داستانها درطول
تؤرٌخ است.
رواٌت است که :روزی تعدادی از ٌهودان نزد پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص می آٌند و از اٌشان سإال می
کنند که چرا فرزند ٌعموب (علٌه السالم) از کنعان به مصر رسٌد؟ پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص نٌز داستان
ٌوسؾ علٌه السالم را براٌشان بازگو نمود .و ٌهودیها متوجه موافمت داستان نمل شده از
سا ِئ ِل َ
ٌن » منظور
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص با تورات شدند و از آن متعجب شدند .بنابراٌن در آٌه از « ِلّل ه
همان ٌهودٌانی بودند که از پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص سإال کردند .و لرآن اشاره دارد به اٌنکه «:لمد کان
فی ٌوسؾ وإخوته» ٌعنی درداستان ولصه ٌوسؾ علٌه السالم و برادرانش برای آن
ٌهودٌانی که سوال نمودند عبرتی است (در حمانٌت رسالت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص و اثبات نبوتش) آنجا
که میفرماٌد « :آٌات للسائلٌن » و نٌز گفته شده که آن داستان برای سإال کنندگان و
برای ؼٌر آنها عبرت و گواهی است بر نبوت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص.
و گفته شده که آن داستان عبرتی است برای کسانی که حسد می ورزند؛ زٌرا برادران
ٌوسؾ بر وی حسد ورزٌدند و نٌز لصه ٌوسؾ علٌه السالم شامل خواب و آنچه که از
آن خوابها هللا تعالی به حمٌمت رسانٌدشان و نٌز داستان شامل صبر ٌوسؾ علٌه السالم
است در برابر شهوت جنسی و تحمل وی در زندان و نٌز شامل تحمل رنج و ؼم ٌعموب
علٌه السالم بر دوری فرزندش و ...که همگی آنها ماٌه عبرت برای عبرت گٌرندگان
است.
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درحدٌثی که از جابررواٌت شده درباب شؤن نزول اٌن سوره آمده است:
که در ٌکی از روزها ٌکتن از ٌهودٌان مشهور به «بستانه ٌهودی« ،نزد آن حضرت
ملسو هیلع هللا یلص آمد و گفت :ای دمحم! مرا از ستارگانی که ٌوسؾ درخواب دٌد خبر ده که نامهای
آنها چٌست؟ راوی میگوٌد :رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص ساعـتی سکوت کرده و درجواب وی چٌزی
نگفت ،در اٌن اثنا جبرئٌل علٌه السالم فرود آمد و اٌشان را از نامهای آن ستارگان با
خبر ساخت ،آنـگاه اٌشان به دنبال آن ٌهودی فرستاده و به او فرمودند« :اگر من تو را از
نامهای آن ستارگان آگاه کنم ،اٌمان میآوری؟» بستانه ٌهودی گفت :بلی ! فرمودند:
«نامهای آنها عبارت است از :جرٌان ،طارق ،ذٌال ،ذوالکنفات ،لابس وثاب ،عمودان،
فلٌك مصبح ،ضروح ،ذوالفرغ ،ضٌا و نور»ٌ .هودی گفت :آری وهللا! نامهای آنها
همٌنهاست که برشمردٌد .برادران ٌوسؾ نٌز ٌازده تن بودند ،به نامهایٌ :هوذا ،روبٌل،
شمعون ،الوی ،ربالونٌ ،شجر ،دٌنه ،دان ،نفتالی ،جاد و آشر که اٌن ٌازده تن ،از «لٌا»
دختر خاله ٌعموب علٌه السالم به دنٌا آمده بودند و چون »لٌا» درگذشتٌ ،عموب علٌه
السالم با خواهر وی «راحٌل» ازدواج کرد و او بنٌامٌن و ٌوسؾ را به دنٌا آورد( .بهنمل
ازتفسٌر انوار المرآن).
خوانندۀ محترم!
در داستان زندگى حضرت ٌوسؾ ،آٌات و نشانههاى زٌادى از لدرتنماٌى پروردگار با
عظمت به چشم مىخورد كه هر كدام از آنها ماٌهى عبرت و پند براى اهل تحمٌك و
جستجو است؛ از آن جمله است -1 :خواب پر راز و رمز حضرت ٌوسؾ -2 .علم تعبٌر
خواب -3 .تشخٌص و اطالع ٌافتن ٌعموب از آٌنده فرزند خود -4 .در چاه بودن و آسٌب
ندٌدن -5 .نابٌنا شدن و دوباره بٌنا شدن حضرت ٌعموب علٌه السالم -6 .لعر چاه و اوج
جاه-7 .زندان رفتن و به حكومت رسٌدن -8 .پان بودن و تهمت ناپاكى شنٌدن -9 .فراق
و وصال -10 .بردگى و پادشاهى -11 .زندان براى فرار از گناه -12 .بزرگوارى و
عفو سرٌع برادران خطاكار.

دروس حاصله;
ٌکی از دروس بی نهاٌت علمی وآموزنده در اٌن سوره درجنب ساٌر دروس ،شناخت
از مرض مهلک حسد ،است که بر اثر آن مرز خانواده و عواطؾ خوٌشاوندى را در هم
می شکند .که باٌد جدا ً به مضرات آن توجه خاص وداٌمی داشته باشٌم.

صبَة ِإ هن أَبَانَا لَ ِفً َ
ض َال ٍل
ع ْ
ب ِإلَى أ َ ِبٌنَا ِمنها َونَحْ نُ ُ
ِإ ْذ لَالُوا لٌَُو ُ
ؾ َوأ َ ُخوهُ أ َ َح ُّ
س ُ
ٌن ﴿﴾۸
ُم ِب ٍ

هنگامی که (برادران ٌوسؾ در مشورۀ خود) گفتندٌ :مٌنا ً ٌوسؾ و برادرش (بنٌامٌن)
نزد پدر ما نسبت به ما دوست داشتنی ترند ،در حالی که ما جمعی نٌرومند هستٌم ،والعا ً
پدر ما در اشتباهی آشکار است)۹(.
صبَةٌ » در اٌن آٌه مبارکه اولٌن
لى أَبِ ٌٰنا ِمنّٰا َو ن َْح ُن ُ
«إِ ْذ ٰلالُوا لٌَُو ُ
ع ْ
س ُ
ؾ َو أ َ ُخوهُ أ َ َحبُّ إِ ٰ
آزماٌش و محنت ٌوسؾ علٌه السالم مورد بٌان لرار میگٌرد.هنگامی که برادران ٌوسؾ
در مابٌن خود به ٌکدٌگر گفتندٌ :وسؾ و برادر پدری و مادریاش نزد پدر از ما دوست
داشتنیتراند و او اٌشان را با عناٌت و بهرهمندی و توجه بٌشتر ،بر ما ترجٌح میدهد
درحالی که ما همه اعضای ٌک خانواده هستٌم و فرلی درمٌان ما نٌست.
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ص َبة»
ع ْ
« ُ

صبَةٌ به گروه متحد و لوى وزورمندی اطالق میشود که؛ با وحدت و همبستگى
ُ
ع ْ
همچون «اعصاب» ٌن بدن ،از همدٌگر حماٌت مىكنند.
عصبه :به جمعی گفته میشود که شامل بٌش از ٌک نفر تا ده تن باشندٌ .عنی :درحالیکه
ما جمعی لوی و نٌرومند هستٌم ،دٌگر چگونه پدر ما آن دو تن را که کودکانی خردسال
هستند بر همگی ما ترجٌح میدهد.
دو نفر از پسران حضرت ٌعموب ،هرٌک (ٌوسؾ و بنٌامٌن) از ٌن مادر و بمٌه از
مادرى دٌگر بودند .عاللۀ پدر به ٌوسؾ ،به دلٌل خردسال بودن ٌا به دلٌل كماالتى كه
داشت ،موجب حسادت برادران والع شده بود.آنان عاله بر حسادت با گفتنَ « :و ن َْح ُن
صبَةٌ» نشان دادند كه دچار ؼرور و تكبّر شده و در اثر اٌن ؼرور و حسد ،پدر را متّهم
ُ
ع ْ
به اشتباه و انحراؾ در محبت به فرزندان مىكنند.
با تؤسؾ باٌد گفت که :هستند اشخاصی در جامعه  ،به جاى آن كه خود را باال ببرند ،وبه
اصطالح خود را به ممام باال وٌا بلندی برسانند ،کوشش بهعمل می آورند که :بزرگان
را پاٌٌن بٌاورند .چون خود توان محبوب شدن را ندارند  ،در جستجوی آن هستند که
محبوبٌت دٌگران را هم زٌرا سإال لرار دهند .
درضمن باٌد گفت که :احساس لدرت و نٌرومندى ،در بسٌاری موارد عمل انسان را كور
مىكند .همچنان معٌارهاى نادرست ،نتاٌج نادرست را بهبار می آورد( .اگر معٌار فمط
لدرت و تعداد شد ،نتٌجهاش نسبت انحراؾ به اللٌّت مىشود).
دراٌنجا لابل تذکر است که :عالله ومحبت حضرت ٌعموب به ٌوسؾ ،حكٌمانه بود ،نه
ضال ٍل
ظالمانه ،ولى برادران ٌوسؾ ،اٌن عالله را بىدلٌل پنداشتند و گفتندِ « :إ َّن أَبانا لَ ِفً َ
ٌن»(پدر ما در اشتباهی آشکار لرار دارد ).
ُم ِب ٍ
خودخواهان بهجای اٌنکه عوامل ناكامى را در خود و شخصٌت خودجستجو کنند ،در
اراٌه لضاوت های ؼٌر منصفانه ،درحك دٌگران ،خود را با خودخواهی متهم ساخته
ٌن» (به جاى آنكه بگوٌند ما حسودٌم ،گفتند :پدر ما
ومیگوٌند ِ « :إ َّن أَبانا لَ ِفً َ
ضال ٍل ُم ِب ٍ
منحرؾ است)
ؼفلت در وجود برخی از انسانها ممكن به حدی برسد در عٌن انحراؾ و خطاكارى
خود دٌگران را خطاكار للمداد كند( .برادران ٌوسؾ به جاى آنكه خود را حسود و
توطئهگر بدانند ،با تؤسؾ؛ پدر را منحرؾ دانستند).
در ضمن لابل ٌادآوری است که :در بسٌاری اولات چنٌن هم والع شده است که :عالله
زٌاد ،سبب دردسربرای انسانها می گردد؛ ٌعموبٌ ،وسؾ را خٌلى دوست داشت و همٌن
امر موجب حسادت برادران و افكندن ٌوسؾ در چاه شد .چنآنكه عاللۀ زلٌخا به ٌوسؾ،
به زندانى شدن ٌوسؾ انجامٌد.
لذا زمانیکه زندانبان كه شٌفتۀ اخالق ٌوسؾ شده بود ،ولتى به او گفت :من تو را دوست
دارمٌ .وسؾ گفت :مىترسم مباد اٌن دوستى نٌز بالٌى بهدنبال داشته باشد.
ض ٰ
ٌن » 8 .بٌگمان پدر ما در اشتباه است و آشکارا از راه درست
« ِإ َّن أ َ ٰب ٰانا لَ ِفی َ
ال ٍل ُمبِ ٍ
خارج شده است؛ چون ٌوسؾ و برادرش را بر ما ترجٌح داده است.
ودرمٌان ما در محبت و عالله مندی عدالت نکرده است ،با ترجٌح دادن آن دو بر ما و
بی التفاتی به ما .در حالی که ما همه پسران ٌک مرد هستٌم و کسی از ما بر برادرش
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برتری ندارد.
لابل ٌادآوری است که« :إن أبانا لفً ضالل مبٌن» ،ضالل ،به معنای گمراهی نٌست ،به
معنای خطا و اشتباه است؛ چون حضرت ٌعموب علٌه السالم پٌامبر خداست و ساحت
پٌامبران از گمراهی پاک و بری است.
شٌخ امام لرطبى در تفسٌر خوٌش مینوٌسد  :منظور آنها گمراهى پدر از دٌن نبود،
وگرنه کافر مىشدند ،بلکه منظورشان اٌن بود که اشتباه مىکند دو نفر را بر ده نفر
ترجٌح مىدهد(.تفسٌر لرطبى .).ٖٔٔ/۳

حسادت;
حسادت ،ازجمله بٌماری های مهلکی وتباه کنی است که از افراد بدطٌنت و شرور ،ناشی
ب تحمل دٌدن خٌر و خوبی را برای افراد ندارند و خٌر را
میشود ،همان کسانی که تا ِ
برای صاحب آن نمی خواهند ،و فمط آن را برای خود می خواهند.
بنابراٌن چنٌن کسانی چشم دٌدن نعمت و خوبی را برای دٌگران ندارند و با دٌدن آن
ناآرام وناراحت میشوند ،اٌن ها حسود هستند؛ هرچند که آرزوی زوال نعمت را نکرده
باشند ،چنان که شٌخ االسالم ابن تٌمٌه رحمةهللا علٌه گفته است (.مجموع الفتاوی
.).129 – 111/10

ؾ أ َ ِو ا ْط َر ُحوهُ أ َ ْرضًا ٌَ ْخ ُل لَ ُك ْم َوجْ هُ أَبٌِ ُك ْم َوتَكُونُوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه لَ ْو ًما
س َ
ْالتُلُوا ٌُو ُ
صا ِل ِح َ
ٌن ﴿﴾۹
َ

(لذا) ٌوسؾ را بکشٌد ٌا او را در سرزمٌن (دور) بٌندازٌد تا توجه پدرتان به شما
معطوؾ گردد ،و بعد از او پس از لتل ٌوسؾ ،با توبه کردن مردمان نٌک و شاٌسته
باشٌد)۳(.
داشتن افکار خطرنان ،انسان را به كار خطرنان وامیدارد .در ضمن مالحظه نمودٌم که
احساس تبعٌض در محبّت از طرؾ فرزندان ،آنها را تا ح ّد برادركشى سوق مىدهد.
(گرچه شدّت عاللهى پدر به ٌوسؾ بى دلٌل نبود ،بلكه به خاطر كماالت او بود ،ولى
برادران احساس تبعٌض كردند و خٌال كردند عاللهى بىدلٌل است و همٌن احساس ،آنان
را به توطئه وادار كرد).
ک ْم»ٌ :ا ٌوسؾ را به لتل برسانٌد و ٌا
ک ْم َوجْ هُ أَبٌِ ُ
ؾ أ َ ِو اِ ْط َر ُحوهُ أ َ ْرضا ً ٌَ ْخ ُل لَ ُ
«ا ُ ْلتُلُوا ٌُو ُ
س َ
او را به سرزمٌنى دور وناشناخته ببرٌدٌ .عنی اٌنکه وی رااز اٌن آبادیها دور بٌندازٌد ،
طوریکه برخی به کشتن وی رأی دادند و برخی دٌگر به افگندن وی در چنان
سرزمٌنی تا عالله و محبت پدر نسبت به شما صاؾ و ٌکدست شده و او شما را به
توجه و شفمت بٌشتری مخصوص سازد و در اٌن مٌان کسی دٌگر وی را از شما به
خودش مشؽول نسازد.
امام رازى گفته است; ٌعنى محبت ٌوسؾ او را مشؽول کرده و فمط به او توجه دارد،
پس ولتى ٌوسؾ را از دست بدهد به طرؾ ما مىآٌد و به ما محبت مىکند(.تفسٌر امام
رازى .).۳۴/ٔ۹
مالحظه میشود که مرض مهلک حسادت ،انسان را تا برادركشى هم سوق مىدهد.
« َو تَکُونُوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه لَ ْوما ً ٰ
صا ِل ِح َ
ٌن  ;» :آنگاه پس از کشتن ٌوسؾ و دورساختنش از
صحنه ،از کار خود به سوی هللا متعال توبه کنٌد و خوشبختانه دروازۀ توبه هم باز است.
ٌعنی اٌشان لبل از ارتکاب گناه با خود از توبه سخن گفتند .آری! پس از ارتکاب اٌن
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عمل حالتان با پردوردگارتان (از راه توبه ) و با پدرتان مجددا ً به صالح و سامان
میآٌد.
ْ
ص ِل ِحٌنَ » میگوٌد« :بدٌنگونه ،آنان لبل از
ابنکثٌر در تفسٌرَ « :وتَ ُكونُوا ِم ۢن َبعۡ ِد ِهۦ لَ ۡو اما ٰ َ
ارتکاب گناه ،نٌت توبه کردند».
نباٌد فراموش کنٌم که :سخن از توبه لبل از انجام گناه ،فرٌب دادن وجدان و گشودن راه
گناه است( .برادران به ٌكدٌگر مىگفتند :شما ٌوسؾ را نابود كنٌد بعد با توبه از افراد
صالح مىشوٌم).
در ضمن مالحظه میدارٌم که :چگونه شٌطان کوشش میکند که :با وعدهى توبه در
آٌنده ،راه گناه امروز را برای انسان های جاهل باز نگاه دارد.
لابل تذکر است که:علم وآگاهى ،همٌشه عامل دورى از انحراؾ نٌست .برادران با آنكه
لتل ٌا تبعٌد ٌوسؾ را بد مىدانستند؛ «تَ ُكونُوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه لَ ْوما ً صا ِل ِحٌنَ » ا ّما الدام كردند.
باٌد گفت که:انسان در برخورد با نعمت،چهارحالت را در برابر خود اتخاذ میکند:
حسادت ،بُخل ،اٌثار ،ؼبطه.
اگر پٌش خود بگوٌد :حال كه ما فالن نعمت را ندارٌم ،دٌگران هم نداشته باشند،اٌن
دٌگر حسادت است .با تؤسؾ انسانها حسود طوری خٌال مىكند که با نابود كردن
دٌگران ،میتوانند نعمتها براى خود کماٌی کنند اٌن دٌگر خواب است وخٌال .
اگر گفت :فمط ما برخوردار از اٌن نعمت باشٌم ولى دٌگران نه ،اٌن دٌگر بُخل است.
اگر گفت :دٌگران از نعمت برخوردار باشند ،اگر چه به لٌمتى كه ما محروم باشٌم ،اٌن
اٌثار است .اگر گفت :حاال كه دٌگران از نعمت برخوردارند ،اى كاش ما هم بهرهمند
مىشدٌم ،اٌن ؼبطه است.

ؾ َوأ َ ْلمُو ُه ِفً َ
ار ِة ِإ ْن
ؼ ٌَا َب ِ
ب ٌَ ْلت َ ِم ْطهُ بَ ْع ُ
ض ال ه
س َ
لَا َل لَائِل ِم ْن ُه ْم َال ت َ ْمتُلُوا ٌُو ُ
سٌ ه َ
ت ا ْل ُج ّ ِ
ُك ْنت ُ ْم فَا ِع ِل َ
ٌن ﴿ٓٔ﴾

ٌکی از آنها گفتٌ :وسؾ را نکشٌد بلکه او را در لعر چاهی باندازٌد ،تا کسی از
مسافران او را بگٌرد ،او را بر گٌرد (و به جای دوری ببرد ))ٔٓ( .
شاٌد بعضی رهگذران مسافر او را برگٌرند؛ با اٌن کار هم از بابت وی آسوده خاطر
میشوٌد و هم مسإولٌت کشتن اش را بر عهده نمیگٌرٌد .پس اگر بر اٌن کار مصمم
هستٌد ،همٌن گزٌنه را عملی کنٌد .اٌن ٌکی دلسوزترٌنشان به ٌوسؾ بود [که نظری
چنٌن جفاجوٌانه ارائه داد] پس چگونه بوده است حال دٌگران؟!
ؾ َو أ َ ْلمُوهُ فِی َ
ب»; ٌکی از برادران ناراضی که
ؼ ٌٰابَ ِ
« ٰلا َل ٰلائِل ِم ْن ُه ْم ٰال تَ ْمتُلُوا ٌُو ُ
س َ
ت ا َ ْل ُج ّ ِ
نام شان را «ٌهودا» آورده اند ( .البته اٌن نظر ابن عباس است .ولی تعداد دٌگری اسم
اورا «روبٌل» می دانند که البته لتاده هم چنٌن نظرى دارد ).فرزند بزرگتر ٌعموب بر
سبٌل مشوره دهی به اٌشان گفتٌ :وسؾ را نکشٌد؛ بلکه وی را به لعر چاه دراندازٌد.
« َ
ب»; در لعر چاه بٌندازٌد که دٌدگان بر وی نٌفتد .و اٌن چاه در سرزمٌن
ؼ ٌٰا َب ِ
ت ا َ ْل ُج ّ ِ
بٌتالممدس بود.
«جب» به معناى چاهى است كه سنگچٌن نشده باشد.
« َ
ت» :نٌز به طالچههاٌى مىگوٌند كه در دٌوارهى چاه ،نزدٌن آب لرار مىدهند كه
ؼٌا َب ِ
اگر از باالى چاه نگاه شود ،دٌده نمىشود.
ار ِة » :شاٌد بعضی رهگذران مسافراورا برگٌرند؛ آنـگاه او را با
« ٌَ ْلت َ ِم ْطهُ َب ْع ُ
ض اَل ه
سٌّٰ َ
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خود به سرزمٌنی نا اشنای ببرند ،به طوریکه ازچشم پدر و از دٌد آشناٌان پنهان و گمنام
بماند.
ٰ
« ِإ ْن ُک ْنت ُ ْم فا ِع ِل َ
ٌن (« ;»)21اگر کنندهاٌد» ٌعنی :اگر در کار ٌوسؾ به اٌن مشورت من
عمل میکنٌد .با اٌن کار هم از بابت وی آسوده خاطر میشوٌد و هم مسإولٌت کشتنش را
بر عهده نمیگٌرٌد .پس اگر بر اٌن کار مصمم هستٌد ،همٌن گزٌنه را عملی کنٌد .اٌن
ٌکی دلسوزترٌنشان به ٌوسؾ بود و به اصطالح نظر وی به تناسب نظر دٌگران در
مورد ٌوسؾ متعادلتر و کمضررتر بود .مالحظه می نماٌٌم که برادر مٌانه رو چنٌن نظر
داشت [که نظری چنٌن جفاجوٌانه ارائه داد] پس چگونه بوده است حال دٌگران؟!
مفسر« تفسٌر انوار المرآن»مینوٌسد :طرح اٌن توطئه از سوی برادران ٌوسؾ دلٌل بر
آن است که آنان »نبی» نبودهاند .دمحمبن اسحك در تؤٌٌد اٌن نظر که برادران ٌوسؾ نبی
نبودهاند ،میگوٌد« :آنان بر کاری بزرگ همداستان شدند ،کاری که لطع رحم ،عموق و
نافرمانی پدر ،للت رأفت و رحم بر طفلی کوچک و بیگناه و جداٌی افگندن مٌان او و
پدر محبوب ،کهنسال و لابل رعاٌتش را همه ٌکجا گرد آورده بود ـ هللا متعال بر اٌشان
بٌامرزد» .ابنکثٌر نٌز میگوٌد« :بدآنکه بر نبوت برادران ٌوسؾ هٌچ دلٌلی وجود
ندارد».
مالحظه می دارٌم که در بسٌاری از اولات نهى از منكر ٌن شخص مىتواند نظر جمع
را عوض كند و بر آن تؤثٌر بگذاردٌ( .كى گفت :نكشٌد ،ولى نظر جمع را تؽٌٌر داد)
اگر نمىتوان جلو منكر را بهصورت كلى بگٌرٌم ،هر ممدار كه ممكن است باٌد آنرا
پاٌٌن آورد .علما بدٌن نظر اند که  :براى مبارزه با فساد ،گاهى دفع افسد به فاسد الزم
است( .او را نكشٌد ،در چاه بٌندازٌد) همچنان در كنار نهى از منكر ،جاٌگزٌن آنرا ارائه
كنٌم( .اگر گفتٌم اٌن كار را نكنٌد ،پس بگوٌٌم چكار كنند).
خواننده محترم !
در اٌات (  11الی  ) 18اجرای توطئه ،پنهان کردن تصمٌم شان از پدر و معذرت
خواستن آنان مورد بحث لرار میگٌرد .

اص ُح َ
ون ﴿ٔٔ﴾
لَالُوا ٌَا أَبَانَا َما لَنَ َال تَأ ْ َمنها َ
س َ
علَى ٌُو ُ
ؾ َوإِنها لَهُ لَنَ ِ

(برادران نزد پدر آمدند و) گفتند پدر جان! گفتند :اى پدر تو را چه شده است كه ما را بر
ٌوسؾ امٌن نمى دانى در حالى كه ما خٌرخواه او هستٌم)ٔٔ(.
« َال تَؤ ْ َمنَّا »(امن)  :ما را امٌن نمی دانی ،به ما مطمئن نٌستی ،ما را امٌن نمی شمري .
الناصحون :خٌر خواهان ،دلسوزان.
اجرای توطئه ،نهان کردن تصمٌم از پدر;
برادران ٌوسؾ بعد از همدستی بر تبعٌد وی ،به پدر خود ٌعموب گفتند :ای پدر! تو را چه
شده است که ما را بر برادرمان ٌوسؾ امٌن لرار نمیدهی؟ چرا در محبت ،خٌرخواهی
و دلسوزی ما نسبت به وی شک وتردٌد داری حال آنکه ما وی را نگهبان خواهٌم بود و
در مهرورزی به وی و سرپرستی و توجه به وی سخاوتمندانه و صادلانه عمل خواهٌم
کرد .بگذار ؼرض تفرٌح وگردش با ما برود .
اص ُح َ
ون (» )22و مىدانى که ما نسبت به او مهربان و مشفمٌم و خٌرخواه او
« َو ِإنّٰا لَهُ لَ ٰن ِ
مىباشٌم.
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با تؤسؾ باٌد گفت که :از روز ّاول ،همٌن بشر به اسم خٌرخواهى فرٌب خورده است.
س َم ُهما إِنًِّ لَ ُكما لَ ِمنَ
ابلٌس نٌز براى اؼفال آدم و حوا گفت :من خٌرخواه شما هستمَ «.و لا َ
اص ِحٌنَ » (آٌۀ 21:سورۀ اعراؾ ) و (شٌطان براى آن كه وسوسهاش تؤثٌر كند )،براى
النَّ ِ
سم
آن دو سوگند ٌاد كرد كه به راستى من از خٌرخواهان شما استم) مالحظه میشود که لَ َ
به دروغ از شٌوه های کاری شٌطان است .بنا ً به لسم نباٌد اطمٌنان کرد ،و دشمن ،از
اعتمادات و باورهاى ما به نفع خود سود مىبرد .ودر بسٌاری از اولات دشمن با ظاهرى
دلسوزانه و ادّعاى خٌرخواهى ،در اعتمادات ما نفوذ مىكند و ضربه مىزند.
مالحظه نمودٌم که :برادران ٌوسؾ نٌز براى از بٌن بردن ٌوسؾ و جدا كردن او از
ناص ُح َ
ون»
نزدپدرشان به ظاهرسازى پرداخته و به او گفتند« :إِنها لَهُ لَ ِ
همچنان در بٌشتر موارد طوری پٌش میآٌد که :دشمن براى برطرؾ كردن سو ظن،
هرگونه اطمٌنانى را به انسان می دهد  ،که نباٌد فرٌب هر شعارى را خورد  ،به تؤسؾ
باٌد گفت در بسٌاری ازحاالت طوری هم والع شده که؛ خائن نام خود را ناصح مىگذارد.
مفسران گفتهاند :زمانیکه برادران تصمٌم لطعى گرفتند ،بدٌن ترتٌب زبان به سخن
گشودند و در خدمت پدر چنان وانمود کردند که بىنهاٌت ٌوسؾ را دوست دارند و بٌش
از اندازه نسبت به او مهر و دلسوزى دارند ،تا او را از نظرش منصرؾ نماٌند و در
مورد ٌوسؾ از آنان بٌمى به دل راه ندهد .وبدٌن ترتٌب مىگوٌند :چرا از او در
هراسى ،در حالى که ما او را دوست داشته و خٌر و سعادتش را مىخواهٌم؟!
حتّى به هر برادرى نمىتوان اطمٌنان كرد( .گوٌا ٌعموب بارها از اٌنكه ٌوسؾ همراه
برادرانش برود جلوگٌرى كرده است كه برادران با گفتن »ما لَ َن ال تَؤ ْ َمنَّا -انتماد مىكنند).
لابل ٌاد آوری است که از اٌن تماضای برادران و اِصرار و پا فشاری آنان طوری معلوم
میشود که آنها زمانی پٌش هم ،چنٌن تماضاٌی را بهعمل آورده بودند که پدر بزرگوار
شان آن را رد کرده بود.
لذا دراٌن بار ،لدری با تؤکٌد واِصرار خواستند به پدر اطمٌنان بدهند طوریکه افزودند:
«در حالی که ما خٌرخواه او هستٌم« و در حفظ و نگهداریاش میکوشٌم تا او را به
سالمت و عافٌت نزد تو برگردانٌم.

ؼدًا ٌَ ْرت َ ْع َو ٌَ ْل َع ْب َوإِنها لَهُ لَ َحافِ ُ
س ْلهُ َم َعنَا َ
ظ َ
ون ﴿ٕٔ﴾
أ َ ْر ِ

(اگر ما را خٌر خواه او میدانی) فردا او را با ما (به صحرا ) بفرست تا ؼذای كافی
بخورد و بازی کند و البته ما نگهبان و مرالب او خواهٌم بود)ٕٔ( .
س ْلهُ َم َع ٰنا َ
ؼدا ً ٌَ ْرت َ ْع َو ٌَ ْل َع ْب»; پس ولتیکه فردا به چراندن گوسفندان ورمه به صحرا
«أ َ ْر ِ
می روٌم او را با ما بفرست تا از ؼذاى لذٌذ و پاک به مٌل خود بخورد ،مٌوههای پاکٌزه
و خوشگوار را تناول کند و با ما گوسفندان را بچراند و با شرکت در مسابمۀ تٌراندازی
ومسابمه و سرگرمیهای مباح ،شاد و خوشحال شود واز هوای آزاد حظ ببرد.
« َو إِنّٰا لَهُ لَ ٰحافِ ُ
ظ َ
ون ( :»)23ما او را از هر گزند و آسٌبى مصون مىدارٌم .آنها گفتهى
خود را در حالى به « ِان – در ابتدا و الم در لحافظون» مإکد مىکنند که به نحوې
برنامه و دسٌسۀ خود را پنهان کردند و دروغ گفتند.
در اٌن هٌچ جای شکی نٌست که:انسان ،نٌازمند تفرٌح و ورزش است و چنانكه در اٌن
آٌه مشاهده مىشود لوىترٌن منطمى كه توانست حضرت ٌعموب را تسلٌم خواسته
فرزندان كند ،اٌن بود كه ٌوسؾ نٌاز به تفرٌح دارد .در ضمن برادران از وسٌلهاى مباح
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و منطمى براى فرٌبدادن سو استفاده كردند .از فحوای آٌۀ مبارکه که برادران ٌوسؾ از
پدر جهت گردش وتفرٌح وبا آزادی خوردن ونوشٌدن وبازی کردن اجازه خواسته شد،
حضرت ٌعموب آنها را از آن منع نه فرمود ،فمط به فرستادن ٌوسؾ با آنها تردٌد
داشت .باٌد ٌاد آور شد که در بسٌاری از حاالت اِصرار بٌش از حد بر ٌن موضوع نشان
ناص ُحونَ » و
دهندۀ نمشه و توطئه ای نٌز بوده میتواند .طوریکه در جملۀ لبلیِ » :إنَّا لَهُ لَ ِ
در اٌن آٌه » ِإنَّا لَهُ لَحافِ ُ
ظونَ »)مبٌّن اٌن حمٌمت است.

ع ْنهُ َ
ؼافِلُ َ
ون ﴿ٖٔ﴾
ب َوأ َ ْنت ُ ْم َ
اؾ أ َ ْن ٌَأ ْ ُكلَهُ ال ِذّئْ ُ
لَا َل إِ ِنًّ لٌََحْ ُزنُنًِ أ َ ْن ت َ ْذ َهبُوا ِب ِه َوأ َ َخ ُ

(ٌعموب) گفت :آنکه او را ببرٌد مرا ساخت ؼمگٌن میکند ،و از اٌن می ترسم که گرگ
اورا بخورد ،در حالی که شما از او ؼافل باشٌد! (ٖٔ).
« ٰلا َل إِ ِنّی لٌََحْ ُزنُنِی أ َ ْن ت َ ْذ َهبُوا بِ ِه »; امتحان الهى از همان ناحٌهاى است كه انسان روى
ساس بود و فراق ٌوسؾ ،وسٌله
آن حساسٌّت داردٌ .عموب علٌه السالم نسبت به ٌوسؾ ح ّ
آزماٌش اوشد.
ولتی که برادران حضرت ٌوسؾ از پدر خواستند تا حضرت ٌوسؾ را فردا همراه با ما
جهت تفرٌح بفرستد  ،حضرت ٌعموب فرمود :فرستادن اورا به دوعلت نمی پسندم،
اول; اٌنکه من بدون اٌن نورچشمم آرام نمی گٌرم ،دوم :اٌنکه مبادا در جنگل در
اثرؼفلت شما گرگی اورا بخورد.
لابل تذکر است که احساس خطر حضرت ٌعموب از گرگ از اٌنجا ناشی می شد که در
کنعان گرگ بسٌار وجود داشتٌ ،ا از آنجا بود که او در خواب دٌده بود که او برباالی
کوهی لرار دارد ،وحضرت ٌوسؾ در دامن آن کوه میباشد ،ناگهان ده گرگ اورا
احاطه نمودند وبر او حمله کردند ،ولی ٌکی از گرگها دفاع نمود واو را رها ساخت،
سپس حضرت ٌوسؾ در زمٌن ؼاٌب شد.
تعبٌر آن بعدا ً چنٌن ظاهر گشت که ده گرگ اٌن ده برادر بودند وآن گرگی دفاع نمود
واو را رهاٌی داد برادر بزرگتر ٌهودا بود ،وپنهان شدن به عمك چاه تعبٌر گردٌد( .بهنمل
از تفسٌر معارؾ المرآن ).
ع ْنهُ ٰؼافِلُ َ
ون ( ;»)35پدر از حسادت فرزندان خوٌش
ب َو أ َ ْنت ُ ْم َ
اؾ أ َ ْن ٌَأ ْ ُک َلهُ اَل ِذّئْ ُ
« َو أ َ ٰخ ُ
آگاه بود و به همٌن دلٌل به ٌوسؾ فرمود :خوابى راكه دٌدهاى براى برادرانت لصه مکن.
ولى در اٌنجا حسادت فرزندان خوٌش را مطرح نمىكند ،بلكه خطر گرگ و ؼفلت آنان
از ٌوسؾ را بهانه مىآورد .ومیفرماٌد :مىترسم در حالى که شما از او ؼافلٌد گرگ او
را بدرد و بخورد .حضرت ٌعموب مىخواهد دلٌل را به آنها تلمٌن کند.
مفسرزمخشرى گفته است :به دو دلٌل عذر آنها را خواست:
اول ،مفارلت و دورٌش او را افسرده مىکند؛ چون حتى براى ٌک مدت کوتاهی تاب
دورٌش را ندارد.
دوم ،بٌم از اٌن که در حال سرگرمى و بازى و شادى بوده و از او ؼافل مىباشند و
گرگ او را بخورد(.تفسٌر کشاؾ ٕ.).۴۴۹/
لابل توجه است که :ما نباٌد حساسٌّتهای خوٌش را نزد هر کس وناکس بازگو كنٌم و به
تؤسؾ حاالتی در زندگی پٌش میآٌد که همٌن موارد حساسٌّتها علٌه خود انسان مورد
استفاده لرار گٌرد.
در رواٌتی از حضرت عبد هللا بن عباس آمده که حضرت ٌعموب در اثر آن خواب  ،از
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خود برادران ٌوسؾ احساس خطر می کرد وبه آنها «گرگ» گفت ،ولی بنابر مصلحت،
حمٌمت امر را کامالً ظاهر نه فرمود( .تفسٌرلرطبی).
برادران با شنٌدن اٌن سخن حضرت ٌعموب؛ گفتند که اٌن خوؾ وخطر شما شگفت آور
است گروه نٌرمند ده نفری ما جهت حفظ ونگهداری او موجود است ،اگربا بودن همه ما
گرگی او را بخورد ،پس وجود ما بٌکار خواهد شد ،پس از ما چه تولعی را می توان
داشت؟ حضرت ٌعموب با وضع پٌامبرانه خوٌش در برابر فرزندان ،اٌن امر را
اظهارنفرمود که من از خود شما احساس خطر میکنم زٌرا در اٌن اوالً ،فرزندان دل
شکسته می شدند ،ثانٌا ً پس از چنٌن سخنی ،اٌن خطر وجود داشت که دشمنی برادران
افزاٌش ٌابد ،اکنون اورا رها کرده ودر ولت دٌگری بنا به بهانه ای اور بکشند ،بنابر
اٌن اجازه داد  ،اما از برادران عهده وپٌمان کامل گرفت که به هٌچ گونه اذاٌت وآزاری
نرسانند ،واورا به برادر بزرگتر« روبٌل » ٌا «ٌهودا » سپرد که تو نسبت به
گرسنگی ،تشنگی وضرورٌات دٌگر ،مطلع شود وزود اورا برگردان .مفسران
مینوٌسند :برادران درپٌش روی پدرٌ ،وسؾ را بر پشت خود گرفتند ،و نوبت به نوبت
او را بر پشت می کردند ،تا مسافت طوالنی حضرت ٌعموب به خداحافظی کردن آنها
همراه شد.
امام لرطبی به حواله رواٌات تؤرٌخی بٌان کرده است که ولتی آنها از دٌد حضرت
ٌعموب ؼاٌب شدند ،برادری که ٌوسؾ را به دوش گرفته بود او را بر زمٌن انداخت،
ٌوسؾ مجبور شده پٌاده راه رود  ،اما سنش کم بود ،از دوٌدن همراه با آنها عاجز مانده
به برادر دٌگر پناه برده او نٌز همدردی نکرد ،به برادر سوم و چهارم پناه برده از آنها
کمک خواست ،اما همۀ آنها جواب دادند که تو آن ٌازده ستاره و آفتاب و ماه را که به
تو سجده می کردند ،صدا بزن تا به تو کمک کنند ،از اٌنجاست که لرطبی فرموده است
که از اٌن معلوم میشود برادران به نحوی از خواب حضرت ٌوسؾ علٌه السالم اطالع
ٌافته بودند و همٌن خواب سبب ؼٌظ و ؼضب آنان شد .باآلخره حضرت ٌوسؾ به ٌهودا
گفت که تو بزرگتری تو بر ضعؾ حال و کودکی من و ناتوانی و عاجزی پدرت رحم کن
و عهد و پٌمانی را که با پدر انجام داده ای در نظر بگٌر ،چطور تو به اٌن زودی عهد را
فراموش کردیٌ ،هودا با شنٌدن اٌن به رحم آمد و به او گفت تا من زنده هستم برادران به
تو آزار و اذٌتی نخواهند رساند(.بهنمل از معارؾ المرآن ).

عاللهی ٌعموب به ٌوسؾ;
حضرت ٌعموب علٌه السالم در مٌان پسرانشٌ ،وسؾ را بسٌار دوست میداشت و او و
برادرش بنٌامٌن را بر ساٌر فرزندان ممدم میداشت .اٌن امر باعث شد بمٌه برادران بر
ٌوسؾ و بنٌامٌن که در عنفوان و ابتدای جوانی بودند رشک و حسادت ببرند و کٌنه آنها
را در دل بگٌرند .اٌن بود که از پدر خواستند ٌوسؾ را همراه آنها بفرستد تا به صحرا
بروند و با آنها به بازی بپردازد اٌن تماضا بر نفس ٌعموب گران آمد ،چون توان فراق
ٌوسؾ را نداشت و میترسٌد بالٌی سرش بٌاورند.

س ُر َ
ون ﴿﴾ٔ۴
ع ْ
ب َونَحْ نُ ُ
صبَة إِنها إِذًا لَ َخا ِ
لَالُوا لَئِ ْن أ َ َكلَهُ ال ِذّئْ ُ

برادران گفتند :اگر او را گرگ بخورد با اٌنکه ما (بر دفع گرگ) گروه نٌرومند هستٌم،
در اٌن صورت ٌمٌنا زٌانکار خواهٌم بود(و هرگز چنٌن چٌزي ممكن نٌست))ٔ۴(.
فرزندان ٌعموب گفتند :لسم به هللا که اگر گرگ او را بخورد ،با آنکه ما گروهی نٌرومند
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و شجاع هستٌم ،در آن صورت هٌچ خٌر و مردانگی و سودی در وجود ما نخواهد بود.
باٌد گفت که :لوى بودن ،همٌشه دلٌلى بر امٌن بودن نٌست( .برادران ٌوسؾ لوى بودند،
ص َبة»( ،عده ای ٌکپارچه و زورمند ) می شمردند ،ولى امٌن نبودند.
وخود را «نَحْ ُن ُ
ع ْ
آنان به پدر خوٌش گفتند :مطمئن باش که چنٌن حادثه وروٌدادی هرگز به ولوع نخواهد
پٌوست .و چنٌن است که ولتی خداوند متعال کاری را بخواهد ،اسبابش را نٌز مهٌا
میگرداند.
ظاهر فرٌبى و ابراز احساسات دروؼٌن ،از دسٌسههاى افراد دو رو و منافك است.

فَلَ هما َذ َهبُوا بِ ِه َوأَجْ َمعُوا أ َ ْن ٌَجْ عَلُوهُ فًِ َ
ب َوأ َ ْو َح ٌْنَا إِلَ ٌْ ِه لَتُنَ ِبّئَنه ُه ْم بِأ َ ْم ِر ِه ْم
ؼٌَابَ ِ
ت ا ْل ُج ّ ِ
شعُ ُر َ
َه َذا َو ُه ْم َال ٌَ ْ
ون ﴿﴾ٔ۵

پس ولتی او را با خود بردند و تصمٌم گرفتند که او را در لعر چاه بٌندازند و (تصمٌم
خود را عملی نمودند) (در همان لحظه) به او (ٌوسؾ) وحی کردٌم که البته آنها را از
اٌن کارشان آگاه خواهی ساخت ،در حالیکه نمیفهمند)ٔ۵( .
«فَلَ ّٰما َذ َهبُوا ِب ِه » :پس ٌعموب ٌوسؾ را با برادرانش فرستاد و چون او را بردند و به
دوردست صحرا رسٌدند ،شٌطان اٌشان را برانگٌخت و با هم بر گذاشتنش در لعر چاه
همداستان شدند.
« َو أَجْ َمعُوا أ َ ْن ٌَجْ عَلُوهُ ِفی َ
ب» :نباٌد اشتباه کرد که:اتّفاق نظر و اجماع گروهى
ؼ ٌٰابَ ِ
ت اَ ْل ُج ّ ِ
از انسانها ،همٌشه نشانهى حمانٌّت نٌست.
مطابك رواٌتی که در «تفسٌر معارؾ المرآن » آمده است مینوٌسد :خداوندمتعال در للب
ٌهودا رحم وتوفٌك عمل صحٌح لرار داد وبه برادران خود گفت که لتل ٌک نفر بی گناه
جرم بس عظٌمی است از خداوند بترسٌد واٌن کودک را به آؼوش پدرش برسانٌد ،البته
از او عهد بگٌرٌد که جرٌان را با پدرش درمٌان نگذارد واز شما شکاٌت نکند.
برادران گفتند ما میدانٌم که هدؾ تو چٌست ،تو می خواهی که رتبه و پاٌۀ خود را در
للب پدر بٌفزاٌی ،لذا بشنو که اگر تو در انجام اراده ما مزاحم شوی تورا نٌز خواهٌم
ُکشت.
ٌهودا دٌد که دربرابر نه برادر کاری از دستش بر نمیآٌد  ،گفت خٌلی خوب اگر شما
تصمٌم گرفته اٌد که صد در صد اٌن کودک رارا از بٌن ببرٌد پس سخن مرا گوش کنٌد،
در اٌن نزدٌکی کهنه چاهی هست که در آن بسٌار خس وخاشاک رٌخته ومار وگژدم در
آن جای گرفته اند اورا در آن چاه بٌندازٌد ،اگر مار وگژدمی به او نٌش زد واز بٌن برد
که شما به هدؾ خود رسٌده اٌد ،و شما از رٌختن خون او بری الذمه هستٌد واگر او
زنده ماند شاٌد در آنجا کاروانی بٌاٌد وبرای برداشت آب در چاه ،دلو بٌندازد واو بٌرون
آٌد آنها او را با همراه خود به مملکت دٌگری می برند در اٌن صورت نٌز شما به
هدؾ خود خواهٌد رسٌد.
روی اٌن سخن ٌهودا همه اتفاق نظرکردند ،و همه تصمٌم گرفتند که او را به لعر چاه
بٌندازند ( .بهنمل از تفسٌر معارؾ المرآن).
مفسر تفسٌر معارؾ المرآن مینوٌسد :برادران بعد از آنکه ٌوسؾ را زدند و به وی
اهانت کردند ،پٌراهنش را از تنش بٌرون کشٌده سپس او را در دلو چاه گذاشتند و چون
دلو به نٌمه چاه رسٌد ،او را همانگونه با دلو در چاه افگندند تا بمٌردٌ .وسؾ در آب
افتاد ،سپس به صخرهای پناه برد ،در اٌن هنگام بر او بانگ زدند ،او به گمان اٌنکه
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دلشان به حال وی سوخته است و نسبت به وی بر سر رحم و شفمت آمدهاند ،پاسخ داد،
اما لضٌه بر عکس بود زٌرا آنان خواستند تا صخرهای را بروی بٌندازند که نابودش
کند ،اما ٌهودا اٌشان را از اٌن کار بازداشت.
مفسرنسفی میگوٌد« :خداوند متعال به ٌوسؾ در کودکی وحی فرستاد چنانکه به ٌحٌی
و عٌسی :در کودکی وحی فرستاد»(.بهنمل از تفسٌر معارؾ المرآن).
شعُ ُر َ
« َو أ َ ْو َحٌ ْٰنا إِلَ ٌْ ِه لَت ُ َن ِبّئَنه ُه ْم بِأ َ ْم ِر ِه ْم ٰه ٰذا َو ُه ْم ٰال ٌَ ْ
ون ( :»)37امٌد ،بهترٌن سرماٌه براى
ادامه زندگى است .ما به ٌوسؾ وحى فرستادٌم كه در آٌنده و به زودی از چاه نجات
خواهد ٌافت و برادران را از كارشان شرمنده خواهى كرد.
بلی ! عناٌت حكتعالی نسبت به ٌوسؾ بسی بزرگ بود؛ به طوری که بر او وحی
فرستاد ،او را در تنهاٌیاش ا ُنس بخشٌد ،بر او آرامش نازل کرد ،او را به گشاٌش و فَ َرج
بشارت داد و در اٌن امتحان به وی پاٌداری بخشٌد پس اگر خداوند متعال با توست دٌگر
از چه کسی خوؾ وترس داری؟ اما چنانچه هللا متعال علٌه تو باشد بعد از وی دٌگر به
چه کسی امٌد میبندی؟ پس ولتی نظر عناٌت حك مرالب توست در کنؾ الطافش آرام
بخواب و بدان که سختیها و گرفتاریها در ؼار والٌت حك ،عٌن امن و امان است.
امام رازى گفته است :فاٌدهى اٌن وحى عبارت است از آرام کردن ٌوسؾ و ا ُنس دادن به
او تا براٌش تسکٌن خاطر باشد و وحشت از للبش برطرؾ گردد؛ چرا که در آٌنده از
درد و محنت خالصى مىٌابد (.فخر رازى ).ٔٓٓ/ٔ۹
امام لرطبی میفرماٌد :در اٌن لفظ «أوحٌنا» جزا و جواب شرطٌه «فلما ذهبوا» است ،و
حرؾ «واو» در اٌنجا زاٌد است[ .تفسٌرلرطبی]
منظور اٌن است که برادران با هم شده تصمٌم گرفته بودند که او را در چاهی بٌندازند،
خداوند جهت تسلی دادن به ٌوسؾ وحی نازل فرمود که در آٌنده چنٌن زمانی میآٌد که تو
با آنها ماللاتی خواهی داشت و نٌز به او مژده داد که تو در آن ولت از آنها باال دست
لرار می گٌری که می توانی از اٌن ظلم و ستم آنها انتمام بگٌری و آنها از تمام اٌن
ماجرا بی خبر خواهند بود.
امام لرطبی فرموده است :که برای اٌن ،دو صورت می تواند باشدٌ ،کی اٌنکه اٌن وحی
برای او بعد از انداختنش به چاه جهت تسلی و مژده برای نجاتش آمده است ،دوم اٌنکه
لبل از انداختن به چاه خداوند به ٌوسؾ علٌهالسالم اوضاع و احوال آٌنده را به وسٌله
وحی اطالع داده است ،و در آن به او خبر داده است که تو از اٌن مهلکه نجات خواهی
ٌافت و چنٌن اوضاعی پٌش خواهد آمد که تو جهت سرزنش (مالمت کردن برادران
فرصتی) خواهی ٌافت در حالیکه آنها تو را نشناسند که تو برادر آنها (ٌوسؾ) هستی.
در تفسٌر مظهری آمده است که اٌن وحی زمان طفولٌت حضرت ٌوسؾ علٌهالسالم وحی
نبوت نبود ،زٌرا وحی نبوت در سن چهل سالگی میآٌد ،بلکه اٌن وحی چنان وحٌی بود
که به مادر حضرت موسی علٌهالسالم شده بود ،سلسلۀ وحی نبوت بر حضرت ٌوسؾ
علٌهالسالم پس از رسٌدن به مصر آؼاز گردٌد .چنان که هللا متعال میفرماٌدَ « :و َل َّما بَلَ َػ
أَ ُ
ش َّدهُ آت َ ٌْنَاهُ ُح ْكما ً َو ِع ْلما ً» ابن جرٌر ،ابن ابی حاتم و ؼٌره آن را به طور استثنا وحی نبوت
لرار داده اند ،همچنان که حضرت عٌسی علٌهالسالم در کودکی به پٌامبری رسٌد.
[تفسٌرمظهری]
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حضرت عبدهللا بن عباس رضً هللا عنهما فرموده است که خداوند حضرت ٌوسؾ
علٌهالسالم را پس از وارد شدن به مصر به وسٌله وحی از اطالع وضع خوٌش به
خانواده منع فرموده بود[ .تفسٌرلرطبی]
از اٌنجا بود که شخصٌت واال و پٌامبری مانند حضرت ٌوسؾ علٌهالسالم پس از آزاد
شدن از زندان و رسٌدن به حکومت مصر چنٌن صورتی پٌدا نکرد تا به پدر ضعٌؾ خود
وضع سالمتی خوٌش را اطالع داده به او اطمٌنان دهد.
چه کسی می تواند حکمت های خداوندمتعال را درٌابد ولتی که بدٌن گونه مخفی باشند،
شاٌد هدؾ اٌن باشد که به حضرت ٌعموب علٌهالسالم هشداری شود که چرا با ؼٌرهللا اٌن
اندازه محبت و دوستی برلرار کرده است ،و نٌز اٌن که برادران را نٌازمند لرار داده به
بارگاه ٌوسؾ علٌهالسالم تمدٌم دارد تا بدٌن شکل به گونه ای به آنها کٌفر داده
باشد(.بهنمل از تفسٌر معارؾ المرآن ).

َو َجا ُءوا أَبَا ُه ْم ِعشَا ًء ٌَ ْبك َ
ُون ﴿﴾ٔ۶

و (برادران) شبانگاه گرٌان به نزد پدرشان آمدند)ٔ۶(.
بعد از افکندن ٌوسؾ در چاه ،فرزندان ٌعموب شامگاهان ،گرٌان نزد پدر آمد و به رسم
رفتن لاتل در جنازۀ ممتول ،از خود اندوه و آه و فؽان نماٌش میدادندٌ .عنی :در تارٌکی
شب با گرٌههای ساختگی نزد ٌعموب علٌه السالم آمدند تا اٌن گرٌهها را پشتوانه دروغ
خود ساخته ؼدر و نٌرنگ خوٌش را رونك دهند و نمابی از تزوٌر بر روی آن بپوشانند .
لابل بٌان است که :گرٌه ها ،همٌشه نشانهى صدالت نٌست .ونباٌد به هر گرٌهاى اطمٌنان
کنٌم.
رواٌت شده است ولتى ٌعموب گرٌه و زارى آنها را شنٌد ،آشفته حال گشت و پرسٌد :چه
شده ،چه بالٌى به سرتان آمده است؟ ٌوسؾ کجاست؟

اشک در لرآن;
در لرآن عظٌم الشؤن چهار نوع گرٌه و اشن به بٌان گرفته شده است:
2ـ اشن شوق;
ُ
س ِمعُوا ما أ ْن ِز َل ِإلَى
گروهى از مسٌحٌان با شنٌدن آٌات لرآن اشن مىرٌختندَ « .و ِإذا َ
ك ٌَمُولُونَ َربَّنا آ َمنَّا فَا ْكتُبْنا َم َع
الر ُ
سو ِل تَرى أ َ ْعٌُ َن ُه ْم ت َ ِف ُ
َّ
ٌض ِمنَ الد َّْمعِ ِم َّما َ
ع َرفُوا ِمنَ ْال َح ّ ِ
ال َّ
شا ِهدٌِنَ «( »»83مائده).83 ،و (آن مسٌحٌان) هرگاه آٌاتى را كه بر پٌامبر نازل شده
مىشنوند ،مىبٌنى كه چشمانشان از اٌنكه ّ
حك را شناختهاند از اشن لبرٌز مىشود و
مىگوٌند :پروردگارا! ما اٌمان آوردٌم ،پس نام ما را در زمرهى گواهىدهندگان (به ّ
حك)
بنوٌس.).
باٌد گفت :نشان افراد دل آماده و متواضع آن است كه به مجرد شنٌدن ّ
حك ،منملب
مىشوند( .ولى نا اهالن ،با دٌدن ّ
حك هم از جای تكان نمىخورند ،).البته در هٌچ جای
شکی نٌست که :اشن ،اگر همراه معرفت باشد ،نشانهى كمال است .ووالعٌت امر اٌنست:
که روح و فطرت انسان ،شٌفتهى حمٌمت است و چون به معشوق رسٌد ،اشن شوق
مىرٌزد.
3ـ اشن ُحـزن و َحس َرت;
مسلمانان عاشك همٌنكه از رسول اكرم ملسو هیلع هللا یلص مىشنٌدند كه امكانات براى جبهه رفتن نٌست
ٌض ِمنَ الد َّْمعِ َحزَ نا ً أ َ َّال ٌَ ِجدُوا ما ٌُ ْن ِفمُونَ » (توبه( ).92 ،در حالى كه
گرٌه مىكردند« .ت َ ِف ُ
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چشمانشان از اندوه ،اشكبار بود كه چرا چٌزى ندارند كه خرج جهاد كنند).
4ـ اشن خوؾ;
س َّجدا ً
همٌنكه آٌات الهى براى اولٌا تالوت مىشد ،گرٌهكنان به سجده مىافتادند« ،خ َُّروا ُ
لان ٌَ ْب ُكونَ َو ٌَ ِزٌ ُد ُه ْم ُخ ُ
شوعا ً»( اسرا ).109 ،
َو بُ ِكًٌّا» (مرٌمَ « ،).58 ،و ٌَ ِخ ُّرونَ ِل ْْل َ ْذ ِ
5ـ اشن لالبى و ساختگى;
همٌن آٌه كه برادران ٌوسؾ گرٌهكنان نزد ٌعموب آمدند كه گرگ ٌوسؾ را درٌد.
لطٌفه:
رواٌت شده است :زنى را براى محاکمه پٌش لاضی شرٌح آوردند ،زن گرٌه را سر داد.
شعبى گفت :اى ابو امٌه! مگر نمىبٌنى گرٌه مىکند؟ گفت :برادران ٌوسؾ که ستمگر و
دروؼگو بودند گرٌان آمدند .انسان نباٌد جز به حك لضاوت کند (.فخر رازى
.).ٔٓٔ/ٔ۹

ب َو َما أ َ ْنتَ
ست َ ِب ُ
لَالُوا ٌَا أَبَانَا ِإنها َذ َه ْبنَا نَ ْ
س َ
ك َوت َ َر ْكنَا ٌُو ُ
ؾ ِع ْن َد َمتَا ِعنَا فَأ َ َكلَهُ ال ِذّئْ ُ
صا ِدلِ َ
ٌن ﴿﴾ٔ۷
ِب ُم ْؤ ِم ٍن لَنَا َولَ ْو ُكنها َ

گفتند :ای پدر!همانا ما رفتٌم که مسابمه دهٌم ،و ٌوسؾ را نزد سامان واسباب ما گذاشتٌم،
پس گرگ او را خورد ،ولی تو باور کنندۀ ما نٌستی اگر چه راستگو باشٌم)ٔ۳(.
ك»; برادران ٌوسؾ گفتند :ای پدر! ما رفتٌم تا مسابمه دهٌم
ست َ ِب ُ
« ٰلالُوا ٌٰا أ َ ٰب ٰانا ِإنّٰا َذ َهب ْٰنا نَ ْ
ب»; و ٌوسؾ را در در محل لباس و اثاثٌه
« َو ت َ َر ْک ٰنا ٌُو ُ
س َ
ؾ ِع ْن َد َم ٰتا ِع ٰنا فَأ َ َکلَهُ اَل ِذّئْ ُ
وؼذای خود در جای امن گذاشته بودٌم که از آنها مواظبت کندٌ ،عنی :مسابمه دوٌدنٌ ،ا
مسابمه اسب سواریٌ ،ا مسابمه تٌراندازی .ازهری میگوٌد« :نِضال» مسابمه تٌراندازی،
و«رهان» مسابمه اسب سواری است و کلمه «نستبك» جامع و شامل هر دو معنی است.
گفتنی است که هدؾ ازآن مسابمه ،تمرٌن و آموزش مهارتهای جنگی بوده است ،پس
اشتباه از ما نبود و ما مدّت زٌادی از نزد وی دور نبودهاٌم اما پس از ما گرگ بر وی
حملهور شد و وی را خورد.
مالحظه مٌنماٌٌم که :دروغ ،دروغ را به بار مىآورد .برادران ٌوسؾ براى توجٌه خطاى
دروؼٌن خوٌش ،سه دروغ مسلسل را ٌکی بعد ازدٌگربرای پدر گفتند :مسابمه رفته
بودٌمٌ ،وسؾ را نزد وساٌل اثاثٌه لباس وؼذای خوٌش گذاشتٌم ،گرگ او را خورد.
معروؾ است که دروؼگو حافظه ندارد .با وجود اٌن كه برادرانٌ ،وسؾ را براى بازى
بردند؛ ولى در گزارش خود به پدر وى را مرالب وبه اصطالح نگهبان اثاثٌه وؼذای
خوٌش بٌان داشتند.
ٰ
« َو ٰما أ َ ْنتَ ِب ُم ْؤ ِم ٍن لَنا َو لَ ْو ُکنّٰا ٰ
صا ِد ِل َ
ٌن  ;»28حرؾ و گفتهى ما را تصدٌك نمىکنى هر
چند که در والع راستگو هم باشٌم .پس چگونه ما را متهم مىکنى و به ما اطمٌنان ندارى؟
اٌن سخنان از جانب آنها نشان دهندهى شک و تردٌد است.
دروؼگو اصرار دارد كه مردم او را صادق بپندارند  ،بنا ً اٌن اصرار و استدالل که
مبٌن احساس ترس و بٌم نهفتۀ اٌشان میباشد از اٌن باب است که گفتهاند :خائن خائؾ
است؛ و هر کس عملش بد است ،گمانش نٌز بد است.

َو َجا ُءوا َ
س ُك ْم أ َ ْم ًرا فَ َ
ب لَا َل بَ ْل َ
س هولَتْ لَ ُك ْم أ َ ْنفُ ُ
صبْر َج ِمٌل َو ه
ٌص ِه بِد ٍَم َك ِذ ٍ
علَى لَ ِم ِ
َّللاُ
علَى َما ت َ ِصفُ َ
ون ﴿﴾ٔ۸
ستَعَانُ َ
ا ْل ُم ْ
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و پٌراهن او را آلوده به خون دروؼٌن (برای ٌعموب) آوردند ،پدر گفت :نه ،بلکه
نفسهای تان کار زشت را برای شما آراسته است ،پس کار من صبر جمٌل است و
راجع به آنچه شما می گوٌٌد  ،از هللا مدد خواسته میشود)ٔ۹(.
ب»; و پٌراهن ٌوسؾ را به خونی دروؼٌن وؼٌر والعی
« َو ٰجا ُؤ ع ٰ
ٌص ِه بِد ٍَم َک ِذ ٍ
َلى لَ ِم ِ
آؼشته شده بود که خون ٌوسؾ نبود  ،آن را به عنوان گواه راستگوٌی خود آوردند
درحالیکه اٌن پٌراهن خود دلٌل دروؼگوٌیشان بود؛ زٌراپٌراهن سالم بود واصالً پاره
هم نشده بود.
(رض) در اٌن باره مینوٌسد که برادران ،گوسفندى را سر برٌدند و لباسهاى
ابن عباس
ِ
ٌوسؾ را بدان آؼشته کردند ،ولتى آن را نزد ٌعموب آوردند ،گفت :دروغ مىگوٌٌد ،اگر
گرگ او را خورده بود پٌراهنش پاره مىشد (.طبرى ٕٔ.).ٔ۶۴/
و رواٌت شده که ٌعموب گفته است :چه گرگ پر حوصله و عاللى! پسرم را خورده و
پٌراهنش را پاره نکرده است.
ک ْم أ َ ْمرا ً »; فرٌب مظلوم نماٌىها را نباٌد خورد.حضرت ٌعموب
س ُ
س هو َلتْ لَ ُ
« ٰلا َل بَ ْل َ
ک ْم أَ ْنفُ ُ
علٌه السالم  ،فرٌب پٌراهن خونآلود و اشنها را نخورد بلكه گفت :امان از نفس شما اٌن
سخنتان دروؼی بٌش نٌست بلکه حمٌمت اٌن است که شٌطان و نفسهای اماره بالسو
شما ،کاری زشت و نٌرنگی بدی را برایتان آراسته است.
حضرت ٌعموب علٌه السالم مىدانست که ٌوسؾ را گرگ نخورده ،لذا از برادران
استخوان وٌا بماٌاى جسد را مطالبه نكرد.
صبْر َج ِمٌل »; اما من بر اٌن محنت صبری نٌکو پٌشه خواهم ساخت؛ صبری که نه
«فَ َ
خالمم را به خشم آورد و نه در آن شکوه و گالٌهای از مخلوق باشد.
ٌعموب علٌه السالم گفت :شکاٌتم را نزد پروردگارم می برم و به نٌکوٌی بر سر صبر و
شکٌباٌی پاٌدارم و در برابر اٌن دروغ پردازٌها و صحنه سازٌها از هللا متعال ٌار و مدد
می جوٌم.
شٌخ حسن بصری میفرماٌد :ولتی ٌوسؾ را در چاه انداختند ،دوازده سال عمرداشت و
در چهل سالگی پدرش به دٌدار او شاد گشت؛ ٌعنی ،پس از بٌست و هشت سال دوری به
همدٌگر رسٌدند وای به آن همه سال که چه ها بر سر آن للب دردمند ؼم زده ی ٌعموب
گذشته است!
باٌد گفت که :دراٌن هٌچ جای شکی نٌست که :صبر بر ممدرات الهى زٌباست ،ولى صبر
بر ظلمى كه در ّ
حك ٌک طفل معصوم بهعمل آمده است  ،چه زٌباٌى دارد كه حضرت
صب ٌْر َج ِمٌ ٌل»؟
ٌعموب علٌه السالم مىگوٌد« :فَ َ
مفسر تفسٌر نور در مورد مینوٌسد:
ـ ً
اوال حضرت ٌعموب علٌه السالم از طرٌك وحى مىدانست كه ٌوسؾ زنده است.
ـ ثانٌا ً اگر احٌانا ً حضرت ٌعموب علٌه السالم کدام عکس العمل از خود نشان می داد که:
ظن و گمان آنها را بٌفزاٌد ،برادران برسرآن چاه می رفتند ،وٌوسؾ را از بٌن
مىبردند.
ـ ثالثا ً نباٌد كارى كرد كه راه توبه حتّى بر ظالمان به كلّى بسته شود.
در حدٌث شرٌؾ آمده است که از رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص پرسٌدند :صبر جمٌل چٌست؟ اٌشان
فرمودند« :صبری که با خود شکاٌت و گالٌهای به همراه نداشته باشد».
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َلى ٰما ت َ ِصفُ َ
ون ( ;» )29أنبٌاى الهى در برابر حوادث سخت،
َّللاُ ا َ ْل ُم ْ
ست َ ٰعا ُن ع ٰ
« َو َ ّٰ
زٌباترٌن عكس العمل را از خودنشان مى دهند .طوریکه حضرت ٌعموب علٌه السالم
می گوٌد :از هللا متعال بر تحمل اٌن مصٌبتی که آن را سازمان دادهاٌد ٌاری ومدد
میطلبم و بر او در دفع اٌن دروؼی که توصٌؾ میکنٌد توکل میکنمٌ .عنی :از او بر
آشکار کردن و برمال ساختن دروؼی که اظهار کردٌد ،مدد میطلبمٌ .ا از او بر تحمل
آنچه که شما وصؾ میکنٌد ،مدد میطلبم.
انسان باٌد در حوادث باٌد عالوه بر صبر وتواناٌى درونى ،از امدادهاى الهى هم استمداد
جوٌد ،بهترٌن نوع صبر آن است كه علٌرؼم آنكه دل مىسوزد و اشن جارى مىشود،
استعانت از هللا متعال را نباٌد فراموش نمود .حضرت ٌعموب علٌه السالم با جملهى » َو
َّللاُ ْال ُم ْست َ ُ
على ما فَ َع ْلت ُ ْم» ،به برادران ٌوسؾ فهماند كه
َّ
صفُونَ » به جاى » َ
على ما ت َ ِ
عان َ
مدّعاى آنان باور كردنى نٌست .

پـٌـراهن ومعجزه آن ;
دانشمند و فمٌه شهٌر جهان اسالم ابوالحسن ماوردی ( 364تا  450هجری لمری ـ
 974تا  1057مٌالدی ) درمورد پٌراهن حضرت ٌوسؾ علٌه السالم مینوٌسد :که
پٌراهن ٌوسؾ از عجاٌب روزگار است ،سه والعه بزرگ وعظٌم الشؤن با اٌن پٌراهن
وابسته است.
اول; خون الود کردن آن به خاطر فرٌب دادن پدر وثابت شدن دروغ آنها به گواهی
پٌراهن.
دوم; والعه زلٌخا ،که در آنجا نٌز گواهی پٌراهن ٌوسؾ تمدٌم گردٌد.
سوم; داستان بٌناٌی حضرت ٌعموب علٌه السالم که در آنجا نٌز پٌراهن حضرت ٌوسؾ
علٌه السالم مظهر اعجاز لرار گرفت.

آٌا ٌعموب علٌه السالم والعا ً بٌن فرزندان خوٌش تبعٌض لائل بود ؟

خٌر ،تبعٌض لائل نشدندٌ ،عنی در مسائل مادی و ٌا تربٌتی و ٌا ارشادی تبعٌضی بٌن
فرزندانش لرار نداده بودند ،اما اگر منظوراٌن باشد که چرا ٌعموب علٌه السالم ٌوسؾ
علٌه السالم را نسبت به دٌگر فرزندانش بٌشتر دوست می داشت ،که البته علت اٌن امر
واضح است چرا که هر اندازه انسانی مإمن تر و با تموا تر باشد دوست داشتنی تر
میشود و اٌن امر بدٌهی است که ٌوسؾ علٌه السالم از اٌن لحاظ نسبت به دٌگر
برادرانش برتر بود و طبٌعی است که پدر ،فرزند با اخالق تر و با تمواترش را بٌشتر
دوست خواهد داشت ،و خدای متعال کسی را بهخاطر محبت للبی مواخذه نمیکند.
چنانکه پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص نٌز در مسائل مادی نسبت به همه همسرانش ٌکسان بود اما در للب
خود بعضی از همسرانش را از بمٌه بٌشتر دوست می داشت و میفرمود« :اللَّ ُه َّم َه َذا
ک» ابوداود (ٌ)2134عنی:
ک َو َال أ َ ْم ِل ُ
ک فَ َال تَلُ ْمنِی فٌِ َما تَ ْم ِل ُ
لَس ِْمی فٌِ َما أ َ ْم ِل ُ
« ای هللا! اٌن تمسٌم من (در نفمه و تؤمٌن ماٌحتاج آنها) در آن چٌزی است که در اختٌار
و توانم است .پس در آن چه در اختٌار توست و در اختٌار من نٌست (ٌعنی للب)؛ مرا
مالمت مکن».
و عالوه بر اٌن ،شرٌعت انسانها را مإظؾ نموده که محبت و دوست داشتن خود را
نسبت به ساٌر مسلمانان بر اساس معٌار اٌمان و تموا لرار بدهند؛ ٌعنی هر اندازه
مسلمانی تموای بٌشتری داشته باشد به همان اندازه نٌز محبوبتر است حال چه او فرزند ما
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باشد ٌا فرزند دشمنمان ٌا ؼرٌب باشد ٌا از نژاد و ملٌت دٌگری باشد ،و بالعکس آنهم
صادق است؛ ٌعنی اگر کسی از تموای کمتری برخوردار باشد محبت او در للب ما کاهش
میٌابد حال چه او پدر ما باشد ٌا فرزندمان ٌا برادرمان .برای همٌن است که هللا متعال
می فرماٌندَ « :ال ت َ ِج ُد َل ْو ًما ٌُإْ ِمنُونَ بِ َّ ِ
سولَهُ َولَ ْو کَانُوا
َّللا َو َر ُ
اَّلل َو ْال ٌَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر ٌ َُوا ُّدونَ َم ْن َحا َّد َّ َ
ٌرتَ ُه ْم»( .مجادله ٌ.)22عنی« :لومی را نٌابی که به
آ َبا َ ُه ْم أ َ ْو أ َ ْبنَا َ ُه ْم أ َ ْو ِإ ْخ َوانَ ُه ْم أ َ ْو َ
ع ِش َ
خدا و روز بازپسٌن اٌمان داشته باشد ،درحالیکه کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت
کرده اند را دوست بدارند ،هرچند پدران شان ٌا پسران شان ٌا برادران شان ٌا عشٌره
آنان باشد».و اٌن همان «وال و برا » ٌی است که هر مسلمانی باٌد بر اساس مٌزان
اٌمان و تموا نسبت به انسانها لحاظ کند.
خوانندۀ محترم !
در آٌات (  19الی  4 ) 22ـ ٌوسؾ و کاروانٌان ،وموضوع ٌوسؾ در مصر مورد بحث
لرار گرفته است .

سلُوا َو ِار َد ُه ْم فَأ َ ْدلَى َد ْل َوهُ لَا َل ٌَا بُش َْرى َه َذا ُ
س ُّروهُ
ؼ َالم َوأ َ َ
ارة فَأ َ ْر َ
َو َجا َءتْ َ
سٌ ه َ
ع ِلٌم ِب َما ٌَ ْع َملُ َ
ِب َ
ون ﴿﴾ٔ۹
َّللاُ َ
ضاعَةً َو ه

و کاروانی (نزدٌک چاه) آمد پس آنها آب آور خود را فرستادند ،پس (او) دلو خود را
انداخت (پس چون بٌرون آوردٌ ،وسؾ را در آن دٌد ،صدا زد و) گفت« :مژده باد! اٌن
کودکی است» و او را بعنوان ٌک متاعی (از دٌگران ) پنهان داشتند ،و خداوند به آنچه
می کردند ،آگاه است)ٔ۳(.
به تؤسؾ باٌد گفت که در بسٌاری از حاالت در زندگی و روز گار دنٌا حاالتی پٌش
میآٌد که دوستان والارب انسان  ،را به چاه می اندازد؛ ولی پروردگار با عظمت انسان
را توسط بٌگانگان ،از چاه نجات می دهد .طوریکه میفرماٌد:
سلُىا ٰو ِار َد ُه ْن»ِ :طافراْ  ٚکارٚأياْ تٗ آٔجا آِذٔذ  ٚاز آٔجا عثٛر
ارةٌ فَأ َ ْر َ
« َو ٰجا َءتْ َ
سیّٰ َ
اارج» :لافله ،کاروان.
کردٔذَ « .
ضي َ
سپس خداوند متعال از حال ٌوسؾ علٌه السالم در لعر چاه خبر میدهد :کارٚأی از
ِطافراْ تٗ ٔسديک چاٖ آِذ پص کارٚأياْ ِؤِٛر آب را فرضرادٔذ ذا ترایغاْ از آْ چاٖ
آتی تياٚرد،
« ٰو ِار َد ُه ْن » :پس وارد خود را فرستادند ،وارد :سماٌی است که برای گروه آب آشامٌدنی
میآورد.
وارد :آبدار ،آب آور ،مسإول تدارک آب کاروان ،سما ،مردی بود به نام مالک پسر دعر خزاعی از
تبار عرب عاربه( .تفسٌر فرلان )

اتٓ عثاش گفرٗ اضد :کارٚاْ  ٚجّاعر ٝاز «ِذيٓ» تٗ ِؿر ِٝرفرٕذ .راٖ را گُ کردٖ
تٛدٔذ ٚدرآْ تياتاْ ضرگرداْ غذٔذ .ذا تٗ ِذً چا٘ ٝکٗ يٛضف در آْ لرار داغد،
رضيذٔذ .چاٖ در ٚادٗا ٜدٚر از آتادأ ٝلرار داغد.
ْزي ٰه ٰذا ُ
غ ٰال ٌم» ٚ :چ ْٛا ٚدٌٛظ (دلو :ظرفی چرمی ،سطل) را در
ْلً َد ْل َىهُ ٰقا َل ٰیا بُش ٰ
«فَأَد ٰ
چاٖ افکٕذ ،يٛضف تذاْ ريطّاْ آٚيخد .در ايٓ ٕ٘گاَ آب آٚرغاْ فرياد زدِ :ژدٖ! ِژدٖ!
ايٓ يک پطر ِعرثر اضد .اٌن مژده را ٌا به خودٌ ،ا به ٌاران همسفرش داد.
ِفطراْ گفرٗأذٚ :لر ٝدٌٛظ را در چاٖ أذاخد يٛضف در گٛغٗا ٜاز لعر چاٖ لرار
داغد ،پص خٛد را تٗ طٕاب ضطً آٚيساْ کردٚ ،لر ٝؾادة دٌ ٛا ٚرا ديذ زيثايی اظ اٚ
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را تٗ ذعجة ٚاداغد ٚؾذا زد.
ات ٛضعٛد گفرٗ اضد :أگار تػارخ را ِٕاد ٜلرار دادٖ ِٝ ٚگٛيذ :تيا کٗ تٗ ٔعّرٝ
گرأمذر ٔايً آِذٖای (ات ٛضعٛد ).۵٩/٢
به ٌاد داشته باشٌد که هللا متعال ،بندگان مخلص خود راهٌچ ولت تنها نمىگذارد و آنها
را در شداٌد و سختىها نجات مىدهد .بهطور مثال نوح علٌه السالم را روى آبٌ ،ونس
علٌه السالم را زٌر آب و ٌوسؾ را كنار آب ،نجات داد .همچنان كه ابراهٌم را از آتش،
موسى را از مٌان نهر نٌل ودمحم ملسو هیلع هللا یلص را دردرون ؼار.
با اراده الهى ،رٌسمان چاه وسٌله شد تا ٌوسؾ علٌه السالم از لعر چاه به تخت و كاخ
ص ُموا ِب َح ْب ِل َّ ِ
َّللا َج ِمٌعا ً َو ال
برسد ،پس بنگرٌد با حبل َّ
َّللا چه مىتوان انجام داد!؟ « َو ا ْعت َ ِ
ت َّ ِ
صبَ ْحت ُ ْم بِ ِن ْع َمتِ ِه إِ ْخوانا ً َو
تَفَ َّرلُوا َو ا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َ
ؾ بٌَْنَ لُلُو ِب ُك ْم فَؤ َ ْ
َّللا َ
علَ ٌْ ُك ْم إِ ْذ ُك ْنت ُ ْم أَعْدا ً فَؤَلَّ َ
َّللاُ لَ ُك ْم آٌا ِت ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَدُونَ «
ار فَؤ َ ْنمَ َذ ُك ْم ِم ْنها َكذ ِل َن ٌُ َب ٌِ ُّن َّ
ُك ْنت ُ ْم َ
على شَفا ُح ْف َرةٍ ِمنَ النَّ ِ
(آلعمران( ).103 ،وهمگى به رٌسمان خدا چنگ زنٌد وپراكنده نشوٌد ونعمت خدا را بر
خود ٌاد كنٌد ،آنگاه كه دشمنان ٌكدٌگر بودٌد ،پس خداوند مٌان دلهاي تان الفت انداخت
ودر ساٌه نعمت او برادران ٌكدٌگر شدٌد ،و بر لب پرتگاهى از آتش بودٌد ،پس شما را
از آن نجات داد .اٌن گونه خداوند آٌات خود را براى شما بٌان مىكند ،شاٌد هداٌت
شوٌد).
باٌد گفت که :در برخی موارد حاالتی در زندگی انسان پٌش میآٌد که به وی به دٌد كاال
وجنس دٌده میشود طوریکه میفرماٌد:
س ُّروهُ ِب ٰ
ضاعَةً »( :و او راپنهان ساختند ،کاالٌی دانسته) ٌعنی :کاروانٌان مسافر،
« َو أ َ َ
اٌن موضوع راکه از چاه چنٌن پسری را ٌافتهاند ،پنهان داشته و گفتند :مالکان اٌن آب
اٌن پسر را به ما دادهاند تا او را در مصر به صورت کاال برایشان بفروشٌمٌ .وسؾ هم
سکوت کرد ،از بٌم آن که مبادا برادرانش او را گرفته و به لتل برسانند.
ٰ ُۚ
ضعَ اة» میگوٌد :برادران ٌوسؾ که نزدٌک
س ُّروهُ بِ َ
اما ابنعباس (رض) در تفسٌر « َوأ َ َ
وی بودند ،لضٌه را پنهان داشته و کاروانٌان را از اٌن امر که او برادرشان است آگاه
نساختند ،بلکه گفتند :اٌن ؼالمی است از بردگان برای فروش.
ع ِلٌم ِب ٰما ٌَ ْع َملُ َ
ون ( ;»)2:كتمان حمٌمت ،در برابر مردم امكان دارد ،ولی به ٌاد
َّللاُ َ
« َو َ ّٰ
داشته باشٌد که با هللا چه خواهٌم کرد که به همه چٌز وهمه احوال بندگان خوٌش آگاه
است ،راز آنان بر هللا مخفى نمىماند و لصد آنها دربارهى ٌوسؾ بر او پوشٌده نٌست.

َوش ََر ْوهُ بِث َ َم ٍن بَ ْخ ٍس د ََرا ِه َم َم ْعدُو َد ٍة َوكَانُوا فٌِ ِه ِم َن ه
الزا ِهد َ
ٌِن ﴿ٕٓ﴾

( ٚضر أجاَ) او را به پول ناچٌزی (و تنها) به چند درهم شمرده شده فروختند و در بارۀ
او بیعالله بودند(چرا كه مًترسٌدند رازشان افشا شود)ٕٓ(.).

توضٌح لؽات واصطالحات;
«ش ََر ْوهُ»; او را فروختند.
« َب ْخ ٍس»; نالص .مراد لٌمت ارزانتر از لٌمت افراد مثل او است.
«د ََرا ِه َم»; درهمها .بدل از (ث َ َمن) است.
« َم ْعدُودَة»; اندک .کم.
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« ه
الزا ِهد َ
ٌِن»; افراد بیعالله و بیمباالت .مراد اٌن است که هرچه زودتر میخواستند شر
او را از سر خود کم کنند .به دو جهتٌ :کی اٌن که او را ُمفت به دست آورده بودند.
دٌگر اٌن که میترسٌدند خانوادهاش سر برسند( .ذفطير ٔٛر« :ذرجّۀ ِعأی لرآْ»

پاٌان تلخىها ،شٌرٌنى است;

« َو ش ََر ْوهُ بِثَ َم ٍن َب ْخ ٍس َد ٰرا ِه َم َم ْعدُو َدةٍ » :دراٌن بخش محنت دوم زندگى حضرت ٌوسؾ
علٌه السالم که همانا محنت بردگى است شروع مىشود.
هر كس ارزش چٌزى را نداند ،آنرا ارزان از دست مىدهد.
«بِث َ َم ٍن بَ ْخ ٍس»( :كاروانٌان ،ارزش ٌوسؾ را نمىشناختند ).بنا ً کاروانٌان وی رابه
بهای ناچٌزی بهفروش رسانٌدند.
باٌد ٌادآور شد که :داستان و والعهی ٌوسؾ تمرٌبا 1600 ،سال لبل از مٌالد بهولوع
پٌوست( .تفسٌر صفوة التفاسٌر)
ارزش انسانهای ارزشمند روزی آشکار میشود  ،اگرچه در درحاالتی مورد بى
توجهی وبی مهرى لرار گٌرند( .اگر امروز ٌوسؾ را به عنوان برده وؼالمی فروختند ،
روزی در زندگی اش آمدنی است که او حاكم مصرخواهد شد)
میگوٌند :مالى كه آسان به دست آٌد ،به آسانی از دست مىرود ،مفسر« تفسٌر انوار
المرآن» مینوٌسد که :مراد اٌن است که برادران ٌوسؾ او را فروختند.
« ِبث َ َم ِۢ ِن بَ ۡخس» :به بهاٌی کمتر از بهای بردهای که در وضع و حالی همچون حال و
وضع او بود .ابنمسعود (رض) میگوٌد« :او را به بٌست درهم فروختند» .ابنکثٌر اٌن
لول را که برادران ٌوسؾ او را فروختند ،ترجٌح میدهد و دلٌل او اٌن عبارت است« :و
در باب ٌوسؾ از بیرؼبتان بودند» که عاللهای به وی نداشته و اهمٌتی به وی نمیدادند.
ابنکثٌرمیگوٌد«:کاروانٌان ازٌافتن ٌوسؾ بسٌار شادمان شده و به خاطرآن عاللهمند
شدند که او را به بهاٌی مناسب بفروشند .پس اٌن بیرؼبتان همان برادر ٌوسؾ بودند».
« َو ٰکانُوا فٌِ ِه ِم َن ا َ ّٰ
لزا ِهد َ
ٌِن ( :»)42دربارهى نگهداشت ٌوسؾ بىمٌل و روگردان بودند.
و رؼبتى به خرٌدن آن نداشتند؛ چون او را پٌدا کرده بودند و مىترسٌدند بندهى فرارى
باشد و صاحبش آن را ازچنگشان بٌرون بٌاورد .بدٌن اساس میخواستند خود را از وی
خالصی بخشند از آنرو که لدر و جاٌگاه وی را نمیشناختند.
با تؤسؾ باٌد گفت که مردان ناآگاه و ؼافلٌ ،وسؾ را به بهاى كم فروختند ،ولى زنان
آگاه و عاشك ،او را به فرشتهاى كرٌم توصٌؾ نمودند.

َولَا َل الهذِي ا ْ
سى أ َ ْن ٌَ ْنفَعَنَا أ َ ْو نَت ه ِخ َذهُ َولَدًا
شت َ َراهُ ِم ْن ِمص َْر ِال ْم َرأَتِ ِه أ َ ْك ِر ِمً َمثْ َواهُ َ
ع َ
َّللاُ َ
علَى
ؼا ِلب َ
ض َو ِلنُعَ ِلّ َمهُ ِم ْن تَأ ْ ِوٌ ِل ْاِل َ َحادٌِ ِ
ؾ فًِ ْاِل َ ْر ِ
س َ
َو َك َذ ِلنَ َم هكنها ِلٌُو ُ
ث َو ه
اس َال ٌَ ْعلَ ُم َ
ون ﴿ٕٔ﴾
أ َ ْم ِر ِه َولَ ِك هن أ َ ْكث َ َر النه ِ

و آن کسی از أهل مصر که او را خرٌده بود به همسرش گفت :او را گرامی دار ،امٌد
است برای ما سودمند باشدٌ ،ا او را به فرزندی گٌرٌم .و اٌن گونه ما ٌوسؾ را در
سرزمٌن متمکن ساختٌم ،و تا از تؤوٌل احادٌث (= تعبٌر خواب ) به او بٌاموزٌم ،و
خداوند بر کارش چٌره است ،ولٌکن بٌشتر مردم نمی دانند)ٕٔ(.
« َو ٰلا َل اَلهذِی اِ ْ
شت َ ٰراهُ ِم ْن ِمص َْر ِال ْم َرأَتِ ِه أ َ ْک ِر ِمی َمثْ ٰواهُ » :کاروان ٌوسؾ را به مصر برد و
عزٌز (وزٌر مصر) وی را از اٌشان خرٌد و به زنش گفت :ممام و منزلت او را گرامى
بدار.
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راوٌان گفتهاند :عزٌز مصر که نزد پادشاه مصر پست وزارت داشت ،عمٌم بود و از وی
فرزندی به دنٌا نمیآمد .عزٌز :به زبان عربی ٌعنی «ملک».
ابن عباس (رض) مینوٌسد :شخصى که ٌوسؾ را به بٌست درهم خرٌد «لطفٌر» نام
داشت و عزٌز مصر بود و مسإولٌت خزاٌن مصر را به عهده داشت ( .طبرى
ٕٔ ).ٔ۳۵/و نام همسرش «زلٌخا» ٌا «راعٌل» بود و شاه مصر در آن ولت شخصی
بود به نام »رٌان» فرزند «ولٌد» از لوم »عمالمه» که بعدا ً به نبوت ٌوسؾ اٌمان آورد
و در حٌات ٌوسؾ درگذشت».
رواٌت شده است که عزٌز مصر ٌوسؾ را در هفده سالگیاش خرٌد ،او سٌزده سال
درمنزلش زندگی کرد و رٌان پادشاه مصر در سی سالگیاش او را به وزارت عزٌز
مصر برگزٌد و آن پٌامبر جلٌلالمدر در صدوبٌست سالگی وفات ٌافت.
«و بدٌنگونه» اشاره است به آنچه گذشت؛ از نجات دادن ٌوسؾ از چنگ برادرانش،
بٌرون آوردن وی از چاه و مهربان ساختن دل عزٌز مصر بر وی تا بدانجا که به جاه و
مکنت رسٌد.
َسى أ َ ْن ٌَ ْنفَعَ ٰنا أ َ ْو نَت ه ِخ َذهُ َولَدا ً » :دلها به دست پروردگار با عظمت استِ .مهر ٌوسؾ،
«ع ٰ
در دل خرٌدار نشست .عزٌز مصربه همسر خوٌش سفارش کرد که وی را چون مهمان
عزٌزی گرامی داشته و به خوبی از وی پذٌراٌی نماٌد تا شاٌد به حالشان
درخدمتگزاری سودی بخشد ٌا برایشان جانشٌن فرزند شود.
حضرت عبدهللا بن مسعود فرموده است :که سه نفر در دنٌا عالل و لٌافه شناس ثابت شده
اند:
اول; عزٌز مصر از لٌافه حضرت ٌوسؾ علٌهالسالم به کماالت او پی برد و به همسرش
چنٌن توصٌه و راهنماٌی فرمود.
دوم; دختر حضرت شعٌب علٌهالسالم که نسبت به حضرت موسی علٌهالسالم به پدرش
ي ْاِل َ ِم ُ
ٌن» [سوره لصص ،آٌه ٌ ]ٕ۶عنی
گفت «ٌَا أَبَ ِ
ت ا ْستَؤ ْ ِج ْرهُ ِإ َّن َخٌ َْر َم ِن ا ْستَؤ ْ َج ْر َ
ت ْالمَ ِو ُّ
پدر جان اٌن را خادم ممرر کن ،زٌرا بهترٌن خادم کسی است که هم لوی باشد و هم امٌن
سوم; صدٌك اکبر  ،که پس از خود حضرت فاروق اعظم را خلٌفه نمود[ ،ابن کثٌر]
لابل ٌادآوری است که :تصمٌمهاى مهم را پس از ارزٌابى و آزماٌش و مرحلهاى اتّخاذ
(اول ٌوسؾ را به عنوان كمنكار در خانه« ،عَسى أ َ ْن ٌَ ْنفَعَنا» كمكم به عنوان
كنٌدّ .
َ
َ
فرزند لرار دهٌم« .أ ْو َنت ه ِخذهُ َولَدا ً»)
سبحان هللا بزرگوارى در چهرهی ٌوسؾ نماٌان بود .تا آنجا كه عزٌز مصر سفارش او را
به همسرش مىكند.
باٌد گفت که :جملهى «عَسى أ َ ْن ٌَ ْنفَعَنا أَ ْو نَت ه ِخ َذهُ َولَدا ً» :دو بار در لرآن عظٌم الشؤن به
كار رفته استٌ :كى در مورد حضرت موسى ولتى كه صندوق او را از آب گرفتند ،زن
فرعون به او گفت :اٌن طفل را نكشٌد ،شاٌد در آٌنده به ما سودى رساند (.لصص ).9 ،و
باردٌگرى در اٌنجاست كه عزٌز مصر به همسرش مىگوٌد :احترام اٌن برده را بگٌر،
ت نوزاد و بردهاى
شاٌد در آٌنده به درد ما بخورد .آرى ،به ارادهى خداوندى ،محبّ ِ
حاكمان مصر جاى مىگٌرد كه زمٌنههاى حكومت آٌندهى آنان را
ناشناس ،چنان در للب
ِ
فراهم مىسازد.
َ
ض»; اراده ؼالب خداٌ ،وسؾ را از چاه به جاه كشاند.
ک َم ه
کنّٰا ِلٌُو ُ
ؾ فِی ا َ ِْل ْر ِ
س َ
« َو ک َٰذ ِل َ
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و آنگونه که خداوند متعال ٌوسؾ را از لعر چاه نجات داد و وزٌر مصر را بر اکرامش
گماشت ،همچنان به ٌوسؾ در مصر مکنت و التدار بخشٌده وی را بر گنجٌنهها و ذخاٌر
مصر مسلط گردانٌد؛ چه بسا حوادث ناگوار كه چهره والعى آن خٌر استٌ( .وسؾ در
ظاهر به چاه افتاد ،ولى در والع طرح چٌز دٌگرى است
ث»; و توفٌك تعبٌر بعضى از رإٌاها را به او عطا مىکنٌم.
« َو ِلنُ َع ِلّ َمهُ ِم ْن تَأ ْ ِوٌ ِل ا َ ِْل َ ٰحادٌِ ِ
و تا هللا متعال تؤوٌل خواب را به وی بٌاموزد و در نتٌجه او مردم را از تعبٌر آنچه در
خواب میبٌنند آگاه سازد.
َّللاُ ٰؼا ِلب عَل ٰى أ َ ْم ِر ِه »; بٌگمان هللا متعال برکار خوٌش چٌره است؛ هٌچ نٌروٌی وی
« َو َ ّٰ
را از انفاذ امرش باز داشته نمیتواند ،آنچه را ما حادثه مىپندارٌم ،در حمٌمت طراحى
الهى براى انجام ٌافتن ارادهى اوست.
اس ٰال ٌَ ْعلَ ُم َ
ون ( ;»)32مردم ،ظاهر حوادث را مىبٌنند ،ولى ازاهداؾ
« َو ٰل ِک هن أ َ ْکث َ َر اَلنّٰ ِ
و برنامههاى الهى بىخبرند  ،لضاٌش را آنگونه که بخواهد نافذ میسازد و حکمش
چنانکه اراده کند ،والع میشود ولی بٌشتر مردم اسرار لضا را نمیدانند و ؼافل از آنند
که کار به دست بالکٌؾ ٌگانۀ ٌکتاست؛ پس آنها از أسرار لدرت و اهداؾ حکمت
بیخبراند.
وتا تعبٌرخوابها را به او بٌاموزٌم .وهللا برکار خود ؼالب است ،اما بٌشترمردم نمیدانند.
و کسی از(اهل) مصر که او را خرٌد؛ به همسرش گفت « :جای او را گرامی دار ،امٌد
است برای ما سودمند باشد ٌ ،ا او را به فرزندی گٌرٌم» و اٌن چنٌن ٌوسؾ را در آن
سرزمٌن متمکن ساختٌم  ،وتا ازتؤوٌل احادٌث (= تعبٌر خواب )به او بٌاموزٌم ،وهللا بر
کارش چٌره است ،ولٌکن بٌشتر مردم نمی دانند.

تعبٌر خواب در دٌن مبٌن اسالم;
درمورد اٌنکه تعبٌراز نظر اسالم جواز دارد ٌا خٌر؟ باٌد گفت که :بلی ،زٌرا اٌن امر در
لرآن عظٌم الشؤن ثابت شده است که هللا تعالی به پٌامبرش ٌوسؾ علٌه السالم علم تعبٌر
ک ِمن
ک َوٌُ َع ِلّ ُم َ
ٌک َربُّ َ
ک ٌَجْ ت َ ِب َ
خواب داده بودند؛ چنانکه هللا تعالی میفرماٌدَ «:و َک َذ ِل َ
ث»(ٌوسؾ ٌ )7عنی«:و اٌنچنٌن پرودگارت تورا برمی گزٌند» ٌعنی :همان
تَأ ْ ِوٌ ِل اِل َ َحادٌِ ِ
گونه که پروردگارت تو را با نماٌاندن اٌن خواب برگزٌد ،همچنٌن تو را بر ساٌر بندگان
به نبوت برمیگزٌند وبرادرانت را براٌت رام و مطٌع میگرداند چنانکه اجرام آسمانیای
را که درخواب دٌدی ،براٌت رام کرد و آنها رادرپٌشگاهت به سجده انحنا و تعظٌم
واداشت «و به تو ازعلم تؤوٌل االحادٌث» ٌعنی :تعبٌروتفسٌر خواب «میآموزد و نعمتش
ؾ فِی
ک َم ه
ک ِنّا ِلٌُو ُ
س َ
را بر تو و بر خاندان ٌعموب تمام میکند» و باز میفرماٌدَ «:ک َذ ِل َ
ث»(ٌوسؾ ٌ )32عنی« :ما ٌوسؾ را در آن سرزمٌن
ض َو ِلنُ َع ِلّ َمهُ ِمن تَأ ْ ِوٌ ِل اِل َ َحادٌِ ِ
اِل َ ْر ِ
مکنت بخشٌدٌم» و او را بر امر و نهی فرمان دادٌم «و تا بٌاموزٌم به او تؤوٌل احادٌث
را» ٌعنی :تعبٌر خوابها را «و هللا بر کار خوٌش تواناست» بنابراٌن اٌنکه هللا تعالی علم
تعبٌر خواب را به ٌوسؾ علٌه السالم عطا نموده است خود بٌانگر اٌن مطلب است که
خواب دارای تعبٌر و تؤوٌل است؛ البته باٌد در نظر داشت که هر خوابی دارای تعبٌر
نٌست و هرکسی لادر به تعبٌر خواب نٌست.
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حمٌمت و پاٌۀ خواب و السام آن;
از همه نخست جای بحث از حمٌمت خواب و درجه و پاٌه آن اخبار و ولاٌعی است که
از آن معلوم میشود.
حضرت لاضی ثنا هللا در تفسٌر «مظهری» فرموده است که در حمٌمت خواب اٌن است
که هرگاه نفس انسان درهنگام خواب ٌا بٌهوشی ازتدبٌر ظاهر بدن فارغ باشد
صورتهاٌی برای او از راه لوت خٌالی نشان داده میشود ،و به آن خواب می گوٌند.

رؤٌاهاٌی که روح میبٌند بر سه نوع است;
2ـ رؤٌای خوشاٌند ،که از جمله نعمتهای الهی است و باعث شادی و خوشحالی دلهای
مإمنان است .پٌامبر(ملسو هیلع هللا یلص ) میفرماٌد;«لم ٌبك من النبوة اال المبشرات» ٌعنی ،از نبوت به
جز رإٌای صالحه که ماٌه مژده و شادی است چٌزی بالی نمانده است.
3ـ روٌای ناخوشاٌند ،که از شٌطان است وباکمک آن ،انسانها را ناراحت میکند و
ازشر شٌطان و آنچه که دٌده است؛ میباشد ونباٌد آن را نزد
دوای آن ،پناه بردن به هللا
ّ
دٌگران باز گوٌد که دراٌن صورت ،ازآن رإٌا ،دچارزٌان نمیگردد ونباٌد برتعبٌرچنٌن
خواب هاٌی اصرار داشت ،زٌرا اگر تعبٌر شوند ممکن است به همان صورتی که تعبٌر
شدهاند ،اتفاق بٌفتند.
4ـ خواب هاٌی هستند که تعبٌر ندارند و خود اٌن خوابها نٌز ،بر چندگونهاند :افکار
درونی انسان هستند ٌا ولاٌعی هستند که در زندگی روزمرۀ آن فرد وجود دارد ٌا
خوابهای پرٌشان و بیمعنی هستند که کار شٌطان است و آدمی را با آن بازی میدهد
مانند داستان آن مردی که به پٌامبر خدا (ملسو هیلع هللا یلص ) گفت :ای پٌامبر خدا در خواب دٌدم که سرم
لطع شده است و جلو من افتاده و با سرعت باال و پاٌٌن میجهد و از من دور میشود و
من نٌز ،به دنبال آن میدوٌدم .پٌامبر (ملسو هیلع هللا یلص ) فرمود« :ال تحدث الناس تلعب الشٌطان بک
فی منامک» ؛ٌعنی ،چنٌن خوابی را که در آن شٌطان ،تو را بازی داده است ،برای مردم
بازگو نکن.
بعضی از رإٌاها به همان صورت اتفاق افتاده ٌا اتفاق خواهد افتاد ،اما بسٌاری از اٌن
رإٌاها دارای سمبل و نمادهای مشخصی استند که به تعبٌر درست احتٌاج دارند .در
مورد تعبٌر خواب ،کتابهای زٌادی نوشته شده است؛ بٌشتر آن ها ادعا میکنند که
تعبٌرات خود را از استادان ماهر در تعبٌر خواب ،مانند ابن سٌرٌن التباس نمودهاند ،اما
در اٌن مورد ،سند و مدرک صحٌحی ارائه نداده اند .اگرچه تواتر تجربٌات مردم در
دٌدن خواب و تعبٌر آن ها در طول زمان و بٌان اٌن تجربٌات ،خود به تنهاٌی باعث شده
است که اؼلب مطالب اٌن کتابها در مورد تعبٌر خواب راست از آب درآٌد ،اما
انتسابهای نامستند و افزودن به لطر اٌن کتابها ،بدون دلٌل موجه ،اعتبار آن ها را
خدشهدار نموده است .آنچه که مهم است اٌن است که نباٌد به کتابهای تعبٌرخواب به
صورت کامل اعتماد نمود ،زٌرا تعبٌر خواب برحسب زمان و مکان و شراٌط و احوال
محٌط ٌا بٌنندۀ خواب تؽٌٌر میکند.
خالصه اٌنکه؛
خواب سه نوع است;
2ـ رؤٌای صالحه ٌا خوابی نٌکو که مژدهای است از طرؾ خداوند برای بٌنندهی آن و
ٌک لسمت از چهل و شش لسمت نبوت پٌامبران است[ .بخاری و مسلم]
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3ـ خواب ناپسند و ناخوشاٌند که از طرؾ شٌطان است و برای مسخره کردن و آزار
دادن بٌنندهی خواب میباشد.
4ـ خوابی که ناشی از خٌاالت و تفکرات انسان و اعمال روزمرۀ اوست .خوابهاٌی که
به علت عادتهای روزمره میباشند ،دراٌن طبمه جای میگٌرند؛ مثالً ،فردی عادت
نموده است که در ساعت معٌنی از روز ؼذا بخورد ،اگر روزی برخالؾ عادت در آن
ساعت ،ؼذا نخورد و بخوابد ،ممکن است خواب ؼذا خوردن را ببٌند ٌا اگر در حالت
بٌداری ؼذای زٌاد خورده باشد ،ممکن است در خواب ببٌند که استفراغ میکند.
ؼٌر از اٌن سه نوع ،هر خوابی که دٌده شود ،خوابهای پرٌشان و باطل است و نمیتوان
آنها را تعبٌر نمود ،زٌرا بر لاعدهی مشخصی لرار نگرفتهاند.
در ضمن باٌد توجه داشت که تؤوٌل خواب امکان دارد بعد از سالهای طوالنی بهولوع
بپٌونددٌ .عنی ممکن است انسان امروز خوابی ببٌند و بعد از بٌست ٌا سی سال آن تؤوٌل
آن خواب محمك گردد و حتما شرط نٌست فردی امروز خواب میبٌند و فردا تؤوٌل آن
بهولوع انجامد .و ممکن است فاصله ی بزرگی بٌن ولوع خواب حمٌمی و انطباق آن
خواب بر والع و بٌن خود خواب باشد.
از رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص نٌز منمول است ،آنحضرت صلى هللا علٌه وسلم فرمود خواب بر سه
لسم است ٌکی شٌطانی که از ناحٌه شٌطان چٌزهاٌی در ذهن میآٌد ،دوم آن است که
انسان چٌزهاٌی را در حال بٌداری میبٌند همان صورتها در خواب به نظرش می رسند،
سوم که صحٌح و بر حك است جزئی از چهل و شش جز نبوت استٌ ،عنی اِلهام از
جانب خداوند متعال است.

معنی جزء نبوت بودن خواب و تشرٌح آن;
دربارۀ اٌن لسم که حك و صحٌح و در احادٌث جزئی از نبوت لرار داده شده است
رواٌات مختلفی در احادٌث وجود دارند .در بعضی رواٌات چهلمٌن جز و در بعضی
چهل و ششمٌن جز و در بعضی دٌگر چهل و نهمٌن و پنجاهمٌن و هفتادمٌن جز
بودنش منمول است .در تفسٌر «لرطبی» پس از جمع آوری همه اٌن رواٌات تحمٌك ابن
عبدالبر چنٌن نمل گردٌده است که بٌن اٌنها هٌچ گونه تضاد و مخالفتی نٌست بلکه هر
رواٌت به جای خود صحٌح و درست است ،و اختالؾ تعداد اجزا مبتنی بر احوال
خواب بٌننده است کسی که به راستگوٌی ،امانتداری و کمال اٌمان متصؾ باشد خواب او
چهلمٌن جز نبوت میباشد ،و کسی که در اٌن اوصاؾ رتبه کمتری داشته باشد خوابش
چهل و ششمٌن ٌا پنجاهمٌن جز میشود و کسی که از اٌن هم پاٌه کمتری داشته باشد
خوابش هفتادمٌن جز نبوت لرار میگٌرد .
در اٌنجا اٌن امر لابل توجه است که مراد از جز نبوت بودن خواب راست چٌست؟ در
تفسٌر «مظهری» توجٌه آن چنٌن نمل شده است که سلسله وحی نبوت بر آن حضرت
ملسو هیلع هللا یلص ظرؾ بٌست و سه سال جاری ماند در شش ماه لبل وحی به صورت خواب ،نمودار
گردٌد و در بمٌه چهل و پنج شش ماهی با پٌام رسانی جبرئٌل امٌن علٌهالسالم نمودار شد،
و با اٌن حساب خواب درست و حمانی چهل و ششمٌن جز نبوت لرار گرفت ،و آن
رواٌاتی که عدد کمتر ٌا بٌشتری در آنها ذکر شده است ٌا محاسبه آن تمرٌبی است و ٌا
از روی سند سالط االعتبار هستند.
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و امام لرطبی فرموده است که مراد از جز نبوت بودن اٌن است که بسا اولات انسان در
خواب چنان چٌزهاٌی را میبٌند که در حد توان او نٌستند ،مثال میبٌند که به آسمان
پرواز میکندٌ ،ا چنان چٌزی از عالم ؼٌب ببٌند که تحصٌل علم آن در حد توان او نبوده،
پس وسٌله آنها بهجز امداد و الهام خداوندی چٌز دٌگری نمی تواند باشد ،و اٌن در اصل
از وٌژگٌهای نبوت است ،بنابر اٌن ،جزئی از نبوت لرار داده شد.

گاهی خواب کافر و فاسك هم می تواند راست در آٌد;
اٌن امر نٌز از لرآن و حدٌث ثابت و از تجربٌات واضح است که خواب راست گاه ولتی
از فاسك بلکه از کافر هم متحمك میشود ،راست درآمدن خواب دو رفٌك زندانی حضرت
ٌوسؾ علٌهالسالم و راست درآمدن خواب پادشاه مصر در سورۀ ٌوسؾ از لرآن مذکور
است در صورتی که اٌن هر سه نفر مسلمان نبودند ،در حدٌث خواب «کسری» آمده
است که او نسبت به بعثت آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص خواب دٌده بود ،و آن خواب راست درآمد ،در
صورتی که کسری مسلمان نبود ،عمه رسول هللا «عاتکه» در حال کفر نسبت به
آنحضرت ملسو هیلع هللا یلص خواب راستی دٌده بود ،و نٌز تعبٌری که حضرت دانٌال (ٌکی از پٌامبران
بنی اسرائٌل) درباره خواب بخت النصر(بخت النصر که از جبارترٌن ،ستمکارترٌن و
خونخوارترٌن پادشاهان دنٌا به شمار میآمد ،فرزند ٌکی از پادشاهان بابل در زمان
ارمٌای پٌامبر بود) بٌان کرده بود ،راست درآمد.
از اٌن معلوم گردٌد که تنها با دٌدن خواب راست و والع شدن آن مطابك با والع الزم
نمیآٌد که خواب بٌننده مرد نٌک و صالحی باشد ،بلکه دلٌل مسلمان بودن او هم نمی
تواند باشد ،آری اٌن صحٌح است که عموما عادة هللا اٌن است که خوابهای مردمان نٌک
و صالح  ،راست در میآٌد ،و خوابهای فاسمان و فجار عموما ً از لبٌل حدٌث النفس ٌا
تسوٌل شٌطانی ،باطل میباشد ،اما گاهی بر خالؾ اٌن هم میباشد .در هر صورت
خواب راست برای عموم امت موافك با صرٌح حدٌث بٌش از بشارت و تنبٌه ،ممام
دٌگری ندارد ،نه برای خود خواب بٌننده در معامله ای حجت لرار میگٌرد ،و نه برای
دٌگران.

بٌان نمودن خواب پٌش هر کس درست نٌست!
ى» حضرت ٌعموب علٌهالسالم حضرت ٌوسؾ علٌهالسالم را
مسأله :در آٌۀ «لال ٌابن َّ

از بٌان کردن خوابش نزد برادرانش منع فرمود.
از اٌن معلوم شد که انسان نباٌد خوابش را نزد کسی بٌان کند که خٌرخواه و همدردش
نباشد و آن را برای کسی بٌان کند که در تعبٌر خواب مهارت نداشته باشد.
در «جامع ترمذی» آمده است که رسول خدا فرمود :خواب راست ٌکی از چهلمٌن اجزا
نبوت است ،و خواب تا زمانی که با کسی بٌان نشده آوٌزان میباشد ولتی که بٌان گردٌد
و شنونده تعبٌری ذکر کرد مطابك با تعبٌر او والع خواهد شد .بنابر اٌن خواب را نباٌد
بهجز نزد شخص عالم و عالل ٌا حدالل دوست و خٌرخواه پٌش دٌگری بٌان کرد.
نٌز در سنن «ابن ماجه» آمده است که رسول خدا فرمود :خواب سه لسم است; ٌکی
بشارتی است از جانب خدا ،دوم خٌاالت نفسانی است و سوم تصورات شٌطانی  .لذا هر
کسی که خوابی بٌند و به نظرش خوب باشد اگر خواست آن را برای مردم بٌان کند و
اگر به نظرش خوب نباشد با کسی بٌان نکند ،بلکه برخٌزد و نماز بخواند ،در حدٌث
«صحٌح مسلم» نٌز آمده است که اگر خواب بدی دٌدٌد به طرؾ جانب چپ سه بار تؾ
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کند و از بدی آن به خدا پناه ببرد و به کسی آن را بٌان نکند ،پس ،اٌن به او ضرری
نخواهد رساند ،وجه وعلتش اٌن است که بعضی از خوابها تصورات شٌطانی است و
آنها بدٌن عمل دفع می شوند ،و اگر خواب خوبی است پس با اٌن عمل امٌد می رود که
بدی آن برطرؾ گردد.
مسأله :
واما درٌن مبحث و درٌن خصوص تعبٌر خواب مراد از مولوؾ بودن و منوط بودن
خواب بر تعبٌر در تفسٌر «مظهری» چنٌن بٌان شده است که بعضی امور تمدٌری بر
تمدٌر معلك می باشند که اگر فالن کار انجام گٌرد مصٌبت بر طرؾ می گردد ،و اگر
انجام نگٌرد مصٌبت والع خواهد شد ،و به آن لضای معلك گفته میشود ،در چنٌن
صورتی با تعبٌر بد معامله بد و با تعبٌر خوب ،خوب خواهد شد ،از اٌنجاست که در
حدٌث «سنن ترمذی» از بٌان کردن خواب با شخص ؼٌر عالل و ؼٌر خٌرخواه و ؼٌر
همدرد ممانعت آمده است ،و نٌز می تواند وجه آن اٌن باشد که با شنٌدن تعبٌر بد ،خواب
در دل انسان خٌاالتی پدٌد میآٌد که اکنون مصٌبت دارد بر من والع میشود ،و در حدٌث
آمده است که خداوندمتعال فرموده است« :أنا عند ظن عبدی بی» ٌعنی همچنان که بنده
نسبت به من گمان ببرد و در حك او چنان خواهم بود ،پس ولتی بر ولوع مصٌبت از
طرؾ خداوند ٌمٌن کند ،مطابك با اٌن عادت هللا ولوع مصٌبت بر او ضروری خواهد شد.
مسأله  :آنچه از اٌن آٌه ،معلوم گردٌد که اگر در خواب ،امر مشمت و مصٌبت آوری به
نظر برسد آن را با کسی بٌان نکند از رواٌات حدٌث معلوم میشود که اٌن ممنوعٌت
تعبٌر خواب نزد جاهل ،فمط مبتنی بر شفمت و همدردی است ولی شرعا ً حرام نٌست لذا
اگر آن را با کسی بٌان کرد گناهی عاٌد او نخواهد شد ،زٌرا در احادٌث صحٌح آمده است
که رسول خدا به ولت ؼزوۀ ا ُ ُحـد فرمود :من در خواب دٌدم که شمشٌر «ذوالفمار»
شکست ،و دٌدم که تعدادی گاو دارند ذبح می گردند که تعبٌر آن شهادت حضرت حمزه و
شهادت تعدادی از صحابه بود که حادثۀ بزرگی بود؛ ولی آنحضرت صلى هللا علٌه وسلم
آن را با صحابه در مٌان گذاشت[ .تفسٌر لرطبی]
مسأله  :اٌن نٌز معلوم گردٌد که برای نجات مسلمانی از شر کسی جاٌز است که خصلت
و نٌت بد او را اظهار نماٌد ،و اٌن ،ؼٌبت به حساب نمیآٌد .مثال مطلع شود که فالن
شخص در نظر دارد در خانۀ فالن کس رفته عمل سرلت انجام دهد ٌا می خواهد او را
به لتل برساند بر او الزم است که به آن کس اطالع دهد ،اٌن در ؼٌبت حرام به حساب
نمیآٌد ،چنان که حضرت ٌعموب علٌهالسالم به حضرت ٌوسؾ علٌهالسالم اظهار نمود که
او از طرؾ برادران در معرض خطر لرار گرفته است.
مسأله  :از اٌن آٌه اٌن نٌز معلوم گردٌد که اگر نسبت به کسی چنٌن گمانی برود که اگر
خوشحالی و نعمتی از ما در جلو او بٌان گردد ،حسادت نمیکند و در فکر و اندٌشه اذٌت
و آزار رسانی لرار میگٌرد پس نعمت ،ثروت و عزت خود را پٌش او بٌان نکند ،رسول
خدا فرموده است که« :برای به پٌروزی رساندن اهداؾ خوٌش با پنهان نگهداشتن کمک
بجوٌٌد ،زٌرا در دنٌا با هر صاحب نعمت حسادت ورزٌده میشود».
مسأله  :از اٌن آٌه و آٌات بعدی که در آنها مشورت لتل ٌا در چاه انداختن ٌوسؾ
علٌهالسالم و سپس عمل بر آن ذکر شده است ،اٌن نٌز روشن شد که برادران ٌوسؾ
پٌؽمبر و نبی نبودند و اگر نه به لتل ٌوسؾ مشورت و سپس بر ضاٌع کردن او تدبٌر و
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بر نافرمانی پدر عمل نمی کردند ،زٌرا أنبٌا علٌهمالسالم از همه گناهان پاک و معصوم
استند و آنچه در کتاب طبری ،نسبت به آنها پٌامبر گفته شده است درست و صحٌح
نٌست( .بهنمل از تفسٌر لرطبی ).

سنِ َ
ٌن ﴿ٕٕ﴾
َولَ هما بَلَ َػ أ َ ُ
ش هدهُ آت َ ٌْنَاهُ ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما َو َك َذ ِلنَ نَجْ ِزي ا ْل ُمحْ ِ

وچون (ٌوسؾ به مرحله ی بلوغ و) کمال لوت رسٌد ،به او حکم(= نبوت) و علم عطا
کردٌم ، .و اٌن چنٌن نٌکوکاران را پاداش می دهٌم)ٕٕ(.
« َو لَ ّٰما بَلَ َػ أ َ ُ
ش َّدهُ» :لبل از همه باٌد گفت که  :علم وحكمت ،ظرفٌّت وآمادگى مىخواهد.
ولتیکه ٌوسؾ به کمال نٌروی جوانی و لدرت و رشدٌ ،عنى به سن سى سالگى رسٌد.
به لولیٌ :وسؾ علٌه السالم در اٌن ولت سی و سه ساله ،و به لولی :هجده ساله بود .به
لولی دٌگر :او در اٌن ولت به حد بلوغ رسٌده بود .بهنمل از«تفسٌر انوار المرآن»
«اشد» از «شد» به معناى « ِگره محكم» ،اشاره به استحكام جسمى و روحى است .اٌن
كلمه در لرآن عظٌم الشؤن؛ گاهى به معناى «بلوغ» استعمال شده است ،چنانكه در( آٌه
ش هدهُ» ٌعنى به مال ٌتٌم نزدٌن نشوٌد تا زمانى كه
 34سوره اسرا ) آمدهَ « :حتهى ٌَ ْبلُ َػ أ َ ُ
به ِس ّن بلوغ برسد.
گاهى مراد از «اشد» ّ
سن چهل سالگى است.مانند (آٌۀ  / 15سورهى احماؾ) كه
ش هدهُ َو َبلَ َػ أ َ ْر َب ِع َ
سنَةً» و گاهى به سن لبل از پٌرى گفته مىشود،
مىفرماٌدَ «:بلَ َػ أ َ ُ
ٌن َ
ش هد ُك ْم ث ُ هم ِلتَكُونُوا
مانند ( آٌه  67سوره ؼافر) که میفرماٌد« :ث ُ هم ٌُ ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًال ث ُ هم ِلت َ ْبلُؽُوا أَ ُ
شٌُوخا ً» .آتٌَ ْٰناهُ ُح ْکما ً َو ِع ْلما ً حكتعالی به وی فهم ،دانش و درٌافت حك در فٌصله
ُ
ولضاوت را با حکمت های آن ،عناٌت کرد.
 حكمت ،ؼٌر از علم است( .علم ،دانش است ،ولى حكمت ،بٌنش و بصٌرتى است كهانسان را به ّ
حك مىرساند) وجود علم و حكمت در كنار ٌكدٌگر ،بسٌار ارزشمند و
كارساز است.
سنِ َ
ٌن ( ;» )44وجود علم و حكمت در كنار ٌكدٌگر ،بسٌار
ک نَجْ ِزی ا َ ْل ُمحْ ِ
« َو ک َٰذ ِل َ
ارزشمند و كارساز است .و آنگونه که او ٌوسؾ علٌه السالم را در لبال عمل نٌکش
چنٌن گرامی داشت ،همچنان هر نٌکوکار دٌگری را نٌز در لبال نٌکوکاریاش گرامی
میدارد.
اٌن آٌه بر آرامش بخشٌدن به پٌامبر و تسلٌت گوٌی به اٌشان در محنتهاٌی که با آن رو
به رو خواهند شد ،داللت دارد.
خواننده محترم !
در آٌات ( 23الی  ) 29درمورد ٌوسؾ و زن عزٌز مصر(زلٌخا)  ،واٌنکه ٌوسؾ نمونه
کامل عفت و پاکی  ،است بحث بهعمل آمده است .

س ِه َو َ
اب َولَالَتْ َهٌْتَ لَنَ لَا َل َمعَا َذ
ؼلهمَ ِ
او َدتْهُ الهتًِ ُه َو فًِ بَ ٌْتِ َها ع َْن نَ ْف ِ
ت ْاِلَب َْو َ
َو َر َ
اي إِنههُ َال ٌُ ْف ِل ُح ال ه
ظا ِل ُم َ
ون ﴿ٖٕ﴾
هِ
َّللا إِنههُ َر ِبًّ أَحْ َ
س َن َمثْ َو َ

و آن [زنی] که ٌوسؾ در خانه اش بود ،از ٌوسؾ با نرمی و مهربانی خواستار کام
جوٌی شد ،و [در فرصتی مناسب] همه درهای کاخ را بست و به او گفت :پٌش بٌا [که
من در اختٌار توام] ٌوسؾ گفت :پناه به خدا ،او پروردگار من است ،جاٌگاهم را نٌکو
داشت[ ،من هرگز به پروردگارخوٌش خٌانت نمی کنم] به ٌمٌن ظالمان رستگار
نمیشوند)ٕٖ(.
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مرحوم شٌخ صابونی در تفسٌر« صفوة التفاسٌر» مینوٌسد :بعد از اٌنکه خداوند متعال
به فضل و کرم خود مولعٌت و منزلت ٌوسؾ علٌه السالم ،را در لصر عزٌز مصر
استوار و مستمر ساخت ،در اٌنجا فتنه و فرٌبکارى همسر عزٌز مصر را در مورد
ٌوسؾ ٌادآور شده است وپاٌدارى ومماومت ٌوسؾ را درممابل چنان فتنهانگٌزىهاى بنٌان
برانداز خاطر نشان ساخته و عفت و پاکدامنى او را بٌان داشته است ،تا جاٌى که رفتن به
زندان را بر عمل زشت وپست فاحشه ترجٌح داد و براى اِثبات عفت و پاکى او همٌن
بس است.

س ِه »; اٌن هم محنت و آزماٌش سوم ٌوسؾ
او َدتْهُ اَله ِتی ُه َو فِی بَ ٌْ ِت ٰها ع َْن نَ ْف ِ
« َو ٰر َ
علٌه السالم بعد از افتادن در چاه و بردگى است.

او َدتْهُ » :مراوده درخواست با رفك و نرمش است ،از راد به معنى آمد و رفت
« َو ٰر َ
گرفته شده است .رائد به حٌوانى گفته مىشود که براى پٌدا کردن گٌاه و علؾ در جلو
گله حرکت مىکند .براى مرد گفته مىشود« :راودها عن نفسها»; خواست دلش را به
دست آورد ،و براى زن گفته مىشود« :راودته عن نفسه» ٌعنى خواست دلش را به
دست آورد و با او همبستر شود.
راودته; ازمراوده؛ به معنای خواستن و طلبٌدن به نرمی و مهربانی شٌرٌن زبانی حٌله
است و گاهی مخصوص به درخواست جماع و کامجوٌی است(.نباٌد فراموش کرد که:
گناهان بزرگ ،با نرمش و مراوده شروع مىشود).
همسر عزٌز وزٌر با آراٌش و کرشمۀ خاصی ٌوسؾ را که در خانهاش بود به سوی خود
خواند .ومی خواست تا با ٌوسؾ همبستر شود .و با نرمش و آرامى از او خواست که با
وى نزدٌکى کند ،و از تمام وساٌل و ابزار براى نٌل به ممصود استفاده کرد.
او زن عزٌز مصر بود که نامش ـ بنابرآنچه نمل کردهاند ـ زلٌخا بود.آن زن از منصب و
جمال و مال هر سه برخوردار بودٌ ،وسؾ نٌز جوانی ازدواج نکرده و ؼرٌب و از
زٌباترٌن انسانها بود.
با تؤسؾ باٌد گفت :لدرت شهوت در برخی از حاالت به اندازهاى می رسد كه همسر
اسٌر برده خود مىكند.
پادشاه را نٌز
ِ
ً
معموال عشك در اثر مراوده و به تدرٌج آؼاز میٌابد مالحظه فرمودٌد که :وجود دائمى
ٌوسؾ در خانه كمكم سبب عشك شد .بنا ً پسران جوان وبالػ را با زنان نامحرم در خانه
تنها نگذارٌم .زٌرا احتمال دارد وخطر آن وجود دارد که باب مراوده باز شود.
واکثر حضور مرد و زن نامحرم در ٌن محٌط در بسته ،وتنها زمٌنه را براى گناه فراهم
مىكند.
« َو َ
اب»; زن عزٌز درها را پٌاپی برخود وٌوسؾ محکم بست و به اصرار
ؼله َم ِ
ت ا َ ِْلَب ْٰو َ
از ٌوسؾ میخواست که از وی کام گٌرد.
شٌخ لرطبى میفرماٌد :زلٌخا بعد از اٌنکه هفت در را بست آنگاه ٌوسؾ را پٌش خود به
کامجوٌی دعوت کرد ( .تفسٌر لرطبى ).ٔ۶ٖ/۳
در اٌن اوضاع و احوال ٌوسؾ به آستان عصمت حكتعالی پناه برد و بر نفس و هوای
خود پٌروز شد.
ک»; زن عزٌز به وی گفت :بٌا زود باش به بستر بشتاب که من از آن
« َو ٰلالَتْ َهٌْتَ لَ َ
تو ام! چٌزى نٌست که از آن بترسى .در البحر آمده است :به او دستور داد که به نزدش
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بشتابد (.البحر .).ٕ۳ٖ/۵
َّللا »; ٌوسؾ خواستهاش را لبول نکرد و گفت :معاذ هللا! به هللا پناه میبرم و
« ٰلا َل َم ٰعا َذ َ ّٰ ِ
خود را از شر ارتکاب اٌن فعل نفرتبار حرام که اوالً درآن خٌانت به هللا وسپس خٌانت
به موالٌم در امر خانواده و در درون لصرش هست ،به جوار عصمت حكتعالی
میسپارم؛ ابو سعود گفته است :بدٌن ترتٌب نشان مىدهد که عملى است سخت ناپسند و
باٌد از آن به خدا پناه برد تا انسان رهاٌى ٌابد؛ چون هللا متعال دلٌل روشن را در مورد
کمال زشتى آن به ٌوسؾ ارائه داد (.ابو سعود ٕ).۶ٕ/
در آٌۀ مبارکه به وضاحت در ٌافتٌم که; مولعٌّتهاى امتحان الهى متفاوت است؛ گاه در
چاه و گاه درلصرعزٌز .ودر اٌن هٌچ شکی نٌست که :تو ّجه به هللا متعال  ،عامل
بازدارنده از گناه ولؽزش است ،ولی تموا و اِرادهى انسان ،مىتواند بر زمٌنههاى انحراؾ
در پناهندگى خدا باز
و خطا ؼالب شود .ونباٌد فراموش کرد که :همهى درها بسته ،ا ّما ِ
است.
خطر گناه باٌد به هللا بزرگوار پناه برد ،اولٌن الدام علٌه گناهٌ ،اد هللا و پناه
به هنگام
ِ
بردن به اوست .بهترٌن نوع تموا آن است كه به خاطر لطؾ ،محبّت و ّ
حك خداوندى گناه
نكنٌم ،نه از ترس رسواٌى در دنٌا ٌا آتش وعذاب در آخرت.
ای »; آخر موالٌم مرا به خوبی مٌزبانی و پذٌراٌی کرده و گرامیام
«إِنههُ َر ِبّی أَحْ َ
س َن َمثْ ٰو َ
داشته است؛ ٌعنى شوهرت آلا و عزٌز من است و مرا احترام گرفته و به نحو احسن
سرپرستى مرا به عهده گرفته است ،پس چگونه نسبت به او بدى کنم و به حرٌم او خٌانت
کنم؟ (صفوة التفاسٌر).
مفسران در تفسٌر آٌۀ مبارکه « َمعا َذ َّ ِ
واي» دو احتمال نوشته اند :
َّللا ِإنَّهُ َر ِبًّ أ َ ْح َ
سنَ َمثْ َ
الؾ :خداوند پروردگار من است كه ممام مرا گرامى داشته و من به او پناه مىبرم.
ب :عزٌز مصر مالن من است و من سر دسترخوان او هستم و دربارهى من به تو گفت:
«أ َ ْك ِر ِمً َمثْواهُ»; و من به او خٌانت نمىكنم.
هر دوتفسٌر نزد علم تفسٌر ،طرفدارانى بهخود دارد که  :بر اساس شواهدى بدان استناد
مىجوٌند .ولى ،احتمال ّاول بهتر است .زٌرا ٌوسؾ به خاطر تمواى الهى مرتكب گناه
نشد ،نه به خاطر اٌنكه بگوٌد :چون من در خانه عزٌز مصر هستم و او حمّى بر من
ت
تعرض و سو لصد نمىكنم! .چون ارزش اٌن كار كمتر از رعاٌ ِ
دارد ،من به همسرش ّ
تمواست .البتّه در چند جاى اٌن سورهَ « ،ربُّنَ » كه اشاره به «عزٌز مصر» است ،به چشم
مىخورد ،ولى « َربًِّ» هر كجا در اٌن سوره استعمال شده ،مراد خداوند متعال است.
بهنمل از(تفسٌر نور).
«إِنههُ ٰال ٌُ ْف ِل ُح اَل ّٰ
ظا ِل ُم َ
ون ( »)34پس چگونه زٌباٌی را با زشتی جواب دهم ؟! ارتكاب گناه،
ناسپاسى و كفران نعمتها است .لطعا ً اٌن ظلمی است آشکار؛ و ظالم توفٌك و ٌاری
نمیٌابد بلکه خوار و زٌانکار میشود.
مالحظه میدارٌم کهٌ :وسؾ علٌه السالم در بحبوبه درگٌرى با زلٌخا به فكر فالح خود
بود ،او بهطور دلٌك بدٌن نتٌجه رسٌده بود که ٌ:ک لحظه گناه ،مىتواند انسان را از
رستگارى ابدى محروم سازد بنا ً میگوٌد:چگونه با تو چنٌن کاری بکنم درحالیکه
شوهرت عزٌز ،آلا و سرور و موالی من است که مرا پرورش داده ،جاٌم را نٌکو ساخته
و به من منزلتی واال بخشٌده زٌرا هم او بود که به تو گفت :جاٌگاه او را گرامی دار! پس
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چگونه او را در حرٌم همسرش خٌانت کرده و تو را در اٌن خواستهات اجابت گوٌم؟
«لطعا ً ستمکاران» ٌعنی :کسانی که نٌکی را با بدی پاسخ میدهند «رستگار نمیشوند».
از جملهى آن تجاوزگران کسانى هستند که پاداش نٌکى را به بدى مىدهند و ناسپاسى
مى کنند .سپس خداى متعال خبر داده است که همسر عزٌز تالش کرده که او را در دام
عشك خود اسٌر سازد ودر نهاٌت با او همبستر شود .و تمام وساٌل فرٌب و اؼوا را به
کار گرفت ،و اگر هللا عز و جل او را از کٌد و نٌرنگش حفظ نمىکرد ،به دام هالکت
مىافتاد ،آنجا که مىفرماٌد:

َولَمَ ْد َه همتْ بِ ِه َو َه هم بِ َها لَ ْو َال أ َ ْن َرأَى بُ ْر َه َ
سو َء
ؾ َ
ع ْنهُ ال ُّ
ان َر ِبّ ِه َك َذ ِلنَ ِلنَص ِْر َ
َوا ْلفَحْ شَا َء إِنههُ ِم ْن ِعبَا ِدنَا ا ْل ُم ْخلَ ِص َ
ٌن ﴿﴾ٕ۴

البته آن زن لصد (مماربت با) ٌوسؾ کرد( .ولی) اگر ٌوسؾ برهان پروردگارش را
نمیدٌد ،او نٌز لصد (مماربت با) آن زن میکرد .ما اٌن چنٌن کردٌم تا بدی و فحشا را از
او دور سازٌم ،چون که او از بندگان مخلص و برگزٌده ما بود)ٕ۴( .
مفسر «تفسٌر انوار المرآن» در تفسٌر اٌن آٌه مبارک مینوٌسد :و در حمٌمت آن زن
آهنگ ٌوسؾ کرد و نفسش به وی سخت تماٌل ٌافته از وی همان چٌزی را میخواست
که زن از مرد میطلبدٌ .وسؾ نٌز با خود در اٌن مورد حدٌث نفس کرد و خاطرههاٌی
بر خاطرش گذشت؛ لٌکن هرگز بر کار زشت مصمم نشد و آهنگ وی نکرد؛ زٌرا لطؾ
هللا متعال شامل حالش گشت و نشانهای از نشانههای وی و برهانی از برهانهاٌش را
دٌد که وی را از آلودگی به فحشا نهٌب میزد .چنٌن شد تا هللا متعال وی را از کار
زشت و عمل زنا محفوظ دارد؛ چرا که اودر طاعت حكتعالی ازصادلان ،درعبادتش از
مخلصان ،نبوت را از برگزٌدگان و در دوری از پلٌدیها از پاکان بود .به حك که اٌن
کار ٌوسؾ جلوۀ تمام نمای تموی و بزرگترٌن پٌروزی بر نفس اماره بود.
همچنان مرحوم شٌخ صابونی در تفسٌر اٌن آٌۀ مبارکه در تفسٌر خوٌش صفوة التفاسٌر
نگاشته است:
« َو لَمَ ْد َه همتْ ِب ِه » با عزم و نٌتى استوار لصد و تصمٌم آمٌزش با ٌوسؾ را اتخاذ کرد و
تصمٌم لطعى گرفت به طورى که در مورد عمل زشت زنا هٌچ لدرتى او را منصرؾ
نمىکرد.
و تصمٌم گرفت او را به عمل نزدٌکى مجبور کند و در اٌن مورد از زور استفاده کند.
بعد از اٌن که تمام درها را به روٌش بست از او خواست بشتابد به طورى که ٌوسؾ
ناچار شد به طرؾ در برود.
« َو َه هم ِب ٰها » بر مبناى التضاى طبٌعت انسانى ٌوسؾ هم تماٌلى جزئى پٌدا کرد .نفسش
او را وسوسه کرد که با او کنار بٌاٌد ،اما نه با تصمٌم و لصد جدى؛ بلکه فمط وسوسهى
محض بود .پس اٌن دو عزم و تصمٌم بسٌار با هم متفاوتند.
(اٌن از باب مشاکله مىباشد که عبارت است از اتفاق در لفظ و اختالؾ در معنى« .ه ّم»
ى که از جانب همسر عزٌز مصر صورت گرفت به معنى عزم و تصمٌم لاطع است و
«ه ّم» که از جانب ٌوسؾ روى داد به معنى وسوسهى درونى مىباشد( ).تفسٌر صفوة
التفاسٌر).
امام فخر رازی گفته است« :ه َّم» ٌعنى خطور چٌزى به للب ٌا تماٌل و آرزوى طبع،
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مانند روزهدارى که در تابستان آب خنک مىٌابد و نفسش او را بدان وا مىدارد که از آن
بنوشد ،اما دٌانتش او را از مصرؾ آن منع مىکند (.تفسٌرفخر رازى ).ٔٔ۳/ٔ۹
أى ب ُْر ٰهانَ َر ِبّ ِه » :اگر امداد الهى نباشد ،پاى هر كسى مىلؽزد .جواب لوال
«لَ ْو ٰال أ َ ْن َر ٰ
محذوؾ است؛ ٌعنى اگر حفظ و عناٌت هللا متعال با ٌوسؾ نبود و او را محفوظ نمىکرد،
با او در مىآمٌخت و خواست نفس خود را انجام مىداد .اما پروردگار با عظمت او را
محفوظ نمود ،و لطعا ً عملى از او سر نزد.
در البحر آمده است :عدهاى چٌزهاٌى را به ٌوسؾ نسبت دادهاند که نسبت آن حتى به
افراد فاسك هم جاٌز نٌست .و به نظر من به طور ٌمٌن هٌچ گونه لصدى از ٌوسؾ علٌه
السالم سر نزده است ،بلکه به سبب دٌدن برهان ،ارتکاب و لصد کار بد از او منتفى
است .به ٌک نفر مىگوٌى« :اگر حفظ و عصمت خدا نبود مرتکب گناه مىشدى»  .و
عرب مى گوٌند :اگر چنان کنى ظالمى ،و در اٌنجا نٌز موضوع چنٌن استٌ .عنى اگر
برهان هللا را نمىدٌد ،لصد آن را مىکرد ،پس برهان تحمك ٌافت و لصد منتفى شد .اما
راجع به الوالى که در اٌن زمٌنه از سلؾ رواٌت شده است ،ما معتمدٌم که چنٌن چٌزى از
هٌچ ٌک از آنها درست نٌست؛ زٌرا آنچه که در اٌن راستا به سلؾ نسبت داده شده است
عبارت است از الوالى که ٌکدٌگر را تکذٌب مىکنند و با هم متنالضند وانگهى حتى
بسٌارى از فاسمان از ارتکاب چنٌن عملى شرم دارند ،تا چه رسد به ٌوسؾ که عصمت و
پاکدامنٌش لطعى و ٌمٌنى است (.البحر ).ٕ۳۵/۵
ابو سعود گفته است« :ه ّم» ٌوسؾ عبارت بود از خواست طبٌعى و ؼرٌزى انسان ،تماٌل
فطرى نه لصد و تصمٌم اختٌارى ،مگر پرهٌز و پاکدامنى لبلى او را نمىبٌنى که ناشى
از اوج نفرت و بٌزارى وى از آن عمل زشت مىباشد؟ مگر نمىبٌنى که خود به عدم
رستگارى ستمکاران حکم داده است؟ و آٌا آن بٌزارى و تنفر اثبات نمىکند که چنٌن لصد
و تصمٌمى محال است از جانب او صورت گرفته باشد؟ آنچه که گفته شده است مبنى بر
اٌن که او به ممدمات آن عمل الدام کرده است ،جز خرافات و اباطٌل چٌزى نٌست که
گوش از شنٌدن آن ابا دارد و عمل و خرد و ضمٌر آن را مردود مىداند (.ابو سعود
ٕ).۶۴/
سو َء » :عبادت خالصانه ،رمز موفمٌّت در دورى از گناه است،
ؾ َ
ع ْنهُ اَل ُّ
ک ِلنَص ِْر َ
«ک َٰذ ِل َ
براى اٌن که ناپسندى و زشتى را از او دور کنٌم ،آنچنان او را در ممابل عوامل و
انگٌزههاى فتنه و نٌرنگ ثابت لدم و استوار کردٌم .اٌن جمله دلٌلى روشن و لطعى است
بر اٌن که هٌچ گونه لصدى مبنى بر ارتکاب معصٌت از او سر نزده است.
سو َء َو ا َ ْلفَحْ ٰشا َء » ،اما ولتى
ؾ َ
ع ْنهُ اَل ُّ
و اگر مطابك زعم آنها مىبود مىگفتِ « :لنَص ِْر َ
مىگوٌد:
ع ْنهُ»; نشان مىدهد که عملى خارج از ارادهى او بوده و خدا آن را از او دفع
ؾ َ
« ِلنَص ِْر َ
و برطرؾ کرده است؛ زٌرا موجبات عصمت و عفت را به او عطا کرده است.
« َو ا َ ْلفَحْ ٰشا َء » :و ارتکاب زنا را که بىنهاٌت زشت است از او دور و برطرؾ کنٌم.
« ِإنههُ ِم ْن ِع ٰبا ِدنَا ا َ ْل ُم ْخ َل ِص َ
ٌن ( ;»)35به فتح المٌ ،عنى از جمله بندگانى است که خدا آنها
را براى اطاعت خود پاک و پالفته کرده و آنها را براى وحى و رسالت برگزٌده است.
بنابراٌن شٌطان نمىتواند آنان را فرٌب دهد .سپس خداى متعال از ورود ناگهانى
شوهرش خبر مىدهد در حالى که آن دو مسابمه مىدادند تا خود را به در برسانند ،در
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حالى که زن به اوج تحرٌک و هٌجان جنسى رسٌده بود( :بهنمل از تفسٌر صفوة
التفاسٌر).

ب لَالَتْ َما َج َزا ُء َم ْن
اب َولَدهتْ لَ ِمٌ َ
َوا ْ
صهُ ِم ْن ُدبُ ٍر َوأ َ ْلفٌََا َ
ستَبَمَا ا ْلبَ َ
س ٌِّ َد َها لَدَى ا ْلبَا ِ
ع َذاب أ َ ِلٌم ﴿﴾ٕ۵
س َج َن أ َ ْو َ
سو ًءا إِ هال أ َ ْن ٌُ ْ
أ َ َرا َد بِأ َ ْه ِلنَ ُ

و هر دو به طرؾ دروازه بر ٌکدٌگر سبمت کردند و(همسر عزٌز) پٌراهن ٌوسؾ را از
پشت پاره کرد .و شوهرش را نزدٌک دروازه ٌافتند( .زن به شوهر خود) گفت :جزای
کسی که لصد بدی به همسرت کرده چٌست؟ جز اٌن نٌست که زندانی گردد ٌا عذاب
دردناک (داده) شود)ٕ۵(.
اب »; باٌد گفت که تنها گفتن » َمعا َذ َّ ِ
َّللا» کافی نمیباشد ،بلکه باٌد از گناه
« َو اِ ْ
ستَبَمَا ا َ ْل ٰب َ
هم فرار کردٌ .وسؾ به سوی دروازه گرٌخت و میخواست از آن فرار نماٌد ،زلٌخا نٌز
شتاب کرد تا وی را بگٌرد ،وبدٌن ترتٌب ٌوسؾ براى فرار و زن براى رسٌدن به هدؾ
مسابمه مىدادند .گاهى ظاهر عمل ٌكى است ،ولى هدؾها مختلؾ استٌ( .كى مىدود تا
به گناه آلوده نشود ،دٌگرى مىدود تا آلوده بكند.).
لابل تذ کرودلت است که :بهانهى بسته بودن دروازه براى تسلٌم شدن در برابر گناه
كافى نٌست ،باٌد به سوى دروازه هاى بسته حركت کرد و دوٌد  ،شاٌد باز شود.

ٌادآورى;

اب » گفتهاند :اٌن بٌان از جمله اختصار گوٌىهاى
علما در مورد آٌهى« َو اِ ْ
ستَبَمَا ا َ ْل ٰب َ
لرآن معجزه گر است؛ چرا که معانى فراوانى را در الفاظى اندک جا داده است ،به اٌن
ترتٌب ولتى همسر عزٌز خواست دل او را به دست آورد و ٌوسؾ امتناع نمود ،خواست
به زور و اجبار او را وادارد ،پس ٌوسؾ از دست او فرار کرد و به طرؾ دروازه دوٌد،
زن هم خواست مانعش بشود و او را به سوى خوٌش کشٌد و ٌوسؾ هم از دست او فرار
اب» به
کرد .لرآن تمام اٌن مطالب را درعبارت رسا وبلٌػ درٌک جمله « َو ِا ْ
ستَبَمَا ا َ ْل ٰب َ
اختصار گنجانٌده است.
صهُ ِم ْن ُدبُ ٍر» :پٌراهن ٌوسؾ از پشت پاره شد؛ چون از پشت سر او را
« َو لَدهتْ لَ ِمٌ َ
دنبال وتعمٌب می کرد ،و او را کشٌد تا پٌراهنش پاره شد.
در اٌن مٌان زلٌخا پٌراهن ٌوسؾ را از پشت به سوی خود کشٌد تا از فرار وبٌرون شدن
ممانعت بهعمل آورد که بر اثر آن پٌراهن ٌوسؾ از پشت پاره شد.
ب»; مراد از «سٌد :آلا» در اٌنجا شوهر استٌ .عنی ناگهان و به
« َو أ َ ْلفَ ٌٰا َ
س ٌِّد َٰها لَدَى ا َ ْل ٰبا ِ
طور ؼٌر منتظره بر در لصر با عزٌز روبرو شدند ،اما فورا ً صحنه عوض شد ،پس زن
نٌرنگ زد و مظلوممآبانه چٌػ وفرٌاد کشٌد :در اٌن ولت است که ظالم در جاى مظلوم
لرار گرفت و گناهکار تبرئه گشت.
س َج َن أ َ ْو ع َٰذاب أ َ ِلٌم ( ;»)47زلٌخا اٌن
سوءا ً ِإال ّٰ أ َ ْن ٌُ ْ
ک ُ
« ٰلالَتْ ٰما َج ٰزا ُء َم ْن أ َ ٰرا َد ِبأ َ ْه ِل َ
سخن را از روی مکر و نٌرنگ گفت تا بر لصد بد خود پرده پوشی کند .بدٌنسان بود که
اٌن لصد بد را به ٌوسؾ نسبت داد و اضافه کرد .زن گفت :سزای کسیکه لصد فحشا با
همسرت را کرده چٌست جز اٌنکه به زندانش افکنی ٌا با عذابی دردناک که وی را از
کار بدی که بهعمل می آورد پشٌمان سازد ،مجازاتش کنی؟
ولی در ظاهر امر به شوهرش چنٌن وانمود ساخت که ٌوسؾ سزاوار اٌن مجازات است
چرا که او بوده که به وی تجاوز کرده است.
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گنهكار براى تبرئه خود ،از عواطؾ واحساسات بستگان خود استمداد مىكند ،ومعموالً
صر باشند ،دٌگران را متّهم مىكنند.
صاحبان لدرت ،زمانیکه مم ّ
از فحوای آٌۀ مبارکه بر میآٌد که :زلٌخا عاشك نبود ،بلكه هوسباز بود؛ چرا كه عاشك
حاضراست جانش را فداى معشوق خوٌش كند ،نه اٌن كه او را متهم و به زندان افكند.

سً َوش َِه َد شَا ِهد ِم ْن أ َ ْه ِل َها إِ ْن ك َ
صهُ لُ هد ِم ْن لُبُ ٍل
َان لَ ِمٌ ُ
او َدتْنًِ ع َْن نَ ْف ِ
ً َر َ
لَا َل ِه َ
ص َدلَتْ َو ُه َو ِم َن ا ْلكَا ِذ ِب َ
ٌن ﴿﴾ٕ۶
فَ َ

ٌوسؾ (در جواب) گفت :اٌن زن با اصرارمرا به سوی خود خوانده است! ( ،ولی من
امتناع کردم و از وی فرار مینمودم) و شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که اگر
پٌراهن او از پٌش روی پاره شده باشد ،پس آن زن راست گفته است و ٌوسؾ از
دروؼگوٌان است)ٕ۶(.
واضح است که :متّهم باٌد از خود دفاع و مجرم اصلى را معرفى كندٌ .وسؾ علٌه السالم
او َدتْنِی ع َْن
در برابر جمله «ما َجزا ُء َم ْن أَرا َد بِأ َ ْه ِلنَ ُ
سوءا ً  » 47با گفتن « ٰلا َل ِه َی ٰر َ
او َدتْنًِ» ،جواب لناعت بخش و مناسبى به ادعای زلٌخا اراٌه
نَ ْف ِ
ًر َ
سی» در جمله « ِه َ
داشت .وبدٌن ترتٌب ادعای واتهام کاذب زلٌخا رانسبت به خود تکذٌب کرد و به موالٌش
گفت :اٌن اوست که از من کام خواست ،مرا دنبال کرد و خواستار کار زشت ولبٌح با
من بود.من لصد سوئى به او نداشتهام.
ص َدلَتْ َو ُه َو ِم َن ا َ ْل ٰکا ِذبِ َ
« َو ش َِه َد ٰشا ِهد ِم ْن أ َ ْه ِل ٰها إِ ْن ٰک َ
ٌن (»)48
صهُ لُ هد ِم ْن لُبُ ٍل فَ َ
ان لَ ِمٌ ُ
خذأٚذ از را٘ ٝوٗ ٘يچ أرظارظ ّٔٝرٚد ،اغخاؼ را دّايد ِٝوٕذ ،آٔجا وٗ هللا ِرعاي
تخٛا٘ذ ،تطرگاْ ِجرَ عٍيٗ ا ٚغٙادخ ِٝدٕ٘ذ ،در اٌن مٌان ٌکی ازشاهدان آن خانه که
میگوٌند ،طفلی از خانوادۀ زن بود چنٌن شهادت دادکه  :اگر پٌراهن ٌوسؾ از پٌشرو
پاره شده باشد  ،پس زن راست گفته و او ٌوسؾ در ادعاٌش از دروؼگوٌان است؛ زٌرا
اٌن خود دلٌل آن میباشد که ٌوسؾ دنبالش میکرده است.
مفسر ابن عباس فرموده است  :شاهد عبارت بود از طفلى در گهواره ،هللا تعالی او را به
زبان آورد .او پسرخاله همسر عزٌز بود (.تفسٌر طبرى ٕٔ).ٔ۳ٖ/
تعدادی از مفسران بدٌن عمٌده اند که :صحٌح اٌن است که آن شاهد ،طفلی در گهواره بود
که به سخن آمد ،به دلٌل حدٌثی که در اٌن باب از پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص نمل شده است که اٌشان از
جمله چهار طفلی که در گهواره سخن گفتهاندٌ ،کی هم شاهد ٌوسؾ علٌه السالم را ذکر
کردهاند .و شهادت وی اٌن بود که گفت« :اگر پٌراهن او» ٌعنیٌ :وسؾ علٌه السالم
«از جلو» ٌعنی :از پٌش رو «پاره شده پس اٌن زن راست گفته است» که ٌوسؾ در
حك وی لصد بدی داشته است »و« دراٌن صورت »ٌوسؾ از دروؼگوٌان است» در
اٌن سخنش که زلٌخا از وی کام خواسته است.
لابل تذکر است که در برخی از رواٌات آمده است که :شاهد را ٌكى از مشاوران عزٌز
بدانٌم كه فامٌل همسر و داراى هوش و ذكاوت بود و همانند عزٌز مصر ،شاهد اٌن اتّفاق
گردٌد ،و ّاال اگر خود شاهد اصل ماجرا بود ،معنى نداشت كه به صورت جمله شرطٌه،
شهادت دهد و بگوٌدِ « :إ ْن كانَ .» ....
خوانندۀ محترم!
درتؤرٌخ چنٌن حواث زٌاد به ولوع پٌوسته است که :دربرخی ازحاالت انسانهای پاک
وشرٌؾ در معرض تهمت لرار گرفتهاند :بهطور مثال در مٌان زنان ،پاكدامنتر از مرٌم
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نبود ،ا ّما او را متّهم به ناپاكى كردند ،در مٌان مردان نٌز كسى به پاكى ٌوسؾ ٌافت
نمىشد ،به او هم نسبت نارواى زنا دادند .ا ّما هللا متعال در هردو مورد به بهترٌن وجه
پاكى آنان را ثابت نمود.
طوریکه در فوق هم ٌادآور شدٌم در داضراْ يٛضف ،پيرا٘ٓ أ ٚمع آفريٓ اضد :در
ايٕجا؛ پارگ ٝپيرا٘ٓ از پػد ،دٌيً تٝگٕا٘ ٝا ٚ ٚوػف جرَ ّ٘طر عسيس گرديذ  ٚدر
جا ٜديگر؛ ّ٘يٓ پارٖ ٔػذْ پيرا٘ٓ ِٛجة وػف جرَ ترادراْ ا ٚگرديذ .زيرا تعذ از
أذاخرٓ يٛضف تٗ چاٖٚ ،لر ٝترادراْ پيرا٘ٓ ا ٚرا آغػرٗ تٗ خ ْٛوردٖ  ٚتٗ پذر ٔػاْ
دادٔذ  ٚگفرٕذ :يٛضف را گرگ خٛردٖ اضد ،پذر پرضيذ :پص چرا پيرا٘ٓ ا ٚپارٖ ٔػذٖ
پيرا٘ٓ يٛضفٚ ،ضيٍٗ ٜتيٕا غذْ چػُ پذر گرديذ.
اضد؟! در پاياْ داضراْ ٔيس،
ِ

صا ِدلِ َ
َو ِإ ْن ك َ
ٌن ﴿﴾ٕ۷
صهُ لُ هد ِم ْن ُدبُ ٍر فَ َك َذ َبتْ َو ُه َو ِم َن ال ه
َان لَ ِمٌ ُ

و اگر پٌراهن اش از پشت پاره شده باشد ،پس اٌن زن دروغ گفته است و ٌوسؾ از
راستگوٌان است)ٕ۷(.
اما اگر پٌراهن ٌوسؾ از پشت پاره شده ،پس اٌن امر دلٌل آن است که ٌوسؾ از سوی
زن دنبال میشده؛ بنا ً زن در ادعاٌش دروؼگو و ٌوسؾ از راست گوٌان است ،در
ادعاٌش علٌه آن زن .چون منطك چنان حکم مىکند که اگر زن درخواست کرده باشد و
ٌوسؾ فرار کرده باشد ،پٌراهن از پشت پاره مىشود.

صهُ لُ هد ِم ْن ُدبُ ٍر لَا َل إِنههُ ِم ْن َك ٌْ ِدك هُن إِ هن َك ٌْ َدك هُن ع َِظٌم ﴿﴾ٕ۸
فَلَ هما َرأَى لَ ِمٌ َ

پس چون (عزٌز مصر) دٌد که پٌراهن ٌوسؾ از پشت پاره شده ،گفت « :اٌن از مکر و
حٌله شما (زنان) است ،بی گمان مکر و حٌله شما زنان بزرگ است)ٕ۹(.
لضاوت بر اساس ادلّه و بهدور از حبّ و بؽضها ،ممتضاى عدالت است .بنا ً زمانیکه
شوهر آن زن دٌد که پٌراهن ٌوسؾ از پشت چاک و پاره شده ،متٌمن شد وحمٌمت را
درٌافت که زنش او را دنبال میکرده و ٌوسؾ در حال گرٌز بوده است که اٌن دلٌلی
لاطع بر برائت ٌوسؾ است .بنا ً ولتى انسان به نتٌجه لطعى دست ٌافت  ،در اعالن حكم
وفٌصله شک وتردٌد را بهخود راه ندهد.
لابل تذکراست که :عزٌز مصر داراى عدالت نسبى و انصاؾ در برخورد با موضوعات
بوده است .زٌرابدون سإال وجواب کسی رامتهم نكرد و پس از آن نٌز ّ
حك را به ٌوسؾ
داد.
« ٰلا َل إِنههُ ِم ْن َک ٌْ ِدک هُن» گفت :پس به زنش گفت :اٌن نٌرنگ و شکاٌتت بر ضد ٌوسؾ از
مکروحٌله شما زنان استِ « .إ هن َک ٌْ َدک هُن ع َِظٌم (» )4:از مكر زنان ناپان بترسٌد زٌرا
حٌله و کٌد آنان بی نهاٌت خطرنان است.طوریکه در آٌۀ مبارکه آمده است :اى جماعت
زنان! بٌگمان نٌرنگ وحٌله شما زنان براى رهاٌى از دسٌسه و توطئهاى که خودتان آن
را ساختهاٌد بس عظٌم و ؼٌر لابل تحمل میباشد؛ زٌرا به طور پنهانی شکل میگٌرد و
با گرٌه و ادعا همراه میشود.
در برخی از حاالت خداوند متعال كارهاى بزرگ را با وسٌلههاى كوچن انجام مىدهد.
بهطور مثال سرنگونى وشکست و فرار سپاه ابرهه را با پرندگان ابابٌل ،حفظ جان پٌامبر
اسالم دمحم ملسو هیلع هللا یلص را با تار عنكبوت درحٌن اولٌن هجرت است به مدٌنۀ منوره ،آموزش دفن
مٌّت را با زاغ  ،اثبات پاكى مرٌم علٌها السالم را با سخن گفتن طفلش در گهواره  ،پاكى
ٌوسؾ علٌه السالم را با پاره شدن پٌراهن ،اٌمان آوردن ٌن كشور را با سفر پرنده ُهد ُهد
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و كشؾ اصحاب كهؾ را با نمونه پول ،تحمّك بخشٌده است.

اطئِ َ
ٌن ﴿﴾ٕ۹
ؾ أَع ِْر ْ
ست َ ْؽ ِف ِري ِل َذ ْن ِب ِن إِنه ِن ُك ْن ِ
ض ع َْن َه َذا َوا ْ
ت ِم َن ا ْل َخ ِ
ٌُو ُ
س ُ

(عزٌز مصر گفت ):ای ٌوسؾ! تو از افشای اٌن کار در گذر و تو ای زن! برای گناه
خود آمرزش بخواه ،همانا تو از خطا کاران بوده ای )ٕ۳(.
ض ع َْن ٰه ٰذا»; عزٌز وزٌر گفت :ای ٌوسؾ! در مورد اٌن روٌداد واٌن
ؾ أ َ ْع ِر ْ
«ٌُو ُ
س ُ
والعه بهکسی چٌزی نگو و آن را به کسی ٌاد نکن تا آبروی لصر محفوظ بماند .واز
جانب دٌگر تا خبر مٌان مردم شاٌع نشود.
عزٌز مصر مىخواست مسؤله مخفى بماند ودر ضمن پاکی ٌوسؾ ثابت بماند  ،ولى
مردم دنٌا در طول لرنها از ماجرا واز حوادث به سرعت مطلع می شوند.
ع ْن هذا» عزٌز مصر به خاطر جاٌگاهش از ٌوسؾ خواست تا از
ؾ أَع ِْر ْ
«ٌُو ُ
س ُ
ض َ
جرٌان صرؾ نظر وچشم پوشی بکند.
سٌد لطب رحمه هللا در اٌن مورد مینوٌسد :در اٌنجا چهره و سٌماى لشر مترلى در
جامعهى جاهلى نماٌان مىشود که در صورت آبرورٌزى جنسى آن را از جامعه مکتوم
مىدارند .از اٌن روعزٌز را مىبٌنى که به ٌوسؾ بىگناه رو کرده و به او دستور مىدهد
که موضوع را با هٌچ کس در مٌان نگذاری و آن را ابراز ندارد .سپس در روٌاروٌى با
جرٌان و حادثهاى که خون را به جوش مىآورد ،زنش را با نرمش مخاطب لرار مىدهد
ک » و براى حفظ ظاهر همٌن مهم بود (.تفسٌرفى ظالل
ست َ ْؽ ِف ِری ِل َذ ْن ِب ِ
و مىگوٌدَ « :و اِ ْ
المرآن).
مالحظه میشود که :روابط لجام گسٌخته جنسى و هوسرانى ،حتّى در بٌن ؼٌر متدٌّنان به
ادٌان الهى ،كارى ناپسند شمرده مىشده است.
و اما تو ای زن! از پروردگارت آمرزش بخواه؛ زٌرا تو در کام خواهی از ٌوسؾ و
دروغ سالمت نزدٌکتر است.
اطئِ َ
ٌن (ٌ :»)3:عنى از جمله افرادى هستى که آگاهانه و عمدا ً مرتکب
ک ُک ْن ِ
ت ِم َن ا َ ْل ٰخ ِ
«إِنه ِ
گناه مىشوند .اٌن تعبٌر نشان مىدهد که عزٌز با همسرش به نرمی برخورد کرد ٌ،ا به
دلٌل اٌنکه عزٌز انسان بىؼٌرت بوده است؛ زٌرا براى انتمام گرفتن از آن که لصد
خٌانت به او داشته و ارادهى آلوده کردن دامن همسرش را کرده ،الدامى به عمل نٌاورده
است( .بهنمل از تفسٌر صفوة التفاسٌر).
همچنان ابن کثٌر گفته است :از اٌن اظهارات طوری معلوم میشود که :که شوهرش
بىؼٌرت و سست عنصر بوده است ٌا اٌن که به اٌن سبب او را معذور داشت که دٌن و
دل را از دست داده و تاب و توان از او سلب شده بود (.تفسٌرمختصرٖ.).ٕ۴۳/

احکام;
مفسر تفسٌر معارؾ المرآن مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی (رح ) مینوٌسد:
از آٌات فوق الذکر چند مسؤله مهم و احکام استخراج می گردد.
اول :از آٌۀ «واستبمنا الباب – آٌۀ  » 36معلوم گردٌد از جاٌی که خطر مبتال شدن به
گناه احساس شود باٌد گرٌخت ،طوریکه ٌوسؾ علٌهالسالم از آنجا گرٌخت و اٌن را به
اثبات رسانٌد.
دوم; اٌن که در اطاعت از احکام الهی بر انسان الزم است که در حد توان خوٌش
کوتاهی نکند اگر چه بهظاهر تولع نتٌجه گٌری نباشد ،نتاٌج به دست هللا متعال می باشد،
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وظٌفه انسانی اٌن است که زحمت و توان خود را در راه هللا صرؾ نموده ،بندگی خود
را به اثبات برساند ،هم چنانکه حضرت ٌوسؾ علٌهالسالم با وجود بندشدن درها ،بلکه
طبك رواٌات تارٌخ لفل بودن آنها در دوٌدن به سوی درها توان خود را کامال صرؾ
نمود ،در چنٌن موارد بٌشتر مشاهده میشود که از طرؾ هللا متعال کمک و امداد شامل
حال می گردد؛ زٌرا ولتی بنده جدٌت و کوشش به خرج دهد ،پروردگار با عظمت اسباب
پٌروزی را فراهم میسازد(.بهنمل از تفسٌر معارؾ المرآن ـ سوره ٌوسؾ )
خوانندۀ محترم !
در آٌات ( 30الی  -6 ) 35موضوع بخش وفاش شدن خبر در مٌان زنان شهر ،مشورت
زلٌخا با زنان مصری ،ودر مورد لطعی شدن زندان ٌوسؾ ،بحث بهعمل آمده است .

شؽَفَ َها ُحبًّا إِنها
س ِه لَ ْد َ
َولَا َل نِ ْ
ٌز ت ُ َرا ِو ُد فَتَا َها ع َْن نَ ْف ِ
س َوة فًِ ا ْل َمدٌِنَ ِة ْ
ام َرأَتُ ا ْلعَ ِز ِ
لَنَ َرا َها فًِ َ
ٌن ﴿ٖٓ﴾
ض َال ٍل ُمبِ ٍ

و (اٌن خبر به شهررسٌد) عده ای از زنان در شهر گفتند« :همسر عزٌز ،برای کامجوٌی
ؼالم (= جوان) خود را به سوی خود میخواهد ،تا او را از پاکدامنی ؼافل کند به
راستی محبت (و عشك اٌن جوان) در للبش نفوذ کرده است ،مسلما ً ما او را در گمراهی
آشکار می بٌنٌم)ٖٓ(.
به ٌاد داشته باشٌد که :بستن دروازه ها براى انجام گناه نٌز مانع رسواٌى آن شده
س َوة فِی ا َ ْل َمدٌِنَ ِة»آوازۀ کامجوٌی زن عزٌز از
نمیتواند ،طوریکه میفرماٌدَ «:و ٰلا َل نِ ْ
ٌوسؾ برخالؾ خواست وی ،در شهر منتشر وبخش شد و زنان از باب ناپسند شمردن و
محکومٌت زن عزٌز گفتند :چگونه اٌن زن با وجود اٌن شرؾ و ممامش با ؼالم خوٌش
مراوده وروابط عاشمانه بر لرار نموده و به شوهرش خٌانت میکند؟
ٌعنی :برخالؾ خواسته عزٌز ،خبر بر سر زبانها افتاد و گفتند« :زن عزٌز از ؼالم
خود کام میخواهد تا اورا از حفظ نفس وی ؼافل کند ،همانا محبت او در دلش جای
گرفته است» ٌعنی :محبت ٌوسؾ در دلش جا خوش کرده و او را مرٌض ساخته است.
مطابك رواٌت گروهى از زنان مصر که همچو صحبت ها را انتشار داده اند آنها پنج
نفر بودند :همسر سالى عزٌز ،همسر حاجب و پردهدار ،همسر نانوا ،همسر سرپرست
اصطبل ( طوٌله خانه ) و همسر رئٌس زندان.
ابن عباس (رض) و تعداد دٌگری از مفسران در اٌن بابت می نوٌسند :اما ظاهر اٌن است
ٌز ت ُ ٰرا ِو ُد فَ ٰت ٰ
اها
که اٌن والعه در شهر شاٌع و سخن ِورد زبان زنان گشته بود «.ا ِْم َرأَتُ اَ ْلعَ ِز ِ
س ِه» گفتند :همسر عزٌز دل را به خدمتکار خود باخته است و از او مىخواهد با
ع َْن نَ ْف ِ
او همبستر شود او را فرٌب مىدهد و براى برآوردن خواست خود به هر وسٌلهاى
متوسل مىشود.
مفسرابو حٌان مینوٌسد :اٌن که به صراحت او را به عزٌز نسبت مىدهند ،مبالؽهى
زشتى عمل را نشان مىدهد؛ چون بعضى از مردم به شنٌدن اخبار بزرگان و صاحب
منصبان بٌشتر ماٌل هستند .و از تعبٌر «ت ُ ٰرا ِو ُد» استفاده کردهاند تا نشان دهند که چنان
امرى به صورت شخصٌت و منش او در آمده بود ،به نحوى که همٌشه او را فرٌب
میداد تا دلش را به دست آورد و کامى از او برگٌرد؛ چون مضارع ممتضى تجدد و
استمرار است ( .البحر ).ٖٓٔ/۵
شؽَفَ ٰها ُحبًّا» :عشك او در اعماق للبش نفوذ کرده استٌ.عنی :محبت ٌوسؾ در
«لَ ْد َ
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اعماق للبش نفوذ کرده است .و او را مرٌض ساخته است .شؽاؾ للب :ؼالؾ آن است.
«إِنّٰا لَنَ ٰر ٰ
اها فِی َ
ٌن ( ;»)52بٌگمان اٌن کاررا نکرده است مگر بعد از آنکه
ض ٰال ٍل ُم ِب ٍ
عشك ٌوسؾ به ؼالؾ للبش وارد شده و در اعماق وجودش جای گرفته است ،اما با اٌن
وصؾ ما او را بر اٌن کار زشتش در اشتباهی آشکار و عملی رسواگر میبٌنٌم.
خوانندۀ محترم!
عالله ومحبت پٌش از ح ّد به ٌوسؾ نشانه گمراهی شمرده شده ،بهطور مثال بعد از
اٌنکه برادران ٌوسؾ که محبّت پدر را به ٌوسؾ دٌدند ،آنان پدر را گمراه مخاطب لرار
دادند و گفتندِ « :إ هن أَبانا لَ ِفً َ
زنان مصر از عشك
ٌن» همچنان بعد از اٌنکه
ضال ٍل ُم ِب ٍ
ِ
ومحبت بی حد وحصر زلٌخا به ٌوسؾ اطالع حاصل کردند ،زلٌخا را گمراه خوانده و
گفتندِ « :إنها لَنَراها فًِ َ
ٌن.».
ضال ٍل ُم ِب ٍ
همچنان اگر خوانندگان محترم توجه کرده باشند :هر كس ٌوسؾ را براى خود مىخواهد؛
ً» كاروانٌان او را سرماٌه خود مىدانستند ؛
ٌعموب او را فرزند خود مىداند؛ «ٌا بُنَ ه
«ش ََر ْوهُ ِبث َ َم ٍن بَ ْخ ٍس» عزٌز مصر او را فرزند خوانده مىداند؛ «نَت ه ِخ َذهُ َولَدا ً» زلٌخا او را
شؽَفَها ُحبًّا» زندانٌان او را تعبٌر كننده خواب خود مىدانند؛
معشوق خود مىداند؛ « َ
ٌن َرب َُّن» و
«نَ ِبّئْنا ِبتَأ ْ ِوٌ ِل ِه» ولى هللا متعال او را برگزٌده و رسول خود مىداند؛ « ٌَ ْجتَ ِب َ
َّللاُ ؼا ِلب عَلى أ َ ْم ِر ِه».
آنچه براى ٌوسؾ ماندنی شد  ،همٌن ممام رسالت بود وبسَ « .و ه

شٌوع خبر در شهر;

خبرعشك زلٌخا در بٌن دربارٌان لصرپادشاهی مصربالی نماند  ،بلکه آوازه اٌن عشك
ٌکطرفه در شهر و بازار و در نهاٌت امر در کل للمرو شاهانه مصرشٌوع پٌدا کرد و
اٌن خبر زبانزد مردم گشت .زنان شهر نکوهش و توبٌخ همسر عزٌز را شروع کردند که
چه شده ٌک زن دلباخته و عاشك بردهی خود گشته است و به عشك خدمتگزار خوٌش
گرفتار شده است؟ خبر به گوش همسر عزٌز رسٌد ،زنان دوست نکوهش گر را که
همگی صاحب جاه و ثروت بودند دعوت کرد و حٌلهای بهکار گرفت تا توسط آن خود را
از مالمتی و سرزنش آنان رها کند طوریکه در آٌه مبارکه آمده است:

اح َد ٍة ِم ْن ُه هن
س َلتْ ِإ َلٌ ِْه هن َوأ َ ْعتَدَتْ َل ُه هن ُمت ه َكأ ً َوآتَتْ ُك هل َو ِ
س ِم َعتْ ِب َم ْك ِر ِه هن أ َ ْر َ
فَلَ هما َ
علٌَ ِْه هن فَلَ هما َرأ َ ٌْنَهُ أ َ ْكبَ ْرنَهُ َولَ ه
ت ْ
َّلل َما
اخ ُرجْ َ
س ِ ّكٌنًا َولَالَ ِ
اش ِ ه ِ
ِ
ط ْع َن أ َ ٌْ ِدٌَ ُه هن َولُ ْل َن َح َ
َه َذا بَش ًَرا إِ ْن َه َذا إِ هال َملَن ك َِرٌم ﴿ٖٔ﴾

پس چون زن عزٌز حٌله زنان (ؼٌبت آنان) را شنٌد ،کسی را بهسوی زنان فرستاد و
برای آنها مجلسی آماده کرد و به دست هر ٌک از آنها کاردی داد و گفت( :به ٌوسؾ)
بر زنان بٌرون آی .پس چون زنان او را دٌدند او را (در حسن و جمال) بزرگ ٌافتند و
دستهای خود را (از شدت مشؽول شدن به جمال او) برٌدند و گفتند :سبحان هللا (پاکی
است هللا را) اٌن بشر نٌست بلکه اٌن جز فرشته بزرگوار نٌست)ٖٔ(.
سلَتْ ِإلٌَ ِْه هن»; بعد از اٌنکه زن عزٌز آگاه شد که زنان شهر به
س ِم َعتْ ِب َمک ِْر ِه هن أَ ْر َ
«فَلَ ّٰما َ
ؼٌبت وی مصروؾ گردٌده اند و در پخش و نشر ماجرای وی و ٌوسؾ به نٌرنگ
متوسل میشوند اٌشان را به دٌدار خوٌش در لصر خوٌش برای ٌک مهمانی دعوت
نمودند.
مفسران در باره اٌن مهمانی مینوٌسند :چهل نفر از زنان صاحب ممام و منزلت را با پنج
نفر مذکور دعوت کرد.
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شاٌد علت ؼٌبت زنان مصر با انتشار خبر عشك زلٌخا به ٌوسؾ علٌه السالم
مىخواستند بدٌن وسٌله ٌوسؾ را مشاهده كنند.
در ضمن زلٌخا براى كنترل جوسازى علٌه خود ،الدام به توجٌه افراد عمدهاى كه در
جوسازى و انتشار اخبار دخٌل بودند پرداخت( .واضح است كه دعوت شدگان همهى
زنان منطمه نبودند و در ضمن لابل تذکر است که :مجرم گاه براى تنزٌه خود ،جرم را
گسترش مىدهد وکوشش میکند آن را برای مردم عادّى جلوه دهد .
کأ ً»; و برایشان بالشهاٌی آماده ساخت تا بر آنها تکٌه زنند وانواع
« َوأ َ ْعتَدَتْ لَ ُه هن ُمت ه َ
مٌوه جات به آنها تعارؾ کرد .شهٌد سٌد لطب رحمه هللا مىگوٌد :در لصر براى آنان
مهمانی تدارک دٌده بود .از اٌن رو میدانٌم آنها از طبمهى باال بودهاند؛ چرا که آنها به
چنٌن جاٌى و بر سر چنٌن مهمانی دعوت مىشوند ،و در لصرهاى خود از اٌن تجمالت
پر نعمت بهره مىگٌرند .نٌز معلوم مىشود که آنها به پشتى تکٌه داده و مشؽول خوردن
بودند که به هر ٌک از آنان کاردى داده تا در خوردن از آن استفاده کنند ،و بدٌن ترتٌب
سٌماى عٌش و عشرت و امکانات مادى آنها معلوم مىشود .در همان حال که مشؽول
خوردن و پوست کندن مٌوه بودند ،که ناگهان ٌوسؾ را مىخواند ،ولتى او را مىبٌنند از
فرط دهشت  ،بهجای پوست کردن مٌوه ،دست های خوٌش را زخمى مىکنند( .فى ظالل
المرآن ٕٔ.).ٕٖٕ/
کٌنا ً » :آنگاه به دست هر زنی کاردی داد تا مٌوه را پوست
س ِّ
اح َد ٍة ِم ْن ُه هن ِ
« َو آتَتْ ُک هل ٰو ِ
علٌَ ِْه هن » در حالى که آنها با کارد مشؽول پوست کندن مٌوه
ت ا ُ ْخ ُرجْ َ
بکنندَ « ،و ٰلا َل ِ
بودند ،تا به طور ناگهانی بر زنان وارد شود ،زنان ناگهان ٌوسؾ را در بٌن خود دٌدند.
«فَلَ ّٰما َرأ َ ٌْنَهُ أ َ ْک َب ْرنَهُ » :ولتى ٌوسؾ رابه ؼاٌت شگرؾ وبزرگ دٌدند او را تعظٌم و
تجلٌل کرده و از حسن سٌماٌش مات و مبهوت شدند .عشك كه آمد ،انسان برٌدن دست
خودش را نمىفهمدَ « ،و لَ ه
ط ْع َن أ َ ٌْ ِدٌَ ُه هن » آنان از حسن و جمال بیمانند ٌوسؾ مدهوش
و بیخود شدند و او را بسی عجٌب و شگرؾ ٌافتند تا بدانجا که اندامهایشان به لرزه در
آمد «و دستانشان را برٌدند» چون حسن دلربای ٌوسؾ را دٌدند ،چنان هوش وحواس
خود را از دست داده وهٌجانزده شدند که بهجای مٌوه ،دستانشان رابرٌدند واحساس
دردهم نکردند .میگوٌند زمانیکه عشك بٌاٌد ،انسان برٌدن دست خودش را هم نمىفهمد.
باٌد گفت که هدؾ مهمانی ودعوت اٌن هم بود که :زلٌخا خواست به زنان مصر تفهٌم كند
كه شما ٌن لحظه ٌوسؾ را دٌدٌد ،طالت از كؾ دادٌد؛ او شبانه روز در خانه من است؟!
َّلل ٰما ٰه ٰذا بَشَرا ً»; آنگاه از تعجب و حٌرت و سراسٌمهگی گفتند :معاذ هللا!
اش ِ ّٰ ِ
« َو لُ ْل َن ٰح َ
سوگند به هللا که او از جنس بشر نٌست؛ زٌرا ما هرگز همانندش را ندٌدهاٌم!! زٌرا چنان
زٌباٌی حٌرت انگٌز و جمال شگرفی دارد که در هٌچ بشری دٌده نشده استٌ .وسؾ در
زٌباٌى خوٌش در والعٌت بى نظٌر بودو در عٌن حال در عفت الگوٌى براى همگان است
« ِإ ْن ٰه ٰذا ِإال ّٰ َملَک ک َِرٌم ( ;»)53به راستی که زٌباٌیاش باورنکردنی و حسن و مالحتش
بیمانند است؛ اٌن جوان جز فرشتهای از فرشتگان شرٌؾ و پاکٌزه نٌست و از جنس بشر
نمیباشد.
باٌد گفت که :جمال ٌوسؾ علٌه السالم موجب مشکالتی فروانی برای ٌوسؾ شد ،ولى
خوشبختانه علم و تمواٌش موجب نجات ٌوسؾ گردٌد .بلی در اٌن هٌچ جای شکی نٌست
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که :جمال معنوى مهمتر از جمال ظاهرى است .والعا ً درسرشت وطبٌعت ٌوسؾ،
زٌباٌیهاٌی برتروفوق العادهای نهاده شده است.

ص َم َولَئِ ْن لَ ْم ٌَ ْفعَ ْل َما
ست َ ْع َ
س ِه فَا ْ
او ْدتُهُ ع َْن نَ ْف ِ
لَالَتْ فَ َذ ِلك هُن الهذِي لُ ْمتُنهنًِ فٌِ ِه َولَمَ ْد َر َ
صا ِؼ ِر َ
ٌن ﴿ٕٖ﴾
س َجنَ هن َولٌََكُونًا ِم َن ال ه
آ ُم ُرهُ لٌَُ ْ

(همسر عزٌز) گفت :اٌن همان جوانی است که مرا درباره محبت او مالمت کردٌد ،و
البته من او را بسوی خود طلب کردم ،ولی خود را پاک داشت .و اگر آنچه را که به او
دستور میدهم انجام ندهد ،حتما ً زندانی میشود و حتما ً از خوار شدگان خواهد شد)ٖٕ(.

لؽات:

ص َم»; سرپٌچی و خودداری کرد .پاکدامنی نمود.
ست َ ْع َ
« ِإ ْ
صا ِؼ ِر َ
ٌن»; افراد پست .توهٌن و تحمٌرشدگان( .تفسٌر نور« :ترجمۀ معانی لرآن»
«ال ه
ٰ
« ٰلالَتْ فَذ ِلک هُن اَلهذِی لُ ْمتُنهنِی فٌِ ِه» :همسر عزٌز بعد از آنکه دهشت زنان از مشاهدۀ حسن
گٌرا و جمال دل ربای ٌوسؾ را دٌد به صراحت گفت :بلی ! اٌن همان شخصی است که
عمل از من ربوده و دلم را شٌدای خوٌش ساخته است؛ همانسان که اکنون بر شما نٌز
همٌن اثر را گذاشت پس بعد از امروز دٌگر بر من سرزنشی نٌست.
ص َم »; والعا ً عشك که باگناه آلوده باشد ،سبب رسواٌى در
ست َ ْع َ
س ِه فَا ْ
او ْدتُهُ ع َْن نَ ْف ِ
« َو لَمَ ْد ٰر َ
انسان میگردد .زلٌخا میگوٌد :بلی! من به صراحت میگوٌم که از وی کام خواسته و بر
آن شدم که وی را مفتون خود سازم .تا او شهوتم را ارضا کند اما او امتناع ورزٌد و
سخت اِبا کرد.
مالحظه نمودٌم که :دروؼگو اخٌر االمر رسوا مىشود .كسى كه دٌروز اِدعا داشت که:
سوءا ً»امروز مىگوٌد« :لَمَ ْد
ٌوسؾ لصد سو لصد بهمن داشت؛ «أَرا َد ِبأ َ ْه ِلنَ ُ
راو ْدتُهُ»من لصد كام گرفتن از او را داشتم.
َ
زمخشرى گفته است :استعصام براى مبالؽه است و بر امتناع و خوددارى شدٌد داللت
دارد(.تفسٌر کشاؾ ٕ).۴۶۳/
باٌد گفت که :شراٌط اجتماعى و روانى ،در نوع عكسالعمل انسانها تؤثٌربسزاٌی دارد.
زلٌخا همسرعزٌز مصر در لحظاتی که از اِفشاى كار زشت وبد خود مىترسد ،دروازه
های لصر خوٌش را مىبنددَ « ،
ْواب» ،ا ّما هنگامى كه زنان مصر را همراه و
ؼلهمَ ِ
ت ْاِلَب َ
راو ْدتُهُ» من او را
همداستان خود مىبٌند ،علنا ً وبدون خوؾ وترس اعالن میدارد « :أ َ َنا َ
فرا خواندم .توجه باٌد داشت در جوامع امروزی ما نٌز زمانیکه حساسٌّت به بد شمردن
گناه از بٌن برود ،ارتکاب گناه دٌگر کار ساده وآسان شمرده مىشود.
س َجنَ هن َو لَ ٌَکُونا ً ِم َن اَلصّٰا ِؼ ِر َ
ٌن ( ;»)54و اکنون هم میگوٌم
« َو لَئِ ْن لَ ْم ٌَ ْفعَ ْل ٰما آ ُم ُرهُ لٌَُ ْ
که اگر به خواستهام تن در نداده و بر مرادم موافمت نکند ،و دستورم را عملى نسازد،
ٌمٌنا ً به سبب امتناعش زندانیاش خواهم کرد و از آنکه بر نظر خوٌش در تن ندادن به
تماٌلم اِصرار ورزٌده است ،او را خوار و بیممدار خواهم ساخت.به سبب اٌنکه نعمت
از وی سلب میشود و گرفتار رنج و زحمت میشود.
مالحظه میدارٌم که :گناهكاران ومجرمٌن براى رسٌدن به هدؾ خوٌش از هر وسٌلهاى
ممکن استفاده مىكنند.
شٌخ لرطبى مینوٌسد :زلٌخا در حضور زنان درخواستش را برای ٌوسؾ تکرار کرد،
و پردهى عصمت و حٌا را پاره نمود .در صورت عدم انجام هدفش از طرؾ ٌوسؾ او
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را به زندان تهدٌد کرد ،و در اٌن مورد از هٌچ سرزنش و گفتهاى باک و هراسى به دل
راه نداد ،به عکس بار اول که رازى نهان در بٌن او و ٌوسؾ بود (.لرطبى ).ٔ۳۹/۳
مالحظه میدارٌم که هواى نفس به لدرى در وجود زلٌخا نٌرومند است كه حتّى با
ك شكست خورده ،بهمثابه دشمن سرسخت
رسواٌى نٌز به راه خود ادامه مىدهد.وعاش ِ
مبدل مىشود.
سر» دکتر عاٌض بن عبدهللا المرنً مینوٌسد :لسم به هللا که اٌن فتنهای
مفسر«تفسٌر المٌ ّ
بزرگ بود که بر ٌوسؾ ُرخ نمود چرا که زنی زٌبا ،در شرؾ سرآمد ،در منصب عالی
ودرمال و مکنت ممتاز ،ازاو به الحاح و اصرار کام میطلبد ،سپس تهدٌدهاٌی سخت
وهشدارهاٌی محکم به وی صادرمیشود درحالی که ٌوسؾ ؼالمی است مستضعؾ و
انسان ؼرٌبی است تحت ستم؛ اما با اٌن وجود او به عصمت خدای ٌگانه پناه میبرد و
خدای مهربانش هم وی را در حٌطۀ عناٌت و حفظ و رعاٌت خوٌش میگٌرد .وه! چه واال
منزلت وچه خجسته سعادتی که هللا متعال نصٌب ما هم بگرداند .آمٌن ٌارب العالمٌن.

ْب
ؾ َ
ً ِم هما ٌَ ْدعُونَنًِ إِلَ ٌْ ِه َوإِ هال تَص ِْر ْ
ب ال ِ ّ
سجْ ُن أ َ َح ُّ
ع ِنًّ َك ٌْ َد ُه هن أَص ُ
لَا َل َر ّ ِ
ب إِلَ ه
إِلٌَ ِْه هن َوأَك ُْن ِم َن ا ْل َجا ِه ِل َ
ٌن ﴿ٖٖ﴾

(ٌوسؾ) گفت « :پروردگارا ! زندان نزد من از آنچه (اٌنها) مرا به سوی آن می خوانند
 ،محبوبتر است ،و اگر مکر ونٌرنگ آن زنان را از من باز نداری بهسوی آنان خواهم
گروٌد و از جمله نادانان میگردم)ٖٖ( .
ٌوسؾ علٌه السالم سراپا جوانمرد بود؛ ٌكبار فداى حسادت برادران خوٌش شد؛ ولی
ك زلٌخا شد ،ولى گناه نكرد .بار سوم به هنگام لدرت،
دشمنی نکرد ٌ ،کبار هم
ِ
هدؾ عش ِ
از برادران انتمام نگرفت.بارچهارم همٌن كه كشور رادرخطردٌد به جاى تماضاى برگشت
به وطن ،تماضاى تدبٌر امور التصادى و نجات كشور را داد.
ٌوسؾ علٌه السالم براى هركس،محبوبى است؛ براى ٌوسؾ پاكدامنى اززندان محبوبتر
ی ِم ّٰما ٌَ ْدعُونَنِی ِإلَ ٌْ ِه»
ب اَل ّ
سِجْ ُن أ َ َح ُّ
است .طوریکه در آٌۀ مبارکه میفرماٌد;« ٰلا َل َر ّ ِ
ب ِإلَ ه
ٌوسؾ به هللا خوٌش پناه مىبرد و با فروتنى و زارى به مناجات با او مىپردازد و
مىگوٌد :پروردگارا! زندان که اٌن زن مرا از آن می ترساند برای من دوست داشتنیتر
است از آنچه مرا بهسوی آن میخوانند تا آن را انجام دهم و در معصٌت بزرگی که خٌر
دنٌا و آخرت را از مٌان میبرد ،درافتم .والعا ً هم هر آزادى ارزش نٌست وهر زندانى
عٌب نٌست .وانسان با استمداد از پروردگار با عظمت  ،مىتواند در هر شراٌطى از گناه
فاصله بگٌرد.
والعٌت امر همٌن است که :دعا و نٌاٌش و استمداد از خداوندٌ ،كى از راههاى مصون
ماندن از گناه و انحرافات جنسى است.
ب»; شخصٌّت انسان به روح اوبستگى دارد ،نه جسم او .اگر روح آزاد
«اَل ّ
سِجْ ُن أ َ َح ُّ
باشد ،زندان بهشت است واگر روح در فشار باشد ،لصرهم زندان مىشود .جداسازى
محٌط به خاطر مصون ماندن انسان از گناه ،عمل ممبول وعالالنه ای است طوریکه
ٌوسؾ علٌه السالم خواهان جدا شدن بود ،حتّى اگر به لٌمت زندان رفتن هم باشد.
ع ِنّی َک ٌْ َد ُه هن »; اگر شر آنها را از من دفع نکنى و مرا از آنان مصون
ؾ َ
« َو ِإال ّٰ تَص ِْر ْ
ندارى .و اگر مرا علٌه نفسم و سرکوب هواٌم ٌاری نکنی و از رٌسمانهای نٌرنگ زنان
ْب ِإلٌَ ِْه هن » بنا به التضاى طبٌعت بشرى به اجابت خواست آنها ماٌل
بازم نداری «أَص ُ
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مىشوم.
آزماٌشهاى الهى هر لحظه سختتر مًشودٌ .وسؾ ً
لبال گرفتار ٌن زن بود ،حال
گرفتار چندٌن زن شده است.
« َو أَک ُْن ِم َن ا َ ْل ٰجا ِه ِل َ
ٌن ( ;»)44و به سبب عمل زشتى که مرا به آن مىخوانند مرتکب
حرام گشته و در چاهسار گناه افتادهاند از آنرو که به احکام جاهل بودهاندٌ .عنی:ازکسانی
خواهم شد که کار جهال و نادانان را مرتکب میشوند .بدٌنگونه بود که ٌوسؾ علٌه
السالم به سوی هللا متعال التجا کرد ،آنگاه که بال بر او گران و سنگٌن شد و از در
افتادن در فتنه بزرگ ترسٌد.
جهل تنها بٌسوادى نٌست ،انتخاب لذّت آنى و چشمپوشى از رضاى خدا ،جهل محض
است.در حدٌث شرٌؾ به رواٌت بخاری و مسلم از رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمده است« :هفت
کساند که هللا متعال اٌشان را در ساٌه خوٌش جای میدهد ،روزی که ساٌهای جز ساٌه او
نٌست »...و از اٌن هفت کس مردی را نام بردند که او را زنی صاحب جاه و جمال
بهسوی خود فرامیخواند ،اما او میگوٌد :من از هللا متعال خوٌش می ترسم.

س ِمٌ ُع ا ْلعَ ِلٌ ُم ﴿﴾ٖ۴
ؾ َ
اب لَهُ َربُّهُ فَ َ
فَا ْ
ع ْنهُ َك ٌْ َد ُه هن ِإنههُ ُه َو ال ه
ص َر َ
ست َ َج َ

پس پروردگارش (دعای) او را لبول کرد و مکر زنان را از او باز داشتٌ .مٌنا ً او
شنوای داناست.)ٖ۴(.
ع ْنهُ َک ٌْ َد ُه هن»; در بسٌاری از اولات همٌن شداٌد و سختىها
ؾ َ
اب َلهُ َربُّهُ فَ َ
«فَا ْ
ص َر َ
ست َ ٰج َ
است که زمٌنهى پٌدا شدن امداد الهى و راه نجات رابرای انسانها اماده میسازد ،واز
جانب دٌگر درخواست خالصانه از پروردگار با عظمت است ،که زمٌنه استجابت و
عناٌت را بهعمل می آورد .طوریکه در آٌه مبارکه در ٌافتٌم که  :پروردگار با عظمت
به خاطر اخالص و صدالت ٌوسؾ دعاٌش را اجابت کرد او را از َمکر و ِفتنۀ زن
عزٌزمصر و زنان همدمش نگاه داشت؛ واو را بر عصمت و پاکدامنى پاٌدار کرد .والعا ً
هم پاكدامنى و ِعفاؾ ،موجبات اِستجابت دعا را فراهم مىسازد .طوریکه دعاى ٌوسؾ
علٌه السالم براى مصون ماندن از كٌد فرٌب و خدعه زنان مصر سرٌعا ً مستجاب شد.
جاب» ،رمز سرعت است.
زٌرا حرؾ «فا » در«فَا ْست َ َ
ع ْنهُ َک ٌْ َد ُه هن» آٌۀ مبارکه به اٌن والعٌت انکار ناپذٌر اشاره دارد که:
ؾ َ
در جملۀ «فَ َ
ص َر َ
هر کسیکه به هللا متعال پناه ببرد ،محفوظ مىماند .در ضمن نباٌد فراموش کنٌم که در
بسٌاری ازاولات عمل دشمن به نفع انسان هم تمام میشود .دشمن ٌوسؾ علٌه السالم
را محکوم به زندان ساخت وهمٌن امرموجب نجات وخالصی وی ازکٌد وفتنه زلٌخا شد .
س ِمٌ ُع همو دعاى پناه جوٌان را مىپذٌرد .ا َ ْلعَ ِلٌ ُم (»)34زٌرا هللا متعال دعای
«إِنههُ ُه َو اَل ه
دعوتگر را شنٌده و راستی را از دروغ باز میشناسد ،او شنوای صداها و دانای نٌّتها و
اعمال است .به احوال و مکنونات للب و نٌات انسان ها آگاه ودانا است .بدٌن ترتٌب
ٌوسؾ در زٌر ساٌهى الطاؾ و توجه هللا متعال  ،محنت و آزماٌش سومش را به سالمت
پشت سر نهاد.

ٌن ﴿﴾ٖ۵
ث ُ هم َبدَا لَ ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َرأ َ ُوا ْاْل ٌَا ِ
ت لَ ٌَ ْ
س ُجنُنههُ َحتهى ِح ٍ

سپس بعد از آنکه عالمات (پاکی ٌوسؾ) را دٌدند؛ تصمٌم گرفتند تا مدتی او را زندانی
کنند)ٖ۵(.
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ٌن ( :» )46رفتن ٌوسؾ به زندان
«ث ُ هم بَ ٰدا لَ ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد ٰما َرأ َ ُوا ا َ ْْل ٌٰا ِ
ت لٌََ ْ
س ُجنُنههُ َحتّٰى ِح ٍ
سرآؼاز محنت چهارم ٌوسؾ علٌه السالم است .محنت زندان که آخرٌن آزماٌش او نٌز
به شمار مىرود و هر آنچه بعد از آن پٌش آمد گشاٌش و آساٌش بود؛ بعد از اٌنکه
نشانههای پاکدامنی و وارستگی ٌوسؾ ،بر عزٌز و ٌاورانش چنٌن نماٌان شد که از روی
مصلحت و به خاطر بر چٌدن سفرۀ بدنامی وختم به شاٌعههاٌی که در اٌن باره مٌان
مردم سر زبانها بود ،خاموش وپاٌان دهند و درلضاوت مردم ،برائت زلٌخا را به
کرسی بنشانند .همچنان احتمال دارد که عزٌز خواسته باشد تا با زندانی نمودن ٌوسؾ
علٌه السالم ،مٌان وی و زنش مانع اٌجاد کند.
به تؤسؾ باٌد گفت ٌن زن عاشك شد ،مردان متعدّد وشخصٌت های بزرگ ٌک کشور
نتوانستند اٌن رسواٌى را چارهاندٌشى كنند؛ بنا ً فٌصله کردند که ٌوسؾ را تا مدتی ؼٌر
معٌن که چه بسا طوالنی ٌا کوتاه خواهد بود ،به زندان افکنند.
مالحظه بفرماٌٌد ولتى دستگاه لضاٌى بر طبك خواسته سٌاستمداران و افراد ذى نفوذ
تصمٌم مىگٌرد ،مدّت زمان زندان نٌز نامش ّخص است .نباٌد فراموش کرد که :زٌباٌى،
همٌشه خوشبختىآور برای انسان نمیباشد ،بلکه دردسرهای را هم دربر دارد.
رواٌت شده است ولتى همسرلدرتمندترٌن شخص مصر ٌعنی عزٌزمصر ٌوسؾ را
مطٌع و رام نشده ٌافت و از او نا امٌد شد ،به حٌلهى دٌگرى پناه برد؛ به اٌن معنى به
شوهرش گفت :اٌن بردهى عبرانى آبروى مرا پٌش مردم برده است و به آنها مىگوٌد :او
چنٌن درخواستى را از من کرده است ،اکنون من نمىتوانم چٌزى بگوٌم .بنابراٌن ٌا به
من اجازه بده بٌرون بروم و از خود دفاع کنم ،و ٌا او را زندانى کن .در اٌن مولع عزٌز
مصر زندانى کردنش را مصلحت دٌد.
ممتضای عدالت اٌن بود که ٌوسؾ بهخاطر صدالت و طهارتش مورد احترام و تکرٌم
والع شود و همسر عزٌز بهعنوان جناٌتکار مجازات گردد اما حکم برعکس گرفته شد.
ٌوسؾ پاک و مطهر محکوم به زندان شد و لربانی سمعه و شخصٌت زنی شد که کرامت
خود و همسرش را زٌر سإال برده بود و خواسته بود لکهی ننگ و عار بر پٌشانی او
بنهد .حکم به برائت اٌن زن داده شد و ٌوسؾ پاک محکوم به زندان گردٌد و برای چند
سال (هفت سال) در زندان ماند.
ابن عباس مینوٌسدٌ :وسؾ را بر االؼى نشاندند و طبل زنان بانگ برمىداشتند که
ٌوسؾ عبرانى لصد تجاوز به خانم عزٌز را کرده و درسزای اٌن عمل زشت او را به
زندان مىبرند .ابو صالح گفته است :هر ولت ابن عباس اٌن حدٌث را باز مىگفت
مىگرٌست (.البحر .).ٖٓ۳/۵
خوانندۀ محترم !
درزندانی شدن ٌوسؾ از رحمت حكتعالی بر حك ٌوسؾ بود که وی را به بال رفعت داد
تا درجهاش را واالتر گردانٌده و برائتش را در همه جا نماٌان و آفتابی سازد.
در آٌات متبرکه ذٌل ( 36الی  -6 )40موضوع ٌوسؾ در زندان و دعوت کردن از
زندانٌان به دٌن توحٌدی خالص  ،بحث بهعمل میآٌد .

ْص ُر َخ ْم ًرا َولَا َل ْاْل َخ ُر ِإنًِّ
َو َد َخ َل َم َعهُ ال ِ ّ
ان لَا َل أ َ َح ُد ُه َما ِإ ِنًّ أ َ َرا ِنً أَع ِ
سجْ َن فَت َ ٌَ ِ
سً ُخب ًْزا تَأ ْ ُك ُل ال ه
طٌ ُْر ِم ْنهُ نَ ِبّئْنَا بِتَأ ْ ِوٌ ِل ِه إِنها نَ َرانَ ِم َن
أ َ َرانًِ أَحْ ِم ُل فَ ْوقَ َرأْ ِ
سنِ َ
ٌن ﴿﴾ٖ۶
ا ْل ُمحْ ِ
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و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزى] ٌكى از آن دو گفت« :من خواب دٌده ام
که(انگور برای) شراب می فشارم » و دٌگری گفت«:من خواب دٌده ام که نان بر سر
حمل می کنم  ،پرندگان از آن می خورند  ،ما را از تعبٌر آن آگاه کن  ،بی گمان ما تو را
از نٌکو کاران می بٌنٌم »)ٖ۶(.
ان»ٌ :وسؾ با دو جوان از جوانان خدمتکار دربار شاهٌ ،کجا
« َو َد َخ َل َم َعهُ اَل ّ
سِجْ َن فَت َ ٌٰ ِ
راهی زندان عمومی شدندٌ ،کى از آنها خباز و دٌگرى سالى شاه بود .آنها متهم بودند
که مىخواستند شاه را مسموم کنند .به لولی :آن دو با همدستی ٌکدٌگردرؼذای ملک
سمی رٌختند ،سپس سالی از اٌن کارخوٌش پشٌمان شد و به پادشاه گفت :اٌن ؼذا را
نخور که مسموم است .آن دو ؼالم چون ٌوسؾ را دٌدند به او انس و ا ُلفت ٌافتند.
ْص ُر َخ ْمرا ً»; ابنجرٌر طبری مینوٌسد :آن دو از ٌوسؾ راجع
« ٰلا َل أ َ َح ُد ُه ٰما ِإ ِنّی أ َ ٰرانِی أَع ِ
به علم و دانش اش پرسٌدند ،گفت :من تعبٌر خواب را میدانم .آنـگاه از وی درباره
خوابهاٌی که دٌده بودند ،سإال کردند چنانکه خداوند متعال حکاٌت میکند :سالى گفت:
من در خواب دٌدم که آب انگور مىگٌرم تا شراب بشود و آن را به شاه بدهمٌ .عنی :در
خواب دٌدم که برای ساختن شراب ،انگور میفشارمَ «،و ٰلا َل ا َ ْْل َخ ُر إِ ِنّی أ َ ٰرانِی أَحْ ِم ُل فَ ْوقَ
سی ُخبْزا ً تَأ ْ ُک ُل اَل ه
طٌ ُْر ِم ْنهُ »«و دٌگری» ٌعنی :آن ؼالم نانوا «گفت :من خواب دٌدم
َرأْ ِ
سبَد ) نانی را برداشتهام که پرندگان از آن میخورند.
که روی سرم ت ُکری ( َ
باٌد ٌاد آور شد خوابها را نباٌد ساده نگری کنٌم ،در برخی از اولات در خواب اسرارى
نهفته است .ودر اٌن هٌچ جای شکی نٌست که :ممكن است انسانهاى عادّى نٌز
خوابهاى مهمى ببٌنند.
س ِن َ
ٌن ( ;»)58خوابها را براى ما تعبٌر کن ،ما معتمدٌم
ک ِم َن ا َ ْل ُمحْ ِ
«نَ ِبّئْ ٰنا ِبتَأ ْ ِوٌ ِل ِه ِإنّٰا نَ ٰرا َ
که شما بهترٌن تعبٌر کنندهى خواب استىٌ .عنی :از تعبٌر خوابهاٌی که بر تو حکاٌت
کردٌم »همانا ما تو را از نٌکوکاران میبٌنٌم» ٌعنی :ما تو را از کسانی ٌافتهاٌم که در
عبادتشان راستگو و در طاعت نٌکوکاراند؛ افزون بر کمال خلمت و جمال مروت که در
تو مشهود است .انسان همه جا مىتواند مثمر ثمر باشد ،حتّى در زندان .نٌكوكاران همه
جا حتّى در زندان مورد احترام و پناهگاه مردم هستند.حتّى مجرمان و گناهكاران نٌز
براى نٌكوكاران ،جاٌگاه شاٌستهاى لاٌلند.
بنا ً باٌد گفت که انسان ّاول نٌكوكارى خود را به اثبات رساند  ،سپس به تبلٌػ دٌن
بپردازٌد .بهطور مثال ٌوسؾ زمانیکه در نظر مردم نٌكوكار شناخته شدٌ ،عنی لبل از
اٌنکه ٌوسؾ به تعبٌر خواب دوستان زندانى خوٌش بپردازد ،به تبلٌػ و ارشاد آنان
پرداخته و به ٌكتاپرستى آنان را دعوت مینمود.

عله َم ِنً
لَا َل َال ٌَأ ْ ِتٌ ُك َما َط َعام ت ُ ْر َزلَا ِن ِه ِإ هال نَبهأْت ُ ُك َما بِتَأ ْ ِوٌ ِل ِه لَ ْب َل أ َ ْن ٌَأ ْ ِت ٌَ ُك َما َذ ِل ُك َما ِم هما َ
اَّلل َو ُه ْم بِ ْاْل ِخ َر ِة ُه ْم كَافِ ُر َ
َر ِبًّ إِ ِنًّ ت َ َر ْكتُ ِملهةَ لَ ْو ٍم َال ٌُ ْؤ ِمنُ َ
ون ﴿﴾ٖ۷
ون بِ ه ِ

ٌوسؾ گفت :پٌش از آنکه ؼذایتان به شما برسد ،وتناول کنٌد ،شما را از تعبٌر
خوابتان آگاه خواهم ساخت ،اٌن (تعبٌر خواب) که به شما میگوٌم از چٌزهاٌی است که
پروردگارم به من آموخته است .همانا من آٌٌن لومی را که به خدا اٌمان نمی آورند  ،و
آنان به (سرای) آخرت (نٌز) کافرند ،ترک کرده ام)ٖ۷(.
ٰ
ٰ
مفسر شٌخ صابونی در تفسٌر اٌن آٌۀ مبارکه مینوٌسد«:لا َل ٰال ٌَأْتٌِک ُٰما َ
ط ٰعام ت ُ ْر َزلانِ ِه إِال ّٰ
نَبهأْتُک ُٰما ِبتَأ ْ ِوٌ ِل ِه لَ ْب َل أَ ْن ٌَأْتٌَِک ُٰما» لبل از اٌن که برایتان خوراک بٌاورند ،حمٌمت تعبٌر آن

65

را به شما خبرمىدهمٌ .وسؾ به آنها گفت:که من داراى معجزات ازجمله دانستن«ؼٌب»
به اِذن هللا هستم تا بدٌن وسٌله ممدمات فراخوانى آنها را به سوى اٌمان فراهم کند.
امام بٌضاوى مى فرماٌدٌ :وسؾ خواست لبل از جواب دادن به سإالشان و لبل از
برآوردن حاجتشان آنان را به توحٌد هداٌت کند و آنها را به دٌن راستٌن و استوار
ارشاد نماٌد ،همچنان که دٌگر پٌامبران نٌز از اٌن روش استفاده کردهاند .و براى آن که
اعتماد آنها را جلب کند تا صدق او را در دعوت و تعبٌر بپذٌرند ،لبل از هر چٌز از
«خبر دادن از ؼٌب» به عنوان معجزهى خود استفاده کرد.
عله َمنِی َر ِبّی»; ٌعنى خبر دادن از ؼٌب ،کهانت و ستارهبٌنى و نجومگرى
« ٰذ ِلک ُٰما ِم ّٰما َ
نٌست ،بلکه وحى و الهامى است از جانب خدا که به من اِلما مىشود.
« ِإ ِنّی ت َ َر ْکتُ ِملهةَ لَ ْو ٍم ٰال ٌُ ْؤ ِمنُ َ
اَّلل» :هللا از اٌن جهت آن علم را به من اختصاص داده
ون ِب ّٰ ِ
است که من از خاندان نبوت هستم و دٌن لوم مشرک را رها کردهام که به خدا اٌمان
ندارند.
ٰ
« َو ُه ْم ِب ْاْل ِخ َر ِة ُه ْم کافِ ُر َ
ون ( ;»)48روز لٌامت را تکذٌب مىکنند .بر دو اصل مهم
تؤکٌد نهاد و آن اٌمان به هللا متعال و روز آخرت است؛ چون آن دو بزرگترٌن ارکان
اٌمانند .و لفظ ( ُهم) به منظور تؤکٌد تکرار کرده است.
خوانندۀ محترم!
چرا ٌوسؾ علٌه السالم خواب آن دو نفر را فورا ً تعبٌر نكرد و آن را به ولتى دٌگر و
ساعتى بعد موكول كرد؟
دراٌن مورد امام فخر رازی مفسر مشهور جهان اسالم در تفسٌر كبٌر مینوٌسد:
ـ ٌوسؾ علٌه السالم مىخواست آنها را در انتظار لرار دهد تا كمى تبلٌػ و اِرشاد كند،
شاٌد شخص اعدامى اٌمان آورد و با حسن عالبت از دنٌا برود.
ـ ٌوسؾ مىخواست با بٌان نوع ؼذاٌى كه نٌامده ،اعتماد آنان را جلب كند.
ـ مىخواست آنها را تشنهتر كند تا بهتر بشنوند.
ـ ودر نهاٌت حضرت ٌوسؾ علٌه السالم می خواست :چون تعبٌر خواب ٌكى از آنها
اِعدام بود ،كمى ذهن وی را مصروؾ مسائل دٌگر بسازد تا شنٌدن خواب اعدام براٌش
سخت تمام نشود.
بنا ً در رساندن احکام الهی به مردم؛ در صورت ممکن از فرصتها ،باٌد به بهترٌن
وجه استفاده بهعمل آرٌد .مالحظه فرمودٌد که ٌوسؾ علٌه السالم لبل از تعبٌر خواب،
به چه شٌوۀ دلٌك وحساب شده  ،كار فرهنگى و اعتمادى خود را شروع كرد.
علمای اسالم بدٌن نظر اند :که گاهى براى تؤثٌرگذارى بٌشتر ،الزم است انسان لدرت
علمى و كماالت خود را به دٌگران هم عرضه كند .باٌد گفت :در مجموع اٌن بٌان ٌوسؾ
دلٌل بر آن است که برای فرد ناشناس جاٌز است تا از خودش توصٌؾ کند برای اٌنکه
شناخته شود و از او بهره گرفته شود.

وب َما ك َ
ش ًْ ٍء
اَّلل ِم ْن َ
َان لَنَا أ َ ْن نُش ِْرنَ ِب ه ِ
َواتهبَ ْعتُ ِملهةَ آبَائًِ ِإب َْرا ِهٌ َم َو ِإ ْ
سحَاقَ َوٌَ ْعمُ َ
َذ ِلنَ ِم ْن فَ ْ
شك ُُر َ
اس َال ٌَ ْ
ون ﴿﴾ٖ۸
علَ ٌْنَا َو َ
َّللا َ
ض ِل ه ِ
اس َولَ ِك هن أ َ ْكث َ َر النه ِ
علَى النه ِ

بلکه دٌن پدرانم ابراهٌم و اسحك و ٌعموب را پٌروی کرده ام ،برای ما شاٌسته نٌست که
با هللا چٌزی را شرٌک گردانٌم ،اٌن (اٌمان و توحٌد) از فضل هللا بر ما و بر مردم است،
ولی بٌشتر مردم شکر گزاری نمیکنند)ٖ۹(.
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وب»; آنگاه ٌوسؾ علٌهم السالم به منظور
« َو ِاتهبَعْتُ ِملهةَ ٰآبائِی إِب ْٰرا ِهٌ َم َو إِ ْ
س ٰحاقَ َو ٌَ ْعمُ َ
ترؼٌب دو رفٌك زندانی اش بر اٌمان آوردن به هللا متعال افزود :من دٌن پدرانم ابراهٌم،
اسحاق و ٌعموب را پٌروی کردهام از اٌن رو تنها پروردگارم را به ٌگانگی پرستش نموده
و دٌن را برای وی خالص گردانٌدهام .ممصود اٌن است که نشان دهد که وی متعلك به
خاندان نبوت است تا بدٌنترتٌب رؼبت آنها را به شنٌدن نصاٌح اش تموٌت کند ودرنتٌجه
بٌشتر به گفتهى او اعتماد کنند .از جانب دٌگر افتخار به پدران و پٌروى از آنان در
صورتى كه راه ّ
حك و توحٌد را پٌموده باشند ،پسندٌده و رواست.
باٌد ٌادآور شد که :اصالت خانوادگى،همچنان كه در ساختار شخصٌّت انسان نمش وذی
تاثٌر میباشد  ،اٌن امردر پذٌرش مردم نٌز اثربسزاٌی دارد.بنابر همٌن منطك است که
حضرت ٌوسؾ علٌه السالم براى معرفى خود ،به پدران خود كه انبٌاى الهى استند تكٌه
مىكند تا هم اصالت خانوادگً اش را ارائه دهد و هم لداست دعوت خود را.
معرفى خود به
البته اٌن همان روشى کاری است که :پٌامبر صلى هللا علٌه وسلم نٌز در ّ
كار مىبرد و مىفرمود :من همان پٌامبر ا ّمى هستم كه نام و نشانم در تورات و انجٌل
آمده است.
ٰ
« ٰما ٰک َ
ان لَنا أ َ ْن نُ ْ
اَّلل ِم ْن ش َْی ٍء»; آخر برای ما سزاوار نٌست که چٌزی را با هللا
ک ِب ّٰ ِ
ش ِر َ
متعال شرٌک لرار دهٌم ؛ اٌن دٌن استوار – ٌعنی توحٌد پروردگار و شرک نٌاوردن به
وی از عناٌات الهی بر ما و بر مردم است .
ک ِم ْن فَ ْ
اس» :اٌن اٌمان و توحٌد از فضل خدا است که به ما
علٌَ ْٰنا َو َ
َّللا َ
ض ِل َ ّٰ ِ
علَى اَلنّٰ ِ
« ٰذ ِل َ
رسالت عطا کرده و براى مردم پٌامبران فرستاده است تا آنها را راهنماٌى و ارشاد کنند.
شک ُُر َ
اس ٰال ٌَ ْ
ون ( ;»)5:در اٌن هٌچ جای شکی نٌست که :تعالٌم أنبٌا ،
« َو ٰل ِک هن أ َ ْکث َ َر اَلنّٰ ِ
نعمتى الهى و سزاوار شكر و سپاس است .ولی اکثر مردم فضل وکرم هللا متعال را بر
نعمت هداٌت و اٌمان شکر نگذاشته و بٌشترشان به وحدانٌتش الرار نمیکنند .باٌد گفت:
که پشت كردن به راه أنبٌا  ،بزرگترٌن كفران نعمت است .در ضمن باٌد گفت که:
اكثرٌّت ،همٌشه معٌار شناخت صحٌح نٌست.
باٌد گفت که :ج ّد انسان ،در حكم پدر انسان است و «أب» به او نٌز اطالق شده است.
بنابر همٌن بنٌاد است که ٌوسؾ ،ابراهٌم و اسحاق را نٌز پدر نامٌد.
ودر ضمن ابنعباس (رض) با استدالل به همٌن آٌه ،برای »جد :پدربزرگ» سهمی
همچون پدر در ارث لاٌل بود.
بعد از اٌن که ٌوسؾ دٌن حمٌمى را براى آنان به بٌان وتوضٌح گرفت  ،و به صورتى
نٌکو بر فساد دٌن آن دو گروه استدالل کرد ،در رابطه با فساد عبادت بتها گفت:

سجْ ِن أَأ َ ْر َباب ُمتَفَ ِ ّرلُ َ
ار ﴿﴾ٖ۹
ٌَا َ
َّللاُ ا ْل َو ِ
ص ِ
احبًَ ِ ال ِ ّ
ون َخٌْر أ َ ِم ه
اح ُد ا ْلمَ هه ُ

(ٌوسؾ گفت ):ای دوستان زندانی ام! آٌا معبودهای پراگنده بهتر است ٌا هللا ٌگانه ؼالب
(بر همه مخلولات))ٖ۳(.
و بعد از ممدمۀ فوق ،اٌنک ولت آن رسٌده که ٌوسؾ آن دو جوان را بهسوی دٌن حك
دعوت نماٌدٌ :وسؾ علٌه السالم در خطاب به دو تن ؼالمی که در زندان همراهش
بودند گفت :اى ٌاران زندانى من!آٌا پرستش خداٌان آفرٌده شده و متفرق برای انسان بهتر
است ٌا عبادت هللا ٌگانۀ لهار؟ پٌداست که عبادت هللا ٌگانه بهتر است؛ زٌرا اوست که هم
آفرٌده و هم روزی بخشٌده است پس فمط او سزاوار پرستش میباشد.
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مفسران درتفاسٌر خوٌش در مورد شخصٌت حضرت ٌوسؾ علٌهم السالم می نوٌسند :
انسانها سه دستهاند :گروهى لالب پذٌرند ،مثل آب و هوا كه از خود شكلى ندارند ودر
هر ظرفى به شكل همان ظرؾ در مىآٌند .گروهى نفوذ ناپذٌر و مماوم هستند ،همچون
آهن و فوالد كه در برابر فشار بٌرونى اٌستادگى مىكنند .اما گروهى سوم شخصٌت هاٌی
اند شخصٌت شان چنان عالی است که  :دٌگران را به رنگ ّ
حك درمىآورندٌ .وسؾ علٌه
السالم نمونهاى از انسانهاى دسته سوم است كه در زندان نٌز از مشرن ،مو ّحد مىسازد.
درضمن لابل ٌاد دهانی میدانم که مبلػ باٌد از همه اوضاع واحوال برای رساندن حك از
هر امکان وهر زمان استفاده بهعمل ارد .ودر اٌن هٌچ جای شکی نٌست که انسان در
برابر هم نشٌنان خود نٌز مسئول است .بنابر همٌن حکم است که ٌ :وسؾ علٌه السالم به
مجرد اٌنکه میداند که دو زندانی به تعبٌر خواب ٌوسؾ نٌاز دارند ،فرصت را ؼنٌمت
شمرده وبه کار تبلٌؽاتی خوٌش ؼرض رساندن حك آؼاز می نماٌد  .درضمن باٌد ٌاد آور
شد که :اعتماد به توحٌد اساس اٌمان است .بنا ً ٌوسؾ علٌه السالم سرآؼاز دعوت خود
را مبحث توحٌد اختصاص می دهد.

َما ت َ ْعبُد َ
َّللاُ ِب َها ِم ْن
ُون ِم ْن دُونِ ِه إِ هال أ َ ْ
س َما ًء َ
س هم ٌْت ُ ُمو َها أ َ ْنت ُ ْم َوآبَا ُؤ ُك ْم َما أ َ ْن َز َل ه
اس
ان ِإ ِن ا ْل ُح ْك ُم ِإ هال ِ ه ِ
َّلل أ َ َم َر أ َ هال ت َ ْعبُدُوا ِإ هال إٌِها ُه َذ ِلنَ ال ِ ّدٌنُ ا ْلمَ ٌِّ ُم َولَ ِك هن أ َ ْكث َ َر النه ِ
ُ
س ْل َط ٍ
َال ٌَ ْعلَ ُم َ
ون ﴿ٓ﴾۴

شما به جای هللا (چٌزی را) نمی پرستٌد ،مگر نامهاٌی را که خود ونٌاکان تان به آنها
داده اٌد  ،خداوند هٌچ دلٌلی وبرهانی بر (اثبات) آنها نازل نکرده است  ،فرمانرواٌی
(کائنات) تنها از هللا است و امر کرده که جز او را نپرستٌد ،اٌن است دٌن راست و
استوار ،ولی بٌشتر مردم نمیدانند)۴ٓ(.
« َما ت َ ْعبُد َ
س هم ٌْت ُ ُمو َها أَنت ُ ْم َوآبَا ُؤکُم»; ای جماعت! آنچه را که
ُون ِمن دُونِ ِه ِإ هال أ َ ْ
س َما ًء َ
پرستش می کنٌد جز أسما تو خالی چٌزی نٌستند که شما آنها را خداٌان می نامٌد ،آنها
دارای لدرت و تسلطی نمی باشند ،اٌنان بهجز از جمادات بٌجان و روح ،چٌزی بٌشتری
نٌستند ،که نه سودی به شما مٌرسانند ونه فاٌده ازآنان برای شما متصور است .
س ْل َ
« هما أ َ َ
ان»; پس اٌن شما و پدرانتان بودهاٌد که اٌن اشٌا بیزبان و
َّللاُ ِب َها ِمن ُ
نز َل ه
ط ٍ
ناشنوا را به زعم خود به خداٌی گرفتهاٌد و به ٌمٌن هللا متعال بر درستی پرستش آنها
هٌچ دلٌل لاطع و برهان روشنی نازل نکرده است.
َّلل » :پس بدانٌد که حکم در آسمانها و زمٌن و در همۀ گسترۀ هستی از
« إِ ِن ا ْل ُح ْک ُم إِ هال ِ ه ِ
فرمان ؼٌر الهى ،گردن خم نکنٌد  .زٌرا
آن هللا ٌگانۀ الشرٌک است ،در برابر هٌچ
ِ
فرمان دادن تنها ّ
حك ذات پروردگار است.
«أ َ َم َر أ َ هال ت َ ْعبُدُوا إِ هال إٌِهاهُ »; فرمان داده است که فمط او را پرستش کنٌد؛ چون جز او که
دارای عظمت و جالل است ،هٌچ کس استحماق پرستش را ندارد.
اوست که به عدل حکم نموده و به حك فٌصله مینماٌد ،او خود فرمان داده که ؼٌر وی
را به ٌگانگی نخوانده و جز او را به پرستش نگٌرٌد .عبادت خالصانه (توحٌد) ،راه
مستمٌم و پابرجاست.
ک ال ِ ّدٌ ُن ا ْلمَ ٌِّ ُم»; بنا ً انمٌاد و فرمان پذٌری تام و تمام و خضوع و فروتنی کامل از
« َذ ِل َ
آن اوست؛ هر لانونى جز لانون الهى متزلزل است .اخالص در عبادت که شما را بدان
دعوت میدهم همان دٌن مستمٌم است که در آن کجی و کاستی نٌست.

68

«دٌن لٌم »;
ٌعنی :دٌن مستمٌم و درست است »ولی بٌشتر مردم نمیدانند» اٌن حمٌمت را که فمط اٌن
دٌن ،دٌن درست و اٌن راه ،راه مستمٌم است.
اس َال ٌَ ْعلَ ُم َ
ون (« ;»)62دٌن لٌم » ٌعنی :دٌن مستمٌم و درست است
« َولَ ِک هن أ َ ْکث َ َر النه ِ
«ولی بٌشتر مردم اٌن را نمیدانند» و از اٌن رو عبودٌت را برای حكتعالی خالص
نمیسازند.از اٌن رو به پرستش چٌزی مصروؾ اند که ؛ سود و زٌانی از آن نمىخٌزد.
با تؤسؾ باٌد گفت که :بٌشتر مردم به استوارى دٌن هللا جاهل اند .اٌن عده از انسانها
(ٌا جاهل بسٌط اند كه به جهل خود آگاه نٌستند ،وٌا هم ٌا هم جاهل مر ّكب كه خٌال
مىكنند مىدانند ،ولی در والعٌت نمی دانند ).ونباٌد فراموش کنٌم که :همٌن مرض
خطرناک جهل ونادانى است ،که زمٌنهساز پٌداٌش شرن در بٌن انسانها میگردد.
شٌخ صابونی در تفسٌر خوٌش در مورد شٌوۀ دعوت ٌوسؾ علٌه السالم مینوٌسد:
ٌوسؾ علٌه السالم دعوت آنها را پله به پله انجام داد و آنها را به پذٌرش دلٌل و حجت
ملزم کرد .به اٌن معنى که اول برترى توحٌد را بر اِتخاذ خداٌان متعدد براى آنان بٌان
کرد .آنگاه با دلٌل و برهان ثابت کرد که آنچه را که مردم خداٌان مىخوانند و آنها را
پرستش مىکنند شاٌستگى الوهٌت و پرستش را ندارند .آنگاه بر دٌن مستمٌم ٌعنى پرستش
خداى ٌگانه ،خداى واحد و فرٌادرس تؤکٌد نهاد .چنٌن روشى در دعوت به سوى هللا
متعال داراى حکمت است؛ چون راهنماٌى و ارشاد و پند و اندرز را اول ارائه داده است.
خواننده محترم !
در آٌات (  41الی  -۳ ) 44به موضوعاتی متعلك به تعبٌر خواب دو جوان در زندان،
وموضوع تعبٌر خواب پادشاه مصر ،اشاره بهعمل میآٌد:در لدم اول به تفسٌر و تعبٌر
خواب آن دونفر زندانی پرداخته و مىفرماٌد:

ب فَتَأ ْ ُك ُل ال ه
طٌ ُْر
س ِمً َربههُ َخ ْم ًرا َوأ َ هما ْاْل َخ ُر فٌَُ ْ
ٌَا َ
سجْ ِن أ َ هما أ َ َح ُد ُك َما فٌََ ْ
ص ِ
احبًَ ِ ال ِ ّ
صلَ ُ
ان ﴿ٔ﴾۴
ً ْاِل َ ْم ُر الهذِي فٌِ ِه ت َ ْ
ِم ْن َرأْ ِ
ست َ ْفتٌَِ ِ
س ِه لُ ِض َ

ای دوستان زندانی ام! اما ٌکی از شما [از زندان رهاٌی میٌابد و] به آلای خود شراب
مینوشاند ،اما آن دٌگری به دار کشٌده میشود و پرندهها از سر او میخورند( .باز
گفت ):امری که شما دوتن جوٌای (تعبٌر آن) از من شدٌد ،لطعً و حتمً است)۴ٔ(.
ٌوسؾ علٌه السالم طی خطابه ای به دو رفٌك زندانی خود گفت  :حاال به تعبٌر خواب
شما پرداخته پس اٌن تعبٌر را بشنوٌد؛ آن شخصی اولی که سالی پادشاه بوده و درخواب
دٌده است که انگور میفشارد وعصارهى شراب مىگٌرد ،از زندان آزاد مىشود و به
ُ
شؽل پٌشٌن ولبلی خوٌش ٌعنى سالىگرى بازمىگردد و آلاى خود را شراب مینوشاند،
اما آن شخص دوم که نان را در خواب بر سر خود دٌده است محکوم به اِعدام شده و
جسدش به دار آوٌخته میشود تا پرندگان بر سرش منمار زنند و از گوشتش بخورند.
لابل تذکراست که :معبّر مىتواند تعبٌر خواب راکسی را تعبٌر و بٌان کند،
بادرنظرداشت اٌنکه خواب ناگوار باشد.
در بعضی از تفاسٌر به نمل از ابنمسعود (رض) آمده است :بعد از آنکه ٌوسؾ خواب
آنان را تعبٌر کرد ،گفتند :ما اصالً چنٌن خوابی ندٌده بودٌم ،بلکه فمط میخواستٌم مهارتت
را در تعبٌر خواب بٌازماٌٌم.
ان ( :»)52اما ٌوسؾ علٌه السالم درجواب
آنگاه گفت« :لُ ِض َی ا َ ِْل َ ْم ُر اَلهذِی فٌِ ِه ت َ ْ
ست َ ْفتِ ٌٰ ِ
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شان فرمود« :امری که شما دو تن از من جوٌا شدٌد ،فٌصله شده است» ٌعنی :تعبٌری
که من از خوابهای فرضی شما کردم ،تحمك خواهد ٌافت و به والعٌت خواهد پٌوست.
چنانکه در حدٌث شرٌؾ آمده است« :خواب بهپای پرندهای آوٌخته است تا آنگاه که
تعبٌر نشود ،پس چون تعبٌر شد ،محمك میشود».
باٌد گفت :تعبٌر خواب ٌوسؾ علٌه السالم صرؾ پٌشبٌنى ،حدس وگمان نمیباشد ،بلكه
خبر لطعى از جانب پروردگار با عظمت است .پس آنگونه که ٌوسؾ خبر داده بود،
هردو خواب به همان صورت تحمك ٌافت.

َولَا َل ِللهذِي َظ هن أَنههُ نَاجٍ ِم ْن ُه َما ْ
ش ٌْ َطا ُن ِذ ْك َر َر ِبّ ِه فَلَ ِب َ
ث
ساهُ ال ه
اذك ُْرنًِ ِع ْن َد َر ِبّنَ فَأ َ ْن َ
سجْ ِن بِ ْ
سنِ َ
ٌن ﴿ٕ﴾۴
ض َع ِ
فًِ ال ِ ّ

و (ٌوسؾ) به ٌکی از آن دو که گمان میکرد رهاٌی میٌابد ،گفت :مرا نزد صاحبت
(سلطان مصر) ٌاد کن ،ولی شٌطان از ٌادش برد که پروردگارش را (برای نجات
خوٌش) ٌاد کند ،بنابراٌن ٌوسؾ چند سال در زندان ماند)۴ٕ(.
« َو ٰلا َل ِللهذِی َ
ظ هن أَنههُ ٰناجٍ ِم ْن ُه َما»; ٌوسؾ به آن سالٌى که گمان میکرد نجات میٌابد
ک» :مرا نزد آلاٌت پادشاه با اوصاؾ و داستانم ٌاد کن و به وی
گفت « :ا ُ ْذک ُْرنِی ِع ْن َد َر ِبّ َ
خبر ده که بر من ظلم شده و بیهٌچ جرمی در زندان به سر میبرم ،امٌد است که
دستور آزادیام را صادر فرماٌد.
لابل تذکر است که :هر تماضاٌى بهمثابه رشوه نمیباشد ٌ ،وسؾ علٌه السالم براى تعبٌر
خواب ،مزد و رشوهاى را درخواست نكرد ،بلكه گفت :مظلومٌتم را به شاه برسانٌد .والعا ً
هم زندان چه عذابی سخت و رنجی جانکاه است.
وبراى اثبات بى گناهى و پاكى خوٌش انسان باٌد از هر طرٌك سالم براى رساندن شكواى
خود به گوش مسئوالن استفاده نماٌد.
ٌوسؾ فمط گمان میکرد که آن شخص آزاد میشود و به اٌن امر ٌمٌن نداشت؛ زٌرا
تعبٌرکننده خواب فمط گمان میکند و گمان مبنای لضاوت اوست.
« َ
ظـ هن»; به معناى اعتماد و علم نٌز استعمال شده است .زٌرا در آٌه لبلٌ ،وسؾ به
صراحت ولاطعٌّت از آزادى ٌكى واعدام دٌگرى خبر داده است .بنابراٌن « َ
ظ هن» در
گمان همراه با شن و تردٌد نٌست( .تفسٌر نور)
اٌنجا به معناى
ِ
ٰ
شٌْطا ُن ِذ ْک َر َر ِبّ ِه»; آن برده سالی از زندان آزاد شد و از سوی پادشاه مجددا ً به
«فَأ َ ْن ٰساهُ اَل ه
وظٌفه سالیگری اش گماشته شد ولی شٌطان سفارش ٌوسؾ را از ٌاد و خاطر وی برد.
که اٌن موضوع را به شاه ٌادآور شود وحال ٌوسؾ را براى شاه بٌان نماٌد .وبهصورت
کل باٌد گفت که :آزاد شدن ٌوسؾ از زندان و رفع اتهام از او ،با اهداؾ شٌطان اصالً
ناسازگار بود ،لذا دسٌسه نمود.وطوری دست به توطٌه ابلٌسی زد که آنرا از خاطر آن
شخص آزاده شده به فراموشی بسپارد.
در رواٌتی از ابنعباس و مجاهد ،ضمٌر«ربه» در آٌه مبارکه به ٌوسؾ برمیگردد،
ٌعنی :شٌطان ٌاد پروردگار را از خاطر ٌوسؾ برد و در نتٌجه او چند سال در زندان
بالی ماند .اما صواب تفسٌر اول است »در نتٌجه ٌوسؾ چند سال در زندان ماند»
ِبضع سنٌن :مابٌن سه تا نه سال .اکثر مفسران بر اٌن نظرند که ٌوسؾ هفت سال در
زندان ماند است«.تفسٌر انوار المرآن».
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« فَلَبِ َ
سِجْ ِن بِ ْ
سنِ َ
ٌن ;» 53 .بنا ً ٌوسؾ چندٌنسال در زندان بالی ماند.
ض َع ِ
ث فِی اَل ّ
مفسران گفتهاند :چون ٌوسؾ به مخلوق اعتماد و تکٌه کرد ،چند سال در زندان ماند و
فراموش کرد احتٌاجش را پٌش پروردگار با عظمت پٌش کند.
امام لرطبى مینوٌسد :عبدهللا بن وهب گفته است :اٌوب هفت سال را در بال به سر برد و
ٌوسؾ هفت سال را در زندان.
رواٌت شده است که جبرئٌل به عنوان اعتراض در زندان نزد ٌوسؾ آمد و گفتٌ :وسؾ
چه کسى تو را از کشته شدن به دست برادرانت نجات داد؟ گفت :هللا متعال .گفت :چه
کسى تو را از چاه بٌرون آورد؟ گفت :هللا متعال  .آنگاه گفت :پس چرا هللا را رها کردى
و به مخلوق اعتماد کردى؟ ٌوسؾ گفت :خداٌا کلمهاى بود به اشتباه از زبانم دررفت .اى
خداى ابراهٌم و ٌعموب پٌر! از پٌشگاهت مسؤلت دارم که مرا زٌر پوشش مهر و محبت
خود لرار دهى .آنگاه جبرٌل گفت :کٌفرت اٌن است چند سال در زندان بمانى (.بهنمل از
تفسٌر صفوة التفاسٌر).

ت ُخ ْ
ض ٍر
س ْنبُ َال ٍ
س ْب َع بَمَ َرا ٍ
ت ِ
سبْع ِع َجاؾ َو َ
ان ٌَأ ْ ُكلُ ُه هن َ
َولَا َل ا ْل َم ِلنُ إِ ِنًّ أ َ َرى َ
س ْب َع ُ
س َم ٍ
لر ْؤٌَا ت َ ْعبُ ُر َ
ون ﴿ٖ﴾۴
سا ٍ
َوأ ُ َخ َر ٌَابِ َ
اي إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ِل ُّ
ت ٌَا أٌَُّ َها ا ْل َم ََل ُ أ َ ْفتُونًِ فًِ ُر ْؤٌَ َ

و پادشاه [مصر به بارگاه نشٌنانش] گفت:همانا من در خواب هفت گاو چاق را دٌدم که
هفت گاو الؼر ،آنها را میخوردند ،و هفت خوشه ی سبز و هفت خوشه خشک دٌگر را
دٌدم .ای سران لوم! در باره خوابم به من نظر دهٌد ،اگر خواب را تعبٌر میکنٌد)۴ٖ(.
تاكنون در اٌن سورۀ مبارکه ،چهار بار موضوع خواب مطرح شده است؛ خواب اولی
خواب حضرت ٌوسؾ علٌه السالم بود،خواب دومی وسومی خوابی دو رفٌك زندانى که
با ٌوسؾ علٌه السالم در زندان بودند وخواب هردوی شان توسط وی تعبٌر شد ،وحاال
هم در اٌن آٌۀ مبارکه خواب پادشاه مصر .که مطرح می گردد.
ب ّاول سبب دردسری را برای حضرت ٌوسؾ علٌه السالم بهعمل آورد  ،ولی تعبٌر
خوا ِ
خواب دٌگران ،سبب ّ
عزت او شد .در تورات آمده است :پادشاه ٌن نوبت در خواب دٌد،
گاوهاى الؼر گاوهاى چاق را مىخورند ونوبت دٌگر ،خوشهى سبز در كنار خوشههاى
خشكٌده را دٌد.
سبْع ِع ٰجاؾ»; پروردگار با عظمت با
س ْب َع بَمَ ٰرا ٍ
ت ِ
ان ٌَأ ْ ُکلُ ُه هن َ
رى َ
ک ِإ ِنّی أ َ ٰ
« َو ٰلا َل ا َ ْل َم ِل ُ
س ٰم ٍ
خواب دٌدن ٌن شاه ظالم( ،به شرطى كه تعبٌر كنندهاش ٌوسؾ باشد) ملّتى را از لحطى
نجات مىدهد ،طوریکه پادشاه مصر گفت :ای لوم ! من در خواب دٌدم که هفت گاو
چاق از رودخانهاى خشک شده بٌرون آمدند و پشت سر آنها هفت گاو بسٌار الؼر و
مردنى آمدند و گاوهاى چاق را خوردند.
ً
(مثال گاو
صى دارند.
باٌد گفت که :اشٌا و حٌوانات ،در عالم رإٌا نماد و سمبل مشخ ّ
الؼر ،سمبل لحطى و گاو چاق ،سمبل فراوانى است).
ت ُخ ْ
ت »; ٌعنى همچنٌن خواب دٌدم که :هفت خوشهى
ض ٍر َو أ ُ َخ َر ٌٰا ِب ٰسا ٍ
س ْنبُ ٰال ٍ
« َو َ
س ْب َع ُ
سبز که دانههاٌشان سخت شده بود و هفت خوشهى خشک رادٌدم که دروشده بودند،
خوشه هاى خشک به دور خوشههاى سبز پٌچٌدند و آنها را خوردند.
لر ْء ٌٰا ت َ ْعبُ ُر َ
ون ( ;»)54در اٌن آٌه مبارکه
ای ِإ ْن ُک ْنت ُ ْم ِل ُّ
« ٌٰا أٌَُّ َها ا َ ْل َم ََل ُ أ َ ْفتُونِی ِفی ُر ْء ٌٰ َ
مالحظه می نماٌٌم که :رإسا و لدرتمندان با اندن خاطرهى ناگوارى ،احساس
خطرمىكنند كه مبادا لدرت از آنها گرفته شود.طوریکه در آٌه مبارکه آمده است :ای
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سران لوم! پس اگر به تعبٌر خواب آشناٌی دارٌد ،اٌن خواب را براٌم تفسٌر وتعبٌرکنٌد.
براى تعبٌر خواب ،بٌننده خواب باٌد به اهل آن مراجعه كرد و نباٌد به تعبٌر هركس تو ّجه
واهتمام نمود .و خداوند متعال چون امری را بخواهد ،اسبابش را نٌز آماده میگرداند و
چنانکه خواهٌم دٌد همٌن خواب سبب رهاسازی ٌوسؾ علٌه السالم از زندان شد.

ضؽَ ُ
لَالُوا أ َ ْ
اث أَحْ َال ٍم َو َما نَحْ نُ بِتَأ ْ ِوٌ ِل ْاِلَحْ َال ِم بِعَا ِل ِم َ
ٌن ﴿﴾۴۴

(سران لوم) گفتند :اٌن خوابهای (آشفته و) پرٌشان کننده و بیاساس است و ما به تعبٌر
خوابهای پرٌشان و بیاساس آگاهی ندارٌم)۴۴(.
ض ٰؽ ُ
« ٰلالُوا أ َ ْ
اث أَحْ ٰال ٍم»; اشراؾ لوم گفتند :اٌن خوابت آمٌزهای از خوابهای پرٌشان است
و حمٌمت ندارد .ضحاک گفته است :به معنى خوابهاى کاذب است.
حلم :خواب شورٌده و درهم و دروؼٌنی است که دارای هٌچ حمٌمتی نٌست ،همان گونه
که بر اثر تشوٌشهای درونی و وسواس شٌطان ،خٌاالت دروؼٌن و تصورات بیأساس
به انسان در برخی از حاالت رخ میدهد .
ض ُ
«أ َ ْ
الم»; ٌعنى خوابهاى پراكنده و درهمى كه معّبر نمىتواند سرنخى از آنرا
ؽاث أَحْ ٍ
به دست آورد.
« َو ٰما نَحْ ُن ِبتَأ ْ ِوٌ ِل ا َ ِْلَحْ ٰال ِم بِ ٰعا ِل ِم َ
ٌن ( ;»)55كار را باٌد به اهل کار سپرد  ،خبٌر تعبٌر
مىكند ،ولى ؼٌر كارشناس مىگوٌد خواب پرٌشان و ؼٌر لابل تعبٌر استٌ .عنی اٌنکه
خواب شما هٌچ تفسٌر و حمٌمتی ندارد و ما به تعبٌر خوابهای آشفته دانا نٌستٌم .و
تفسٌر خوابهای آشفته و پرٌشان را نمیدانٌم .وما تؤوٌل امثال اٌن رإٌاى کاذب را
نمىدانٌم (.عدهاى مىگوٌند :معنى آٌه چنٌن است :ما مطلما ً تعبٌر خواب را نمىدانٌم).

رؤٌای پادشاه و خارج شدن ٌوسؾ از زندان;
بعد از چند سالی که ٌوسؾ در زندان سپری کرد ووضعٌت مناسبی برای خالصی از
رنج ومشمت مساعد گردٌد .طوریکه در فوق هم ٌادآور شدٌم  .پادشاه خوابی عجٌب و
ؼرٌبی دٌد ،دٌد که هفت گاو زٌبا از رودخانه بٌرون آمدند و شروع به چرٌدن در
باؼچهای نمودند بعد هفت گاو لبٌح بدمنظر از همٌن رودخانه خارج شدند و گاوهای چاق
زٌبا را خوردند .همچنٌن دٌد که هفت خوشهی گندم سبز زٌبا از سوی هفت خوشهی
خشک مورد هجوم والع شدند و آنها را خوردند .پادشاه از ترس آنچه دٌده بود .از
خواب پرٌد از ساحران و عالمان درخواست کرد خواب او را تعبٌر کنند ولی همگی
عاجز ماندند و جواب لانع کنندهای ندادند .در همٌن زمان سالی پادشاهٌ ،وسؾ را به ٌاد
آورد که چه لدرتی بر تعبٌر خوابها دارد .از پادشاه درخواست کرد او را به زندان
بفرستد تا تعبٌر دلٌك را براٌش بٌاورد .نزد ٌوسؾ رفت و رإٌای پادشاه را براٌش بازگو
کردٌ .وسؾ تعبٌر دلٌك خواب را به او گفت و فرمود :تا هفت سال دٌگر مملکت در خٌر
و خوشی و سعادت و رفاهٌت میباشد .برکات و ؼالت فراوان در اٌن هفت سال بهدست
خواهد آمد بعد هفت سال دٌگر خواهند آمد که خشک و بیباران خواهند بود و سالهای
خشک محصوالت سالهای سرسبز و حاصلخٌز را خواهند خورد .لذا بر آنها است در
طول هفت سال پر از نعمت و برکات ،لُوت سالهای خشک و بیحاصلی را ذخٌره
نماٌند .پادشاه از تعبٌر ٌوسؾ بینهاٌت در اعجاب لرار گرفت و تحت تاثٌر والع شد
دستور داد او را از زندان بٌرون آورند تا جزو خواص و ممربان والع شود و ٌکی از
وزارت خانههای دولت بدو سپرده شود .اما ٌوسؾ از خروج ممانعت ورزٌد در حالی که
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متهم و مجرم به شمار میآٌد .مگر اٌنکه دشمنانش حکم به برائت او نماٌند و اٌن تهمت
شرمآور از ساحات او زدوده شود و مردم به نزاهت و پاکی او گواهی دهند و اٌن منتهای
عزت نبوی و کرامت پٌؽمبری است.
ون ﴿﴾۴۵
َولَا َل الهذِي نَ َجا ِم ْن ُه َما َوا هدك ََر بَ ْع َد أ ُ هم ٍة أَنَا أُنَ ِبّئ ُ ُك ْم ِبتَأ ْ ِوٌ ِل ِه فَأ َ ْر ِ
سلُ ِ
و ٌکی از آن دو نفر که نجات ٌافته بود  ،بعد از مدتی (ٌوسؾ) را به ٌاد آورد  ،گفت:
«من شما را از تؤوٌل (= تعبٌر) آن خبر می دهم  ،پس مرا (به سوی جوان زندانی ٌعنی
ٌوسؾ ) بفرستٌد»)۴۵( .
« َو ٰلا َل اَلهذِی نَ ٰجا ِم ْن ُه ٰما َو اِ هدک ََر بَ ْع َد أ ُ هم ٍة »; آن جوان سالی که زندانی بود «و بعد از
مدتی به ٌادآورد» ٌعنی :بعد از سالهاٌی که ٌوسؾ درزندان گذرانده بود ،مالحظه میکنٌم
ً
معموال انسانها را نسبت به گذشته دچار فراموشى مىكند
رسٌدن به ممام و مولعٌّت،
ک ْم ِبتَأ ْ ِوٌ ِل ِه »; ٌوسؾ را و آنچه که در وی از علم تعبٌر خواب مشاهده کرده
«أَنَا أُنَ ِبّئ ُ ُ
بود ،به ٌاد آورد گفت :من تؤوٌل و تعبٌر اٌن خواب را به شما بٌاورم.
در اٌنجا مالحظه می کنٌم که :زندانی به خبرگی کامل ٌوسؾ چنان که از طرؾ خود به
پادشاه وعده لطعى به تعبٌر خواب را میدهد.
ون ( ;»)56پس اجازه دهٌد که به زندان نزد ٌوسؾ بروم  ،در آٌه مبارکه
«فَأ َ ْر ِ
سلُ ِ
میآموزاند که انسان باٌد به سراغ استاد رفت نه اٌنکه استاد را پٌش خود احضار كنٌم.
البته بعد از اٌنکه پادشاه را با کلمات تعظٌم مورد خطاب لرارمیدهد می گوٌد :مرا پٌش
ٌوسؾ بفرستٌد ،تا تعبٌرخواب را براٌتان بٌاورم .ابن عباس مینوٌسد  :چون زندان در
داخل شهر نبود ،ازاٌن رو گفت :مرا نزدوی بفرستٌد (.طبرى ٕٔ.).ٕٕ۳/

سب ِْع
سب ِْع بَمَ َرا ٍ
ص ّدٌِ ُ
ؾ أٌَُّ َها ال ِ ّ
ت ِ
سبْع ِع َجاؾ َو َ
ان ٌَأ ْ ُكلُ ُه هن َ
ك أ َ ْفتِنَا فًِ َ
ٌُو ُ
س ُ
س َم ٍ
ت ُخ ْ
اس لَعَله ُه ْم ٌَ ْعلَ ُم َ
ون ﴿﴾۴۶
سا ٍ
س ْنبُ َال ٍ
ض ٍر َوأ ُ َخ َر ٌَا ِب َ
ت لَعَ ِلًّ أ َ ْر ِج ُع ِإلَى النه ِ
ُ

(چون نزد ٌوسؾ آمد ،گفتٌ« ) :وسؾ  ،ای (مرد) راستگو ! در( باره ی اٌن خواب
که ):هفت گاو چاق  ،هفت گاو الؼر آنها را می خورند  ،و در باره هفت خوشه ی سبز
و (هفت خوشه ی) دٌگر خشک  ،برای ما نظر بده (و تعبٌر کن) تا من به سوی مردم
باز گردم  ،شاٌد آنان (از تعبٌر اٌن خواب ) با خبر شوند».)۴۶(.
ق » :چون ؼالم سالی به طرؾ زندان شتافت و نزد ٌوسؾ رفت و به
ف أَیُّ َها اَل ِ ّ
ص ّذِی ُ
«یُى ُ
س ُ
او گفت:ای ٌوسؾ! ای مرد راستگوی ،دربارۀ خواب مردی به ما نظر ده  .ؼالم حضرت
ٌوسؾ علٌه السالم را صدٌك خطاب کرد ؛ چون صدالت او را در تعبٌر خوابى که در
زندان دٌده بود ،تجربه کرده بود .صدٌك صٌؽهى مبالؽه از مادهى صدق است«.صدٌك»
به كسى گفته مىشود كه گفتار ،رفتار و اعتمادش ،همدٌگر را تصدٌك كنند.
درضمن باٌد گفت که سالی دوست ٌوسؾ چون رفتار و كالم ٌوسؾ را در زندان دٌده
بود و از سوى دٌگر ،تعبٌرهاى خواب خودش و دوستش را مطابك والع دٌده بودٌ ،وسؾ
را صدٌّك خطاب کرد.
ص ِدٌّما ً» (مرٌم،
پروردگار با عظمت ابراهٌم علٌه السالم را «صدٌّك» خواندهِ « ،إنَّهُ كانَ ِ
ٌم َخ ِل ً
ٌال» (نسا  ).125 ،مرٌم را صدٌّمه
 ).41و او را خلٌل خود كرد؛ « َو ات َّ َخ َذ َّ
َّللاُ ِإبْرا ِه َ
ص َ
فان» (آلعمران،
ط ِ
َّللا ا ْ
خواندهَ « ،و أ ُ ُّمهُ ِ
ص ِدٌّمَةٌ» (مائده )75 ،و او را برگزٌد؛ «إِ َّن َّ َ
الص ِد ُ
ٌّك» (ٌوسؾ ).46 ،و هرگونه مكنت
ٌ ).42وسؾ را صدٌّك شمردهٌُ« ،و ُ
ؾ أٌَُّ َها ِ ّ
س ُ
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ؾ» (ٌوسؾ).56 ،
به او داد؛ « َو َكذ ِل َن َم َّكنَّا ِلٌُو ُ
س َ
ص ِدٌّما ً» (مرٌم )56 ،و او را صاحب ممام رفٌع
ادرٌس را صدٌّك خوانده« ،إِنَّهُ كانَ ِ
ع ِلًٌّا»( مرٌم) .57 ،
دانسته استَ « .رفَ ْعناهُ َمكانا ً َ
و براى كسانى كه در آن درجه نٌستند ،همراه بودن با صدٌمان است« .فَؤُولئِ َن َم َع الَّذٌِنَ
الص ِدٌّمٌِنَ ( » ...نسا ).69 ،
أ َ ْن َع َم َّ
علَ ٌْ ِه ْم ِمنَ النَّ ِب ٌٌِّنَ َو ِ ّ
َّللاُ َ
ت ُخض ٍْر َو أُخ ََر ٌٰابِسٰ ا ٍ
س ْنب ُٰال ٍ
سبْعِ بَ َم ٰرا ٍ
ت»
سبْعِ ُ
س ْب ٌع ِعجٰ ٌ
اؾ َو َ
ان ٌَؤ ْ ُکلُ ُه َّن َ
«أ َ ْفتِ ٰنا فِی َ
ت سِمٰ ٍ
اس لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ ْعلَ ُمونَ
ٌعنى ما را از تعبٌر اٌن رإٌاى عجٌب با خبر کن« .لَ َع ِلّی أ َ ْر ِج ُع ِإلَى اَلنّٰ ِ
( »)46تا پٌش پادشاه و ٌارانش برگردم و آنها را از آن باخبر سازم ،تا مردم از
بزرگى و دانش تو باخبر شوند و تو را از ناراحتى نجات دهند.
سالی خواب پادشاه را به ٌوسؾ چنٌن به بٌان میگٌرد  :پادشاه درخواب هفت گاو چاق
را که هفت گاو الؼر آنها را میخورند و هفت خوشۀ سبز را با هفت خوشۀ خشکٌدۀ
دٌگر دٌده است.
سالی به ٌوسؾ گفت  :میخواهم تعبٌر خواب را گرفته وبه سوی پادشاه و ٌارانش بر
گردم و تفسٌر اٌن خواب را به اٌشان خبر دهم ،شاٌد آنها از تعبٌر آن بهرهمند گشته و به
فضل و داناٌیات پیببرند.
اس» که او عجز و
امام فخررازی گفته است :از اٌن رو گفته استَ «:ل َع ِلّی أ َ ْر ِج ُع ِإ َلى اَل ّٰن ِ
ناتوانى ساٌر تعبٌر گوٌان را از دادن جواب به اٌن مسؤله دٌده بود ،ترسٌد او هم از آن
درمانده شود پس به اٌن سبب گفت;« لَعَ ِلّی» (.تفسٌر رازى ).ٔ۴۳/ٔ۹
برخی از مفسران می نوٌسند که :جملهى «لَعَله ُه ْم ٌَ ْعلَ ُم َ
ون» در آٌه مبارکه احتمال دارد به
معنى مطلع شدن مردم به وجود ارزشى ٌوسؾ باشدٌ .عنى به سوى مردم برگردم تا آنها
بدانند كه تو چه گوهرى استى.

س ْنبُ ِل ِه ِإ هال لَ ِل ً
س ِن َ
لَا َل ت َ ْز َرع َ
ٌال ِم هما
ٌن دَأَبًا فَ َما َح َ
س ْب َع ِ
ُون َ
ص ْدت ُ ْم فَ َذ ُرو ُه ِفً ُ
تَأ ْ ُكلُ َ
ون ﴿﴾۴۷

(ٌوسؾ) گفت« :هفت سال پی درپی(با جدٌت) زراعت کنٌد  ،پس آنچه را دور کردٌد ،
جز اندکی که می خورٌد ( ،بمٌه) در خوشه اش بالی بگذارٌد(و ذخٌره نماٌٌد) )۴۳(.
ٌوسؾ علٌه السالم بدون گالٌه وگالٌه گذاری به ؼالم و سالی پادشاه ازبابت اٌنکه
سفارش اش را به فراموش کرده وآنرا به پادشاه انتمال نداده است ٌ ،ادآوری بهعمل
نٌاورد ،ولی برای نجات جامعه از مشکالتی که در پٌشرو دارد ،از موضع شخصی
خوٌش گذشت وٌکه و راست به فکر ح ّل مشكل مردم وجامعه که مردم به آن مواجه
میشود ،به تعبٌر خواب پادشاه اهتمام نمود .
همچنان ٌوسؾ علٌه السالم بدون اٌنکه موضوع بٌرون آوردن از زندان را پٌششرط
برای تعبٌر خواب لرار دهد  ،فورى به تعبٌر خواب پرداخت ،زٌرا كتمان علم ودانش
بهخصوص در هنگام نٌاز وضرورت جامعه به آن ،امرى به دور از شؤن انسانهاى پان
و نٌكوكار است.
ٌوسؾ علٌه السالم در ضمن تعبٌر خواب ،راه ممابله با لحطى را با پروگرام روشن
وعملی بٌان كرد تا نشان دهد عالوه بر علم تعبٌر خواب ،لدرت برنامهرٌزى واداره امور
مملکت را نٌز دارا میباشد .
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ٌوسؾ«گفت؛ هفت سال پیدرپی بر عادت خود میکارٌد پس آنچه را دروٌدٌد ،با
خوشهاش کنار بگذارٌد» ٌوسؾ هفت گاو فربه و هفت خوشه سبز را به هفت سال فراخ
و حاصلخٌز ،و هفت گاو الؼر و هفت خوشه خشک را به هفت سال خشک و لحط و
بیمحصول تعبٌر کرد و گفت :آنچه را در هر سال از اٌن سالهای حاصلخٌز و فراخ
میدروٌد ،همچنان در خوشههاٌش واگذاشته و گندم را از خوشه آن جدا نکنٌد تا
مورٌانهها و حشرات آن را نخورند «جز اندکیکه از آن میخورٌد» برای تؽذٌه همان
سالتان ،بمٌه را همچنان در خوشهها واگذارٌد.
«آنگاه پس از آن» ٌعنی :پس از سالهای فراخی و فراوانی »هفت سال سخت» ٌعنی:
هفت سال خشک و لحط که تحمل آنها بر مردم سخت و دشوار است »میآٌد که آنچه
را لبال برای آنها ذخٌره کردهاٌد» از اٌن دانهها درخوشهها «میخورند ،جز اندکی را
که ذخٌره میکنٌد» از اٌن حبوبات.
«آنگاه پس از آن» چهارده سال؛ «سالی میآٌد که به مردم در آن باران میرسد و در آن
آب میگٌرند» چه از مٌوههاٌی مانند انگور ،چه ؼٌر آن از مٌوهها و حبوبات ،مانند کنجد
و ؼٌرهٌ ،عنی :مردم در آن سال از لحط و گرانی نجات میٌابند .مراد وی اٌن بود که
پس از گذشت اٌن هفت سال ،از سوی هللا متعال بر آنها سهولت و گشاٌش پدٌد میآٌد و
رودخانه نٌل پر از آب میشود زٌرا کشت و کار مصرٌان بهآب نٌل وابسته است نه به
باران .شاٌد ٌوسؾ به اٌن امر از آن رو پی برد که هفت سال لحط و خشک به پاٌان
نمیرسد مگر با سالی فراخ و حاصل خٌز.
در اٌنجا ٌوسؾ علٌه السالم آنان را از امری آگاه ساخت که از او راجع به آن چٌزی
نپرسٌده بودند ،گوٌی هللا متعال از طرٌك وحی او را بر آن آگاهانٌد( .بهنمل از«تفسٌر
انوار المرآن».
لابل ٌادآوری است که :هر تلخىاى چٌزی بد هم نٌست .همٌن لحطى ممدّمهى حاكمٌّت
ٌوسؾ شد وهمچنٌن ممدّمه صرفهجوٌى وكاربٌشتردرمٌان مردم گشت.
درضمن لابل ٌادآوری است که :رإٌاى كافران نٌز مىتواند بٌانگر والعٌّتها و حاوى
دستورالعملهاٌى براى حفظ جامعه باشد.

شدَاد ٌَأ ْ ُك ْل َن َما لَد ْهمت ُ ْم لَ ُه هن ِإ هال لَ ِل ً
ٌال ِم هما تُحْ ِصنُ َ
ون ﴿﴾۴۸
سبْع ِ
ث ُ هم ٌَأ ْ ِتً ِم ْن َب ْع ِد َذ ِلنَ َ

سپس بعد از آن [هفت سال فراوانی و گشاٌش] هفت سال سختی [و لحطى] پٌش مىآٌد
که [مردم] آنچه را از پٌش برای آن [سال ها] ذخٌره کرده اٌد مگر اندکی که برای
کاشتن نگهداری می کنٌد ،می خورٌد)۴۹(.

ث ُ هم ٌَأْتًِ ِم ْن بَ ْع ِد َذ ِلنَ عَام فٌِ ِه ٌُؽَ ُ
اس َوفٌِ ِه ٌَ ْع ِص ُر َ
ون ﴿﴾۴۹
اث النه ُ

باران [فراوان] ٌابند
آن گاه بعد از آن [دوره سخت و دشوار ]،سالی میآٌد که مردم در آن
ِ
و در آن [سال از محصوالت زراعتی انگور و زٌتون و دٌگر مٌوهها] عصاره مٌوه
میگٌرند)۴۹(.
«ٌ ُ ُ
اس»; ٌا از «ؼوث» استٌ ،عنى مردم از جانب خداوند ٌارى مىشوند و ٌا از
ؽاث النه ُ
«ؼٌث» استٌ ،عنى باران مىبارد و حوادث تلخ پاٌان مىپذٌرد.
آنگاه پس از آن هفت سال خشک و لحط زده ،سال باران و فراوانی و مٌوه و محصول
فرا میرسد و گشاٌش پس از سختی و آسانی پس از دشواری میآٌد و در اٌن سال است
که مردم از کثرت حاصل و مٌوه ،آب مٌوه میگٌرند.
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و در خالل آن به سبب فراوانى نعمت ،مردم عصارهى انگور و دٌگر مٌوهها را
مىگٌرند.
مفسرزمخشرى گفته است :حضرت ٌوسؾ علٌه السالم گاوهاى فربه و خوشههاى سبز را
به سالهاى پر محصول و رفاه ،و گاوهاى الؼر و خوشههاى خشک را به سالهاى
بى حاصل و لحطى تعبٌر و تؤوٌل کرده است .سپس به آنان مژده داد که سال هفتم با
برکت و خٌر فراوان و نعمتهاى افزون فرا مىرسد .و اٌن تعبٌر را از راه وحى ارائه
داد(.تفسٌر کشاؾ ٕ.).۴۳۳/
از دروس حاصله اٌن آٌۀ مبارکه اٌنست که;
شداد  »59بر میآٌد که :جامعه را باٌد
سبْع ِ
ـ از فحوای جمله «ث ُ هم ٌَأْتًِ ِم ْن بَ ْع ِد ذ ِلنَ َ
نسبت به شداٌد و سختىهاى آٌنده که آن جامعه ومردم به آن روبرو میگردد ،در لدم
اول آگاه كنٌم تا آنان شٌوه آمادگى ممابله با آن را در پٌش خود داشته باشند .
شداد ٌَأ ْ ُك ْل َن ما لَد ْهمت ُ ْم»; طرح پروگرام وممدار ومدت پرگرام براى اٌّام ناتوانى،
سبْع ِ
ـ« َ
دارای ارزش خاص میباشد .
ّ
ـ والعٌت امر همٌن است که :آٌنده نگرى و برنامهرٌزى مىتواند ملتى را از طوفانهاى
سخت حوادث عبور ونجات دهد .
ـ « ِم هما تُحْ ِصنُ َ
ون»; ودر شراٌط سخت دشوار باٌد پاٌهها و سرماٌههاى اصلى را حفظ
كرد.
ـ ٌمٌٌن وامٌدوار باٌد بود که  :بعد ازهرسختى ،آسانى آمدنی است .طوریکه فحوای آٌه
مبارکه در مورد صراحت دارد« :ث ُ هم ٌَأْتًِ ِم ْن َب ْع ِد ذ ِلنَ عام فٌِ ِه ٌُ ُ
اس»
ؽاث النه ُ
ـ مردم را به آٌنده امٌدوار كنٌم تا بتوانند سختىها را تح ّمل كنند.
ـ ودر نهاٌت باٌد گفت که :عٍُ  ٚدأع ،رِس پيػرفد  ٚتما ٜدىِٛد٘ا ٚإِيّد ٚرفاٖ
جاِعٗ اضد( .طرح  ٚترٔاِٗ يٛضف تراِ ٜثارزٖ تا لذط ٚ ٝخػىطاٌ ،ٝاز دأع اٚ
دىايد دارد).
خواننده محترم !
در اٌات (  50الی  -۹ ) 52موضوع ؛ شاه خواهان دٌدار ٌوسؾ میشود و به بٌرون
آوردنش از زندان دستور وهداٌت می دهد .اما ٌوسؾ تا لطعی شدن برائتش از اتهام
ناروا ،از بٌرون آمدن امتناع می ورزد .طوریکه میفرماٌد :

سأ َ ْلهُ َما بَا ُل
ار ِج ْع ِإلَى َر ِبّنَ فَا ْ
الر ُ
سو ُل لَا َل ْ
َولَا َل ا ْل َم ِلنُ ائْتُونًِ ِب ِه فَلَ هما َجا َءهُ ه
الالتًِ لَ ه
س َو ِة ه
ع ِلٌم ﴿ٓ﴾۵
ط ْع َن أ َ ٌْ ِدٌَ ُه هن ِإ هن َر ِبًّ ِب َك ٌْ ِد ِه هن َ
ال ِنّ ْ

و پادشاه (چون اٌن تعبٌر را شنٌد) گفتٌ :وسؾ را پٌش من بٌاورٌد ،پس چون فرستاده ی
(پادشاه) نزد او آمدٌ( ،وسؾ) گفت« :به سوی سرورت باز گرد ،پس از او بپرس
ماجرای زنانی که دستهای خود را برٌدند چه بود؟! لطعا ً پروردگارم به نٌرنگ آنها آگاه
است)۵ٓ(.
ک ِائْتُونِی ِب ِه »; ولتى سالى پٌش پادشاه دوباره برگشت و تعبٌرخواب اراٌه
« َو ٰلا َل ا َ ْل َم ِل ُ
شده توسط ٌوسؾ رابهحضور پادشاه عرضه وبٌان داشت ،پادشاه تعبٌر اراٌه شده را
استماع کرد وآنرا نٌکو و پسندٌده شمرد ،از ٌاورانش خواست تا ٌوسؾ را از زندان نزد
وی حاضر نماٌند « إئتونً به  :او را پٌش من بٌاورٌد ،».تا خودم تعبٌروتفسٌرخواب را
ازاوشخصا ً بشنوم و او را ببٌنم .سبحان هللا اگر پروردگار با عظمت بخواهد پادشاه را
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محتاج برده زندانى هم مىكند.
سو ُل»; فرستادۀ پادشاه نزد ٌوسؾ در زندان آمد و از وی خواست به
لر ُ
«فَلَ ّٰما ٰجا َءهُ ا َ ه
حضور شاه برود ،مالحظه میدارٌم کهٌ :وسؾ علٌه السالم با تعبٌر خواب پادشاه واِرائه
برنامهاى سنجٌده ،آن هم بدون تولّع و لٌد وشرطى ،ثابت كرد كه اوٌن مجرم وزندانى
عادى نٌست ،بلكه انسانى فوقالعاده و داناست.
ولتى فرستادهى شاه به نزد ٌوسؾ علٌه السالم دوباره به زندان آمد ،وی فورا ً از خبر
آزادى اش استمبال نكرد ،بلكه درخواست كرد كه دوسٌۀ سابك دوباره بررسى شود ،زٌرا
او نمىخواست مشمول عفو شاهانه شود ،بلكه مىخواست بىگناهى و پاكدامنى او ثابت
شود و به شاه بفهماند كه در رژٌم او تا چه اندازه فساد و بىعدالتى حاكم شده است.
س َو ِة اَلالّٰ ِتی لَ ه
ط ْع َن أ َ ٌْ ِد ٌَ ُه هن»; «پس هنگامی که آن
سئ َ ْلهُ ٰما ٰبا ُل اَل ِنّ ْ
ک فَ ْ
« ٰلا َل ا ِْر ِج ْع ِإ ٰ
لى َر ِبّ َ
فرستاده نزد ٌوسؾ آمدٌ ،وسؾ» به او «گفت :نزد رب خود» ٌعنی :موال و آلای خود
«برگرد و از او بپرسکه چگونه است حال آن زنانی که دستهای خود را برٌدند؟ همانا
پروردگار من به نٌرنگ آنان آگاه است».
«لَ ه
ط ْع َن أ َ ٌْ ِدٌَ ُه هن»; ٌوسؾ به خاطر رعاٌت احترام عزٌز مصر ،از همسر او نام نبرد و
اشاره به مجلس مهمانی كرد .بدٌنگونهٌ ،وسؾ علٌه السالم از خارج شدن از زندان
سرباز زد و دعوت پادشاه را به طور شتابزده اجابت نگفت تا برائت ساحت وی برای
مردم روشن شود.
باٌد گفت که :آزادى ،به هر لٌمتى که باشد ارزش ندارد .بلکه اثبات بىگناهى مهمتر از
آزادى استٌ .وسؾ علٌه السالم ،اول ذهن مردم را پان كرد ،بعد مسئولٌّت پذٌرفت.
بیتردٌد اٌن حلم و صبر درجاٌگاه و پاٌگاهی لرار دارد که عرصه اذهان از تصور آن
تنگ است ،از اٌن جهت در حدٌث شرٌؾ آمده است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمودند« :اگر من
به آن اندازه که ٌوسؾ در زندان بالی ماند ،بالی مانده بودم ،دعوت پادشاه را بیدرنگ
اجابت میکردم» .البته اٌن حدٌث رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص برای بٌان رخصت در حك امتشان و از
روی مهربانی به اٌن امت است تا کسی از امت با تکٌه بر سنت ٌوسؾ اثبات برائت ذمه
خود را شرط رهاٌی از هر مشکلی لرار ندهد.
ع ِلٌم ( :»)72سپس افزود :بٌگمان پروردگارم به فرٌب و نٌرنگ زنان
ک ٌْ ِد ِه هن َ
«إِ هن َر ِبّی بِ َ
داناست ،هٌچ کار پنهانی بر وی نهان نمیماند و به زودی حك را آشکار خواهد ساخت.
والعا ً هم ! هٌچ بندهای به فتنهای سختتراز فتنۀ زنان مبتال نشد .پس خوشبخت کسی است
که هللا متعال وی را (بسان ٌوسؾ) به سالمت دارد.
بادرنظرداشت اٌنکه :كٌد دشمن عظٌم است ،ا ّما هللا متعال نٌز به همه كٌدها آگاه است و
دوستان خود را از كٌدها حفظ مىكند.

مزاٌای عدم شتاب و آرام تصمٌم گرفتن ٌوسؾ;
درمورد اٌنکه ٌوسؾ علٌه السالم چرا به عجله تصمٌم نگرفت ودر بر آمدن خوٌش از
زندان وارخطاٌی بهخرج نداد  ،میتوان درآن مزاٌای ذٌل را برشمرد :
1ـ نشان شکٌباٌی نٌکو و آرامش روحی است.
2ـ عزت نفس و حفظ کرامت او چنان التضا می کرد که پٌش از آنکه،از آن اتهام ناروا
تبرئه شود ،از زندان پا به بٌرون نماند  .پس اول خواست تا حماٌك روشن گردد و
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شک و شبههای در اطرافش بالی نماند.
3ـ ٌوسؾ از طرٌك تحمٌك لاطعانه ی پادشاه از اتهام پاک گردٌد ،آنگاه از زندان بٌرون
آمد و به درخواست شاه ،وزارت التصاد و داراٌی مصر را به عهده گرفت.
 4ـ ٌوسؾ درجواب فرستاده ی شاه می گوٌد :از طرؾ من به سرورت بگو« :ما بال
النسوة الالتً لطعن أٌدٌهن :حال و وضع زنانی که دستهای شان را برٌدند چگونه است؟»
ٌوسؾ بزرگوار ،اسمی از زلٌخا  -که اٌن آشوب و بلوا را پالن وبه راه انداخته بود
بهزبان نٌاورد ،تا نسبت به عزٌز که او را ولی نعمت خود می دانست ،وفادار مانده و او
را مورد تفمد لرار داده باشد .اما آن لت که زلٌخا آشوب برپا کرد و درهای کاخ را بر
روٌش بست که از او کام بگٌردٌ ،وسؾ به دو دلٌل زلٌخا را متهم کرد و مورد تعرض
لرارش داد و گفت« :هی راودتنی عن نفسی:»...
الؾ; دفاع از شخص خود در آن هنگامه ی تلخ و ناخوشاٌند در حضور عزٌز،
ب; پس از آن که زلٌخا او را مورد طعن و تهمت بی جا لرار داد(...بهنمل از تفسٌر
فرلان دمحم بهاءالدٌن حسٌنی).

علَ ٌْ ِه ِم ْن
ع ِل ْمنَا َ
َّلل َما َ
اش ِ ه ِ
ؾ ع َْن نَ ْف ِ
س َ
او ْدت ُ هن ٌُو ُ
لَا َل َما َخ ْطبُك هُن ِإ ْذ َر َ
س ِه لُ ْل َن َح َ
س ِه َو ِإنههُ لَ ِم َن
ٌز ْاْل َن َح ْ
وء لَالَ ِ
ص ا ْل َح ُّ
ص َح َ
س ٍ
او ْدتُهُ ع َْن نَ ْف ِ
ت ْ
ُ
ك أَنَا َر َ
ام َرأَتُ ا ْلعَ ِز ِ
صا ِدلِ َ
ٌن ﴿ٔ﴾۵
ال ه

(پادشاه آن زنان را خواست و) گفت« :جرٌان کارتان چه بود؛ هنگامی که ٌوسؾ را به
سوی خود دعوت دادٌد؟!» .گفتند «:پناه بر هللا ! ما هٌچ گناهی از او سراغ ندارٌم .زن
عزٌز گفت :اکنون حك آشکار شد ،اٌن من بودم که او را بهسوی خود خواندم (ولی او به
من روی نداد) و ٌمٌنا ً او از راستگوٌان است)۵ٔ(.

تشرٌح لؽات واصطالحات ;
َّلل :خدا منزه است[ .درهمٌن
اش ِ ه ِ
َخ ْطبُك ه
ُن :روٌداد ،کار شما ،منظور و هدؾ شماَ .ح َ

ص  :آشکار گشت ،نماٌان شد.
سوره َ .]ٖٔ/ح ْ
ص َح َ
س ِه»; پادشاه به زنانی که دستهایشان را با
ؾ ع َْن نَ ْف ِ
او ْدت ُ هن ٌُو ُ
س َ
« ٰلا َل ٰما َخ ْطبُک هُن إِ ْذ ٰر َ
کاردها برٌده بودند ودر اٌن مٌان زلٌخا زن عزٌز نٌز حضور ،دعوت بهعمل آورد:
«خطب» دعوت شدن براى امر مهم را گوٌند «خطٌب» كسى است كه مردم را به هدفى
بزرگ دعوت مىكند.
در اٌن مٌان پادشاه مصر در خطاب به اٌن زنان گفت :به من بگوٌٌد در چه حال و
وضعی لرار داشتٌد ،چرا از ٌوسؾ در روز مٌهمانی لصر کام خواستٌد؟ آٌا او به
خواست شما تن در داد ،آٌا از وی رؼبتی در خوٌشتن ٌافتٌد؟ و گفت :چه هدؾ و لصد
مهمى ازاٌن دعوت داشتٌد؟ (سٌد لطب رحمه هللا مىگوٌد :فرستاده نزد شاه برگشت و او
را از ماجرا باخبر کرد ،شاه هم زنان را احضار و از آنها بازجوٌى نمود.
شاه تحمٌك کرد و از راز آنها مطلع شد و انگشت اتهام را به سوى آنان دراز کرد،
س ِه » .بدٌن
ؾ ع َْن نَ ْف ِ
راو ْدت ُ هن ٌُو ُ
س َ
آنهاٌى که در پى کارى بس مهم بودند« :ما َخ ْطبُک هُن إِ ْذ َ
وسٌله از شمهاى ازمجالس تشرٌفات خانهى عزٌزوآنچه زنان به ٌوسؾ گفتهاند و
فرٌبکارىهاٌى که به منظور جلب توجه ٌوسؾ صورت گرفت و به حد درخواست
نزدٌکى رسٌده است ،سردر مىآورٌم .از اٌن بٌان مىتوان تصور کرد که در آن محافل و
در مٌان مجالس زنان چه مساٌلى مىگذشت .آن اٌام بر اٌن مبنای جاهلٌت در هر عهد و
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زمان جاهلٌت است .هر جا رفاه و آساٌش باشد ،لصر و کاخى در مٌان باشد ،عٌش و
عشرت و بىعفتى و فسك و فجور ساٌهى شوم خود را مىگستراند( .تفسٌر فى ظالل
المرآنٕٔ).ٕ۴۹/
وء »; زنان گفتند :پناه بر هللا ! لسم به پروردگار
ع ِل ْم ٰنا َ
َّلل ٰما َ
اش ِ ّٰ ِ
س ٍ
علَ ٌْ ِه ِم ْن ُ
« لُ ْل َن ٰح َ
که ما از وی کمترٌن شائبه و عٌبی ندٌده و ندانستهاٌم و او کامالً بیگناه است .اٌن بٌانگر
پاکى ٌوسؾ و تعجب از عفت او را نشان مىدهد.
مالحظه می نماٌٌم که پادشاه امر کرد که اشخاص متّهم را دعوت كنٌد تا از خود دفاع
كنند« .ما َخ ْطبُك هُن» حتّى زلٌخا نٌز باٌد حضور داشته باشد .والعا ً به دنبال هر سختی
علَ ٌْ ِه ِم ْن
ع ِل ْمنا َ
سوءا ً»« ،ما َ
ودنبال هر تلخىها شٌرٌنىها است .در برابر «أَرا َد بِأ َ ْه ِلنَ ُ
وء»:امده است .در اٌن جلسه زنان دعوت شده مصری نه تنها بر خطاكار نبودن
س ٍ
ُ
سو ٍ »
ٌوسؾ اعتراؾ كردند ،بلكه هر نوع بدى و انحرافى را از او نفى كردندِ « ( .م ْن ُ
ٌعنى هٌچ عٌب و گناهى بر او نٌست .به ٌاد داشته باشٌد که:ح ّك براى همٌشه ،مخفى
ك».رٚزی آِذٔی اضد کٗ ٚجذاْ٘ا ،تيذار غذٖ ٚاعرراف
نمىماندْ « .اْل َن َح ْ
ص ا ْل َح ُّ
ص َح َ
راو ْدتُهُ» ،چٕاْوٗ فػار جاِعٗ ِ ٚذيظ ،گردٔىػاْ را تٗ اعرراف ٚادار
ِٝوٕٕذ« .أ َنَا َ
ِٝوٕذّ٘( .طر عسيس ّ٘يٓ وٗ ديذ ذّاَ زٔاْ تٗ پاوذإِ ٝيٛضف الرار وردٔذ ،أ ٚيس تٗ
اعرراف گردْ ٔٙاد.).
ضثذاْ هللا؛ عسيس ِؿر خٛاضد ِراٚدٖ ٜزٌيخا تا يٛضف عٍيٗ اٌطالَ ِخف ٝتّأذٌٝٚ ،
پرٚردگار تا عظّد آْ را تر ّ٘ٗ ٜعاٌّياْ  ٚتراّ٘ ٜيػٗ آغىار ورد ذا پاو ٝيٛضف تٗ
اشثاخ ترضذ.
ك»; در اٌن هنگام بود که همسر عزٌز مصر حك
ٌز ا َ ْْل َن َح ْ
« ٰلالَ ِ
ص ا َ ْل َح ُّ
ص َح َ
ت ا ِْم َرأَةُ ا َ ْل َع ِز ِ
را به صراحت مطرح کرد و گفت :اکنون حك بعد از پنهان ماندن آشکار و راستی و
س ِه َو إِنههُ َل ِم َن
او ْدتُهُ ع َْن نَ ْف ِ
درستی بعد از پٌچٌدهگی و ابهام آفتابی وآشکارا شد؛ «أَنَا ٰر َ
اَلصّٰا ِدلِ َ
ٌن ( ;»)73لسم به هللا که من تالش کردم تا وی را به فتنه اندازم .اٌن من بودم
که به اؼوا و انگٌزش وی پرداخته و شٌفته و شٌداٌش شده بودم .من بودم که از وی کام
خواستم .اما به هللا لسم ٌاد مٌکنم که او نپذٌرفت و مخالفت کرد .به هللا لسم که ٌوسؾ در
هرچه گفته راستگوست و بٌگمان او مظلوم است.
اٌن اعتراؾ در مْل عام به برائت ٌوسؾ علٌه السالم صرٌح است .آٔگاٖ وٗ خذا تخٛا٘ذ،
دغّٓ ،خٛد ٚضيٍٗٔ ٜجاخ  ٚرفع اذ ّٙاَ ِٝغٛد.

َّللا َال ٌَ ْهدِي َك ٌْ َد ا ْل َخائِنِ َ
ٌن ﴿ٕ﴾۵
َذ ِلنَ ِلٌَ ْعلَ َم أ َ ِنًّ لَ ْم أ َ ُخ ْنهُ ِبا ْلؽَ ٌْ ِ
ب َوأ َ هن ه َ

(ٌوسؾ در ادامه سخن خود به فرستاده شاه گفت) اٌن (در خواست من) به آن خاطر است
که او (عزٌز مصر) بداند من در نهان به او خٌانت نکرده ام و هللا هرگز مکر و خدعه
خٌانتکاران را به ممصود نمیرساند)۵ٕ(.
لبل از همه باٌد گفت  :در مورد اٌنكه اٌن آٌه كالم ٌوسؾ علٌه السالم است و ٌا ادامه
كالم خانم عزٌز مصر ،دو نظر وجود دارد؛ برخى از مفسران آنرا سخنان همسر عزٌز
می شمار ولی برخی دٌگری از مفسران آنرا ادامه سخن ٌوسؾ مىدانند  ،ولى با تو ّجه
به محتواى آٌه ،نمىتواند كالم همسر عزٌز مصر باشد .زٌرا چه خٌانتى باالتر از اٌنكه
ٌن نفر بىگناه ،سالها در زندان بماندٌ.وسؾ علٌه السالم با اٌن سخن ،دلٌل تؤخٌر خودش
را براى خروج از زندان ،بررسى مجدد پرونده و اعادهى حٌثٌّت مطرح مىكند.
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ب اظهر»; طوریکه ٌادآور شدٌم  :اٌن است که اٌن گفته از
ک ِلٌَ ْعلَ َم أ َ ِنّی لَ ْم أ َ ُخ ْنهُ بِا ْلؽَ ٌْ ِ
« ٰذ ِل َ
سخنان ٌوسؾ است .ولتى خبر به او رسٌد که زنان به برائتش شهادت دادهاند آن را به
زبان آورد؛
باٌد گفت; که انسانهای کرٌم درصدد انتمام نٌستند ،به دنبال اعادهى حٌثٌّت و كشؾ
حمٌمت می باشند.
«اٌن» درخواست اِعادۀ حٌثٌت و نفی تهمت »برای آن است تا او» ٌعنی :عزٌز مصر
«بداند که من به او در نهان خٌانت نکردهام و بداند که خداوند نٌرنگ خائنان را به جاٌی
نمیرساند».
ٌعنى اگر من درخواست فرستادهى پادشاه را رد کردم بدان دلٌل بود که عزٌز بداند در
پنهان به او خٌانت نکردهام ،بلکه من عفٌؾ و پاکدامن بودم .باٌد گفت :واضح است که:
نشان اٌمان والعى هم  ،عدم خٌانت در پنهانى و خفاست.
َّللا ٰال ٌَ ْهدِی َک ٌْ َد اَ ْل ٰخائِنِ َ
ٌن (ٌ ;»)74وسؾ تالش مىكرد تا پادشاه را متو ّجه سازد
« َو أ َ هن َ ّٰ َ
كه ارادهى پروردگار و سنّت الهى ،نمش تعٌٌن كنندهاى در حوادث و رخدادها دارد.
«إنی لم أخنه بالؽٌب» :من به عزٌز در مورد زنش به طور پنهانی در حالیکه او از من
ؼاٌب استٌ ،ا من از دٌد وی ؼاٌبم ،خٌانت نکردهام .از سنن الهى ،عدم موفمٌّت خائنان و
شكست و رسواٌى آنان است.

پاٌان جزء دوازدهم;
مبحث نفس اماره;
وء إِ هال َما َر ِح َم َربًِّ ِإ هن َربًِّ َ
ؼفُور
س ِ
ئ نَ ْف ِ
َو َما أ ُ َب ِ ّر ُ
ارة ِبال ُّ
س َِل َ هم َ
سً ِإ هن النه ْف َ
َر ِحٌم ﴿ٖ﴾۵

من هرگز نفس خود را تبرئه نمی کنم؛ زٌرا نفس (اماره ،انسان) پٌوسته طؽٌان گر،
بسٌار به بدی فرمان می دهد مگر زمانی که پروردگارم رحم کند؛ زٌرا پروردگارم بسٌار
آمرزنده و مهربان است)۵ٖ( .

تفسٌر آٌه;

وء» :نفس خود را پاک و منزه جلوه نمىدهم؛
س ِ
ئ َن ْف ِ
ارة ِبال ُّ
« َو ٰما أ ُ َب ِ ّر ُ
س َِل َ ّٰم َ
سی ِإ هن اَلنه ْف َ
زٌرا نفس انسان به هوس و شهوات تماٌل داردٌ .وسؾ اٌن سخنان را به طرٌك تواضع و
فروتنى گفته استٌ :وسؾ مىخواست در ممابل هللا فروتنى و شکستهنفسى را نشان دهد،
تا نفس خود را پاک معرفى نکند و آن را به خودخواهى و مباهات وادار ننماٌد(.تفسٌر
کشاؾ ٕ.).۴۹ٓ/
مفسر تفسٌر «انوار المرآن» در تفسٌر اٌن آٌۀ مبارکه مینوٌسد :اٌن نٌز از سخن ٌوسؾ
است که از باب هضم نفس و عدم تزکٌه خود عنوان کرد .اما ابنکثٌر ترجٌحا ً بر آن است
که اٌن و آٌه لبل هر دو حکاٌت ازسخن زن عزٌز است و اضافه میکند که اٌن لول،
مشهورتر و به سٌاق داستان مناسبتر است.
پساگر( چنانکه ابنکثٌر میگوٌد ) اٌن ازسخنان زن عزٌز مصر باشد ،معنی چنٌناست:
اٌن سخن را که گفتم برای آن است تا ٌوسؾ بداند که من پنهانی در حك وی خٌانت
نکردهام و آنگاه که پادشاه از من سإال کرد ،حمٌمت را گفتم؛ ولی با اٌن وجود نفس خود
را از خٌانت تبرئه نمیکنم ،زٌرا ولتی ٌوسؾ از نزد من گرٌخت به او خٌانت کردم و او
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را به زندان افگندم »چرا که نفس لطعا بسٌار به بدی امر میکند» ٌعنی :بیگمان از شؤن
نفس بشری فرمان دادن به بدی است ،به سبب اٌنکه نفس به شهوات گراٌش داشته و
شهوات در آن تؤثٌر طبعی دارد و بازداشتن و مهار کردن آن از اٌن گراٌش دشوار است
«مگر کسی را که پروردگار من رحم کند» بر او و او را از افتادن در معصٌت نگاه
داردٌ .ا مگر آن ولت که پروردگارم رحم کند و انسان را از افتادن در اٌن ورطه نگاه
دارد «همانا پروردگار من آمرزنده مهربان است».
در حدٌث شرٌؾ آمده است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمودند« :چه میگوٌٌد درباره رفٌمی که
به همراه دارٌد ،رفٌمی که اگر او را گرامی داشته و اطاعتش کنٌد و او را بپوشانٌد ،شما
را به بدترٌن فرجام میرساند و اگر او را خوار سازٌد و عرٌان و گرسنه بدارٌد ،شما را
به بهترٌن فرجام میرساند؟ اصحاب گفتندٌ :ا رسولهللا! اٌن چنٌن رفٌمی ،بدترٌن رفٌك
در روی زمٌن است .فرمودند :سوگند به خداٌی که جانم در لبضه لدرت اوست ،اٌن
رفٌك همانا نفسهای شماست که در مٌان پهلوهایتان است».

نفس وحاالتی آن در لرآن;
خوانندۀ محترم!
خطر هواى نفس جدّى است ،آن را ساده ننگرٌد در لرآن عظٌم الشؤن براى نفس ،حاالت
ذٌل بٌان گردٌده است:
ـ نفس ا ّماره كه انسان را به سوى اعمال شنٌع وشرٌر سوق مىدهد و اگر با عمل و اٌمان
مهار وتحت کنترول آورده نشود  ،انسان ٌكباره سموط مىكند.
ـ نفس ّلوامه ،حالتى است كه انسان خالفكار خود را مالمت و سرزنش مىكند و الدام به
توبه و عذرخواهى مىكند .طوریکه و در سورۀ لٌامت از آن ٌادآوری بهعمل آمده است.
ـ نفس مطمئنّه ،حالتى است كه تنها أنبٌا و اولٌا وتربٌت شدگان والعى آنان دارند و در
هر وسوسه وحادثهاى ،پٌروزمندانه بٌرون مىآٌند و دلبستهى هللا تعالی الٌزال اند.
خواننده محترم !
آٌات (  54الی ٌ -۳ ) 57وسؾ ،زمام امور مصر را در دست میگٌرد.
لابل تذکر است که با دست گرفتن زمام أمور مصر ؛ دوران رنج زندان و رنج اتهام به
سر می رسد و فصل دٌگری از زندگانی ٌوسؾ علٌه السالم شروع میشود که آن
زندگانی خوش و خرم و در عٌن حال براٌش آزماٌشگاه بزرگی است.

سً فَلَ هما َكله َمهُ لَا َل ِإنهنَ ا ْلٌَ ْو َم لَ َد ٌْنَا َم ِكٌن
ست َ ْخ ِل ْ
َولَا َل ا ْل َم ِلنُ ائْتُونًِ ِب ِه أ َ ْ
صهُ ِلنَ ْف ِ
أ َ ِمٌن ﴿﴾۵۴

و پادشاه (بار دوم) گفتٌ :وسؾ را نزد من بٌاورٌد تا وی را از مخصوص (مشورۀ خود
و از افراد ممرب) خود گردانم .پس چون با او به سخن پرداخت( ،پادشاه) گفت :البته تو
امروز نزد ما ارجمند و امانتدار (و لابل اعتماد) صاحب ممام واال (و) و مورد اعتماد
هستً)۵۴(.
سی»; پروردگار با عظمت زمانی که :اراده کند ؛
ست َ ْخ ِل ْ
صهُ ِل َن ْف ِ
ک ِائْتُو ِنی ِب ِه أ َ ْ
« َو ٰلا َل ا َ ْل َم ِل ُ
اسٌر دٌروز را امٌر امروز هم لرار مىدهد .بعد از اٌنکه برائت ٌوسؾ علٌه السالم و
تموی و شرافت اخالق اش برای پادشاه مصر عٌان شد ،چنٌن گفتٌ :وسؾ را نزد من
آورٌد تا او را خاصۀ خود ،از دوستان خود و از نزدٌکترٌن اشخاص به خوٌش ممرر
نماٌم ؛ تا او از من بهرهمند شود و من از مشورههای عالی اش مستفٌد شوم .
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چون ٌوسؾ حاضر شد و پادشاه با وی سخن گفته با رجاحت عمل ،حسن ادب ،عظمت
امانتداری ،عفت ،آبرومندی و وارستگی اش آشنا گشت.
صان خویش قرار دهم .باٌد
سً 
ست َ ْخ ِل ْ
ست َ ْخ ِل ْ
مقربان و خا ّ
صهُ»< او را از ّ
»« ا َ ْ
صهُ ِلنَ ْف ِ
«أ َ ْ
گفت که :براى تصدّى اعطاى پستهاى مهم و كلٌدى در ٌک کشور عالوه بر تدبٌر و
كاردانى ،محبوبٌّت و ممبولٌّت نٌزنمش بسزاٌی داشتٌ .وسؾ علٌه السالم در اثر عفّت،
صى پٌدا كرد ،لذا عزٌز مصر گفت او
تدبٌر ،تعبٌر خواب و بزرگوارى ،محبوبٌّت خا ّ
براى خودم باشد.
ٰ
َ
ک ا َ ْل ٌَ ْو َم لَ َدٌْنا َم ِکٌن أ ِمٌن( ;»)76بعد از اٌنکه او را آوردند و با
«فَلَ ّٰما َکله َمهُ ٰلا َل ِإنه َ
ٌوسؾ سخن گفت و پادشاه فضل و عمل و حسن بٌان او را دٌد ،گفت :تو امروز در نزد
ما لرب و منزلتى رفٌع دارى و در تمامى امور مورد اعتماد و امٌن استى.
والعا ً انسان صادق و امٌن حتّى در جمع كافران نٌز ممبول و مورد احترام است.
طوریکه مالحظه شد که  :پادشاه با کلمه «لَ َدٌْنا» اعالم میدارد که ٌ :وسؾ در حكومت
ما ممام ومنصب بس عظٌمیدارد  ،نه تنها در دل من ،بلکه همه مسئولٌن باٌد از او
اطاعت كنند.
لدرت داشتن و امٌن بودن در كنار هم ارزشمند است ،زٌرا اگر امٌن باشد ولى امكانات
نداشته باشد ،لدرت انجام كارى را ندارد واگر مكٌن باشد ا ّما امٌن نباشد ،حٌؾ و مٌل
بٌتالمال مىكند.
ارمؽان ٌوسؾ علٌه السالم چنان بزرگ و ارزشمند بود که مهر و محبت او را بر دل
پادشاه نشاند و جاٌگاه او را در اندرون جان وی راسخ کرد که اٌن سخن پادشاه خود
مظهر چنٌن محبتی است.
«مکٌن»; صاحب جاه و جاٌگاه و امانت ،به نحوی که هر چه را از پادشاه بخواهد ،بدان
دست ٌابد ،و
«امٌن»; امانتداری که پادشاه او را بر راز کار خودٌ ،ا بر آنچه که به وی از وظاٌؾ
و مناصب میسپرد ،امٌن بشمارد.
مإلؾ تفسٌر فرلان شٌخ دمحم بها الدٌن حسٌنی در تفسٌر اٌن آٌۀ مبارکه مینوٌسد :ولتی
شاه مصر مطابك رواٌات تارٌخی بهنام « ولٌد بن رٌان» بود .بعد از اٌنکه سخنان
حکٌمانه ی ٌوسؾ را شنٌد و شخصٌت واالی او را خوب شناخت ،انگشتر خود را بٌرون
آورد و در انگشت او کرد و به اطرافٌانش گفت :اٌن ،عزٌز مصر است؛ ٌعنی،
صدراعظم مملکت است؛ سخنانش را گوش دهٌد و او را پٌروی کنٌدٌ .وسؾ با تمام
لدرت و توان در راه رفاه و آساٌش مردم ستمدٌده ی تارٌخ زمان کوشٌد و مملکت را از
منجالب مادی و معنوی رستگار کرد.
سبحان هللا زنان مصر جمال ٌوسؾ را دٌدند ،دل از كؾ دادند و دست برٌدند؛ پادشاه
امانت و پاكى او را دٌد ُملن مصر را در اختٌارش لرار داد  .اگر ساٌر كماالت ٌوسؾ
بر آنان آشكار مىشد به هللا معلوم که چه مىكردند.؟

ع ِلٌم ﴿﴾۵۵
ض إِنًِّ َح ِفٌظ َ
لَا َل اجْ عَ ْلنًِ َ
علَى َخ َزائِ ِن ْاِل َ ْر ِ

(ٌوسؾ به شاه) گفت :مرا سرپرستی خزانه های اٌن سرزمٌن (مصر) لرار ده؛ زٌرا من
نگهبان داناٌی هستم)۵۵( .
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ض»ٌوسؾ به پادشاه مصر گفت :مرا به سرپرستی
«لَا َل اجْ َع ْلنًِ َ
علَى َخ َزا ِئ ِن ْاِل َ ْر ِ
خزانههای اٌن سرزمٌن بگمار؛ ٌعنی مرا متولی امر نگهداری خزانههای سرزمٌن مصر
و ذخاٌر خواروبار آن بگردان.زٌرا من بر ودٌعتی که من سپرده شود ،امانتدار هستم ،به
حساب و کتاب دانا و در ذخٌرهسازی و مصرؾ ،صاحب بصٌرت و بٌنش میباشم.
مفسر«تفسٌر انوار المرآن» نوٌسدٌ:وسؾ اٌن منصب را از پادشاه مطالبه کرد تا از اٌن
جاٌگاه به نشر عدالت و محو ستم توفٌك ٌافته و از اٌن ممام به عنوان وسٌلهای در جهت
دعوت اهالی مصر بهسوی اٌمان به هللا متعال و ترک پرستش بتان استفاده کند زٌرا به
عهده گرفتن اٌن ممامٌ ،وسؾ را در مولعٌت مطلوبی برای تحمك اٌن اهدافش لرار
میداد.
ع ِلٌم ( :»)77در مورد آنچه در اختٌارم لرار مىدهى امٌن هستم و به
«إِ ِنّی َح ِفٌظ َ
راههاى دخل و تصرؾ آگاهم« .همانا مننگهبانی دانا هستم» ٌعنی :من با داشتن سواد
نوشتن و حسابدانی و مانند آن از راهکارهای حفظ و نگهبانی ،نگهبان اٌن خزانهها و
ذخاٌر هستم و آن را در ؼٌر مصارؾ آن صرؾ نمیکنم و به وجوه جمع و تفرٌك و
درآمد و بر آمد آنها بهخوبی داناٌم.
ٌوسؾ به منظور اجراى عدالت و برلرارى حك و احسان ،سرپرستى و رٌاست را
خواستار شد و اٌن درخواست به منظور ارضاى خواهشهاى نفس نبود ،بلکه مىخواست
کاراٌى و شاٌستگى خود را در وزارت خزانه کشوربه نماٌش بگذارد.
آٌه کرٌمه بر جواز درخواست ممام و منصب برای کسانی داللت دارد که در آنها
شاٌستگی وجود دارد ،از هوی و هوس عاریاند و در عٌن حال امانتدار ،دانا ،مدبر و
سر).
برپا دارندۀ حك مسإولٌت میباشند( .تفسٌر المٌ ّ
خوانندۀ محترم !
سإال :چرا ٌوسؾ پٌشنهاد اعطاى مسئولٌّت براى خود را مطرح كرد؟ ٌا به تعبٌر دٌگر؛
چرا ٌوسؾ طلب رٌاست خزانه داری به اصطالح وزارت التصاد را کرد.؟
جواب :او از خواب پادشاه مصر ،احساس خطر و ضرر براى مردم كرد و خود را براى
جلوگٌرى از پٌشآمدهاى ناگوار التصادى ،الٌك مىدانست ،پس براى جلوگٌرى از
ضرر ،آمادگى خود را براى لبول چنٌن مسئولٌّتى اعالم داشت .
سؤال; چرا ٌوسؾ از خود تعرٌؾ و تمجٌد كرد ،مگر نه اٌن است كه لرآن مىفرماٌد:
س ُك ْم»( :نجم )32 ،خود را نستاٌٌد؟
«فَال ت ُ َزكُّوا أ َ ْنفُ َ
جواب; ستاٌش ٌوسؾ ،ذكر لابلٌّتها و تواناٌىهاى خود ،براى انجام مسئولٌّت بود ،كه
مىتوانست جلو آثارسو لحطى و خشكسالى رابگٌرد ،نه به خاطر تفاخر وسو استفاده.
سؤال; چرا ٌوسؾ با حكومت كافر همكارى كرد؟ مگر لرآن از آن نهى نكرده استَ «.و
ال ت َ ْر َكنُوا ِإلَى الَّذٌِنَ َ
ظلَ ُموا (» ...هود).113 ،
جواب; ٌوسؾ ،براى حماٌت از ظالم اٌن مسئولٌّت را نپذٌرفت ،بلكه به منظور نجات
ّ
مردم از فشار دوران لحط سالى ،به اٌن كار الدام نمودٌ .وسؾ هرگز حتّى ٌن كلمه تملك
هم نگفت.
ً
معموال به هنگام خطر مردم را رها كرده ودست به فرار میزنند
شخصٌت های سٌاسى،
 ،ولى ٌوسؾ باٌد مردم را حفظ كند .بگذرٌم از اٌنكه اگر نمىتوان رژٌم ظالمى را
سرنگون كرد و تؽٌٌر داد ،باٌد به ممدارى كه امكان دارد از انحراؾ و ظلم جلوگٌرى
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كرد و بخشى از امور را بهدست گرفت و فعالٌّت نمود( .بهنمل از تفسٌر فىظاللالمرآن )
همچنان در تفسٌرنمونه آمده است که  :مراعات «لانون اهم و مهم» از نظر عمل و شرع
ٌن اصل است.
شركت در نظام حكومتى شرن ،جائز نٌست ولى نجات ٌن ملّتى از لحطى مهمتر است.
به همٌن دلٌلٌ ،وسؾ علٌه السالم مسئولٌّت سٌاسى نپذٌرفت ،تا مبادا كمن به ظالم شود،
مسئولٌّت نظامى نپذٌرفت ،تا مبادا خون به ناحمّى رٌخته شود .فمط مسئولٌّت التصادى را
آن هم براى نجات مردم برعهده گرفت.

ض ٌَتَبَ هوأ ُ ِم ْن َها َحٌ ُ
ٌب بِ َرحْ َمتِنَا َم ْن نَشَا ُء
ؾ فًِ ْاِل َ ْر ِ
س َ
َو َك َذ ِلنَ َم هكنها ِلٌُو ُ
ْث ٌَشَا ُء نُ ِص ُ
سنِ َ
ٌن ﴿﴾۵۶
َو َال نُ ِضٌ ُع أَجْ َر ا ْل ُمحْ ِ

و اٌن گونه به ٌوسؾ در آن سرزمٌن تمکن (و لدرت ) دادٌم  ،از آن (سرزمٌن) هر جا
که می خواست منزل می گرفت  ،ما رحمت خود را به هرکس که بخواهٌم می رسانٌم ،
و پاداش نٌکوکاران را ضاٌع نمی کنٌم)۵۶(.
ض»; اٌن چنٌن هللا متعال براى ٌوسؾ با بٌرون آوردن
ک َم ه
کنّٰا ِلٌُو ُ
ؾ فِی ا َ ِْل َ ْر ِ
س َ
« َو ک َٰذ ِل َ
ٌوسؾ از زندان ،اعالم برائتش از تهمت ،پیدرپی فرستادن نعمتهاٌی چون دانش ،علم
تعبٌر و امانتداری ،عزت و احترام و لدرت بر وی منت گذاشت .
سنّت خداوندّ ،
عزت بخشٌدن به انسانهای پاكدامن وباتموا است .گرچه در ظاهر پادشاه
مصر به ٌوسؾ گفت« :إِنهنَ ا ْلٌَ ْو َم لَ َدٌْنا َم ِكٌن» ولى در والع پروردگار با عظمت به
ٌوسؾ مكنت داد.
«ٌَتَبَ هوأ ُ ِم ْن ٰها َحٌ ُ
ْث ٌَ ٰشا ُء»;همچنان براٌش در سرزمٌن مصر التدار بخشٌد ،هر جا که
بخواهد الامت مىگزٌند و در امور مملکت به مٌل خود دخل و تصرؾ مىکندٌ .عنی :تا
در هر جا از سرزمٌن مصر که بخواهد ،فرود آٌد و سکنی گزٌند و در آن چنان تصرؾ
ٌب بِ َرحْ َم ِت ٰنا َم ْن َن ٰشا ُء »«بههر که
کند که شخص در منزل خوٌش تصرؾ میکند « ،نُ ِص ُ
خواهٌم» از بندگان خوٌش »رحمت خود را میرسانٌم» پس در دنٌا با احسان و انعام
خوٌش بر وی رحم میکنٌم .والعا ً لدرت اگر در دست اهلش باشد رحمت است و گرنه
زٌانبخش خواهد بود.
سنِ َ
ٌن ( :»)78بٌگمان خدای سبحان عمل مخلصان راستگوی
« َو ٰال نُ ِضٌ ُع أَجْ َر ا َ ْل ُمحْ ِ
درستکار را بیاثر نمیسازد ،بلکه به اٌشان بزرگترٌن پاداشها را همراه با سرانجام
نٌک ،زندگی پاکٌزه و گوارا و استواری در هر کار ارزانی میدارد.
با آنكه همه چٌز در گرو مشٌّت الهى است ،ا ّما خداوند حكٌم است و بدون دلٌل به كسى
لدرت نمىدهد.
مفسر«تفسٌر انوار المرآن»مینوٌسد:آٌۀ کرٌمه داللت میکند بر اٌنکه به عهده گرفتن
ممام ومنصب در نظام پادشاه ستمگر و حتی کافر جاٌز است ،اما برای کسی که در
برپاداشتن حك و عدل از ناحٌه خود مطمئن بوده و از چنٌن اعتماد بهنفسی برخوردار
باشد و به شرط اٌنکه کارش با مراد و هوای آن ستمگر موافك نباشد.
چنانکه آٌه کرٌمه دلٌل بر آن است که طلب حکومت و اظهار آمادگی برای عهدهدار شدن
ممام و مسئولٌت ،برای کسیکه به نفس و دٌن و علم خوٌش مطمئن است و اٌن شاٌستگی
را نٌز دارد ،جاٌز است .اما نهی وارده از طلب امارت در حدٌث شرٌؾ ذٌل که رسول
هللا ملسو هیلع هللا یلص خطاب به عبدالرحمن بن سمره (رض) فرمودند« :ال تسؤل اإلمارة :درخواست
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امارت نکن ;»...ناظر بر کسانی است که در برپا داشتن حك والٌت عامه ،بر نفس
خوٌش اعتماد ندارند ،نظر به ضعؾ و ناتوانیای که دارند.
َ
سكُمۡ »« .خود را تزكٌه
نهی از خودستاٌی و تزکٌه نفس در اٌن آٌۀ کرٌمه« :فَ َال ت ُ َزك ُّٓواْ أنفُ َ
نكنٌد» «نجم »32/نٌز ناظر بر حالتی است که انسان به عدم پاک بودن نفس خود آگاهی
داشته ولی با وجود آن به تزکٌه خوٌش میپردازد واز خود ستاٌش میکند .و روشن است
که هٌچ ٌک از دو حالت فوق ،بر ٌوسؾ پٌامبرملسو هیلع هللا یلص انطباق نداشت.
خوانندۀ محترم !
دراٌن دو آٌۀ مبارکه حضرت ٌوسؾ به عنوان«محسن»« ،مإمن» و «متّمى» ستاٌش
شده است .در سراسر اٌن سوره ،اراده هللا متعال را مىتوان با اراده و خواست مردم
برادران ٌوسؾ اراده كردند با انداختن او در چاه و برده ساختن ٌوسؾ ،او
مماٌسه كرد؛
ِ
را خوار سازند ،ا ّما عزٌز مصر درباره او گفت« :أ َ ْك ِر ِمً َمثْواهُ» او را گرامى بدارٌد.
همسر عزٌز (زلٌخا ) لصد نمود دامن او را آلوده سازد ،ا ّما خداوند او را پان نگهداشت.
بعضى خواستند با زندانى ساختن ٌوسؾ مماومت او را در هم شكنند و تحمٌرش كنند؛
صا ِؼ ِر َ
ٌن» :ا ّما در ممابل پروردگار با عظمت اراده كرد او را
س َجنَ هن َو َلٌَكُونا ً ِم َن ال ه
«لٌَُ ْ
عزٌز بدارد و حكومت مصر را به او بخشد.
مفسران می نوٌسند:بعد از اٌنکه شاه مصر  -که به نام ولٌد بن رٌان نام داشت ،کالم
حکٌمانه ی ٌوسؾ را شنٌد و شخصٌت واالی او را خوب شناخت ،انگشتر خود را بٌرون
آورد و در انگشت او کرد و به اطرافٌانش گفت :اٌن ،عزٌز مصر است؛ ٌعنی،
صدراعظم مملکت است؛ سخنانش را گوش دهٌد واز اوامر او اطاعت کنٌد ٌ .وسؾ با
تمام لدرت و توان در راه رفاه و آساٌش مردم ستمدٌده ی تارٌخ زمان کوشٌد و مملکت را
از منجالب مادی و معنوی رستگار کرد(.بهنمل ازتفسٌر فرلان شٌخ بها الدٌن حسٌنی )
ٌوسؾ بنا به رإٌاٌی که در پٌش دٌده بودٌ ،مٌن داشت که در آن مدت خشکسالی می تواند
در سرزمٌن مصر توازن التصادی برلرار کند و مصر و اطراؾ را از گرسنگی و
نابودی نجات دهد.
ٌوسؾ علٌه السالم زمانیکه اختٌاردار امورمالی و التصادی کشور مصر شد ،برای سر
و سامان دادن وضع اسفبار لحطی زده ی مملکت ،جانانه به پا خاست وبرامور مالی
چٌره گشت وذخاٌر را از انواع حبوبات پر کرد تا در ولت خشکسالی به داد مردم برسد.
بلی ! اٌن عطاٌای آفرٌدگار است که به بنده ی نٌکوکارش بخشٌده است ،تا او نٌز به
دٌگران بدهد.

ٌِن آ َمنُوا َوكَانُوا ٌَتهمُ َ
َو َِلَجْ ُر ْاْل ِخ َر ِة َخٌْر ِللهذ َ
ون ﴿﴾۵۷

وٌمٌنا ً ثواب آخرت برای آنانی که اٌمان آورده و پرهٌزگاری میکردند (نسبت به پادشاهی
دنٌا) بهتر است)۵۳( .
ٌعنى اجر و پاداش و ثواب آخرت براى مإمنان پرهٌزگار از پاداش دنٌوى بهتر است.
ودر اٌن هٌچ جای شکی نٌست که :پادشاهى و حكومت نٌز در برابر اجر آخرت ناچٌز
است  .زٌرا پاداش آخرت بهتر و ماندگارتر است .اٌن پاداش برای کسانی محمّك است که
اٌمان به هللا متعال را در وجود خود پاٌدار ساخته و با انجام اوامر و پرهٌز از نواهی به
تمواٌش پاٌبند شدهاند.
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اٌمان،همراه با تموا چاره ساز است و گرنه سرنوشت مإمن گناهكار ،مبهم است بدٌنسان
هللا متعال خبر میدهد که آنچه برای پٌامبرش ٌوسؾ علٌه السالم ودٌگر مإمنان با تموی
در سرای آخرت ذخٌره کرده است ،بزرگتر و بٌشتر و باشکوهتر از نعمتهای دنٌاست.
خواننده محترم !
در اٌات ( 58الی  -ٔٓ ) 62برادران ٌوسؾ برای خرٌدن گندم نزد ٌوسؾ می آٌند .
ٌوسؾ از آنان می خواهد برادرشان  ،بنٌامٌن را همراه خود به مصر بٌاورند.

علَ ٌْ ِه فَعَ َرفَ ُه ْم َو ُه ْم لَهُ ُم ْن ِك ُر َ
ون ﴿﴾۵۸
ؾ فَ َد َخلُوا َ
س َ
َو َجا َء إِ ْخ َوةُ ٌُو ُ

و برادران ٌوسؾ [با روی آوردن خشکسالی به کنعان ،جهت تهٌه آذوله وتهٌه گندم به
مصر] آمدند ،وبر ٌوسؾ وارد شدند .پس او آنان را شناخت وآنان او را نشناختند)۵۹(.
علَ ٌْ ِه فَعَ َرفَ ُه ْم َو ُه ْم َلهُ ُمن ِک ُر َ
ون ()7:
ؾ فَ َد َخلُوا َ
َو َجا َء ِإ ْخ َوةُ ٌُو ُ
س َ
مفسران می نوٌسند:طبك پٌشبٌنى و پٌشگوٌى ٌوسؾ علٌه السالم  ،مردم هفت سال در
وفور نعمت و باران بودند ،ولى بعد از آن ،هفت سال دوم فرا رسٌد و مردم دچار لحطى
و خشكسالى شدند .دامنه لحطى نه تنها درمصر بلکه به فلسطٌن و كنعان هم رسٌد.
ٌعموب به فرزندان خود گفت :براى تهٌه گندم به سوى مصر روانه شوند.آنان وارد مصر
شده و درخواست خود را عرضه كردندٌ .وسؾ در مٌان متماضٌان ؼلّه ،برادران خود را
دٌد ،ا ّما برادران ٌوسؾ را نشناختند و ّ
حك هم همٌن بود ،زٌرا از زمان انداختن ٌوسؾ به
چاه تا حكومت او در سرزمٌن مصر ،حدود بٌست تا سى سال فاصله افتاده بودٌ .وسؾ
ولتى از چاه بٌرون آمد ،نوجوان بودٌ« ،ا بُشْرى هذا ُ
ؼالم» چند سالى در خانه عزٌز،
خدمتكار بود و سالها نٌز در زندان به سر برد و از زمان آزادى او از زندان نٌز هفت
سال (دورۀ کثرت و وفور نعمت و پر آبى) گذشته بود و حال كه سالٌان لحطى بود،
برادران به مصر آمده بودند.
در زمان لحطى ،جٌرهبندى الزم است و هركس باٌد براى گرفتن سهمٌه ،خود مراجعه
كند تا دٌگران به نام او سو استفاده نكنندِ « .إ ْخ َوةُ» با اٌنكه مىتوانستند ٌن نفر را به
نماٌندگى بفرستند ،همه برادران آمدند.
طوریکه ٌاد آور شدٌم برادران ٌوسؾ بعد ازآنکه دچار فمر وتنگدستی شدند و
خشکسالی و لحطی دامنگٌرشان شد از سرزمٌن کنعان فلسطٌن به مصر نزد ٌوسؾ
آمدند؛ آمدند تا از خزانۀ مصر در خواست کمک آذوله کنند اما ٌوسؾ برادران خود را
شناخت؛ اما آنها به سبب هٌبت مولعٌت و فاصله ی زمانی زٌاد و تؽٌٌر لٌافه ،او را
نشناختند.
البته اٌن شناخت ،دلٌل کمال ذکاوت و هوشمندی ٌوسؾ را نشان میدهد ؛ زٌرا با آنکه
حال ،چهره و وضع اٌشان نٌز تؽٌٌر کرده بود ،اما او با ذکاوت و هوشمندی برتری که
داشت اٌشان را شناخت.
ابن عباس (رض) گفته است :فاصله ی بٌن انداختنش به چاه و وارد شدن برادران به
سرزمٌن مصر بٌست و دو سال بود ،از اٌن جهت او را نشناختند (.حاشٌهى صاوى
ٕ).ٕ۴۳/
و علت آمدن شان اٌن بود که آنها در دٌار خود دچار گرسنگى ناشى از لحطى شدند که
همهى والٌات را فرا گرفته بود و براى خرٌد خواروبار ذخٌره شده توسط ٌوسؾ به
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مصر و نزد ٌوسؾ آمدند.
بعد از اٌنکه برادران نزد ٌوسؾ آمدن وطوریکه درفوق ٌادآور شدٌم ؛ ٌوسؾ آنان را
شناخت ولی خود را ناآشنا انداخت.درخطاب به آنها گفت :چرا به مملکت ما آمدهاٌد؟
گفتند :براى تهٌهى خوراکى آمدهاٌمٌ .وسؾ گفت :شاٌد جاسوس باشٌد؟ گفتند :پناه بر خدا!
گفت :از کجا آمدهاٌد و اهل کجا هستٌد؟ گفتند:از سرزمٌن کنعان مىآٌٌم و پدر ما ٌعموب،
پٌامبرهللا است گفت :آٌا بهجز شما اوالدى دٌگردارد؟ گفتند :بله ،ما دوازده برادر بودٌم،
برادر کوچکترما در صحرا از بٌن رفت-که پدر او را از همهى ما بٌشتر دوست داشت-و
برادر ُخردش که از مادر باهم شرٌک اند ،بالى است که پدر او را نزد خود نگه داشته
است .و ما ده نفر آمدهاٌمٌ .وسؾ دستور داد از آنها پذٌراٌى و احترام به عمل آورند.
(تفسٌر جاللٌن ٕ.).ٕ۴۳/

َولَ هما َج هه َز ُه ْم بِ َج َه ِاز ِه ْم لَا َل ائْتُو ِنً ِبأَخٍ لَ ُك ْم ِم ْن أ َ ِبٌ ُك ْم أ َ َال ت َ َر ْو َن أَنًِّ أُو ِفً ا ْل َك ٌْ َل
َوأَنَا َخٌ ُْر ا ْل ُم ْن ِز ِل َ
ٌن ﴿﴾۵۹

و چون ٌوسؾ خوار و بارشان را مجهز کرد ،گفت( :بار دٌگر)«آن برادری که از
پدرتان دارٌد(،نوبت آٌنده) نزد من بٌاورٌد  ،آٌا نمی بٌنٌد که من پٌمانه را تمام می دهم ،
و من بهترٌن مٌزبان هستم ؟()۵۳
« َو لَ ّٰما َج هه َز ُه ْم ِب َج ٰه ِاز ِه ْم »; بعد از اٌنکه ٌوسؾ از اٌشان به خوبی مٌزبانی و پذٌراٌی
نمود و نٌز اٌشان را به خوار و بارشان به طور کامل مجهز کرد و ما ٌحتاج سفر آنها
را به آنان داد،وبسان انسانهای بزرگوار و با فضٌلت افزون بر آنچه انتظارش را داشتند
ک ْم» :به اٌشان گفت :واز آنان در خواست
ک ْم ِم ْن أ َ ِبٌ ُ
به اٌشان بخشٌدٰ «،لا َل ِائْتُونِی بِأَخٍ َل ُ
کرد که :در سفر بعدی برادر پدری خود را ( که برادر پدری و مادری وی بود ).نٌز با
خود بٌاورند .البته آنها خود درجرٌان گفتگو به وی خبر داده بودند که برادر پدرٌی نٌز
دارند که او را در سرزمٌن خوٌش جا گذاشتهاند.
َ
َ
ک ْم » ٌعنى
مفسران می نوٌسندٌ :وسؾ به برادران خود گفت« :ائْتُونًِ ِبأخٍ لَ ُك ْم ِم ْن أ ِبٌ ُ
برادرى كه شما از پدر دارٌد و نگفت :برادر من ،از اٌن كالم طوری معلوم مىشود كه
ٌوسؾ در چهرهى ناشناس ،باب گفتگو وصحبت را با برادران خوٌش آؼاز كرد و در
ضمن ٌوسؾ علٌه السالم گفتِ « :بأَخٍ لَ ُك ْم» و نگفت :برادر من ،تا مفهوم راستگوٌى و
رازدارى با هم رعاٌت شود.
طوریکه مفسران تذکر میدهند :آنان به ٌوسؾ گفتند :كه ما فرزندان ٌعموب نواسه
ابراهٌم مىباشٌم .پدرما شخص رٌش سفٌد است که به خاطر ؼم و اندوه فرزندش كه
گرگ او را پاره كرده ،سالهاست گرٌان وگوشهگٌر است و ٌكى از برادرانمان را نٌز به
خدمت او پٌش اوگذاشتٌم ،اگرممكن است سهم آن پدر و برادر مارا نٌز به ما بدهٌد كه با
خوشحالى برگردٌمٌ .وسؾ هداٌت داد عالوه بر بار ده شتر ،دو بار دٌگر سهم ٌعموب و
برادر دٌگر نٌز افزوده شود.
ٌوسؾ براى جذب برادران گفت« :أَنَا َخٌ ُْر ا ْل ُم ْن ِز ِل َ
ٌن» من بهترٌن مٌزبان هستم ،و آن
برادران جذب شدند ،ولى پروردگار با عظمت با جمالت زٌبا چنٌن تعبٌرات را در لرآن
عظٌم الشؤن براى جذب انسانها بٌان فرموده است:
الر ِازلِ َ
ٌن» (جمعه).11 ،او بهترٌن روزى رسان است.
ـ « َخٌ ُْر ه
ـ « َخٌ ُْر ا ْلؽافِ ِر َ
ٌن» (اعراؾ )155 ،او بهترٌن بخشنده است.
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ـ « َخٌ ُْر ا ْلفاتِ ِح َ
ٌن» (اعراؾ ).89 ،او بهترٌن گشاٌشگر است.
ـ « َخٌ ُْر ا ْلما ِك ِر َ
ٌن» (انفال ).30 ،او بهترٌن تدبٌر كننده است.
وارثِ َ
ٌن» (انبٌا  ).89 ،او بهترٌن وارث است.
ـ « َخٌ ُْر ا ْل ِ
ـ « َخٌ ُْر ا ْلحا ِك ِم َ
ٌن» (ٌونس )109 ،او بهترٌن داور است.
ک ٌْ َل»; مگر نمىبٌنٌد که من پٌمانه را بدون کم و کاست تمام
«أ َ ٰال ت َ َر ْو َن أ َ ِنّی أُوفِی ا َ ْل َ
مىکنم.
« َو أَنَا َخٌ ُْر ا َ ْل ُم ْن ِز ِل َ
ٌن ( :»)6:من بهترٌن مهماننوازم و از مهمانان به نحو احسن پذٌراٌى
مىکنم .ازآنها نٌز به خوبى پذٌراٌى کرده بود والعا ً ٌوسؾ علٌه السالم از آنان به بهترٌن
وجه پذٌراٌی کرد تا آنان را به آمدن مجدد برانگٌزد و تشوٌك کند.

ون ﴿ٓ﴾۶
فَ ِإ ْن لَ ْم تَأْتُونًِ بِ ِه فَ َال َك ٌْ َل لَ ُك ْم ِع ْندِي َو َال ت َ ْم َربُ ِ

پس اگر او را نزد من نٌاوردٌد ،پس برای شما هرگز پٌمانۀ ؼله نزد من نٌست و هرگز
به من نزدٌک نشوٌد)۶ٓ(.
ٌوسؾ بدی ها را به خوبی جواب داد ،سهم برادران را بهطور كامل اجرا وپرداخت
نمود ،و دربارهى ظلمى كه به وی کرده بوند  ،بحثی بهعمل نٌاورد.وبدٌن ترتٌب لدرت
ممام و منزلت خوٌش را وسٌلهى انتمام لرارنداد.
چه زٌبا است درس واعجاز لرآن .در آٌه مبارکه بٌان میدارد که :در مدٌرٌّت ،هم
محبّت الزم است و هم تهدٌدّ .اول مژده و محبّت؛ «أَنَا َخٌ ُْر ا ْل ُم ْن ِز ِل َ
ٌن» بعد تهدٌد و
اولتٌماتوم« .فَ ِإ ْن لَ ْم تَأْتُونًِ» (پس اگر او را نزد من نٌاوردٌد) ٌوسؾ به برادرانش گفت:
اگر برادرخوٌش را در سفر بعدی با خود نٌاورٌد ،بعد از اٌن پٌش من خوار و بار
نخواهٌد داشت ،و بارى دٌگر به کشور من نزدٌک هم نشوٌد .پس نه به لصرم نزدٌک
شوٌد و نه به خانهام در آٌٌد .و بدٌن ترتٌب آنان را تهدٌد کرد.
ٌعنی :در آن صورت هرگز درآٌنده چٌزی را به شما نمیفروشم »و هرگز به من نزدٌک
نشوٌد» که در آن صورت از شما پذٌراٌی نمیکنم چنانکه اٌن بار هم پذٌراٌی کرده و هم
پٌمانه را بهشما تمام دادم.
در تهدٌد الزم نٌست كه مسإول تصمٌم صد در صد بر اجرا داشته باشد« .فَال َك ٌْ َل لَ ُك ْم»
(زٌرا ٌوسؾ كسى نبود كه حاضر شود برادرانش از لحطى بمٌرند).
درتفسٌر البحر آمده است :ظاهر اٌن است که تمام کارهاى ٌوسؾ بر مبناى وحى و از
جانب هللا متعال بود ،وگرنه نٌک مردى چنان ممتضى بود که نزد پدر بشتابد و او را
بخواند ،اما هللا مىخواست پاداش و محنت ٌعموب را تکمٌل کند .و تعبٌر و تفسٌر خواب
تحمك ٌابد (.البحر المحٌط .).ٖٕٕ/۵

ع ْنهُ أَبَاهُ َو ِإنها لَفَا ِعلُ َ
ون ﴿ٔ﴾۶
سنُ َرا ِو ُد َ
لَالُوا َ

گفتند :ما دربارۀ او با پدرش با اصرار گفتگو نموده تالش میکنٌم که به هر وسٌله ممکن
او را نزد تو بٌاورٌم و اٌن کار را خواهٌم کرد)۶ٔ(.
ٌعنی :او را از پدر خواهٌم خواست و به جدٌت تمام سعی و کوشش خواهٌم کرد تا دل
پدر را بهدست آورده ،او را به آوردنش راضی سازٌم و اٌن خواهش تو را بر آورده
کنٌم.
«مراودة» :به مراجعه پىدرپى ،همراه با التماس ٌا خدعه و فرٌب گفته مىشود.
برادران ٌوسؾ از عكس العمل منفى پدرشان در برابر تماضاى همراه بردن بنٌامٌن
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سنُرا ِو ُد » به معناى گفتگوى پى در پى همراه با نمشه و تدبٌر است.
اطالع داشتند « َ
حضرت ٌعموب پس از ماجراى ٌوسؾ بنٌامٌن را از خود دور نمىكرده است و جدا
كردن او از پدر ،كار آسانى هم نبود.
مفسر«تفسٌر انوار المرآن» درمورد وعده براران به ٌوسؾ مینوٌسد  :که برادر خوٌش
بنٌامٌن را با نٌرنگ و فرٌب از پدر باز خواهٌم ستاند و به هر تدبٌر و چال و فرٌب که
میشود او را نزد تو خواهٌم آورد «و ما البته اٌن کار را خواهٌم کرد» و در آن هٌچ
کوتاهی نخواهٌم ورزٌد.
درضمن لابل دلت است که ازکالم برادران ٌوسؾ بوى حسد وعداوت با تمام وضاحت به
استشمام مٌرسد ،زٌرا بهجای اٌنکه «ابانا» بگوٌند  ،گفتند« :أ َباهُ» و در ّاول سوره نٌز
ؾ َو أ َ ُخوهُ أ َ َحبُّ ِإلى أ َ ِبٌنا ِمنَّا» پدر براى ماست ،ولى
گفتگوى برادران اٌن بود كه؛ «لٌَُو ُ
س ُ
ٌوسؾ و برادرش را بٌشتر از ما دوست دارد.

َولَا َل ِل ِفتٌَْانِ ِه اجْ عَلُوا بِ َ
عت َ ُه ْم فًِ ِر َحا ِل ِه ْم لَعَله ُه ْم ٌَ ْع ِرفُونَ َها ِإ َذا ا ْنمَلَبُوا ِإلَى أ َ ْه ِل ِه ْم
ضا َ
لَعَله ُه ْم ٌَ ْر ِجعُ َ
ون ﴿ٕ﴾۶

و [ٌوسؾ] به جوانان (خدمتگذار خود) گفت :سرماٌۀ (پول)شان را (که دربرابر در ٌافت
آذوله پرداخته اند) در بارهای شان بگذارٌد ،تا چون به نزد خانواده شان بازگردند آن را
بازٌابند و شاٌد دوباره برگردند)۶ٕ(.
« َو ٰلا َل ِل ِفتْ ٌٰانِ ِه اِجْ عَلُوا ِب ٰ
عت َ ُه ْم فِی ِر ٰحا ِل ِه ْم »; نباٌد فراموش کرد که :صله رحمیٌ ،عنى
ضا َ
كمن نمودن ،به معنی معامله كردن نٌست.در ضمن پول گرفتن در زمان نٌاز از پدر پٌر
و برادران ،با كرامت نفس سازگارهم نٌستٌ .وسؾ به کارگران و مإظفان خوٌش هداٌت
فرمود :پولى را که ازبابت خرٌد خوار وبار پرداختهاند در درون کاالیشان بگذارند ،بعد
از آنکه ببٌنند بها همراه با کاال به اٌشان بر گردانٌده شده است خوش وخوشحال خواهند
شد ند .بدىها را باٌد با خوبى جبران کنٌم  .سبحان هللا ٌوسؾ كه دٌروز خودش برده و
خدمتكار بود ،امروز ؼالم و خدمتكار در اختٌار دارد.
اما در هنگام ماللات با برادران خوٌش ،نه درفکرانتمام برآمد ،و نه گالٌهاى از آنان
بهعمل آورد ،و نه كٌنهاى در مورد داشت .بلكه با برگرداندن سرماٌه آنان ،به آنها تو ّجه
وچنٌن اهتمام داد كه گوٌا من شما را دوست مىدارم.
لى أ َ ْه ِل ِه ْم » :تا ولتى که نزد خانوادهى خود برگشتند و بارها
«لَعَلَّ ُه ْم ٌَ ْع ِرفُونَهٰ ا إِ َذا اِ ْنمَلَبُوا إِ ٰ
خوٌش را بازنماٌند  ،آن را ببٌنند و بشناسند.
«لَعَلَّ ُه ْم ٌَ ْر ِجعُونَ ( :»)62شاٌد ولتى آن را دٌدند ،به کرم و بزرگواری ٌوسؾ پیبرده و
به طمع افزاٌش اٌن کرم دوباره نزد وی برگردند؛ چون ٌوسؾ مىدانست آٌٌن آنها آنان
را وادار مىکند که بها را مسترد دارند؛ زٌرا آنان از خوردن حرام پاکند .پس اٌن امر
بٌشتر آنها را به عودت تشوٌك مىکند .وٌا هم شاٌد هم حکمت برگرداندن بهای کاال به
آنان ،نگرانی ٌوسؾ از اٌن امر بود که آنها بهاٌی پٌدا نکنند تا مجددا برای خرٌد آذوله
به مصر برگردند.
ٌا هم کرم و بزرگواری ٌوسؾ به او اٌن اجازه را نداد تا از پدر و برادرانش پولی
بگٌرد.
درمورد اٌنکه چرا ٌوسؾ علٌه السالم خود را به برادرانش معرفی نداشت ،تا خبر
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صحتمندی اش را به پدرشان می رساند ودر نتٌجه پدر شان از ؼم و اندوه نجات
میٌافت؟ همٌنمدر باٌد گفت که فرمان پروردگار چنٌن بود که ٌعموب دوران آزماٌش را
سپری کند وهنوز زمان آزماٌش پاٌان نٌافته بود( .بهنمل از تفسٌر فرلان :دمحم بها الدٌن
حسٌنی).
خواننده محترم !
در آٌات (  63الی  -ٔٔ ) 66گفتگوی برادران ٌوسؾ با پدرشان که بنٌامٌن را همراه
آنان به سرزمٌن مصر بفرستد  ،بحث بهعمل میآٌد .

س ْل َمعَنَا أ َ َخانَا نَ ْكت َ ْل َوإِنها لَهُ
ٌه ْم لَالُوا ٌَا أَبَانَا ُمنِ َع ِمنها ا ْل َك ٌْ ُل فَأ َ ْر ِ
فَلَ هما َر َجعُوا إِلَى أَبِ ِ
لَ َحافِ ُ
ظ َ
ون ﴿ٖ﴾۶

پس چون به سوی پدرشان بازگشتند گفتند :ای پدر! پٌمانه از ما منع شد ،پس برادرمان
(بنٌامٌن ) را با ما روانه کن تا سهمی (از ؼله) بگٌرٌمٌ ،مٌنا ً ما او را حفظ خواهٌم
کرد)۶ٖ(.
ولتى برادران ٌوسؾ پٌش پدر برگشتند ،لبل از اٌن که بارها را باز کنند ،گفتند :پدرجان!
ما را تهدٌد کردهاند که اگر بنٌامٌن را اٌن مرتبه با خود نبرٌم ،دٌگر خوار و بار و مواد
خوراکى به ما نخواهند داد؛ چون پادشاه گمان برده بود که ما جاسوسٌم ،و ما داستان خود
را به او گفتٌم ،او از ما خواست برادر خود را با خود ببرٌم تا صدق سخنان ما محمك
شود.
پدرشان به اٌشان گفت :چگونه شما را بر «بنٌامٌن» امٌن گردانم در حالی که شما پٌش
از آن در مورد ٌوسؾ که شما را بر وی نٌز امٌن لرار داده بودم به من خٌانت کردٌد؟
پس هرگز به وعدۀ شما اعتماد نکرده و سخن شما را تصدٌك نمینماٌم؛ هرگز به نگهبانی
شما تکٌه نکرده ،بلکه به حفظ و نگهداشت هللا متعال متکی میشوم که بهترٌن نگهبانان
است.
ٰ
ٰ
ٰ
َ
س ْل َمعَنا أخانا نَ ْکتَ ْل»; از پذردر خٛاضد کردٔذ کٗ ترادر ديگرغاْ بنٌامٌن را ٔيس
« فَأ َ ْر ِ
تٗ ِٕظٛر ديذار تا عسيس ِؿر ّ٘راٖ غاْ تٗ آٔجا تفرضرذ ذا ايٓ تار ٔيس آرٚلۀ کافی
تياٚرٔذ .از فذٛای آيۀ ِثارکٗ در ِی ياتيُ کٌٗ :عموب بر خانواده وفرزندان خوٌش،
مدٌرٌّت وتسلط کامل داشت ودرضمن پدر ،بهطور طبٌعی داراى ّ
حك امر و نهى به
فرزند خود مىباشد.
« َو ِإنّٰا لَهُ لَ ٰحافِ ُ
ظ َ
ون ( ;»)74مجرم چون در درون خوٌش تشوٌش و نگرانى دارد ،در
سخنانش تؤكٌدهاى پىدرپى دارد.
« ِإنها لَهُ لَحا ِف ُ
ظ َ
ون»ِ « :إنَّا» و حرؾ «الم» و جمله اسمٌه نشانه تؤكٌد است ٚ .افسٚدٔذ :تا
ذ ٛعٙذ ِیتٕذيُ کٗ ترادر خٛيع را ٔگٙثاْ تٛدٖ  ٚاز ٚی تٗ خٛتی ِرالثد کٕيُ .و اجازه
نمىدهٌم مشکلى براٌش پٌش بٌاٌد.

اَّللُ َخٌْر َحافِ ً
ظا َو ُه َو أ َ ْر َح ُم
علَ ٌْ ِه إِ هال َك َما أ َ ِم ْنت ُ ُك ْم َ
لَا َل َه ْل آ َمنُ ُك ْم َ
علَى أ َ ِخٌ ِه ِم ْن لَ ْب ُل فَ ه
اح ِم َ
ٌن ﴿﴾۶۴
الر ِ
ه

(ٌعموب) گفت« :آٌا شما را بر او امٌن دانم  ،همانگونه که پٌش از اٌن نسبت به برادرش
(ٌوسؾ) امٌن داشتم  ،پس خداوند بهترٌن نگهبان است  ،و او مهربانترٌن مهربانان
است»)۶۴(.
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علَى أ َ ِخٌ ِه ِمن لَ ْب ُل»; اعتماد سرٌع به کسیکه که
ک ْم َ
ک ْم َ
علَ ٌْ ِه إِ هال َک َما أ َ ِمنت ُ ُ
«لَا َل َه ْل آ َمنُ ُ
سابمه تخلّؾ دارد ،جاٌز نٌست  ،بنا ً حضرت ٌعموب علٌه السالم به آنان گفت :چگونه
شما را بر «بنٌامٌن» امٌن گردانم در حالی که شما پٌش از آن در مورد ٌوسؾ که شما را
بر وی نٌز امٌن لرار داده بودم وشما تضمٌن نمودٌد که از ٌوسؾ محافظت به عمل آورٌد
آن کار را کردٌد و به عهد و پٌمان خٌانت کردٌد؟
می ترسم همانطور که برای برادرش دسٌسه چٌدٌد ،برای اٌن هم نٌرنگی به کار برٌد؟
پس هرگز به وعدۀ شما اعتماد نکرده ولول شما را تصدٌك نمینماٌم؛ هرگز به نگهبانی
شما تکٌه نکرده ،بلکه به حفظ ونگهداشت هللا متعال متکی میشوم که بهترٌن نگهبانان
ظا»  ،برادران ٌوسؾ ،خود را حافظ پنداشتندِ « ،إنها لَهُ لَحافِ ُ
اَّللُ َخٌْر َحافِ ً
ظ َ
ون»،
است«.فَ ه
ولی حضرت ٌعموب تذ ّكر داد كه :حفظ و صٌانت هللا متعال از حفظ و صٌانت شما بهتر
است .چنانکه او به رحمتش ٌوسؾ را حفظ کرده و وی را به من برمیگرداند.
اح ِم َ
ٌن ( :».)75ذات پروردگار ارحم الراحمٌن است که به عاصی
الر ِ
« َو ُه َو أ َ ْر َح ُم ه
( چنانچه توبهکار شود ) .پاداش میدهد و چون از راه عصٌان باز گردد ،بدیهاٌش را
به حسنات تبدٌل میکند .حك تعالی بهخاطر پٌری و ناتوانیام و اشتٌاق فراوانم به دٌدار
ٌوسؾ بر من رحم خواهد کرد و من امٌدوارم که هللا متعال او را به من برگرداند ،پس
بر او توکل کردم و او بهترٌن مهربانان است .لذا امٌدوارم منت حفظ او را بر من بنهد .و
دو مصٌبت را با هم بر من روا ندارد.
بنا ً ٌعموب علٌه السالم که طعم تلخ و ناگوار مفمودشدن ٌوسؾ را سالها چشٌده بود ،پس
از پافشاری و درخواستهای پی در پی پسران ،از آنان پٌمان محکم گرفت که بنٌامٌن را
براٌش باز آورند و خدا را بر اٌن لول و لرار شاهد و وکٌل گرفت و سرانجام با توکل به
هللا متعال موافمت کرد و از طرفی نٌز به گندم و حبوبات نٌاز مبرم داشتند.
پس با تو ّجه به رحمت بىنظٌر الهى و با توكل به پروردگار با عظمت  ،باٌد به استمبال
حوادث زندگى بروٌم  «.فاهلل خٌر حافظا و هو أرحم الراحمٌن» ٌعموب میفرماٌد:
امٌدوارم خداوند به من رحم کند و بنٌامٌن را از گزند مصون بدارد و مصٌبت من ،تازه و
دو چندان نگردد و بر مصٌبت اولی ام نٌفزاٌد.
خوانندۀ محترم !
بادرنظرداشت اٌنکه فرزندان ٌعموب سابمه نٌکی نداشتند ،چرا با آنهم پدر شان بار
دٌگر فرزند دٌگرش را به آنان سپرد؟
مفسر کبٌر جهان اسالم امام فخر رازی در تفسٌر کبٌر احتماالت متعددی را مطرح نموده
مینوٌسد :هر كدام از آنها مىتواند توجٌهى بر اٌن موافمت باشد؛
او ًال; برادران از الدام اولٌهشان به نتٌجهاى كه مورد نظرشان بود( ،محبوبٌّت در نزد
ّ
پدر) نرسٌده بودند.
ثانٌاً; حسادت برادران نسبت به اٌن برادر ،كمتر از ٌوسؾ بود.
ثالثاً; شاٌد لحطى و خشكسالى شراٌط خاص وفوق العاده اى را پدٌد آورده بود كه سفر
م ّجدد را ضرورى مىكرد.
رابعاً; دهها سال از حادثه ّاول گذشته و فراموش شده تلمّى مىشد.
خامساً; هللا متعال در حفظ فرزندش به او تسلّى خاطر داده بود.
در آٌۀ  12سورۀ ٌوسؾ خواندٌم که :حضرت ٌعموب علٌه السالم در مورد ٌوسؾ ،به
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حافظ بودن برادرانش اعتماد كرد ،که به فراق ٌوسؾ بٌناٌی چشم خوٌش رااز دست داد،
اَّللُ َخٌْر حافِظا ً» ،هم توانا شد ،هم
ولى در مورد بنٌامٌن به هللا متعال تكٌه كرد و گفت« :فَ ه
بٌنا و هم فراق و جداٌى پاٌان ٌافت.

ع ُه ْم َو َجدُوا بِ َ
عت َ ُه ْم ُردهتْ ِإلٌَ ِْه ْم لَالُوا ٌَا أَبَانَا َما نَ ْب ِؽً َه ِذ ِه
ضا َ
َولَ هما فَت َ ُحوا َمتَا َ
ٌر أ َ ْهلَنَا َونَحْ فَ ُ
ِب َ
ٌر َذ ِلنَ َكٌْل
ضا َ
عتُنَا ُردهتْ ِإلَ ٌْنَا َونَ ِم ُ
ظ أ َ َخانَا َونَ ْزدَا ُد َك ٌْ َل َب ِع ٍ
سٌر ﴿﴾۶۵
ٌَ ِ

و هنگامی که کاالی شان را گشودند ،دٌدند که سرماٌه (پول) شان به آنان بازگردانده شده
است .گفتند :ای پدر! ما دٌگر چه میخواهٌم؟ اٌن سرماٌه ماست که به ما بازگردانده شده
است و (باز میروٌم تا) برای خانوادۀ خود آذوله بٌاورٌم و برادر خود را محافظت
میکنٌم و ٌک بار شتر زٌاده خواهٌم آورد ،و اٌن ممدار برای ما کم و ناچٌز است)۶۵(.
زمانیکه بارهای آذوله خود را بازکردند ،بهاى خوراکى را در مٌان کاال ٌافتندٌ .عنی
سرماٌۀ کاالی خرٌداری شده که آن را پرداخته بودند به آنان باز گردانٌده شده است!!
« ٰلالُوا ٌٰا أ َ ٰب ٰانا ٰما نَ ْب ِؽی»; گفتند :پدرجان! از اٌن بٌشتر دٌگر چه مىخواهٌم؟ چه چٌزى
باالتر از فضل و کرم پادشاه مىجوٌٌم؟
به لولیَ «:ما نَ ۡب ِؽً» به اٌن معنی است :بعد از اٌن دٌگر چه بگوٌٌم و چه توصٌفی باالتر
از اٌن را بٌابٌم که براٌت بٌفزاٌٌم »اٌن سرماٌه ماست که به ما باز گردانده شده» پس
کسی که بر ما با بازگرداندن سرماٌه مان چنٌن فضل و احسانی کرده است ،به راستی
سزاوارستاٌش و لدردانی است.
« ٰه ِذ ِه ِب ٰ
عت ُ ٰنا ُردهتْ ِإ َلٌ ْٰنا»; اٌنک اٌن کاال و اٌن هم سرماٌۀ همراه آن را عزٌز مصر به
ضا َ
ما برگردانٌده است ،ولی نمىدانٌم به چه علت به ما مسترد شده است .آٌا باالتر از اٌن
احساس چٌزى پٌدا مىشود؟ پٌمانه را کامال به ما داده و بهاى آن را هم مسترد کرده
است!
پس ای پدر جان! به وعدۀ ما اعتماد کن و فرزندت را با ما بفرست تا لُوت خانوادۀ مان
را فراهم نماٌٌم ،بدٌن وسٌله مىخواستند پدرشان از اصرار و پافشارى دست بردارد و
ٌر أ َ ْه َل ٰنا»; مواد خوراکى براى خانواده مىآورٌم.
نظرش را تؽٌٌر بدهدَ «.و نَ ِم ُ
« َو نَحْ فَ ُ
ظ أ َ ٰخ ٰانا »; برادر خود بنٌامٌن را نگهبان باشٌم واورا از هر آسٌب و گزندى حفظ
مىکنٌم .و به عالوه با بردن برادر ،عزٌز مصر ٌک بار شتر بٌشتر برای ما میافزاٌد؛
ٌر»; زٌرا عزٌز مصر ( ٌوسؾ)در خشکسالی به هر فرد فمط ٌک بار
« َو نَ ْز ٰدا ُد َک ٌْ َل بَ ِع ٍ
شتر میدهد نه بٌش از آن .
ٌر»،چنٌن استنباط مىشود كه سهم هر نفرٌ ،ن بار شتر
ازفحوای جملۀ «نَ ْزدا ُد َك ٌْ َل بَ ِع ٍ
بوده كه باٌد خود حاضر باشد و درٌافت كند.
همچنان دررواٌت آمده است که :به هر کس بٌش از ٌک بار داده نمىشد .از اٌنرو بار
ده شتر به آنها دادٌ .ازده هم را نداد مگر اٌنکه دٌگر برادرشان حاضر شود.
سٌر ( ;» )76پادشاه به آسانى آن را مىدهد؛ چون انسانى سخاوتمند است.
ک َکٌْل ٌَ ِ
« ٰذ ِل َ
البته اٌن بار اضافی نزد عزٌز مصر ناچٌز است و از آن درٌػ خواهد کرد.
مفسران می نوٌسند :هنر ٌوسؾ ،نه فمط انسان بودن بلكه انسانسازى استَ « .و َجدُوا
عت َ ُه ْم ُردهتْ ِإلٌَ ِْه ْم»( :به برادران حسود و جفاكار خود ،مخفٌانه هدٌه مىدهد تا زمٌنه
ِبضا َ
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س ُن» :بدى را با
ً أَحْ َ
را براى مراجعت آنها فراهم سازد .لرآن مىفرماٌد« :ا ْدفَ ْع بِالهتًِ ِه َ
صلت).34 ،
خوبى دفع كنٌد( .ف ّ

َّللا لَتَأْتُنهنًِ بِ ِه إِ هال أ َ ْن ٌُ َحا َط بِ ُك ْم فَلَ هما
ون َم ْوثِمًا ِم َن ه ِ
لَا َل لَ ْن أ ُ ْر ِ
سلَهُ َمعَ ُك ْم َحتهى ت ُ ْؤت ُ ِ
علَى َما نَمُو ُل َو ِكٌل ﴿﴾۶۶
َّللاُ َ
آت َ ْوهُ َم ْوثِمَ ُه ْم لَا َل ه

(ٌعموب) گفت«:هرگز او را با شما [به مصر] نمی فرستم؛ تا آنکه عهدی به نام هللا به
من بدهٌد که او را حتما نزد من بر میگردانٌد ،مگر اٌنکه گرفتار شوٌد (و از توان شما
خارج گردد) ،پس ولتی با پدر عهد بستندٌ ،عموب گفت :هللا بر آنچه میگوٌٌم وکٌل (آگاه
و ناظر) است)۶۶(.
ٌعموب علٌه السالم به آنها گفت :تا تعهد مإکد نسپارٌد و به هللا لسم نخورٌد که او را
پٌش من باز مىآورٌد ،من بنٌامٌن را با شما به مصر نمىفرستم.
« ِإال ّٰ أ َ ْن ٌُ ٰحا َ
ک ْم»; مگر اٌنکه همۀ شما مؽلوب و لدرتى نداشته باشٌد او را نجات دهٌد
ط ِب ُ
وٌا هم در پاوی هالک شوٌد که اگر چنٌن شود اٌن نزد من عذری موجه برای شما
خواهد بود وبه اصطالح در آن ولت شما معذور خواهٌد بود.
مجاهد گفته است ٌعنى :مگر اٌنکه همه بمٌرٌد ،که چنٌن امرى عذر به حساب مىآٌد.
«فَلَ ّٰما آت َ ْوهُ َم ْو ِثمَ ُه ْم»;هرگاه از انسان ازکسی بدلولى وبدرفتارى دٌدٌد ،در نوبت بعد
لرارداد محكمتری از وی بگٌرٌد؛ بنا ً برادران بنٌامٌن تعهدات مإکد را به پدر دادند و
بعد از اٌنکه براٌش سوگند خوردند وپٌمانهای ؼلٌظ به وی سپردند،
َلى ٰما نَمُو ُل َو ِکٌل ( ;»)77گفت :خدا را بر گفته و پٌمان خود وکٌل مىگٌرٌم.
َّللاُ ع ٰ
« ٰلا َل َ ّٰ
بر او توکل کرده ،کارمان را بدو سپردٌم و او ما را بس است و نٌک کارسازی است.
خوانندۀ محترم !
درآٌات ( 67الی  -ٕٔ ) 68سفارش ٌعموب به فرزندانش که از دروازه های مختلؾ
وارد شهر مصر شوند ،بحث بهعمل میآٌد .

ع ْن ُك ْم
ب ُمتَفَ ِ ّرلَ ٍة َو َما أ ُ ْؼنًِ َ
ب َو ِ
اح ٍد َوا ْد ُخلُوا ِم ْن أَب َْوا ٍ
ً َال ت َ ْد ُخلُوا ِم ْن بَا ٍ
َولَا َل ٌَا بَنِ ه
علَ ٌْ ِه فَ ْلٌَت َ َو هك ِل ا ْل ُمت َ َو ِ ّكلُ َ
ون ﴿﴾۶۷
علَ ٌْ ِه ت َ َو هك ْلتُ َو َ
َّلل َ
َّللا ِم ْن َ
ش ًْ ٍء إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إِ هال ِ ه ِ
ِم َن ه ِ

و(همچنٌن ٌعموب به آنها) گفت«:ای پسران من ! از ٌک در وارد نشوٌد  ،بلکه از
دروازههای مختلؾ وارد شوٌد ،و نمیتوانم چٌزی را که هللا ممرر کرده است از شما دور
کنم( ،چون) حكم (نفع و ضرر) تنها و خاص به دست هللا است ،بر او توکل کرده ام و
توکل کنندگان باٌد بر او توکل کنند.)۶۳(.
ٌعموب علٌه السالم به فرزندان خوٌش دستور داد از دروازه های مختلؾ و جداگانه وارد
شهر شوند تا مورد حسد و کٌنه ی اٌن و آن لرار نگٌرند.
ٰ
َ
ب ُمتَفَ ِ ّرل ٍة»; ای پسران من! همه
ب ٰو ِ
اح ٍد َو ا ُ ْد ُخلُوا ِم ْن أَب ْٰوا ٍ
ی ٰال ت َ ْد ُخلُوا ِم ْن ٰبا ٍ
« َو لا َل ٌٰا بَنِ ه
از ٌک دروازه به مصر ٌا به لصرعزٌز مصر وارد نشوٌد ،بلکه بر دروازههای مختلؾ
ومتفرق وارد شوٌد.
زٌرا ٌازده فرزند با آن شکوه و شوکت از ٌک خانواده بودند .و پدرشان بدٌن وسٌله راه
متوسل شدن به اسباب و مسببات را به آنان آموخت تا احتٌاط الزم را فراگٌرندُ « .خذُوا
ِح ْذ َر ُك ْم» [نسا  .]ٕٔٓ/اٌن سفارش و رهنمود ٌعموب به خاطر آرامش دل و روح خود
بود ،تا بٌارامد؛ هر چند احتٌاط را مراعات کردند .و از چهار دروازه ی شهر وارد
شدند.

93

مفسران در اٌن مورد می نوٌسند :حضرت ٌعموب از زخم چشم ( نظر ) ترسٌده بود که
اگر باهم از ٌک دروازه وارد شوند چشم بد آنها را نظر کند؛ چون اهل جمال و هٌبت
بودند .و همانطور که در حدٌث آمده است؛ چشم حمٌمت دارد ،انسان را به لبر و شتر را
در دٌگر مىاندازد.
در ضمن لابل ٌادآوری است که :عاطفه پدرى چنان محکم وخلل ناپذٌر است که حتّى
نسبت به فرزندان خطاكارهم ،از بٌن نمىرود.
َّللا ِم ْن ش َْی ٍء »; البته اٌن فمط سفارشی از من به شماست  ،من
« َو ٰما أ ُ ْؼ ِنی َ
ع ْن ُ
ک ْم ِم َن َ ّٰ ِ
نمى توانم با تدبٌر خودم چٌزى از لضا و لدر هللا متعال را از شما دفع کنم؛ چون حذر و
احتٌاط تمدٌر را رد نمىکند.
علَ ٌْ ِه ت َ َو هک ْلتُ »; هٌچ برگردانندهای برای لضای وی نٌست ،ولی ما
َّلل َ
« ِإ ِن ا َ ْل ُح ْک ُم ِإال ّٰ ِ ّٰ ِ
وظٌفه دارٌم اسباب را به کار گرفته اما بر مسبّب االسباب توکل ( به هللا تعالی توکل)
کنٌم فمط به او تکٌه مىکنم و بر او اعتماد دارم.
علَ ٌْ ِه فَ ْل ٌَت َ َو هک ِل ا َ ْل ُمت َ َو ِ ّکلُ َ
ون ( ;»)78اهل اٌمان و توکل باٌد فمط به او تکٌه کنند و کار
« َو َ
خود را به او واگذارند .هر مإمن فمط بر او تکٌه کرده و هر مو ّحدی تنها به او اعتماد
میکند و بس!
در حدٌث شرٌؾ آمده است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص همٌشه از چشم زخم به هللا متعال پناه
میبردند و میگفتند« :أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شٌطان وهامة ومن كل عٌن المة»
به کلمات تامه هللا پناه میبرم از شر هر شٌطانی و از شر هر حشره موذیای و از
چشمزخم هر چشم بدی«.

ش ًْ ٍء إِ هال َحا َجةً
َولَ هما َد َخلُوا ِم ْن َحٌ ُ
ْث أ َ َم َر ُه ْم أَبُو ُه ْم َما ك َ
َّللا ِم ْن َ
َان ٌُ ْؽنًِ َ
ع ْن ُه ْم ِم َن ه ِ
اس َال ٌَ ْعلَ ُم َ
وب لَ َ
ون
ضا َها َو ِإنههُ لَذُو ِع ْل ٍم ِل َما َ
عله ْمنَاهُ َولَ ِك هن أ َ ْكث َ َر النه ِ
فًِ نَ ْف ِس ٌَ ْعمُ َ
﴿﴾۶۸

و چون به همان گونه که پدرشان به آنها دستور داده بود ،داخل شدند ،ـ (اٌن کار)
نمیتوانست چٌزی از (لضای) خداوند را از آنان دفع کند ــ جز حاجت (و خواهشی) در
دل ٌعموب که آن برآورده شد  ،و بی گمان او علمی داشت که ما به آموخته بودٌم  ،ولٌکن
اکثر مردم نمی دانند)۶۹(.
َ
« َو لَ ّٰما َد َخلُوا ِم ْن َحٌ ُ
ْث أ َ َم َر ُه ْم أبُو ُه ْم » :همانطوریکه ٌعموب علٌه السالم توصٌه فرموده
بود آنان از دروازههاى متفرق ومختلؾ وارد مصر ٌا لصر عزٌز مصر شدندٰ «،ما ٰک َ
ان
َّللا ِم ْن ش َْی ٍء » :چنان نبود که ٌعموب با اٌن توصٌه چٌزی از لضای
ٌُ ْؽ ِنی َ
ع ْن ُه ْم ِم َن َ ّٰ ِ
ض ٰ
وب لَ ٰ
اها»; جز اٌن که
حتمی هللا متعال را از آنان دفع کندِ «،إال ّٰ ٰحا َجةً فِی نَ ْف ِس ٌَ ْعمُ َ
ٌعموب لبال ترسٌد که فرزندانش دچار ضرر و زٌانى شوند و از بس که به فرزندان
شفمت داشت از چشم بد مىترسٌد.
به لولی :درضمٌر ٌعموب علٌه السالم اٌن تشوٌش و بیلراری پدٌد آمد که ولتی پادشاه
مصر آنان را با آن شکل و شماٌل و سٌمای شجاعتمند که در وجودشان هوٌداست ٌکجا
ببٌند ،به آنان حسد و کٌنه خواهد ورزٌدٌ ،ا از آنان ترس و بٌم در دل خواهد گرفت لذا
عله ْم ٰناهُ»; بٌگمان ٌعموب از
ممکن است به اٌشان گزندی برساندَ « ،و إِنههُ لَذُو ِع ْل ٍم ِل ٰما َ
دانشی نافع ،بصٌرتی نافذ و فهم و خردی بزرگ(،از آنچه حكتعالی به وی وحی کرده
بود) برخوردار بود اٌن عبارت تمجٌد بزرگى است از ٌعموب از جانب هللا؛ زٌرا به
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وسٌلهى نور نبوت مىدانست که تمدٌر به وسٌلهى احتٌاط و حذر دفع نمىشود.
ون ( ;»)79معٌار ّ
اس ٰال ٌَ ْعلَ ُم َ
حك و باطل ،تشخٌص اكثرٌّت نٌست
« َو ٰل ِک هن أ َ ْکث َ َر اَلنّٰ ِ
طوریکه میفرماٌد :ولی بٌشتر مردم؛ فرجام امور ،رازهای اشٌا و مماصد احکام را
نمیدانند ،بلکه اٌن ٌعموب علٌه السالم و امثال وی اند که بر اٌن امور آگاهی دارند.

خوانندۀ محترم !
در آٌات متبرکۀ ذٌل ( 69الی ٌ -ٖٔ ) 76وسؾ خود را به بنٌامٌن به معرفی گرفت و
تدابٌری اندٌشٌد تا نزد او بماند .بحث بهعمل آمده است .

س ِب َما كَانُوا
َولَ هما َد َخلُوا َ
س َ
علَى ٌُو ُ
ؾ َ
آوى ِإلَ ٌْ ِه أ َ َخاهُ لَا َل ِإ ِنًّ أَنَا أ َ ُخونَ فَ َال ت َ ْبتَئِ ْ
ٌَ ْع َملُ َ
ون ﴿﴾۶۹

و چون (برادران) (بار دوم) بر ٌوسؾ وارد شدند ،برادر [مادری] اش(بنٌامٌن) را کنار
خود جای داد ،گفت :بی شک من برادر تو (ٌوسؾ) هستم ،بنابراٌن بر آنچه آنان
همواره انجام می دادند [و من برای تو افشاکردم] اندوهگٌن مباش)۶۳(.
خوانندۀ محترم !
بعد از اٌنکه فرزندان ٌعموب بار دٌگر به مصر می روند .اٌن بار ماجرای تازه ای رخ
می دهد و خانواده ی ٌعموب از آن بی خبرند و بر ؼم و اندوه ٌعموب می افزاٌد و بار
گران فرلت آن دو گل (ٌوسؾ و بنٌامٌن) دلش را به درد می آورد و ؼم کهنه اش تازه تر
میشودٌ .وسؾ نٌز فرمان هللا را دوست تر دارد و اٌن شٌوه را در نگهداشتن بنٌامٌن نزد
خود به امر حك ،برای رسٌدن به ممصد و تحمك رإٌای شگفت انگٌز دوران کودکی اش
به کار می بندد؛ هر چند ٌعموب نگران و چشم به راه است.
بلی! ولتیکه ٌازده برادر با ٌوسؾ دٌدار می کنند و بنٌامٌن را به او می شناسانند و
میگوٌند :اٌن برادر کوچکتر ماست که نزد تو آورده اٌمٌ ،وسؾ به آنان آفرٌن میگوٌد و
خوشحال می گردد ،از آنان اکرام میگٌرد ،دو نفر دو نفر آنان را سر سفره های جداگانه
می نشاند .بنٌامٌن تک و تنها می ماندٌ ،وسؾ نٌز با او سر سفره می نشٌند و اندک اندک
از احوال پدر می پرسد ،خود را به او می شناساند.
ؾ»; مالحظه میدارٌم برادرانى كه دٌروز به لدرت خود
َلى ٌُو ُ
« َو لَ ّٰما َد َخلُوا ع ٰ
س َ
ص َبة»; (گروهى نٌرومند هستٌم ) می نامٌدند ،اكنون باٌد
مىبالٌدند؛ وخود را«نَحْ ُن ُ
ع ْ
براى تهٌه آذوله ،با كمال تواضع نزد ٌوسؾ آنهم در لصر پر شکوه حاضر شدند.
آوى إِلَ ٌْ ِه أ َ ٰخاهُ »; (ٌوسؾ بنٌامٌن ) برادر شمٌك خوٌش را  ،در آؼوش گرفت و در
« ٰ
کنار خود جا داد .
ک»; ودرپنهان براٌش گفت :من برادر توٌ ،وسؾ هستم  .اٌن را به تو
« ٰلا َل إِ ِنّی أَنَا أ َ ُخو َ
مىگوٌم اما اٌن موضوع را به هٌچ کس نگو(.هدؾ اٌن بود که به ساٌر برادران اٌن راز
را افشا نکنی).
س بِ ٰما ٰکانُوا ٌَ ْع َملُ َ
ون(; ;»)8هرگاه به نعمتى دست ٌافتٌد ،خاطرات تلخ گذشته
«فَ ٰال ت َ ْبتَئِ ْ
را باٌد فراموش كردٌ( .وسؾ و بنٌامٌن به دٌدار هم رسٌدند ،پس نگرانىهاى لبلى را باٌد
فراموش می کردند).
ٌوسؾ در خطاب با برادر خوٌش بنٌامن گفت :از آنچه برادران با من کردند نه ترسی
داشته باش ونه ؼصه ای بخود راه دهی ونباٌد از اٌن بابت ،محزون و ؼمگٌن باشی؛
زٌرا پروردگار با عظمت با ماست و سرانجام کارها به خٌر و خوبی و بسٌار فرخنده
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وشاد خواهد بود ،لٌکن راز مٌان من و خود را پنهان دار ،به زودی هللا متعال به ما لطؾ
صۀ خوٌش لرار خواهد داد.
کرده و ما را مورد حماٌت خا ّ
مفسران در مورددٌداروماللات ٌوسؾ وبنٌامٌن می نوٌسند :ولتى برادران ٌوسؾ وارد
لصر شدندٌ ،وسؾ از آنان احترام و پذٌراٌى و مهمان نوازی نٌکو وخاصی بهعمل
آورد ،آنگاه هر دو نفر از آنان را در ٌک اتاق جا داد و بنٌامٌن تنها ماند و گفت :اٌن ٌکى
رفٌك ندارد ،پس با من مىباشد .پس از آن ٌوسؾ او را در آؼوش گرفت و دست در
گردنش انداخت و به او گفت :من برادرت ٌوسؾ استم ،از کارى که بمن کردند خفه
ناراحت و افسرده مباش .سپس به او گفت :براى اٌن که او را نزد خود نگه دارد حٌلهاى
به کار خواهد برد .وبه اوگفت :راز را مکتوم ومخفی بدارد(.بهنمل از تفسٌر صفوة
التفاسٌر).
همچنان در تفاسٌر آمده است كه در جلسه دو نفری كه ٌوسؾ و بنٌامٌن با هم داشتند،
ٌوسؾ از او پرسٌد آٌا دوست داری در نزد من بالی بمانی  .بنٌامٌن اعالم رضاٌت كرد،
ولى ٌادآور شد كه پدرش از برادران تعهد گرفته كه او را برگردانندٌ .وسؾ گفت :من
ت بنٌامٌن اٌن نمشه كشٌده شد.
راه ماندن تو را طراّحى مىكنم و لذا با موافم ِ

ٌر إِنه ُك ْم
فَلَ هما َج هه َز ُه ْم بِ َج َه ِاز ِه ْم َجعَ َل ال ِ ّ
سمَاٌَةَ فًِ َرحْ ِل أ َ ِخٌ ِه ث ُ هم أَذه َن ُم َؤذِّن أٌَهت ُ َها ا ْل ِع ُ
س ِارلُ َ
ون ﴿ٓ﴾۷
لَ َ

پس هنگامی که ٌوسؾ بارهای آذوله آنها را مهٌا کرد  ،جام (آبخوری پادشاه) را در
بار برادرش گذاشت ،سپس ندا دهنده ی ندا داد «:ای کاروانٌان  ،بدون شک شما سارق
هستٌد»)۳ٓ(.
«فَلَ ّٰما َج هه َز ُه ْم ِب َج ٰه ِاز ِه ْم »; بعد از اٌنکه ساز و برگ شان مجهز با شتران برادران
ٌوسؾ آماده سفر شدند ونٌاز آنان برآورده شد.
س ٰما ٌَةَ فِی َرحْ ِل أ َ ِخٌ ِه»; « رحل » جام آبخوری طالٌی است که لبال پادشاه با آن
« َجعَ َل اَل ِ ّ
آب مینوشٌد ،سپس از آن به عنوان پٌمانه استفاده میشد «در بار شتربرادر خود»
بنٌامٌن »نهاد» « َرحْ ِل» به خورجٌن و مثل خورجٌن است که آنرا باالی شتر مىگذارند.
«ث ُ هم أَذه َن ُم َؤذِّن»; ولتی آهنگ باز گشت کردند ،در اٌن ولت است که :جارچى جار زد.
ٌر»; اى کاروانٌان و اى مسافران کاروانى!
«أٌَهت ُ َها ا َ ْل ِع ُ
«عٌر» به معنى كاروانى شتر سواری ای است كه مواد ؼذاٌى بر آن حمل مىكنند.
ک ْم لَ ٰس ِارلُ َ
ون ( ;»)92شما جمعى دزد هستٌد؛ ٌعنی :باٌد منتظر بمانٌد تا حمٌمت ماجرا
« ِإنه ُ
روشن شود .چون مصلحت نگهداشتن برادر التضا کرد ،تهمت دزدى به آنان را روا
داشت.

علٌَ ِْه ْم َما َذا ت َ ْف ِمد َ
ُون ﴿ٔ﴾۷
لَالُوا َوأ َ ْل َبلُوا َ

کاروانٌان روی به گماشتگان کردند و گفتند :چه چٌزی گم کرده اٌد؟ (ٔ)۳
فرزندان ٌعموب در حالی که به جای نداکننده باز گشتند گفتند :چه گم کردهاٌد که ما را به
دزدی آن متهم میکنٌد؟
مفسران گفته اند :ولتی جارچٌان (منصبی از مناصب دٌوان بهحساب میرفت ) نزد آنها
آمدند گفتند :مگر ما از شما احترام به عمل نٌاوردٌم و از شما مهمان نوازی و پذٌراٌی

نکردٌم ،و پٌمانه را کامل به شما ندادٌم و با شما طوری عمل نکردٌم که با
دٌگران چنان نکردٌم؟ گفتند :بلی ! موضوع چٌست؟ گفتند :ظرؾ پٌمانه ی پادشاه
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را گم کرده اٌم و به جز شما به کسى ظنٌن نٌستٌم ،از اٌن رو گفتند;« ٰلالُوا َو
علَ ٌْ ِه ْم ٰما ٰذا ت َ ْف ِمد َ
ُون» :به آنها رو آوردند و پرسٌدند :چه چٌزى گم شده
أ َ ْلبَلُوا َ
است و چه چٌزى را از دست دادهاٌد؟ در گفتهى « ٰما ٰذا ت َ ْف ِمد َ
ُون»; به جاى «ماذا
سرلنا» آنان را به رعاٌت حسن ادب راهنماٌى مىکنند تا بدون دلٌل بىگناهان به
دزدى متهم نشوند .از اٌن جهت در ممابل آنان ادب را رعاٌت کرده و در جواب
آنان گفتند:
ٌر َوأَنَا بِ ِه َز ِعٌم ﴿ٕ﴾۷
ص َوا َ
لَالُوا نَ ْف ِم ُد ُ
ع ا ْل َم ِل ِن َو ِل َم ْن َجا َء بِ ِه ِح ْم ُل بَ ِع ٍ
«پٌمانه ی پادشاه را گم کرده اٌم ،و هر کس آن را بٌاورد ٌک بار شتر (از ؼله
جاٌزه) دارد ،و من ضامن اٌن (وعده) هستم)۳ٕ(.
ک»; گفتند :پٌمانهى طالٌى پادشاه که با جواهرات تزٌٌن شده است
ص ٰوا َ
ع ا َ ْل َم ِل ِ
« ٰلالُوا نَ ْف ِم ُد ُ
ٌر» :هر کس پٌمانه را به ما بازگرداند ،به
از ما گم شده استَ «.و ِل َم ْن ٰجا َء ِب ِه ِح ْم ُل َب ِع ٍ
عنوان جاٌزه بار ٌک شتر خوار و بار دارد.
« َو أَنَا بِ ِه َز ِعٌم ( ;»)83و من اٌن جاٌزه را که به عنوان پاداش راهنماٌی وی بر جای
وجود جام پادشاه تعٌٌن شده است ،ضامنم.
ع»; و «سماٌه» به ٌن معنى بكاررفتهاند ،پٌمانهاى كه هم با آن آب مىخورند و
صوا َ
« ُ
هم گندم را كٌل و اندازه مىكنند كه نشانۀ صرفهجوٌى ،بهرهورى و استفاده چند منظوره
از ٌن وسٌله است.
ع» ظرفى است كه گنجاٌش ٌن صاع (حدود  3كٌلو) گندم را دارد.
صوا َ
« ُ

س ِارلِ َ
ٌن ﴿ٖ﴾۷
اَّلل لَمَ ْد َ
لَالُوا ت َ ه ِ
ع ِل ْمت ُ ْم َما ِجئْنَا ِلنُ ْف ِ
ض َو َما ُكنها َ
س َد فًِ ْاِل َ ْر ِ

(برادران ٌوسؾ) گفتند «:به خداوند لسم ،شما می دانٌد که ما نٌامده اٌم تا در اٌن
سرزمٌن فساد کنٌم ،و ما (هرگز) دزد نبوده اٌم »)۷ٖ(.
ض»; برادران ٌوسؾ در خطاب به ماموران
اَّلل لَمَ ْد َ
« ٰلالُوا ت َ ّٰ ِ
ع ِل ْمت ُ ْم ٰما ِجئْ ٰنا ِلنُ ْف ِ
س َد فِی ا َ ِْل َ ْر ِ
ٌوسؾ گفتند :لسم به ذات هللا متعال است که شما از مشاهدۀ وضع و بررسی احوال ما
در خالل اٌن اٌام به علم ٌمٌن دانستهاٌد وشما خوب هم میدانٌد که ما نٌامدهاٌم تا در زمٌن
فساد کنٌم .
« َو ٰما ُکنّٰا ٰس ِارلِ َ
ٌن ( ;»)95و ما از جمله افرادى نٌستٌم که به صفت دزدى موصوؾ
اند .و ما هرگز دزد نبودهاٌم و دزدى نکردهاٌم؛ چون ما فرزندان پٌامبران هستٌم و
مرتکب چنٌن عملى زشت نمىشوٌم.
آنان افزودند که :بهصورت لطعا ٌوسؾ و ٌارانش میدانند که ساحت ما از اٌن اتهام
مبراست و دامن ما از پلٌدی فسادافروزی در زمٌن که دزدی از بزرگترٌن گونهها و
نمونههای آن میباشد ،پاک است و شما اٌن حمٌمت را در سفر لبلیمان به مصر خوب
دانستهاٌد ،به همٌن دلٌل نٌز بود که سرماٌهمان را در بارهای مان نهاده و آن را به ما
برگرداندٌد که اٌن خود دلٌل نهاٌت امانتداری ماست.
مفسر بٌضاوى میفرماٌد :به آگاهى و علم مؤموران حکومت بر برائت خود استشهاد
کردند؛ زٌرا مؤموران امانتدارى و صدالت آنان را مىدانستند؛ زٌرا بهاٌى را که در بار
آنان گذاشته بودند مسترد داشته و دهان چهارپاٌان را بسته بودند تا زراعت ٌا خوراک
کسى را نخورند(.تفسٌر بٌضاوى .)ٕ۶۳
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لَالُوا فَ َما َج َزا ُؤ ُه ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم كَا ِذ ِب َ
ٌن ﴿﴾۷۴

(مؤموران) گفتند :پس سزای او (دزد) چٌست اگر دروؼگو باشٌد؟ ()۳۴
ماموران ٌوسؾ در خطاب به فرزندان ٌعموب گفتند :اما اگر دروغ تان آشکار گشت و
روشن شد که شما دزد هستٌد ،در آن صورت مجازات دزد نزد شما چٌست؟ چنٌن کردند
تا بدٌن ترتٌب حکم لضٌه بر زبان خودشان اظهار و ح ّجت بر آنها الزام آورتر گردد.

لَالُوا َج َزا ُؤهُ َم ْن ُو ِج َد فًِ َرحْ ِل ِه فَ ُه َو َج َزا ُؤهُ َك َذ ِلنَ نَجْ ِزي ال ه
ظا ِل ِم َ
ٌن ﴿﴾۷۵

گفتند هر كس (آن پٌمانه) در بارش پٌدا شود ،پس خودش سزای آن خواهد بود (و
بهخاطر اٌن كار برده خواهد شد) ما اٌن گونه ظالمان راسزا مًدهٌم)۳۵(.
« ٰلالُوا َج ٰزا ُؤهُ َم ْن ُو ِج َد فِی َرحْ ِل ِه فَ ُه َو َج ٰزا ُؤهُ »; برادران ٌوسؾ گفتند :سزای دزد
نزد ما اٌن است که هرکس مال دزدی درمٌان کاالٌش پٌدا شد ،باٌد همراه با آن مال به
صاحب مال تسلٌم داده شود تا پٌش وی بردگی کند.
ک نَجْ ِزی اَل ّٰ
ظا ِل ِم َ
ٌن ( ;»)86ما آنعده اشخاصی را که از حدود هللا تجاوز مىکنند
«ک َٰذ ِل َ
و به سرلت و امثال آن مىپردازند ،اودربرابر مال دزدی شده به بردهگی گرفته میشود.
اٌن است مجازات کسی که برخود ودٌگران ظلم کرده و به عمل دزدی دست زده است .
اٌن گفته برادران ٌوسؾ است ،والبته جزای دزدی در حکم شرٌعت ٌعموب علٌه السالم
اٌن بود که به مدت ٌک سال برده آن کسی می گشت که از وی دزدی کرده بود.و ٌوسؾ
علٌه السالم هم دلٌما ً در انتظار شنٌدن همٌن سخن بود.

ؾ
ست َ ْخ َر َج َها ِم ْن ِوع ِ
َاء أ َ ِخٌ ِه ث ُ هم ا ْ
فَبَدَأ َ ِبأ َ ْو ِعٌَ ِت ِه ْم لَ ْب َل ِوع ِ
س َ
َاء أ َ ِخٌ ِه َك َذ ِلنَ ِك ْدنَا ِلٌُو ُ
َما ك َ
َّللاُ نَ ْرفَ ُع د ََر َجا ٍ
ت َم ْن نَشَا ُء َوفَ ْوقَ
ٌِن ا ْل َم ِل ِن ِإ هال أ َ ْن ٌَشَا َء ه
َان ِل ٌَأ ْ ُخ َذ أ َ َخا ُه فًِ د ِ
ع ِلٌم ﴿﴾۷۶
ُك ِ ّل ذِي ِع ْل ٍم َ

پس شروع به (جست و جوی وتفتٌش نمودن ) بارهای آنها  ،پٌش از بار برادرش
پرداخت ،آنگاه آن را از بار برادرش بٌرون آورد ،اٌن گونه برای ٌوسؾ چاره اندٌشی
کردٌم  ،او (هرگز) نمی توانست بر پاٌه لوانٌن پادشاه [مصر] برادرش را بگٌرد  ،مگر
آنکه هللا بخواهد  ،درجات هرکس را بخواهٌم باال می برٌم  ،و باالتر از هر صاحب
علمی  ،دانا تری است)۳۶(.
اء أ َ ِخٌ ِه»; مإظفان ،برادران ٌوسؾ را نزدش برگرداندند و او
«فَ َب َدأ َ ِبأ َ ْو ِع ٌَ ِت ِه ْم لَ ْب َل ِو ٰع ِ
خود به بازرسی کاالیشان پرداخت اما ازحسن تدبٌرو دراٌت گراٌی که حكتعالی به وی
عناٌت کرده بود ،پٌش ازکنترول وتفتٌش و تالشی بار برادرش «بنٌامٌن» ،از بار
دٌگران آؼاز کرد ٌعنی :بارهای برادران دهگانه »پٌش از بار برادرش» برای دفع تهمت
از خود و پنهان کردن حٌلهای که سنجٌده بود آؼاز کرد ،تا اٌن اتهام را که برای رفتن
وی نمشۀ لبلی طرح نموده است از خود دفع کرده و ح ّجت را بر آنان اثبات کند.
مفسران گفتهاند :اٌن کار اوج مهارت ٌوسؾ را نشان مىدهد تا تهمت و سو ظن را
برطرؾ کند؛ چون بعد از اٌن که ادعاى بىگناهى کردند به آنان گفتند :باٌد بارهاى
ٌکاٌک شما تفتٌش وکنترول شود .آنگاه آنان را نزد ٌوسؾ بردندٌ .وسؾ لبل ازتفتٌش
بار بنٌامٌن ،بازرسى وساٌل آنها را شروع کرد.
لتاده گفته است :هر ظرؾ و بارى را که باز مىکرد و آن را تفتٌش مىنمود از اٌن که
آنها را متهم کرده بود از خدا طلب بخشودگى مىکرد ،تا به بار برادرش رسٌد که از
همه کوچکتر بودٌ ،وسؾ گفت :گمان نمىکنم چٌزى در اٌن وجود داشته باشد .اما

98

برادران گفتند :براى اٌن که خاطرت جمع و مطمئن باشد ،حتما ً باٌد بار او را هم تفتٌش
کنى ،تا ما هم آسوده خاطر شوٌم .به محض اٌن که بار را گشودند کاسه را در آن ٌافتند.
اء أ َ ِخٌ ِه» سرانجام چون به بار
ست َ ْخ َر َج ٰها ِم ْن ِو ٰع ِ
همان گونه که خدا فرموده است «:ث ُ هم اِ ْ
برادرش رسٌد ،ظرؾ را از مٌان وساٌل بنٌامٌن بٌرون آورد .ولتى آن را بٌرون آورد،
برادران سر شرمندگى را پاٌٌن انداختند و شروع به سرزنش وى کردند و مىگفتند:
آبروى ما را بردى و روى ما را سٌاه کردى اى پسر راحٌل !
ؾ»; آنچنان وضع را براى ٌوسؾ تدبٌر کردٌم و حٌله را به او الهام
ک ِکد ْٰنا ِلٌُو ُ
س َ
« ک َٰذ ِل َ
نمودٌم تا برادرش را نزد خود نگه دارد.
والعا ً اٌن تدبٌر سنجٌده شده ،تسهٌل و آموزش از سوی خدای متعال به ٌوسؾ بود تا با
اٌن وسٌله به مرام گرفتن برادرش دست ٌابد؛ زٌرا براساس لوانٌن حاکم بر پادشاهی
مصر ،او نمیتوانست با ارتکاب آن جرم برادرش را تحت لبضۀ خوٌش در آورد چرا که
جزای دزد در لوانٌنشان ،تملک وی در بدل مال دزدی نبود .لٌکن حكتعالی برای انجام
اٌن مؤمول ،اسبابش را نٌزآماده ساخت وبه آنان راه نمود تا در اٌن مورد شرٌعت برادران
ٌوسؾ را اساس حکم خود لرار دهند .اٌن هم نشان ممام بلند ٌوسؾ بود که هللا متعال به
او نصٌب فرموده بودٌ .وسؾ هم از آٌٌن لانون جزاٌی مصر و هم از شرٌعت پدر و
نٌاکانش خبر داشت که در لانون نٌاکانش مجازات دزد ،اسٌر نمودن خود اوست.
« ٰما ٰک َ
ک»; چرا که ٌوسؾ طبك لوانٌن ودستور پادشاه مصر
ٌِن ا َ ْل َم ِل ِ
ان ِلٌَأ ْ ُخ َذ أ َ ٰخاهُ فِی د ِ
نمىتوانست برادرش را گرفتار نماٌد؛ چون نزد او سزای سارق زدن او و جرٌمهاى
معادل دو برابر مال مسروله بود.
نه لوانٌن حاکم بر مصر را تا حکم مورد نظر بر زبان خود برادرانش جاری شده و دٌگر
در اٌن مورد برای جدال و منالشه مجالی بالی نماند.
َّللاُ »; مگر به مٌل و اجازهى خدا .آٌه بٌانگر آن است که اٌن حٌله به تعلٌم
« إِال ّٰ أ َ ْن ٌَ ٰشا َء َ ّٰ
و الهام خدا صورت گرفته است.
اٌنگونه است که حكتعالی جاٌگاه هر کس از خلمش را که بخواهد بلند میبرد ،آنگونه که
جاٌگاه ٌوسؾ را بر برادرانش رفعت داد .بیتردٌد برترازهر صاحب دانشی،
دانشمندتری وجود دارد تا سرانجام ،گسترۀ علم با همۀ مطلمٌت خود به خدای متعال
میانجامد.
ت َم ْن نَ ٰشا ُء»; «درجات کسانی را که بخواهٌم باال میبرٌم ،با بخشٌدن انواع
«نَ ْرفَ ُع د ََر ٰجا ٍ
علوم و معارؾ و عطٌهها و کرامتها به آنان چنانکه درجه ٌوسؾ علٌه السالم را با اٌن
ع ِلٌم ( ;»)87باالتر از هر دانشمندى ،دانشمندى
مواهب بلند بردٌمَ « .و فَ ْوقَ ُک ِ ّل ذِی ِع ْل ٍم َ
دٌگر هست ،تا به دانشمند نهاٌى ٌعنى پروردگار عالمٌان مىرسد.
حسن بصری در تفسٌر اٌن جمله میفرماٌد «:هٌچ دانشمندی نٌست مگر اٌنکه فوق آن
دانشمندی است تا اٌنکه کار به هللا متعال منتهی میشود و اوست که بر فراز همه داناٌان
و دانشوران لرار دارد» .به لولی دٌگر :معنای »فوق كل ذی علم علٌم» اٌن است :برتر
از همه اهل علم و دانش ،داناٌی است که هللا سبحانه وتعالی میباشد .ابن عباس گفته
استٌ :عنى هللا دانا و آگاه است و بر تمام عالمان تفوق دارد(.تفسٌر طبرى ٖٔ.).ٕ۳/
خوانندۀ محترم !
در آٌات (  77الی  -14 ) 87در مورد گفتگوی ٌوسؾ و برادران و پدرشان در مورد
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سرلت  ،مطالبی به بٌان گرفته میشود .

س ِه َولَ ْم ٌُ ْب ِد َها لَ ُه ْم
لَالُوا ِإ ْن ٌَ ْ
ؾ فًِ نَ ْف ِ
س َرقَ أَخ لَهُ ِم ْن لَ ْب ُل فَأ َ َ
س ِرقْ فَمَ ْد َ
س هر َها ٌُو ُ
س ُ
َّللاُ أ َ ْعلَ ُم ِب َما ت َ ِصفُ َ
ون ﴿﴾۷۷
لَا َل أ َ ْنت ُ ْم ش ٌَّر َمكَانًا َو ه

(برادران) گفتند« :اگر او دزدی کرده است (تعجب ندارد)؛ چون برادرش پٌش از او
دزدی کرده است .پس ٌوسؾ آن (سخن) را در دل خود پنهان نمود و آن را برای شان
آشکار نکرد( .و در دل خوٌش) گفت«: :شما از نظر منزلت بدترٌن (مردم) هستٌد ،و
خداوند به آنچه توصٌؾ می کنٌد  ،آگاه تراست»)۳۳(.
س َرقَ أَخ لَهُ ِم ْن لَ ْب ُل»; برادران ٌوسؾ گفتند :اگر اٌن برادر ما
« ٰلالُوا ِإ ْن ٌَ ْ
س ِرقْ فَمَ ْد َ
دزدی کرده ،لبل از وی برادر شمٌمشٌ« ،عنى ٌوسؾ» هم دزدى کرده بودٌ .وسؾ و
برادرش را به دزدى متهم کردند .که اٌن دروؼی محض و اتهامی بیاساس نسبت به
ٌوسؾ بود .به لولی دٌگر :برادران ٌوسؾ هنوز هم در دل بر وی حسد میبردند ،لذا در
اٌنجا به دروغ نسبت دزدی به وی دادند و اصالً چنٌن کاری از سوی ٌوسؾ سابمه
نداشت.
در آٌۀ مبارکه مالحظه نمودٌم که :متّهمٌ ،ا انكار مىكند و مىگوٌد :من دزد نٌستم؛ «ما
سارلٌِنَ » ٌا كار خود را توجٌه مىكند و مىگوٌد :دزد بسٌار است.
ُكنَّا ِ
همچنان آنجا كه صفا نٌست ،اتّهام افراد زود پذٌرفته مىشود(.بٌرون آمدن پٌمانه از بار
او ،دلٌل بر سرلت نٌست ،ولى برادران چون عاللهاى به بنٌامٌن نداشتند ،كلمه سرلت را
بكار گرفته و مسؤله را مسلّم پنداشتند.).
س َرقَ أَخ لَهُ ِم ْن لَ ْب ُل» اشاره به داستانی معتمد است که ابن مردوٌه به نمل
درجملۀ « فَمَ ْد َ
از ابن عباس رواٌت میکند کهٌ :وسؾ علٌه السالم در دوران کودکی ازنزد جد مادری
اش بتی که مزٌن به طال و نمره بود ربود و آن را شکستاند وتوته های آنرا درراه
عمومی پر تاپ کرد.
اٌن بود که برادرانش دزدی را به او نسبت می دادند .در اٌن خصوص رواٌت مشابه
دٌگری نمل کرده اند .از جمله ،داستان کمربند اسحاق ،پدر ٌعموب که نزد عمه ی ٌوسؾ
بود(.بهنمل از تفسٌر فرلان شٌخ بها الدٌن حسٌنی).
س ِه َو لَ ْم ٌُ ْبد ِٰها لَ ُه ْم » :جوانمردى و سعهصدر ،رمز رهبرى است.
ؾ فِی نَ ْف ِ
«فَأ َ َ
س هر ٰها ٌُو ُ
س ُ
ٌوسؾ آن گفته و اتهام را در دل خود نگه داشت و کتمان کرد و از سر لطؾ و محبت
نسبت به آنها آن را به روى برادران نٌاورد .لٌک با خود گفت :شما از کسی که متهمش
کردٌد مولعٌت بدتری دارٌد.
نباٌد فراموش کنٌد که  :رازها را فداى احساسات نكنٌمٌ .وسؾ از برادران نسبت دزدى
مىشنٌد ،ولى به خاطر مصلحت وحفظ رازش چٌزى نگفت.
« ٰلا َل أ َ ْنت ُ ْم ش ٌَّر َم ٰکانا ً » گفت :شما داراى منزلتى پست و بد هستٌد که برادر خود را از
پدر دزدٌدٌد ،آنگاه دارٌد بىگناهى را متهم مىکنٌد و به او افترا مىبندٌد.
ٌعنی :اٌن شما بودٌد که کردٌد آنچه کردٌد؛ از افگندن من در چاه ،دروغ گفتن به پدر و
افعال دٌگری که گوٌای دنائت و پستی شماست ،اٌن سخنان را روبروى آنها بر زبان
نٌاورد ،بلکه آن را در دل گفت.
حسد در ّ
گفتن »ش ٌَّر
حك برادر ،دروؼگوٌى و اتّهام بى مورد از جمله دالٌل ٌوسؾ براى
ِ
َمكانا ً» به برادران بود.
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َّللاُ أ َ ْعلَ ُم بِ ٰما ت َ ِصفُ َ
ون ( ;» )88هللا متعال به گفتههاى نادرست وافتراهای تان ،از
« َو َ ّٰ
باطل و ناروا ،با نسبت دادن دزدی به من و برادرم بنٌامٌن ،داناتر و آگاه تر است.

لَالُوا ٌَا أٌَُّ َها ا ْلعَ ِز ُ
ٌرا فَ ُخ ْذ أ َ َح َدنَا َمكَانَهُ إِنها نَ َرانَ ِم َن
ٌز إِ هن لَهُ أَبًا َ
ش ٌْ ًخا َكبِ ً
سنِ َ
ٌن ﴿﴾۷۸
ا ْل ُمحْ ِ

گفتند :ای عزٌز ! او پدر پٌر و سالخورده ای دارد( ،که از دوری او سخت ناراحت
میشود) پس ٌکی ازما را به جای او بگٌر ،بی گمان ما تو را ازنٌکو کاران می بٌنٌم.
()۳۹
ولتی برادران متوجه شدند که بنٌامٌن در گرو و اسارت دزدی مطابك شرٌعت پدرشان
ٌعموب ،سزای دزدی که همانا اسارت و بردگی است ،ازعزٌز ٌوسؾ با تضرع وزاری
خواهش بهعمل آوردند که :اٌن برادر ما بنٌامٌن که تو گرفتهای ،پدری پٌر و سالخورده
دارد که به وی بسٌار خاطر خواه بوده و تاب جداٌی از وی را ندارد «،فَ ُخ ْذ أ َ َحد َٰنا
َم ٰکانَهُ» پس لطؾ کن ٌکى از ما را به جای اوبگٌر تا جاٌگزٌن وی در تحمل مجازات
سرلت باشد اورا نگه دار که درنزد پدربه اندازهى او از لدر و منزلت و محبت
برخوردار نٌستٌم.
س ِن َ
ٌن ( ;»)89احسان و نٌکى خود را در حك ما به اتمام برسان .ما
ک ِم َن ا َ ْل ُمحْ ِ
« ِإنّٰا نَ ٰرا َ
را به احسان و کرم خود عادت دادهاى .ودر اٌن هٌچ جای شکی نٌست که تو را از
نٌکوترٌن مردم در اخالق و رفتار میبٌنٌم چنانکه به ما نٌکی کرده و به خوبی
پذٌراٌیمارا بهعمل آوردی.
سبحان هللا فراز و نشٌب و حاالت مختلؾ روزگارزندگی  ،سختى و آسانى ،ضعؾ و
لدرت ،تؽٌٌرى در احوال محسنان اٌجاد نمىكند .در همه جا و درهمهى شراٌط ،از
ٌوسؾ به نٌكوكاری توصٌؾ بهعمل آمده است.

عنَا ِع ْن َدهُ ِإنها ِإذًا لَ َظا ِل ُم َ
ون ﴿﴾۷۹
َّللا أ َ ْن نَأ ْ ُخ َذ ِإ هال َم ْن َو َج ْدنَا َمتَا َ
لَا َل َمعَا َذ ه ِ

(ٌوسؾ) گفت« :پناه بر هللا  ،که ما جز آن کسی که کاالی مان را نزد او ٌافته
اٌم(،دٌگری را) بگٌرٌم  ،بی گمان در آن صورت از ظالمان خواهٌم بود)۳۳(.
والعٌت اٌنست که :لضاوت كار حساسى است كه باٌد در آن به هللا متعال پناه برد.
(ٌوسؾ) میگوٌد :از اٌن که ٌکى را به گناه دٌگرى بگٌرٌم به هللا پناه مىبرٌم .بنا ً
شخصی که جامم را دزدی کرده است هرگز شخصی دٌگری را بهجای آن نخواهٌم
گرفت  .اٌن حکم همان ممتضای عدل و انصاؾ و مبتنی بر شرعٌت خودتان صورت
گرفته است و نٌز مبتنی بر اٌن لاعده است که :هٌچ کسی بار دٌگری را
برنمیدارد.همچنان بىگناه نباٌد به جاى گناهكارجزا ببٌند ،ولو که خودش به اٌن كار هم
رضاٌت داشته باشد.
باٌد ٌاد آور شد کهٌ :وسؾ علٌه السالم در دو مولع به هللا پناه می بردٌ :كى در خلوت
زلٌخا و دٌگری به هنگام لضاوت و حكم.
« ِإنّٰا ِإذا ً لَ ٰظا ِل ُم َ
ون ( ;»)8:اگر چنٌن کارى بکنٌم جزو ظالمان خواهٌم شد.واضح است که
ممررات ،بر هر كس
انسانهای نٌكوكار لانون شكنى نمىكند ،از جانب دٌگر مراعات ّ
الزم است و لانون شكنى حتّى براى عزٌز مصر نٌز روا ندارد.
شٌخ محمود بن عبد هللا آلوسی مفسر تفسٌر«روح المعانً فً تفسٌر المرآن العظٌم والسبع
المثانً» مینوٌسد :تعبٌر گفتهى « َم ْن َو َجد ْٰنا َم ٰتاع َٰنا ِع ْن َدهُ » :به جاى «من سرق» به
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خاطر تحمٌك حك و دورى جستن از دروغ است (.تفسٌرروح المعانى ٕٔ).ٖ۴/
درضمن لابل دلت وٌادآوری است که حضرت ٌوسؾ علٌه السالم در استعمال کلمات اٌن
معرفى كند ،لذا نمىگوٌد« :وجدناه
را نشان می دهد که :نمىخواهد بنٌامٌن را سارق ّ
سارلا ً» بلكه مىگوٌد; « َو َجدْنا َمتاعَنا ِع ْن َدهُ» :متاع در بار او بود ،نه آنكه لطعا ً او
سارق است.
واضح است که اگر ٌوسؾ برادر دٌگرى را به جاى بنٌامٌن می گرفت ،پالن ٌوسؾ بر
هم میخورد و برادران با او بمثابۀ ٌک نفردزد برخورد مىكردند و انواع آزار و اذٌّتها
را درحك اوروا می داشتند درضمن آن شخصی که به جاى بنٌامٌن مىماند ،احساس مى
ّ
ناحك گرفتار شده است.
كرد به

علَ ٌْ ُك ْم
ٌر ُه ْم أَلَ ْم ت َ ْعلَ ُموا أ َ هن أَبَا ُك ْم لَ ْد أ َ َخ َذ َ
سوا ِم ْنهُ َخلَ ُ
فَلَ هما ا ْ
ستٌَْأ َ ُ
صوا نَ ِجًٌّا لَا َل َكبِ ُ
ض َحتهى ٌَأ ْ َذ َن ِلً أَبًِ
ؾ فَلَ ْن أَب َْر َ
َم ْوثِمًا ِم َن ه ِ
ح ْاِل َ ْر َ
س َ
َّللا َو ِم ْن لَ ْب ُل َما فَ هر ْطت ُ ْم فًِ ٌُو ُ
َّللاُ ِلً َو ُه َو َخٌ ُْر ا ْل َحا ِك ِم َ
ٌن ﴿ٓ﴾۸
أ َ ْو ٌَحْ ُك َم ه

پس هنگامی که (برادران) از عزٌز مؤٌوس شدند ،در کناری [با ٌکدٌگر] به گفتگوی
پنهان پرداختند( .برادر) بزرگشان گفت« :آٌا نمی دانٌد که پدرتان از شما به نام هللا عهد
محکم وپٌمان (استوار) گرفته است وپٌش از اٌن (نٌز) در باره ی ٌوسؾ کوتاهی کرده
اٌد؟! پس من هرگز از اٌن سرزمٌن (مصر) بٌرون نمی شوم  ،تا پدرم به من اجازه دهد
ٌ ،ا هللا در حك من حکم کند و او بهترٌن حکم کنندگان است)۹ٓ(.
صوا نَ ِجًٌّا»; بعد از اٌنکه فرزندان ٌعموب از جواب مثبت ٌوسؾ
سوا ِم ْنهُ َخ َل ُ
«فَلَ هما اِ ْ
ست َ ٌْأ َ ُ
علٌه السالم به درخواست خوٌش نا امٌد و مؤٌوس شدند (كه ٌكى را به جاى دٌگرى
زندانی كند) ،به گوشه ای دور از مردم رفتند و در مٌان خود به مشوره پرداختند.
صوا»; ٌعنى گروپ خود را از ساٌرٌن جدا كردند.
« َخلَ ُ
صوا نَ ِجًٌّا»ٌ :عنى مجلس محرمانه تشكٌل دادند
«نَ ِجًٌّا» ٌعنى به نجوى پرداختند .پس « َخلَ ُ
كه چه کاری را انجام دهند.
سبحان هللا روزگاری بود که همٌن برادران ،لدرتمندانه به مشوره میپرداختند که:
چگونه ٌوسؾ را از بٌن ببرند واو را بمتل برسانند؛ ولی پروردگار با عظمت روزی را
باالی شان آورد که :با تمام عجز وناتوانی به مشورت ونجوى می پردازند که :چگونه
ک ْم َم ْوثِما ً
ٌر ُه ْم أ َ لَ ْم ت َ ْعلَ ُموا أ َ هن أَ ٰبا ُک ْم لَ ْد أ َ َخ َذ َ
علَ ٌْ ُ
بنٌامٌن را از لٌد زندان آزاد سازندٰ « .لا َل َک ِب ُ
َّللا » :برادر بزرگشان« ،روبٌل» گفت :آٌا فراموش کردٌد که در پٌش پدر خوٌش
ِم َن َ ّٰ ِ
ٌعموب لسم خوردٌم وعهد بستٌم که :بنٌامٌن برادر خوٌش صحٌح وسالمت را باز گردانٌم
مگر اٌنکه همگی مؽلوب و ٌا هم نابود شوٌم؟
برخی از مفسران گفته اند که مراد از :بزرگترشان در رأی و خرد است که نامش
«شمعون» بود ،به دلٌل اٌنکه او رئٌسشان بود.
البته در عدم حضور پدر مسئولٌّت اعضاى ٌک خانواده به برادر بزرگتر سپرده میشود.
ؾ» ودر ضمن از ٌاد شما نه رود که در حك ٌوسؾ چه
« َو ِم ْن لَ ْب ُل ٰما فَ هر ْطت ُ ْم ِفی ٌُو ُ
س َ
تفرٌطى کردٌد؟ پس حاال با چه روٌى پٌش پدر برمىگردٌد؟ پس اکنون بر پدر مصٌبتی
بر مصٌبت دٌگر خواهد آمد بنابراٌن من هرگز سرزمٌن مصر را ترک نخواهم کرد.
ض َحتّٰى ٌَأ ْ َذ َن ِلی أ َ ِبی»; تا آنکه از سوی پدر اجازهای به خروج از خاک
«فَلَ ْن أَب َْر َح ا َ ِْل َ ْر َ
مصر و بازگشت به خانه رادرٌافت کنم ،ؼربت ،بهتر از شرمندگى است.
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َّللاُ ِلی َو ُه َو َخٌ ُْر ا َ ْل ٰحا ِک ِم َ
ٌن (ٌ ;»):2ا اٌنکه هللا متعال حکم خالصی برادرم
«أ َ ْو ٌَحْ ُ
ک َم َ ّٰ
را بدهد و ٌا با پاٌان دادن به اجلم آنچه میخواهد براٌم برگزٌند .بٌگمان هللا متعال
بهترٌن حاکمان در لضاٌا ،برترٌن دادگر در هر کار و فٌصلهبخش هر اختالؾ است.
َّللاُ ِلی ٌا هللا در حك من حکم کند ) سه وجه را به بٌان
مفسران در معنی جمله (أ َ ْو ٌَحْ ُ
ک َم َ ّٰ
گرفته اند:
1ـ هللا متعال به پٌروزیام بر کسی که برادرم را گرفته است حکم کند لذا با وی بجنگم و
برادرم را از وی باز گٌرم.
2ـ هللا متعال به پدرم ٌعموب علٌه السالم حمٌمت اٌن موضوع را وحی کند.
3ـ وٌا در مصر بمٌرم.
خوانندۀ محترم !
سرانجام ودر نهاٌت امر ومشوره های متعددی توسط براران ،فٌصله بهعمل آمد که
برادر بزرگ در مصر بالی بماند ،تا فرمان الهی چه پٌش آورد و ساٌر برادران ،با دلی
پردرد به سوی کنعان برگشتند و ماجرای ؼم انگٌز را به پدرشان گزارش دادندٌ .عموب
ؼم دٌرٌنه اش تازه شد؛ اما به رحمت پروردگار امٌد داشت و برای بار سوم آنان را به
مصر فرستاد تا از پسرانش خبری باز آورند.
لاضى عٌاض در کتاب «الشفا » آورده است که مرد عرب شنٌد ٌک نفر آٌهى «فَلَ هما
صوا َن ِجًٌّا» را مىخواند .گفت :شهادت مىدهم که مخلوق تواناٌى
سوا ِم ْنهُ َخلَ ُ
اِ ْ
ست َ ٌْأ َ ُ
آوردن چنان کالمى را ندارد؛(کتاب الشفا بحث اعجاز لرآن) چون آٌه عزلت و
گوشهگٌرى آنان را از مردم ٌادآور شده است .آنها به کنجى خزٌدند و به تبادل آرا
پرداختند و مشورت نمودند که چگونه پدر را فرٌب داده و او را متماعد سازند و به هنگام
روبرو شدن با پدر چه بگوٌند.
بنابراٌن هر چند آٌه کوتاه و مختصر است اما متضمن معانى زٌاد و داستانى طوالنى
است.

ع ِل ْمنَا َو َما ُكنها
س َرقَ َو َما ش َِه ْدنَا ِإ هال ِب َما َ
ار ِجعُوا ِإلَى أَبٌِ ُك ْم فَمُولُوا ٌَا أَبَانَا ِإ هن ا ْبنَنَ َ
ْ
ب َحا ِف ِظ َ
ٌن ﴿ٔ﴾۸
ِل ْلؽَ ٌْ ِ

(شما) به سوی پدرتان باز گردٌد  ،و بگوٌٌد «:ای پدر جان ! بی گمان پسرت دزدی
کرد ،و ما جز به آنچه می دانستٌم گواهی ندادٌم  ،و ما از ؼٌب آگاه نبودٌم)۹ٔ (.
س َرقَ »; سپس به برادرانش دستور داد که
لى أ َ ِبٌ ُ
ک َ
«ا ِْر ِجعُوا ِإ ٰ
ک ْم فَمُولُوا ٌٰا أ َ ٰب ٰانا ِإ هن اِ ْبنَ َ
پٌش پدر برگردٌد و او را از ماجرا واصل موضوع آگاه وبا خبر سازٌد وحمٌمت آنچه
را که به ولوع پٌوسته بهطور واضح وروش بٌان سازدٌد ؛ بگوٌٌد که پسرت بنٌامٌن جام
پادشاه را دزدٌده است.
مالحظه میفرماٌٌد که انسان ،چه لدر خودخواه است .در آن زمانیکه مىخواستند ،
س ْل َم َعنا أَخانا» (ٌوسؾ ).74 ،برادر
حصه گندم بٌشتر بهدست اورند به پدر گفتند« :فَأ َ ْر ِ
ما را با ما روانه کنٌد  ،ولى امروز كه تهمت در مٌان است  ،به پدر گفتند« :ا ْبن ََن» پسر
تو دزدى كرده و نگفتند :برادر ما.
ع ِل ْم ٰنا»; و ما جز به آنچه که دٌدهاٌم گواهى نمىدهٌم .زٌرا با
« َو ٰما ش َِهد ْٰنا ِإال ّٰ ِب ٰما َ
چشمهای خود جام را در مٌان بارش دٌدهاٌم .وعذر خود را با كمال صراحت بٌان کنٌم
وبگوٌٌم.
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ب ٰحافِ ِظ َ
ٌن ( ;»):3ای پدر عزٌز! روزی که ما تعهد کردٌم وی را به تو
« َو ٰما ُکنّٰا ِل ْلؽَ ٌْ ِ
برمیگردانٌم دانای ؼٌب نبودٌم که بفهمٌم او دزدی خواهد کرد ،پس اکنون کار از دست
ما خارج شده و باالتر از توان ماست؛ گناه ،گناه برادر ما بنٌامٌن است نه گناه ما.

صا ِدلُ َ
ون ﴿ٕ﴾۸
ٌر الهتًِ أ َ ْلبَ ْلنَا فٌِ َها َو ِإنها لَ َ
َوا ْ
سأ َ ِل ا ْلمَ ْرٌَةَ الهتًِ ُكنها فٌِ َها َوا ْل ِع َ

و از(مردم) شهری که در آن بودٌم  ،و از کاروانی که با آن بودٌم بپرس ،و بدون شک
ما در (در گفتار خود) صادق هستٌم)۹ٕ(.
سئ َ ِل ا َ ْلمَ ْر ٌَةَ اَلهتِی ُکنّٰا فِ ٰ
ٌها»; ای پدر! حمٌمت همٌن بود که به خدمت شما بٌان وبه
« َو ْ
عرض رسانٌدٌم ،و اگر بازهم ما در نظرت متهم هستٌم ،پس ازباشندگان آن دهی وشهری
که ما در آن الامت داشتٌم بپرسٌد.
امام بٌضاوى در اٌن مورد مینوٌسد  :که ٌکی را نزد مردم مصر بفرست و در اٌن
رابطه از آنها بپرسد(.تفسٌر بٌضاوى ).ٕ۶۹
ٌر اَلهتِی أ َ ْلبَ ْل ٰنا فِ ٰ
ٌها»; و نٌز از کاروانٌانى که با آنها درٌن لافله به دٌارخوٌش
« َو ا َ ْل ِع َ
برگشته اٌم  ،بپرس که جماعتى از مردم کنعان بودند و در اٌن سفر همراه ما بودند.
« َو ِإنّٰا لَ ٰ
صا ِدلُ َ
ون ( ;»):4وبه هللا متعال لسم درآنچه ما گفتٌم ،راستگووصادلٌم.
مالحظه میکنٌم که :سابمهى بد و دروؼگوٌی ،چمدردر پذٌرش سخنان انسان درطول
عمر اٌجاد تردٌد و شکاکٌت مىكند .باٌد گفت که :برادران ٌوسؾ در گفتگو با پدر ،در
حادثه به لتل رساندن ٌوسؾ توسط گرگ ،دلٌل نداشتند ،ولى درزندانی شدن بنٌامٌن دو
دلٌلی را برای پدرخوٌش پٌش کشٌدند؛ ٌكى سإال از مردم آن لرٌه مصری که ما درآن
زندگی می کردٌم ودٌگر اٌنکه از كاروانٌان كه ما در مٌان آنان بودٌم سإال کن.عالوه
برآنكه در ماجراى لبل گفتند« :لَ ْو ُكنها صا ِدلِ َ
ٌن» و « لَ ْو » نشانه تردٌد دودلی و سستى
است ،ولى در اٌن صحنه با « ِإنها » و حرؾ الم كه در جمله « ِإنها لَصا ِدلُ َ
ون » است
نشان مىدهند كه لطعا ً راست مىگوٌند.

َّللاُ أ َ ْن ٌَأْتٌَِنًِ ِب ِه ْم َج ِمٌعًا إِنههُ
صبْر َج ِمٌل َ
س ُك ْم أ َ ْم ًرا فَ َ
ع َ
لَا َل بَ ْل َ
س هولَتْ لَ ُك ْم أ َ ْنفُ ُ
سى ه
ُه َو ا ْل َع ِلٌ ُم ا ْل َح ِكٌ ُم ﴿ٖ﴾۸

(ٌعموب) گفت(« :حمٌمت چنٌن نٌست) بلکه (هوای) نفس شما ،کاری (ناشاٌست) را برای
شما آراسته است؛ پس (کار من) صبر جمٌل است  ،امٌدوارم خداوند همه آنها را به من
باز گرداند چرا كه او علٌم و حكٌم است)۹ٖ(.
ک ْم أ َ ْمرا ً »; بعد از اٌنکه پسران نزد پدر خود ٌعموب بازگشتند و
س ُ
س هو َلتْ لَ ُ
« ٰلا َل بَ ْل َ
ک ْم أَ ْنفُ ُ
پدررا از داستان ولضٌه بنٌامٌن مطلع ساختند ،گفت :لضٌه چنانکه میگوٌٌد نٌست! بلکه
نفسهای أماره بالسوء شما ،برای شما نٌرنگ دٌگری را آراسته است که آن را سازمان
دادهاٌد؛ زٌرا شما اهل توطئه و نٌرنگ هستٌد ،زٌرا لبالً علٌه ٌوسؾ توطئه چٌدٌد،
حضرت ٌعموب آنان را به دسٌسه و توطئه چٌنى علٌه «بنٌامٌن» متهم کرد؛ چون لبال
چنٌن عملى را نسبت به ٌوسؾ انجام داده بودند.
صبْر َج ِمٌل» پس اکنون من چاره ای جز صبری جمٌل که در آن هٌچ بیلراری و
«فَ َ
شکواٌی جز به آستان هللا متعال نٌست دٌگر چارهای ندارم؛ صبر ،شٌوهى مردان خداست
وصبر جمٌل ،صبرى است كه در آن سخنى بر خالؾ تسلٌم و رضاى خداوند گفته نشود.
والعٌت امر اٌنست که :صبر ٌكى از اخاللهاى حمٌده وصفت انبٌا واسلحه متمٌان
ونٌكو كاران است به نحوى كه هٌچ پٌؽمبر وهٌچ رهبر وزعٌم ودر نهاٌت امر هٌچ
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انسان خٌر خواه بدون صبر و شكٌباٌى كامٌاب وموفك نگردٌده است .در لرآن عظٌم
الشان هفتاد و چهار بار از صابران ونعمت صبر ٌادآوری بهعمل آمده است .
در رواٌات اسالمی تذکر رفته که  «:الصبرنصؾ االٌما ن » صبر نصؾ اٌمان است.
متل مشهوری ومعروؾ عربى است كه میگوٌد «:الصبر مطٌة النصر » صبر وسٌله
كامٌابى وظفر است.
امام لرطبی مفسر کبٌر جهان اسالم مینوٌسد :از والعه حضرت ٌعموب علٌهالسالم ثابت
گردٌد که بر هر مسلمان واجب است که هرگاه بر او مصٌبت و مشمتی در جان ،مال و ٌا
اوالد وارد گردد ،آن را صبر جمٌل و رضا به لضای خداوند معالجه و مداوا نماٌد ،و به
حضرت ٌعموب علٌهالسالم و أنبٌای دٌگر تؤسی بجوٌد.
حضرت حسن بصری فرموده است« :از هر ُجرعهای که انسان بنوشد دو جرعه به پٌش
خداوند محبوب تر استٌ ،کی جرعه صبر بر مصٌبت ،دوم فرو بردن خشم».
در حدٌثی به رواٌت حضرت ابوهرٌره آمده است که آن حضرت فرمود« :من بث لم
ٌصبر» هر کسی مصٌبت خوٌش را پٌش همه کس بٌان نمود او صبر نکرده است.
حضرت ابن عباس فرموده است که خداوند در برابر با اٌن صبر به حضرت ٌعموب
علٌهالسالم ثواب شهدا را عناٌت فرموده است ،و در اٌن امت هم اگر کسی بر مصٌبتی
صبر کند به او چنٌن اجری خواهد رسٌد( .بهنمل از تفسٌر معارؾ المرآن )
َّللاُ أ َ ْن ٌَأْتٌَِنِی بِ ِه ْم َج ِمٌعا ً»; انسان در هٌچ ولت و در هٌچ صورت نباٌد از لدرت
« َ
ع َ
سى َ ّٰ
هللا بزرگوارمؤٌوس ودلسرد شود .حضرت ٌعموب علٌه السالم میگوٌد  :امٌدوارم هللا
متعال که ذات رحٌم و رحمان است ،بر ضعؾ و پٌریام رحم کند و فرزندان سه گانهام:
ٌوسؾ ،برادرش بنٌامٌن و برادر بزرگترشان را که به خاطر برادرش بالی مانده است به
من برگرداند ،و چشمم به دٌدن آنها روشن شود.
«إِنههُ ُه َو اَ ْلعَ ِلٌ ُم ا َ ْل َح ِکٌ ُم ( ;»):5همانا پروردگارم به حال و درخواستم داناست ،او در
فٌصلهاش متهم نٌست و در حکم و کارگردانی و تدبٌر امور بندگانش ستم نمیکند.
مإمن ،حوادث تلخ را نٌز از حكمت های الهی للمداد میکند .باور وتو ّجه به عالمانه
وحكٌمانه بودن افعال الهى ،انسان را به صبر و شكٌباٌى در حوادث دشوار وادار
مىكند .آٌۀ کرٌمه داللت بر آن دارد که :به هر اندازه مصٌبت سخت گردد گشاٌش
نزدٌکتر میشود و هرگاه شب محنت طوالنی شود ،بارلههای صبح در افك نماٌان
میگردد ،بنا ً نسبت به ظهور فَ َرج و گشاٌش از هر زمان دٌگر  ،بٌشتر مطمئن باش که
از آن نا امٌدتری.

ع ٌْنَاهُ ِم َن ا ْل ُح ْز ِن فَ ُه َو
ؾ َوا ْبٌَضهتْ َ
سفَى َ
َوت َ َولهى َ
ع ْن ُه ْم َولَا َل ٌَا أ َ َ
س َ
علَى ٌُو ُ
َك ِظٌم ﴿﴾۸۴

و از آنها روی بر گرداند وگفت« :افسوس بر ٌوسؾ» و چشمان او از اندوه سفٌد شد،
در حالی که (سرشارازؼم بود) اندوه خود را فرو می برد)۹۴(.
ع ْن ُه ْم »; ٌعموب علٌه السالم بر اثرخبری اندوهگٌن  ،حسرت آور خبرى که
« َو ت َ َولّٰى َ
شنٌد گرٌه گرفتش واز آنها روگردان شد.
ؾ» و گفت :آه حزن و اندوه و حسرت دورى از ٌوسؾ چمدر
« َو ٰلا َل ٌٰا أ َ َ
َلى ٌُو ُ
فى ع ٰ
س ٰ
س َ
سنگٌن است!
«اسؾ» :به معناى حزن و اندوه همراه با ؼضب استٌ .عموب علٌه السالم بر چشم
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سفى» و در دل حزن داشت.
گرٌه ،و بر زبان «ٌا أَ َ
مالحظه بفرماٌٌد که :اهمٌّت مصائب ،بر محور شخصٌّت انسانها است( .ظلم به ٌوسؾ
با ظلم به دٌگران فرق دارد ،نام ٌوسؾ برده مىشود ،نه دو برادر دٌگر).
صه و گرٌه پٌش از حد  ،گاهى موجب نابٌناٌى
« َو اِ ْبٌَضهتْ َ
عٌ ْٰناهُ ِم َن ا َ ْل ُح ْز ِن»; ؼم وؼ ّ
چشم مىشود «و چشمانش از ؼم سپٌد شد» ٌعنی :از بسٌاری گرٌه ،سٌاهی چشمانش به
سپٌدی تبدٌل شد و نابٌنا گشت »پس او از ؼم پر شده بود» چرا که اندوه خود را میبلعٌد
و آن را اظهار نمیداشت.
ٌعنی بر اثرشدت حزن و اندوه ناشى از فمدان دو فرزند بٌناٌىاش ضعٌؾ شد و از بٌن
رفت.
«عشى البصر»ٌ :عنى از شدت گرٌه بٌناٌى اش ضعٌؾ شد  ،طوریکه نمىتواند ببٌند
وطوریکه گوٌا پردهاى بر آن افتاده است.
مفسران می نوٌسند کهٌ :عموب علٌه السالم از شدت تؤسؾ بر ٌوسؾ شش سال نابٌنا ماند
تا اٌن که به سبب پٌراهنش مشکل برطرؾ شد ،و به آٌهى مبارکه «أ َ ْلماهُ عَلى َوجْ ِه ِه
ارت َ هد بَ ِصٌرا ً» استدالل کردهاند( .بهنمل از تفسٌر صفوة التفاسٌر).
فَ ْ
در اٌن هٌچ جای شکی نٌست که :تح ّمل ؼم وؼصه برای انسان حدّى ومرزی دارد و
روزى در زندگی اش میآٌد که کاسه صبرش لبرٌز میشود .
«فَ ُه َو ک َِظٌم ( ;»):6لبل ازهمه باٌد گفت  :گرٌه و ؼم ،منافاتى با كظم ؼٌظ و صبر
ندارد .للبش از افسردگى و کٌن و اندوه لبرٌز شد اما آن را در دل نگه داشت و کتمان
کرد .مصٌبت سنگٌن ساٌهى سٌاهى از ؼصه و اندوه را بر للب او مستولى کرد.
البته اندوه خوردن در سختیها و مصٌبتهاٌ ،ک حمٌمت وامری انسانی است که اگر به
شکٌباٌی و خود نگهداری ممرون باشد ،شرعا ً مذموم نٌست  .طوریکه در حدٌث شرٌؾ
آمده است که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص برفوت پسرشان ابراهٌم گرٌان کرد و فرمودند« :در حمٌمت
چشم میگرٌد و دل میگٌرد ،اما جز آنچه که پروردگارمان را خشنود سازد نمیگوٌٌم و
ای ابراهٌم! البته ما از فراق تو محزونٌم».
مفسرابوالسعود دمحم بن دمحم بن مصطفی عمادی (متوفای ٕ )۳۹فرموده است :هر چند
مشکل تازه ،مسؤلهى برادر ٌوسؾ بود ،اما با اٌن وجود ؼم از دست دادن ٌوسؾ ٌک
لحظه او را تنها نمىگذاشت و براى او تؤسؾ مىخورد؛ زٌرا ٌاد و خاطرهى ٌوسؾ تمام
زواٌاى للبش را فرا گرفته بود و هرگز آن را فراموش نمىکرد .و نٌز از زنده بودن اٌن
دو مطمئن بود و امٌد بازگشت آنها را داشت ولى در مورد ٌوسؾ جز فضل و رحمت
خدا امٌدى نداشت(.تفسٌر ابو السعود ابو سعود ٖ ۹۹/با نام ارشاد العمل السلٌم الی مزاٌا
الکتاب الکرٌم ).
مفسر امام رازى فرموده است :اندوه جدٌد ،حزن لدٌم را که در نهان مکنون است زنده
و تموٌت مىکند .و ؼم اٌجاد ؼم و ؼصه مىکند.

ُون ِم َن ا ْل َها ِل ِك َ
ُون َح َرضًا أ َ ْو تَك َ
ؾ َحتهى تَك َ
ٌن ﴿﴾۸۵
لَالُوا ت َ ه ِ
س َ
اَّلل ت َ ْفتَأ ُ ت َ ْذك ُُر ٌُو ُ

پسران گفتند :لسم به هللا همٌشه ٌوسؾ را ٌاد میکنی تا مشرؾ به مرگ شوي ٌا هالن
گردي!()۸۵
ؾ»; پسران ٌعموب گفتند  :به هللا لسم که پٌوسته ٌوسؾ را
« ٰلالُوا ت َ ّٰ ِ
اَّلل ت َ ْفتَؤُا ت َ ْذک ُُر ٌُو ُ
س َ
ُون ِم َن اَ ْل ٰها ِل ِک َ
ُون َح َرضا ً أ َ ْو تَک َ
ٌاد میکنیَ « ،حتّٰى تَک َ
ٌن ( ;»):7از روی تؤسؾ و درد و
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درٌػ و اندوه و از شدت احساس فراق و دلتنگی ،پٌوسته نامش را بر زبان داری » تا
زار و نزار شوی« والعا ً آن كه ٌوسؾ را مىشناسد ،سوزى دارد كه انسانهای عادّى آن
را درن کرده نمی توانند.
حرض :تباهی در جسم ٌا در عمل به اثر اندوه وتاثر پٌش از حد « ٌا از هالک شدگان
گردی« و بمٌری.پس ای پدر! صبر و شکٌباٌی پٌشه کن؛ زٌرا آنچه گذشت ،از دست
رفت و آنچه فوت شد ،در حکم موت استٌ .عنی :ای پدر! ٌوسؾ دٌگر از مٌان رفته
استٌ ،ا ( چنانکه ادعا کرده بودند) او را گرگ خورده است و دٌگر تا بمٌری هرگز او
را نخواهی دٌد .پس دٌگر گرٌه و ناله به حالت چه سودی دارد؟.
در ضمن لابل ٌادآوری است که  :مساٌل روحى وروانى ،پٌش از حد به صحتمندی جسم
تاثٌر بسزاٌی مىگذارد.
ُون ِم َن ا ْلها ِل ِك َ
« َح َرضا ً أ َ ْو تَك َ
ٌن»; (فراق مىتواند انسان را بشكند و ٌا بكشد ،تا چه رسد به
داغ و مصٌبت.).

َّللا َما َال ت َ ْعلَ ُم َ
لَا َل إِنه َما أ َ ْ
ون ﴿﴾۸۶
َّللا َوأ َ ْعلَ ُم ِم َن ه ِ
شكُو بَ ِث ًّ َو ُح ْزنًِ إِلَى ه ِ

(ٌعموب) گفت« :من شرح ؼم و پرٌشانی خود را تنها به هللا شکاٌت میکنم و از سوی
هللا چٌزهاٌی را میدانم که شما نمیدانٌد)۹۶(.
َّللا» :من شکاٌتم را
ٌعموب درجواب فرزندانش گفتٰ « :لا َل ِإنه ٰما أ َ ْ
شکُوا َب ِث ّی َو ُح ْز ِنی ِإلَى ّٰ ِ
جز به سوی پروردگارم نمیبرم  ،بلکه آن را پٌش پروردگار با عظمت باز مىگوٌم که
شکوى فمط نزد او فاٌده دارد و بس.
بث; آنچه که به انسان از امور بسٌار اندوهبار میرسد ،بهطوری که آن اندوه چنان سخت
و دشوار است که او بر پنهان کردن آن لادر نٌست .پس «بث» بزرگترٌن و دشوارترٌن
اندوه است.
لرآن عظٌم الشؤن میفرماٌد  :حضرت آدم از كار خود به درگاه هللا متعال ناله نمود؛
«لاال َربهنا َ
س ِر َ
ٌن ( .اعراؾ)34 ،
سنا َو ِإ ْن َل ْم ت َ ْؽ ِف ْر َلنا َو ت َ ْر َح ْمنا َل َنكُو َن هن ِم َن ا ْلخا ِ
ظ َل ْمنا أ َ ْنفُ َ
حوا) گفتند :پروردگارا! ما بر خوٌشتن ستم كردٌم و اگر ما را نبخشاٌى و رحم
(آدم و ّ
نكنى ،لطعا ً از زٌانكاران خواهٌم بود).
و حضرت اٌّوب علٌه السالم ازمرٌضی خود؛طوریکه درسوره (انبٌا ،آٌه  )83آمده
اح ِم َ
ً ال ُّ
ٌن «( »94و (بٌاد آور)
الر ِ
وب إِ ْذ نادى َربههُ أَنًِّ َم ه
استَ « :و أٌَُّ َ
ض ُّر َو أ َ ْنتَ أ َ ْر َح ُم ه
سنِ َ
اٌوب را آن زمان كه پروردگارش را ندا داد كه همانا به من آسٌب رسٌده و تو
مهربانترٌن مهربانانى).
سمى لَ ُهما ث ُ هم ت َ َولهى ِإلَى ِ ّ
ب
و حضرت موسى علٌه السالم از فمر و ناداری؛«فَ َ
الظ ِ ّل فَما َل َر ِّ
ً ِم ْن َخٌ ٍْر فَ ِمٌر «( »35پس (موسى گوسفندان شان را) براى آنان آب
ِإنًِّ ِلما أ َ ْن َز ْلتَ ِإلَ ه
داد ،سپس رو به سوى ساٌه آورد و گفت :پروردگارا! همانا من به هر خٌرى كه تو براٌم
بفرستى نٌازمندم( ).لصص )24 ،و حضرت ٌعموب علٌه السالم از فراق فرزندِ «.إنه َما
َّللا َما َال تَ ْعلَ ُم َ
أَ ْ
ون».
َّللا َوأ َ ْعلَ ُم ِم َن ه ِ
شكُو بَ ِث ًّ َو ُح ْزنًِ إِلَى ه ِ
لابل تذکر است که  :شرع اسالم آنچه مذموم استٌ ،ا سكوتى است كه بر للب واعصاب
فشار مىآورد و صحتمندی انسان را به مخاطره مىاندازد و ٌا ناله و فرٌاد در برابر
مردم است كه مولعٌّت انسانی اور را پاٌٌن مىآورد ،ولی شكاٌت بردن به نزد پروردگار
با عظمت مانعی ندارد.
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باٌد گفت که در اٌن هٌچ جای شکی نٌست که انسانهای ظاهربٌن از كنار حوادث به
آسانی مىگذرند ،ولى انسانهاى ژرؾ نگر آثار و حوادث را تا لٌامت مىبٌنند.
َّللا ٰما ٰال تَ ْعلَ ُم َ
ون ( ;»)97از رحمت و نٌکى خدا مطالبى را مىدانم که شما
« َو أ َ ْعلَ ُم ِم َن َ ّٰ ِ
آن را نمىدانٌد ،لذا امٌدوارم مرا مورد مهر و لطؾ خود لرار دهد و موجبات گشاٌش و
آساٌشم را فراهم سازد.هدؾ وممصد ٌعموب علٌه السالم از اٌن سخن ،آگاهیاش از طرٌك
وحی بر زنده بودن ٌوسؾ علٌه السالم بود .به لولی دٌگر :مراد وی علمش به اٌن حمٌمت
بود که رإٌای ٌوسؾ علٌه السالم  ،رإٌاٌی راستٌن بوده است و حتما تحمك پٌدا میکند.
«تفسٌر انوار المرآن».

ً ْ
س
سوا ِم ْن َر ْوحِ ه ِ
اذ َهبُوا فَت َ َح ه
ؾ َوأ َ ِخٌ ِه َو َال تٌَْأ َ ُ
س َ
سوا ِم ْن ٌُو ُ
س ُ
َّللا ِإنههُ َال ٌٌَْأ َ ُ
ٌَا بَنِ ه
َّللا ِإ هال ا ْلمَ ْو ُم ا ْلكَا ِف ُر َ
ون ﴿﴾۸۷
ِم ْن َر ْوحِ ه ِ

ای پسران من! بروٌد و از ٌوسؾ و برادرش جست و جو کنٌد  ،و از رحمت هللا ناامٌد
نشوٌد  ، ،زٌرا جز لوم کافر از رحمت هللا ناامٌد نمیشود)۸۷(.
والعٌت همٌن است که :دررسٌدن به لطؾ الهى ،اساسا ً با تنبلى سازگار نٌست .حضرت
ؾ َو أ َ ِخٌ ِه » :اى فرزندانم! به آنجا
ی ا ِْذ َهبُوا فَت َ َح ه
سوا ِم ْن ٌُو ُ
س ُ
س َ
ٌعموب گفتٌٰ « :ا بَنِ ه
بروٌد که آمدهاٌد ٌعنی به مصر بازگردٌد و حواس خود را به کار بگٌرٌد ،به جستجوى
ٌوسؾ و برادرش بپردازٌد.و از رحمت هللا متعال لطع امٌد ننماٌٌد؛ تحسس :جست و جو
در کار خٌر است ،اما تجسس ،جست و جو در کار شر.
َّللا» :از مهر و رحمت هللا متعال ناامٌد نشوٌد .و هر چه که انسان
سوا ِم ْن َر ْوحِ ّٰ ِ
« َو ٰال ت َ ٌْأ َ ُ
از آن به جنبش و نشاط درآٌد و لذت ببرد« ،روح» نامٌده میشود.
َّللا ِإال ه ا َ ْلمَ ْو ُم ا َ ْل ٰکا ِف ُر َ
ون ( ;»):9زٌرا فمط کسانی از رحمت هللا
س ِم ْن َر ْوحِ َ ّٰ ِ
« ِإنههُ ٰال ٌَ ٌْأ َ ُ
متعال لطع امٌد میکنند که منکر لدرتش بوده و به وی کفر ورزند.
خوانندۀ محترم !
در آٌات متبرکه (  88الی  -ٔ۵ ) 98موضوعات در باره اٌنکه :برادران ٌوسؾ ،او را
می شناسند و به گناهان خود اعتراؾ می کنند ،او نٌز از از گناه آنان درمی گذرد،
وموضوع بازٌافتن بٌناٌی ٌعموب ،به بحث گرفته میشود .

علَ ٌْ ِه لَالُوا ٌَا أٌَُّ َها ا ْلعَ ِز ُ
ض ُّر َو ِجئْنَا بِبِ َ
سنَا َوأ َ ْهلَنَا ال ُّ
ع ٍة ُم ْز َجا ٍة
ضا َ
فَلَ هما َد َخلُوا َ
ٌز َم ه
ص ِ ّدلِ َ
ٌن ﴿﴾۸۸
صدهقْ َ
َّللا ٌَجْ ِزي ا ْل ُمت َ َ
ؾ لَنَا ا ْل َك ٌْ َل َوت َ َ
فَأ َ ْو ِ
علَ ٌْنَا إِ هن ه َ

پس چون (بارسوم به مصر رفتند و) بر او(= ٌوسؾ) وارد شدند ،گفتند«:ای عزٌز! به ما
و خاندان ما سختی (و ناراحتی ) رسٌده است ،و(اٌنک) کاالی نا چٌز(و اندکی) با خود
آورده اٌم؛ پس پٌمانه را برای ما کامل کن ،وبر ما صدله (و بخشش) کن ،بی گمان
خداوند بخشندگان را پاداش می دهد »)۹۹(.
علَ ٌْ ِه ٰلالُوا ٌٰا أٌَُّ َها ا َ ْلعَ ِز ُ
س ٰنا َو أَ ْهلَنَا اَل ُّ
ض ُّر» :پس زمانیکه برادران برای
«فَلَ ّٰما َد َخلُوا َ
ٌز َم ه
بار سوم »بر او» ٌعنی بر ٌوسؾ »وارد شدند ،گفتند :ای عزٌز مصر .کمبود و لحطى
سخت بر ما و خانوادهى ما فشار آورده است .خشک سالی رسٌده و باران از ما لطع شده
است به طوری که نه کشت و کاری .وبرای ما گرسنگی و نٌازمندی ،رنج ومرٌضی ،
ضعؾ و ناتوانی رسٌده است.
برخی از مفسران از اطالق لمب «عزٌز» بر ٌوسؾ ،چنٌن فهمٌدهاند که او در اٌن ولت
به ممام موالٌش در مسند پادشاهی مصر نشسته بود ،ولی لول راجح اٌن است که لمب
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«عزٌز» در مصر برای هر صاحب ممام و منصبی بزرگ بهکار میرفت.
« َو ِجئْ ٰنا بِبِ ٰ
ع ٍة ُم ْز ٰجا ٍة»; و با کاالٌى نامرؼوب و ناچٌز آمدهاٌم ،کاالٌى که هر
ضا َ
بازرگانى آن را رد کرده و نمىپذٌرد«.و سرماٌهای ناچٌز آوردهاٌم» سرماٌهای که تجار
بهسبب کمی و بیممداری ،آن را نمیپذٌرند و مسترد میکنند.
ابن عباس گفته است :کاالی شان نامرؼوب بود و در ممابل خوار و بار پذٌرفته نمی شد.
(تفسٌر امام رازى  ).ٕٓٔ/ٔ۹به منظور جلب ترحم و عطوفت ،از خود ذلت و
گردنکجى نشان دادند.
ک ٌْ َل»; «پس به ما پٌمانهای تمام و کمال بدهٌ .ا به آنچه که افزون بر
ؾ لَنَا ا َ ْل َ
« فَأ َ ْو ِ
سرماٌهمان به ما میدهیٌ ،ا به چشم پوشٌدن از ناسرهبودن سرماٌهای که باخود آوردهاٌم.
سوا ِم ْن
جالب است :براى حضرت ٌعموب علٌه السالم ٌ ،وسؾ مطرح است؛ «فَت َ َح ه
س ُ
ؾ» ولى براى فرزندان ٌعموب گندم.
ٌُو ُ
س َ
ٰ
علٌَْنا » :با برگشت دادن برادرمان ٌا با صرؾ نظر کردن از بىارزشى
صدهقْ َ
« َو ت َ َ
بضاعت ،بر ما منت بنه و صدله روا دار( .اٌن لول ابن جرٌح است اما طبرى

مىگوٌد :منظور اٌن است :کاالی مان نامرؼوب است و از ما چشمپوشى کن).

ع َلٌْنا» درخواست بازگرداندن بنٌامٌن است.
صدهقْ َ
برخى از مفسران گفتهاند :مراد از «ت َ َ
در رواٌات آمده است :حضرت ٌعموب علٌه السالم نامهاى براى ٌوسؾ نوشت كه
محتواى آن تجلٌل از ٌوسؾ ،بٌان لحطى كنعان ،تماضاى آزادى بنٌامٌن و تبرئه فرزندان
از سرلت بود و به همراه فرزندان براى ٌوسؾ فرستاد .ولتى ٌوسؾ در ممابل برادران
آن نامه را خواند ،بوسٌد و بر چشم گذاشت و گرٌهاى كرد كه لطرات اشن بر لباسش
نشست .برادران كه هنوز ٌوسؾ را نمىشناختند شگفتزده بودند كه اٌن همه احترام به
پدر ما براى چٌست؟ كمكم برق امٌدى در دل آنها روشن شد .خنده ٌوسؾ را چون دٌدند،
با خود گفتند نكند او ٌوسؾ باشد ( .تفسٌر نمونه).
ص ِ ّدلِ َ
ٌن ( ;»)::در حمٌمت خدا پاداش صدلهدهندگان را مىدهد و به
َّللا ٌَجْ ِزی ا َ ْل ُمت َ َ
« ِإ هن َ ّٰ َ
بهترٌن وجه پاداش احسان را مىدهد .ولتى آنان تا اٌن حد در مضٌمت و ذلت لرار گرفتند
و از در استرحام در آمدند ،رلت للب و دلسوزى به او دست داد .و آنچه را تا آن مولع
دربارهى خودش مکتوم داشته بود ،ابراز داشت.
خوانندۀ محترم !
صى بهخود می خواهد :
مالحظه می دارٌم که طلب کمک و مساعدت ،هم فرهنگ خا ّ
ـ تکرٌم وبزرگداشت از كمن كننده« .أٌَُّ َها ا ْل َع ِز ُ
ٌز».
سنا َو أ َ ْهلَنَا ال ُّ
ض ُّر».
ـ بٌان حال وضرورت ماٌحتاج خوٌش َ « .م ه
ع ٍة ُم ْزجا ٍة».
ـ كمبود بودجه و سرماٌه (فمر مالى)ِ « .ببِضا َ
ص ِ ّد ِل َ
ٌن».
صدهقْ َ
َّللا ٌَجْ ِزي ا ْل ُمت َ َ
ـ اٌجاد انگٌزه در كمن كننده« .ت َ َ
ع َلٌْنا ِإ هن ه َ
سنا َو أَ ْهلَنَا ال ُّ
ض ُّر».
ـ فمر و نٌاز ،انسان را ذلٌل مىكندَ « .م ه
خوانندۀ محترم !
در سفر سوم ،فرزندان ٌعموب ،احساس شرمندگی می کنند و روحشان را می آزارد؛
چون اتهام دزدی بر پٌکره ی شخصٌت اٌشان ،سخت آسٌب زده بود .تنها به اٌن جمله ی
پدرشان که گفته بود« :از رحمت خدا نومٌد مباشٌد» خود را دلداری می دادند و رفتن به
مصر را برای شان آسان کرده بود .ولتی اٌن برادران فروتنی و خود شکنی نشان دادند و
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از نٌازمندیهای روزانه ی زندگی شکاٌت کردندٌ ،وسؾ بٌش ازاٌن تاب نٌاورد که
شخصٌت خود را از آنان پنهان دارد .اکنون ولت آن رسٌده که با لبخند و تبسم به
سخنانشان گوش فرا دهد و اٌن راز شگفت انگٌز و شنٌدنی را  -که آزماٌش بس بزرگی
بود و دورانش به سر رسٌده است .آشکار کند و پٌام و کالم پدر پٌرش را روی چشمانش
نهد و اشک سرازٌر شود و با اٌن وضع و حال و با سٌنه ای پر عشك فراق ،خطاب به
برادرانش بگوٌد :می دانٌد به ٌوسؾ و بنٌامٌن برادرش ،چه ها کردٌد؟ اٌن جمله آنان را
از خواب ؼفلت بٌدار کرد و به خود آمدند و تاکنون که ٌوسؾ را مرده می پنداشتند ،حال
می بٌنند که آن مهمان نواز دادگر و آن خردمند مردم دوست ،و آن عزٌز مصرٌ ،وسؾ
است به خود دل و جرأت می دهند و می گوٌند :مگر تو ٌوسؾ استی؟ آری! ٌوسؾ خود
را می شناساند و بسٌار خالصه و کوتاه سخن میگوٌد و برای خود و برادرانش از فضل
و رحمت خدا حرؾ می زند ....برادران که ؼافل گٌر شده اند ،شرمندگی فرایشان
میگٌرد؛ چون با ٌوسؾ چاه کنعان روٌارو هستند .از برتری و بزرگواری او سخن
میگوٌند و به اعتذار می پردازندٌ .وسؾ از آنان در می گذرد و کمترٌن نکوهشی و
سرزنشی بر زبان نمی آورد و شکوه و گالٌه را در هم می پٌچد؛ چون شٌوه ی مردان
بزرگ تارٌخ چنٌن است .آنان را نوازش میکند و دلداری می دهد تا مصٌبت گذشته را
از ٌاد ببرند .امروز ،سرزنش و انتمامی در کار نٌست و از سوی من همه چٌز به پاٌان
آمده است .هللا مهربان ،همه ی شما را مورد رحمت و آمرزش خود لرار می دهد.
سپس از پدرشان سخن می گوٌندٌ .وسؾ ٌکی از آنان را  -شاٌد ٌهودا ،همان کسی که
پٌراهن آؼشته به خون دروؼٌن ٌوسؾ را برای ٌعموب برد  -با شتاب به کنعان می فرستد
و پٌراهن خود را به او می دهد که بر چهره ی پدر بٌندازد.
چرا ٌوسؾ ،پٌراهن خود را برای پدر می فرستد؟ از کجا می داند که بوی عرق پٌراهنش
بٌناٌی وی را باز می گرداند؟ بله! همه ی اٌنها از الطاؾ خفی الهی بود که به ٌوسؾ
اختصاص داشت.

ؾ َوأ َ ِخٌ ِه ِإ ْذ أ َ ْنت ُ ْم َجا ِهلُ َ
ون ﴿﴾۸۹
لَا َل َه ْل َ
س َ
ع ِل ْمت ُ ْم َما فَعَ ْلت ُ ْم ِبٌُو ُ

گفت :آٌا زمانی که نادان بودٌد ،دانستٌد با ٌوسؾ و برادرش چه کردٌد؟()۸۹
چون ٌوسؾ سخن برادرانش را شنٌد ،دلش به حال اٌشان سوخت و آتش فراق پدر و
خانواده در درونش زبانه کشٌد و بٌش از آن نتوانست به پنهان کاری ادامه دهد؛ لذا به
اٌشان گفت :آٌا به ٌاد مىآورٌد در عهد شباب و ؼرور نسبت به ٌوسؾ و برادرش چه
کار کردٌد؟ ؼرض بزرگ نماٌاندن حادثه است«،گفت :آٌا دانستٌد ولتی که نادان بودٌد با
ٌوسؾ و برادرش چه کردٌد؟» آنگاه که به گناهی که در آن اعمال تان بود ،علم نداشتٌد
و پاٌه معرفت تان از درک فرجام آن اعمال کوتاه بود؟ شاٌان ذکر است که آنچه با
ٌوسؾ کردند ،همان است که هللا سبحانه و تعالی در اٌن سوره داستان آن را بٌان کرده،
اما آنچه با برادرش بنٌامٌن کردند ،اندوه و دردی بود که از فراق برادرش ٌوسؾ در
جان وی افگندند و اهانتها و تحمٌرهاٌی بود که بنٌامٌن ازآنان میدٌد.
مالحظه میکنٌم که وی از روی کرم لبل از سرزنش اٌشان ،عذر جهل و نادانی را
برایشان به مٌان میافکند؛ زٌرا او بزرگوار و کرٌم است و کرٌم جوٌای عذرها و
بهانهها گردٌده ،لؽزشها را میپوشاند و عٌوب را مر ّمت میکند.
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ابو سعود گفته است :اٌن مطلب را به عنوان نصٌحت و تشوٌك به توبه کردن و ابراز
دلسوزى به حال آنان بٌان کرد (.ابو سعود ٖ.).۳ٓ/
ع ِل ْمت ُ ْم ما فَعَ ْلت ُ ْم »; اٌن فهم عالی را می رساند که فراموش نکنٌد که روزی آمدنی
« َه ْل َ
است که دوسٌه خطاها و گناهان باز خواهد شد وهرکس جوابگوی اعمال خود خواهد
بود.

ك
َّللاُ َ
ؾ لَا َل أَنَا ٌُو ُ
لَالُوا أَإِنهنَ َِل َ ْنتَ ٌُو ُ
س ُ
س ُ
ؾ َو َه َذا أ َ ِخً لَ ْد َم هن ه
علَ ٌْنَا إِنههُ َم ْن ٌَت ه ِ
سنِ َ
ٌن ﴿ٓ﴾۹
َوٌَ ْ
َّللا َال ٌُ ِضٌ ُع أَجْ َر ا ْل ُمحْ ِ
ص ِب ْر فَ ِإ هن ه َ

(برادران ) گفتند«:آٌا به راستی تو همان ٌوسفی ؟! »ٌ( .وسؾ) گفت(«:بلی ) من ٌوسفم،
و اٌن برادرمن استٌ ،مٌنا ً هللا برما منّت گذاشت ،همانا هرکس پرهٌزگاری کند و صبر
نماٌد ،بی گمان خداوند پاداش نٌکو کاران را ضاٌع نمیکند)۳ٓ(.».
هر چه زمان مىگذشت ،فرزندان ٌعموب مبهوتتر شدند كه چرا عزٌز مصر در برابر
نامهى پدرشان گرٌه كرد!؟ عزٌز از كجا ماجراى ٌوسؾ را مىداند؟ راستى لٌافه او به
ٌوسؾ شباهت زٌادى دارد! نكند او ٌوسؾ باشد ،چه بهتر كه از خودش بپرسٌم .اگر
ٌوسؾ نبود به ما دٌوانه نمىگوٌند؟ واگر ٌوسؾ بود از شرمندگى چه مىكنٌم؟ هٌجان
سراسر وجود برادران را گرفته بود .باالخره طلسم سكوت را با سؤا ِل; آٌا تو ٌوسفى؟،
شكستند.
ؾ» آٌا والعا ً توخود ٌوسؾ
ک َِل َ ْنتَ ٌُو ُ
س ُ
برادران ٌوسؾ متعجب شده گفتندٰ «:لالُوا أ َ ِإنه َ
ؾ َوأ َ ِخٌ ِه»« .با
استی؟ به لولی :آنان به مجرد اٌنکه ٌوسؾ گفت;« هما فَعَ ۡلتُم بٌُِو ُ
س َ
ٌوسؾ و برادرش چهکردٌد؟»ٌ ،وسؾ را شناختند زٌرا با شنٌدن اٌن سخنٌ ،کباره به
خود آمدند و فهمٌدند که آنچه با ٌوسؾ کرده بودند جزهللا متعال و سپس خود ٌوسؾ،
هٌچکس دٌگر از آن اطالع وآگاهی نداشت.
ؾ َو ٰه ٰذا أ َ ِخی» بلی! من خود ٌوسفم و اٌن برادر من است؛
ٌوسؾ گفتٰ « :لا َل أ َ َنا ٌُو ُ
س ُ
صبِ ْر»«به راستی خداوند بر ما منت نهاد» با نجات
َّللاُ َ
ك َو ٌَ ْ
«لَ ْد َم هن َ ّٰ
علٌَ ْٰنا إِنههُ َم ْن ٌَت ه ِ
دادنم از چاه و زندان ،باال بردن ممام و جاٌگاهم و فراهم کردن اسباب وصل و الفت بعد
از فرالی سخت و پر محنت.
ؾ » و به
همچنان مفسران می نوٌسند  :زمانیکه ٌوسؾ به برادرانش گفت « :أ َ َنا ٌُو ُ
س ُ
نام خود تصرٌح کرد ،بدٌن معناست که من همانم که شما به بدترٌن شٌوه مورد ظلم وستم
لرارم دادٌد« .و هذا أخً» ٌعنی ،اٌن برادر پدر و مادری من هم از دست شما رنج دٌد و
ستم کشٌد .اٌن مطالب را کناٌه وار بٌان کرد تا دل آنان را زٌاد به درد نٌاورد .آنگاه
برای آن همه رحمت و نعمت از الطاؾ الهی سپاسگزاری کرد.
صبر وتموا ،زمٌنه ّ
س ِن َ
ٌن
َّللا ٰال ٌُ ِضٌ ُع أَجْ َر ا َ ْل ُمحْ ِ
عزت است طوریکه میفرماٌد « :فَ ِإ هن َ ّٰ َ
( :»):1بیگمان هر که تموا و صبر پٌشه کند ،خدا پاداش نٌکوکاران را ضاٌع نمیکند.
بدٌن ترتٌب بودکه ٌوسؾ لبل از هر چٌز ،به بٌان فضل عظٌم هللا متعال بر خود و بر
برادرش بنٌامٌن پرداخت و بدان الرار کرد.
مفسربٌضاوى مینوٌسد:آوردن «محسنٌن» به جاى ضمٌر به اٌن خاطر است که مى
خواهد بگوٌد :نٌکوکار آن است که پرهٌزگارى و صبر را با هم داشته باشد (.طبرى
ٖٔ).۵۳/
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اط ِئ َ
ٌن ﴿ٔ﴾۹
َّللاُ َ
لَالُوا ت َ ه ِ
علَ ٌْنَا َو ِإ ْن ُكنها لَ َخ ِ
اَّلل لَمَ ْد آث َ َرنَ ه

(برادرانش) گفتند :لسم به هللا که هللا تو را بر ما برتری داده است و در حمٌمت ما
خطاکار بودٌم)۹ٔ( .
ٰ
وبدٌنترتٌب آنان به خطا و گناه خود الرار کرده و گفتند;« لالُوا تَ ّٰ ِ
ک َ ّٰ
اَّلل لَ َم ْد آث َ َر َ
َّللاُ
علٌَ ْٰنا» :به هللا لسم حمٌمتا ً پروردگار با عظمت تو را با علم و حلم و فهم و خرد
َ
وشکٌباٌى بر ما برتری داده است .بیشک که تو در امور دنٌا صاحب حسن صورت،
خوبی سٌرت وصاحب ُملک و مجد و جاه و جالل هستی و در امور آخرت نٌز راه
توشهای به عظمت صدق و تموی و خصلتهای نٌک با خودداری.
اطئِ َ
ٌن ( :»);3ما خطاکار و گناهکار
و با کارى که در حك تو انجام دادٌم؛ « َو ِإ ْن ُکنّٰا لَ ٰخ ِ
بودٌم ،به همٌن سبب هللا ما را خوار و تو را عزٌز نمود ،به تو اکرام و احترام و به ما
خفت و خوارى ارزانى کرده است.
از فحوای آٌۀ مبارکه آموختٌم که :در اٌام لدرت وتوانمندی نباٌد دست به عمل بزنٌم كه
در روزگار ضعؾ ،شرمنده آن باشٌم.
خاطی; کسی است که تعمدا ً از وی اعمال ناشاٌست و بدی سرزند ،اما مخطیء :کسی
است که لصد انجام دادن کار خوبی را دارد ولی از رسٌدن به آن کار نٌک در خطا افتاده
و به راهی ؼٌر از آن میرود.
خطاء; گناه است.
خوانندۀ محترم!
اَّلل » لسم ٌاد كرده
در اٌن سوره در میٌابٌم که برادران ٌوسؾ چند بار به صٌؽۀ « ت َ ه ِ
اند:
ض» :به خدا لسم می خورٌم که شما خود
اَّلل لَمَ ْد َ
ـ «ت َ ه ِ
ع ِل ْمت ُ ْم ما ِجئْنا ِلنُ ْف ِ
س َد ِفً ْاِل َ ْر ِ
مىدانٌد كه ما براى فساد و سرلت به سرزمٌن شما نٌامدهاٌم.
ؾ»; به پدر گفتند :به هللا لسم ٌاد میکنٌم  ،تو دائما ً ٌوسؾ ٌوسؾ
ـ «ت َ ه ِ
اَّلل ت َ ْفتَؤُا ت َ ْذك ُُر ٌُو ُ
س َ
مىكنى.
اَّلل إِنهنَ لَ ِفً َ
ٌِم»; پدرجان به خدا لسم ٌاد میکنٌم که تو در عالله
ـ « تَ ه ِ
ضال ِلنَ ا ْلمَد ِ
افراطى به ٌوسؾ ،گرفتار انحراؾ گذشته شدهاى.
علٌَْنا»; واخٌرا ً به ٌوسؾ گفتند :به خدا لسم خداوند تو را بر ما
َّللاُ َ
ـ «ت َ ه ِ
اَّلل لَمَ ْد آث َ َرنَ ه
برترى داد.

اح ِم َ
ٌن ﴿ٕ﴾۹
ٌب َ
الر ِ
لَا َل َال تَثْ ِر َ
علَ ٌْ ُك ُم ا ْلٌَ ْو َم ٌَ ْؽ ِف ُر ه
َّللاُ لَ ُك ْم َو ُه َو أ َ ْر َح ُم ه

ٌوسؾ گفت :امروز هٌچ مالمت و سرزنشی بر شما نٌست ،خدا شما را می آمرزد و او
مهربان ترٌن مهربانان است)۹ٕ(.
ٌوسؾ علٌه السالم به بازسازى روحى و روانى برادران گنهكار خوٌش پرداخت ،و در
ک ُم ا َ ْلٌَ ْو َم » :امروز گناهى به گردن ندارٌد و
ٌب َ
علَ ٌْ ُ
خطاب به آنان گفتٰ « :لا َل ٰال تَثْ ِر َ
کٌفر و عموبتى بر شما نٌست ،بلکه من از شما صرؾ نظر مىکنم و شما را مىبخشم.
ک ْم; خداوند شما را مىبخشاٌد .بدٌن ترتٌب در ممابل عمل نادرست آنان او آنها
َّللاُ لَ ُ
ٌَ ْؽ ِف ُر َ ّٰ
را بٌشتر مورد تفمد و تفضل لرار مىدهد.
والعا ً هم عفو در اوج ّ
عزت و لدرت ،سٌره اولٌا هللا میباشد .
اٌثار وجوانمری را باٌد از ٌوسؾ ٌاد بگٌرٌم که  :هم ّ
حك خود را بخشٌد و هم از هللا
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متعال طلب آمرزش و عفو مىكند.
اح ِم َ
ٌن ( :» );4ذات پروردگار منت بخشودگى بر توبه
لر ِ
ٌوسؾ گفتَ « :و ُه َو أ َ ْر َح ُم ا َ ّٰ
کار مىنهد و از هر کس بٌشتر نسبت به بندگانش مهربانترٌن مهربانان است.
به ٌاد داشته باشٌد که :اعتراؾ به خطا زمٌنه را براى عفو و بخشش فراهم مىكند.
ٌوسؾ در خطاب به برادران خود گفت :امروز بر شما هٌچ سرزنشی نٌستٌ ،عنی:
امروز نه شما را محکوم میکنم و نه به شما توبٌخ و مالمت روا میدارم و مادام که به
گناه خود اعتراؾ کردهاٌد ،نسبت به شما با عفو و گذشت برخورد میکنم .امروز گناهى
به گردن ندارٌد و جزا وسزاٌی بر شما نٌست ،بلکه من از شما صرؾ نظر مىکنم و
ک ْم »; خداوند شما را مىبخشاٌد .عفو خداوند ،شامل كسانى
َّللاُ لَ ُ
شما را مىبخشمْ ٌَ« .ؽ ِف ُر َ ّٰ
هم كه سالها موجب آزار دو پٌامبر او (ٌوسؾ و ٌعموب) شدهاند ،مىشود.
بدٌن ترتٌب بود که ٌوسؾ خود از حك خوٌش در گذشت و از هللا متعال نٌز خواست تا
گناهشان را بر اٌشان بٌامرزد .والعا ً ! چه بردباری و گذشت و چه کرم و سخاوتی که
گوی سبمت از همه بردباران ربوده است! به راستی که ٌوسؾ در عفو و گذشت پٌشوای
آٌندگان است .بلی ؛ با چنٌن اخاللی است که بنده نزد پروردگارش رفعت ٌافته ،در دنٌا به
مجد و سٌادت و در آخرت به فوز و فالح ناٌل میگردد.

ْ
ٌرا َوأْتُونًِ ِبأ َ ْه ِل ُك ْم أَجْ َم ِع َ
ٌن
ٌصً َه َذا فَأ َ ْلمُو ُه َ
علَى َوجْ ِه أ َ ِبً ٌَأ ْ ِ
اذ َهبُوا بِمَ ِم ِ
ت َب ِص ً
﴿ٖ﴾۹

(و به برادران خود گفت ):اٌن پٌراهن مرا با خود ببرٌد و آن را بر روی پدرم بٌندازٌد تا
بٌنا گردد و همه ی خانواده ی خود را نزد من بٌاورٌد)۹ٖ(.
كسى كه با هوى و هوس مبارزه كند ،حتّى لباسش نٌز از ممدسات مىشودٌ .وسؾ بعد از
اٌنکه اطالع ٌافت که پدرش ٌعموب بر اثر ؼم وؼصه وبر اثر گرٌه زٌاد بٌناٌی چشم
ٌصی ٰه ٰذا فَأ َ ْلمُوهُ
خوٌش از دست داده است  ،از اٌن رو به برادرانش گفت« :ا ِْذ َهبُوا ِب َم ِم ِ
َلى َوجْ ِه أ َ ِبی» نزد پدرم باز گردٌد و اٌن پٌراهنی را که من میپوشم ببرٌد و آن را بر
ع ٰ
چهرۀ پدر بٌندازٌد؛ او به اذن هللا متعال مجددا ً بٌناٌیاش را باز خواهد ٌافت ،مالحظه
تبرن كافى نٌست ،بلکه باٌد آن را لمس هم
میفرماٌٌم که  :تنها دٌدن اشٌاى ممدّس براى ّ
كرد.
امام طبرى میفرماٌد :ولتى ٌوسؾ برادران را شناخت ،دربارهى پدر از آنها سإال کرد.
گفتند :از بس که ؼصه خورده است بٌناٌىاش را از دست داده است ،آنگاه پٌراهن خود
را به آنان داد.
ٌوسؾ مىخواست بدٌن وسٌله مژدهى زنده بودن خود را به پدر بدهد و او را شاد و
ت بَ ِصٌرا ً» بٌناٌىاش را باز مىٌابد.
مسرور گرداندٌَ « .أ ْ ِ
پروردگار با عظمت آنچه را كه روزى سبب حزن ٌعموب شده بود ،ماٌه شادى و شفاى
او لرار داد.پٌراهن روزى سبب اندوه شد و امروز سبب شادى.
مفسر«تفسٌر انوار المرآن» مینوٌسد :آن پٌراهن ـ بهلول صحٌحتر پٌراهن ابراهٌم علٌه
السالم بود که هللا متعال ،در اثناٌی که نمرودٌان او را در آتش افگندند ،بر وی از حرٌر
بهشت پوشاند ،سپس ابراهٌم علٌه السالم آن را بر تن اسحاق ،اسحاق بر تن ٌعموب و
ٌعموب بر تن ٌوسؾ پوشاند زٌرا بر وی از چشمزخم بٌم داشت ـ چنانکه از رسول هللا
ملسو هیلع هللا یلص نٌز رواٌت شده است » و اهل خوٌش را همه ٌکجا نزد من آورٌد» از زنان و
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کودکان و ؼٌره تا از آثار پادشاهیام متنعم گردند چنانکه از اخبار هالکتم متؤلم گشتند.
جوانمردى ٌوسؾ علٌه السالم تا آن اندازه بود كه برادران او را تح ّمل نكردند و را در
چاه انداختند ،ولى ٌوسؾ علٌه السالم همه برادران و خانوادههاي شان را دعوت كرد.
ک ْم أَجْ َم ِع َ
ٌن ( » ):4همگیتان با تمام اعضای خانواده به مصر
وگفتَ «:و أْتُونِی ِبأ َ ْه ِل ُ
بٌاٌٌد تا پراکندگیها جمع گردد ،خانوادۀ ما همای سعادت را به آؼوش کشد و همگی به
رحمت هللا متعال شاد و مسرور گردند.
خوانندۀ محترم !
در مورد شفا ٌافتن چشمان ٌعموب پس از درٌافت لمٌص ٌوسؾ ،باٌد گفت که :اٌن از
معجزات و کرامات ٌوسؾ علٌه السالم بود که برای وی رخ داد ،و خداوند متعال که از
چندٌن کٌلومتر لبل از رسٌدن لمٌص به ٌعموب علٌه السالم بوی پٌراهن ٌوسؾ علٌه
السالم را به مشامش رساند تا ه ّم وؼ ّم و اندوه که سبب از بٌن رفتن چشمانش شده بود از
بٌن برود و شفا ٌابد ،بنابراٌن لمٌص ٌوسؾ علٌه السالم بشارت و معجزه بود و شفا ٌافتن
چشمان ٌعموب علٌه السالم به اذن خداوند متعال بود.
خوانندۀ محترم !
در آٌات مابعدی بحث از آمدن خانوادهى ٌعموب به مصر و وارد شدن آنها بر ٌوسؾ
سخن مىگوٌندٌ ،وسفى که در اوج عزت و شکوه و شوکت و عظمت لرار دارد .در اٌن
ممطع رإٌاى او با سجده بردن ٌازده برادر و پدر و مادرش و جمع شدن آنان بعد از
پراکندگى ،و به وجود آمدن انس و الفت بعد از کدورت و آشفتگى تحمك مىٌابد .آنگاه
سوره نظرها را متوجه عجاٌب مکنون در کائنات مىکند که دال بر لدرت و ٌگانگى
خالك ٌکتا است .سپس سوره با متوجه ساختن انسان به پند و اندرز گرفتن از لصههاى
لرآن به پاٌان مىرسد« :لَمَ ْد ٰک َ
ب» .
ان فِی لَ َ
ص ِص ِه ْم ِعب َْرة ِِلُو ِلی ا َ ِْل َ ْل ٰبا ِ

ُون ﴿﴾۹۴
صلَ ِ
َولَ هما فَ َ
س َ
ٌر لَا َل أَبُو ُه ْم ِإنًِّ َِل َ ِج ُد ِرٌ َح ٌُو ُ
ت ا ْل ِع ُ
ؾ لَ ْو َال أ َ ْن تُفَ ِنّد ِ

و چون کاروان (برادران ٌوسؾ از سرزمٌن مصربهسوی کنعان ) حرکت کرد ،پدرشان
(به اطرافٌان) گفتٌ«:مٌنا ً من بوی ٌوسؾ را میٌابم ،اگر مرا به نادانی وکم عملی نسبت
ندهٌد)۹۴(.
بعد از اٌنکه کاروان (از مصر به سوى كنعان محل زندگى حضرت ٌعموب) با پٌراهن
ٌر»
صلَ ِ
ٌوسؾ از مصر به سوی شام بازگشت کرد و رهسپار کنعان شدَ « .و لَ ّٰما فَ َ
ت ا َ ْل ِع ُ
ٌر» ٌعنى كاروان از مصر فاصله گرفتٰ «.لا َل
صلَ ِ
صلَ ِ
ت» ٌعنى فاصله گرفت« .فَ َ
«فَ َ
ت ا ْل ِع ُ
ؾ» ٌعموب به افراد خانوادهاش گفت :حمٌمتا ً من بوی ٌوسؾ را
أَبُو ُه ْم ِإ ِنّی َِل َ ِج ُد ِرٌ َح ٌُو ُ
س َ
استشمام می کنم  ،زٌرا باد صبا به اذن باریتعالی راٌحه روحنواز ٌوسؾ را از آن
فاصله دور که به لولی سه شبانه روز راه و به لولی هشت شبانه روز ٌا بٌشتر «هشتاد
فرسخ» بود ،به مشام جان ٌعموب علٌه السالم رساند و او را سرمست و خرم و فرحمند
گردانٌد( .بهنمل از«تفسٌر انوار المرآن»).
ابن عباس گفته است :بادى تند وزٌدن گرفت و از فاصلهى هشت شبانهروز بوى ٌوسؾ
را با خود آورد( تفسٌر ـ لرطبى ).ٕ۵۳/۳
ؾ» می نوٌسند ; به راستی من بوی
همچنان مفسران درمورد جمله « ِإ ِنًّ َِل َ ِج ُد ِرٌ َح ٌُو ُ
س َ
ٌوسؾ را می شنومٌ ،ا :من بوی ٌوسؾ را احساس می کنمٌ ،ا :من بوی ٌوسؾ را
میٌابمٌ ،ا :من بوی ٌوسؾ را می بوٌم .سخن بر سر جمله ی اول است« :من بوی
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ٌوسؾ را می شنوم» .بو ،استشمام میشود ،بو ،بوٌٌدنی است؛ اما آوردن می شنوم در
اٌن جمله در فن بالؼت« :حس آمٌزی» نام دارد.
حس آمٌزی ٌعنی  :آمٌختن دو ٌا چند حس است در کالم؛ را میگوٌند .
ُون»
ُون (» ):5اگر مرا به مسخره نگٌرٌد و به بٌعملی متهم نکنٌد«( .ت ُ َفنِّد ِ
«لَ ْو ٰال أ َ ْن تُفَ ِنّد ِ
از رٌشه «فند» به معنى ناتوانى فكر و سفاهت است.).
جواب« َل ْو ٰال » محذوؾ و تمدٌر آن چنٌن استِ« :ل خبرتکم أنه حى» به شما مىگفتم که
زنده است.

اَّلل ِإنهنَ لَ ِفً َ
ٌِم ﴿﴾۹۵
لَالُوا ت َ ه ِ
ض َال ِلنَ ا ْلمَد ِ

(آنها) گفتند «:به هللا لسم  ،بی گمان تو در همان اشتباه لدٌمت هستی)۹۵(.
خانوادۀ ٌعموب به وی گفتند :لسم به هللا که شما سخت در خطای دٌرٌنت هستی ،اعضای
خانواده گفتند :ای ٌعموب! لطعا تو بر همان شٌوه همٌشگی خود بهسبب افراط در محبت
ٌوسؾ ،از لضاوت والعی در بٌراهه لرار داری ،پٌوسته به ٌاد او هستی ،هرگز او را
فراموش نمیکنی ،میپنداری که که او زنده است و امٌدواری که بهسوٌت باز گردد در
حالیکه از زمانی دور به اٌن سو ،گرگ او را خورده و او دٌگر در لٌد حٌات نمیباشد.
مفسران گفتهاند :اٌن سخنان را از اٌن جهت مىگفتند که گمان مىکردند ٌوسؾ مرده
است .اما باٌد گفت :حضرت ٌعموب علٌه السالم در طول دوران فراق ٌوسؾ ،به زنده
بودن او اعتماد داشت و آن را براى اطرافٌانش هم اظهار مىكرد.
خوانندۀ محترم !
َ
در آٌۀ  4اٌن سورۀ مبارکه خواندٌم كه برادران در ّ
حك پدر خود گفتندِ « :إ هن أبانا َل ِفً
َ
ٌن» پدرمان به خاطر عالله بىجهت به ٌوسؾ و برادرش ،در گمراهى آشكار
ضال ٍل ُمبِ ٍ
است .در اٌنجا گفتندَ « :
ٌِم»ٌ ،عنى هنوزهم درآن خطاى پٌشٌن به سرمىبرد.
ضال ِلنَ ا ْلمَد ِ

ٌرا لَا َل أَلَ ْم أَلُ ْل لَ ُك ْم إِ ِنًّ أ َ ْعلَ ُم ِم َن
ٌر أ َ ْلمَاهُ َ
فَلَ هما أ َ ْن َجا َء ا ْلبَ ِ
علَى َوجْ ِه ِه فَ ْ
ش ُ
ارت َ هد بَ ِص ً
َّللا َما َال ت َ ْعلَ ُم َ
ون ﴿﴾۹۶
هِ
پس چون بشارت دهنده آمد و آن (پٌراهن) را برروی ٌعموب انداخت  ،نا گهان
بٌنا شد ،گفت« :آٌا به شما نگفتم که من از (سوی) خدا چٌزهاٌی می دانم که شما
نمی دانٌد ؟! ()۳۶

زمانیکه مژده رسان خبر خوشی را نزد حضرت ٌعموب علٌه السالم آورد ،مجاهد گفته
است :مژده آور همان برادرشٌ ،هودا فرزند ٌعموب بود که پٌراهن خونٌن را پٌش پدر
برد ه بود  ،و دلٌل اٌنکه او حامل اٌن مژده شد ،اٌن بود که وی حامل پٌراهن آؼشته به
خون دروؼٌن ٌوسؾ نزد پدر نٌز بود  ،و گفت :همانطور که او را افسرده خاطر کردم
او را مسرور و شاد مىکنم (.تفسٌرطبرى ٖٔ).۶ٖ/
ارت َ هد بَ ِصٌرا ً »; پٌراهن ٌوسؾ را بر چهرۀ وی انداخت و به اذن هللا
«أ َ ْل ٰماهُ ع ٰ
َلى َوجْ ِه ِه فَ ْ
متعال بٌناٌیاش که از اثر گرٌه و اندوه بسٌار،از بٌن رفته بود مجددا ً برگشت .والعٌت
امر اٌنست که :فرزند ناصالح باعث كورى چشم پدر وفرزند صالح موجب بٌناٌى او
مىشود.
عٌْناهُ»؛ كمنور شدن باشدَ « ،ب ِصٌرا ً» به معناى
اگر مراد از سفٌد شدن چشم « َو ا ْبٌَضهتْ َ
پر نور شدن است و داللت بر اٌن دارد كه حزن و شادى در دٌد و لوه باصرهى انسان
مإثر است.
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ارت َ هد بَ ِصٌرا ً» بر مىآٌدٌ ،ن معجزه
ا ّما اگر مراد نابٌناٌى مطلك باشد كه از ظاهر آٌه و «فَ ْ
سل است كه لرآن آن را اثبات مىكند.
و تو ّ
والعا ً هم دنٌا دارای چه فراز و نشٌب ها است  ،همٌن برادران ٌوسؾ ٌن روز كشته
شدن ٌوسؾ را به دست گرگ اطالع دادند و ٌن روزهم مژده زنده بودن وحاكم شدن
ٌوسؾ را به حضور پدر اطالع وگزارش می دهند .
َّللا ٰما ٰال ت َ ْعلَ ُم َ
ون(ٌ ;»):7عموب به حاضران گفت :آٌا به
« ٰلا َل أ َ لَ ْم أَلُ ْل لَ ُ
ک ْم إِ ِنّی أَ ْعلَ ُم ِم َن َ ّٰ ِ
شما نگفته بودم که من از جانب هللا متعال چٌزهاٌی میدانم که شما نمیدانٌد؟ بیگمان
اٌن ازفضل ورحمت پروردگار من است.طوریکه در فوق هم ٌادآور شدٌم ؛ ٌعموب علٌه
السالم بر خالؾ فرزندانش ،به زنده بودن ٌوسؾ و پاٌان پذٌرفتن فرالش اطمٌنان داشت.
مفسران گفتهاندٌ :عموب به فرزندانش ٌادآور شد :مگر من از همان ابتدا نگفتم;« ِإنه ٰما
َّللا ٰما ٰال ت َ ْعلَ ُم َ
أَ ْ
ون  :7؟ ! » رواٌت است که
َّللا َو أ َ ْعلَ ُم ِم َن َ ّٰ ِ
شکُوا بَ ِث ّی َو ُح ْزنِی إِلَى َ ّٰ ِ
ٌعموب علٌهم السالم از مژدهآور پرسٌد که ٌ :وسؾ چطور است؟ ! او هم گفت :پادشاه
مصر شده استٌ .عموب گفت :من با پادشاهى او کارى ندارم ،ولتى او را ترک نمودى بر
چه دٌنى بود؟ گفت :بر دٌن اسالم بودٌ .عموب گفت :حاال نعمت خدا کامل شد (.رازى
.).ٕٓ۳/ٔ۹

اط ِئ َ
ٌن ﴿﴾۹۷
لَالُوا ٌَا أ َ َبانَا ا ْ
ست َ ْؽ ِف ْر لَنَا ذُنُو َبنَا ِإنها ُكنها َخ ِ

(پس از رسٌدن به کنعان) پسران گفتند :ای پدر(جان) ما ! برای ما آمرزش گناهان ما را
بخواه بی گمان ما خطا کار بودٌم)۹۷(.
فرزندان ٌعموب گفتند :ای پدر! برای ما از درگاه پروردگار درباره گناهان که نسبت به
ٌوسؾ مرتکب شده اٌم  ،آمرزش بخواه که ما خطاکار بودهاٌم.وما به گناه خوٌش معترؾ
اطئٌِنَ (.»)47
هم هستٌمِ «.إنّٰا ُکنّٰا ٰخ ِ
فرزندان ٌعموب مو ّحد بودند و به ممام واالى پدرشان آگاه بودند؛ «ٌا أَبانَا ا ْست َ ْؽ ِف ْر لَنا»
آنچه در آٌات لبل به عنوان «ضالل» به پدر نسبت دادهاند ،مراد گمراهى درعمٌده
نٌست ،بلكه گمراهى در تشخٌص و عاللمندى او به ٌوسؾ بود.
كسانىكه در اثر اشتباه به پدر گفتند« :إِ هن أَبانا َل ِفً َ
ٌن» بعد از تو ّجه به اشتباه
ضال ٍل ُمبِ ٍ
خاط ِئ َ
ٌن».
خوٌش الرار می کنند ِ « .إنها ُكنها ِ

الر ِحٌ ُم ﴿﴾۹۸
ؾ أَ ْ
لَا َل َ
س ْو َ
ور ه
ست َ ْؽ ِف ُر لَ ُك ْم َر ِبًّ إِنههُ ُه َو ا ْلؽَفُ ُ

(ٌعموب) گفت :به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می طلبم  ،بدون شک او
آمرزنده ی مهربان است )۳۹(.
دعاى پدردر ّ
خاص خود میباشد.و چه آموزنده است که
حك اوالد دارای تاثٌر واثر
ّ
حك خوٌش گذشت و براى ّ
حضرت ٌعموب از ّ
حك الهى وعده دعا به فرزندان داد.
ٌعموب علٌه السالم به فرزندان خوٌش گفت :به زودی از پروردگارم خواهم خواست که
گناهانتان را بٌامرزد و از بدیهایتان در گذرد؛ پدر نباٌد كٌنه توز باشد ولؽزش
فرزندان را در دل نگهدارد .همٌن که فرزندان الرار به گناه کردند وگفتند« :إِنها ُكنها
خاط ِئ َ
ست َ ْؽ ِف ُر لَ ُك ْم».
ؾ أَ ْ
ِ
ٌن» ما خطاكار بودٌم .پدر گفتَ « :
س ْو َ
مفسران می فرماٌند ٌعموب علٌه السالم در دم به دعا شتاب نکرد زٌرا گناه آنان بسٌار
بزرگ بود دعا را تا ولت سحر به تؤخٌر انداخت؛ چون دعا در آن مولع به اجابت
نزدٌکتر است.
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و برخی دٌگر مفسران می فرماٌند که :گوٌا دعا را تا روز جمعه به تؤخٌر انداخت؛ چون
در پى ساعتى بود که در آن دعا مستجاب مىشود.
سٌد لطب (رحمه هللا) مىفرماٌدٌ :عموب علٌه السالم از عبارت «سوؾ ». . .استفاده
کرده است و اٌن امر بٌانگر آن است که للبش جرٌحهدار شده و پس از برطرؾ شدن آن
همه ؼصه و آالم براى آنها استؽفار مىکند.
ىر اَلز ِحی ُن ( :» );:همانا او آمرزنده مهربان است ا ٚپردٖ تر گٕا٘اْ ِٝکػذ
«إِنهُ ُه َى ا َ ْلغَفُ ُ
ٔ ٚطثد تٗ تٕذگاْ ِٙرتاْ اضد.
طر» دکرر عايض تٓ عثذهللا اٌمرٔي مینوٌسد :ايٓ آيٗ تر درخٛاضد دعا
ِفطر «ذفطير اٌّي ّ
از غخؽ ؾاٌخ داضر  ٚجطرجٛی اٚلاخ اجاتد دَّلٌد دارد؛ زيرا يعمٛب عٍيٗ اٌطالَ
در ّ٘اْ داي خٛا٘عغاْ را اجاتد ٔکرد تٍکٗ جٛيای ٚلد ديگری کٗ تٗ اجاتد دكذعاٌی
ِٕاضدذر تاغذ ،گرديذ.
ترادراْ ِذررَ !
در آٌات متبرکه ( 99الی  .16 ) 101حضور به هم رسانٌدن خانواده ی ٌعموب در
مصر و تؤوٌل رإٌای پٌشٌن ٌوسؾ و.
 -ٔ۳دعای ج امع ٌوسؾ در مورد تحدث نعمت الهی و درخواست سرانجامی نٌکو از
پروردگار باعظمت مورد بحث لرار میگٌرد .

فَلَ هما َد َخلُوا َ
س َ
علَى ٌُو ُ
ؾ َ
آوى ِإلَ ٌْ ِه أَبَ َو ٌْ ِه َولَا َل ا ْد ُخلُوا ِمص َْر ِإ ْن شَا َء ه
َّللاُ
آمنِ َ
ٌن ﴿﴾۹۹
ِ

پس زمانی که بر ٌوسؾ وارد شدند ،ا ٚپذر ِٚادرظ را (در آغٛظ گرفد ٔ )ٚسد خٛد
جای داد  ٚگفد  :همگی با خواست هللا [آسوده خاطر و] در کمال امنٌت وارد مصر
شوٌد)۹۹(.
اوي إِلَ ٌْ ِه»; در بؽل خود گرفت .به خود چسپاند.
« َء َ
امنِ َ
ٌن»; کسانی که در امنٌت بسر میبرند .حال است (.ذفطير ٔٛر« :ذرجّۀ ِعأی
« َء ِ
لرآْ».
آوى إِلَ ٌْ ِه أَبَ َو ٌْ ِه »; ٌعموب علٌه السالم ،فرزندان وخانوادهاش
ؾ ٰ
َلى ٌُو ُ
«فَلَ ّٰما َد َخلُوا ع ٰ
س َ
عزم سفر به سوی مصرودٌدار ٌوسؾ راکردند ،در لحظاتی که خانواده ٌعموب خود را
براى سفر آماده مىكردند ،شور و ؼوؼا در كنعان برپا بود.
مردم کنعان مىدٌدند که چگونه بعد از سالها ،با درٌافت خبر خوش صحت وسالمتی
ٌوسؾ ،در حالى كه ٌعموب بٌناٌى خود را باز ٌافته با اشتٌاق عزم دٌدار فرزند را دارد.
آنها نٌز خوشحال از احوال اٌن پدر وپسر بودند ،مخصوصا ً از اٌنكه ٌوسؾ در مصر
خزانهدار وحاكم است ودر دوره لحط سالى ،با ارسال ؼلّه آنها را نٌز حماٌت كرده
است.
ممام ومنصب نباٌد ما را از احترام به والدٌن ؼافل كند.ابنکثٌردر اٌن بابت مینوٌسد :بعد
از اٌنکه ٌوسؾ از نزدٌک شدن آنان به مصر اطالع حاصل کرد ،به پٌشوازشان بٌرون
شهر خٌمهاى زده وبه انتظار نشست ،تا آنها را با ّ
عزت و احترام وارد مصر كند،
درضمن و پادشاه امرای خود و بزرگان مردم را هداٌت فرمودند تا همراه با ٌوسؾ به
پذٌراٌی ٌعموب پٌامبر خدا بٌرون آٌند.
زمانیکه ٌعموب علٌه السالم فرزندان و خانوادهى آنها نزد ٌوسؾ تشرٌؾ آوردند ،پدر و
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مادر را در آؼوش گرفت.
به نظر مفسران ،مراد از مادر ٌوسؾ علٌه السالم زن ٌعموب ٌعنی خاله ی بود ،زٌرا
«راحٌل» مادر ٌوسؾ و بنٌامٌن ،هنگام زاٌمان از دنٌا رحلت نموده ٌعنی وفات ٌافته،
وٌعموب علٌه السال م باخواهر زنش که «لٌا» نام داشت ،ازدواج نمود .در عرؾ مردم
چنان بود که خاله رامادر و کاکا را پدر خوانند[ .بمره( .]ٖٖٔ/بهنمل از تفسٌر فرلان :
دمحم بها الدٌن حسٌنی).
آم ِن َ
ٌن (;;) »و گفت; در کمال امنٌت و آساٌش و به
َّللاُ ِ
« َو ٰلا َل ا ُ ْد ُخلُوا ِمص َْر ِإ ْن ٰشا َء َ ّٰ
دور از هر مکروه و مصٌبتى به سرزمٌن مصر وارد شوٌد نه از رنج و سختٌی هراسانٌد
و نه از مصٌبت و بالٌی بٌمناک؛ زٌرا ترس و هراسها به پاٌان رسٌد و براى تبرک گفته
َّللاُ.
استِ :إ ْن ٰشا َء َ ّٰ
به لولی :ولتی ٌوسؾ درخارج از شهر مصر به پٌشواز آنان بٌرون آمد و به انتظار آنان
در محلی اٌستاد و اٌشان بر وی وارد شدند ،در اٌنجا بود که( :پدر و مادرش را در کنار
خود گرفت و گفت :به خواست خدا با امن و امان وارد مصر شوٌد).

اي ِم ْن لَ ْب ُل
َو َرفَ َع أَبَ َو ٌْ ِه َ
س هجدًا َولَا َل ٌَا أَبَ ِ
علَى ا ْلعَ ْر ِش َو َخ ُّروا لَهُ ُ
ت َه َذا تَأ ْ ِوٌ ُل ُر ْؤٌَ َ
سجْ ِن َو َجا َء بِ ُك ْم ِم َن ا ْل َب ْد ِو ِم ْن
لَ ْد َج َعلَ َها َربًِّ َحمًّا َولَ ْد أَحْ َ
س َن ِبً ِإ ْذ أ َ ْخ َر َجنًِ ِم َن ال ِ ّ
بَ ْع ِد أ َ ْن نَ َز َ
ش ٌْ َطانُ بَ ٌْنًِ َوبٌَ َْن إِ ْخ َوتًِ إِ هن َر ِبًّ لَ ِطٌؾ ِل َما ٌَشَا ُء إِنههُ ُه َو ا ْلعَ ِلٌ ُم
غ ال ه
ا ْل َح ِكٌ ُم ﴿ٓٓٔ﴾

و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و (همگی) برای او سجده کنان به زمٌن افتادند ،و
گفت :ای پدر! اٌن تعبٌر خوابی است که لبال دٌده بودم و پروردگارم آن را راست و
درست گردانٌد ،و حما ً که به من احسان کرد ولتی که مرا از زندان بٌرون ساخت و شما
را پس از آنکه شٌطان بٌن من و برادرانم اختالؾ افگنده بود از دهات باز آورد .به
راستی پروردگارم هر چه بخواهد (با لطؾ ومهربانی خود) سنجٌده و دلٌك انجام میدهد،
زٌرا او دانای حکٌم است)ٔٓٓ(.
ٌوسؾ از روی احترام و محبت وتمدٌر  ،پدر و مادرش را در کنار خود بر تخت
علَى ا َ ْلعَ ْر ِش»انسان در هر ممامى که لرار داشته باشد
پادشاهی برنشاندَ « ،و َرفَ َع أَبَ َو ٌْ ِه َ
والدٌن خود را باٌد برتردانسته از آنها تمدٌر وتکرٌم بهعمل ارند .
« َرفَ َع أَبَ َو ٌْ ِه» وواضح است آنكه رنج بٌشتر می کشد باٌد عزٌزتر هم باشد.
س هجدا ً »; ولتى پٌش او آمدند ،پدر و مادر و برادران ٌازده گانه نٌز از روی
« َو َخ ُّروا لَهُ ُ
اعزاز و تجلٌل و شادباش نه از روی عبادت و خضوع براٌش به سجده افتادند .مفسران
گفتهاند :در نزد آنان سجده براى احترام بود ،نه براى عبادت.
لابل تذکر است که:اٌن کار در شرٌعتشان جاٌز بود اما در اسالم حرام است و جز برای
خدا برای هٌچکس دٌگر سجده انجام نمیشود.
ٰ
ای ِم ْن لَ ْب ُل»; اٌن
در اٌن أثنا ٌوسؾ به پدرش گفت :ای پدر! « ٰلا َل ٌٰا أ َ َب ِ
ت ٰهذا تَأ ْ ِوٌ ُل ُر ْء ٌٰ َ
است تعبٌر خواب پٌشٌن من! که لبال و در عهد کودکى آن را دٌدمٌ .عنی سجدهى پدر و
برادران بر ٌوسؾ ،خواب او را تعبٌر كرد.
« لَ ْد َجعَلَ ٰها َر ِبّی َحمًّا»; به درستى که پروردگارم آن را محمك ساخت.
با اٌن سجده ،همان رإٌاٌی که در کودکی دٌده بودم به تحمك پٌوست و هللا متعال آن را
راست گردانٌد.
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سِجْ ِن»; همچنان که او بر من منت گذاشته با بٌرون
س َن بِی إِ ْذ أ َ ْخ َر َجنِی ِم َن اَل ّ
« َو لَ ْد أَحْ َ
آوردنم از زندان به سوی لصر پادشاهی ،مرا مورد إکرام خوٌش لرار داد.
مفسران گفتهاندٌ :وسؾ از روى کرامت و شخصٌت رفٌعى که داشت داستان چاه را
مطرح نکرد تا موجب شرمندگى برادرانش نشود؛ زٌرا آنها را بخشٌده بود ،پس به رخ
کشٌدن کار زشت شان لزومى نداشت.
در هنگام برخورد و ماللات با ٌكدٌگر ،از تلخىهاى گذشته چٌزى بحث بهعمل نٌارٌد.
اولٌن سخن وکالم ٌوسؾ با پدر ،شكر پروردگار با عظمت بود ،نه نمل تلخىها.
ک ْم ِم َن ا َ ْلبَ ْد ِو»; وازجانب دٌگر شما را ازبادٌه صحرا؛ آنجا که لحطی و
« َو ٰجا َء ِب ُ
تنگسالی خٌمه در صحرای فلسطٌن زندگی بسر می بردٌد به مصر ٌعنی شهر فراوانی
و آسوده حالی آورد.

زندگى والدٌن در كنار فرزندٌ ،ن لطؾ ونعمت الهى است;
بدٌنترتٌب نعمت الهی را بر آل ٌعموب به آنها ٌادآور شده که از صحرا به شهر آمده و
خانوادهى پراکنده در مصر جمع گشتهاند.
امام طبرى در اٌن بابت مینوٌسد :ولتى ٌعموب و همراهان و فرزندان و خانوادهى آنها
به مصر آمدند از ٌک صد نفر کمتر بودند و ولتى از آن خارج شدند بٌش از ششصد
هزار نفر بودند( .تفسٌر طبرى ٖٔ.).۳ٖ/
« ِم ْن بَ ْع ِد أ َ ْن نَ َز َ
شٌ ْٰطا ُن بَ ٌْنِی َو َبٌ َْن ِإ ْخ َوتِی»; بعد از آنکه شٌطان پٌوند مٌان من و
غ اَل ه
برادرانم را به هم زد .بدٌنگونه بود که ٌوسؾ از روی ادب و بهلحاظ گرامیداشت و
رعاٌت خاطر برادران ،گناه آنان را به شٌطان حوالت کرد.
باٌد جوانمرد و با سخاوت باشٌم نه اهل عمده و انتمام .طوریکه ٌوسؾ علٌه السالم
میفرماٌد« :نَ َز َ
شٌْطا ُن» شٌطان وسوسه كرد وگرنه برادرانم بد نٌستند.
غ ال ه
همچنان خود را برتر ندانٌد.
«بَ ٌْنًِ َو بٌَ َْن إِ ْخ َوتًِ»ٌ :وسؾ نگفت شٌطان آنان را فرٌب داد ،مىگوٌد شٌطان بٌن من و
آنهارا ٌ ...عنى خود را نٌز در ٌن سمت لرار مىدهد.
مفسر ابو حٌان میفرماٌد :همٌن ممدار از برادران بحث کرد؛ چون اگر نعمت و خوشى
بعد از نممت و سختى بٌاٌد تاثٌرش بٌشتر و نٌکوتر و شدٌدتر خواهد بود.
سر ،دکتر عاٌض می نوٌسد :بنگر به بزرگواری ٌوسؾ که در اٌن بٌن
مفسر تفسٌر المٌ ّ
بحث گناه برادران خوٌش را هٌچ مطرح نکرد؛ بلکه لضٌه را مٌان خود واٌشان مشترک
ساخت و همۀ گناه را به گردن شٌطان انداخت؛ زٌرا مجلس ،مجلس عفو و گذشت و
بخشش و شادی است پس نباٌد با ّ
بث الشکوی آن را مکدّر ساخت .و اٌن است روش و
منش انسانهای بزرگ که بدیها را فراموش کرده و فمط از خوبیها و نٌکیها ٌاد
میکنند ،از لؽزشها چشم پوشٌده و احسانها و خدمتها را به خاطر میآورند.
شٌ َ
ْطان
همان گونه كه حضرت ٌعموب در كودكى و ّاول داستان به ٌوسؾ گفت« :إِ هن ال ه
عد ٌُّو ُم ِبٌن»ٌ :وسؾ نٌز در پاٌان مىگوٌدِ « :م ْن بَ ْع ِد أ َ ْن نَ َز َ
شٌْطا ُن بَ ٌْنًِ َو بٌَ َْن
سان َ
غ ال ه
ِل ْ ِ
ْل ْن ِ
إِ ْخ َوتًِ».
« ِإ هن َر ِبّی لَ ِطٌؾ ِل ٰما ٌَ ٰشا ُء »; بیگمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد لطٌؾ است،
ٌعنی :او در برآوردن آنچه که بخواهد ،صاحب لطؾ و مهربانی است و آن را به
آسانترٌن شٌوه محمك میگرداند چرا که مشٌت حك تعالی بر هر امر سهل ٌا دشواری
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نافذ است
«إِنههُ ُه َو اَ ْلعَ ِلٌ ُم ا َ ْل َح ِکٌ ُم ( ;)211بیشک که او به منافع بندگان دانا و در لضا و شرع و
آفرٌنش و صنعش ،سنجٌدهکار و حکٌم است.
مفسران گفته اندٌ :عموب در مصر در کنار ٌوسؾ بٌست و چهار سال زندگى کرد و آنگاه
در گذشت و وصٌت کرد او را در شام ( شهر حبرون ) امروزه فلسطٌن در کنار پدرش،
اسحاق به خاک بسپارند.
ٌوسؾ خود به آنجا رفت و با دست خود او را در آنجا دفن کرد .و بعد از اٌن که به
مصر برگشت ،بٌست و سه سال در لٌد حٌات ماند و بعد از اٌن که کارش به آخر رسٌد و
درٌافت که دٌگر ماندنى نٌست ،روحش مشتاق دٌدار پادشاه پاٌدار گشت و به لماى خدا و
پدران صالح خود ،ابراهٌم و اسحاق مشتاق شد.

سجده بردن ٌعموب به ٌوسؾ;
دراٌن جای هٌچگونه شکی وجود ندارد که :سجده بردن برای ؼٌر هللا تعالی که همراه با
تعظٌم ،خوؾ و رجا باشد شرک و حرام است و موجب ارتداد میشود؛ اما سجده ی
پدر ،مادر و برادران ٌوسؾ علٌه السالم از بابت تعظٌم و خوؾ و رجا نبوده؛ بلکه نوعی
سالم و تحٌت و احترام به جاٌگاه ٌوسؾ علٌه السالم بود که در رسم آن زمان آنها
مرسوم بوده و ازطرفی اگر ؼٌر اٌن هم باشد ،با آمدن شرٌعت اسالم آن اعمال دٌگر
جاٌز نٌست و به اصطالح نسخ شده اند زٌرا اسالم نسخ کننده ی ادٌان سابك و احکام شان
است.
امام ابن کثٌر رحمه هللا در تفسٌر خوٌش میفرماٌد « :اٌن امر در شرٌعت آنها جاٌز
بوده که هرگاه بر بزرگی سالم می کردند براٌش سجده می بردند و اٌن امر از زمان آدم
تا شرٌعت عٌسی علٌه السالم جائز بوده است ولی در شرع اٌن امت (ٌعنی امت اسالم)
حرام شده است و سجده بردن فمط مختص پروردگار سبحان لرارداده شده و اٌن گفته از
لول لتاده نٌز برداشت میشود ،و در حدٌث معاذ آمده است که هنگامی او به شام رفت
دٌد که مردمان آنجا برای اسمؾهای شان سجده می برند؛ ولتی که بازگشت او نٌز برای
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص سجده برد ،اٌشان به معاذ فرمودندَ « :ما َه َذا ٌَا ُمعَاذ ؟» اٌن چه کارٌست که
می کنی ای معاذ؟ گفت :من دٌدم که مردمان شام برای اسمؾ های شان سجده می برند،
ولی من دٌدم که ای رسول هللا شما برای سجده کردن الٌك تر هستٌد تا برای تان سجده
س ُجد ِل َز ْو ِج َها
س ُجد ِِل َ َح ٍد َِل َ َم ْرت ا ْل َم ْرأَة أ َ ْن ت َ ْ
آم ًرا أ َ َحدًا أ َ ْن ٌَ ْ
کنم؛ پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص فرمود« :لَ ْو ُک ْنت ِ
ِل ِع َ
علَ ٌْ َها» اگر کسی را به سجده برای کسی دٌگر امر می کردم دستور می دادم
ظ ِم َحمّه َ
تا زن برای شوهرش ( به دلٌل حك بزرگی که بر او دارد) سجده ببرد.
همچنٌن در حدٌث دٌگری ،سلمان فارسی پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص را در لسمتی از راه مدٌنه ماللات
نمودند و در آنمولع سلمان فارسی تازه مسلمان شده بود ،او برای پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص سجده برد،
ی الهذِی َال ٌَ ُموت» ای سلمان برای
س ْل َمان َوا ْ
پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص فرمودَ « :ال تَ ْ
س ُجد ِلی ٌَا َ
س ُج ْد ِل ْل َح ِ ّ
من سجده مبر ،بلکه برای زنده ای که هرگز نخواهد مرد سجده ببر .و ؼرض در اٌنجا
اٌن است که سجده بردن در شرٌعت (ٌوسؾ علٌه السالم ) جاٌز بوده و لذا ( طبك رسم و
عادت اخاللی شان) برای او سجده (تکرٌم و احترام ) بردند.
ض أ َ ْنتَ َو ِل ًٌِّ
ب لَ ْد آت َ ٌْتَنًِ ِم َن ا ْل ُم ْل ِن َو َ
عله ْمتَنًِ ِم ْن تَأ ْ ِوٌ ِل ْاِل َ َحادٌِ ِ
اوا ِ
ث فَ ِ
اط َر ال ه
ت َو ْاِل َ ْر ِ
س َم َ
َر ّ ِ
صا ِل ِح َ
ٌن ﴿ٔٓٔ﴾
س ِل ًما َوأ َ ْل ِح ْمنًِ بِال ه
فًِ ال ُّد ْنٌَا َو ْاْل ِخ َر ِة ت َ َوفهنًِ ُم ْ
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پروردگارا! (بهره ی عظٌمی) ازپادشاهی به من عطا کردی ،و از علم (تؤوٌل احادٌث =)
تعبٌر خوابها به من آموختی ،ای آفرٌننده آسمآنها و زمٌن! توٌی کار ساز من در دنٌا و
آخرت  ،مرا مسلمان بمٌران و به شاٌستگان ملحك فرما»)ٔٓٔ(.
ک»
سپس ٌوسؾ به بارگاه پروردگار با عظمت دعا کرد و گفتَ « :ربّ ِ لَ ْد آت َ ٌْت َ ِنی ِمنَ ا َ ْل ُم ْل ِ
پروردگارا! عزت و بزرگى و شکوه و سلطنت را به من عطا فرمودى که آن بهره،
علَّ ْمت َ ِنی
رهبرٌت ومسإولٌت وزارت مالٌه حکومت پادشاهی مصر از سوی وی بودَ «،و َ
ث»و تعبٌر و تفسٌر رإٌا را به من آموختى و نعمت دانش را به من
ِم ْن تَؤ ْ ِوٌ ِل ا َ ِْلَحٰ ادٌِ ِ
دادى.
ض»ای فاطر آسمانها وزمٌن» فاطرٌ :عنی :آفرٌننده ،ابداعگر و
اط َر اَلسَّمٰ ٰاوا ِ
« ٰف ِ
ت َو ا َ ِْل َ ْر ِ
پدٌدآورنده .
هللا متعال که  :خالك آسمانها و زمٌن است مىتواند كسى را از البالى تمام سختىها
نجات داده و او را به باالترٌن درجهها برساند.
ت َو ِل ٌِّی فِی اَل ُّد ْن ٌٰا َو ا َ ْآل ِخ َرةِ »فمط تو سرپرستى و نظارت امور دنٌا و آخرت مرا به
«أ َ ْن َ
عهده دارىٌ.عنیٌ :اریدهنده و متولی امور من »در دنٌا و آخرت»« تَ َوفَّنِی ُم ْس ِلما ً َو
صا ِل ِحٌنَ (»)101از تو میخواهم که مرا بر اسالم بمٌرانی و به لافلۀ صالحان
أ َ ْل ِح ْمنِی ِبال ّٰ
که متشکل از پٌامبران ،عالمان ،شهٌدان و برگزٌدگان هستند ملحك فرماٌی .
از پروردگارش التماس کرد تا دم مرگ او را بر اسالم حفظ و پاٌدار کند.
نباٌد به اٌمان فعلى خود مؽرور شوٌم ،حفظ اٌمان تا آخر مهم است .عالبت خٌر ،بهترٌن
نعمتى است كه هللا متعال به بندگانش عطا مىكند نهاٌت اٌمان ،تسلٌم در برابرپروردگار با
عظمت است .با اٌمان مردن و در زمره صالحان لرار گرفتن ،آرزوى پاكان است.
ودراٌن هٌچ جای شکی نٌست که :صالحان داراى باالترٌن ممام در آخرت هستندٌ( .وسؾ
صا ِل ِح َ
ٌن».
آرزوى ملحك شدن به آنان را دارد) ومی گوٌد«:أ َ ْل ِح ْمنًِ بِال ه

ازدواج ٌوسؾ با زلٌخا ;

درمورد اٌنکه آٌا زلٌخا ٌا « راعٌل » دوباره جوان شد وبه اصطالح با ٌوسؾ صدٌك
ازدواج کرد؟! حمٌمت دارد ٌا خٌر! جواب واضح ومختصر همٌن است که نه خٌر«هذا
بهتان عظٌم» اٌن ٌک تهمت بزرگ وازجمله اسرائٌالت محسوب میشود .سٌمای لرآن و
احادٌث نبوی و تؤرٌخ اسالم و سٌره ی سلؾ صالح ،اٌن را نمی پذٌرد .مگر رسالت
ٌوسؾ برای اٌن بود که :چنان زن ناسالم و پرٌشان حالی را پس ازعمری عٌاشی
درلصر های فرعون مصر ،دوباره به سن جوانی بازگرداند و ٌوسؾ او را به ازدواج
خود در آورد؟! لطعا ً دروؼی بٌش نٌست و برای شخصٌت نمونه و واالی ٌوسؾ
بزرگوار ،برازنده نٌست که آن همه رنج و محنت را بکشد و سرانجام چنان زن توطئه
گری را به همسری خوٌش برگزٌند!؟
خوانندۀ محترم!
در اٌنجا داستان ٌوسؾ صدٌك خاتمه مىٌابد .ودر اٌات متبرکه (  102الی ) 111
موضوعاتی  ٔ۹ :ـ اثبات نبوت دمحم ملسو هیلع هللا یلص،
و -ٔ۳عبرت گرفتن و درس آموختن از اٌن لصص لرآنی  ،پرداخته میشود .

وحٌ ِه إِلَ ٌْنَ َو َما ُك ْنتَ لَ َدٌ ِْه ْم إِ ْذ أَجْ َمعُوا أ َ ْم َرهُ ْم َو ُه ْم
َذ ِلنَ ِم ْن أ َ ْنبَ ِ
ب نُ ِ
اء ا ْلؽَ ٌْ ِ
ٌَ ْمك ُُر َ
ون ﴿ٕٓٔ﴾
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(ای پٌامبر!) اٌن داستان از خبرهای ؼٌب است که آن را به تو وحی میکنٌم .و هنگامی
که (برادران ٌوسؾ) بد اندٌشی می کردند وتصمٌم (لطعی )گرفتند  ،تونزد آنها
نبودی)ٕٔٓ(.
ْک»; ای دمحم! اٌن داستانی که بر تو نازل کردٌم از
ب نُ ِ
ک ِم ْن أ َ ْن ٰب ِ
وحٌ ِه إِلٌَ َ
اء ا َ ْلؽَ ٌْ ِ
« ٰذ ِل َ
خبرهای ؼٌب ونهان است که جز از راه وحی لابل درٌافت نٌست.
ما آن را با بلٌػترٌن و دلٌمترٌن شکل به تو مىآموزٌم ،تا صدالت و درستى تو در ادعاى
پٌامبرى نماٌان شود.
« َو ٰما ُک ْنتَ لَ َدٌ ِْه ْم ِإ ْذ أَجْ َمعُوا أ َ ْم َر ُه ْم َو ُه ْم ٌَ ْمک ُُر َ
ون ( :»)324و تو هنگامی که برادران
ٌإسؾ با ٌکدٌگر همداستان شده و بر انداختنش در چاه نٌرنگ میکردند و علٌه وی
توطئهای بزرگ میچٌدند .محور داستان ٌوسؾ همانا توطئه نابودى ٌوسؾ بود.اى دمحم!
تو در آنجا حاضرنبودى تا حمٌمت داستان وماجرا را بدانى بلکه خبر آن از راه وحى و از
جانب خداى آگاه و خبٌر به تو رسٌده است .پس چرا بعد از اٌن همه شواهد ،شکاکان در
رسالت دمحم ملسو هیلع هللا یلص شک می ورزند.

اس َولَ ْو َح َرصْتَ ِب ُم ْؤ ِمنِ َ
ٌن ﴿ٖٓٔ﴾
َو َما أ َ ْكث َ ُر النه ِ

وبٌشتر مردم هر چند رؼبت شدٌد [به اٌمان آوردن شان] داشته باشی ،اٌمان
نمیآورند)ٖٔٓ(.
َّللا علٌه و سلم است ای پٌامبر برگزٌده!
اٌن بٌان براى تسلى خاطر پٌامبر صلّى ّ
اس َو لَ ْو َح َرصْتَ ِب ُم ْؤ ِمنِ َ
ٌن ( »)325با وجود روشنی ح ّجت و درستی
« َو ٰما أ َ ْکث َ ُر اَلنّٰ ِ
نبوتت اما بٌشتر کفار هرچند بر اٌمانشان مشتاق باشی تو را باور نمیدارند و به تو
اٌمان نمیآورند؛ بنابراٌن بر حال آنها اندوهگٌن مباش و از مکر و نٌرنگی که به هم
میتنند دل تنگ مدار.
باٌد ٌادآور شد که :اٌمان نٌاوردن اكثرٌّت مردم ،به خاطرمالمتی پٌامبران نٌست ،بلكه
نتٌجهى اختٌار وآزادى خود انسانها است كه نخواستهاند اٌمان بٌاورند .ولی كج فهمى و
اٌمان نٌاوردن اكثرٌّت مردم نباٌد مانع تبلٌػ دٌن و بٌان حمٌمت گردد.
بنا به رواٌتی :لرٌش و ٌهود از رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص داستان ٌوسؾ و برادرانش را پرسٌدند پس
رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص از طرٌك وحی از اٌن داستان آگاه و آن را به شٌواٌی تمام به آنان تشرٌح
وبٌان داشت ،به امٌد آنکه اٌن امر سبب اٌمانشان گردد ،اما آنها اٌمان نٌاورده و شٌوهای
را درپٌش گرفتند که دور از انتظار رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص بود واٌن امر رسول هللا را سخت
محزون گردانٌد ،بدٌن جهت خداوند متعال آن حضرت ملسو هیلع هللا یلص را به صبر و شکٌباٌی دعوت
کرد و دلجوٌی نمود.

علَ ٌْ ِه ِم ْن أَجْ ٍر ِإ ْن ُه َو ِإ هال ِذ ْكر ِل ْل َعالَ ِم َ
ٌن ﴿﴾ٔٓ۴
سأَلُ ُه ْم َ
َو َما ت َ ْ

و تو بر اٌن [كار] مزدی از آنان نمى خواهى آن [لرآن] جز پندى براى جهانٌان
نٌست)ٔٓ۴(.
ع َل ٌْ ِه ِم ْن أَجْ ٍر»; ای دمحم! و تو بر دعوت لومت به سوی هداٌت خٌر ونٌکی
سئَلُ ُه ْم َ
« َو َما ت َ ْ
 ،از آنان اجری نمیخواهی؛ زٌرا آنچه پروردگار با عظمت بر تو نازل کرده برای
هداٌت تمام بشر است نه برای طلب پاداش ٌا منافع از آنان؛ رسالت پٌامبر اسالم ،دمحم
ملسو هیلع هللا یلص رسالت جهانى است طوریکه میفرماٌدِ « :إ ْن ُه َو ِإ هال ِذ ْکر ِلّ ْلعَا َل ِم َ
ٌن ( :»)326اٌن
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موعظه و ٌادآوری برای جهانٌان است ،و تو در ممابل آن از آنان مالی را طلب نمی کنی.
بنابراٌن اگر عمل و خرد داشتند آن را لبول مىکردند و به تمرد و طؽٌان پاٌان مىدادند.

ع ْن َها ُم ْع ِرض َ
ض ٌَ ُم ُّر َ
ُون
علَ ٌْ َها َو ُه ْم َ
ون َ
اوا ِ
َوكَأ َ ٌِّ ْن ِم ْن آٌَ ٍة فًِ ال ه
ت َو ْاِل َ ْر ِ
س َم َ
﴿﴾ٔٓ۵

و چه بسٌار دالئل لدرت و وحدانٌت (هللا) در آسمانها و زمٌن وجود دارد كه آنها از
كنارش مًگذرند و از آن روي مًگردانند)ٔٓ۵(.
و چه بسٌار نشانههاٌی روشن و دالٌلی لاطع که در آسمانها و زمٌن پٌرامون وحدانٌت و
عظمت هللا متعال وجود دارداز لبٌل آفتاب و ماه و ستارگان و کوهها و درٌاها و ساٌر
ع ْن ٰها ُم ْع ِرض َ
عجاٌبات مکنون « ٌَ ُم ُّر َ
ُون ( :»)216و مردم اٌن نشانهها را
علٌَ ْٰها َو ُه ْم َ
ون َ
به چشم سر خود میبٌنند اما لطعا ً از تفکر و اندٌشه و استدالل وعبرتگرفتن و
درسآموختن و نه مشاهدۀ آن بر اٌمانشان میافزاٌد ،بلکه بالعکس از آنها روی
میگردانند .والعٌت امر اٌنست  :انسان اگر لجاجت كند ،هٌچ نشانهاى را نمىپذٌرد
وواضح است که نگاه سطحى و بدون فكر و تؤ ّمل ،زمٌنهى هداٌت و رشد نٌست ،علم به
تنهاٌى كافى نٌستّ ،
حك پذٌرى نٌز الزم است تا اٌمان حاصل شود.
وباٌد گفت که :أحسن المصص بودن داستان ٌوسؾ به تنهاٌى كافى نٌست؛ مهم آمادگى
براى به كار بستن و پذٌرفتن اٌن همه درس بزرگ است.

اَّلل ِإ هال َو ُه ْم ُمش ِْرك َ
ُون ﴿﴾ٔٓ۶
َو َما ٌُ ْؤ ِم ُن أ َ ْكث َ ُر ُه ْم ِب ه ِ

و بٌشتر آنها (که ادعای اٌمان میکنند) به هللا اٌمان نمی آورند ؛ مگر اٌنکه آنان (به
نوعی) مشرک اند)ٔٓ۶(.
اکثر تکذٌبکنندگان لومت اٌمان نمىآورند مگر اٌن که براى هللا متعال شرٌکی بٌاورند.
کافران بدٌن امر که حكتعالی آفرٌننده خالك و رزاق است و تنها او سزاوار پرستش
میباشد الرار و اعترافی خالصانه و بدون کم و کاست نمیکنند ،بلکه در آن هم شکاکٌت
اٌجاد می کنند ودر ممابل با پرستش بتان به وی شرک میآورند؛ پس آنها به ربوبٌت
حك تعالی معترؾ اما منکر الوهٌت وی اند به طوری که از ٌکسو آفرٌنندگی وی را به
رسمٌت میشناسند اما در عٌن حال ٌگانگیاش در پرستش را نفی میکنند!!
ابن عباس گفته است :آنها به هنگام «تلبٌه» مىگفتند« :لبٌک ال شرٌک لک إال شرٌکا
هو لک .تملکه و ما ملک» ٌعنى شرٌک ندارى جز ٌک شرٌک .تو مالک او و همهى
داراٌىهاٌش هستى.

أَفَأ َ ِمنُوا أ َ ْن تَأْتٌَِ ُه ْم َ
شعُ ُر َ
ساعَةُ بَ ْؽتَةً َو ُه ْم َال ٌَ ْ
ون
شٌَة ِم ْن َ
ب هِ
ؼا ِ
َّللا أ َ ْو تَأْتٌَِ ُه ُم ال ه
ع َذا ِ
﴿﴾ٔٓ۷

آٌا [به زعم خود] در امان هستند از اٌن که عذاب فراگٌر خدا بر آنان فرود آٌدٌ ،ا لٌامت
به ناگاه در رسد و آنان بی خبر باشند)ٔٓ۷( .
هٌچ كس نباٌد خود را تضمٌن شده فکر کند طوریکه در آٌۀ مبارکه میفرماٌد« :أ َ فَأ َ ِمنُوا
َّللا » آٌا آن تکذٌب کنندگان از سوی هللا متعال پٌش خود امان
ب َ ّٰ ِ
أ َ ْن تَأْتٌَِ ُه ْم ٰؼا ِ
شٌَة ِم ْن ع َٰذا ِ
نامهای دارند که عذاب عام و ناگهانی بر آنان نازل نمیشود،وعذاب فراگٌر پروردگار
آنها را در بر نمىگٌرد؟!
«ؼاشٌه» :عذابی است همهگٌر که همگان را پوشش دهد .به ٌادداشته باشٌد که :لهر
خداوند ،فراگٌر است و امكان فرار نٌست .به لولی :مراد از ؼاشٌه ،همان برپا شدن
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لٌامتاست .به لولی دٌگر :ؼاشٌه عبارت از صاعمهها و کوبندههاست.
شعُ ُر َ
ساعَةُ بَ ْؽتَةً َو ُه ْم ٰال ٌَ ْ
ون (ٌ ;»)329ا اٌن که روز رستاخٌز با تمام
«أ َ ْو تَأْتٌَِ ُه ُم اَل ّٰ
خوؾ وترس ناگهان بر آنان وارد شودٌ .عنی :ؼافلگٌرانه »در حالی که بیخبر باشند»
از آمدن آن؟ پساگر کار چنٌن است که آنان در مٌان فرود آمدن عذاب ٌا فرا رسٌدن
لٌامت لراردارند ،دٌگر چرا اٌمان نمیآورند و باز هم بر شرک خوٌش اصرار
میورزند؟.
در والع اٌن ها احساس وشعور حمٌمیشان رااز دست دادهاند .به راستی که زخمی ساختن
متحرکی بٌش نٌستند.
مرده ،وی را تکان نمیدهد پس اٌنان نٌز در حمٌمت مردگان
ّ

س ْب َح َ
َّللا َو َما أ َ َنا
َّللا َ
ان ه ِ
س ِبٌ ِلً أ َ ْدعُو إِلَى ه ِ
لُ ْل َه ِذ ِه َ
ٌر ٍة أَنَا َو َم ِن اتهبَعَنًِ َو ُ
علَى بَ ِص َ
ِم َن ا ْل ُمش ِْر ِك َ
ٌن ﴿﴾ٔٓ۸

بگو اٌن راه من است كه من و پٌروانم با بصٌرت كامل همه مردم را به سوي هللا دعوت
مًكنٌم ،منزه است خدا ،و من از مشركان نٌستم)ٔٓ۹(.
در اٌن هٌچ جای شکی وجود ندارد که :راه انبٌا ،راه روشن و در معرض شناخت ودٌد
سبٌِ ِلی»; ای پٌامبر! به مردم بگو « :اٌن
همگان است .طوریکه آمده است «:لُ ْل ٰه ِذ ِه َ
است راه من» اٌن دعوتی که بهسوی آن شمارا فرامی خوانم و اٌن راه و روشی که برآن
هستم ،راه من است؛ ٌعنی سنت من است.رهروان وپٌماٌندگان راه ّ
حك باٌد مواضع
خوٌش را با صراحت و بدون ترس ولرز به مردم بٌان و اعالم كنند .ومردم را چشم
بسته و بدون آگاهى نباٌد به انجام كارى دعوت و ترؼٌب كرد.
ٌر ٍة أَنَا َو َم ِن اِتهبَعَنِی »; دعوت رهبران الهی باٌد به سوى هللا
«أ َ ْدعُوا إِلَى َ ّٰ ِ
َّللا ع ٰ
َلى بَ ِص َ
باشد ،نه به سوى خود ،در ضمن پٌروان پٌامبر باٌد هر كدام مبلؽى باشند كه با بصٌرت و
آگاهى مردم را به سوى هللا دعوت كنند .طوریکه در آٌۀ مبارکه میفرماٌد :خود و
پٌروانم «با بصٌرت بهسوی هللا دعوت میکنم» ٌعنی :با حجت آشکار و با ٌمٌن و برهان
و شناختی که از صحت و درستی پٌام خود دارم ،مردم را به عبادت و طاعت هللا متعال
فرا مىخوانٌم.
سب ْٰح َ
ان
محور تبلٌػ ،تنزٌه پاکی و تمدٌس هللا متعال از هرگونه شرن وشرٌن است « َو ُ
َّللا َو ٰما أَنَا ِم َن اَ ْل ُمش ِْر ِک َ
ٌن (« ;»)219و هللا منزه است« من و کسانی که بر راه و روش
َ ّٰ ِ
من لرار دارند و به من التدا کردهاند ،هللا متعال را از شرٌکان و همتاٌان تنزٌه نموده و
او را از آنچه سزاوارش نٌست تمدٌس میکنٌم .من با خدای متعال ؼٌر وی را شرٌک
نمیآورم و در اسما و صفاتش انحراؾ و کج روی نمیکنم .بهصورت کل باٌد گفت که:
توحٌد ونفى شرن ،اساس وجوهر دٌن ممدس اسالم را تشکٌل میدهد.

س ْل َنا ِم ْن َل ْب ِلنَ إِ هال ِر َج ً
ٌروا ِفً
وحً ِإلٌَ ِْه ْم ِم ْن أ َ ْه ِل ا ْلمُ َرى أَفَلَ ْم ٌَ ِ
اال نُ ِ
َو َما أ َ ْر َ
س ُ
ض فٌََ ْن ُ
َار ْاْل ِخ َر ِة َخٌْر ِللهذ َ
َان عَالِبَةُ الهذ َ
ْؾ ك َ
ٌِن اتهمَ ْوا
ظ ُروا َكٌ َ
ْاِل َ ْر ِ
ٌِن ِم ْن لَ ْب ِل ِه ْم َولَد ُ
أَفَ َال ت َ ْع ِملُ َ
ون ﴿﴾ٔٓ۹

و ما نفرستادٌم پٌش از تو جز مردانً از اهل شهرها كه وحً به آنها مًكردٌم ،آٌا
(مخالفان دعوت تو) سٌر در زمٌن نكردند تا ببٌنند عالبت كسانً كه پٌش از آنها بودند
چه شد؟ و سراي آخرت براي پرهٌزكاران بهتر است ،آٌا فكر نمًكنٌد؟!()ٔٓ۳
ای پٌامبر! و پٌش از تو نٌز جز مردانی از اهل شهرها را که برایشان وحی نازل
ک ِإ هال ِر َج ً
وحی
اال نُّ ِ
میکردٌم به سوی بشر به رسالت نفرستادٌمَ «،و َما أ َ ْر َ
س ْلنَا ِمن لَ ْب ِل َ
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إِلٌَ ِْهم» :در مورد اٌنکه همه أنبٌا َمرد بودهاند ،شاٌد به خاطر آن كه امكان تبلٌػ ،هجرت
و تالش ،براى مرد بٌشتر است.
شٌخ دمحم بن جرٌر طبری در تفسٌر خوٌش جامع البٌان عن التؤوٌل المرآن مینوٌسد:
ٌعنی مردان را فرستادٌم نه زنان و فرشته ها را .آٌات خود را به آنان وحی کردٌم که
مردم را به عبادت ما فرا خوانند(.تفسٌر طبرى ٖٔ)۹ٓ/
آٌۀ مبارکه به رد نظرٌه آنعده اشخاص می پردازد که؛ مىگوٌند :نباٌد پٌامبر از جنس
انسان باشد و ٌا تصور کردهاند که از مٌان زنان نٌز پٌامبرانى برخاستهاند.
رى » از اهل وساکنان شهرها برگزٌدٌم تا به صالح و سازماندهی امور
« ِم ْن أ َ ْه ِل اَ ْلمُ ٰ
مردم نسبت به دٌگران داناتر باشند .اٌشان در خلمت از همه کاملتر ،در عمل و خرد از
همه فرزانهتر و در شناخت مصلحت مرم از همه آگاهتر بودهاند .نه فرشته بودند ،نه افراد
گوشهگٌر ونه اهل رفاه.
حسن بصری مینوٌسد :هللا هرگز پٌامبرى را از مٌان بادٌه نشٌنان و زنان و جن مبعوث
نکرده است(.تفسٌر لرطبى ).ٕ۳۴/۳
مفسران گفته اند :از اٌن جهت پٌامبران از مردم شهرها بودند که آگاهتر و شکٌباتر بودند.
و در مٌان بادٌهنشٌنان نادانى و ستمکارى و سنگدلى مرسوم است( .تفسٌر صفوة
التفاسٌر).
ض فٌََ ْن ُ
ان ٰعالِبَةُ اَلهذ َ
ْؾ ٰک َ
ٌِن ِم ْن لَ ْب ِل ِه ْم »; آٌا آن تکذٌب
« أ َ فَلَ ْم ٌَ ِ
ظ ُروا َکٌ َ
ٌروا فِی ا َ ِْل َ ْر ِ
س ُ
کنندگان درزمٌن گشت و گذار نکردهاند تا فرجام کسانی را که پٌش از آنان پٌامبران خدا
را تکذب کردند ببٌنند؟ ببٌنند که چگونه هللا متعال وٌرانشان کرد و به خاک سٌاه هالک
برنشاند؟ باٌد گفت که :فرستادن انبٌا ،نزول وحى و هالكت مخالفان لجوج آنها ،همه از
سنّتهاى الهى در تؤرٌخ است.
ار ا َ ْْل ِخ َر ِة َخٌْر ِللهذ َ
ٌِن اِتهمَ ْوا »; و لطعا ً پاداش آخرت ٌعنی بهشت برای تمواپٌشهگان
« َو لَ ٰد ُ
بهتر از سرای دنٌاست؛ با همۀ بهرههاٌی که دنٌا – از مال و جاه نٌرو و جلوههای آراستۀ
دٌگر– با خود دارد؛ اٌن پاداش از آن کسانی است که از پروردگار خود پروا کرده ،به
شرٌعتش عمل نموده و پٌامبرش را اطاعت کردهاند.
مطمٌن باٌد بود که :كفار از مخالفت با پٌامبران چٌزى را بهدست نمىآورند ،و واضح اند
که دردنٌا گرفتار لهروعذاب می شوند .ولى اهل تموا به آخرت كه بهتر از دنٌاست
مىرسند.
«أ َ فَ ٰال ت َ ْع ِملُ َ
ون ( ;»)21:به كار انداختن واستفاده ازعمل و فكر بشر  ،از اهداؾ رسالت
انبٌا و لرآن است .تعمل وتفکر  ،انسان را به سوى مكتب أنبٌا پٌش مىبرد .پس از چه
روی عبرت اندوزان ،عبرت نگرفته و اندٌشهوران در سرنوشت نجات ٌافتگان و
نابودشدگان نمیاندٌشند تا به هوش آٌند.

ً َم ْن نَشَا ُء َو َال
َحتهى ِإ َذا ا ْ
الر ُ
س ُّ
ستٌَْأ َ َ
س ُل َو َظنُّوا أَنه ُه ْم لَ ْد ُك ِذبُوا َجا َء ُه ْم نَص ُْرنَا فَنُ ِ ّج َ
سنَا ع َِن ا ْلمَ ْو ِم ا ْل ُمجْ ِر ِم َ
ٌن ﴿ٓٔٔ﴾
ٌُ َر ُّد بَأ ْ ُ

(پٌامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند) تا آنکه پٌؽمبران
ناامٌد گشته وگمان كردند كه (حتً گروه اندن مإمنان) به آنها دروغ گفته اند ،در اٌن
هنگام ٌاري ما به سراغ آنها آمد هر كس را مًخواستٌم نجات مًدادٌم و مجازات و
عذاب ما از لوم زٌانكار بازگردانده نمًشود)ٔٔٓ(.
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با تؤسؾ باٌد گفت که :لساوت و لجاجت دربرخی از انسان ها ،تا سرحدی به اوج خود
س ُل »; تا
می رسد  ،كه انبٌاى بردبار را نٌز مؤٌوس می سازدَ «،حتّٰى إِ َذا اِ ْ
لر ُ
س ا َ ُّ
ست َ ٌْأ َ َ
اٌنکه پٌامبران ما از اٌمان آوردن لوم خود ناامٌد شدندٌ .عنی :لبل از تو جز مردانی را
به پٌامبری برنٌنگٌختٌم ولی پٌروزی اٌشان به تؤخٌر افتاد تا سرانجام از پٌروزی ناامٌد
شده و پنداشتند که ما الوام منکرشان را عذاب نمیکنٌم.
بنا ً نباٌد نٌرو ولوت خوٌش را صرؾ زمٌنههاى ؼٌرلابل نفوذ کنٌم،پس باٌد از برخى
مردم صرؾ نظر كرد.
« َو َ
ظنُّوا أَنه ُه ْم لَ ْد ُک ِذبُوا»; تاخٌر درعذاب الهى سبب جرئت وتكذٌب مجرمٌن مىگردد «و
پنداشتند که به دروغ وعده داده شدهاند» به لولی ،معنی اٌن است :پٌامبران علٌهم السالم
بر اثر دٌرکرد پٌروزی تحت تؤثٌر اٌن اِلما درونی لرارگرفتند که در وعده پٌروزی
مورد خلؾ وعده لرارگرفتهاند و گمان کردند که به آنان دروغ گفته شده .اٌن معنی که
بنابر لرائت تخفٌؾ ٌعنی( :کذبوا) به تخفٌؾ ذال است ،از ابنعباس ،عاصم ،حمزه و
کسائی رواٌت شده.
به لولی دٌگر معنی اٌن است :امتها پنداشتند که پٌامبران علٌهم السالم در آنچهکه از
پٌروزی وعده دادهاند ،مورد خلؾ وعده لرار گرفتهاندٌ .ا معنی بنابر لرائت دٌگر که
لرائت تشدٌد« :كذبوا» است و اٌن لرائت از عائشه نمل شده ،چنٌن است :پٌامبران علٌهم
السالم از اٌمان تکذٌب پٌشهگان لوم خوٌش مؤٌوس شده و پنداشتند که مإمنان امتهای
شان نٌز آنان را دروغگو شناختهاند.
ابواللٌث سمرلندی در تفسٌر خوٌش نمل میکند که :اٌن تفسٌر عائشه (رض) نٌکوترٌن
تفسٌر و شاٌستهتر به ممام أنبٌای الهی است ( .بهنمل از «تفسٌر انوار المرآن»).
« ٰجا َء ُه ْم نَص ُْر ٰنا »; در چنٌن مولعٌت سختى ٌارى و نصرت ما به دادشان رسٌد .در آن
دم که سختى شدت مىٌابد و به اوج خود رسٌده و فشار و اِختناق به حد اِنفجار مىرسد و
هٌچ امٌدى جز به خدا بالى نمىماند ،در چنٌن لحظهاى نصرت و ٌارى کامل ما فرا
مىرسد و شدت و سختى را از بٌخ برکنده و به آن پاٌان مىدهد.
س ٰنا ع َِن ا َ ْلمَ ْو ِم ا َ ْل ُمجْ ِر ِم َ
ٌن ( ;»)332پس کسانی را که
«فَنُ ِ ّج َی َم ْن نَ ٰشا ُء َو ٰال ٌُ َر ُّد َبأ ْ ُ
میخواستٌم ،نجات ٌافتند .که آنان ،پٌامبران علٌهم السالم و مإمنان همراه شان بودند و
تکذٌبکنندگان هالک شدند« .و عذاب ما از گروه مجرمان» در هنگامی که برآنان فرود
میآٌد«برگشت ندارد».
باٌد گفت که :هم لهر و عذاب و هم لطؾ و امداد به دست هللا متعال است ،راه هللا
بنبست ندارد .وهٌچ لدرتی در دنٌا وجود ندارد که مانع لهر الهی شود.

ب َما ك َ
لَمَ ْد َك َ
َان َحدٌِثًا ٌُ ْفت َ َرى َولَ ِك ْن ت َ ْ
صدٌِكَ
ان ِفً لَ َ
ص ِص ِه ْم ِعب َْرة ِِلُو ِلً ْاِل َ ْل َبا ِ
ش ًْ ٍء َو ُهدًى َو َرحْ َمةً ِلمَ ْو ٍم ٌُ ْؤ ِمنُ َ
ون ﴿ٔٔٔ﴾
الهذِي بٌَ َْن ٌَ َد ٌْ ِه َوت َ ْف ِصٌ َل ُك ِ ّل َ

به راستی که در داستآنهای آنان (پٌؽمبران) عبرتی برای خرد مندان است( ،لرآن)
سخنی نٌست که به دروغ ساخته شده باشد بلکه تصدٌك کننده کتاب های است که پٌش از
آن است ،و بٌانگر (و شرح) هر چٌزی است و سبب هداٌت و رحمت است برای کسانی
که اٌمان میآورند)ٔٔٔ(.
لؽات واصطالحات;
« َما ك َ
َان َحدٌِثا ً ٌُ ْفت َ َری»; لرآن و از جمله اٌن داستان ،سخنی نٌست که از سوی انسانها به
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هم بافته شده باشد و از اندٌشه و خٌال آنها سرچشمه گرفته باشد ،بلکه ٌک والعٌت عٌنی و
جدا از ٌک خٌال و پندار است و از هر نظر راهگشا است( .نگاٌ :ونس  37 /و  ،38هود /
 13و .)35
صدٌِكَ الهذِي ;»...مراد اٌن است که لرآن تصدٌكکننده کتابهای صحٌح آسمانی پٌشٌن
«ت َ ْ
است.
ش ًْ ٍء»; تفصٌل دهنده و شرح کننده همه چٌزهائی است که مإمن در عمٌده و
«تَ ْف ِصٌ َل ُك ِ ّل َ
عمل خود بدان نٌازمند است(.تفسٌر نور« :ترجمۀ معانی لرآن»
خوانندۀ محترم !
لبل از همه باٌد گفت که :شرط اِمتٌاز در داستانها ،پندآموزى آنهاست .دربداٌت سورۀ
ص» :واٌنکه در آخر اٌن سوره
ص َ
س َن ا ْلمَ َ
مبارکۀ ٌوسؾ خواندٌم«:نَحْ ُن نَمُ ُّ
علَ ٌْنَ أَحْ َ
ص ِ
می خوانٌم« :لَمَ ْد َ
ص ِص ِه ْم ِعب َْرة» :همانطوریکه حضرت ٌوسؾ علٌه السالم
كان ِفً لَ َ
على رؼم همه كٌدها ،فرٌب و مشكالت و موانع به ّ
عزت و لدرت رسٌد ،پٌامبر بزرگوار
اسالم دمحم ملسو هیلع هللا یلص نٌز على رؼم همهى مكرها ،أذٌت ،آزار و  ...به ّ
عزت و لدرت خواهد
رسٌد.
« لَمَ ْد ٰک َ
ب »; براى انسانهای عالل ،خردمند و روشن
ان فِی لَ َ
ص ِص ِه ْم ِعب َْرة ِِلُو ِلی ا َ ِْل َ ْل ٰبا ِ
ضمٌر ،کسانی که خردی سالم وبزرگ ،وبرای کسانی که دارای فطرت استواری اند،
در داستان ٌوسؾ و برادرانش پند و اندرز زٌادى ودرس های بزرگ وعالی نهفته است.
ب»; واضح است که تنها خردمندان از داستانها ی لرآنی ،پند
« ِعب َْرة ِِلُو ِلً ْاِل َ ْلبا ِ
وعبرت مىگٌرند .وباٌد متذکر شد که :عبرتآموزى از لصص لرآن ،مخصوص ٌن
زمان نٌست .داستانهاى لرآن ،بٌان والعٌّتهاى عٌنى و عبرت آموز استٌ( .افتنى است،
نه بافتنى.).
« ٰما ٰک َ
رى»; اٌن لرآن اخبار رواٌت شده و سخنان ساختگى نٌست .اٌن لرآن
ان َحدٌِثا ً ٌُ ْفت َ ٰ
سخنی نٌست که به دروغ و بُهتان ( دروؼی که گوٌنده نٌز ازعدم صحت آن متماعد و آگاه
است ).باور سرهم بندی شده باشد ،بلکه خبری است صحٌح و وحٌی است صرٌح که از
سوی هللا متعال برپٌامبرش ملسو هیلع هللا یلص نازل شده است.
صدٌِكَ اَلهذِی بٌَ َْن ٌَ َد ٌْ ِه»; بلکه کتابهاى آسمانى را تصدٌك مىکند که لبل از آن
« َو ٰل ِک ْن ت َ ْ
نازل شدهاند.
ً
دى َو َرحْ َمة ِلمَ ْو ٍم ٌُ ْؤ ِمنُ َ
ون ( ;»)222لرآن ،تمام نٌازهاى
« َو ت َ ْف ِصٌ َل ُک ِ ّل ش َْی ٍء َو ُه ً
وماٌحتاج انسان را مطرح مىكند و تمام احکام مورد نٌاز از لبٌل حالل و حرام و شراٌع
و احکام را توضٌح داده و بٌان کرده است.
لرآن روشنگر هر امری به صورت کل و ٌا مجمل است که بشر در ا َبعاد عمٌده،
احکام ،علم حالل و حرام ،آداب و اخالق بدان نٌازمند است؛ زٌرا لرآن حاوی اخبار
راستٌن ،احکام عادالنه ،آٌات استوار ،اخالق برٌن و برتر ،آداب خجسته ،اندرزهای واال
و نٌکو و داستانهای زٌباست .لرآن در برگٌرندۀ ارشاد گمراهان ،هشدار کج روان و
رحمت هداٌت پوٌان است که به آن در دنٌا و آخرت راه ٌافته و سعادتمند میشوند .پس
هر کس به آن اٌمان آوردٌ ،مٌنا ً بر وفك اٌمان ،دلبستگی ،روٌکرد و عناٌتش به آن؛ از
خٌر و برکت ،هداٌت ،نور ،رحمت و شفاٌش به وی میرسد.
سائِ ِل َ
ٌن» آٌت براى خردمندان ،عبرت
داستان ٌوسؾ براى جوٌندگان حمٌمت« ،آٌات ِلل ه
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دى َو َرحْ َمةً
« ِعب َْرة ِِلُو ِلً ْاِل َ ْلبا ِ
ب» .و براى اهل اٌمان ،ماٌهى هداٌت و رحمت استُ « .ه ً
ِلمَ ْو ٍم ٌُ ْؤ ِمنُ َ
ون».
عبرتى که از داستان ٌوسؾ علٌه السالم مىتوان گرفت اٌنست; کسیکه توانست ٌوسؾ
را از چاه بٌرون بٌاورد و او را از زندان بٌرون بٌاورد و بعد از بردگى ،ملک مصر را
از آن او بسازد ،و بعد از مدتهاى مدٌد و ناامٌدى او را با پدر و برادران جمع کند،
َّللا علٌه و سلم عزت بدهد و ممام و منزلتش را
همان ذات نٌز لادر است که به دمحم صلّى ّ
باال برد و دٌنش را مستمر و استوار گرداند .و بازگو کردن اٌن لصهى عجٌب در والع به
منزلهى خبر دادن از ؼٌب است .بنابراٌن معجزهى رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص مىباشد.
ص ِب َما
ص َ
س َن ا ْلمَ َ
پروردگار با عظمت ما چه زٌبا فرموده است« :نَحْ ُن نَمُ ُّ
ْک أَحْ َ
ص ِ
علٌَ َ
آن َو ِإ ْن ُک ْنتَ ِم ْن لَ ْب ِل ِه َل ِم َن ا ْلؽَافِ ِل َ
ْک َه َذا ا ْلمُ ْر َ
ٌن»(ای پٌامبر!) ما بهترٌن داستانها
أ َ ْو َح ٌْنَا ِإلٌَ َ
را با وحی کردن اٌن لرآن بر توحکاٌت می کنٌم ،و مسلما ً توپٌش از آن از بی خبران
[نسبت به اٌن بهترٌن داستان] بودی (و آگاهی نداشتی) (ٌوسؾ)ٖ/
فاعتبروا ٌا أولی اإلبصار
و من هللا التوفٌك
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فهرست موضوعات سوره ٌوسؾ
وجهتسمیه

زمان نزول سورۀ ٌوسؾ
سؾ»
تعداد آٌات ،کلمات وتعداد حروؾ سورۀ «ٌُو ُ
سؾ» با سوره ای لبلی
ارتباط سورۀ «ٌُو ُ
س ؾ»
از خصوصٌت خاص سورۀ « ٌُو ُ
تعبٌر «احسن المصص» سورۀ ٌوسؾ
سٌماى سوره «ٌوسؾ»
نمش وتأثٌرات داستان در تأرٌخ زندگی انسان
شأن نزول سورۀ « ٌوسؾ »
زندگی نامۀ حضرت ٌعموب علٌه السالم
وفات ٌعموب علٌه السالم
سلسله نسب ٌوسؾ علٌه السالم
وفات ٌوسؾ علٌه السالم
دالٌل پاکی و عصمت ٌوسؾ علٌه السالم
محنت های سه گانه حضرت ٌوسؾ
س ؾ»
محتوای کلی سورۀ «ٌُو ُ
موضوعات مطرح شده :در لصه ٌوسؾ علٌه السالم
نزول لرآن بزبان عربی است
احسن المصص
داستان حضرت ٌوسؾ علٌه السالم
ذکر رؤٌای های لرانی
روٌای صادله
تعبٌر رؤٌا
رؤٌای (خواب) ٌوسؾ علٌه السالم
اسباط چه کسانی هستند؟
ص َبة»
« ُ
ع ْ
حسادت
اجرای توطئه ،نهان کردن تصمٌم از پدر
عاللهی ٌعموب به ٌوسؾ
اشک در لرآن
2ـ اشن شوق
3ـ اشن ُحـزن و َحس َرت
4ـ اشن خوؾ
5ـ اشن لالبى و ساختگى
پـٌـراهن ومعجزه آن
آٌا ٌعموب علٌه السالم والعا ً بٌن فرزندان خوٌش تبعٌض لائل بود ؟
تعبٌر خواب در دٌن مبٌن اسالم
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حمٌمت و پاٌۀ خواب و السام آن
رؤٌاهاٌی که روح میبٌند بر سه نوع است
معنی جزء نبوت بودن خواب و تشرٌح آن
گاهی خواب کافر و فاسك هم می تواند راست در آٌد
بٌان نمودن خواب پٌش هر کس درست نٌست!
رؤٌای پادشاه و خارج شدن ٌوسؾ از زندان
مزاٌا عدم شتاب و آرام تصمٌم گرفتن ٌوسؾ
مبحث نفس اماره
نفس وحاالتی آن در لرآن
زندگى والدٌن در كنار فرزندٌ ،ن لطؾ ونعمت الهى است
سجده بردن ٌعموب به ٌوسؾ
ازدواج ٌوسؾ با زلٌخا
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مکثی بربعضی از منابع و مأخذها
 -2تفسٌر وبٌان کلمات لرآن کرٌم;
شٌخ حسنٌن دمحم مخلوؾ (751هـ ـ  812ق) ،اسباب نزول ،عالمه جالل الدٌن سٌوطی
ترجمه:ازعبد الکرٌم ارشد فارٌابی( .انتشارات شٌخ االسالم احمد جام )

 -3تفسٌر انوار المرآن;
تؤلٌؾ عبدالرإ ؾ مخلص هروی «.تفسٌر انوار المرآن» گزٌده ای از سه تفسٌر:
فتح المدٌر شوکانی ،تفسٌر ابن کثٌر و تفسٌر المنٌر وهبه الزحٌلی می باشد.
سال نشر  1389:هجری لمری ـ محل نشر  :احمد جام ـ افؽانستان

خرم دل;
 -4تفسٌر نور دکتر مصطفی ّ

نام کامل تفسٌر نور« :ترجمۀ معانی لرآن» تؤلٌؾ :دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان:
(متولد سال  1315هجری ،وفات 1399هجری).
سال نشر 1384 :ش  ،مکان نشر ; تهران  -اٌران ناشر; احسان.

سر;
 5ـ تفسٌر المٌ ّ

تؤلٌؾ :دکتر عاٌض بن عبدهللا المرنً ( اول جنوری  1959م مطابك  1379هجری )
انتشارات  :شٌخ االسالم احمد جام سال چاپ  1395 :هـ .

5ـ تفسٌر کابلی
مفسر  :شٌخ اإلسالم حضرت موالنا شبٌر احمد عثمانی رحمه هللا علٌه
مترجم  :شٌخ الهند حضرت موالنا محمود الحسن رحمه هللا علٌه
ترجمه  :جمعی از علمای أفؽانستان

7ـ تفسٌر معالم التنزٌل ـ بؽوی;
تفسٌر البؽوى تؤلٌؾ حسٌن بن مسعود بؽوی (متوفی سال  627هـجری لمری) (ناشر
دار احٌا التراث العربی  1420ق  200م بٌروت ـ لبنان ) اٌن تفسٌر به زبان عربی
نوشته شده  ،واز تفسٌر الکشؾ والبٌان ثعلبی بسٌار متؤثر می باشد.

8ـ تفسٌر زاد المسٌر فی علم التفسٌر;
تؤلٌؾ :ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على(  510هجری1116 /مٌالدی ـ12
رمضان  592هجری )( ٔاغر :اٌّىرة اإلضالِي  -دار اتٓ دسَ  ،ضاي ٔػر– 1423 :
«)َ 2002زاد المسٌر فی علم التفسٌر» مشهور به «زاد المسٌر» ،تفسٌرمتوسط ابن
جوزی مٌباشد که :اٌن تفسٌر خالصه از تفسٌر بزرگ وی بنام المؽنی فی تفسٌر المرآن
می باشد).

9ـ البحر المحٌط فً التفسٌر المرآن; ابو حٌان اِلندلسی;
تؤلٌؾ :دمحم بن ٌوسؾ بن علی بن حٌان نفری ؼرناطی (745 - 654ق) مشهور به
ابوحٌان ؼرناطى .تفسٌر «البحر المحٌط» به زبان عربى می باشد.
سال نشر 1431:هجری2010 -م

:ـ تفسٌر تفسٌر المرآن الکرٌم ـ ابن کثٌر;
تفسٌر المرآن العظٌم تؤلٌؾ عماد الدٌن اسماعٌل بن عمر بن کثٌر دمشمی(متوفى 774ق)
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مشهوربه ابن کثٌر (.ناشر  :دار الکتب العلمٌة ،منشورات دمحم علً بٌضون ،مکان نشر
سر و لرآنشناس بزرگ اسالمى می فرماٌد:
بٌروت – لبنان) (جالل الدٌن سٌوطی ،مف ّ
ابن کثٌر تفسٌرى دارد ،كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.).

 21ـ تفسٌر بٌضاوی;
ٌا «أنوار التنزٌل و أسرار التؤوٌل ،مشهور به «تفسٌر بٌضاوى» تؤلٌؾ شٌخ ناصرالدٌن
عبد هللا بن عمربٌضاوی (متوفی سال  791هـ) در لرن هفتم هجری اٌن تفسٌر به زبان
عربی تحرٌر ٌافته است .ودرسال (  1418ق ٌا 1998م ) دار إحٌا التراث العربً ـ
بٌروت – لبنان بچاپ رسٌده است .

22ـ تفسٌر الجاللٌن « التفسٌرالجاللٌن»;
جالل الدٌن محلی وشاگردش جالل الدٌن سٌوطی (وفات جالل الدٌن محلی سال  864و
وفات جالل الدٌن سٌوطی سال  911هـ) (سال نشر 1416 :ق ٌا  1996م .
ناشر :مإسسة النور للمطبوعات مکان نشر  :بٌروت  -لبنان ) اٌن تفسٌر در لرن دهم
هجری بزبان عربی واز معدود تفاسٌری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

23ـ تفسٌر جامع البٌان فی تفسٌر المرآن ـ تفسٌر طبری;
دمحمبن جرٌر طبری متولد (  224وفات  310هجری لمری ) در بؽداد وٌا ( 839ـ 923
مٌالدی ) (لرن  4لمری ،ناشر :دار المعرفة  ،محل نشر :بٌروت لبنان )شٌخ طبری ٌکی
از محدثٌن  ،مفسر ،فمهی ومإرخ مشهور سدۀ سوم لمری است.

24ـ تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل;
ى (متوفى 741ق)
تؤلٌؾ دمحم بن احمد بن جزی ؼرناطی الکلبی مشهور به ُجزَ ّ
( ناشر :شرکة دار اِلرلم بن أبٌاِلرلم  ،مکان نشر; بٌروت – لبنان) ٌكى از موجزترٌن
و در عٌن حال مفٌدترٌن و فراگٌرترٌن تفاسٌر مؽرب اسالمى است.

25ـ تفسٌر صفوة التفاسٌر;
تؤلٌؾ دمحم علی صابونی (مولود  1930م ) اٌن تفسٌردر سال 1399ق نوشته شده
است .نوٌسنده در تدوٌن اٌن تفسٌراز مهمترٌن و معتبرترٌن كتب تفسٌر ازجمله :تفسٌر
طبرى ،ك ّ
شاؾ ،لرطبى ،آلوسی ،ابن کثٌر ،البحر المحٌط و ...استفاده بعمل اورده است .

 26ـ تفسٌر ابو السعود;
«تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم » تؤلٌؾ :مفسر شٌخ ابوالسعوددمحم بن
دمحم بن مصطفی عمادی (متوفی  )982از علمای ترک نژاد می باشد(.محل طبع مکتبة
الرٌاض الحدٌثه بالرٌاض ) .

 -27تفسٌر فی ظالل المرآن;
تالٌؾ :سٌد بن لطب بن ابراهٌم شاذلی (متوفی سال  1387هـ) .
سال نشر 1408ق ٌا  1988م .ناشر :دار الشروق ،مکان نشر  ،بٌروت  -لبنان

28ـ تفسٌر الجامع الحکام المرآن ـ تفسٌر المرطبی;
نام مإلؾ:االم ابو عبد هللا دمحم بن احمداالنصاری المرطبی (متوفی سال  671هجری)
سال نشر 1427:ـ  2006م  ،الناشر :مؤسسة الرسالة )

 -29تفسیز هعارف القزان:
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ٌِٛف :دضرخ عالِٗ ِفری دمحم غفيع عصّأی ديٛتٕذی ِررجُ َِّٛلٔا غيخ اٌذذيس دضرخ

َِّٛلٔا دمحم يٛضف دطيٓ پٛر،ضاي ٔػر. 1379 :

2:ـ تفسیز خاسان:
ٔاَ ذفطيرٌ « :ثاب اٌرؤٚيً فی ِعأی اٌرٕسيً (ذفطيراٌخازاْ » ذؤٌيف:عالء اٌذيٓ عٍی تٓ دمحم
تغذادی ِػٛٙر تٗ اٌخازاْ (ِرٌٛذ ِ ٚ ۶۷۶رٛفای ٘ ۷۴۷جری ِیتاغذ).
ضاي ٔػر 1425:ـ ِ 1425ذً ٔػر  :دار اٌىرة اٌعٍّيح.
 31ـ روح المعانی ( آلوسی );
ذفطير «رٚح اٌّعأی فی ذفطير اٌمرآْ اٌعظيُ» اشر ِذّٛد أفٕذ ٜآٌٛضی اضد – 1217(.
1270ق) ضاي ٔػر 01 :يٕاير ِ 7002ذً ٔػر ،ادارج اٌطثاعح إٌّيريح ذؿٛير دار إديار
اٌرراز اٌعرتي.

32ـ جالل الدٌن سٌوطی;
«االتمان فی علوم المرآن « تفسٌر الدار المنثورفی التفسٌر با لمؤثور »
مإلؾ  :حافظ جالل الدٌن عبد الرحمن بن ابی بکر سٌوطی شافعی ٔ۵ٓ۵ -ٔ۴۴۵( .م)
مجمع الملک فهد لطباعة المصحؾ الشرٌؾ  1426هـ المدٌنه المنوره

33ـ زجاج; « تفسٌر معانی المرآن فی التفسٌر»;
مإلؾ :الزَ َّجاج أو أبو إسحاق الز ّجاج أو أبو إسحاق إبراهٌم بن دمحم بن السرى بن سهل
الزجاج البؽدادی است 241( .هجری ـ  311هجری  855ـ  923ـ مٌالدی )

34ـ تفسٌر ابن عطٌة;
نام کامل تفسٌر «:المحرر الوجٌز فی تفسٌر الکتاب العزٌز ابن عطٌة» بوده
مإلؾ آن :أبو دمحم عبد الحك بن ؼالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطٌة اِلندلسً
المحاربً (المتوفى542 :هـ) سال نشر :سنة النشر ، 2001 – 1422 :دار ابن حزم.

35ـ تفسٌر لَتادة;

صری (ٔ ۶هـ ٔٔ۹ -هـ۳ٖ۶–۶۹ٓ ،م)
أبو الخطاب لتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی َب ْ
تارٌخ نشر  ) 2891/12/12 (:محل نشر :عالم الكتب
وی ازجمله تابعٌن بوده  ،که در علوم لؽت ،تارٌخ عرب  ،نسب شناسی ،حدٌث ،شعر
عرب ،تفسٌر ،دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود  ،در بصره عراق زندگی بسربرده
ولی نابٌنا بود.امام احمد حنبل دربارهٔ او میگوٌد« :او با حافظهترٌن اهل بصره بود و
چٌزی نمیشنٌد مگر اٌنکه آن را حفظ میکرد ،من ٌک بار صحٌف ٔه جابر را برای او
خواندم و او حفظ شد ».حافظهٔ او در طول تؤرٌخ ضربالمثل بود .او در عراق به مرض
طاعون در گذشت.
سال نشر 1418ق ٌا  1998م  :ناشر :دار إحٌا التراث العربً  ،مکان نشر :بٌروت.

36ـ تفسٌر کشاؾ مشهوربه تفسٌر زمخشرى.
« تفسٌر الکشاؾ عن حماٌك التنزٌل و عٌون اِللاوٌل فی وجوه التؤوٌل» مشهور به
تفسٌر کشاؾ .مإلؾ ;جارهللا زمخشرى ( 27رجب  467ـ 9ذٌحجه  538هـ)
اٌن تفسٌر برای بار اول در سال ٔ۹۵۶ :مٌالدی دردو جلد در کلکته بچاپ رسٌد  ،سپس
در سال ٔ ٕٔ۳در بوال ق مصر  ،ودر سالهای  ،ٖٔٓ۹ ،ٖٔٓ۳و  ٖٔٔ۹در لاهره به
چاپ رسٌده است .محل نشر :انتشارات دار إحٌا التُراث العربی.
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37ـ تفسٌر مختصر;
تفسٌر ابن کثٌر; مإلؾ :ابوجعفر دمحم بن جرٌربن ٌزٌد بن کثٌر بن ؼالب طبری مشهور
به جرٌر طبری متولد  224وفات  310هجری لمری در بؽداد ( 218ـ  301هجری
شمسی  .تارٌخ طبری مشهور به پدر علم و تارٌخ و تفسٌر است  .سال طبع هفتم :
٘ 7042ـ  َ 7897 -ـ ِذً طثع  :دار اٌمرآْ اٌىريُ ،تيرٚخ – ٌثٕاْ.

38ـ مفسر صاوى المالکی ;
«حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجاللٌن فی التفسٌر المرآن الکرٌم » مإلؾ  :احمد بن دمحم
صاوى (1241-1175ق) است.
سال ومحل طبع  : :بالمطبعة العامرة الشرفٌة سنة  1318هجرٌة.
 -39فٌض الباری شرح صٌح البخاری:

داکتر عبد الرحٌم فٌروز هروی ،سال طبع :
 -3:صحٌح مسلم ـ وصحٌح البخاری;

26 Jan 2016

گردآورنده  :مسلم بن حجاج نٌشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال  261هجری
لمری وفات نمود .وگرد آورنده صحٌح البخاری  :حافظ ابو عبد هللا دمحم بن اسماعٌل بن
ابراهٌم بن مؽٌرة بن بردزبه بخاری ( 194ـ  256هجری )

41ـ سعٌد حوی ;
َح ّوی ،سعٌدَ ،ح ّوی ،سعٌد ،مفسر « االساس فی التفسٌر(ٌازده جلد؛ لاهره  ،)ٔ۴ٓ۵که از
مهمترٌن و اثرگذارترٌن آثار حوی به شمار میآٌد.
سال نشر 1424 :ق ٌا  2003م  ،محل نشر لاهره ـ مصر موسسه دار السالم

31ـ تفسٌر کبٌر فخر رازی;
تفسٌر فخر رازی مشهور به تفسٌر کبٌر ،شٌخ اإلسالم فخرالدٌن رازی (  400هـ 646
هـ ) تفسٌر کبٌر مهمترٌن و جامعترٌن اثر فخر رازی و ٌکی از چند تفسٌر مهم و
برجسته لرآن کرٌم به زبان عربی است .

سدی كبٌر ;
43ـ تفسٌر ّ

سدی كبٌر اثر «ابودمحم اسماعٌل بن عبدالرحمان» ،معروؾ به سدّی كبٌر ،متوفای
تفسٌر ّ
 ٕٔ۹هجری لمری از مردم حجاز است كه در كوفه زندگی مٌگرد.
وی مفسری عالیلدر و نوٌسندهای توانا در تارٌخ ،بخصوص دربارهی ؼزوات
(جنگهای) صدر اسالم است .از تفسٌر او به نام «تفسٌر كبٌر» ٌاد میشود كه از منابع
سرشار تفاسٌری است كه پس از وی به رشتهی تحرٌر در آمده است.
«جالل الدٌن سٌوطی» به نمل از «خلٌلی» میگوٌد :سدّی ،تفسٌر خود را با ذكر سندهاٌی
از «ابن مسعود» و «ابن عباس» نمل كرده است و بزرگانی چون «ثوری» و «شعبه»
از او رواٌت كردهاند.
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44ـ تفسٌر المحرر الوجٌز فی تفسٌر الکتاب العزٌز;
مإلؾ :ابودمحم عبدالحك بن ؼالب بن عبدالرحمن بن ؼالب محاربی معروؾ به ابن عطٌه
اندلسی (  481ـ  541هجری )

 45ـ تفسٌر فرلان
تؤلٌؾ :شٌخ بها الدٌن حٌسنی

 46ـ کتاب حاشٌة محٌی الدٌن شٌخ زاده علی تفسٌر الماضی البٌضاوی
نوٌسنده  :شٌخزاده ،دمحم بن مصطفی ـزبان  :عربی
ناشر  :دار الکتب العلمٌة
ساٌر نوٌسندگان  :نوٌسنده :بٌضاوی ،عبدهللا بن عمر  -مصحح :شاهٌن ،دمحم عبدالمادر -
نوٌسنده :شٌخزاده ،دمحم بن مصطفی -تعداد صفحات 8 :جلد
 -47مفردات الفاظ المرآن:
از راؼب اصفهانی ( .خٌر الدٌن زرکلی در کتاب « اِلعالم » گفته  :او اهل اصفهان بود
اما در بؽداد سکونت گزٌد ،ادٌب مشهوری بود ،و درسال  502هجری لمری وفات
کرد» .امام فخرالدٌن رازی در کتاب «تؤسٌس التمدٌس» در علم اصول ذکر کرده که
راؼب از ائمۀ اهل سنت است و ممارن با ؼزالی بود ( .بؽٌة الوعاة  ، 297 / 2وأساس
التمدٌس صفحه . ).7
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