
  

  سخن ناشر  

 با هدف نشر آثار قلمى، صوتى و تصويرى ١٣٧٥در سال » مرآز فرهنگى درسهايى از قرآن  «

هاى گوناگونى را به  والمسلمين محسن قرائتى تأسيس گرديد و در اين راستا فعالّيت حجةاالسالم

 :از جمله. انجام رسانيده است

 . تجديد چاپ آتب قبلى ايشان با ويراستارى جديد-١ 

 نشر آتاب تفسير نور آه تاآنون هشت جلد آن عرضه گرديده و قرار است در دوازده جلد پايان -٢ 

 .پذيرد

 .جهت استفاده جوانانCD عرضه يك دوره اصول عقائد اسالمى در قالب ده نوار ويديويى و دو  -٣ 

 .ار بالغافز تحت عنوان نرمCD عرضه بيست سال برنامه درسهايى از قرآن، در قالب پنج  -٤ 

 با امكان دسترسى به آليه متون www.Qaraati.Net:  راه اندازى پايگاه اينترنتى به نشانى- ٥ 

 .تفسيرى وآتب حّجة االسالم قرائتى

تفسير قرآن براى «و » هزار ويك نكته از قرآن آريم« نشر برخى آتب قرآنى و تفسيرى همچون -٦ 

 .تأليف برخى همكاران مؤسسه» جوانان

باشد و در جلد ششم تفسير نور نيز عرضه گرديده،   اين آتاب آه تفسير سوره يوسف مى در ضمن

و زيباترين » احسن القصص«نام گرفته است، زيرا به تعبير خود قرآن، داستان يوسف » يوسف قرآن«

 .باشد داستان قرآن مى

و پيشنهادات خود را جهت  در پايان از همه جوانان و عالقمندان به قرآن آريم انتظار داريم آه نظرات 

 . ارسال نمايند٥٨٦/١٤١٨٥ صندوق پستى -تهران : هاى قرآنى و تفسيرى به نشانى رشد حرآت

 ازقرآن     درسهايى     مرآزفرهنگى

  

   

  

  

  

   

  مقدمه

 »بسم اللَّه الّرحمن الّرحيم «

  

  الطاهرين الحمدلّله رّب العالمين وصّلى الّله على سّيدنا ونبّينا محّمد وآله



 گرچه سوره يوسف در جلد ششم تفسير نور چاپ شده، لكن از آنجا آه داستان حضرت يوسف 

بسيار شيرين و پرجاذبه است و براى آشنايى نسل نو با تفسير و نكات و اشارات و لطايف قرآن، 

چاپ آنم، هاى قرآن يافتم، تصميم گرفتم اين قسمت از تفسير نور را جداگانه  بهترين راه را داستان

دوره تفسير آامل را ندارند، يكسره  ى تفسير همه قرآن يا توان تهيه يك تا آسانى آه حوصله مطالعه

 . محروم نشوند و الاقل با بخشى از قرآن و تفسير آن آشنا شوند

ى قرآن،   جوانان ما پس از مطالعه اين جزوه باور خواهند آرد آه چگونه خداوند در دوازده صفحه

ى آن را من با آمى اطالعاتم  ا بيان آرده آه هزاران نكته در آن نهفته و حدود نهصد نكتهداستانى ر

 .آنم بدست آورده و در اين جزوه آوچك تقديم شما مى

 ٨٠آنم مطالعه اين سوره، راه خوبى براى ورود به دنياى تفسير باشد، چنانكه در سال   من فكر مى

 به مسابقه گذارد و از مشتاقان تدّبر در آيات قرآن خواست تا آه ستاد تفسير قرآن آريم، اين آتاب را

 رساله ٧٠مند گردند، حدود  اى بهره يابند آن را براى ستاد ارسال و از جوائز ويژه اى مى اگر نكات تازه

مند، بديع و غير تكرارى بود، با  واصل گرديد آه مشتمل بر هزاران نكته بود و از ميان آنها آنچه ضابطه

 .ارشناسان فن استخراج گرديدنظر آ

 پيام استخراجى از جزوات ٣٧٠ نكته و پيام قبلى، ٩٠٠ در چاپ حاضر آتاب يوسف قرآن، عالوه بر 

ارسالى، الحاق گرديد تا اّوًال نكات جديد در اختيار همگان قرار گيرد و ثانيًا اين موضوع آشكارتر شود 

 .ا براى هر تدّبر آننده به ارمغان آورداى ر هاى تازه تواند يافته آه تدّبر در قرآن مى

 .هاى برگرفته از آن جزوات، با عالمت  در پايان آن مشخص گرديده است  پيام

 در پايان ضمن تقدير از همه عزيزانى آه مطالب خود را ارسال نموده و پوزش از عدم ذآر نام آنان، از 

حترمشان در ستاد تفسير، آه در زحمات حّجة االسالم و المسلمين مجتبى آلباسى و همكاران م

اند، تشّكر نموده و  امر برگزارى مسابقه، مطالعه جزوات و استخراج نكات جديد متقّبل زحماتى شده

 .توفيق آنان را از خداوند متعال خواستارم

، مجددًا مطالب اين ١٣٨٣ قابل ذآر است آه براى برگزارى مسابقه سراسرى تفسير قرآن در سال 

ج اسالم آقايان آلباسى و سليمانى مورد مطالعه و اصالح قرار گرفت و نظرات آنان آتاب توسط حج

 .در اين جزوه اعمال گرديد

 همچنين از آسانى آه به نكات تازه يا اشكاالتى برخورد آرده و ما را آگاه سازند پيشاپيش تشّكر 

 .آنم مى

     محسن قرائتى               

 ى يوسف   سيماى سوره

 مرتبه در ٢٧نام حضرت يوسف، . هاى مّكى و داراى يكصد ويازده آيه است يوسف از سوره  سوره 

آيات اين سوره، به هم پيوسته و در چند بخش .  مرتبه آن در همين سوره است٢٥قرآن آمده، آه 



دارى آشور مصر،  جذاب و فشرده، داستان زندگى يوسف را از آودآى تا رسيدن او به مقام خزانه

هايى از قدرت الهى را مطرح  هاى مختلف عليه او و جلوه آدامنى او، خنثى شدن توطئهعفت و پا

 .آند مى

 داستان حضرت يوسف عليه السالم فقط در همين سوره از قرآن آمده، در حالى آه داستان 

داستان حضرت آدم و نوح هر آدام در دوازده . هاى متعّدد نقل شده است پيامبران ديگر در سوره

داستان حضرت ابراهيم در هيجده سوره، داستان حضرت صالح در يازده سوره، داستان سوره، 

حضرت داوود در پنج سوره، داستان حضرت هود و سليمان هر آدام در چهار سوره و داستان حضرت 

 ) تفسير حدائق(عيسى و زآرّيا هر آدام در سه سوره ذآر شده است

 نيز نقل شده است، اّما در مقايسه ٥٠ تا ٣٧ از فصل  داستان حضرت يوسف در تورات، ِسفر پيدايش

در ميان آثار ادبى نيز . گردد با آنچه در قرآن آمده، به خوبى اصالت قرآن و تحريف تورات معلوم مى

توان منظومه يوسف و  داستان يوسف و زليخا، داراى جايگاهى برگزيده است آه از آن جمله مى

 .ليخا منسوب به فردوسى را نام بردزليخا، از نظامى گنجوى و يوسف و ز

پردازد،   قرآن در داستان يوسف عليه السالم بيشتر به شخصّيت خود او در گذر از آوران حوادث مى

در حالى آه در داستان پيامبران ديگر، بيشتر به سرنوشت مخالفان و لجاجت و هالآت آنان اشاره 

 .نموده است

به زنان و دختران نهى شده است، ولى به نظر برخى  در برخى روايات، از آموزش سوره يوسف 

 . تفسير نمونه(صاحب نظران، اين روايات َاسناد قابل اعتمادى ندارند

 و از طرفى آنچه معيار اين نهى است، طرح عشق از سوى زليخا همسر عزيز مصر است آه با بيان 

 .قرآنى، نقطه منفى در آن وجود ندارد

   

  

  

   

 )٢ و ١( آيه 

 ْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِب

   به نام خداوند بخشنده مهربان

 الر ِتْلَك َءاَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن» ١  «

 .آن است آيات آتاب روشنگر.   الف الم را

 ِإنَّآ َأْنَزْلَناُه ُقْرَءانًا َعَرِبّيًا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن» ٢  «

 .زل آرديم، باشد آه بيانديشيد  همانا ما آن را قرآنى عربى نا



 :ها   نكته

 :   درباره حروف مقّطعه نظرات مختلفى بيان شده است، از جمله

 . قرآن، اين معجزه الهى از همين حروف الفبا تأليف يافته آه در اختيار همگان است-١ 

 .اى است آه با آن حروف آغاز شده است  نام سوره-٢ 

 . نوعى سوگند و قسم الهى است-٣ 

 . اسرار و رموزى بين خدا و پيامبر است-٤ 

اى آه با حروف مقّطعه آغاز شده، در بيست و چهار مورد پس   سوره٢٩ اّما با توّجه به اينكه از ميان 

 .از آن حروف، سخن از قرآن و معجزه بودن آن است، شايد بهترين وجه، همان نظر اّول باشد

اّما نزول قرآن به زبان . شدند ن بايد با آن زبان آشنا مىشد، ديگرا   قرآن به هر زبانى آه نازل مى

 :عربى داراى مزايايى است، از جمله

هاى ديگر  زبان عربى داراى چنان گستردگى لغات و استوارى قواعد دستورى است آه در زبان:  الف

 .شود يافت نمى

 .طبق روايات زبان اهل بهشت، عربى است:  ب

ر آن نازل شد، عرب زبان بودند و امكان نداشت آه آتاِب آسمانى آنها اى آه قرآن د مردم منطقه:  ج

 .به زبان ديگرى باشد

هايى است  نموده است، بين اين دو مشابهت» نزول«  خداوند در مورد قرآن و باران، هر دو تعبير به 

 :آنيم آه ذآر مى

 .١٨منون،   مؤ(»و انزلنا من السماء ماًء«. شوند هر دو از آسمان نازل مى:  الف

 

  (»يزآّيهم«قرآن، براى رشد و پاآى روح از شرك و جهل و انحرافات، . هر دو طاهر و مطّهرند:  ب

 .١٢٩بقره، 

 .١١  انفال، (»ليطّهرآم«.  و باران وسيله پاآى جسم است

 

لنحيى به «باران وسيله حيات ماّدى و سرسبز شدن زمين مرده است، . ى حياتند هر دو وسيله:  ج

 .٤٩  فرقان، (»ميتًابلدة 

 .٢٤  انفال، (»دعاآم ِلما يحييكم«.  و قرآن وسيله زنده شدن دلهاى مرده و خواب رفته است

 

 .٩٢  انعام (»آتاب انزلناه مبارك«. اند هر دو مايه برآت:  د

 .٩  ق (»ماًء مبارآًا«، 

 



 )نزول تدريجى. (قرآن چون باران، قطره قطره و آيه آيه نازل شده است:  ه

 :ها   پيام

توانيد شما هم از همين  اگر مى. ، تأليف يافته است...)الف، الم، را،( قرآن، از همين حروف الفبا -١  

تواند خشت و آجر و آوزه بسازد، ولى  آرى انسان از خاك مى» الر«. حروف، آتابى مثل قرآن بياوريد

سازد، همچنين  اى مختلف مىه ها و مزه قدرت الهى از خاك صدها نوع برگ و گل و ميوه با رنگ

سازد آه نه تنها  سازد، ولى خداوند از همين حروف قرآنى مى انسان از حروف الفبا آلمات عاّدى مى

 .در هر صفحه آن بلكه در هر سطر و آلمه و حرف آن نكاتى نهفته است

 است آه ى آن  نزول قرآن به زبان عربى از يك سو و فرمان تّدبر در آن از سوى ديگر، نشانه-٢ 

 »قرآنًا عربّيًا لعّلكم تعقلون«. مسلمانان بايد با زبان عربى آشنا شوند

 »لعّلكم تعقلون«. ى تعّقل و رشد بشر است  قرآن، تنها براى تالوت و تّبرك نيست، بلكه وسيله-٣ 

 »لعّلكم تعقلون... الكتاب المبين«. ها بايد روشن و روشنگر، هدفدار و هدايتگر باشد  نوشته-٤ 

   

 )٣( آيه 

 َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَمآ َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَك َهَذا اْلُقْرَءاَن َوِإن ُآنَت ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِليَن» ٣  «

آنيم، در حالى آه تو پيش از    ما با اين قرآن آه به تو وحى آرديم بهترين داستان را بر تو بازگو مى

 .خبران بودى ىآن، از ب

 :ها   نكته

 .هم به معناى داستان و هم نقل داستان است» قّصه«جمع » َقَصص   «

زيرا داستان، تجّسم عينى زندگى يك ُاّمت و .   قّصه و داستان در تربيت انسان سهم بسزايى دارد

ان آشنا هاست و هر چه با تاريخ و سرگذشت پيشيني ى مّلت تاريخ آئينه. تجربه عملى يك مّلت است

حضرت على عليه السالم به فرزندش امام حسن . ايم باشيم، گويا به اندازه عمر آنان زندگى آرده

ام و به آنها آگاهم، آه گويا با آنان  من در سرگذشت پيشينيان چنان مطالعه آرده! فرزندم: فرمايد مى

 .٣١ نهج البالغه، نامه (ام ى آنها عمر آرده ام و به اندازه زيسته

 

معموًال . يد يكى از داليل اثرگذارى قّصه و داستان بر انسان، تمايل قلبى او به داستان باشد شا

هاى تاريخى وداستانى در طول تاريخ فرهنگ بشرى رونق خاصى داشته و قابل فهم و درك  آتاب

براى اآثر مردم بوده است، در حالى آه مباحث استداللى و عقالنى را گروه اندآى پيگيرى 

 .اند هآرد مى



اطالق شده است و اين منافاتى ندارد آه در ميان آتب » احسن القصص«  در روايات، به آّل قرآن 

» احسن القصص«هاى قرآن، اين سوره  باشد و در ميان سوره» القصص احسن«آسمانى، قرآن 

 . تفسير آنزالدقائق(باشد

 

 :ها هاى قرآن با ساير داستان   تفاوت داستان

 »نحن نقّص«. ند استگو خداو  قّصه-١ 

هاى گذشته  هدفى بس بلند و آن ارشاد و هدايت انسان از طريق تجربه اّمت.  هدفدار است-٢ 

است آه چگونه بعضى به خاطر ايمان و صبر و تقوى عزيز شدند و گروه ديگرى به خاطر هوسها و 

رامش و دلدارى ها به انسان آ با نقل اين داستان. ها و تكّبرها و حسدها ذليل گشتند لجاجت

نقّص عليك من انباء الّرسل «: فرمايد قرآن در اين باره مى. دهد تا در مقابل نا ماليمات پايدار بماند مى

 .١٢٠  هود، (»به فؤادك مانثّبت

 

 .١٣  آهف، (»نحن نقّص عليك نبأهم بالحّق«.  حّق است، نه خيال-٣ 

 

 .٧  اعراف، (»فلنقصّن عليهم بعلٍم«.  بر اساس علم است، نه گمان-٤ 

 

 .١٧٦  اعراف، (»فاقصص القصص لعّلهم يتفّكرون«. ى تفّكر است، نه تخدير  وسيله- ٥ 

 

 .١١١  يوسف، (»لقد آان فى قصصهم عبرة«.  وسيله عبرت است، نه تفريح وسرگرمى-٦ 

 

 :است، زيرا» احسن القصص «  داستان حضرت يوسف، 

 »بما اوحينا«. هاست داستان چون از سرچشمه وحى است، از معتبرترين -١ 

 .شود ترين جهاد است، مطرح مى  در اين داستان، جهاد با نفس آه بزرگ-٢ 

صبر، ايمان، تقوى، . ( قهرمان داستان، نوجوانى است آه تمام آماالت انسانى را در خود دارد-٣ 

 .)عفاف، امانت، حكمت، عفو و احسان آه در البالى تاريخ يوسف خواهيم خواند

رسد، برادران توبه  يوسف به حكومت مى. شوند هاى داستان، خوش عاقبت مى مام چهره ت-٤ 

ها و  يابد و دلتنگى آورد، آشور قحطى زده نجات مى آنند، پدر بينايى خود را بدست مى مى

 .شود ها به وصال و محّبت تبديل مى حسادت



فراق و وصال، غم و شادى، : اند اى از اضداد در آنار هم طرح شده  در اين داستان مجموعه- ٥ 

قحطى و پرمحصولى، وفادارى و جفاآارى، مالك و مملوك، چاه و آاخ، فقر و غنا، بردگى و سلطنت، 

 .آورى و بينايى، پاآدامنى و اتهام ناروا بستن

 :زيرا. است» َاحسن«هاى الهى، بلكه تمام آارهاى خداوند،    نه فقط داستان

 .١٤  مؤمنون، (»ن الخالقيناحس«.  بهترين آفريدگار است-١ 

 

 .٢٣  زمر، (»نّزل احسن الحديث«.  بهترين آتاب را دارد-٢ 

 

 .٦٤  غافر، (»فاحسن صورآم«. گر است  بهترين صورت-٣ 

 

 .١٢٥  نساء، (»و من احسن دينًا مّمن اسلم وجهه هللا«. آند  بهترين دين را ارائه مى-٤ 

 

 .٣٨  نور، (»اللَّه احسن ما عملواليجزيهم «. دهد   بهترين پاداش را مى- ٥ 

 

ليبلوآم اّيكم احسن «. ها، خداوند بهترين عمل را از انسان خواسته است  و در برابر اين بهترين

 .٧  هود، (»عمًال

 

 :ها   پيام

نا گفته پيداست آه هرچه قّصه گو و نويسنده آن، . گو خداوند است هاى قرآن، قّصه  در داستان-١  

 »نحن نقّص«. تر باشد، اثر آالمش بيشتر خواهد بود نمعتبرتر و مطمئ

قرآن قبل از شروع قّصه، مقّدمه . ( از نظر روانى و تربيتى، براى تأثير بهتر، بايد مقّدمه چينى آرد-٢ 

خواهم قصه بگويم، آن هم بهترين قّصه تا در انسان انگيزه شنيدن و خواندن را  آند آه مى چينى مى

 » عليك احسن القصصنحن نقّص«.) تقويت آند

 »احسن القصص بما اوحينا«.  بهترين داستان، آن است آه بر اساس وحى باشد-٣ 

. خبر و ناآشنا بود  پيامبرصلى اهللا عليه وآله قبل از نزول وحى، نسبت به سرگذشت يوسف بى-٤ 

 »لمن الغافلين...«

 » لغافلينمن قبله لمن ا«. هاست خبرى ها و بى  قرآن، برطرف آننده غفلت- ٥ 

   

 )٤( آيه 

 ِإْذ َقاَل ُيوُسُف ِلَأِبيِه َيآ َأَبِت ِإنِّى َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َآْوَآبًا َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلى َساِجِديَن» ٤  «



يازده ستاره با خورشيد و ماه ) در خواب(همانا من ! اى پدر:   آنگاه آه يوسف به پدر خويش گفت

 .آنان ديدم آنها را در برابر خود سجدهديدم، 

 :ها   نكته

اى  دهد و نسبت به آينده شود آه او را بشارت مى    داستان حضرت يوسف با خوابى شروع مى

 .سازد تا او را در مسير تربيت الهى صابر و بردبار گرداند روشن اميدوار مى

 .ليهم السالم استع   حضرت يعقوب، فرزند حضرت اسحاق و او نيز فرزند ابراهيم

 .البيان  تفسير مجمع( يوسف و بنيامين از يك مادر و ساير برادرانش از مادر ديگرى بودند

 

  خواب اولياى الهى، متفاوت است؛ گاهى نيازمند تعبير است، مثل خواِب حضرت يوسف و گاهى به 

شود تا اسماعيل را   مىمانند خواب حضرت ابراهيم آه مأمور. تعبير نياز ندارد، بلكه عين واقع است

 . ذبح آند

 :ها   پيام

قال «.  فرزندان، بايد به درايت و دلسوزى پدر اعتماد و در مسائل زندگى با او مشورت آنند-١  

 »يوسف البيه

 »يا َابت«.  پدران و مادران، معموًال بهترين مرجع براى حّل مشكالت فرزندان هستند-٢ 

ى صميمّيت، رحمت و شفقت است،  هايى آه نشانه كديگر، از واژه پدران و فرزندان در خطاب به ي-٣ 

 »يا َابت«. استفاده آنند

 »يا َابت«. آنند، توّجه آنند هايى آه فرزندانشان براى آنان نقل مى  والدين به خواب-٤ 

 »اّنى رأيت«. هاى دريافت حقايق است  گاهى رؤيا وخواب ديدن، يكى از راه- ٥ 

مثًال خورشيد نشان پدر، ماه تعبير از مادر و . (شوند اشيا، نماد حقايقى مى در خواب و رؤيا، -٦ 

 »...رأيت احد عشر آوآبًا«.) ستارگان نشان برادران است

 »رأيُت«. نما است  رؤياى اولياِى خدا، واقع-٧ 

 .تكرار شده است تا بگويد حتمًا ديدم و گمان نشود ماجرا خيالى بوده است» رأيُت« در اين آيه 

عليه السالم در خواب چنان ديد آه خورشيد و ماه و ستارگان، همانند موجودات داراى   يوسف- ٨ 

 )رود براى موجودات عاقل بكار مى» رأيتهم«در » ُهم«ضمير . (آنند عقل، بر او سجده مى

رأيتهم لى «. شوند ها مى گاه ديگر انسان رسند آه قبله هاى برگزيده، به مقامى مى  انسان-٩ 

 »دينساج

 »ساجدين «. دارد  گاهى در نوجوان، استعدادى هست آه بزرگترها را به تواضع وامى-١٠ 

 شروع داستان با رؤيا و پايان آن با تعبير شدن آن رؤيا، از بهترين روشها براى نوشتن داستان و -١١ 

 » رأيتهم لى ساجدين-احسن القصص «. سناريو است



   

 نى رؤيا و خواب ديد   سخنى درباره

بشرى من اللَّه، تحزين من الشيطان، و : الرؤيا ثالثة«: فرمايد   پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله مى

 .٤٤١، ص ١٤  بحار، ج (»اّلذى يحدث به االنسان نفسه فيراه فى منامه

يا بشارتى از سوى خداوند است، يا غم و اندوهى از طرف شيطان :  خواب بر سه قسم است

 .بيند وزمره انسان است آه در خواب آنرا مىاست و يا مشكالت ر

ها دانسته و همانند  ها و شكست شناسان، خواب ديدن را در اثر ناآامى  برخى از دانشمندان و روان

و برخى ديگر خواب را تلقيِن » شتر در خواب بيند پنبه دانه«: اند آه المثلى قديمى استناد آرده ضرب

و » دور از شتر بخواب تا خواب آشفته نبينى«: گويد ى آه مىالمثل اند، بر اساس ضرب ترس گرفته

 . اند بعضى ديگر خواب را جلوه غرائز واپس زده دانسته

 .ها با يك تحليل، قابل بررسى نيستند  البّته بايد به اين نكته توجه داشت آه همه خواب

 : اند بينند چند دسته   آسانى آه خواب مى

ل و مجردى دارند و بعد از خواب رفتِن حواس، با عالم ديگرى مرتبط  دسته اّول، آسانى آه روح آام

هاى سالم، با  نظير تلويزيون. (آنند شده و حقايقى را صاف و روشن از دنياى ديگر دريافت مى

ها آه  اينگونه خواب.) گيرد اى را از نقاط دور دست مى دار آه امواج ماهواره هاى مخصوص جهت آنتن

 .ف است، نيازى به تعبير ندارددريافت مستقيم و صا

 دسته دّوم، آسانى هستند آه داراى روح متوسط هستند و در عالم رؤيا، حقايق را ناصاف و همراه 

آه بايد مفّسرى در آنار دستگاه گيرنده، ماجراى فيلم را توضيح . (آنند با تشبيه و تخّيل دريافت مى

 .)دهد وبه عبارتى، عالمى آن خواب را تعبير آند

دسته سّوم، آسانى هستند آه روح آنان به قدرى متالطم و ناموزون است آه خواب آنها مفهومى  

اين نوع .) آورد هاِى پراآنده و پربرفك تلويزيونى، آه آسى چيزى از آن سر درنمى نظير صحنه. (ندارد

 .تعبير شده است» اضغاث احالم«رؤياها آه قابل تعبير نيستند، در قرآن به 

 :از جمله. هاى مختلف، از رؤياهايى نام برده آه حقيقت آنها به وقوع پيوسته است سوره  قرآن در 

ى يازده ستاره و ماه و خورشيد بر او آه با رسيدن او  عليه السالم درباره سجده رؤياى يوسف:  الف

 .به قدرت و تواضع برادران و پدر و مادر در برابر او تعبير گرديد

 همين ٤١ى آن در آيه   يوسف آه يكى از آنها آزاد وديگرى اعدام شد و قّصهرؤياى دو يار زندانِى:  ب

 .سوره خواهد آمد

 .رؤياى پادشاه مصر درباره گاِو الغر و چاق آه تعبير به قحطى و خشكسالى بعد از فراخ شد:  ج

ر به رؤياى پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله درباره عدد اندك مشرآان در جنگ بدر آه تعبي:  د

 .٤٣ انفال، (شكست مشرآان شد



 

رؤياى پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله درباره ورود مسلمانان با سر تراشيده به مسجدالحرام، :  ه

 .٢٧  فتح، (آه با فتح مكه و زيارت خانه خدا تعبير شد

 

ينا الى ُاّمك اذ اوح«. رؤياى مادر حضرت موسى آه نوزادش را در صندوق گذاشته و به آب بياندازد:  و

 .٣٩ - ٣٨  طه، (» َان اقذ فيه فى التابوت مايوحى

 . آه روايات بر اين داللت دارند آه مراد از وحى در اينجا، همان رؤياست

 .١٠ صافات، (رؤياى حضرت ابراهيم در مورد ذبح فرزندش حضرت اسماعيل:  ز

 

اند آه  رؤيا از امورى مطلع شدهشناسيم آه در   از قرآن آه بگذريم در زندگى خود، افرادى را مى

 . رسد دست انسان به صورت عاّدى به آن نمى

آتابى نزدم امانت بوده، : الجنان، به خواب فرزندش آمد و گفت  حاج شيخ عباس قمى صاحب مفاتيح

وقتى بيدار شد به سراغ آتاب رفت، با . آنرا به صاحبش برگردان تا من در برزخ راحت باشم

خواست از خانه بيرون برود،  وقتى مى.  گفته بود تطبيق داشت، آن را برداشتهايى آه پدر نشانه

او آتاب را به صاحبش برگرداند و چيزى نگفت، دوباره پدرش . آتاب از دستش افتاد و آمى ضربه ديد

چرا به او نگفتى آتاب تو ضربه ديده تا اگر خواست خسارت بگيرد و يا رضايت : به خواب او آمد و گفت

 .دهد

   

 )٥( آيه 

  ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوْا َلَك َآْيدًا ِإنَّ اْلشَّْيَطاَن ِلْلِإْنَساِن َعُدوٌّ مُِّبيٌن َقاَل َيا ُبَنىَّ َلا َتْقُصْص ُرْءَياَك َعَلى» ٥  «

) خطرناك(اى  خوابت را براى برادرانت بازگو مكن، آه برايت نقشه! اى پسر آوچكم: گفت) يعقوب  (

 .ا شيطان، براى انسان دشمنى آشكار استهمان. آشند مى

 :ها   نكته

آردند، اين همه آتب  اگر مسلمانان به مفاد اين آيه عمل مى.    يكى از اصول زندگى، رازدارى است

گرفت و به اسم  هاى ما، در موزه آشورهاى خارجى جاى نمى خطى، آثار علمى، هنرى و عتيقه

شدند و در اثر سادگى يا   امكانات و منافع ما آگاه نمىآارشناس، ديپلمات و جهانگرد از منابع و

 .گرفت خيانت، اسرارمان در اختيار آسانى آه دائمًا در حال آيد ومكر عليه ما هستند، قرار نمى

ى تيزهوشى    حضرت يوسف، خواب خود را دور از چشم برادران، به پدر گفت، آه اين خود نشانه

 .اوست

 :ها   پيام



 »يا بنّى«. با مهربانى مورد خطاب قرار دهيد فرزندان را-١  

اى صميمانه با فرزندان داشته باشند تا فرزندان بتوانند سخن خود را با   پدر و مادر بايستى رابطه-٢ 

 »يا بنىَّ«. آنان مطرح آنند

 »...يا بنّى ال تقصص«.  خطر حسادت در محيط خانه و جامعه را به فرزندان گوشزد آنيم-٣ 

 »يا بنّى ال تقصص«. آى و در خانواده، رازدارى را به فرزندان بياموزيم از آود-٤ 

. بندى شود و اطالعات محرمانه و غيرمحرمانه از هم جدا گردد ها و اطالعات، بايد طبقه  دانسته- ٥ 

 »ال تقصص«

 »ال تقصص«.  هر حرفى را به هر آسى نزنيم-٦ 

 »ال تقصص«. آارى روا و الزم استها،   آتمان فضايل به خاطر جلوگيرى از حسادت-٧ 

 »ال تقصص«.  با پى بردن به استعداد يك فرزند، آن را با ساير فرزندان مطرح نكنيم- ٨ 

 »ال تقصص«.  در معّرفى افراد تيزهوش ونابغه، بايد احتياط آرد-٩ 

د بازگو ها در بيدارى، نيز نباي  اگر گاهى اوقات رؤيا، قابل گفتن نيست، پس بسيارى از ديده-١٠ 

 »ال تقصص«. شود

 »ال تقصص رؤياك«.  حضرت يعقوب نيز داراى علم و موهبت تعبير خواب بوده است-١١ 

نگفتن خواب به برادران، نوعى پيشگيرى از تحريك حسادت . ( پيشگيرى بهتر از درمان است-١٢ 

 »ال تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا«) است

يا «. اخالقى همچون حسد و حيله ميان فرزندان مطرح است در خانواده انبيا نيز، مسايل ضد-١٣ 

 »...فيكيدوا... بنّى ال تقصص

 »فيكيدوا... ال تقصص«. ور نكنيم هاى حسادت را شعله  زمينه-١٤ 

... ال تقصص«. گردد  حسادت، موجب ناديده گرفته شدن حقوق حّتى حّق خويشاوندى مى-١٥ 

 »فيكيدوا

اگر .  آه از خواب وى و مقام آينده او اطالعى نداشتند، چنان آردندعليه السالم  برادران يوسف-١٦ 

 »فيكيدوا... ال تقصص«! آردند؟ يافتند چه مى اطالع مى

 »فيكيدوا... ال تقصص«. نگرى، صفتى ارزنده است  آينده-١٧ 

ى آرى برخ» فيكيدوا... ال تقصص«.  افشاى اسرار و برخى اخبار، تبعات بدى را به دنبال دارد-١٨ 

 . اندازد اسرار به قدرى مهم هستند آه افشاى آن زندگى فرد يا افرادى را به مخاطره مى

 »فيكيدوا لك آيدًا«.  در موارد مهم و حّساس بايد خطر را قبل از وقوع آن گوشزد آرد-١٩ 

.  حضرت يعقوب در مورد آيد برادران نسبت به يوسف در صورت بازگو شدن رؤيا اطمينان داشت-٢٠ 

 »يدوا لك آيدًافيك«



َفَيكيدوا َلك «. ها مانعى ندارد برداشتن از خصلت  در مسايل مهم، گاهى اظهار سوءظن و يا پرده-٢١ 

 »َآيدا

 الزم است والدين، از روحيات فرزندانشان نسبت به هم آگاه باشند تا بتوانند به طور شايسته -٢٢ 

 »َفَيكيُدوا َلك َآيدًا«. مديرّيت داشته باشند

 »انَّ الَشْيطان...فيكيدوا«. يد وحيله، آارى شيطانى است آ-٢٣ 

حسادت برادران، زمينه را براى . (يابد هاى درونى بر ما سلطه مى  شيطان با استفاده از زمينه-٢٤ 

اّن الشيطان لالنسان عدو ... فيكيدوا «.) بروز دشمنى شيطان نسبت به يوسف فراهم ساخت

 »مبين

اّن الشيطان لالنسان عدّو «. ، حّتى اگر انسان پيامبرزاده باشد شيطان دشمن انسان است-٢٥ 

 »مبين

اّن الشيطان لالنسان عدّو «.  از آودآى، شيطان را به آودآان معّرفى و نقش او را بيان نماييد-٢٦ 

 »مبين

   

 )٦( آيه 

 َءاِل َيْعُقوَب َآَمآ َأَتمََّها   ُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعلىَوَآَذِلَك َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمن َتْأِويِل اْلَأَحاِديِث َو» ٦  «

  َأَبَوْيَك ِمن َقْبُل ِإْبَراِهيَم َو ِإْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم َعَلى

سازد و  تو را آگاه مى) و سرانجام امور(ها  گزيند و از تعبير خواب   و اينگونه پرودگارت تو را برمى

همان گونه آه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و . آند  را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام مىنعمتش

 .همانا پرودگارت داناى حكيم است. اسحاق تمام آرد

 :ها   نكته

به معناى » حديث«جمع » احاديث«آلمه .    تأويل خواب به معناى بياِن باطن و تعبير خواب است

آند، به خواب نيز حديث  نسان رؤياى خود را براى ديگران نقل مىاز آنجايى آه ا. نقل ماجراست

 .اند گفته

 .دهد اش خبر مى آند و از آينده   حضرت يعقوب در اين آيه، خواب فرزندش يوسف را براى او تعبير مى

 :ها   پيام

 »َيجتبيك«.  پيامبران، برگزيدگان خداوند هستند-١  

كن است آسى از نظر سّنى آوچك باشد ولى از نظر  ارزش انسان به سن و سال نيست، مم-٢ 

 »يجتبيك رّبك«.) تر از برادرانش بود همچون يوسف آه آوچك. (ها واالتر باشد ها و ارزش خصلت

ى يوسف را  همان گونه آه حضرت يعقوب، آينده. (بينند  اولياى خدا از يك خواب، آينده افراد را مى-٣ 

 » وُيَعلِّمكَيجتبيك َرّبك«) از خواب او فهميد



هاى آليدى و اساسى را نبايد به هر آس آموخت؛ اّول بايد افراد اليق را   علوم مهم و دانش-٤ 

يعنى » يجتبيك«: خداوند در اين آيه، اول فرمود. (گزينش آرد و سپس علوم را در اختيار آنان قرار داد

 »جتبيك رّبك و يعّلمكي«.) يعنى به تو آموزش داد» يعّلمك«: تو را گزينش آرد، بعد فرمود

 »يجتبيك رّبك و ُيعّلمك«.  علم، از بهترين هداياى الهى به برگزيدگان خود است- ٥ 

 »يعّلمك«.  انبيا، شاگردان خداوند هستند-٦ 

 »ُيعّلُمك من تأويل االحاديث«. آند  تعبير خواب، از امورى است آه خداوند به انسان عطا مى-٧ 

 »يعّلمك من تأويل االحاديث«. هاى صادقانه است  با غيب، رؤياها و خواب از جمله راههاى ارتباط- ٨ 

من «ى  در جمله» من«ى  آلمه. (عليه السالم نيز محدود بوده است  علم آموخته شده به يوسف-٩ 

 )، به معناى بخشى از علم تعبير خواب است»تأويل االحادث

، رسيدن »يّتم نعمته« تمام آردن نعمت در مراد از. (هاست  مقام نبّوت و حكومت، سرآمد نعمت-١٠ 

 )يوسف به مقام نبّوت است

با اينكه (» َاَبويك من قبل ابراهيم و اسحاق«.  در فرهنگ قرآن، اجداد در حكم پدر هستند-١١ 

پدران تو : فرمايد حضرت ابراهيم و اسحاق جّد يوسف بود، ولى خداوند در اين آيه به يوسف مى

 .)ابراهيم و اسحاق

 علم و هدايت و لياقت يك فرد عالوه بر خود او براى خانواده و خويشاوندان او نيز نعمت و -١٢ 

 »يّم نعمته عليك و على آل يعقوب«. موهبت الهى است

يتّم نعمته «.  اتمام نعمت بر آل يعقوب نشان از توبه آردن و عاقبت به خيرى برادران يوسف دارد-١٣ 

 »عليك و على آل يعقوب

خداوند تو را : فرمايد زيرا در آغاز آيه مى. اب انبيا، بر اساس علم و حكمت الهى است انتخ-١٤ 

 »عليٌم حكيٌم«: فرمايد ولى آخر آيه مى» يجتبيك«انتخاب آرد، 

   

 )٧( آيه 

 َلَقْد َآاَن ِفى ُيوُسَف َوِإْخَوِتِه َءاَياٌت لِّلسَّآِئِليَن» ٧  «

براى ) از حاآم شدن اراده خداوندى(هايى  ش نشانهيوسف و برادران) داستان(  به تحقيق در 

 .جويندگان است

 :ها   نكته

نمايى خداوند به چشم  هاى زيادى از قدرت    در داستان زندگى حضرت يوسف، آيات و نشانه

ى عبرت و پند براى اهل تحقيق و جستجو است؛ از آن جمله  خورد، آه هر آدام از آنها مايه مى

 تشخيص و اطالع يافتن يعقوب از -٣.  علم تعبير خواب-٢.  و رمز حضرت يوسف خواب پر راز-١: است

 نابينا شدن و دوباره بينا شدن حضرت - ٥.  در چاه بودن و آسيب نديدن-٤. آينده فرزند خود



 پاك بودن و - ٨.  زندان رفتن و به حكومت رسيدن-٧.  قعر چاه و اوج جاه-٦. عليه السالم يعقوب

 -١٢.  زندان براى فرار از گناه-١١.  بردگى و پادشاهى-١٠.  فراق و وصال-٩. دنتهمت ناپاآى شني

 .بزرگوارى و عفو سريع برادران خطاآار و دهها نكته ديگر آه در آيات آينده خواهيم خواند

 هايى قابل طرح است آه پاسخ هر آدام روشنگر راه زندگانى است؛ ها، سؤال  در آنار اين نشانه

 !آشاند؟ دت، انسان را به برادرآشى مى چگونه حسا-١ 

 !شوند؟  چگونه ده نفر در يك خيانت، هم رأى و هم داستان مى-٢ 

 !آند؟  چگونه يوسف با بزرگوارى از مجازات برادران خيانتكار خود، صرف نظر مى-٣ 

 دهد؟  چگونه انسان با ياد خدا، زندان را بر لّذت گناه ترجيح مى-٤ 

صلى اهللا عليه وآله در محاصره شديد اقتصادى و  نازل شد آه پيامبر اآرم  اين سوره، در زمانى 

اگر بعضى ! ى دلدارى شد آه اى پيامبر اجتماعى قرار گرفته بود و اين داستان براى حضرت، مايه

ولى عاقبت عّزت نصيب ! بستگانت ايمان نياوردند ناراحت مباش، برادران يوسف او را به چاه انداختند

 .ى روشن با تواست رى آيندهآ. يوسف شد

 :ها   پيام

برادران يوسف به خاطر . شكند  حسد، مرز خانواده و عواطف خويشاوندى را نيز درهم مى-١  

لقد آان فى يوسف و «. ى ارزشها را زير پاگذاشتند و عليه برادر خود توطئه آردند حسادت، همه

 »اخوته

فرمايد در  در اين آيه مى.  و عبرت گرفتن آماده آنيد قبل از بيان داستان، شنونده را براى شنيدن-٢ 

لقد آان فى يوسف و اخوته آيات «. هاى مهمى براى جويندگان وجود دارد داستان يوسف نشانه

 »للسائلين

 »آيات للسائلين«.  پرسش و طرح سؤال از جمله راههاى رسيدن به حقيقت است-٣ 

. بريم از درسهاى قرآن استفاده آامل نمىى شنيدن و عاشِق آموختن نباشيم،   تا تشنه-٤ 

 »ِللّسائلين «

 »للسائلين«. دهد هاى زندگى مردم را مى هاى قرآن، پاسخ سؤال  داستان- ٥ 

   

 )٨( آيه 

 يٍن َأِبيَنا ِمنَّا َو َنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأَباَنا َلِفى َضَالٍل مُِّب ِإْذ َقاُلوْا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى» ٨  «

نزد پدرمان از ما آه گروهى نيرومند ) بنيامين(همانا يوسف و برادرش : گفتند) برادران او(  آنگاه آه 

 .در گمراهى روشنى است) در اين عالقه به آن دو(همانا پدرمان . ترند هستيم محبوب

 :ها   نكته



يك بدن، از » اعصاب «گويند، زيرا با وحدت و همبستگى همچون به گروه مّتحد و قوى مى» ُعصبة   «

 .آنند همديگر حمايت مى

عالقه . از يك مادر و بقيه از مادرى ديگر بودند) يوسف و بنيامين(  دو نفر از پسران حضرت يعقوب، 

پدر به يوسف، به دليل خردسال بودن يا به دليل آماالتى آه داشت، موجب حسادت برادران شده 

نشان دادند آه دچار غرور و تكّبر شده و در اثر » حن عصبةو ن«: آنها عالوه بر حسادت با گفتن. بود

 .آنند اين غرور و حسد، پدر را مّتهم به اشتباه و انحراف در مهر ورزى به فرزندان مى

چون خود محبوب . آورند   افرادى در جامعه، به جاى آنكه خود را باال ببرند، بزرگان را پايين مى

 .شكنند ها را مى نيستند، محبوب

ولى تفاوت؛ برترى بر . تبعيض؛ برترى دادن بدون دليل است. فرق است ميان تبعيض و تفاوت  

هاى يك معّلم، تفاوت دارد، ولى اين تفاوت حكيمانه است، نه  مثًال نمره. اساس لياقت است

ى حضرت يعقوب به يوسف، حكيمانه بود نه ظالمانه، ولى برادران يوسف، اين عالقه  عالقه. ظالمانه

 »اّن ابانا لفى ضالل مبين«: دليل پنداشتند و گفتند بىرا 

شود؛ حضرت يعقوب، يوسف را خيلى دوست داشت و  ى زياد، سبب دردسر مى   گاهى عالقه

چنانكه عالقه زليخا به يوسف، به . همين امر موجب حسادت برادران و افكندن يوسف در چاه شد

من : فته اخالق يوسف شده بود، وقتى به او گفتبان آه شي لذا زندان. زندانى شدن يوسف انجاميد

 تفسير (ترسم اين دوستى نيز بالئى به دنبال داشته باشد مى: يوسف گفت. تو را دوست دارم

 .السّتين الجامع

 

  

 :ها   پيام

گردد افراد بزرگسال سن و شخصّيت خود را فراموش آرده و با آودآان آينه   حسادت موجب مى-١  

احّب ... ليوسف«) تر بود، بزرگترها به او حسادت ورزيدند توّجه به اينكه يوسف آوچكبا . (توزى آنند

 »الى ابينا

احّب الى ابينا «. شود ور مى  اگر فرزندان احساس تبعيض آنند، آتش حسادت در ميان آنان شعله-٢ 

 »مّنا

توجهى  ها از آم انسان.  عشق وعالقه به محبوب شدن، در نهاد هر انسانى وجود دارد-٣ 

برادران يوسف، عشق پدر به يوسف را (» احّب الى ابينا«. برند مهرى ديگران به خود، رنج مى وبى

 )آردند مهرى به خود تصّور مى نوعى بى

يوسف : گفتند برادران مى(» احّب الى ابينا مّنا«.  حضرت يعقوب به همه فرزندان محّبت داشت-٤ 

 )تر است، يعنى ما نيز محبوب هستيم محبوب



) برادران قدرت بيشترى داشتند، ولى محبوبّيت بيشترى نداشتند. (آورد  زور وقدرت، محّبت نمى- ٥ 

 »و نحن عصبة... احّب... ليوسف«

 »نحن عصبة«. شود  اّتحاد و با هم بودن، سبب احساس نيرومندى و قدرت مى-٦ 

ط را سريعتر فراهم گرايى، اگر بدون رهبرى صحيح و خداپسندانه باشد، عوامل سقو  گروه-٧ 

 )نشان انسجام است، ولى انسجامى رها وبدون رهبرى صحيح» و نحن عصبة«. (آند مى

برادران، هم . (آند  انسان براى ارتكاب خطا و گناه، اّول خود را توجيه و آار خود را تئوريزه مى- ٨ 

و با اين » ا لفى ضاللاّن ابان«و هم پدر را منحرف، » و نحن عصبة«دانند،  خود را مّتحد و قوى مى

 .)آنند دليل، حسادت خود را توجيه مى

نحن عصبة اّن «. دهند  جوانان نوعًا خود را عقل آل دانسته و به نظرات پدران آمتر اهمّيت مى-٩ 

 »ابانا لفى ضالل مبين

 »نحن عصبة اّن ابانا لفى ضالل مبين«. آند  احساس قدرت و نيرومندى عقل را آور مى-١٠ 

اش  اگر عيار فقط قدرت و تعداد شد، نتيجه. (ارهاى نادرست، نتايج نادرست به دنبال دارد معي-١١ 

 »اّن ابانا لفى ضالل مبين«.) شود نسبت دادن انحراف به اقّليت مى

. دهند  خودخواهان عوامل ناآامى را به جاى آن آه در خود جستجو آنند به ديگران نسبت مى-١٢ 

 )پدر ما در گمراهى است: به جاى آنكه بگويند ما حسوديم، گفتند(» اّن ابانا لفى ضالل مبين«

شكند و فرزندان به پيامبرى آه پدرشان  را نيز مى) پيامبرى وپدرى( حسادت، مرز نبّوت وُابّوت -١٣ 

 »اّن ابانا لفى ضالل مبين«. دهند عدالتى مى است، نسبت انحراف و بى

 در عين انحراف و خطاآارى خود، ديگران را  غفلت انسان ممكن است به جايى برسد آه-١٤ 

گر بدانند، پدر را منحرف  برادران يوسف به جاى آنكه خود را حسود و توطئه. (خطاآار قلمداد آند

 »اّن ابانا لفى ضالل مبين«.) دانستند

   

 )٩( آيه 

  َو َتُكوُنوْا ِمن َبْعِدِه َقْومًا َصاِلِحيَنُاْقُتُلوْا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرضًا َيْخُل َلُكْم َوْجُه َأِبيُكْم» ٩  «

يوسف را بكشيد يا او را به سرزمينى دور بيافكنيد تا توّجه پدرتان :) برادران به يكديگر گفتند  (

 .گروهى شايسته باشيد) با توبه(مخصوص شما شود و پس از انجام طرح 

 :ها   نكته

حال : اگر پيش خود گفت.  حسادت، ُبخل، ايثار، غبطه:   انسان در برخورد با نعمت، چهار حالت دارد

فقط ما برخوردار از : اگر گفت. آه ما فالن نعمت را نداريم، ديگران هم نداشته باشند، حسادت است

ديگران از نعمت برخوردار باشند، اگر چه : اگر گفت. اين نعمت باشيم ولى ديگران نه، اين ُبخل است



حاال آه ديگران از نعمت برخوردارند، اى : اگر گفت.  اين ايثار استبه قيمتى آه ما محروم باشيم،

 .شديم، اين غبطه است مند مى آاش ما هم بهره

آنم و آنها را روى زانو  من گاهى به بعضى از فرزندانم محّبت مى:   امام باقرعليه السالم فرمودند

ادا عليه ساير فرزندانم حسادت نشانم، در حالى آه استحقاق اين همه محّبت را ندارند، تا مب مى

 .٧٨، ص ٧٤ تفسير نمونه به نقل از بحار، ج (بورزند و ماجراى يوسف تكرار شود

 

 :ها   پيام

 »اقتلوا... احّب... ليوسف«. آشاند  فكر خطرناك، انسان را به آار خطرناك مى-١  

گرچه . (دهد ق مى احساس تبعيض در محّبت از طرف فرزندان، آنها را تا حّد برادرآشى سو-٢ 

دليل نبود، بلكه به خاطر آماالت او بود، ولى برادران احساس تبعيض  شّدت عالقه پدر به يوسف بى

احّب الى «) دليل است وهمين احساس، آنان را به توطئه وادار آرد ى بى آردند وخيال آردند عالقه

 »اقتلوا... ابينا

 »اقتلوا يوسف«. ب، بهترين راه است از منظر آوته نظران، حذف فيزيكى و آشتن رقي-٣ 

 »اقتلوا يوسف«. دهد  حسادت، انسان را تا برادرآشى سوق مى-٤ 

. گيرند  گناهكاران يكديگر را در انجام گناه وسوسه آرده و از همداستانى با يكديگر نيرو مى- ٥ 

 »او اطرحوه... اقتلوا«) دادند برادران به يكديگر دستور بكشيد و بيفكنيد مى(

برادران . (ترين خطرات و انحرافات است  انسان، خواهان محبوبّيت است و آمبود محّبت مايه بزرگ-٦ 

 »يخل لكم وجه ابيكم«.) شود با نابودى يوسف، توّجه پدرتان مخصوص شما مى: گفتند

يخل لكم وجه ... اقتلوا يوسف«. از دل برود هر آنچه از ديده برفت: آنند آه  حسودان گمان مى-٧ 

آردند اگر پدر يوسف را نبيند، از فكر يوسف بيرون خواهد رفت و تمام  برادران گمان مى(» كمابي

 )فكرش در ما متمرآز خواهد شد

ان الذين آمنوا و عملوا «آند؛   با اينكه قرآن راه آسب محبوبّيت را ايمان و عمل صالح معّرفى مى- ٨ 

ا شيطان، راه محبوب شدن را برادرآشى  اّم)٩٦  مريم، (،»الصالحات سيجعل لهم الّرحمن وّدا

 »يخل لكم وجه ابيكم ... اقتلوا«. آند ترسيم مى

يخل لكم وجه ... اقتلوا «. شود ها براى او مى آند با نابود آردن ديگران، نعمت  حسود خيال مى-٩ 

 »ابيكم 

 »من بعده قومًا صالحين و تكونوا «. آند ى توبه در آينده، راه گناه امروز را باز مى  شيطان با وعده-١٠ 

آرى، .  علم و آگاهى، هميشه عامل دورى از انحراف نيست، بلكه ايمان و تقوا الزم است-١١ 

اّما اقدام » تكونوا من بعده قومًا صالحين«دانستند؛  برادران با آنكه قتل يا تبعيد يوسف را بد مى

 .آردند



. يب دادن وجدان و گشودن راه گناه است سخن از توبه با قصد گناه قبل از انجام گناه، فر-١٢ 

تكونوا «) شويم شما يوسف را نابود آنيد بعد با توبه از افراد صالح مى: گفتند برادران به يكديگر مى(

 »من بعده قومًا صالحين

   

 )١٠( آيه 

 َيْلَتِقْطُه َبْعُض السَّيَّاَرِة ِإن ُآنُتْم   َقاَل َقآِئٌل مِّْنُهْم َلا َتْقُتُلوْا ُيوُسَف َوَأْلُقوُه ِفى َغَياَبِت اْلُجِب» ١٠  «

 َفاِعِليَن

خانه چاه  يوسف را نكشيد و اگر قصد اين آار را داريد، او را به نهان: اى از ميان آنان گفت   گوينده

 .او را برگيرند) آنند آه از آنجا عبور مى(ها  بيفكنيد تا بعضى آاروان

 :ها   نكته

نيز به » َغيابت«آلمه . چين نشده باشد اهى است آه سنگبه معناى چ» ُجّب«   آلمه 

دهند آه اگر از باال نگاه شود ديده  ى چاه، نزديك آب قرار مى گويند آه در ديواره هايى مى طاقچه

 .شود نمى

در داستان يوسف، يكى . شود   نهى از منكر داراى آثار و برآاتى است آه گاهى در آينده روشن مى

، يوسف را نكشيد و برادران را از آشتن يوسف »التقتلوا«:  منكر نمود و گفتاز برادران نهى از

هاى بعد آه حاآم شد، مملكت را از قحطى  منصرف آرد و جان او را نجات داد و يوسف در سال

، فرعون را از آشتن »التقتلوا«همان گونه آه آسيه، همسر فرعون با نهى از منكر . نجات داد

اسرائيل را از شر فرعون  هاى بعد، بنى  موسى را نجات داد و او در سالموسى منصرف آرد و جان

 .نجات داد

  

 :ها   پيام

: يكى گفت. (تواند نظر جمع را عوض آند و بر آن تأثير بگذارد  گاهى نهى از منكر يك فرد مى-١  

 »قال قائل«) نكشيد، ولى نظر جمع را تغيير داد

در اين آيه نام گوينده بيان نشده . (واى آالم مهم استى سخن مهم نيست، محت  نام گوينده-٢ 

 »...قال قائل«) ولى سخن او نقل شده است

برادرى آه نهى از منكر آرد، يك نفر بود ولى همرنگ . ( مرعوب اآثرّيت و همرنگ جماعت نشويم-٣ 

 »قال قائل التقتلوا«.) جماعت نشد، بلكه رأى آنان را تغيير داد

. و منكر را به آلى گرفت، به هر مقدار آه ممكن است بايد جلوى آن را گرفتتوان جل  اگر نمى-٤ 

 »والقوه ... ال تقتلوا «. يكى از برادران توطئه آشتن يوسف را به قرار دادن او در چاه تبديل آرد



او را نكشيد، در چاهى قرار . ( آرى، براى مبارزه با فساد، گاهى دفع افسد به فاسد الزم است

 »تقتلوا يوسف و القوه فى غيابت الجّبال«) دهيد

   

 )١١( آيه 

  ُيوُسَف َو ِإنَّا َلُه َلَناِصُحوَن َقاُلوْا َيآ َأَباَنا َماَلَك َلا َتْأَمنَّا َعَلى» ١١  «

دانى، در حالى آه قطعًا ما خيرخواه او  اى پدر تو را چه شده آه ما را بر يوسف امين نمى:   گفتند

 !هستيم؟

 :ها   نكته

ريزى، براى گرفتن يوسف نزد پدر آمدند ولى پدر از تحويل دادن يوسف    برادران يوسف پس از برنامه 

 آنى؟ چرا به ما اطمينان نمى: رفت تا جايى آه گفتند طفره مى

 :ها   پيام

 »اّنا له لناصحون«. آنند ترند، اّدعا وتبليغات بيشترى مى  آسانى آه پوچ-١  

گويا يعقوب بارها از اينكه يوسف همراه برادرانش . (توان اطمينان آرد ى حّتى به هر برادرى نم-٢ 

 .)آنند انتقاد مى» ما لك ال تأمّنا«برود جلوگيرى آرده است آه برادران با گفتن 

خائن نام خود را ناصح . ( بپرهيزيم هاى بى مسّمى  فريب هر شعارى را نخوريم و از اسم-٣ 

 »لناصحون«) گذارد مى

اّنا له «. دهد راى برطرف آردن سوءظن، هرگونه اطمينانى را به شما ارائه مى دشمن ب-٤ 

 »لناصحون

گويد اين تقصير مردم است آه به ما اطمينان  اندازد و مى ى ديگران مى  خائن، تقصير را به عهده- ٥ 

 »مالك ال تأمّنا«. ندارند

:  نيز براى اغفال آدم و حوا گفتشيطان.  از روز اّول، بشر به اسم خيرخواهى فريب خورده است-٦ 

 .٢١  اعراف (»اّنى َلكما لمن الناصحين«. من خيرخواه شما هستم

 »اّنا له لناصحون «

ترين نزديكانش وادار   حسد، آدمى را به گناهانى همانند دروغ و نيرنگ، حّتى نسبت به محبوب-٧ 

 »اّنا له لناصحون«. سازد مى

   

 )١٢( آيه 

 َعَنا َغدًا َيْرَتْع َو َيْلَعْب َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَنَأْرِسْلُه َم» ١٢  «

براى او خواهيم ) خوبى(بگردد و بازى آند و قطعًا ما نگهبانان ) در صحرا(  او را فردا با ما بفرست تا 

 .بود



 :ها   نكته

ترين  يه قوىها، نيازمند تفريح و ورزش هستند و چنانكه در اين آ ى انسان    آودك و نوجوان بلكه همه

منطقى آه توانست حضرت يعقوب را تسليم خواسته فرزندان آند، اين بود آه يوسف نياز به تفريح 

 .دارد

هاى حالل اختصاص دهد  بردارى از لّذت مؤمن بايد زمانى را براى تفريح و بهره:  در روايات آمده است

 .٣٩٠غه، حكمت البال  نهج(ى آن، بر انجام ساير آارها موّفق گردد تا به وسيله

 

  نه تنها ديروز، بلكه امروز و حّتى آينده نيز به نام ورزش و بازى، جوانان را از هدف اصلى جدا و در 

 .ها بازى تلّقى شود گيرند تا جّدى ها را جّدى مى بازى. غفلت نگه خواهند داشت

ام پسنديده و مقبول آنند، بلكه با هر ن گران، نه تنها از ورزش سوءاستفاده مى  استكبار و توطئه

 . آنند ديگرى نيز، اهداف شوم خود را تعقيب مى

به نام مستشار نظامى، . آنند ها را به آشورها اعزام مى ترين جاسوس  به نام ديپلمات خطرناك

به نام حقوق بشر، از مزدوران خود حمايت . يابند آنند و به اسرار نظامى دست مى گرى مى توطئه

به نام آارشناس اقتصادى، آشورهاى . فرستند ، براى مزدوران خود اسلحه مىبه نام دارو. آنند مى

برند و حّتى به نام  پاشى، باغها و مزارع را از بين مى به نام سم. دارند ناتوان را ضعيف نگه مى

 .دهند شناس، اسالم را وارونه جلوه مى اسالم

 :ها   پيام

 »ْرِسْلهَا«. ى پدر باشد  سفر فرزند بايد با اجازه-١  

 »يرتع و يلعب... َاْرِسله«. دادن سوءاستفاده آردند اى مباح و منطقى براى فريب  برادران از وسيله-٢ 

 اگر پدر و مربيان دلسوز براى اوقات فراغت و بازى آودآان و نوجوانان برنامه ريزى مناسب داشته -٣ 

ادران يوسف از نياز يوسف به ورزش بر. (توانند از اين فرصت سوء استفاده آنند باشند، ديگران نمى

 »يرتع و يلعب«) سوء استفاده آردند

 »لحافظون«.  در بازى و تفريح آودآان، مواظب آنان باشيم-٤ 

ها، نشان دهنده نقشه و   گاه اصرار زياد بر يك موضوع آن هم با شعارهاى زيبا و ادعاى حمايت- ٥ 

 )»انا له لحافظون«اين آيه و در » انا له لناصحون«در آيه قبل . (توطئه است

   

 )١٣( آيه 

 َقاَل ِإنِّى َلَيْحُزُنِنى َأن َتْذَهُبوْا ِبِه َو َأَخاُف َأْن َيْأُآَلُه الذِّْئُب َو َأْنُتْم َعْنُه َغاِفُلوَن» ١٣  «

ترسم آه گرگ او را بخورد و  سازد و از اين مى همانا اينكه او را ببريد مرا غمگين مى: گفت) يعقوب  (

 .شما از او غافل باشيد



 :ها   پيام

 »اخاف... ليحزننى«. هاى پيامبران است  تعّهد و سوز داشتن نسبت به فرزند، يكى از خصلت-١  

 »ليحزننى«.  فراق و جدائى حّتى براى انبيا حزن آور است-٢ 

 يعقوب نسبت به. ( امتحان الهى از همان چيزهايى است آه افراد روى آن حساسّيت دارند-٣ 

 »أخاف... ليحزننى«) يوسف حّساس بود و فراق يوسف، وسيله آزمايش او شد

 »اخاف ان ياآله الذئب«. درى نكنيد  پرده-٤ 

اى براى  خوابى را آه ديده: پدر از حسادت فرزندان آگاه بود و به همين دليل به يوسف فرمود (

 بلكه خطر گرگ و غفلت آنان از آند، ولى در اينجا حسادت آنان را مطرح نمى. برادرانت بازگو مكن

 .)آورد يوسف را بهانه مى

 . به فرزند خود، استقالل و اجازه بدهيم- ٥ 

عشق پدرى به فرزند و دفاع از او در برابر احتمال خطر، دو اصل است، ولى استقالل فرزند نيز اصل  (

آم استقالل پيدا  ايد آمزيرا نوجوان ب. يعقوب، يوسف را به همراه ساير برادران فرستاد. ديگرى است

آرده و از پدر جدا شود، براى خود دوست انتخاب آند، فكر آند و روى پاى خود بايستد، هر چند به 

 .)قيمت تحّمل مشكالت و اندوه باشد

ها را در نزد هر آس بازگو نكنيم و گرنه ممكن است عليه خود انسان مورد استفاده   حساسّيت-٦ 

. يوسف را گرگ خورد: ترسم گرگ او را پاره آند، آنها هم گفتند مى: گفتدر اينجا پدر . قرار گيرد

 »أخاف أن يأآله الذئب«

نگرانم زمانى آه شما از : حضرت يعقوب فرمود. گردد  غفلت موجب ضربه و آسيب پذيرى مى-٧ 

 »يأآله الذئب و انتم عنه غافلون«.) يوسف غافليد، گرگ او را بخورد

   

 )١٤( آيه 

 ُلوْا َلِئْن َأَآَلُه الذِّْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّا ِإذًا لََّخاِسُروَنَقا» ١٤  «

اگر گرگ او را بخورد، با آنكه ما گروهى قوى هستيم، در آن صورت ما : گفتند) فرزندان يعقوب  (

 .خواهيم بود) آفايت و بى(زيانكار 

 :ها   پيام

ها به قدرت خود  آنند، اّما جوان خطر مى گاهى بزرگترها از روى تجربه و آگاهى، احساس -١  

پدر نگران، ولى فرزندان مغرور قدرت خود (» و نحن عصبة«. گيرند مغرورند و خطر را شوخى مى

 .)بودند

، ولى امين »نحن عصبة«برادران يوسف قومى بودند، . ( قوى بودن، دليلى بر امين بودن نيست-٢ 

 )نبودند



ا پاره آند ابراز نگرانى نكردند ولى در برابر اين آه نيرومندى و  برادران از اين آه گرگ يوسف ر-٣ 

 »ونحن عصبة انا اذًا لخاسرين«. قدرت آنان مخدوش گردد عكس العمل نشان دادند

 اگر آسى مسئولّيتى را بپذيرد و خوب انجام ندهد، سرمايه، شخصّيت، آبرو و وجدان خود را در -٤ 

 »لخاسرون«. د بودمعرض خطر قرار داده و زيانكار خواه

برادران در . (هاى افراد دو رو و منافق است  ظاهر فريبى و ابراز احساسات دروغين، از دسيسه- ٥ 

 »انا اذًا لخاسرون«:) حضور پدر گفتند

.  برخى براى رسيدن به اهداف شوم خود حّتى حاضرند از آبرو و شخصّيت خود صرف نظر آنند-٦ 

اّنا اذًا «.  گرگ او را بخورد، ما ديگر در جامعه آبرويى نخواهيم داشتاگر با وجود ما: برادران گفتند

 »لخاسرون

   

 )١٥( آيه 

 َو َأْوَحْيَنآ ِإَلْيِه َلُتَنبَِّئنَُّهْم ِبَأْمِرِهْم َهذا َو ُهْم   َفَلمَّا َذَهُبوْا ِبِه َو َأْجَمُعوْا َأن َيْجَعُلوُه ِفى َغَياَبِت اْلُجِب» ١٥  «

 وَنَلا َيْشُعُر

تصميم (گاه چاه قرار دهند،    پس چون او را با خود بردند وهمگى تصميم گرفتند آه او را در مخفى

وما به او وحى آرديم آه در آينده آنها را از اين آارشان خبر خواهى داد، در ) خود را عملى آردند

 .نشناسند) تو را(حالى آه آنها 

 :ها   نكته

برده شود تا به بردگان . هايى را ببيند ه يوسف را حاآم آند، بايد دوره   از آنجا آه خداوند اراده آرد

تو : فرمايد همانگونه آه خداوند به پيامبرش مى. به چاه و زندان افتد تا به زندانيان رحم آند. رحم آند

 ضحى، (»...فاّما اليتيم فال تقهر... ألم يجدك يتيمًا«فقير و يتيم بودى تا فقير و يتيم را از خود نرانى؛ 

 .١١ تا ٦

 

 :ها   پيام

در اينجا برادران يوسف جمع شده و . (ى حقانّيت نيست  اّتفاق نظر و اجماع چند نفر، نشانه-١  

 »اجمعوا ان يجعلوه فى غيابت الجّب«.) اّتفاق نظر داشتند، با اينكه آارشان صد در صد غلط بود

اده دور شد و مورد بى مهرى برادران قرار  زمانى به يوسف عليه السالم وحى شد آه وى از خانو-٢ 

 »اوحينا اليه... فلّما ذهبوا به«. گرفت

فى غيابت الُجّب و اوحينا اليه «. آيد هاى حساس به سراغ اولياى خدا مى  امداد الهى، در لحظه-٣ 

« 



اوحينا «. ى آرامش يوسف در دل چاه، الهام خدا نسبت به آينده روشن اوست  بهترين وسيله-٤ 

 »يهال

 »اوحينا اليه«.  يوسف در نوجوانى، شايستگى دريافت وحى الهى را دارا بود- ٥ 

 »اوحينا اليه«. آند ها آزمايش و آنان را هدايت مى  خداوند اولياى خود را با سختى-٦ 

آنچه سبب آرامش يوسف در چاه شد، وحى و بشارت به . ( آگاهى از آينده، موجب آرامش است-٧ 

 »اوحينا اليه لتنّبئّنهم بأمرهم هذا «)آينده روشن بود

ما به يوسف وحى آرديم آه در آينده از چاه .  اميد، بهترين سرمايه براى ادامه زندگى است- ٨ 

 »اوحينا اليه لتنّبئّنهم بأمرهم هذا«) آنى و برادران را از آارشان شرمنده خواهى آرد نجات پيدا مى

لتنّبئّنهم «.  عاقل بايستى نفس خود را مهار آند وقتى پايان رذايل رسوايى است، انسان-٩ 

 »...بامرهم

ى قتل يوسف، با آنايه مطرح شده  در اينجا توطئه. ( از آارهاى زشت با اشاره و آنايه ياد آنيد-١٠ 

 »بامرهم«) است

   

 )١٦( آيه 

 َو َجآُءو َأَباُهْم ِعَشآًء َيْبُكوَن» ١٦  «

 .آنان نزد پدرشان آمدند  گريهشب هنگام) بعد از انجام نقشه خود(  و

  

 :ها   نكته

    در قرآن چهار نوع گريه و اشك داريم؛

ترى اعينهم تفيض من «. ريختند گروهى از مسيحيان با شنيدن آيات قرآن اشك مى:  اشك شوق-١ 

  .٨٣  مائده، (»الدْمع مّما عرفوا من الحّق

 

شنيدند  صلى اهللا عليه وآله مى  اآرممسلمانان عاشق همين آه از رسول:  اشك حزن و حسرت-٢ 

  (»تفيض من الدمع حزنًا اال يجدوا ما ينفقون«. آردند آه امكانات براى جبهه رفتن نيست گريه مى

 .٩٢توبه، 

 

خّروا «افتادند،  آنان به سجده مى شد، گريه آه آيات الهى براى اوليا تالوت مى همين:  اشك خوف-٣ 

  .٥٨  مريم، (»ُسجدا وُبكّيًا

 .١٠٩  اسراء، (»و يِخّرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعًا«، 

 



آنان نزد يعقوب آمدند آه گرگ يوسف  همين آيه آه برادران يوسف گريه:  اشك قالبى و ساختگى-٤ 

 »يبكون«. را دريد

 :ها   پيام

اريكى آن برادران ناباب، شبانه و در ت. آنند گران، از نقش احساسات و زمان، غفلت نمى  توطئه-١  

 »عشاًء«. ها تحت تأثير قرار دهند آنان نزد پدر برگشتند تا پدر را با اين صحنه هم گريه

 »يبكون«. اى اطمينان نكنيم به هر گريه. ى صداقت نيست  گريه، هميشه نشانه-٢ 

   

 )١٧( آيه 

ِعْنَد َمَتاِعَنا َفَأَآَلُه الذِّْئُب َو َمآ َأنَت ِبُمْؤِمٍن لََّنا َو َلْو َقاُلوْا َيآ َأَباَنآ ِإنَّا َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َو َتَرْآَنا ُيوُسَف » ١٧  «

 ُآنَّا َصاِدِقيَن

گذاشتيم، پس گرگ ) تنها(ما رفتيم آه مسابقه دهيم و يوسف را نزد وسايل خود ! اى پدر:   گفتند

 .او را خورد و البّته تو سخن ما را هر چند راستگو باشيم باور ندارى

 :ها   پيام

مسابقه رفته : درپى گفتند برادران براى توجيه خطاى خود، سه دروغ پى. آورد  دروغ، دروغ مى-١  

 »نستبق، ترآنا، فأآله الذئب«. بوديم، يوسف را نزد وسايل گذاشتيم، گرگ او را خورد

ند؛ ولى بر با وجود اين آه برادران، گفته بودند يوسف را براى بازى مى.  دروغگو فراموش آار است-٢ 

 »ترآنا يوسف عند متاعنا«. در گزارش خود به پدر وى را مراقب اثاث خود اعالم آردند

 »نستبق«.اى طوالنى است  مسابقه در بازى، داراى سابقه-٣ 

 »و ما انت بمؤمن لنا و لو آّنا صادقين«.  دروغگو اصرار دارد آه مردم او را صادق بپندارند-٤ 

   

 )١٨( آيه 

 َقِميِصِه ِبَدٍم َآِذٍب َقاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمرًا َفَصْبٌر َجِميٌل َو اللَُّه اْلُمْسَتَعاُن  و َعَلىَو َجآُء» ١٨  «

  َما َتِصُفوَن َعَلى

آه (چنين نيست، : گفت) پدر. (آوردند) نزد پدر(  و پيراهن يوسف را آغشته به خونى دروغين 

پس صبرى جميل . را براى شما آراسته است) بد(لكه نفِستان آارى ، ب)يوسف را گرگ دريده باشد

 .طلبم گوييد، به استعانت مى مى) از فراق يوسف(و نيكو الزم است و خدا را بر آنچه 

 :ها   نكته

صبر بر مقدرات الهى زيباست، ولى صبر بر ظلمى آه در حّق آودآى مظلوم روا شده، چه :    سؤال

 ؟»فصبر جميل«: گويد ىزيبايى دارد آه يعقوب م



آرد  ثانيًا اگر يعقوب حرآتى مى. دانست آه يوسف زنده است اوًال يعقوب از طريق وحى مى:  جواب

ثالثًا نبايد آارى آرد آه . بردند آنان جسارت بيشترى پيدا آرده و بر سر چاه رفته، يوسف را از بين مى

 .راه توبه حّتى بر ظالمان به آّلى بسته شود

 :ها   پيام

.) پراهن خونين را نزد پدر آوردن، يك نوع مغلطه و جوسازى است. (ها باشيم  مراقب جوسازى-١  

 »بدٍم آذب«

ها را نخورد بلكه  آلود و اشك يعقوب، فريب پيراهن خون. (ها را نخوريم  فريب برخى مظلوم نمايى-٢ 

 »بل سولت لكم انفسكم«.) امان از نفس شما: گفت

سّولت لكم «. آنند دهند و انجام آن را توجيه مى ه را نزد انسان زيبا جلوه مى شيطان و نفس، گنا-٣ 

 »انفسكم

دانست يوسف را گرگ نخورده، لذا از برادران استخوان ويا بقاياى جسد  عليه السالم مى  يعقوب-٤ 

 »سّولت لكم انفسكم«. را مطالبه نكرد

 »فصبر جميل«. و زيبائىصبر » بدم آذب«بال و سختى، :  حوادث دو چهره دارد- ٥ 

 »فصبر جميل«. العمل را نشان مى دهند  انبياى الهى در برابر حوادث سخت، زيباترين عكس-٦ 

فصبر جميل «.  در حوادث بايد عالوه بر صبر وتوانايى درونى، از امدادهاى الهى استمداد جست-٧ 

 »واللَّه المستعان

 »صبر جميل و الّله المستعانف«.  براى صبر بايد از خداوند استمداد آرد- ٨ 

شود، خدا فراموش  سوزد و اشك جارى مى  بهترين نوع صبر آن است آه عليرغم آنكه دل مى-٩ 

 »واللَّه المستعان«. نشود

 تحّمل توطئه فرزندان عليه برادر خود، سخت و درد آور است، لذا بايد از خدا براى تحّمل آن -١٠ 

 »و الّله المستعان«. استمداد آرد

، به »على ما فعلتم«به جاى »  ما تصفون و الّله الُمستعان على«ى   حضرت يعقوب با جمله-١١ 

 . برادران فهماند آه مّدعاى آنان باور آردنى نيست

   

 )١٩( آيه 

َأَسرُّوُه ِبَضاَعًة َو اللَُّه  َهذا ُغَالٌم َو   َدْلَوُه َقاَل َيا ُبْشَرى َو َجآَءْت َسيَّاَرٌة َفَأرَسُلوْا َواِرَدُهْم َفَأْدَلى» ١٩  «

 َعِليُم ِبَما َيْعَمُلوَن

، پس او دلو خود را )تا آب بياورد(آاروانى فرا رسيد و مأمور آب را فرستادند ) يوسف در چاه بود تا(  و 

مژده آه اين : مأمور آب فرياد زد) يوسف به طناِب دلو آويزان شد و به باالى چاه رسيد(به چاه افكند، 



، در حالى آه خداوند بر )تا آسى اّدعاى مالكّيت نكند(او را چون آاالئى پنهان داشتند . استپسرى 

 .دادند آگاه بود آنچه انجام مى

 :ها   نكته

نوح را . دهد ها نجات مى گذارد و آنها را در شدايد و سختى    خداوند، بندگان مخلص خود را تنها نمى

همچنان آه ابراهيم را از آتش، موسى را .  چاه آب، نجات دادروى آب، يونس را زير آب و يوسف را از

عليه السالم را در بستر آه به جاى  در وسط دريا و محّمد صلى اهللا عليه وآله را دروِن غار و على

 .پيامبر خوابيده بود، نجات داد

نگريد با   با اراده الهى، ريسمان چاه وسيله شد تا يوسف از قعر چاه به تخت و آاخ برسد، پس ب

 .١٠٣عمران،   آل(»...و اعتصموا بحبل الّله«؟ !توان انجام داد اللَّه چه مى حبل

 

 :ها   پيام

اندازند، ولى خداوند از طريق بيگانگان، انسان را نجات  ها انسان را در چاه مى  گاهى خودى-١  

 »جائت سيارة«. دهد مى

به معناى مسئول آب » واردهم«. (است تقسيم آار، يكى از اصول مديرّيت در زندگى جمعى -٢ 

است و اين بيانگر آن است آه آاروانيان آارها را ميان خود تقسيم آرده و شخصى را مسئول آب 

 .) قرار داده بودند

 »بضاعة«. نگرند  گروهى، انسان را به ديد آاال مى-٣ 

. ه چيز آگاه استآنيم آه به هم  آتمان حقيقت، در برابر مردم امكان دارد، با خدا چه مى-٤ 

 »واللَّه عليم... اسّروه«

   

 )٢٠( آيه 

 َو َشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َو َآاُنوْا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن» ٢٠  «

 .رغبت بودند يوسف را به بهايى اندك چند درهمى فروختند و درباره او بى) آاروانيان(  و 

 :ها   نكته

عمر، جوانى، عّزت، استقالل و پاآى . شود  وجودش را ارزان بفروشد، پشيمان مى   هر آس يوسِف

 .انسان، هريك يوسفى هستند آه بايد مواظب باشيم ارزان نفروشيم

 :ها   پيام

چون يوسف را بدون زحمت به . رود  معموًال مالى آه آسان به دست آيد، آسان از دست مى-١  

 »و َشروه بثمن بخس «.دست آورند، او را ارزان فروختند



. در آن زمان يوسف را به عنوان برده فروختند. اى دراز دارد فروشى، سابقه دارى وبرده  نظام برده-٢ 

 »و َشروه«

آرى (» ...و َشَروه بثمن َبخس«. ى او شد  بى رغبتى به يوسف در مقطعى، به نفع آينده-٣ 

 .)ندهاى هر زمان بايد از بى اعتنايى مردم دلسرد نشو يوسف

چون آاروانيان، ارزش (» ِبَثمن بخس«. دهد  هر آس ارزش چيزى را نداند، آنرا ارزان از دست مى-٤ 

 .)شناختند، او را ارزان فروختند يوسف را نمى

 اشخاص ارزشمند باالخره ارزششان آشكار خواهد شد، هر چند در زمانى مورد بى مهرى قرار - ٥ 

شروه بثمن «) فروشند، روزگارى او حاآم خواهد شد ن برده مىاگر امروز يوسف را به عنوا. (گيرند

 »...بخس

 » دراهم«. گردد  تاريخ پول، به هزاران سال قبل باز مى-٦ 

اى   مردان ناآگاه و غافل، يوسف را به بهاى آم فروختند، ولى زنان آگاه و عاشق، او را به فرشته-٧ 

 » ّال ملك آريم ِان هذا ا-شروه بثمن بخس «. آريم توصيف نمودند

 .٣٠٦ ، ص٤   آافى، ج(»ُرّب امرئة أفقه من رجل«: عليه السالم فرمود  امام صادق

 .تر باشد  چه بسا زنى آه از مرد فهيم

   

 )٢١( آيه 

ُه َوَلدًا َوَآَذِلَك َمكَّنَّا  َأن َيْنَفَعَنآ َأْو َنتَِّخَذ َو َقاَل الَِّذى اْشَتَراُه ِمن مِّْصَر ِلاْمَرَأِتِه َأْآِرِمى َمْثَواُه َعَسى» ٢١  «

  َأْمِرِه َو َلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن ِلُيوُسَف ِفى اْلَأْرِض َو ِلُنَعلَِّمُه ِمن َتْأِويِل اْلَأَحاِديِث َو اللَُّه َغاِلٌب َعَلى

و را به ديد ا(مقام او را گرامى دار :   و آسى از مردم مصر آه يوسف را خريد، به همسرش گفت

و اينگونه ما به . اميد است آه در آينده ما را سود برساند يا او را به فرزندى بگيريم) برده، نگاه مكن

ها  و تا او را از تعبير خواب) تا اراده ما تحقق يابد(يوسف در آن سرزمين جايگاه و مكنت داديم 

 .دانند بياموزيم و خداوند بر آار خويش تواناست، ولى اآثر مردم نمى

 :ها   نكته

يكى در مورد : در دو مورد در قرآن به آار رفته است» عسى أن ينفعنا او نّتخذه ولدًا«ى     جمله

اين نوزاد را نكشيد، : حضرت موسى وقتى آه صندوق او را از آب گرفتند، همسر فرعون به او گفت

 .٩ قصص، (شايد در آينده به ما سودى رساند

احترام اين برده را بگير، شايد در آينده : گويد  عزيز مصر به همسرش مى و ديگرى در اينجاست آه

اى ناشناس، چنان در قلب حاآماِن  ى خداوندى، محّبِت نوزاد و برده آرى، به اراده. به درد ما بخورد

 .سازد ى آنان را فراهم مى هاى حكومت آينده گيرد آه زمينه مصر جاى مى

 :ها   پيام



. آند تا آنجا آه عزيز مصر سفارش او را به همسرش مى. ماى يوسف نمايان بود بزرگوارى در سي-١  

 »اآرمى مثواه«

 »اآرمى مثواه«.  زن در خانه، نقش محورى دارد-٢ 

 »اآرمى مثواه«.  اطرافيان و آشنايان را به نيكى با مردم دعوت آنيم-٣ 

ه اين نوجوان در آينده براى ما اميد است آ(» عسى ان ينفعنا«.  در معامالت آينده نگر باشيد-٤ 

 )مفيد باشد

امروز به او (» ينفعنا... اآرمى«. توان انتظار آمك ويارى از آنان داشت  با احترام به مردم، مى- ٥ 

 )دهد احترام آن، فردا به سود مى

عسى ان ينفعنا او نّتخذه «. مهر يوسف، در دل خريدار نشست.  دلها به دست خداوند است-٦ 

 »ولدًا

آار در  اّول يوسف را به عنوان آمك. (اى و پس از ارزيابى اّتخاذ آنيم هاى مهم را مرحله  تصميم-٧ 

 »او نّتخذه ولدًا«) دهيم آم او را به عنوان فرزند خود قرار مى آم» عسى أن ينفعنا«بريم،  خانه مى

 »نّتخذه ولدًا«.  فرزندخواندگى، سابقه تاريخى دارد- ٨ 

 »نّتخذه ولدًا«. فرزند بود عزيز مصر فاقد -٩ 

برادران او را در چاه انداختند و او امروز در آاخ مستقر . ( عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد-١٠ 

 »آذلك مكّنا ليوسف«) شد

مكّنا ليوسف فى «.  زيردستان را دست آم نگيريد، چه بسا قدرتمندان و حاآمان آينده باشند-١١ 

 »االرض

 »لنعلمه... مّكّنا«. مسئولّيت پذيرى است علم و دانش، شرِط -١٢ 

آسى آه به نام برده با قيمت ارزان فروخته شد، امروز در آاخ . ها، شيرينى است  پايان تلخى-١٣ 

 » مّكّنا ليوسف-شروه بثمن بخٍس «. جاى گرفت

 »مّكّنا ليوسف«. ى غالب خداوند، يوسف را از قعر چاه به جاه آشاند  اراده-١٤ 

 »غالب على امره«. هاست ها بر زشتى ها و زيبايى اوند غلبه آامل خوبى سّنت خد-١٥ 

والّله «. ى اوست پنداريم، در حقيقت طراحى الهى براى انجام يافتن اراده  آنچه را ما حادثه مى-١٦ 

 »غالب على امره

در يوسف در ظاهر به چاه افتاد، ولى . ( چه بسا حوادث ناگوار آه چهره واقعى آن خير است-١٧ 

 »اآثر الّناس ال يعلمون... آذلك مكّنا ليوسف«) واقع طرح چيز ديگرى است

 »اليعلمون«. خبرند هاى الهى بى بينند، ولى از اهداف و برنامه  مردم، ظاهر حوادث را مى-١٨ 

   

 )٢٢( آيه 



 اْلُمْحِسِنيَنَوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َءاَتْيَناُه ُحْكمًا َو ِعْلمًا َو َآَذِلَك َنْجِزى » ٢٢  «

و علم داديم و ما اينگونه ) نبّوت يا حكمت(به رشد و قّوت خود رسيد به او ُحكم ) يوسف(  و چون 

 .دهيم نيكوآاران را پاداش مى

 :ها   نكته

 .، اشاره به استحكام جسمى و روحى است»ِگره محكم«به معناى » شّد«از » اشّد«ى     آلمه

 :ها   پيام

 »بلغ اشّده آتيناه حكمًا و علمًا«. خواهد ّيت وآمادگى مى علم وحكمت، ظرف-١  

علم، دانش است، ولى حكمت، بينش و (» آتيناه حكمًا و علمًا«.  حكمت، غير از علم است-٢ 

گاهى افراد آگاهى و دانش و سواد دارند ولى باز در . رساند بصيرتى است آه انسان را به حّق مى

خداوند به . صيرت الزم را ندارند تا از انحراف نجات پيدا نمايندها دچار لغزش شده و ب گيرى تصميم

 .)يوسف هم حكمت داد و هم علم

آتيناه حكمًا و «. ما به او علم و حكمت داديم: فرمايد خداوند مى.  علوم انبيا، اآتسابى نيست-٣ 

 »علمًا

 » و علمًاحكمًا«.  وجود علم و حكمت در آنار يكديگر بسيار ارزشمند و آارساز است-٤ 

چون يوسف نيكوآار بود، به او علم و حكمت . (ها را براى مردم بيان آنيم  دليِل عزل و نصب- ٥ 

 »آذلك نجزى المحسنين... آتيناه حكمًا«.) داديم

 »نجزى المحسنين«.  آرى، بايد احسان آنيم تا اليق دريافت پاداش خاّص الهى باشيم

 »آذلك نجزى المحسنين«. شوند ب مى نيكوآاران، در همين دنيا نيز آاميا-٦ 

شود، بلكه محسن   هر آس آه توان علمى و جسمى داشته باشد، مشمول لطف الهى نمى-٧ 

 »نجزى المحسنين«. بودن نيز الزم است

   

 )٢٣( آيه 

َهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اللَِّه ِإنَُّه َربِّى  َو َراَوَدْتُه الَِّتى ُهَو ِفى َبْيِتَها َعن نَّْفِسِه َو َغلََّقِت اْلَأْبَواَب َو َقاَلْت » ٢٣  «

 َأْحَسَن َمْثَواَى ِإنَُّه َلا ُيْفِلُح الظَّاِلُموَن

گيرى آرد و درها را    و زنى آه يوسف در خانه او بود، از يوسف از طريق مراوده و ماليمت، تمناى آام

پناه به خدا آه او :  گفتيوسف. ام براى تو آماده: محكم بست و گفت) براى انجام مقصودش(

 .شوند پروردگار من است و مقام مرا گرامى داشته، قطعًا ستمگران رستگار نمى

 :ها   نكته

 :اند دو احتمال داده» معاذ الّله اّنه رّبى احسن مثواى«   در تفسير 

 . برم خداوند، پروردگار من است آه مقام مرا گرامى داشته و من به او پناه مى:  الف



» اآرمى َمثواه«: ى من به تو گفت زيز مصر مالك من است و من سر سفره او هستم و دربارهع:  ب

 .آنم و من به او خيانت نمى

ولى به نظر ما، . جويند  هر دو احتمال، طرفدارانى دارد آه بر اساس شواهدى بدان استناد مى

: د، نه به خاطر اينكه بگويدزيرا يوسف به خاطر تقواى الهى مرتكب گناه نش. احتمال اّول بهتر است

چون من در خانه عزيز مصر هستم و او حّقى بر من دارد، من به همسرش تعّرض و سوء قصد 

 . چون ارزش اين آار آمتر از رعايِت تقوى است!. آنم نمى

خورد،  است، به چشم مى» عزيز مصر«آه اشاره به » رّبك«ى   البّته در چند جاى اين سوره، آلمه

 . هر آجا در اين سوره استعمال شده، مراد خداوند است» رّبى «ى ولى آلمه

 .بگويد» رّبى« از طرفى دور از شأن يوسف است آه خود را چنان تحقير آند آه به عزيز مصر 

  

 :ها   پيام

 »راودته«. شود  گناهان بزرگ، با نرمش و مراوده شروع مى-١  

 »و راودته«. احم مردان هستند پاك بودن مرد آافى نيست، زيرا گاهى زنها مز-٢ 

و راودته «. آند اى است آه همسر پادشاه را نيز اسيِر برده خود مى  قدرت شهوت به اندازه-٣ 

 »اّلتى

قرآن نامى از همسر عزيز را آه عاشق .  سعى آنيم نام خالفكار را نبريم وبا اشاره از او ياد آنيم-٤ 

 »اّلتى«: مايدفر يوسف شده نبرده است و به جاى نام او، مى

زيرا احتمال دارد باب مراوده . هايى آه زنان نامحرم هستند، تنها نگذاريد  پسران جوان را در خانه- ٥ 

 »و راودته اّلتى هو فى بيتها«. باز شود

آم سبب  وجود دائمى يوسف در خانه آم. شود  معموًال عشق در اثر مراوده و به تدريج پيدا مى-٦ 

 »فى بيتها«. عشق شد

 »راودته«.  مسائل مربوط به مفاسد اخالقى را سربسته و مؤدبانه مطرح آنيد-٧ 

غّلقت االبواب «. آند  حضور مرد و زن نامحرم در يك محيط در بسته، زمينه را براى گناه فراهم مى- ٨ 

 »و قالت هيت لك

رها را با دست ى د  زشتى زنا، در طول تاريخ مورد پذيرش بوده است و به همين دليل، زليخا همه-٩ 

 »غّلقت االبواب«. خود محكم بست

 »معاذ اللَّه... غّلقت االبواب«. ى درها بسته، اّما دِر پناهندگى خدا باز است  همه-١٠ 

 »قال معاذ الّله... راودته«. هاى امتحان الهى متفاوت است؛ گاه در چاه و گاه در آاخ  موقعّيت-١١ 

 »معاذاللَّه«. هاى انحراف و خطا غالب شود بر زمينهتواند  ى انسان، مى  تقوى واراده-١٢ 

 »معاذ الّله«.  توّجه به خدا، عامل بازدارنده از گناه ولغزش است-١٣ 



به (» هيت لك قال معاذ اللَّه«.  اگر رئيس يا بزرگ ما دستور گناه داد، نبايد از او اطاعت آنيم-١٤ 

  بحار، ج (» طاعة لمخلوق فى معصية الخالقال«. خاطر اطاعت از مردم، نبايد نافرمانى خدا نمود

 .٢٢٧، ص ١٠

( 

 »قال معاذ الّله«.  به هنگام خطِر گناه بايد به خدا پناه برد-١٥ 

 »قال معاذ الّله«. توان پاك، عفيف، صادق و امين بود  در آاخ حكومتى نيز مى-١٦ 

 »معاذ الّله«. ه فرياد برسدى جنسى به قدرى است آه براى نجات از آن بايد خدا ب  خطر غريزه-١٧ 

ولى انسان ) زليخا درها را محكم بست( انسان هواپرست از رسوايى ظاهرى هراس دارد، -١٨ 

 »معاذ الّله«. ترسد خداپرست فقط از خدا مى

 بهترين نوع تقوى آن است آه به خاطر لطف ومحّبت و حّق خداوندى گناه نكنيم، نه از ترس -١٩ 

 »معاذ اللَّه اّنه رّبى احسن مثواى«.  در آخرترسوايى در دنيا يا آتش

 »اّنه رّبى احسن مثواى«.  ياد آردن الطاف الهى، از عوامل ترك گناه است-٢٠ 

 »اليفلح الظالمون«.  ياد عاقبت گناه، مانع از ارتكاب آن است-٢١ 

خا بود، ظلم به خود، سازى براى گناه آردن جوانان پاك آه در اينجا آار زلي  تشويق به زنا يا زمينه-٢٢ 

 »اليفلح الظالمون«. همسر، جامعه و افراد است

 »اليفلح«. تواند انسان را از رستگارى ابدى دور آند  گاهى يك لحظه گناه، مى-٢٣ 

 »اليفلح الظالمون«. ها است  ارتكاب گناه، ناسپاسى و آفران نعمت-٢٤ 

 »لموناليفلح الظا«.  در هر آارى، بايد عاقبت انديشى آرد-٢٥ 

 »اليفلح الظالمون«. عليه السالم در بحبوبه درگيرى با زليخا به فكر فالح بود  يوسف-٢٦ 

اليفلح «. فروشد داند خود را به بهاى آم و زودگذر نمى  انسانى آه مقام و منزلت خود را مى-٢٧ 

 »الظالمون

 »الظالموناليفلح «. رود  اگر از درى ظلم وارد شود، فالح از در ديگر بيرون مى-٢٨ 

   

 )٢٤( آيه 

َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْوَلا َأن رََّءا ُبْرَهاَن َربِِّه َآَذ ِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َو اْلَفْحَشآَء ِإنَُّه ِمْن » ٢٤  «

 ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصيَن

بر (ديد  رهان پروردگارش را نمىرا آرد و او نيز اگر ب) يوسف(قصد او ) همسر عزيز مصر(  و همانا 

تا بدى و فحشا را از او دور ) ما او را با برهان آمك آرديم(اينگونه . آرد قصد او را مى) اساس غريزه

 .آنيم، چرا آه او از بندگاِن برگزيده ما است

 :ها   نكته



خداوند در همان نور علم، يقين و حكمت بود آه » برهان رّب«:    امام صادق عليه السالم فرمود

 .  تفسير آشف االسرار(»و آتيناه حكمًا و علمًا«: آيات قبل فرمود

ى پدر يا جبرئيل است، سند   و آنچه در بعضى روايات آمده آه مراد از برهان، مشاهده قيافه

 .محكمى ندارد

  در قرآن بارها از هّمت و تصميم دشمنان خدا براى توطئه نسبت به اولياى خدا، سخن به ميان 

مثًال در برگشت از جنگ تبوك منافقان . هاى آنان را نقش بر آب نموده است مده آه خداوند نقشهآ

  (»و هّموا بما لم ينالوا«خواستند با رم دادن شتر پيامبر، حضرت را به شهادت برسانند ولى نشد؛ 

 .١١٣ نساء،  (»لهّمت طائفة منهم ان يضّلوك« يا تصميم بر منحرف آردن پيامبر گرفتند؛ )٧٤توبه، 

  (»اذ هّم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكّف ايديهم عنكم«.  و يا تصميم بر تجاوز گرفتند آه نشد

 .١١مائده، 

 

ى آسانى آه به نحوى با يوسف    يوسف، معصوم و پاآدامن بود؛ به دليل گفتار خودش و گفتار همه

  :آنيم هايى از آن را بيان مى اند و ما نمونه رابطه داشته

ما يوسف را با برهان (» لنصرف عنه السوء والفحشاء اّنه من عبادنا المخلصين«:  خداوند فرمود-١ 

 .ى ماست تا بدى و فحشا را از او دور آنيم، زيرا او از بندگان برگزيده) آمك آرديم

اهى زندان براى من از گن! پرودگارا» رّب الّسجن احّب الّى مما يدعوننى اليه«: گفت  يوسف مى-٢ 

من به » اّنى لم اخنه بالغيب«: در جاى ديگر گفت. آنند بهتر است آه مرا به آن دعوت مى

 .ام در غياب او خيانت نكردم صاحبخانه

به تحقيق من با يوسف مراوده آردم و او معصوم » لقد راودته عن نفسه فاستعصم«:  زليخا گفت-٣ 

 .بود

اى يوسف تو اين ماجرا را مسكوت » رى لذنبك يوسف اعرض عن هذا و استغف«:  عزيز مصر گفت-٤ 

 .از گناهت استغفار آن: بگذار و به زليخا گفت

شود آه يوسف  اگر پيراهن از عقب پاره شده معلوم مى:  شاهدى آه گواهى داد و گفت- ٥ 

 »...ان آان قميصه«. پاآدامن است

 . ى او سراغ نداريم ى دربارهما هيچ گناه و بد» ما علمنا عليه من سوء«:  زنان مصر آه گفتند-٦ 

من حريف برگزيدگان » اّال عبادك منهم المخلصين«: ى فريب همه را داد، گفت  ابليس آه وعده-٧ 

 .شوم و اين آيه يوسف را مخلص ناميده است نمى

 :ها   پيام

 »هّم بها لوال أن َرآ برهان رّبه«. لغزد  اگر امداد الهى نباشد، پاى هر آسى مى-١  



هّم بها «. اى آه سبب نجات انسان باشد، وجود دارد اى، امكان ديدن و دريافت جلوه هر صحنه در -٢ 

 »لوال ان َرآ برهان رّبه

. آنند ها هستند، ولى به دليل ايمان به حضور خدا، گناه نمى  انبيا در غرايز مانند ساير انسان-٣ 

 »هّم بها لوال أن َرآ برهان رّبه«

هّم «. ى ارتكاب گناه و توّجه به آن، عامل محفوظ ماندن در گناه است مينه غفلت از ياد الهى، ز-٤ 

 »بها لوال أن َرآ برهان رّبه

اّنه من ... لنصرف عند السوء«. گردد  مخَلص شدن موجب محفوظ ماندن شخص از گناه مى- ٥ 

 »عبادنا المخلصين

 » عبادنا المخلصيناّنه من... لنصرف عنه«. آند  خداوند، بندگان مخَلص را حفظ مى-٦ 

 »المخلصين... لنصرف عند السوء«. شود  بدى و فحشا با مخَلص بودن يكجا جمع نمى-٧ 

توان با پيمودن راه آن حضرت به مقام  عليه السالم نيست، مى  مخلص شدن مخصوص يوسف- ٨ 

 يعنى يوسف تنها نيست بلكه» من عبادنا«(» اّنه من عبادنا المخلصين«. مخلصين نزديك شد

 .)توان مثل او شد مى

   

 )٢٥( آيه 

َو اْسَتَبَقا اْلَباَب َو َقدَّْت َقِميَصُه ِمن ُدُبٍر َو َأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدا اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزآُء َمْن َأَراَد ِبَأْهِلَك » ٢٥  «

 ُسوءًا ِإلَّا  َأن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َأِليٌم

ناگهان شوهرش را نزد در . د و آن زن پيراهن او را از پشت دريد  و هر دو بسوى در سبقت گرفتن

آيفر آسى آه به : گفت) براى انتقام از يوسف يا تبرئه خود با چهره حّق به جانبى(زن . يافتند

 همسرت قصد بد داشته جز زندان ويا شكنجه دردناك چيست؟

 :ها   نكته

 نفر از يكديگر است، يوسف براى فرار از گرفتن دو يا چند به معناى سبقت و پيشى» استباق   «

» ُقّد«. اند گويا به سوى در مسابقه گذارده. دويد گناه به سوى در فرار آرد و زليخا نيز به دنبال او مى

 .شود به يافتن ناگهانى چيزى گفته مى» لفاء«. به معناى پاره شدن پارچه از طرف طول است

 :ها   پيام

 »استبقا«. آند، بايد از گناه فرار آرد به تنهايى آفايت نمى» معاذ اللَّه«ن  پناه بردن به خدا و گفت-١  

دود تا به گناه آلوده نشود،  يكى مى. (ها مختلف است  گاهى ظاهر عمل يكى است، ولى هدف-٢ 

 »استبقا«) دود تا آلوده بكند ديگرى مى

ت، بايد به سوى درهاى بسته ى بسته بودن در براى تسليم شدن در برابر گناه آافى نيس  بهانه-٣ 

 »استبقا الباب«. حرآت آرد شايد باز شود



 »قّدت قميصه من ُدُبر«. گذارد  از صحنه جرم سريع نگذريم، مجرم معموًال از خود جاى پا باقى مى-٤ 

 »الَفيا«.  گاه بايستى سرزده به منازل و محل آار سرآشى آرد- ٥ 

قالت «.  زليخا آه خود مجرم بود، از يوسف شكايت آرددر اينجا.  گاهى شاآى، خود ُمجرم است-٦ 

 »...ما جزاء

زليخا به شوهرش . آند  گنهكار براى تبرئه خود، از عواطف واحساسات بستگان خود استمداد مى-٧ 

 »باهلك«. او به ناموس تو سوء قصد داشته است: گفت

 »اراد باهلك سوء«. نندآ  صاحبان قدرت اگر مقّصر باشند معموًال ديگران را مّتهم مى- ٨ 

 »اراد باهلك سوًء اّال أن يسجن«.  چه بسا سخن حّقى آه از آن هدف باطلى دنبال شود-٩ 

 »أن يسجن«.  زندان و زندانى نمودن مجرمان، سابقه تاريخى دارد-١٠ 

 »أن يسجن او عذاب اليم«. ى قدرت همسر عزيز بود  اعالم آيفر، نشانه-١١ 

بلكه هوس باز بود؛ چرا آه عاشق حاضر است جانش را فداى معشوق آند  زليخا عاشق نبود، -١٢ 

 »اراد باهلك سوًء اّال ان يسجن«. نه اين آه او را متهم و به زندان افكند

 »ان يسجن او عذاب اليم«. آند آلود، گاهى عاشق را قاتل مى  عشق هوس-١٣ 

ست و لذا در اينجا پيشنهاد زندان و  زليخا داراى نفوذ در دستگاه حكومتى و خط دهنده بوده ا-١٤ 

 »اّال ان يسجن او عذاب اليم«. شكنجه شدن يوسف را مطرح آرد

   

 )٢٧ و ٢٦( آيه 

َقاَل ِهَى َراَوَدْتِنى َعن نَّْفِسى َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن َأْهِلَهآ ِإن َآاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقْت » ٢٦  «

 َنَوُهَو ِمَن اْلَكاِذِبي

آام گيرد و شاهدى از خانواده زن، شهادت ) برخالف ميلم(او خواست آه از من : گفت) يوسف  (

زيرا در . (گويد و او از دروغگويان است داد آه اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده، پس زن راست مى

 .)خورد شدند وپيراهن از جلو چاك مى اين صورت او وهمسر عزيز، از روبرو درگير مى

 َو ِإن َآاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َو ُهَو ِمَن الصَّاِدِقيَن» ٢٧«  

 .از پشت پاره شده، پس زن دروغ گفته و او از راستگويان است) يوسف(  و اگر پيراهن او 

 :ها   نكته

ه به عليه السالم در گهوار اند آه مثل عيسى    در برخى روايات، شاهد را آودآى معّرفى آرده

اّما بهتر است شاهد را يكى از . توان به آن اعتنا آرد سخن آمد، ولى چون سند محكمى ندارد، نمى

مشاوران عزيز بدانيم آه فاميل همسر و داراى هوش و ذآاوت بود و همانند عزيز مصر، شاهد اين 

 .اّتفاق گرديد



زد، يوسف حاضر  ى  يوسف، ابتدا به سخن نكرد و شايد اگر همسر عزيز حرفى و تهمتى نم

 »هى راودتنى«: شد آبروى او را بريزد و بگويد نمى

تر از مريم نبود، اّما او را  در ميان زنان، پاآدامن.   هر آس پاآتر است، بيشتر در معرض تهمت است

شد، به او هم نسبت  مّتهم به ناپاآى آردند، در ميان مردان نيز آسى به پاآى يوسف يافت نمى

 .اّما خداوند در هر دو مورد به بهترين وجه، پاآى آنان را ثابت نمود. دنارواى زنا دادن

 :  در داستان يوسف، پيراهن او نقش آفرين است

گناهى او و آشف جرم همسر عزيز گرديد و در جاى   در اينجا؛ پارگى پيراهن از پشت، دليل بى

د از انداختن يوسف به چاه، زيرا بع. ديگر؛ پاره نشدن پيراهن موجب آشف جرم برادران او گرديد

يوسف را گرگ خورده : وقتى برادران پيراهن او را آغشته به خون آرده و به پدر نشان دادند و گفتند

در پايان داستان نيز، پيراهِن يوسف، ! پس چرا پيراهن او پاره نشده است؟: است، پدر پرسيد

 .ى بينا شدن چشم پدر گرديد وسيله

 :ها   پيام

عليه السالم در برابر جمله  حضرت يوسف. ايد از خود دفاع و مجرم اصلى را معرفى آند مّتهم ب-١  

، پاسخ مناسبى به زليخا داد و گفت او قصد »ِهَى راودتنى«با گفتن » ما جزاء َمن اراد باهلك سوًء«

 .گناه آرد

 بررسى  آسى آه در مقام قضاوت است بايد شكايت شاآى و دفاع متهم را بشنود و مدارك را-٢ 

» اراد باهلك سوء«در اين ماجرا همسر گفت آه يوسف سوء قصد داشته، . (آند و سپس نظر دهد

شاهد نيز عالمت صدق و . زن مقّصر بوده است» هى راودتنى«: يوسف تهمت را رد آرد و گفت

 )آذب را از راه پاره شدن پيراهن جلو يا پشت سر مطرح آرد

 »شهد شاهد«. كوت، همه جا زيبا نيست دفاع از بى گناه، واجب است و س-٣ 

 »و شهد شاهد«.  آمك به روشن شدن حقيقت، آارى پسنديده است-٤ 

شهد «.  در قضاوت، آسى آه مستند حرف بزند و با قرائن آن را تأييد آند در حكم شاهد است- ٥ 

 »شاهد

 »اهد من اهلهاشهد ش«. آند رود، افراد را حمايت مى  خداوند از راهى آه هيچ انتظارش نمى-٦ 

 »شهد شاهد من اهلها«. دهند  آنجا آه خدا بخواهد، بستگان مجرم عليه او شهادت مى-٧ 

شهد «.  در شهادت و داورى، مراعات حسب، نسب، موقعّيت و خويشاوندى مّتهم، جايز نيست- ٨ 

 »شاهد من اهلها

 » اهلهاشاهد من«. شود  شهادت خويشان عليه يكديگر، سبب اطمينان بيشترى مى-٩ 

. هاى شاآى و متهم، به بررسى مدارك و اسناد توّجه شود  در قضاوت، بيش از توّجه به گفته-١٠ 

 »...ان آان قميصه... شهد شاهد... قال هى راودتنى... قالت ما جزاُء«



 »...ان آان قميصه... شهد شاهد«.  قضاوت و تشخيص جرم، آارشناس نياز دارد-١١ 

. شود ائن و آثار ظريف به جاى مانده، مجرم شناخته و مسايل آشف مىشناسى از قر  در جرم-١٢ 

 »...ان آان قميصه«

ان آان قميصه قّد «. شناسى براى تشخيص جرم و مجرم، الزم است  بكارگيرى روشهاى جرم-١٣ 

 »...من دبر

   

 )٢٨( آيه 

 ْيِدُآنَّ ِإنَّ َآْيَدُآنَّ َعِظيٌمَفَلمَّا َرَءا َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َقاَل ِإنَُّه ِمْن َآ» ٢٨  «

) حقيقت را دريافت و(پيراهن او را ديد آه از پشت پاره شده است، ) عزيز مصر(  پس همين آه 

 .البّته حيله شما شگرف است. شك اين از حيله شما زنان است بى: گفت

 :ها   نكته

 .٧٦  نساء، (» آان ضعيفًااّن آيد الشيطان«: داند    با اينكه قرآن، آيد شيطان را ضعيف مى

ى تفسير صافى، اين به خاطر آن است  به گفته.  ولى در اين آيه، آيد زنان بزرگ شمرده شده است

اى، غيابى و سارقانه است، ولى وسوسه زن، با لطف، محّبت، حضورى  آه وسوسه شيطان لحظه

 .و دائمى است

مثًال سرنگونى ابرهه را با . دهد م مىهاى آوچك انجا   گاهى خداوند آارهاى بزرگ را با وسيله

پرندگان ابابيل، حفظ جان پيامبر اسالم را با تار عنكبوت، آموزش دفن مّيت را با آالغ، اثبات پاآى 

عليها السالم را با سخن گفتن نوزاد، پاآى يوسف را با پاره شدن پيراهن، ايمان آوردن يك  مريم

 .ا با نمونه پول، تحّقق بخشيده استآشور را با سفر ُهدُهد و آشف اصحاب آهف ر

 :ها   پيام

قال ... فلّما رأى قميصه«. ها، مقتضاى عدالت است  قضاوت بر اساس ادّله و بدور از حّب و بغض-١  

 »اّنه من آيدآّن

عزيز مصر، مطيع سخن شاهد . (آند  استدالل منطقى، هر انسان منصفى را مطيع و منقاد مى-٢ 

 »اّنه من آيدآّنقال ... شهد شاهد«) شد

 »ُقّد من ُدبر«. ى جرم بايد به دقت مشاهده و بررسى شود  آثار و مدارك صحنه-٣ 

 »قال... فلّما رأى«.  وقتى به نتيجه قطعى رسيديم، در اعالن حكم ترديد نكنيم-٤ 

چون بدون تحقيق . ( عزيز مصر داراى عدالت نسبى و انصاف در برخورد با موضوعات بوده است- ٥ 

 »اّنه من آيدآّن... فلّما رأى«)  را متهم نكرد و پس از آن نيز حّق را به يوسف دادآسى

 »اّنه من آيدآّن«. شود ماند و مجرم روزى رسوا مى  حّق و حقيقت، هميشه پشت پرده نمى-٦ 



اّنه من «) عزيز پذيرفت آه مقّصر همسر اوست. ( سخن حّق را گرچه تلخ و بر ضرر باشد بپذيريم-٧ 

 »آيدآّن

 »اّن آيدآّن عظيم«. ى آنان خطرناك است  از مكر زنان ناپاك بترسيد آه حيله- ٨ 

قال اّنه من آيدآّن اّن ... فلّما رأى«.  مكر و حيله هر قدر هم بزرگ باشد، قابل آشف و افشاست-٩ 

 »آيدآّن عظيم

   

 )٢٩( آيه 

 ِإنَِّك ُآنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَنُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْسَتْغِفِرى ِلَذنِبِك » ٢٩  «

آن را بازگو نكن وبه همسرش نيز خطاب (يوسف از اين مسئله صرف نظر آن و :) عزيز مصر گفت  (

 .تو براى گناهت استغفار آن، چون از خطاآاران هستى) و: آرد و گفت

 :ها   پيام

ها از ماجرا با خبر  نخواست مسئله مخفى بماند، ولى مردم دنيا در تمام قر  عزيز مصر مى-١  

 »يوسف اعرض عن هذا«. شدند، تا پاآى يوسف ثابت شود

 »اعرض عن هذا«.  عزيز مصر به خاطر جايگاهش از يوسف خواست تا از جريان صرف نظر آند-٢ 

ى ناموس و غيرت تساهل آرد و به  نشينان، نسبت به مسئله  عزيز مصر نيز همچون ساير آاخ-٣ 

 »و استغفرى«!. ز توبيخ همسر به صورت جّدى خوددارى نموداستغفار اآتفا آرد و ا

و «.  رهبران غيرالهى، قدرت برخورد قاطع و عادالنه نسبت به بستگان متخّلف خودشان را ندارند-٤ 

 »استغفرى

واستغفرى «.  تالش زن براى برقرارى رابطه با غير همسر خويش، امرى ناروا و نامشروع است- ٥ 

 »لذنبك

جام گسيخته جنسى و هوسرانى، در بين غير متدّينين به اديان الهى نيز آارى ناپسند  روابط ل-٦ 

 »استغفرى لذنبك«. شود شمرده مى

   

 )٣٠( آيه 

ِفى َو َقاَل ِنْسَوٌة ِفى اْلَمِديَنِة اْمَرَأُت اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعن نَّْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحّبًا ِإنَّا َلَنَراَها » ٣٠  «

 َضَالٍل مُِّبيٍن 

همسر عزيز با غالمش مراوده داشته و از او آام : گفتند) زبان به مالمت گشودند و(  زنانى در شهر 

به راستى ما او را در گمراهى آشكار . همانا يك غالم او را شيفته خود آرده است. خواسته است

 .بينيم مى

 :ها   نكته



گيرد،  سته نازك روى قلب، آه همچون غالف آنرا در برمىبه پيچيدگى باالى قلب يا پو» شغاف   «

ى يوسف به قلب زليخا گره خورده و عشق،  يعنى عالقه» َشَغفها ُحّبًا«ى  جمله. گفته شده است

 . تفسير نمونه(شديد شده است

 

يكى برادرانش آه : ى گمراهى است ى بيش از حّد به او نشانه عالقه:   دو گروه درباره يوسف گفتند

و ديگرى زناِن » اّن ابانا لفى ضالل مبين«: ه جهت محّبت پدر به يوسف، پدر را گمراه خوانده و گفتندب

اّنا لنراها فى «: ى شديد زليخا به يوسف، زليخا را گمراه خوانده و گفتند مصر آه به جهت عالقه

 .»ضالل مبين

آاروان او را » يا ُبنّى«اند؛ د خواست؛ يعقوب او را فرزند خود مى   هر آس يوسف را براى خود مى

» نّتخذه ولدا«داند؛  عزيز مصر او را فرزند خوانده مى» شروه بثمن بخس«داند؛  سرمايه خود مى

نّبئنا «دانند؛  زندانيان او را تعبير آننده خواب خود مى» شغفها حّبًا«داند؛  زليخا او را معشوق خود مى

و آنچه براى يوسف ماند، » يجتبيك رّبك«داند؛  خود مىولى خداوند او را برگزيده و رسول » بتأويله

 »والّله غالب على امره«. همين مقام رسالت بود

 :ها   پيام

. گردد، پس بايد مراقب رفتارهاى خود باشند  اخبار مربوط به خانواده مسئوالن، زود شايع مى-١  

 »ِامرأت العزيز... قال نسوة«

ِامرأت ... قال نسوة... غلقت االبواب«. شود مانع رسوايى نمى بستن درها براى انجام گناه نيز -٢ 

 »العزيز تراود

 »امرئة العزيز ُتراود فتاها«. شود  خطاهاى افراد خانواده به مرد و سرپرست خانواده منتسب مى-٣ 

   

 )٣١( آيه 

 ُمتََّكًا َوَءاَتْت ُآلَّ َواِحَدٍة مِّْنُهنَّ ِسكِّينًا َوَقاَلِت َفَلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َلُهنَّ» ٣١  «

 اْخُرْج َعَلْيِهنَّ َفَلمَّا َرَأْيَنُه َأْآَبْرَنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ َو ُقْلَن َحاَش ِللَِّه َما َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذآ ِإلَّا َمَلٌك َآِريٌم

به سراغ ) آسى را براى دعوت(را شنيد، ) مصر(زنان ) يىوبدگو(نيرنگ ) همسر عزيز(  پس چون 

و ) تا ميوه ميل آنند(گاهى آماده آرد و به هر يك چاقويى داد  تكيه) محفل و(آنها فرستاد و براى آنان 

به (هاى خود را  همين آه زنان او را ديدند بزرگش يافتند و دست. بر زنان وارد شو: به يوسف گفت

اى  منّزه است خداوند، اين بشر نيست، اين نيست جز فرشته: دند و گفتندعميقًا بري) جاى ميوه

 .بزرگوار

 :ها   نكته



يكى آن آه به جاى ميوه دست خود را : توان معنا آرد را دو گونه مى» قّطعن ايديهّن«ى     آلمه

 .بريدند و ديگر آنكه از ميوه خوردن دست آشيدند

خواستند شخصى  رسم بوده آه هرگاه مى.  بودن استبه معنى در حاشيه و آنار» حاشا«  آلمه 

 . تفسيرالميزان(آردند سپس آن شخص را را از عيبى منزه بدانند، اّول خدا را تنزيه مى

 

  همسر عزيز مصر زن سياستمدارى بود و با مهمانى دادن توانست مشت رقبا را باز آند و آنان را 

 .غافلگير نمايد

 :ها   پيام

 بازگو آردن مسايل ديگران، دلسوزى نيست، بلكه حسادت و توطئه و نقشه  گاهى هدف از-١  

 »بمكرهّن«. عليه آنان است

خواستند بدين وسيله  عليه السالم مى  شايد زنان مصر با انتشار خبر عشق زليخا به يوسف-٢ 

 »بمكرهّن«. يوسف را مشاهده آنند

وآردن راز همسر عزيز مصر، نقشه آشيدند و او زنان با بازگ. ( گاهى بايد پاسخ مكر را با مكر داد-٣ 

 »ارسلت اليهّن«.) با يك ميهمانى، نقشه آنان را پاسخ داد

اى آه در جوسازى و انتشار اخبار   زليخا براى آنترل جوسازى عليه خود، به توجيه افراد عمده-٤ 

ّما سمعت فل«) ى زنان منطقه نبودند واضح است آه دعوت شدگان همه. (دخيل بودند پرداخت

 »بمكرهّن ارسلت اليهّن

. آند تا آن را عاّدى جلوه دهد سازى جرم مى  مجرم، گاه براى تنزيه خود، براى ديگران نيز زمينه- ٥ 

 »فلّما سمعت بمكرهّن ارسلت اليهّن«

آتت آّل واحدة منهّن «.  سرويس جداگانه براى هر ميهمان آارى پسنديده و ارزشمند است-٦ 

 »سّكينًا

 »قالت اخرج عليهّن فلّما رأينه«. اعت از مولى و صاحب تا وقتى معصيت نباشد الزم است اط-٧ 

 »فلّما رأينه اآبرنه«.  شنيدن آى بود مانند ديدن- ٨ 

 »اآبرنه«. آند  انسان به طور فطرى در برابر بزرگى و بزرگوارى، تواضع مى-٩ 

 يوسف را ديديد، طاقت از آف داديد؛  زليخا خواست به زنان مصر تفهيم آند آه شما يك لحظه-١٠ 

 »فلّما رأينه اآبرنه و قّطعن ايديهّن«! او شبانه روز در خانه من است؟

انتقاد (» قّطعن ايديهّن«. شديد  زود انتقاد نكنيد، شايد شما هم اگر به جاى او بوديد مثل او مى-١١ 

 ).آنندگان وقتى يوسف را ديدند، همه مثل زن عزيز مصر گرفتار شدند

 انسان تا وقتى در معرض امتحان قرار نگرفته اّدعايى دارد؛ اّما گاهى آه مورد آزمايش قرار -١٢ 

 »فلّما رأينه اآبرنه و قّطعن ايديهّن«. دهد گيرد، ناخودآگاه ماهّيت خود را نشان مى مى



 آه ايد اگر شنيده(» قّطعن ايديهّن«. فهمد  عشق آه آمد، انسان بريدن دست خودش را نمى-١٣ 

زيرا اگر . عليه السالم به هنگام نماز، از پايش تير را آشيدند و متوّجه نشد، تعّجب نكنيد حضرت على

رود، عشق معنوى و عميق به جمال واقعى، چه  عشق سطحى دنيوى تا بريدن دست پيش مى

 !.)خواهد آرد

فلّما رأينه  «. يوسف در زيبايى بى نظير و در عين حال در عفت الگويى براى همگان است-١٤ 

 »قلن حاش لّله... اآبرنه

. عليه السالم موجب گرفتارى او شد، ولى علم و تقوايش موجب نجات او گرديد  جمال يوسف-١٥ 

 )تر از جمال ظاهرى است آرى جمال معنوى مهم(

 »ملك آريم... حاش لّله«.  مردم مصر در آن زمان، به خداوند و فرشتگان ايمان داشتند-١٦ 

   

 )٣٢( آيه 

َقاَلْت َفَذ ِلُكنَّ الَِّذى ُلْمُتنَِّنى ِفيِه َوَلَقْد َراَودتُُّه َعن نَّْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َوَلِئن لَّْم َيْفَعْل َمآ َءاُمُرُه » ٣٢  «

 َلُيْسَجَننَّ َو َلَيُكونًا مَِّن الصَّاِغِريَن

همان آسى است آه مرا اين : گفت) همسر عزيز مصر به زنانى آه دست خود را بريده بودند،  (

واگر آنچه را به او . و البّته من از او آام خواستم، ولى او پاآى ورزيد. آرديد درباره او مالمت مى

 .دهم انجام ندهد، حتمًا زندانى خواهد شد و از خوارشدگان خواهد بود دستور مى

 :ها   نكته

همسر عزيز آنگاه آه از افشاى آار . دالعمل افراد تأثير دار    شرايط اجتماعى و روانى، در نوع عكس

، اّما هنگامى آه زنان مصر را همراه و »غلّقت االبواب«بندد،  ترسد، درها را مى زشت خود مى

در جامعه نيز وقتى . من او را فرا خواندم» أنا راودته«: گويد بيند، علنًا مى همداستان خود مى

شايد براى جلوگيرى از همين امر است . شود حساسّيت به زشتى گناه از بين برود، گناه آسان مى

گناهانى آه پرده ! خداوندا» الّلهم اغفر لى الذنوب اّلتى َتهتك الِعَصم«: خوانيم آه در دعاى آميل مى

زيرا گناه در ابتدا انجامش براى انسان سنگين است، اّما همين آه . آند برايم بيامرز حيا را پاره مى

 .ودش پرده حيا برافتاد آسان مى

 :ها   پيام

 »فذلكّن اّلذى لمتّننى فيه«. شويم  ديگران را مالمت نكنيم آه خود گرفتار مى-١  

 »لقد راودته«. شود  عشق گناه آلود، سبب رسوائى مى-٢ 

امروز » اراد باهلك سوء«يوسف قصد سوء داشته؛ : آسى آه ديروز گفت. شود  دروغگو رسوا مى-٣ 

 . آام گرفتن از او را داشتممن قصد» لقد راودته«: گويد مى

 »و لقد راودته عن نفسه«. آند  عّفت و پاآى، ناپاآان را رسوا مى-٤ 



وجدان مجرم نيز (» فاستعصم«. دهد  گاهى دشمن هم به پاآى شخص مقابل، گواهى مى- ٥ 

 .)شود گاهى بيدار مى

 »...فاستعصم... و آذلك يجتبيك«. ى نبّوت است  پاآى، الزمه-٦ 

 »ليسجنّن... فاستعصم«. روند آانى آه به خاطر خودآامگان به زندان مى چه پا-٧ 

و لئن «. آنند اى استفاده مى به دنبال هدف خويش هستند و از هر وسيله) عاشقان( گناهكاران - ٨ 

 »لم يفعل ما آمره ليسجنّن

ما آمره «. يردگ  قدرت اگر با ايمان و تقوا همراه نباشد براى هواى نفس مورد استفاده قرار مى-٩ 

 »ليسجنّن

 »ليسجنّن«.  زليخا در حكومت مصر، داراى نفوذى ويژه بود-١٠ 

 »ليسجنّن«. ى طاغوتيان است  سوء استفاده از قدرت، حربه-١١ 

 »الصاغرين... ليسجنّن،«. ى طاغوتيان است  تهديد به حبس وتحقير، حربه وشيوه-١٢ 

. دهد ا رسوايى نيز به راه خود ادامه مى هواى نفس به قدرى نيرومند است آه حّتى ب-١٣ 

 »...و لئن لم يفعل ما آمره... راودته«

 »ليسجّنن و ليكونًا من الصاغرين... قالت«. شود  عاشِق شكست خورده، دشمن مى-١٤ 

با آنكه عزيز مصر خيانت همسر خود را فهميد و از او . (ميراند نشينى، غيرت را مى  روحيه آاخ-١٥ 

 .)آند، ولى باز هم ميان او و يوسف فاصله نيانداختخواست آه توبه 

 »من الصاغرين«. دانند ى خوارى و ذّلت مى  هواپرستان و طاغوتيان، تقوا و آّف نفس را وسيله-١٦ 

   

 )٣٣( آيه 

َدُهنَّ َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َو َأُآن مَِّن  السِّْجُن َأَحبُّ ِإَلىَّ ِممَّا َيْدُعوَنِنى  ِإَلْيِه َوِإلَّا َتْصِرْف َعنِّى َآْي  َقاَل َرِب» ٣٣  «

 اْلَجاِهِليَن

و اگر . تر است خوانند محبوب زندان براى من از آنچه مرا به سوى آن مى! پرودگارا: گفت) يوسف  (

 .گردم آنم و از جاهالن مى حيله آنها را از من باز نگردانى، به سوى آنها تمايل مى

 :ها   نكته

بار ديگر هدِف عشِق .  بود؛ يكبار فداى حسادت برادران شد و خصومت نكرد   يوسف سراپا جوانمرد

بار چهارم همين آه . بار سوم به هنگام قدرت، از برادران انتقام نگرفت. زليخا شد، ولى گناه نكرد

 .آشور را در خطر ديد به جاى برگشت به وطن، تقاضاى تدبير امور و نجات آشور را داد

تر است، براى گروهى دنيا   است؛ براى يوسف پاآدامنى از زندان محبوب  براى هر آس، محبوبى

 .٣  ابراهيم، (»اّلذين يستحّبون الحياة الدنيا«تر؛  محبوب

 .١٦٥  بقره، (»واّلذين آمنوا اشّد حّبًا لّله«. تر است  اّما براى مؤمن، خداوند محبوب



 

 :ها   پيام

 »رّب «. توّجه به ربوبّيت خدا، از آداب دعاست-١  

 »رّب السجن احّب الّى«. دانند  اولياى خدا، فشار زندگى شرافتمندانه را، از رفاه در گناه بهتر مى-٢ 

 »رّب الّسجن احّب«. بودنى عيب نيست  هر آزادبودنى ارزش نيست وهر زندان-٣ 

» سجن احّبرّب ال«. تواند در هر شرايطى از گناه فاصله بگيرد  انسان با استمداد از خداوند، مى-٤ 

 .)هجرت از محيط گناه الزم است(

 »...رّب السجن احّب«. تواند مجوز ارتكاب گناه باشد  رنج و سختى نمى- ٥ 

 دعا و نيايش و استمداد از خداوند، يكى از راههاى مصون ماندن از گناه و انحرافات جنسى -٦ 

 »...رّب السجن احّب«. است

اگر روح آزاد باشد، زندان بهشت است واگر . ، نه جسم او شخصّيت انسان به روح اوبستگى دارد-٧ 

 »السجن احّب«.شود روح در فشار باشد، آاخ هم زندان مى

يوسف خواهان جدا . ( جداسازى محيط به خاطر مصون ماندن افراد از گناه، آارى شايسته است- ٨ 

 )شدن بود، حّتى اگر به قيمت زندان رفتن باشد

 »رّب السجن احّب الّى مّما يدعوننى اليه«. ت مردم و جمع ترجيح دارد رضايت خداوند بر رضاي-٩ 

در شرايط بحرانى تنها » ...و اّال تصرف عّنى«. ماند  هيچ آس بدون لطف خداوند، محفوظ نمى-١٠ 

 .راه نجات، اتكا به خداوند است

 بود، حال يوسف قبًال گرفتار يك زن. (شود تر مى هاى الهى هر لحظه سخت  گاهى آزمايش-١١ 

 »آيدهّن، اليهّن«.) گرفتار چندين زن شده است

تر را بكار  ى محبوب ى زندان آلمه ولى درباره» اصب اليهّن«ى تمايل،  ى گناه آلمه  يوسف درباره-١٢ 

رّب السجن «. دهد آه پاآى و عصمت در عمق جان يوسف نهادينه شده بود برد و اين نشان مى مى

 »احّب اليهّن... احّب الّى

 »أآن من الجاهلين«.  تمايل به گناه و پيروى ناصحيح از غرائز، نوعى جهل است-١٣ 

آتيناه «: در آيات قبل خوانديم. (هاى الهى است  گناه، موجب سلب علوم خدادادى و موهبت-١٤ 

 »اآن من الجاهلين«:) فرمايد و در اينجا يوسف مى» حكمًا و علمًا

. پوشى از رضاى خدا، جهل محض است ب لّذت آنى و چشم جهل تنها بيسوادى نيست، انتخا-١٥ 

 »اآن من الجاهلين«

 »اآن من الجاهلين«. دهد ها، انسان را در رديف جاهالن قرار مى  عمل نكردن به دانسته-١٦ 

   

 )٣٤( آيه 



 ُمَفاْسَتَجاَب َلُه َربُُّه َفَصَرَف َعْنُه َآْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِلي» ٣٤  «

او را اجابت آرد و حيله زنان را از او برگرداند، زيرا آه او شنواى ) در خواست(  پس پرودگارش 

 .داناست

 :ها   پيام

 »فاستجاب له«. شود  دعاى مردان خدا مستجاب مى-١  

... رّب السجن«. ى پيدا شدن امداد الهى و راه نجات است ها زمينه  گاهى شدايد و سختى-٢ 

 »فاستجاب

 »فاستجاب... رّب السجن احّب«. سازد اآدامنى و عفاف، موجبات استجابت دعا را فراهم مى پ-٣ 

 »فاستجاب... رّب«.  درخواست خالصانه از خداوند، استجابت و عنايت او را در پى دارد-٤ 

در » فاء«حرف . ( دعاى يوسف براى مصون ماندن از آيد زنان مصر، سريعًا مستجاب شد- ٥ 

 .)ز سرعت است، رم»فاستجاب«

گرچه دشمن يوسف را به زندان . (شود آند آه به نفع مؤمن تمام مى  گاه دشمن آارى را مى-٦ 

 »فصرف عنه آيدهّن«.) انداخت، ولى اين آار موجب خالصى يوسف از زليخا شد

فصرف «.) يوسف هنوز پيامبر نشده بود، اّما از گناه معصوم بود. (ى عصمت، نبّوت نيست  الزمه-٧ 

 »ه آيدهّنعن

هو السميع ... فاستجاب«.  استجابت دعا، دليل بر شنوايى و بينايى و علم خداوند است- ٨ 

 »العليم

 آسانى آه مورد مراجعه مردم هستند بايد در آغاز خوب بشنوند، سپس با دانش خود به حّل و -٩ 

هو السميع ... جابفاست«. فصل مشكل بپردازند؛ چنانكه خداوند نيز در مقام اجابت دعا چنين است

 »العليم

   

 )٣٥( آيه 

  ِحيٍن ُثمَّ َبَدا َلُهم مِّن َبْعِد َما َرَأُوْا اْلَأَياِت َلَيْسُجُننَُّه َحتَّى» ٣٥  «

ديدند، اينگونه برايشان جلوه ) براى پاآى يوسف(ها و شواهدى آه    سپس بعد از آن همه نشانه

 .آرد آه او را تا مّدتى زندانى آنند

 :ها   پيام

يك زن عاشق . توانند آنرا در آورند اندازد، صد نفر عاقل نمى  يك ديوانه، سنگى را در چاه مى-١  

بدا لهم من بعد «. انديشى آنند شد، مردان متعّدد و رجال مملكتى نتوانستند اين رسوايى را چاره

 »ما رأوا



با اين »  ما رأوا االيات ليسجنّنهمن بعد«. پروايى و پررويى همراه است نشينى معموًال با بى  آاخ-٢ 

 .شود همه دليل بر پاآى يوسف، باز هم او محكوم به زندان مى

 »ليسجنّنه... ثّم بدا لهم«. آور نيست، گاهى دردسر هم دارد  زيبايى، هميشه خوشبختى-٣ 

گناهان   معموًال در دربارها و آاخهاى طاغوتيان، دادگاه و محاآمه غيابى و تشريفاتى است، تا بى-٤ 

 )البّته در مواردى اين گونه نيست(» ليسجنّنه«. محكوم شوند

 »ليسجنّنه«. ى آلوده، هوسرانان آزاد و تقواپيشگان در زندانند  در جامعه- ٥ 

خواهند ديگران را  پذيرند و مى  افراد خاطى به ويژه قدرتمندان آمتر مسئولّيت عمل خود را مى-٦ 

 »ليسجنّنه«. قربانى آنند

 »ليسجنّنه«. تر است تر مظلوم هاى طاغوتى، معصوم ر نظام د-٧ 

 »ليسجنّنه«.  پاك بودن و پاك ماندن زحمت دارد- ٨ 

 جلوگيرى از رسوايى خاندان عزيز مصر و پايان يافتن شايعات، هدف حكمرانان مصر از زندانى -٩ 

 »ليسجنّنه حّتى حين«. ساختن يوسف بود

گيرد، مّدت  استه سياستمداران و افراد ذى نفوذ تصميم مى وقتى دستگاه قضايى بر طبق خو-١٠ 

 »حّتى حين«. زمان زندان نيز نامشّخص است

   

 )٣٦( آيه 

َو َدَخَل َمَعُه السِّْجَن َفَتَياِن َقاَل َأَحُدُهَمآ ِإنِّى  َأَراِنى َأْعِصُر َخْمرًا َو َقاَل اْلَأَخُر ِإنِّى  َأَراِنى  َأْحِمُل » ٣٦  «

 ْأِسى ُخْبزًا َتْأُآُل الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّْئَنا ِبَتْأِويِلِه ِإنَّا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَنَفْوَق َر

من در خواب : گفت) نزد يوسف آمد و(يكى از آن دو .   و با يوسف، دو جوان ديگر وارد زندان شدند

 در خواب ديدم آه بر من خود را: فشارم و ديگرى گفت براى شراب مى) انگور را(خود را ديدم آه 

همانا ما تو را از ! خورند، ما را از تعبير خوابمان آگاه ساز برم و پرندگان از آن مى سرم نانى مى

 .بينيم نيكوآاران مى

 :ها   نكته

دليل آنكه زندانيان، يوسف را نيكوآار ناميدند، اين بود آه به افراد مريض در : خوانيم    در حديث مى

 ميزان - تفسير نورالثقلين (آرد  نيازمندان آمك و براى سايرين، جا باز مىزندان رسيدگى و به

 ))سجن(الحكمه 

 :ها   پيام

 »معه الِسجن«.  زندان يوسف، عمومى بوده است-١  

ممكن (» أرانى أعصر خمرًا«. ها را ساده نگيريم، در بعضى از آنها اسرارى نهفته است  خواب-٢ 

 .)هاى مهمى ببينند هاى عاّدى نيز خواب است انسان



يوسف در زندان هم خدماتى . تواند مثمر ثمر باشد، حّتى در زندان  انساِن اليق همه جا مى-٣ 

 »نّبئنا بتأويله«. داشت

نّبئنا بتأويله اّنا نراك «. يابند آنند آه ديگران آن را نمى  نيكوآاران با صفاى دل چيزهايى درك مى-٤ 

 »من المحسنين

اّنا نراك من «. گذارند آسى اعتماد پيدا آنند، تمام رازهاى خود را با او در ميان مى اگر مردم به - ٥ 

 »المحسنين

 »اّنا نراك من المحسنين«. گذارند هاى وارسته، در زندان نيز روى افراد تأثير مى  انسان-٦ 

راك من اّنا ن«. اى قايلند  حّتى مجرمان و گناهكاران نيز براى نيكوآاران، جايگاه شايسته-٧ 

 »المحسنين

رسانى به  احسان و خدمت. (عليه السالم قدم اّول او در جذب و تبليغ بود  نيكوآارى يوسف- ٨ 

 ) زندانيان، سبب جذب قلوب و دريافت لقب محسن از زندانيان شد

) يوسف در زندان نه ثروت داشت، نه آزادى. (توان محسن بود  بدون تمكن مالى و آزادى هم مى-١٠ 

 »راك من المحسنيناّنا ن«

يوسف آه در نظر مردم نيكوآار . ( اّول نيكوآارى خود را اثبات آنيم، سپس به تبليغ دين بپردازيم-١١ 

شناخته شد، قبل از تعبير خواب دوستان زندانى، به تبليغ و ارشاد آنان پرداخته و به يكتاپرستى 

 )دعوت نمود

ما را از اسرار خوابى آه : زندانيان گفتند (.هاى صحيح از مصاديق احسان است  دادن آگاهى-١٢ 

 »اّنا نراك من المحسنين«.) ايم آگاه ساز، زيرا تو از نيكوآارانى ديده

   

 )٣٧( آيه 

لََّمِنى َربِّى  ِإنِّى َقاَل َلا َيْأِتْيُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِه ِإلَّا َنبَّْأُتُكَما ِبَتْأِويِلِه َقْبَل َأن َيْأِتَيُكَما َذ ِلُكَما ِممَّا َع» ٣٧  «

 َتَرْآُت ِملََّة َقْوٍم لَّا ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوُهم ِباْلَأِخَرِة ُهْم َآاِفُروَن

من قبل از آنكه جيره غذايى شما برسد، تأويل : گفت) يوسف به آن دو نفر آه خواب ديده بودند  (

همانا من آئين قومى . آموخته استاين از امورى است آه پرودگارم به من . خوابتان را خواهم گفت

 .ام ورزند، رها آرده را آه به خدا ايمان ندارند و به قيامت آفر مى

 :ها   نكته

من از جانب : ى بخش اّول آيه، اين احتمال نيز وجود دارد آه معناى آيه اينگونه باشد    در ترجمه

. انم خواب شما را تعبير آنمتو دانم غذايى آه براى شما خواهند آورد چيست؟ پس مى خداوند مى

مثل حضرت عيسى آه از . داده است يعنى يوسف عالوه بر تعبير خواب، از چيزهاى ديگر نيز خبر مى

 .داد خوردند، خبر مى غذاى ذخيره شده در منازل و يا آنچه مى



 عليه السالم خواب آنان را فورى تعبير نكرد و آن را به وقتى ديگر و چرا حضرت يوسف:   سؤال

 ساعتى بعد موآول آرد؟

 :فخررازى در تفسير آبير، چند وجه براى اين موضوع بيان آرده است:  پاسخ

خواست آنها را در انتظار قرار دهد تا آمى تبليغ و ارشاد آند، شايد شخص اعدامى ايمان   مى-١ 

 .آورد و با حسن عاقبت از دنيا برود

 .تماد آنان را جلب آندخواست با بيان نوع غذايى آه نيامده، اع  مى-٢ 

 .تر آند، تا بهتر بشنوند خواست آنها را تشنه  مى-٣ 

 . چون تعبير خواِب يكى از آنها اعدام بود، حضرت آمى طفره رفت تا آن شخص قالب تهى نكند-٤ 

 :ها   پيام

ه  گاهى براى تأثيرگذارى بيشتر، الزم است انسان قدرت علمى و آماالت خود را به ديگران عرض-١  

 »نّبأتكما بتأويله... قال«. آند

 »مّما عّلمنى رّبى... نّبأتكما«.  از علم خود براى بهره رساندن به ديگران استفاده آنيم-٢ 

 »مّما عّلمنى رّبى«. هاى خود را از خدا بدانيم  معلومات و دانسته-٣ 

 »عّلمنى رّبى «.  هدف از آموزشها نيز پرورش است-٤ 

آرى آسى آه از ظلمات آفر . آند جهت درى را به روى آسى باز نمى وبى خداوند حكيم است - ٥ 

 .)دليل علم من ترِك آفر است(» ...عّلمنى رّبى اّنى ترآت«. رسد فرار آند، به نور علم مى

يوسف قبل از تعبير (» اّنى ترآُت مّلة... نّباتكما بتأويله«. ها، بهترين استفاده را بكنيم  از فرصت-٦ 

 .)رهنگى و اعتقادى خود را شروع آردخواب، آار ف

و در آيه بعد پيروى از » اّنى ترآت«در اين آيه برائت از آّفار، .  اساس ايمان، تبّرى و توّلى است-٧ 

 »واّتبعت«. واليت اولياى الهى مطرح است

ف يوس. ( بايد از انتساب مستقيم افراد به انحراف پرهيز آرد و با روش غير مستقيم تبليغ آرد- ٨ 

اّنى ترآُت مّلة قوم «) من راه آفر را رها آردم: شما از آفر دست بكشيد، بلكه فرمود: نفرمود

 »اليؤمنون

قوم اليؤمنون باللَّه و هم «.  در تمام اديان، عقيده به توحيد و معاد در آنار يكديگر بوده است-٩ 

 »باالخرة هم آافرون

   

 )٣٨( آيه 

ٍء َذ ِلَك  َبآِءى  ِإْبَراِهيَم َو ِإْسَحاَق َو َيْعُقوَب َما َآاَن َلَنآ َأن نُّْشِرَك ِباللَِّه ِمن َشْىَو اتََّبْعُت ِملََّة َءا» ٣٨  «

 ِمن َفْضِل اللَِّه َعَلْيَنا َو َعَلى النَّاِس َو َلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْشُكُروَن



 براى ما سزاوار نيست آه چيزى را .ام   و آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيروى آرده

گزارى  اين از فضل خدا بر ما وبر مردم است ولى بيشتر مردم سپاس. شريك خداوند قرار دهيم

 .آنند نمى

 :ها   نكته

.    اصالت خانوادگى، همچنان آه در ساختار شخصّيت افراد مؤثر است، در پذيرش مردم نيز اثر دارد

آند، تا هم  به پدران خود آه انبياى الهى هستند تكيه مىلذا حضرت يوسف براى معرفى خود، 

اين همان روشى است آه پيامبرصلى . اصالت خانوادگيش را ارائه دهد و هم قداست دعوت خود را

من همان پيامبر اّمى هستم آه نام : فرمود برد و مى اهللا عليه وآله نيز در معّرفى خود به آار مى

عليهما السالم در آربال و  حضرت سيدالشهدا حسين بن علّى.  استونشانم در تورات و انجيل آمده

 »َانا ابن فاطمة الّزهرا«: امام سجادعليه السالم نيز در برابر مردم شام، خود را چنين معّرفى آردند

اينگونه ترسيم شده » مّلة ابراهيم«سيماى . در قرآن به معناى آيين بكار رفته است» مّلة«  آلمه 

 :است

در دين سختى و . ام ُقوا در راه خدا جهاد آنيد و اهل نماز و زآات و اعتصام به خدا باشيدبا تم «

 .٧٨ حج، (».حرجى نيست، تسليم خدا باشيد، اين است مّلت پدرتان ابراهيم

 

 :ها   پيام

ترآُت مّلة قوم ال يؤمنون و اّتبعُت «.  رسيدن به حّق، در گرو شناخت باطل و ترك آن است-١  

 »...مّلة

مّلة آبائى «. به او نيز اطالق شده است» أب« جّد انسان، در حكم پدر انسان است و آلمه -٢ 

 »ابراهيم و اسحاق ويعقوب

 »...آبائى ابراهيم و«.  انبيا بايد از خاندان پاك باشند-٣ 

 »...مّلة آبائى ابراهيم و اسحاق و«.  پيامبران الهى از وحدِت هدف برخوردارند-٤ 

آبائى ابراهيم و اسحاق «. در زندان َنَسب خود را فاش آرد) ظاهرًا(يوسف براى اّولين بار  حضرت - ٥ 

 »و يعقوب

 »...واّتبعُت مّلة... ترآُت مّلة«.  در آنار راههاى منفى، راه مثبت را نيز نشان دهيم-٦ 

د پسنديده و  افتخار به پدران و پيروى از آنان در صورتى آه راه حّق و توحيد را پيموده باشن-٧ 

 »...واّتبعت مّلة آبائى«. رواست

 »ما آان لنا ان نشرك«. اند  پدران انبياعليهم السالم مشرك نبوده- ٨ 

 »ما آان لنا ان نشرك«.  پرهيز از شرك و مبارزه با آن، پايه و اساس اديان الهى است-٩ 



» قل هو الّله أحد« بدانيم، بايد هم ذات مقّدس خدا را يكتا.  شرك، در تمام ابعادش منفور است-١٠ 

 .١١٠  آهف، (»ال يشرك بعبادة رّبه احدًا«هم در عبادت آسى را جز خدا در نظر نگيريم، 

 .١١  شورى، (»ء ليس آمثله شى« و هم در صفات و آماالت، هيچ چيزى را خدا نپنداريم، 

 »ء من شى«.  وبه اصطالح توحيد در ذات وصفات وعبادات

.  گرايش به توحيد و تعاليم انبيا و پيروى از فرامين آنان، توفيقى الهى است پرهيز از شرك و-١١ 

 »ذلك من فضل اللَّه«

 »اآثر الّناس ال يشكرون«.  اآثرّيت، معيار شناخت صحيح نيست-١٢ 

 »اليشكرون«. ترين آفران نعمت است  پشت آردن به راه انبيا، بزرگ-١٣ 

   

 )٣٩( آيه 

 ْجِن َءَأْرَباٌب مَُّتَفرُِّقوَن َخْيٌر َأِم اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُرَيا َصاِحَبِى السِّ» ٣٩  «

 آيا خدايان متعّدد و گوناگون بهتر است يا خداوند يكتاى مقتدر؟!   اى دو يار زندانى من

 :ها   نكته

 گروهى قالب پذيرند، مثل آب و هوا آه از خود شكلى ندارند ودر هر: اند ها سه دسته    انسان

گروهى نفوذ ناپذير و مقاوم هستند، همچون آهن و فوالد . آيند ظرفى به شكل همان ظرف در مى

اما گروهى امام و راهبرند آه ديگران را به رنگ حّق . آنند آه در برابر فشار بيرونى ايستادگى مى

ّحد هاى دسته سّوم است آه در زندان نيز از مشرك، مو اى از انسان يوسف نمونه. آورند درمى

 .سازد مى

هايى از آن    در قرآن در آيات مختلف، از روش مقايسه و پرسش استفاده شده است آه به نمونه

 :آنيم درباره خداوند اشاره مى

 .٣٤  يونس، (»قل هل من شرآائكم من يبدأ الخلق ثّم يعيده  «-١ 

 برگرداند؟ايد آسى هست آه بيافريند و سپس آنرا  ؛ آيا از شرآايى آه براى خدا گرفته

 .٣٥  يونس، (»قل هل من شرآائكم من يهدى الى الحّق «-٢ 

 ايد آسى هست آه به حّق راهنمايى آند؟ ؛ آيا از شرآايى آه براى خدا قرار داده

 .١٦٤  انعام، (»ء قل أغير اللَّه َابغى رّبًا و هو رّب آّل شى «-٣ 

 ردگار همه چيز است؟؛ آيا غير خداى يكتا پروردگارى بپذيرم در حالى آه او پرو

 .٥٩  نمل، (»آللَّه خيٌر اّما يشرآون «-٤ 

 گردانيد؟ ؛ خداوند بهتر است يا آنچه شريك او مى

 :ها   پيام

 »يا صاحبى«.  مردم را با محّبت و عاطفه، صدا بزنيم-١  



 »...يا صاحبى«.  براى بيدار ساختن فطرت افراد از چاشنى محّبت و احسان استفاده آنيم-٢ 

 »يا صاحبى السجن«.  انسان در برابر هم نشينان خود نيز مسئول است-٣ 

» ...يا صاحبى السجن ءارباب متفّرقون«. هاى حساس براى تبليغ استفاده آنيم ها وزمان  از مكان-٤ 

بيند به تعبير خواب او نياز دارند، فرصت را غنيمت شمرده و تبليغ  يوسف در زندان همين آه مى(

 .)آند مى

 »...ءارباب متفّرقون خير«. هاى ارشاد وهدايت است رسش ومقايسه، يكى از راه پ- ٥ 

ءارباب «) يوسف سرآغاز دعوت خود را توحيد قرار داد. ( اعتقاد به توحيد اساس ايمان است-٦ 

 »...متفّرقون خير

قون خير ءارباب متفّر«.  خدايان متعّدد، عامل تفرقه و پراآندگى، و خداى واحد عامل يگانگى است-٧ 

 »...أم الّله

 فطرت بشر از تفرقه و تشّتت بيزار است و يوسف از همين امر براى اثبات توحيد بهره گرفته - ٨ 

 »...ءارباب متفّرقون خير أم الّله الواحد«. است

 »الواحد القّهار«. ساز قدرت و غلبه است  وحدت و يگانگى، زمينه-٩ 

   

 )٤٠( آيه 

ن ُدوِنِه ِإلَّا  َأْسَمآًء َسمَّْيُتموَهآ َأنُتْم َو َءاَبآُؤُآم مَّآ َأنَزَل اللَُّه ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإِن َما َتْعُبُدوَن ِم» ٤٠  «

 اْلُحْكُم ِإلَّا ِللَِّه َأَمَر َألَّا َتْعُبُدوْا ِإلَّا  ِإيَّاُه َذ ِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َو َلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن

آه شما وپدرانتان نامگذارى ) مسّمى بى(هايى  آنيد مگر اسم شما غير خدا چيزى را عبادت نمى  

آسى جز خدا حّق فرمانروايى . آن نفرستاده است) بر حقانّيت(خداوند هيچ دليلى ) و(ايد  آرده

م اين دين پا بر جا و استوار است، ولى اآثر مرد. ندارد، او دستور داده آه جز او را نپرستيد

 .دانند نمى

 :ها   پيام

... ماتعبدون«.  معبودهاى غير خدا واقعى نيستند، بلكه ساخته خيال مشرآان و نياآان آنهاست-١  

 »اّال اسماء سّميتموها انتم و آباؤآم

ها و  ها و حمايت ها، مالقات ها، مؤسسات، سمينارها، قطعنامه ها، سازمان  بسيارى از قدرت-٢ 

هاى مدرن روزگار ما هستند آه بشر  مسّمى وبت هاى بى و القاب ديگر، اسمها و عناوين  محكوميت

 »اسماء سّميتموها... ما تعبدون «. رو آنان شده است به جاى خدا، دنباله

 سابقه و قدمت دليل حقانّيت نيست، گرچه شرك سابقه دارد ولى دليل حقانّيت نيست و شما -٣ 

 »بائكم ما انزل الّله بها من سلطانسّميتموها انتم و آ«. هيچ دليلى نداريد

 »من سلطان«.  عقايد بايد مّتكى بر دليل وبرهان عقلى يا نقلى باشد-٤ 



ان الحكم «. زيرا فرمان دادن تنها حّق خداوند است.  در برابر هيچ فرماِن غير الهى، آرنش نكنيم- ٥ 

 »اّال لّله

 » تعبدوا اّال اّياه ذلك الّدين القّيماّال«. راه مستقيم و پابرجاست) توحيد( عبادت خالصانه-٦ 

 »ذلك الّدين القّيم«. هر قانونى جز قانون الهى متزلزل است-٧ 

. زيرا اعتماد به مكتب بى دليل، محكوم است.  جز بر عقيده محكم و استوار نبايد اعتماد آرد- ٨ 

 »ذلك الّدين القّيم«

يا (» لدين القّيم و لكن اآثر الّناس اليعلمونذلك ا«.  بيشتر مردم به استوارى دين خدا جاهلند-٩ 

داند ولى در واقع  آند مى جاهل بسيط آه به جهل خود آگاه است يا جاهل مرّآب آه خيال مى

 )داند نمى

 »ال يعلمون«. ساز پيدايش شرك است  جهل ونادانى، زمينه-١٠ 

   

 )٤١( آيه 

َيْسِقى َربَُّه َخْمرًا َو َأمَّا اْلَأَخُر َفُيْصَلُب َفَتْأُآُل الطَّْيُر ِمن رَّْأِسِه َيا َصاِحَبِى السِّْجِن َأمَّآ َأَحُدُآَما َف» ٤١  «

 ُقِضَى اْلَأْمُر الَِّذى ِفيِه َتْسَتْفِتَياِن

نوشاند و ديگرى به  و به ارباب خود شراب مى) شود آزاد مى(  اى دوستان زندانيم، اّما يكى از شما 

امرى . خورند از سر او مى) با نوك خود(پرندگان ) ماند آه  باالى دار مىآنقدر(شود و  دار آويخته مى

 .آه درباره آن از من نظر خواستيد، حتمى و قطعى است

 :ها   نكته

. يعنى صاحب خانه» رّب الدار«مثل، . شود به حاآم، مالك و ارباب نيز اطالق مى» رّب«ى     آلمه

 .دهد باب خود شراب مىيعنى به ار» فيسقى رّبه خمرًا«ى  پس جمله

 :ها   پيام

يا «.  آرامت افراد را رعايت آنيم و آنان را با ادب صدا بزنيم هر چند در خط فكرى ما نباشند-١  

 !يعنى اى دوستان و همراهان زندانى من» صاحبى

تعبير اّول براى آسى (» ...اّما احدآما«. گويى به مراجعان، بايد نوبت مراعات شود  در پاسخ-٢ 

 .)ست آه زودتر خوابش را براى يوسف گفته استا

فيسقى «.تواند تعبير مهّمى داشته باشد  بعضى از رؤياها اگر چه از شخص غير موّحد باشد، مى-٣ 

 »رّبه خمرًا

 »االخر فيصلب... احدآما فيسقى«.  خبِر خوش را، اّول بگوييد-٤ 

 )يعنى به دار آويخته شد» فيصلب«. (باشدتواند تعبير خواب را بگويد هر چند ناگوار   معّبر مى- ٥ 

 »ُقضى االمر«. بينى و حدس نبود، بلكه خبر قطعى بود  تعبير خواب يوسف پيش-٦ 



   

 )٤٢( آيه 

ى السِّْجِن َو َقاَل ِللَِّذى َظنَّ َأنَُّه َناٍج مِّْنُهَما اْذُآْرِنى ِعْنَد َربَِّك َفَأنَساُه الشَّْيَطاُن ِذْآَر َربِِّه َفَلِبَث ِف» ٤٢  «

 ِبْضَع ِسِنيَن

) ولى. (مرا نزد ارباب خود بياد آور: شود گفت دانست آزاد مى به آن زندانى آه مى) يوسف(  و 

 .چند سالى در زندان ماند) يوسف(شيطان يادآورى به اربابش را از ياد او برد، در نتيجه 

 :ها   نكته

زيرا در آيه قبل، يوسف به .  شده استبه معناى اعتقاد و علم نيز استعمال» ظّن«ى     آلمه

در اينجا به معنى گماِن آزاد » ظّن«پس . صراحت وقاطعّيت از آزادى يكى واعدام ديگرى خبر داد

 .شدن همراه با شك وترديد نيست

شود و اآثر مفسرين مّدت زندان حضرت يوسف را هفت  به عدد زير ده گفته مى» بضع«ى    آلمه

 ) اعلمواللَّه. (اند سال گفته

شيطان ياد پروردگار «اند آه  را اينگونه ترجمه آرده» فانساه الشيطان«ى    در بعضى تفاسير، جمله

و اين براى يوسف » را از ذهن يوسف برد و او به جاى استمداد از خداوند به ساقى شاه توجه آرد

اينگونه روايات : نويسد ان مىالميز اّما صاحب. هاى ديگرى را نيز در زندان ماند  بود و لذا سال ترك اولى

 همين سوره، يوسف را از مخلصين دانسته و شيطان طبق ٢٤خالف قرآن است، چون قرآن در آيه 

 . آيات قرآن بر مخلصين نفوذ ندارد

ها  فراموش آننده بعد از مدّت» قال اّلذى نجا منهما و اّدآر بعد اّمة« به عالوه در دو آيه بعد آمده آه 

 .شود آه فراموشى مربوط به ساقى بوده است نه يوسف ر آورد، از اين معلوم مىيوسف را به خاط

 :ها   پيام

. آنند، و اين با توحيد و توّآل منافاتى ندارد  انبيا نيز از طرق معمول، مشكالت خود را حّل مى-١  

 )شود يوسف مظلومّيت خود را به عزيز مصر يادآور مى(» ُاذآرنى عند رّبك«

اى  يوسف براى تعبير خواب، مزد و رشوه» ُاذآرنى عند رّبك«. يى رشوه نيست هر تقاضا-٢ 

 .مظلوميتم را به شاه برسان: درخواست نكرد، بلكه گفت

گناهى وپاآى، از هر طريق سالم براى رساندن شكواى خود به گوش مسئولين   براى اثبات بى-٣ 

 »ُاذآرنى عند رّبك«. بهره ببريم

... ناج«. ساز فراموش آردن درد و رنج گرفتاران و بيچارگان است زمينه آاخ نشينى و رفاه، -٤ 

ها و رسيدن به آسايش، پست، مقام  معموًال افراد پس از نجات از سختى» فانساه الشيطان ذآر رّبه

 . سپارند و رفاه، دوستان قديمى و بسيارى از چيزها را به فراموشى مى



ز او، با اهداف شيطان ناسازگار بود، لذا دسيسه نمود و  خروج يوسف از زندان و رفع اتهام ا- ٥ 

 »فانساه الشيطان«. ساقى را به فراموشى انداخت

   

 )٤٣( آيه 

 َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُآُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َو َسْبَع ُسنُبَالٍت ُخْضٍر َو ُأَخَر  َو َقاَل اْلَمِلُك ِإنِّى  َأَرى» ٤٣  «

  َأيَُّها اْلَمَلُأ َأْفُتوِنى ِفى ُرْءَياَى ِإن ُآنُتْم ِللرُّْءَيا َتْعُبُروَنَياِبَساٍت َيآ

خورند و هفت  من هفت گاو فربه آه هفت گاو الغر آنها را مى: گفت) مصر(پادشاه ) روزى(  و 

اگر تعبير خواب ! ديدم، اى بزرگان قوم) در خواب(ى ديگر را  خشكيده) هفت خوشه(خوشه سبز و 

 .ى خوابم به من نظر دهيد د دربارهآني مى

 :ها   نكته

   تاآنون در اين سوره، چند خواب مطرح شده است؛ خواب خود يوسف، خواب دو رفيق زندانى و 

خواِب اّول سبب دردسر براى يوسف ولى تعبير خواب ديگران، سبب عّزت او . خواب پادشاه مصر

 .شد

خورند و نوبت   ديد، گاوهاى الغر گاوهاى فربه را مىپادشاه يك نوبت در خواب:  در تورات آمده است

 . تفسير الميزان(هاى خشكيده را ديد ى سبز در آنار خوشه ديگر، خوشه

 

گاهى بشارت الهى، گاهى ايجاد وحشت از شيطان :   در روايت آمده آه خواب ديدن سه نوع است

 . تفسير نورالثقلين(سروته و پريشان هاى بى و گاهى خواب

 

 :ها م  پيا

مّلتى را از ) اش يوسف باشد به شرطى آه تعبير آننده( خداوند با خواب ديدن يك شاه ظالم، -١  

 » قال الملك اّنى أرى«. دهد قحطى نجات مى

فعل مضارع نشانه تكرار و »  أرى«. ( پادشاه مصر، رؤياى شگفت خويش را به طور مكّرر ديده بود-٢ 

 )نمايى است اى بر واقع قرينه

مثًال گاو الغر، سمبل . (اشيا و حيوانات، در عالم رؤيا نماد و سمبل براى حوادث شخصى هستند -٣ 

 »سبع بقرات سمان يأآلن سبع عجاف«) قحطى و گاو چاق، سمبل فراوانى است

آنند آه مبادا قدرت از آنها گرفته  ى ناگوارى، احساس خطر مى  رؤسا و قدرتمندان با اندك خاطره-٤ 

 »أفتونى فى رؤياى... ملك اّنى أرىقال ال«. شود

 »يا اّيها المأل افتونى«.  حاآمان نياز به مشورت افراد خبره در امور مختلف دارند- ٥ 



ان .... أفتونى «.  براى تعبير خواب، بايد به اهل آن مراجعه آرد و نبايد به تعبير هرآس توجه نمود-٦ 

 »آنتم للرؤيا تعبرون

   

 )٤٤( آيه 

 وْا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َوَما َنْحُن ِبَتْأِويِل اْلَأْحَالِم ِبَعاِلِميَنَقاُل» ٤٤  «

 .هاى آشفته دانا نيستيم هايى پريشان است و ما به تعبير خواب خواب: گفتند) اطرافيان پادشاه  (

 :ها   نكته

تلط به معناى دسته چوِب مخ» ِضْغث«به معناى مخلوط آردن و » َضغث«جمع » اضغاث«ى     آلمه

 . است

هاى  يعنى خواب» اضغاث احالم«. به معناى خواب پريشان است» ِحلم«جمع » احالم«ى   آلمه

 .تواند سرنخى از آنرا به دست آورد پراآنده ودرهمى آه تعبير آننده خواب نمى

 :ها   پيام

ه جاى دانستند ب اشراف چون تعبير صحيح خواب را نمى. ( ندانستن و جهل خود را توجيه نكنيم-١  

 »قالوا اضغاث احالم«.) خواب شاه پريشان است: دانيم، گفتند آنكه بگويند نمى

 »...قالوا اضغاث احالم«. رسند، قابل تعبيرند هايى آه به نظر پراآنده مى  چه بسا خواب-٢ 

گويد خواب پريشان  آند، ولى غير آارشناس مى آارشناس تعبير مى. ( آار را بايد به آاردان سپرد-٣ 

 »ما نحن بتأويل االحالم بعالمين«.) غير قابل تعبير استو 

   

 )٤٥( آيه 

 َو َقاَل الَِّذى َنَجا ِمْنُهَما َو ادََّآَر َبْعَد ُأمٍَّة َأَنْا ُأَنبُِّئُكم ِبَتْأِويِلِه َفَأْرِسُلوِن» ٤٥  «

به عزيز (ر آورد، و به خاط) يوسف را(آه نجات يافته بود، پس از مّدتى ) زندانى(  و آن آس از آن دو 

 .شما را با خبر آنم) از تعبير خواب(بفرستيد تا ) به سراغ يوسف(مرا : گفت) مصر

 :ها   نكته

اطالق شده ) ها مّدت(گرچه به معناى اجتماع مردم است، ولى در اينجا به اجتماع روزها » ُاّمة   «

 . تفسير آبير و الميزان(است

 

 :ها   پيام

ساقى دربار آه رفيق زندانى يوسف بود به ياد . دهند زود اثر خود را نشان مىها، دير يا   خوبى-١  

 »اّدآر بعد ُاّمة«. هاى يوسف تعبير خواب



همين آه به تعبير خواب نياز پيدا آردند، ياد يوسف . ( فقط هنگام نياز به فكر دوستان نباشيم-٢ 

 »واّدآر بعد اّمة«.) افتادند

. آند ها را نسبت به گذشته دچار فراموشى مى  معموًال انسان رسيدن به مقام و موقعّيت،-٣ 

 »واّدآر بعد اّمة«

 »َانا انّبئكم«.  آسى آه ديگران را به آارى راهنمايى آند، گويا خود او آن آار را انجام داده است-٤ 

ه اى به خبرگى يوسف اعتماد داشت آه از طرف خود ب عليه السالم به اندازه زندانى يوسف  هم- ٥ 

 »َانا انّبئكم بتأويله«. پادشاه وعده قطعى به تعبير خواب داد

 »فارسلون«. مند شوند  آگاهان را به جامعه معرفى آنيم، تا مردم از آنان بهره-٦ 

 »فارسلون«. برند از آنان غافل نشويم  بعضى از آارشناسان در انزوا به سرمى-٧ 

 »فارسلون«.را احضار آنيم بايد به سراغ استاد برويم، نه آنكه استاد - ٨ 

   

 )٤٦( آيه 

ُيوُسُف َأيَُّها الصِّدِّيُق َأْفِتَنا ِفى َسْبِع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُآُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُبَالٍت ُخْضٍر َو » ٤٦  «

 ُأَخَر َياِبَساٍت لََّعلِّى  َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْعَلُموَن

) اين خواب آه(ى  درباره! اى مرد راستگوى! اى يوسف:) ده شاه، وارد زندان شد و گفتفرستا  (

خشكيده ديگر، ) ى هفت خوشه(ى سبز و  خورند و هفت خوشه هفت گاو فربه هفت گاو الغر را مى

 .آگاه شوند) از اسرار خواب(به ما نظر بده تا به سوى مردم برگردم، شايد آنان 

 :ها   نكته

دوست . شود آه گفتار، رفتار و اعتقادش، همديگر را تصديق آنند  به آسى گفته مى»صّديق   «

يوسف چون رفتار و آالم يوسف را در زندان ديده بود و از سوى ديگر، تعبيرهاى خواب خودش و 

 .دوستش را مطابق واقع ديده بود، يوسف را صّديق صدا زد

 .٤١  مريم، (»صّديقًااّنه آان «خوانده، » صّديق«  خداوند ابراهيم را 

 .١٢٥  نساء، (»و اّتخذ الّله ابراهيم خليًال« و او را خليل خود آرد؛ 

 .٧٥  مائده، (»و اّمه صّديقة« مريم را صديقه خوانده، 

 .٤٢عمران،    آل(»ِاّن الّله اصطفاِك« و او را برگزيد؛ 

 .٤٦  يوسف، (»يوسف اّيها الصّديق« يوسف را صّديق شمرده، 

 .٥٦  يوسف، (»و آذلك مّكنا ليوسف«نه مكنت به او داد؛  و هرگو

 .٥٦  مريم، (»اّنه آان صّديقًا« و ادريس را صّديق خوانده، 

 .٥٧  مريم، (»رفعناه مكانًا عليًا«.  و او را صاحب مقام رفيع دانسته است



م الّله عليهم فاؤلئك مع اّلذين انع«.  و براى آسانى آه در آن درجه نيستند، بودن با صديقين است

 .٦٩ نساء، (»...من الّنبّيين والصّديقين

 

 تفسير (عليه السالم داده است ، از القابى است آه پيامبرصلى اهللا عليه وآله به على»صّديق  «

 . سوره غافر٢٨البيان  و آبير، ذيل آيه  اطيب

 

. شى يوسف باشداحتمال دارد به معنى واقف شدن مردم به وجود ارز» لعّلهم يعلمون«ى    جمله

 .يعنى به سوى مردم برگردم تا آنها بدانند آه تو چه گوهرى هستى

 :ها   پيام

 »يوسف اّيها الصديق«.  قبل از درخواست، سزاوار است از آماالت شخص تجليل شود-١  

اّيها «.  سؤاالت و مشكالت خود را از افراد خوش سابقه، صّديق، راستگو و راست آردار بپرسيم-٢ 

 »...يق أفتناالصّد

 »...أفتنا«.ها نيازمند نظرات دانشمندان و نخبگانند  حكومت-٣ 

   

 )٤٧( آيه 

 َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأبًا َفَما َحَصدتُّْم َفَذُروُه ِفى ُسنُبِلِه ِإلَّا َقِليًال مِّمَّا َتْأُآُلوَن» ٤٧  «

 و آنچه را درو آرديد، جز اندآى را آه درپى آشت آنيد هفت سال پى: گفت) يوسف در جواب  (

 .اش آنار بگذاريد خوريد، در خوشه مى

 :ها   نكته

   يوسف عليه السالم بدون گاليه و شكوه از رفيق آه چرا او را فراموش آرده و بدون آنكه قيد و 

 ويژه شرطى براى تعبير خواب پادشاه تعيين آند، فورى به تعبير خواب پرداخت، زيرا آتمان دانش به

 .هاى پاك و نيكوآار است در هنگام نياز جامعه به آن، امرى به دور از شأن انسان

اى روشن بيان آرد تا نشان دهد عالوه    يوسف به جاى تعبير خواب، راه مقابله با قحطى را با برنامه

 .ريزى و مديرّيت نيز دارد بر علم تعبير خواب، قدرت برنامه

 :ها   پيام

 »قال تزرعون«. داشت عرضه آنيم هاى سازنده خود را بدون مّنت و چشم مه طرح و برنا-١  

يوسف از زندانى بودن خود آه . ( براى نجات جامعه بايستى از مشكالت شخصى چشم پوشيد-٢ 

 »...قال تزرعون«) ى شخصى است، سخنى نگفت، بلكه به فكر حّل مشكل مردم بود مسئله

قال «. ر شرايط حاد و دشوار از وظايف اصلى حكومت است مديرّيت بحران و اداره جامعه د-٣ 

 »...تزرعون



بينى آنند و در اّيام فراخى با تدبير از فشار  ها بايد قحطى و خشكسالى را پيش  حكومت-٤ 

 »...تزرعون«. مشكالت بكاهند

 »...تزرعون«. بردارى را بايد نمود  به هنگام مناسب بودن شرايط حداآثر بهره- ٥ 

 »...تزرعون«. واقعى آه بحرانى در پيش است بايد بر ظرفّيت توليد و آار افزود در م-٦ 

قال «.  مردان خدا، بايد براى رفاه مردم فكر آنند و طرح دراز مّدت و آوتاه مّدت داشته باشند-٧ 

 »تزرعون سبع سنين

 »سبع سنين«.  زمان، عنصر بسيار مهمى در برنامه ريزى و مديرّيت است- ٨ 

 »...تزرعون سبع سنين دأبًا«.  تشريح وضعّيت آافى نيست، بايد طرح و برنامه داد فقط-٩ 

» اال قليًال... َفَذُروه«سازى،  و صرفه جويى و ذخيره» تزرعون َسْبَع ِسِنيَن«ريزى در توليد،   برنامه-١٠ 

 .)آنند در حالى آه جوامع بدون توّجه به اين مراحل فقط مصرف مى. (يك ضرورت است

... تزرعون«.  آنترل حكومت بر روند توليد و توزيع، در شرايط بحرانى امرى ضرورى است-١١ 

 »...فذروه

 »فذروه فى سنبله«.  گندم در خوشه، ماندگارتر است-١٢ 

ريزى، خود را براى مقابله با حوادث طبيعى همچون قحطى، زلزله و سيل  توان با برنامه  مى-١٣ 

 »فذروه فى سنبله«. آماده آرد

» فذروه فى سنبله«. نگرى، منافاتى با توّآل و تسليم در برابر امر خدا ندارد ريزى و آينده  برنامه-١٤ 

 .)با تدبير، به استقبال تقدير برويم(

بهترين شيوه عملى در آن زماِن (» فذروه فى سنبله«.  طرحها بايد قابلّيت عملى داشته باشند-١٥ 

 .) در خوشه بودبدون سيلو و تكنولوژى، واگذاردن گندم

ى حاآمّيت يوسف شد وهمچنين مقّدمه  همين قحطى مقّدمه. اى بد نيست  هر تلخى-١٦ 

 »تزرعون، فذروه، اّال قليال«. جويى وآار بيشتر در ميان مردم گشت صرفه

. ريزى بلند مّدت براى مقابله با مشكالت اقتصادى جامعه، الزمه مديرّيت آشور است  برنامه-١٧ 

 »اّال قليال... فذروه... تزرعون«

قليًال مّما «. جويى امروز، خودآفايى فردا واسراف امروز، نيازمند شدن فردا را بدنبال دارد  صرفه-١٨ 

 »تأآلون

. هايى براى حفظ جامعه باشد ها و حاوى دستورالعمل تواند بيانگر واقعّيت  رؤياى آافران نيز مى-١٩ 

 )آّل آيه(

 »ثّم يأتى من بعد ذلك... تزرعون«. هتر آوشش آرد امروز بايد براى فرداى ب-٢٠ 

   

 )٤٩ و ٤٨( آيه 



 ُثمَّ َيْأِتى ِمن َبْعِد َذ ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُآْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُهنَّ ِإلَّا َقِليًال مِّمَّا ُتْحِصُنوَن» ٤٨  «

ايد   ذخيره آردهآيد آه مردم آنچه را برايشان از پيش   سپس بعد از آن، هفت سال سخت مى

 .آنيد حفظ مى) براى بذر(خواهند خورد جز اندآى آه 

 ُثمَّ َيْأِتى ِمن َبْعِد َذ ِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّاُس َو ِفيِه َيْعِصُروَن» ٤٩  «

و مشكل قحطى (رسد  رسد آه به مردم در آن سال باران مى   سپس بعد از آن، سالى فرا مى

عصاره ) هاى روغنى ها ودانه به خاطر وسعت و فراوانى، از ميوه(ل مردم ودر آن سا) شود تمام مى

 .گيرند مى

 :ها   نكته

» غيث«شوند و يا از  است، يعنى مردم از جانب خداوند يارى مى» غوث«يا از » يغاث الناس   «

 . تفسير الميزان(پذيرد بارد و حوادث تلخ پايان مى است، يعنى باران مى

 

 ١٤ الغر و هفت خوشه سبز و خشك آه در خواب آمده بود، توسط يوسف به   هفت گاو فربه و

سال نعمت و قحطى تعبير شد، اّما سال پانزدهم آه سال نزول باران و فراوانى بود و در خواب 

پادشاه نيامده بود، خبر از غيب است آه يوسف از جانب خداوند مطرح آرد، تا زمينه براى اعالم 

 »...ثّم ياتى من بعد ذلك عام«. نبّوتش فراهم باشد

 :  شرايط يك مديرّيت آارآمد در جامعه

 »اّنا لنراك من المحسنين«.  اعتماد مردم-١ 

 »يوسف اّيها الصديق«.  صداقت-٢ 

 »عّلمنى رّبى«.  علم و دانايى-٣ 

 »فذروه فى سنبله«. بينى صحيح  پيش-٤ 

 .زيرا مردم طرح يوسف را اجرا آردند.  اطاعت مردم- ٥ 

 :ها   پيام

. هاى آينده آگاه آنيم تا آمادگى مقابله با آن را داشته باشند  مردم را نسبت به شدايد و سختى-١  

 »ثّم يأتى من بعد ذلك سبع شداد«

 »سبع شداد يأآلن ما قّدمتم«. ريزى براى اّيام سختى و ناتوانى ارزشمند است انداز وبرنامه  پس-٢ 

يأآلن ما «. هاى سخت حوادث عبور دهد تواند مّلتى را از طوفان مىريزى   آينده نگرى و برنامه-٣ 

 »قّدمتم

يعنى در حصن و حرز » مّما تحصنون«. ( در مصرف، مقدارى را براى بذر و سرمايه ذخيره آنيد-٤ 

 .)ذخيره آردن

 »مّما تحصنون«. هاى اصلى را حفظ آرد ها و سرمايه  در شرايط سخت بايد پايه- ٥ 



 »مّما تحصنون«. گاهدارى و تبديل مواد غذايى را بياموزيم تا از بين نروندهاى ن  روش-٦ 

 »عام فيه يغاث الناس... ثّم يأتى«.  بعد از سختى، آسانى است-٧ 

ثّم يأتى من بعد ذلك عام فيه «. ها را تحّمل آنند  مردم را به آينده اميدوار آنيم تا بتوانند سختى- ٨ 

 »يغاث

عام فيه ... يأتى«. ريزى آشاورزى است وبارندگى امرى مفيد در برنامهبينى وضع هوا   پيش-٩ 

 »يغاث

يغاث الناس «. ى رخدادهاى آينده و رموز راهگشا براى انسان باشد تواند بازگو آننده  رؤياها مى-١٠ 

 »و فيه يعصرون

سف براى طرح يو. ( براى دفع مشكل مردم اقدام آنيم، هر چند مردم منطقه و آشور ما نباشند-١١ 

 )وطن خودش نبود

طرح و برنامه . (ها و امنّيت و رفاه جامعه است  علم و دانش، رمز پيشرفت و بقاى حكومت-١٢ 

 )يوسف براى مبارزه با قحطى و خشكسالى،از دانش وهوش او حكايت دارد

   

 )٥٠( آيه 

 َربَِّك َفْسَئْلُه َما َباُل النِّْسَوِة الَّاِتى   اْرِجْع ِإَلىَوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِنى ِبِه َفَلمَّا َجآَءُه الرَُّسوُل َقاَل» ٥٠  «

 َقطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ ِإنَّ َربِّى ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم

نزد آقاى : گفت) يوسف(ى شاه نزد وى آمد  او را نزد من آوريد، پس چون فرستاده:   و پادشاه گفت

 آه دستانشان را بريدند چه بود؟ همانا پرودگار من، به خود برگرد و از او بپرس آه ماجراى آن زنانى

 .حيله آنان آگاه است

 :ها   نكته

اى سنجيده، آن هم بدون توّقع و قيد و شرط، ثابت آرد     يوسف با تعبير خواب پادشاه و ارائه برنامه

 .العاده و داناست آه او يك مجرم و زندانى عاّدى نيست، بلكه انسانى فوق

ى شاه به سوى يوسف آمد، فورًا از خبر آزادى استقبال نكرد، بلكه درخواست آرد  اده  وقتى فرست

خواست مشمول عفو شاهانه شود، بلكه  آه پرونده سابق دوباره بررسى شود، زيرا او نمى

گناهى و پاآدامنى او ثابت شود و به شاه بفهماند آه در رژيم او تا چه اندازه فساد  خواست بى مى

 . حاآم شده استعدالتى و بى

  شايد يوسف به خاطر رعايت احترام عزيز مصر، از همسر او نام نبرد و اشاره به مجلس ميهمانى 

 »قّطعن ايديهّن«. آرد



از صبر يوسف در شگفتم آه وقتى عزيز مصر نياز به تعبير :   رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله فرمود

گويم، اّما زمانى آه خواستند او را آزاد آنند، بيرون  ىخواب پيدا آرد نگفت تا از زندان آزاد نشوم نم

 .البيان  تفسير اطيب(نيامد تا رفع تهمت شود

 

 :ها   پيام

اند، بايد با   مغزهايى آه آشور بدانها احتياج دارد و زندانى هستند، اگر مرتكب جنايتى نشده-١  

 »قال الملك ائتونى به«. آمك دولت آزاد شوند

قال الملك ائتونى «. درنگ جايز نيست) بويژه در شرايط بحرانى( از مغزهاى متفّكر  براى استفاده-٢ 

 »به

 »قال الملك ائتونى به«. هاى انديشمند، با تدبير و بزرگ هستند  حاآمان، نيازمند انسان-٣ 

 »قال الملك ائتونى به«. آند  اگر خدا بخواهد پادشاه را نيازمند برده زندانى مى-٤ 

 »ارجع الى رّبك«. دانست يه السالم، پادشاه مصر را ارباب خود نمىعل  يوسف- ٥ 

ارجع الى «.  احترام رهبران و حاآمان را هر چند آافر باشند نزد زيردستانشان بايد نگاهداشت-٦ 

 »رّبك

ارجع الى رّبك «. تر از آزادى است گناهى مهم اثبات بى.  آزادى ،به هر قيمتى ارزش ندارد-٧ 

 »فسئله

 »فسئله«. دهد، پاك است ندانى آه عليرغم آزادى، پيشنهاد بررسى پرونده را مى ز- ٨ 

 »مابال الّنسوة«.  يوسف، اول ذهن مردم را پاك آرد، بعد مسئولّيت پذيرفت-٩ 

 »ما بال الّنسوة«.  دفاع از آبرو و حيثّيت، واجب است-١٠ 

 »... بال النسوةفسئله ما«.  گاهى دادخواهى از حاآمان غير الهى جايز است-١١ 

نبايستى به جهت حفظ ) عليه السالم در برابر پادشاه مانند موقعّيت يوسف( در موارد حساس -١٢ 

 »...ما بال النسوة«. آبروى برخى، حقايق را پنهان آرد

ترى  شايد به اين جهت بود آه اين واقعه جنبه عمومى» َقطَّعَن أيديهنَّ« اشاره يوسف به -١٣ 

 »ما بال النسوة الالتى َقطَّعَن أيديهنَّ«. ار نبودداشت و قابل انك

 »آيدهن«. اند  در توطئه حبس يوسف، تمام زنان نقش داشته-١٤ 

 »اّن رّبى بكيدهّن عليم«.  گناهان و مسائل اخالقى را در لّفافه و پوشش بگوييم-١٥ 

وستان خود را از  گرچه آيد دشمن عظيم است، اّما خداوند نيز به همه آيدها آگاه است و د-١٦ 

 »اّن رّبى بكيدهّن عليم«. آند آيدها حفظ مى

   

 )٥١( آيه 



َقاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ َراَودتُّنَّ ُيوُسَف َعن نَّْفِسِه َقْلَن َحاَش ِللَِّه َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمن ُسوٍء َقاَلِت » ٥١  «

 َراَودُتُه َعن نَّْفِسِه َو ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقيَناْمَرَأُت اْلَعِزيِز الَْاَن َحْصَحَص اْلَحقُّ َأَنْا 

منزه : خواستيد چه منظور داشتيد؟ زنان گفتند وقتى از يوسف آام مى: گفت) پادشاه به زنان  (

) بودم آه(اآنون حقيقت آشكار شد، من : همسر عزيز گفت. دانيم است خدا، ما هيچ بدى از او نمى

 .و از راستگويان استشك ا از او آام خواستم و بى

 :ها   نكته

آسى است آه مردم را به هدفى بزرگ » خطيب«. دعوت شدن براى امر مهم را گويند» خطب   «

 تفسير (يعنى جدا شدن حّق از باطل است» حّصه«از » حصحص«ى  آلمه. آند دعوت مى

 .البيان اطيب

 

اطر تقواى الهى، گشايش ايجاد هاى الهى محّقق شده است، آه به خ   در اين ماجرا يكى از سّنت

 .٣ - ٢  طالق (»و َمن يّتق اللَّه َيجعل له َمخرجًا و يرزقه من حيث اليحتسب«. شود مى

دهد و از جايى آه حسابش را   هرآس از خدا پروا آند، براى او راه خروج و گشايش قرار مى

 .رساند آند، به او روزى مى نمى

 :ها   پيام

شود، شخص اّول آشور بايد خود پرونده را بررسى و دادگاه تشكيل   گاهى آه گره آور مى-١  

 »قال ما خطبكّن«. دهد

قالت «.حّتى زليخا نيز حضور داشت» ما خطبكّن«.  افراد مّتهم را دعوت آنيم تا از خود دفاع آنند-٢ 

 »امراة العزيز

، همه اقرار »لك سوًءاراد باه«در برابر تهمت سوء قصد، . ها است ها شيرينى  به دنبال تلخى-٣ 

 »ما علمنا عليه من سوء«. آردند آه هيچ سوء قصدى از او سراغ نداريم

 زنان مصر نه تنها بر خطاآار نبودن يوسف اعتراف آردند، بلكه هر نوع بدى و انحرافى را از او نفى -٤ 

 )يعنى هيچ عيب و گناهى بر او نيست» من سوء«. (آردند

 »اآلن َحصَحص الحّق«. ماند مى حّق براى هميشه، مخفى ن- ٥ 

 »اآلن حصحص الحّق«. ها و حقايق نياز به زمان دارد  روشن شدن برخى پرونده-٦ 

چنانكه فشار جامعه و محيط، » أنا راودته«. آنند ها، روزى بيدار شده واعتراف مى  وجدان-٧ 

به پاآدامنى يوسف همسر عزيز همين آه ديد تمام زنان . (آند گردنكشان را به اعتراف وادار مى

 .)اقرار آردند، او نيز به اعتراف گردن نهاد

عليه السالم مخفى بماند، ولى خداوند آن را بر  ى زليخا با يوسف  عزيز مصر خواست مراوده- ٨ 

 »أنا راودُته... قالت«. ى عالميان و براى هميشه آشكار آرد تا پاآى يوسف اثبات گردد همه



 »اّنه لمن الصادقين«. شود ى نجات و رفع اّتهام مى شمن، خود وسيله آنگاه آه خدا بخواهد، د-٩ 

   

 )٥٢( آيه 

 َذ ِلَك ِلَيْعَلَم َأنِّى َلْم َأُخْنُه ِباْلَغْيِب َوَأنَّ اللََّه َلا َيْهِدى َآْيَد اْلَخآِئِنيَن» ٥٢  «

ام و  به او خيانت نكردهبداند من در نهان ) عزيز(براى آن بود آه ) اعاده حيثّيت(اين :) يوسف گفت  (

 .رساند قطعًا خداوند نيرنگ خائنان را به جايى نمى

 :ها   پيام

ذلك «. ى حيثّيت و آشف حقيقت است  شخص آريم درصدد انتقام نيست، بلكه به دنبال اعاده-١  

 » ليعلم

 »...ذلك ليعلم«. ها را از اذهان برطرف آنيم  سوءظن-٢ 

 »لم َاخنه«.  به مرد است سوء قصد به همسر مرد، خيانت-٣ 

 »لم اخنه«.  خيانت، ناپسند است، هر چند در حّق آافر باشد-٤ 

 »اخنه بالغيب لم«.  نشان ايمان واقعى، خيانت نكردن در پنهانى و خفاست- ٥ 

 »آيد الخائنين«. آشد  خائن براى آار خويش با توجيه خالفش، نقشه مى-٦ 

ى خداوند و سّنت الهى، نقش تعيين  وّجه سازد آه ارادهآرد تا پادشاه را مت  يوسف تالش مى-٧ 

 »...اّن اللَّه اليهدى«. اى در حوادث و رخدادها دارد آننده

» لم اخنه بالغيب«اگر پاك باشيم؛ ! آرى. رسد و خوش عاقبت نيست  خائن، به نتيجه نمى- ٨ 

 » اليهدى آيد الخائنيناّن اللَّه«. دهد، ناپاآان آبروى ما را برباد دهند خداوند اجازه نمى

اّن الّله ال يهدى آيد «.  از سنن الهى، عدم موفقّيت خائنان و شكست و رسوايى آنان است-٩ 

 »الخائنين

   

 )٥٣( آيه 

 َوَمآ ُأَبرُِّئ َنْفِسى  ِإنَّ النَّْفَس َلَأمَّارٌة ِبالسُّوِء ِإلَّا َما َرِحَم َربِّى ِإنَّ َربِّى َغُفوٌر رَِّحيٌم» ٥٣  «

آند، مگر  آنم، چرا آه نفس آدمى بدون شك همواره به بدى امر مى   و من نفس خود را تبرئه نمى

 .ى مهربان است آن آه پروردگارم رحم آند آه همانا پروردگار من آمرزنده

 :ها   نكته

 :   در قرآن براى نفس، حاالتى بيان شده است از جمله

دهد و اگر با عقل و ايمان مهار نشود،   سوق مىها  نفس اّماره آه انسان را به سوى زشتى-١ 

 .آند انسان يكباره سقوط مى



آند و اقدام به توبه و   نفس لّوامه، حالتى است آه انسان خالفكار خود را مالمت و سرزنش مى-٢ 

 )در سوره قيامت آمده است. (آند عذرخواهى مى

 شدگان واقعى آنان دارند ودر هر  نفس مطمئّنه، حالتى است آه تنها انبيا و اوليا وتربيت-٣ 

 )در سوره فجر آمده است. (ى خدايند آيند و دلبسته اى، پيروزمندانه بيرون مى وسوسه وحادثه

  يوسف عليه السالم خيانت نكردن و سربلندى خود را در اين آزمايش، مرهون لطف و رحم خداوند 

 .آند  خود را تبرئه نمىداند و به عنوان يك انسان آه داراى طبيعت انسانى است، مى

ى فساد عقل و    در روايات متعّدد، خطرات نفس مطرح شده و راضى بودن از نفس را نشانه

 . غررالحكم(اند ترين دام شيطان دانسته بزرگ

  

 امام سجادعليه السالم در مناجات الشاّآين، براى نفس پانزده خطر بيان نموده آه توّجه به آن 

 .مفيد است

 :ها   پيام

 »ما ُابّرء نفسى«.  هرگز خود را به پاآى مستائيم و تبرئه نكنيم-١  

در ماجراى .  شرط آمال آن است آه حّتى اگر همه مردم او را آامل بدانند، او خود را آامل نداند-٢ 

حضرت يوسف؛ برادران، همسر عزيز مصر، شاهد، پادشاه و زندانيان همه گواهى به آمال او 

 »ما ُاَبّرء نفسى«: گويد ىدهند، ولى خودش م مى

در آيه، چهار نوع » ِاّن النفس الّمارة بالسوء«.  خطر هواى نفس جّدى است، آنرا ساده ننگريم-٣ 

 )ى اسميه ى مبالغه و جمله اّن، الم تأآيد، صيغه. (تأآيد بكار رفته است

ِاّن النفس «. آنند  مهار مى انبيا با آنكه معصومند، اما غرائز انسانى دارند و با نيروى ايمان آن را-٤ 

 »الّمارة بالسوء

و هم به شرور » اّنى لم أخنه بالغيب«ها بايد دفاع آرد،   هم از پاآى و عّفت خود در برابر تهمت- ٥ 

 »ِاّن الّنفس الّمارة بالسوء«. نفس اعتراف نمود و به خدا پناه برد

 »الّمارة«. آند تا انسان را گرفتار آند  نفس، خواهش خود را تكرار مى-٦ 

الّمارة «.  انسان اگر در مدار لطف حّق قرار نگيرد، به طور طبيعى و غريزى گرايش منفى دارد-٧ 

 »بالّسوء

 »اّال ما رحم«. آند اگر انسان به حال خود رها شود، سقوط مى.  تنها رحمت او مايه نجات است- ٨ 

 .)تكرار شده است» رّبى«ى  آلمه. ( يوسف، تحت تربيت مخصوص خداوند است-٩ 

 »اّن رّبى غفور رحيم«.  مرّبى بايد رحمت و بخشش داشته باشد-١٠ 

 »اّن رّبى غفور رحيم«. رغم تمام خطرات، از رحمت او مأيوس نشويم  على-١١ 



: فرمايد بعد مى» غفور«: يدفرما اّول مى.  بخشودگى، مقّدمه دريافت رحمت الهى است-١٢ 

 »رحيم«

   

 )٥٤( آيه 

 َو َقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِنى ِبِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسى َفَلمَّا َآلََّمُه َقاَل ِإنََّك اْلَيْوَم َلَدْيَنا َمِكيٌن َأِميٌن» ٥٤  «

س چون با او پ. مخصوص خود قرار دهم) مشاور(يوسف را نزد من آوريد تا وى را :   و پادشاه گفت

 .همانا تو امروز نزد ما داراى منزلتى بزرگ و فردى امين هستى: گفتگو نمود، به او گفت

 :ها   نكته

هرگاه انسان آسى را محرم اسرار خود قرار دهد و در امور خويش او را : آمده» لسان العرب«   در 

 .»استخلصه«: شود مداخله دهد، گفته مى

نويسد آه سيماى  شود بر در زندان جمالتى چند مى زندان آزاد مىعليه السالم وقتى از    يوسف

هذا قبور االحياء، بيت االحزان، تجربة االصدقاء و شماتة «: زندان در آن جمالت ترسيم شده است

 (يعنى؛ زندان گورستان زندگان، خانه غمها، محل آزمودن دوستان وشماتت دشمنان است» االعداء

 .البيان تفسير مجمع

 

يابد، او را براى خود  برد و در او خيانتى نمى دشاه وقتى پى به صداقت و امانت يوسف مى  پا

؟ حتمًا او را براى خود بر خواهد گزيد آه !اگر خداوند از بنده خيانت نبيند چه خواهد آرد. گزيند برمى

 .١٣  طه، (» و أنا اخترتك فاستمع لما يوحى«: قرآن درباره پيامبران چنين تعبيرى دارد

 .٤١  طه، (»و اصطنعتك لنفسى«، 

 

اعالم آرد آه يوسف در حكومت ما جايگاه دارد نه تنها در دل من، پس » لدينا«  پادشاه با آلمه 

 .همه مسئولين بايد از او اطاعت آنند

  قدرت داشتن و امين بودن در آنار هم ارزشمند است، زيرا اگر امين باشد ولى امكانات نداشته 

 .آند المال مى نجام آارى را ندارد واگر مكين باشد اّما امين نباشد، حيف و ميل بيتباشد، قدرت ا

 :ها   پيام

قال الملك ائتونى به استخلصه «.دهد  خداوند اگر بخواهد، اسير ديروز را امير امروز قرار مى-١  

 »لنفسى

ائتونى به استخلصه  «. در برابر خدمات افراد بايد عكس العمل نشان داد و از آنان تقدير آرد-٢ 

پادشاه در برابر تعبير خواب يوسف، دستور داد او را آزاد آنند و از او تجليل آرده و مقام و (» لنفسى

 .) منصبى به او داد



فطرت آمال دوستى، در هر انسانى . برند  افراد مشرك وآافر هم از آماالت معنوى لّذت مى-٣ 

 »استخلصه لنفسى«. وجود دارد

هاى مهم و آليدى عالوه بر تدبير و آاردانى، محبوبّيت و مقبولّيت نيز  ّدى اعطاى پست براى تص-٤ 

يوسف در اثر عّفت، تدبير، تعبير خواب و بزرگوارى، محبوبّيت خاّصى پيدا آرد، لذا . (بسيار مهم است

 »استخلصه لنفسى«) عزيز مصر گفت اوبراى خودم باشد

 »استخلصه لنفسى«. دارد اهان را نيز به تواضع وا مى پاآى، امانت، صداقت و عفاف، پادش- ٥ 

 »فلّما آّلمه«. ها، مصاحبه حضورى نيز مفيد است  در گزينش-٦ 

 »فلّما آّلمه قال«.  تا مرد سخن نگفته باشد، عيب وهنرش نهفته باشد-٧ 

هاى بسيار مهم، گاه الزم است شخص اّول مملكت، خود مصاحبه   براى اعطاى مسئولّيت- ٨ 

 »فلّما آّلمه«. ورى آندحض

فلّما آّلمه قال اّنك «. هاى بزرگ و آليدى را به افراد شايسته و امتحان داده واگذار آنيم  پست-٩ 

 »...اليوم

شامل » لدينا«. ( انسان صادق و امين حّتى در جمع آافران نيز مقبول و مورد احترام است-١٠ 

 »ن اميناّنك اليوم لدينا مكي«) شود ى آارگزاران مى همه

 زنان مصر، جمال يوسف ديدند دل از آف دادند و دست بريدند؛ پادشاه امانت و پاآى او را ديد -١١ 

 آردند؟ شد، چه مى ى آماالت يوسف آشكار مى ُملك مصر را در اختيارش نهاد، اگر همه

او درنگ  وقتى به امانت و توان و صداقت آسى اطمينان پيدا آرديم، در واگذارى مسئولّيت به -١٢ 

 .)عزيز مصر، با قاطعّيت حكم صادر آرد(» اّنك اليوم لدينا مكين امين«. نكنيم

. ريزى و امانت باشد  مشاور خاّص مسئولين آشورى، بايد اهل تقوى، تدبير، قدرت برنامه-١٣ 

 .)يوسف جامع همه اينها بود(» مكين امين... استخلصه لنفسى«

 »لدينا مكين امين«. آرديد، قدرت بدهيد به آسى آه اطمينان وايمان پيدا -١٤ 

بدون هيچ شرط و » مكين«. (عليه السالم بدون قيد و شرط بوده است  قدرت يوسف-١٥ 

 )محدودّيتى

   

 )٥٥( آيه 

  َخَزآِئِن اْلَأْرِض ِإنِّى َحِفيٌظ َعِليٌم َقاَل اْجَعْلِنى َعَلى» ٥٥  «

 .بگمار، زيرا آه من نگهبانى دانا هستم) مصر(هاى اين سرزمين  مرا بر خزانه: گفت) يوسف  (

 :ها   نكته

چرا حضرت يوسف پيشنهاد اعطاى مسئولّيت براى خود را مطرح آرد؟ يا به تعبير ديگر؛ چرا :    سؤال

 يوسف طلب رياست آرد؟



او از خواب پادشاه، احساس خطر و ضرر براى مردم آرد و خود را براى جلوگيرى از :  پاسخ

دانست، پس براى جلوگيرى از ضرر، آمادگى خود را براى قبول  ار اقتصادى اليق مىآمدهاى ناگو پيش

 .چنين مسئولّيتى اعالم آرد

: فرمايد عليه السالم از خود تعريف و تمجيد آرد، مگر نه اين است آه قرآن مى چرا يوسف:   سؤال

 .٣٢  نجم، (»فال تزّآوا انفسكم«

  خود را نستاييد؟

توانست  هاى خود، براى انجام مسئولّيت بود، آه مى هاو توانايى ذآر قابلّيتستايش يوسف، :  پاسخ

 .جلو آثار سوء قحطى و خشكسالى را بگيرد، نه به خاطر تفاخر و سوء استفاده

و «. عليه السالم با حكومت آافر همكارى آرد؟ مگر قرآن از آن نهى نكرده است چرا يوسف:   سؤال

 .١١٣ هود، (»...ال ترآنوا الى اّلذين ظلموا

 

حضرت يوسف، براى حمايت از ظالم اين مسئولّيت را نپذيرفت، بلكه به منظور نجات مردم از :  پاسخ

رجال . يوسف هرگز حّتى يك آلمه تمّلق هم نگفت. فشار دوران قحط سالى، به اين آار اقدام نمود

 يوسف بايد مردم را حفظ آنند، ولى سياسى، معموًال به هنگام خطر مردم را رها آرده و فرار مى

توان رژيم ظالمى را سرنگون آرد و تغيير داد، بايد به مقدارى آه امكان  بگذريم از اينكه اگر نمى. آند

 تفسير (دارد از انحراف و ظلم جلوگيرى آرد و بخشى از امور را به دست گرفت و فعالّيت نمود

 .القرآن ظالل فى

 

شرآت . از نظر عقل و شرع يك اصل است» نون اهم و مهمقا«مراعات :  در تفسيرنمونه آمده است

به همين دليل، . تر است در نظام حكومتى شرك، جائز نيست ولى نجات يك مّلتى از قحطى مهم

عليه السالم مسئولّيت سياسى نپذيرفت، تا مبادا آمك به ظالم شود، مسئولّيت نظامى  يوسف

فقط مسئولّيت اقتصادى آن هم براى نجات مردم را . نپذيرفت، تا مبادا خون به ناحّقى ريخته شود

 . تفسير تبيان(برعهده گرفت

هنگامى آه ضرورت ايجاب آرد آه يوسف سرپرستى خزائن مصر را :  و امام رضاعليه السالم فرمود

 . تفسير نورالثقلين(بپذيرد، خود پيشنهاد داد

 

وجود . عباس وزير بود اه خالفت بنىعليه السالم در دستگ بن يقطين نيز به سفارش امام آاظم  على

آّفارة عمل «: عليه السالم فرمود امام صادق. تواند پناهگاه مظلومان باشد اينگونه مردان خدا مى

 (ى آار حكومتى، بر آوردن نيازمندى برادران دينى است آفاره» السلطان، قضاء حوائج االخوان

 .١٣٩، ص ١٢الشيعه، ج  وسائل



 

: ايد؟ در جواب فرمود شما چرا واليتعهدى مأمون را پذيرفته: الم پرسيدند از امام رضاعليه الس

عليه السالم آه پيامبر بود در دستگاه مشرك رفت، من آه وصّى پيامبرم، در دستگاه  يوسف

ام بگذريم آه پذيرفتن من اجبارى است، در حالى آه  آند رفته شخصى آه اظهار مسلمانى مى

الشيعه، ج   وسائل( وبه خاطر اهمّيت موضوع، آن مسئولّيت را پذيرفتيوسف عليه السالم با اختيار

 .١٤٦، ص ١٢

 

  هنگامى آه يوسف مقام ومنزلت پيدا آرد، تقاضاى ديدار والدين نكرد، بلكه تقاضاى مسئولّيت 

 .ى عاطفى داشت و نجات مردم از قحطى، رسالت اجتماعى او بود دارى نمود، زيرا ديدار جنبه خزانه

آردند آه  عليه السالم خطاب به گروهى آه اظهار زهد آرده و مردم را دعوت مى  صادق  امام

ى يوسِف پيامبر، چگونه فكر  شما در باره: فرمود... همانند آنان زندگى را بر خود سخت بگيرند

و آار يوسف به آنجا رسيد آه » اجعلنى على خزائن االرض«: آنيد آه به پادشاه مصر گفت مى

در عين حال نيافتيم آسى را آه اين آار را بر ...  و اطراف آن تا يمن را در اختيار گرفتى آشور همه

 . تفسير نورالثقلين(او عيب گرفته باشد

 

ها را  عليه السالم در هفت سال اّول، گندم يوسف:   در روايتى از امام رضاعليه السالم آمده است

قحطى شروع شد، آنها را به تدريج و با دّقت در آرد و در هفت سال دّوم آه  آورى و ذخيره مى جمع

داد و با دقت و امانتدارى، آشور مصر را از  شان قرار مى اختيار مردم، براى مصارف روزمره زندگى

 . بدبختى نجات داد

ى قحطى، هرگز با شكم سير زندگى نكرد، تا مبادا گرسنگان را فراموش   يوسف در هفت سال دوره

 .يان تفسير مجمع الب(آند

 

وقتى قحط : شود عليه السالم اينگونه ياد مى البيان و الميزان از نوع عملكرد يوسف   در تفسير مجمع

سالى شروع شد؛ حضرت يوسف در سال اّول، گندم را با طال و نقره، در سال دّوم، گندم را در 

ندم را در مقابل مقابل جواهر و زيورآالت، در سال سوم، گندم را با چهارپايان، در سال چهارم، گ

ها، در سال ششم، گندم را با مزارع و در سال هفتم، گندم  ها، در سال پنجم، گندم را با خانه برده

 : وقتى سال هفتم به پايان رسيد، به پادشاه مصر گفت. را با برده گرفتن خود مردم معامله نمود

گيرم و تو نيز گواه باش،   مىهايشان در اختيار من است، ولى خدا را شاهد ى مردم و سرمايه  همه

ترا نيز ) مهر وانگشتر(گردانم و آاخ و تخت و خاتم  ى اموال آنان را برمى ى مردم را آزاد و همه آه همه

 . ى نجات مردم بود، نه چيز ديگر، تو با آنان به عدالت رفتار آن حكومت براى من وسيله. دهم پس مى



 در برابر عظمت معنوى يوسف آوچك و حقير يافت آه  پادشاه با شنيدن اين سخنان، چنان خود را

من هم ايمان آوردم، ولى تو » االاللَّه و أّنك رسوله أشهد أن الاله«: يكباره زبان به ذآر گشود و گفت

 »اّنك اليوم لدينا مكين أمين«. بايد حاآم باشى

بودن، » يظ و عليمحف«عالوه بر .   در انتخاب و گزينش افراد، به معيارهاى قرآنى توّجه آنيم

 :معيارهاى ديگرى در قرآن ذآر شده است، از آن جمله

 .١٨  سجده، (»افمن آان مؤمنًا آمن آان فاسقًا اليستوون«.  ايمان-١ 

 

 .١١-١٠  واقعه، (»اولئك المقربون. والسابقون السابقون «.  سابقه-٢ 

 

 .٧٢  انفال، (»ء ىوالذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من واليتهم من ش«.  هجرت-٣ 

 

 .٢٤٧  بقره، (»العلم و الجسم و زاده بسطة فى«.  توان جسمى و علمى-٤ 

 

 .٢٨  مريم، (»ماآان ابوك امرء سوء«.  اصالت خانوادگى- ٥ 

 

 .٩٥  نساء، (»القاعدين اجرًا عظيما فضل اللَّه المجاهدين على«.  جهاد و مبارزه-٦ 

 

 :ها   پيام

 »...قال اجعلنى«. هاى حّساس شد ايد داوطلب مسئولّيت هر جا الزم باشد، ب-١  

اجعلنى «.  نبّوت با حكومت و سياست سازگار است، همچنان آه ديانت، از سياست جدا نيست-٢ 

 »على خزائن االرض

 »...اجعلنى على خزائن االرض«.  در به آارگيرى افراد اليق عالقه شخصى او در نظر گرفته شود-٣ 

اجعلنى على ... استخلصه لنفسى«. ايستگى، سپس درخواست مسئولّيت ابتدا احراز ش-٤ 

 »...خزائن

ِاجعلنى «.  وقتى در آارى مهارت داريم، اعتماد به نفس داشته باشيم و خود را عرضه آنيم- ٥ 

 »على خزائن االرض

. ه داشته باشدتر و مشاوران امين توّج  در هر موقعّيتى آه فرد قرار دارد بايد به نظرات افراد پايين-٦ 

، توّجه آرد و آن را »ِاجعلنى على خزائن االرض«: پادشاه مصر به پيشنهاد يوسف آه گفت(

 .)پذيرفت



يوسف مصرى نبود، ولى در حكومت مصر وارد شده و مسئولّيت . اى، اصل نيست  تابعّيت منطقه-٧ 

 »اجعلنى على خزائن االرض«.) گرايى ممنوع است مّلى. (گرفت

اّنى «. م ضرورت، بيان لياقت و شايستگى خود، منافاتى با توآّل و زهد و اخالص ندارد به هنگا- ٨ 

 »حفيظ عليم

و دو صفتى » مكين ، امين«عليه السالم بيان آرد؛   از مجموعه دو وصفى آه پادشاه از يوسف-٩ 

كين م«. آيد اوصاف آارگزاران شايسته بدست مى» حفيظ ، عليم«آه يوسف براى خود بيان نمود؛ 

 .يعنى پاسدارى و تخّصص» حفيظ عليم«يعنى قدرت و امانت، » امين

   

 )٥٧ - ٥٦( آيه 

َوَآَذ ِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفى اْلَأْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنَها َحْيُث َيَشآُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمن نََّشآُء َوَلا ُنِضيُع َأْجَر » ٥٦  «

 اْلُمْحِسِنيَن

ه يوسف در آن سرزمين، مكنت وقدرت داديم آه در آن هر جا آه خواهد قرار گيرد   و ما اينگونه ب

رسانيم و پاداش نيكوآاران را ضايع  ما رحمت خود را بر هرآس آه بخواهيم مى.) وتصّرف آند(

 .گردانيم نمى

 َو َلَأْجُر اْلَأِخَرِة َخْيٌر لِّلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَآاُنوْا َيتَُّقوَن» ٥٧  «

 .اند، پاداش آخرت بهتر است قطعًا براى آسانى آه ايمان آورده و همواره تقوى پيشه آرده  و 

 :ها   نكته

 . ستايش شده است» مّتقى«و » مؤمن«، »محسن«   در اين دو آيه حضرت يوسف به عنوان 

 يوسف توان با اراده و خواست مردم مقايسه آرد؛ برادراِن   در سراسر اين سوره، اراده خداوند را مى

اراده آردند با انداختن او در چاه و برده ساختن يوسف، او را خوار سازند، اّما عزيز مصر درباره او 

همسر عزيز قصد نمود دامن او را آلوده سازد، اّما خداوند . او را گرامى بداريد» اآرمى مثواه«: گفت

 را در هم شكنند و بعضى خواستند با زندانى ساختن يوسف مقاومت او. او را پاك نگهداشت

اّما در مقابل خداوند اراده آرد او را عزيز بدارد و » ليسجنن و ليكونا من الّصاغرين«تحقيرش آنند؛ 

 »...مّكنا ليوسف«حكومت مصر را به او بخشد؛ 

اى بود آه حسادت برادران، اسارت در  يوسف انسان حّر و آزاده: عليه السالم فرمودند   امام صادق

 . تفسير نورالثقلين(ان، زندان، تهمت، رياست و قدرت در او اثر نگذاشتچاه، شهوت زن

 

 :هاى اخروى هاى دنيوى است، زيرا پاداش هاى اخروى، بهتر از پاداش   پاداش

 .٣٤  زمر، (»لهم ما يشاوؤن«. محدودّيت ندارند:  الف

 



 .٧٦  فرقان، (»خالدين فيها«. از بين رفتنى نيستند:  ب

 

 .٧٤  زمر، (»نتبّوأ من الجّنة حيث نشاء«. محدود نيستنددر يك مكان :  ج

 

 .١٠  زمر، (»اجرهم بغير حساب«. آيند به محاسبه ما در نمى:  د

 

 .١٩  واقعه، (»ال يصّدعون عنها«. عوارض و آفات وامراض ندارند:  ه

 

 :ها   پيام

 »آذلك«.  سّنت خداوند، عّزت بخشى به افراد پاآدامن وباتقوا است-١  

ولى در واقع خداوند به » اّنك اليوم لدينا مكين«:  گرچه در ظاهر پادشاه مصر به يوسف گفت-٢ 

 »مكّنا«. يوسف مكنت داد

 »مّكنا ليوسف فى االرض يتبّوء منها حيث يشاء«.  حّق تصّرف، از شئون حكومت است-٣ 

 »حيث يشاء«.  حوزه اختيارات يوسف گسترده بود-٤ 

 »نصيب برحمتنا«. ش باشد رحمت است وگرنه زيانبخش خواهد بود قدرت اگر در دست اهل- ٥ 

 »النضيع«. ماند بينى الهى، هيچ آارى بدون پاداش نمى  در جهان-٦ 

آه هيچكدام درباره خداوند ...  تضييع حقوق مردم، يا از سر جهل است يا بخل و يا ناتوانى و يا-٧ 

 »النضيع«. وجود ندارد

... مّكنا ليوسف«.  در دنيا، منافاتى با نيكوآارى و ايمان و تقوا ندارد رسيدن به حكومت و قدرت- ٨ 

 »اجر المحسنين

، هر آه را بخواهيم، به »من نشاء«: فرمايد اگر مى. مند است دار و قانون  مشّيت الهى، نظام-٩ 

ال نضيع اجر «. خواست ما بى جهت نيست بلكه بر اساس نيكوآارى مردم است: فرمايد دنبالش مى

 »لمحسنينا

هاى برتر اخروى نيز برخوردار  مند شدن از پاداش در حيات دنيا از پاداش  نيكوآاران، عالوه بر بهره-١٠ 

 »النضيع اجر المحسنين و ألجر اآلخرة خير«. خواهند شد

 اگر نيكوآار در اين دنيا به پاداش و مقامى نرسيد، نگران نباشد آه در جاى ديگر جبران -١١ 

 »و ألجر اآلخرة خير... يعال نض«.شود مى

 »...و ألجر اآلخرة خير«.  پادشاهى و حكومت نيز در برابر اجر آخرت ناچيز است-١٢ 

آور نيست، آنچه براى آنان مطلوب و   امكانات مادى و حكومت ظاهرى براى مردان خدا لّذت-١٣ 

 »و ألجر اآلخرة خير«. دوست داشتنى است آخرت است



... نصيب برحمتنا«. آنيم وى برويد ما نيز رحمت خود را به شما نازل مى اگر شما به سراغ تق-١٤ 

 »و آانوا يّتقون... لّلذين

آمنوا و «.  ايمان، همراه با تقوى چاره ساز است وگرنه سرنوشت مؤمن گناهكار، مبهم است-١٥ 

 »آانوا يّتقون

 »آانوا يّتقون«. ارد تقوايى آه يك خصلت پايدار شده باشد، ارزش بيشتر و پاداش ابدى د-١٦ 

الجر اآلخرة خير لّلذين «. هاى اخروى است مندى از پاداش  ايمان و مالزمت بر تقوا، شرط بهره-١٧ 

 »آمنوا و آانوا يّتقون

 »آمنوا و آانوا يّتقون«. ى واالترى در ايمان است  تقوا، مرحله و مرتبه-١٨ 

   

 )٥٨( آيه 

 ُلوْا َعَلْيِه َفَعَرَفُهْم َو ُهْم َلُه ُمنِكُروَنَوَجآَء ِإْخَوُة ُيوُسَف َفَدَخ» ٥٨  «

آمدند و بر او ) به مصر(برادران يوسف ) در پى مواد غذايى(و )سرزمين آنعان را قحطى فراگرفت  (

 .آنان را شناخت، ولى آنها او را نشناختند) يوسف(وارد شدند، آنگاه 

 :ها   نكته

 سال در وفور نعمت و باران بودند، ولى بعد از آن، بينى و پيشگويى يوسف، مردم هفت    طبق پيش

دامنه قحطى از مصر به . هفت سال دّوم فرا رسيد و مردم دچار قحطى و خشكسالى شدند

. براى تهيه گندم به سوى مصر روانه شوند: يعقوب به فرزندان خود گفت. فلسطين و آنعان رسيد

يوسف در ميان متقاضيان غّله، برادران خود را . آنان وارد مصر شده و درخواست خود را عرضه آردند

ديد، اّما برادران يوسف را نشناختند و حّق هم همين بود، زيرا از زمان انداختن يوسف به چاه تا 

 .حكومت او در سرزمين مصر، حدود بيست تا سى سال فاصله شده بود

سالى در خانه عزيز خدمتكار چند » يا بشرى هذا غالم« يوسف وقتى از چاه بيرون آمد، نوجوان بود، 

دوره وفور نعمت و پر (بود و سالها نيز در زندان به سر برد و از زمان آزادى او از زندان نيز هفت سال 

 .گذشته بود و حال آه ساليان قحطى بود، برادران به مصر آمده بودند) آبى

 :ها   پيام

گرفتن سهميه، خود مراجعه آند تا بندى الزم است و هرآس بايد براى   در زمان قحطى، جيره-١  

توانستند يك نفر را به نمايندگى بفرستند،  با اينكه مى» اخوة«. ديگران به نام او سوء استفاده نكنند

 .همه برادران آمدند

 »و جاء اخوة يوسف«. هاى ديگر از ما آمك خواستند، آمك آنيم  در زمان قحطى اگر منطقه-٢ 

و جاء اخوة «. آن و راآد نباشيم و حّتى از ديگر آشورها آمك بگيريم در وقت نياز و تنگدستى سا-٣ 

 »يوسف



رسد، آدم به آدم  آوه به آوه نمى(» و جاء اخوة يوسف«. شود  گاهى ظالم محتاج مظلوم مى-٤ 

 .)رسد مى

» فدخلوا... جاء اخوة«.  مالقات مردم حّتى غير مصريان با يوسف، امرى سهل و آسان بود- ٥ 

 .) اى اتخاذ آنند آه مالقات مردم با آنان به آسانى صورت بگيرد ها بايد برنامه تسران حكوم(

» فعرفهم و هم له منكرون«. رود بندد و از بين نمى  خاطرات دوران آودآى در ذهن نقش مى-٦ 

برادران در بزرگى با يوسف محشور بودند؛ ولى يوسف در آودآى آنها را ديده بود، لذا يوسف آنها را (

 ).خت ولى آنان يوسف را نشناختندشنا

   

 )٥٩( آيه 

َو َلمَّا َجهََّزُهم ِبَجَهاِزِهْم َقاَل اْئُتوِنى ِبَأٍخ لَُّكم مِّْن َأِبيُكْم َأَلاَتَرْوَن َأنِّى  ُأوِفى اْلَكْيَل َوَأَنْا َخْيُر » ٥٩  «

 اْلُمْنِزِليَن

نزد ) در نوبت آينده(رادر پدرى خود را ب: آنان را آماده ساخت، گفت) غذايى(  و چون يوسف بارهاى 

 .دهم و بهترين ميزبان هستم بينيد آه من پيمانه را آامل مى آيا نمى. من آوريد

 :ها   نكته

برادر من، از اين آالم : يعنى برادرى آه شما از پدر داريد و نگفت» ائتونى باٍخ لكم«:    يوسف گفت

ب گفتگو را با برادران باز آرد و آنها همچنان آه در ى ناشناس، با شود آه يوسف در چهره معلوم مى

پدر ما پيرمردى است آه . باشيم ى ابراهيم مى تفاسير آمده گزارش دادند آه ما فرزندان يعقوب نواده

گير است و يكى از  به خاطر حزن و اندوه فرزندش آه گرگ او را پاره آرده، سالهاست گريان وگوشه

ايم، اگر ممكن است سهم آن پدر و برادر را نيز به ما بدهيد آه با  او گماردهبرادرانمان را نيز به خدمت 

يوسف دستور داد عالوه بر بار ده شتر، دو بار ديگر سهم يعقوب و برادر ديگر نيز . خوشحالى برگرديم

 .افزوده شود

رادران جذب من بهترين ميزبانم و آن ب» أَنا خير المنزلين«:   يوسف براى جذب برادران خطاآار گفت

 :شدند، ولى خداوند براى جذب مردم تعبيرات زيادى دارد

 .١١  جمعه، (»خير الّرازقين «

 . او بهترين روزى رسان است

 .١٥٥  اعراف، (»خير الغافرين «

 . او بهترين بخشنده است

 .٨٩  اعراف، (»خير الفاتحين «

 . او بهترين گشايشگر است

 .٣٠  انفال، (»خير الماآرين «



 .بهترين تدبير آننده است او 

 .٨٩  انبياء، (»خير الوارثين «

 . او بهترين وارث است

 .١٠٩  يونس، (»خير الحاآمين «

 . او بهترين داور است

 .شوند  اّما گروه بسيارى از مردم جذب نمى

 :ها   پيام

 »جّهزهم«.  يوسف برتوزيع ارزاق ذخيره شده مصر، نظارت مستقيم داشت-١  

عليه السالم موجب شد در زمان قحطى نه تنها مشكلى براى مردم مصر  حيح يوسف مديرّيت ص-٢ 

 »جّهزهم بجهازهم«. پيش نيايد بلكه به اطراف نيز آمك آند

برادر من، تا : و نگفت» اخ لكم«: يوسف گفت.  هم رازدارى الزم است و هم راستگويى-٣ 

 .راستگويى و رازدارى با هم رعايت شود

توانند بعضى از  آنند، مى هاى اقتصادى مى ها و يا آشورهايى آه آمك ه اشخاص يا مؤسس-٤ 

 »...باخ ائتونى«. شرايط را در جهت رشد و يا مصالح ديگر، مطرح آنند

 »اوفى الكيل«. فروشى ممنوع است عدالتى وآم  حّتى در زمان بحران وقحطى نيز بى- ٥ 

 »الكيل«. در معامله بايد مقدار جنس مشخص باشد-٦ 

ى ظلمى آه به او  يوسف سهم برادران را آامل داد و درباره. (ها را با خوبى پاسخ دهيم  بدى-٧ 

 »اوفى الكيل... و جاء اخوة يوسف«) آرده بودند سخن نگفت

به حساب مسئول اصلى و مافوق ) آارگران ودستياران،(فروشى يا عدالت آارگزاران،   آم- ٨ 

 »اّنى اوفى الكيل«.است

 »اوفى الكيل«. عليه السالم با پيمانه بوده است وش و توزيع غالت در مصر زمان يوسف خريد و فر-٩ 

 »اوفى الكيل«.  مسئولين توزيع امكاناِت عمومى بايد عادل باشند-١٠ 

 »اوفى الكيل و انا خير المنزلين«. ى انتقام قرار ندهيم  قدرت را وسيله-١١ 

 »نزلينخير الم«.نوازى از اخالق انبياست  مهمان-١٢ 

شوند حّتى در زمان نياز و قحطى، احترام  ى ما مى هايى آه وارد منطقه  به مسافران و آاروان-١٣ 

 »خير المنزلين«.آنيم

   

 )٦٠( آيه 

 َفِإْن لَّْم َتْأُتوِنى ِبِه َفالَآْيَل َلُكْم ِعنِدى َو َلاَتْقَرُبوِن» ٦٠  «



نزد من خواهيد داشت و نه نزديك من ) از غّله(اى  نهاگر آن برادر را نزد من نياوريد، نه پيما) ولى  (

 .شويد

 :ها   پيام

بعد تهديد » أَنا خير المنزلين«اّول مژده و محّبت؛ .  در مديرّيت، هم محّبت الزم است و هم تهديد-١  

 »فان لم تاتونى«. و اولتيماتوم

ن سهم غائبين را بگيرند اگر رسم شود آه حاضري. (هاى سوء استفاده را از بين ببريم  زمينه-٢ 

 » فان لم تأتونى فال آيل لكم«.) آنند بعضى سوء استفاده مى

هر شخصى (» فالآيل لكم«.  در اجراى قانون، ميان برادر وخانواده وديگران نبايد تبعيض قائل شد-٣ 

 .)آرد سهم معينى داشت وبايد خود دريافت مى

زيرا (» فال آيل لكم«.  بر اجرا داشته باشد در تهديد الزم نيست آه مدير تصميم صد در صد-٤ 

 .)يوسف آسى نبود آه حاضر شود برادرانش از قحطى بميرند

 »فالآيل لكم عندى و التقربون«. ها، شرط رهبرى است آردن برنامه  قاطعّيت در پياده- ٥ 

   

 )٦١( آيه 

 َقاُلوْا َسُنَراِوُد َعْنُه َأَباُه َوِإّنا َلَفاِعُلوَن» ٦١  «

او را با اصرار و التماس از پدرش خواهيم خواست و حتمًا اين آار را : گفتند) رادران به يوسفب  (

 .خواهيم آرد

 :ها   نكته

 .شود درپى، همراه با التماس يا خدعه و فريب گفته مى به مراجعه پى» مراودة   «

در اّول سوره نيز » اباه«: گفتند» أبانا«شود، به جاى    بوى حسد از آالم برادران استشمام مى

پدر براى ماست، ولى يوسف و » َليوسف و اخوه احّب الى ابينا مّنا«: گفتگوى برادران اين بود

 .برادرش را بيشتر از ما دوست دارد

 :ها   پيام

 »سنراود عنه اباه«.  سفر فرزند آوچك بايد به اذن پدر و رضايت او باشد-١  

. شان در برابر تقاضاى همراه بردن بنيامين مطلع بودند برادران يوسف از عكس العمل منفى پدر-٢ 

 )به معناى گفتگوى پى در پى همراه با نقشه و تدبير است» سنراود«(

آرده است و جدا آردن او از پدر،   حضرت يعقوب پس از ماجراى يوسف بنيامين را از خود دور نمى-٣ 

 »سنراود عنه اباه«. آار آسانى نبود

   

 )٦٢( آيه 



  َأْهِلِهْم َلَعلَُّهْم   َو َقاَل ِلِفْتَياِنِه اْجَعُلوْا ِبَضاَعَتُهْم ِفى ِرَحاِلِهْم َلَعلَُّهْم َيْعِرُفوَنَهآ ِإَذا انَقَلُبوْا ِإَلى»٦٢  «

 َيْرِجُعوَن

اند در بارهايشان بگذاريد، تا چون  آنچه را به عنوان قيمت پرداخته: به غالمان خود گفت) يوسف(  و 

 .برگردند) بار ديگر(ى خود بازگردند آن را باز شناسند، به اميد آنكه  به خانواده

 :ها   نكته

ياد شده، يقينًا » صادق، محسن، مخلص«   حضرت يوسف آه در آيات قبل از او با تعابيرى چون؛ 

بخشد و ممكن است آه پول غّله را از سهم و ملك شخصى  بيت المال را به پدر وبرادران خود نمى

 .ه باشدخود داد

عالوه بر آنكه برگرداندن » لعّلهم يرجعون«. پولى، مانع سفر دّوم آنها نشود   پول را برگرداند تا بى

پول، نشانه صميمّيت و نداشتن سوءقصد از اصرار برآوردن برادر است و مخفيانه در بين آاال گذاردن 

 .مّنت بودن وحفظ از دستبرد سارقين است نشانه بى

اما در هنگام مالقات » لفتيانه«. برده و خدمتكار بود، امروز غالم و خدمتكار دارد  يوسف آه ديروز 

بلكه با برگرداندن سرمايه آنان، به . اى داشت اى نمود و نه آينه برادران، نه انتقام گرفت و نه گاليه

 .دارم آنها توجه داد آه من شما را دوست مى

 :ها   پيام

 »اجعلوا«. ايش ابتكارى باشد مدير و رهبر اليق بايد طرحه-١  

 »اجعلوا بضاعتهم«. ها را با خوبى جبران آنيم  بدى-٢ 

 »اجعلوا بضاعتهم«.  صله رحم يعنى آمك نمودن، نه معامله آردن-٣ 

ِاجعلوا بضاعتهم فى «.  پول گرفتن در زمان نياز از پدر پير و برادران، با آرامت نفس سازگار نيست-٤ 

 »رحالهم

شايد براى اينكه . ى چند نفر گذاشت  السالم، آار برگرداندن پول برادران را بر عهدهعليه  يوسف- ٥ 

 »اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم«. آار سريع انجام شود و برادران متوجه نشوند

 »فى رحالهم«.  آمك به ديگران را حّتى االمكان مخفيانه انجام دهيم-٦ 

لعّلهم ... اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم«. اى ارتباط بعدىدادن بر  نه انتقام و نه آينه، بلكه هديه-٧ 

 »يرجعون

 »لعّلهم يرجعون... اجعلوا بضاعتهم«. ها، بايد از پول گذشت  براى بازيافتن انسان- ٨ 

 »يرجعون... اجعلوا بضاعتهم«.  احسان و خوبى آردن بهترين وسيله جذب افراد است-٩ 

ها و طرحها آامًال توجيه آنند تا مديران موفقى   برنامه مسئولين، آارگزاران خود را نسبت به-١٠ 

 »لعّلهم يرجعون«) يوسف به همه فهماند آه هدف اين آار، بازگشت اين آاروان است. (باشند

 »لعّلهم يرجعون«. ها، يقين صددرصد به عملى شدن آن الزم نيست ها وبرنامه  در طرح-١١ 



   

 )٦٣( آيه 

   َأِبيِهْم َقاُلوْا َيآ َأَباَنا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل َفَأْرِسْل َمَعَنآ َأَخاَنا َنْكَتْل َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن َلىَفَلمَّا َرَجُعوْا ِإ» ٦٣  «

از ما منع شد، پس ) براى نوبت ديگر(اى پدر پيمانه :   پس چون به سوى پدر خود باز گشتند، گفتند

 .ميه وپيمانه خود را بگيريم وما حتمًا نگهبان او خواهيم بودرا با ما بفرست تا سه) بنيامين(برادرمان 

 :ها   پيام

 يعقوب بر خانواده وفرزندان خويش، مديرّيت و تسّلط آامل داشت به نحوى آه رفت و آمدها بايد -١  

 »...يا أبانا ُمنع«. زير نظر او باشد

 »عنافارسل م«. آرد  بنيامين بدون اجازه پدر به مسافرت اقدام نمى-٢ 

 »اخانا«.  براى گرفتن چيزى و يا جلب اعتماد آسى، از عواطف استفاده آنيم-٣ 

آلمه (» اّنا له لحافظون«. درپى دارد  مجرم چون در درون نگرانى دارد، در سخنانش تأآيدهاى پى-٤ 

 .)و جمله اسميه نشانه تأآيد است» الم«و حرف » اّنا«

   

 )٦٤( آيه 

   َأِخيِه ِمن َقْبُل َفاللَُّه َخْيٌر َحاِفظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن  ُكْم َعَلْيِه ِإلَّا َآَمآ َأِمنُتُكْم َعَلىَقاَل َهْل َءاَمُن» ٦٤  «

و ديديد (آيا شما را بر او امين بدانم، همان طور آه شما را بر برادرش امين دانستم : گفت) يعقوب  (

خداوند بهترين حافظ است و او ) آنم آه مىبه جاى شما به خدا اعتماد (پس ) آه چه شد

 .ترين مهربانان است مهربان

 :ها   نكته

با توجه به سابقه بدى آه فرزندان يعقوب داشتند، چرا پدرشان مجددًا فرزند ديگرش را به :    سؤال

 آنان سپرد؟

 .  تفسير آبير(فخر رازى:  پاسخ

 تواند توجيهى بر اين موافقت باشد؛  ها مى احتماالت متعّددى را مطرح نموده آه هر آدام از آن

نرسيده ) محبوبّيت در نزد پدر(اى آه مورد نظرشان بود،  شان به نتيجه برادران از اقدام اوليه:  اّوًال

 . بودند

 . حسادت برادران نسبت به اين برادر، آمتر از يوسف بود:  ثانيًا

 . آرد  آورده بود آه سفر مّجدد را ضرورى مىاى را پديد شايد قحطى و خشكسالى شرايط ويژه:  ثالثًا

 .شد دهها سال از حادثه اّول گذشته و فراموش شده تلّقى مى:  رابعًا

 .خداوند متعال در حفظ فرزندش به او بشارت داده بود:  خامسًا



، حضرت يعقوب در مورد يوسف، به حافظ بودن برادرانش اعتماد آرد، به فراق يوسف و ١٢  در آيه 

هم توانا شد، » فالّله خير حافظًا«: ايى گرفتار شد، ولى در مورد بنيامين به خدا تكيه آرد و گفتنابين

 .هم بينا و هم فراق و جدائى پايان يافت

 :ها   پيام

 آيا شما را امين بدانم؟» هل آمنكم«.  اعتماد سريع به آسى آه سابقه تخّلف دارد، جايز نيست-١  

آمنكم على اخيه من «. آند انسان را در برابر حوادث آينده بيمه مى ياد خاطرات تلخ گذشته، -٢ 

 .)يعنى من يك بار در گذشته شما را بر برادرش امين دانستم و ديديد آه چه شد(» قبل

يعقوب بار ديگر فرزند دوم » فاللَّه خير حافظًا«. ى تلخ، خود را آنار نكشيم  با يك شكست يا تجربه-٣ 

 .ه برادران تحويل دادرا با توّآل به خدا ب

اّما حضرت يعقوب تذّآر داد آه خداوند » اّنا له لحافظون« برادران يوسف، خود را حافظ پنداشتند، -٤ 

 »...فالّله خير حافظًا«. حافظ است

فالّله خير «.  بر عوامل ظاهرى و مادى هر چند فراوان باشند تكيه نكنيم، تنها بر خدا توّآل آنيم- ٥ 

 »حافظًا

فالّله «. نظير الهى و با توّآل به خداوند، به استقبال حوادث زندگى برويم ا توجه به رحمت بى ب-٦ 

 »خير حافظًا وهو ارحم الّراحمين

 »فالّله خير حافظًا و هو ارحم الّراحمين«.  حفاظت الهى، پرتوى از رحمت اوست-٧ 

   

 )٦٥( آيه 

ِبَضاَعَتُهْم ُردَّْت ِإَلْيِهْم َقاُلوْا َيآ َأَباَنا َما َنْبِغى َهِذِه ِبَضاَعُتَنا ُردَّْت ِإَلْيَنا َوَلمَّا َفَتُحوْا َمَتاَعُهْم َوَجُدوْا » ٦٥  «

 َوَنِميُر َأْهَلَنا َو َنْحَفُظ َأَخاَنا َوَنْزَداُد َآْيَل َبِعيٍر َذ ِلَك َآْيٌل َيِسيٌر

اى : ه آنها بازگردانده شده، گفتندشان ب   و هنگامى آه بارهاى خود را گشودند، دريافتند آه سرمايه

ى ماست آه به ما باز گردانده شده و ما قوت وغذاى  خواهيم؟ اين سرمايه چه مى) ديگر(پدر 

افزاييم واين  يك بار شتر مى) با بردن او(آنيم و  ى خود را فراهم واز برادرمان حفاظت مى خانواده

 . اى ناچيز است پيمانه) پيمانه اضافى نزد عزيز(

 :ها نكته  

رسد، اگر نوبت ديگر برويم،  ايم به جايى نمى اين مقدارى آه گرفته:    شايد معناى آيه چنين باشد

 .گيريم بار بيشترى مى

 .رسانيم ى خود غذا مى يعنى به خانواده» نمير اهلنا«يعنى مواد غذايى و» مير«از » نمير«ى    آلمه

آه سهم هر نفر، يك بار شتر بوده آه بايد خود حاضر شود  استفاده مى» نزداد آيل بعيٍر«  از جمله 

 .باشد و دريافت آند



 :ها   پيام

به (» وجدوا بضاعتهم ُرّدت اليهم«. سازى است  هنر يوسف، نه فقط انسان بودن آه انسان-١  

. دهد تا زمينه را براى مراجعت آنها فراهم سازد برادران حسود و جفاآار خود، مخفيانه هديه مى

 .٣٤  فّصلت، (»ادفع باّلتى هى احسن«: فرمايد ىقرآن م

 ) بدى را با خوبى دفع آنيد

اگر قصد هديه هست ابتدا پول . شود  اگر از اّول پول و بهاى آاال گرفته نشود، خريدار تحقير مى-٢ 

 »ُرّدت اليهم«. اخذ شود، ولى به شكل عاقالنه برگردانده شود

 .)آنيم يعنى غذاى خانواده را ما تهيه مى(» ير اهلنانم«. مرد، مسئول تغذيه خانواده است-٣ 

 »نزداد آيل بعير«. بندى مواد غذايى در شرايط آمبود، آارى پسنديده است  سهميه-٤ 

   

 )٦٦( آيه 

اَط ِبُكْم َفَلمَّآ َءاَتْوُه  ُتْؤُتوِن َمْوِثقًا مَِّن اللَِّه َلَتْأُتنَِّنى ِبِه ِإلَّا  َأن ُيَح َقاَل َلْن ُأْرِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى» ٦٦  «

  َما نُقوُل َوِآيٌل َمْوِثَقُهْم َقاَل اللَُّه َعَلى

اى محكم  به نام خدا، وثيقه) با سوگند(من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا آنكه : گفت) پدر  (

پس چون وثيقه . اى شويد بياوريد آه حتمًا او را نزد من برگردانيد، مگر آنكه همه شما گرفتار حادثه

 .گوييم وآيل است خداوند بر آنچه مى: گفت) پدر(خود را آوردند 

 :ها   نكته

تواند عهد، سوگند و  ها است آه مى ها و وعده يعنى آنچه مايه وثوق و اطمينان به گفته» موثق   «

 »موثقًا من اللَّه«.نذر باشد

 :ها   پيام

تا وثيقه نگذاريد، اجازه : پدر گفت. (ها را محكم آنيم تنها به خويشاوندى اآتفا نكنيم و قرارداد-١  

 »...لن ارسله معكم حّتى«) دهم نمى

 »اللَّه موثقًا من«.ترين پشتوانه بوده و هست  ايمان به خدا وسوگند ونذر وعهد با او، قوى-٢ 

 »قًاموث«. تر آنيم  هرگاه از شخصى بدقولى و بدرفتارى ديديم، در نوبت بعد قرارداد را محكم-٣ 

 »تؤتون موثقًا من الّله«.  فرزنِد خود را به راحتى همراه ديگران نفرستيم-٤ 

» اّال ان يحاط بكم«. بينى حوادث غيرمترّقبه و خارج از مدار اختيار را بكنيم  در قراردادها، پيش- ٥ 

 .)اى شويم آه در اين صورت تكليفى نداريم يعنى مگر آنكه ما گرفتار حادثه غير مترّقبه(

اللَّه على ما نقول «. هاى قانونى و حقوقى، ما را از توّآل به خداوند غافل نكند آارى  محكم-٦ 

 »وآيل

   



 )٦٧( آيه 

َوَقاَل َيا َبِنىَّ َلا َتْدُخُلوْا ِمن َباٍب َواِحٍد َو اْدُخُلوْا ِمْن َأْبَواٍب مَُّتَفرَِّقٍة َو َمآ ُأْغِنى َعنُكم مَِّن اللَِّه ِمن » ٦٧  «

 ٍء ِإِن اْلُحْكُم ِإلَّا ِللَِّه َعَلْيِه َتوََّآْلُت َو َعَلْيِه َفْلَيَتَوآَِّل اْلُمَتَوآُِّلوَن ْىَش

وارد نشويد ) به شهر(از يك دروازه ) چون به مصر رسيديد، همه(اى پسران من : گفت) يعقوب(  و 

بدانيد من با اين (وهاى مختلف وارد شويد  بلكه از دروازه) تا توجه مردم به شما جلب نشود(

فرمان جز براى خدا نيست، تنها بر او . خدا را از شما دور آنم) مقّدرات(توانم چيزى از  نمى) سفارش

 .بايد بر او توّآل نمايند) نيز(آنندگان  آنم و همه توّآل توّآل مى

 :ها   پيام

 »يا بّنى«. رود  عاطفه پدرى حّتى نسبت به فرزندان خطاآار، از بين نمى-١  

 »...يا بنّى ال تدخلوا«. انديشى وتدبير براى حفظ سالمت فرزندان، الزم است  چاره-٢ 

ال «. ( وقتى توصيه آننده عالم و آگاه است الزم نيست فرمانبر از فلسفه آن دستور آگاه باشد-٣ 

 )را عمل آردند و فلسفه و راز آن را نپرسيدند» ...تدخلوا

: يعقوب در آستانه سفر فرزندان به آنان گفت. ر آستانه سفر استهاى موعظه، د  از بهترين زمان-٤ 

 »يا بنّى التدخلوا من باب واحد«

ى بيگانه،  ها را بگيريم، ورود گروهى جوان به منطقه زخم ها و چشم ها، سوءظن  جلو حساسّيت- ٥ 

 »التدخلوا من باب واحد«. عامل سوءظن و سعايت است

 »و ادخلوا... التدخلوا«. نباشيم، بلكه راه حل نيز ارائه دهيم فقط بازدارنده و نهى آننده -٦ 

 »و ادخلوا من ابواب متفّرقه«.  براى رسيدن به مقصود بايستى راههاى مختلف را پيمود-٧ 

ى امور خود  ريزى، حساب احتماالت را بكند، زيرا انسان در اداره  مدير خوب بايد عالوه بر برنامه- ٨ 

ها باز هم دست خدا باز است و تضمينى براى انجام  همه محاسبات و دّقتيعنى با . مستقل نيست

 »ء وما ُاغنى عنكم من اللَّه من شى«. صددرصد محاسبات ما نيست

 »ء عنكم من اللَّه من شى ما اغنى«. اى جز تسليم نيست  در برابر مقّدرات حتمى خداوند، چاره-٩ 

 » اّال للَّهان الحكم«.  حاآم مطلق هستى، خداوند است-١٠ 

عليه «. و هم توّآل به خداوند ضرورى است» ...التدخلوا« هم احتياط و محاسبه الزم است؛ -١١ 

 .با توّآل زانوى ُاشتر ببند» توّآلت

وآفى باللَّه «آند،  چرا آه او به تنهايى آفايت مى» عليه توّآلت«.  به غير خداوند، توّآل نكنيم-١٢ 

 .٨١  نساء، (»وآيال

 .١٧٣عمران،    آل(»نعم الوآيل«. ن وآيل است و بهتري

 

 »...فليتوّآل... توّآلت«.  يعقوب، هم خود توّآل آرد و هم ديگران را با امر به توّآل تشويق نمود-١٣ 



   

 )٦٨( آيه 

ٍء ِإلَّا َحاَجًة ِفى َنْفِس  ْىَوَلمَّا َدَخُلوْا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم َأُبوُهم مَّا َآاَن ُيْغِنى َعْنُهم مَِّن اللَِّه ِمن َش» ٦٨  «

 َيْعُقوَب َقَضاَها َو ِإنَُّه َلُذو ِعْلٍم لَِّما َعلَّْمَناُه َو َلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن 

شدند، اين آار در برابر اراده خداوند ) مصر(  و چون از همانجا آه پدرشان دستورشان داده بود وارد 

تنها اثر ورود از چند دروازه . ( آنكه نيازى در دل يعقوب بود آه عملى شدهيچ سودشان نبخشيد، جز

حفظ از چشم زخم و رسيدن برادران، به خصوص بنيامين به يوسف بود آه عملى شد و اثر ديگرى 

بود ولى بيشتر ) فراوان(بخاطر آنچه به او آموزش داده بوديم داراى علمى ) يعقوب(و البّته ) نداشت

 .ستندمردم آگاه ني

 :ها   نكته

 :   در اينكه آرزوى درونى و حاجت يعقوب آه برآورده شد چه بوده است احتماالتى وجود دارد

 . رسيدن بنيامين به يوسف و خارج شدن يوسف از تنهايى، هر چند به صورت اتهام سرقت باشد-١ 

 . سرعت بخشيدن به وصال پدر و پسر آه در آينده به آن اشاره خواهد شد-٢ 

حاجت يعقوب آن است آه در مقّدمات آار . ى آن باشد  انجام وظيفه، بدون آنكه ضامن نتيجه-٣ 

 .آوتاهى نشود و از يك در وارد نشوند، ولى آنچه خواهد شد به دست خداوند است

 :ها   پيام

 و لّما دخلوا من حيث«. پذيرد آند و سخنان بزرگان را مى هاى تلخ، انسان را باادب مى  تجربه-١  

 »امرهم ابوهم

 »دخلوا من حيث امرهم ابوهم«.  اطاعت از پدر، الزم و ارزشمند است-٢ 

اگر (» ابوهم... دخلوا «. ادبى و نقاط منفى افراد سخن گفتيم، از ادب آنان نيز بگوييم  اگر از بى-٣ 

 .)دادند، امروز تسليم امر پدر شدند برادران قبًال نسبت ضاللت به پدر مى

ى خداوند آارساز است، آنجا آه او نخواهد  ها، با وجود اراده ريزى  دّقت و برنامه محاسبات و-٤ 

 »ء ما آان يغنى عنهم من اللَّه من شى«. آارساز نيست

حاجة فى نفس «. دانست بازگو آند  يعقوب، بر مطالب واسرارى آگاه بود آه مصلحت نمى- ٥ 

 »يعقوب

 »حاجة فى نفس يعقوب قضاها«. شود  دعا وحاجت اولياى خدا، مستجاب مى-٦ 

 »عّلمناه«.  علم انبيا از جانب خداوند است-٧ 

 »عّلمناه و لكّن اآثر الناس ال يعلمون«. شناسند  بيشتر مردم عالمان حقيقى را نمى- ٨ 

. دوزند و از حاآمّيت خداوند و لزوم توّآل بر او ناآگاهند  بيشتر مردم، به اسباب و علل چشم مى-٩ 

 » ال يعلموناآثر الناس«



 »اآثر الناس ال يعلمون«.  معيار حّق و باطل، تشخيص اآثرّيت نيست-١٠ 

   

 )٦٩( آيه 

   ِإَلْيِه َأَخاُه َقاَل ِإنِّى  َأَنْا َأُخوَك َفَلاَتْبَتِئْس ِبَما َآاُنوْا َيْعَمُلوَن   ُيوُسَف َءاَوى َوَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى» ٦٩  «

همانا من : را در نزد خود جاى داده گفت) بنيامين(وارد شدند، او برادرش بر يوسف ) برادران(  وقتى 

 .دهند، اندوهگين مباش برادر تو هستم، پس از آنچه انجام مى

 :ها   نكته

   در تفاسير آمده است آه وقتى فرزندان يعقوب عليه السالم وارد مصر شدند، يوسف ميزبان آنان 

يوسف او را در آنار خودش . بنيامين در آخر تنها ماند. قرر آردشد و براى هر دو نفر، يك طبق غذا م

بنيامين از . اتاق خويش ساخت نشاند وآنگاه براى هر دو نفر اتاقى قرار داد و باز بنيامين را هم

در اينجا . هاى برادران و جنايتى آه درباره يوسف در سالهاى قبل آرده بودند، سخن گفت وفايى بى

: نگران مباش من همان يوسفم و چنان با تأآيد گفت: يوسف لبريز شد و گفتى صبر  بود آه آاسه

 .نگذارد» من جاى برادرت باشم«آه جايى براى احتمال اين سخن آه » اّنى انا اخوك«

ى  يا از عملكرد گذشته: رود دو معنى احتمال مى» فالتبتئس بما آانوا يعملون«  در مورد جمله 

اى آه غالمان براى نگاهدارى تو دارند و پيمانه را در بار تو  از برنامهبرادران اندوهگين مباش، يا 

 .خواهند گذاشت تا در پيش من بمانى، نگران مباش

 :ها   پيام

. ما گروه قوى هستيم» نحن عصبة«: گفتند باليدند و مى  برادرانى آه ديروز به قدرت خود مى-١  

 »دخلوا على«. تانه يوسف را ببوسنداآنون بايد براى تهيه آذوقه، با آمال تواضع آس

: يوسف تنها به صورت محرمانه به بنيامين گفت. بندى، محرمانه و علنى دارد ها، طبقه  آالم-٢ 

 .)هر سخن جايى و هر نكته مقامى دارد(» إّنى أنا أخوك«

 »إّنى أنا أخوك«.  در بعضى امور، تنها خواص را بايد در جريان گذاشت-٣ 

يوسف و بنيامين به ديدار . (هاى گذشته را فراموش آنيم آامى تى رسيديم، تلخ هرگاه به نعم-٤ 

 »...فالتبتئس«.) هاى قبلى را بايد فراموش آرد هم رسيدند، پس نگرانى

به بنيامين گفته شد . (گناه از نظر روحى آماده و توجيه باشد  قبل از اجراى طرح ونقشه، بايد بى- ٥ 

 »فالتبتئس«.) داريم نگران مباش ىآه به نام سارق تورا نگاه م

   

 )٧٠( آيه 

 َفَلمَّا َجهََّزُهم ِبَجَهاِزِهْم َجَعَل السَِّقاَيَة ِفى َرْحِل َأِخيِه ُثمَّ َأذََّن ُمَؤذٌِّن َأيَُّتَها اْلِعيُر ِإنَُّكْم َلَساِرُقوَن» ٧٠  «



را در خورجين ) يمتىگران ق(  پس چون بارهاى برادران را مجّهز و مهيا ساخت، ظرف آبخورى 

 .قطعًا شما دزد هستيد! قرار داد، سپس منادى صدا زد؛ اى آاروانيان) بنيامين(برادرش 

 :ها   نكته

گويند آه  به خورجين و امثال آن مى» رحل«. نوشند اى است آه در آن آب مى پيمانه» سقايه   «

 (آنند غذايى حمل مىبه معنى آاروانى است آه مواد » عير«ى  آلمه. گذارند روى شتر مى

 .مفردات

 

دهد، يك بار بهاى غّله را در بار برادران گذاشت    اين چندمين بارى است آه يوسف طرح ابتكارى مى

 .تا دوباره بازگردند و اين بار ظرف قيمتى را در محموله برادر گذاشت تا او را نزد خود نگاه دارد

اجعلوا «را توسط غالمان در بار برادران گذارد، ى قبل بضاعت  عليه السالم در مرحله   حضرت يوسف

چون موضوع . (ولى در سفر دّوم شخصًا سقايه را در بار بنيامين قرار داد» بضاعتهم فى رحالهم

 »جعل السقاية فى رحل اخيه«). سّرى بود

اى آه يوسف و بنيامين با هم داشتند، يوسف از او    در تفاسير آمده است آه در جلسه دو نفره

بنيامين اعالم رضايت آرد، ولى يادآور شد آه پدرش از . سيد آيا دوست دارد در نزد وى بماندپر

آنم و لذا با  من راه ماندن تو را طرّاحى مى: يوسف گفت. برادران تعهد گرفته آه او را برگردانند

 .موافقِت بنيامين اين نقشه آشيده شد

فراد در ظاهر و در شكل مجرم و گناهكار احضار و هاى تئاتر آه ا ها و صحنه ها، نمايش  نظير فيلم

گردند، ولى آنها بخاطر توجيه قبلى و رضايت شخصى و  شوند و يا حّتى شكنجه مى مخاطب مى

 .اند ترى آن را پذيرا شده مصلحت مهم

 گناهانى نسبت سرقت داده شد؟ چرا در اين ماجرا به بى:   سؤال

اّتهام، براى ماندن در نزد يوسف اعالم رضايت آرد و باقى بنيامين با آگاهى از اين طرح و :  پاسخ

عالوه بر . برادران هر چند در يك لحظه ناراحت شدند، ولى بعد از بازرسى از آنها رفع اتهام گرديد

خبر نداشتند وبطور طبيعى » َجَعَل«آنكه آارگزاران از اينكه يوسف خود پيمانه را در ميان بار گذارده 

 »كم لسارقوناّن«: فرياد زدند

آسى آه براى اصالح و رفع » ال ِآذَب على المصلح«: صلى اهللا عليه وآله فرمودند   پيامبر اآرم

 (شود، و آنگاه حضرت اين آيه را تالوت فرمودند اختالف ديگران دروغى بگويد، دروغ حساب نمى

 .تفسير نورالثقلين

 

 :ها   پيام



تر، نسبت دادن سرقت   است و براى مصالح مهمسازى براى آشف ماجرايى جايز  گاهى صحنه-١  

 . تفسير الميزان(گناهى آه از قبل توجيه شده باشد، مانعى ندارد به بى

 »اّنكم لسارقون «

اّنكم «. نامند  اگر در ميان گروهى يك نفر خالفكار باشد، مردم تمام گروه را خالفكار مى-٢ 

 »لسارقون

   

 )٧٢ و ٧١( آيه 

 َأْقَبُلوْا َعَلْيِهْم مَّاَذا َتْفِقُدوَنَقاُلوْا َو » ٧١  «

 .ايد شما چه چيزى را گم آرده: رو به ماموران آردند و گفتند) برادران يوسف  (

 َقاُلوْا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َو ِلَمن َجآَء ِبِه ِحْمُل َبِعيٍر َو َأَنْا ِبِه َزِعيٌم» ٧٢  «

) جايزه(ايم و براى هرآس آن را بياورد، يك بار شتر  آردهپيمانه و جام مخصوص شاه را گم :   گفتند

 .آنم است و من اين را ضمانت مى

 :ها   نكته

خورند و هم  اى آه هم با آن آب مى اند، پيمانه به يك معنى بكار رفته» سقاية«و » صواع«ى     آلمه

ند منظوره از يك وسيله ورى و استفاده چ جويى، بهره آنند آه نشانه صرفه گندم را آيل و اندازه مى

 .گندم را دارد)  آيلوگرم٣حدود(، ظرفى است آه گنجايش يك صاع »صواع«. است

نيز به معناى بار است، اّما بارى آه پنهان » َحْمل«و آلمه . شود به بار گفته مى» ِحْمل«ى    آلمه

 .اغب مفردات ر(باشد، مثل بارانى آه در دل ابر است يا فرزندى آه در شكم مادر است

 

دهم، در اصطالح فقهى  هرآس چنين آند من چنان پاداش مى» لمن جاء به حمل بعير«ى    جمله

 .شود آه داراى سابقه و اعتبار قانونى است ناميده مى» ُجعاله«

 :ها   پيام

توصيه آردند آه قبل از اثبات موضوع دزدى آسى را نبايد » ماذا َتفقدون«ى   برادران با جمله-١  

 .متهم آرد

 »ولمن جاء به ِحمل بعير«. هاى قديمى است  جايزه تعيين آردن، از شيوه-٢ 

. در زمان قحطى بهترين جايزه، يك بار شتر غّله است.  جوايز بايد متناسب با افراد و زمان باشد-٣ 

 »ِحمل َبعيٍر«

 »و انا به زعيم«.  ضامن بايد فرد معّين ومشّخصى باشد-٤ 

 »و انا به زعيم«.  ضامن بايد معتبر باشد- ٥ 

 »انا به زعيٌم«.  ضامن گرفتن براى جلب اطمينان، سابقه تاريخى دارد-٦ 



    

 )٧٣( آيه 

 َقاُلوْا َتاللَِّه َلَقْد َعِلْمُتم مَّا ِجْئَنا ِلُنْفِسَد ِفى اْلَأْرِض َو َما ُآنَّا َساِرِقيَن» ٧٣  «

ايم و ما هرگز سارق  در اين سرزمين نيامدهدانيد آه ما براى فساد  به خدا سوگند شما مى:   گفتند

 .ايم نبوده

 :ها   نكته

ايم، در اينكه  دانيد آه ما براى سرقت و فساد به اين منطقه نيامده شما مى:    برادران يوسف گفتند

شايد . شايد با اشاره يوسف باشد آه اين گروه دزد نيستند: دانستند، چند احتمال دارد از آجا مى

هاى بيگانه، مخصوصًا در  آرى براى ورود و خروج هيئت. ه منطقه گزينش شده بودندهنگام ورود ب

 .شرايط بحرانى، بايد دقت آرد تا به اهداف مسافران مطمئن شد

 :ها   پيام

 »لقد علمتم«. اى براى برائت است  ُحسن سابقه، نشانه-١  

ه اين غافله براى فساد دانست آ  دستگاه امنّيتى مصر قوى و آارآزموده بوده است و مى-٢ 

 »لقد علمتم«. اند نيامده

االرض وما آّنا سارقين  ماجئنا لنفسد فى«.  دزدى وسرقت، يكى از مصاديق فساد در زمين است-٣ 

« 

   

 )٧٤( آيه 

 َقاُلوْا َفَما َجَز آُؤُه ِإن ُآنُتْم َآاِذِبيَن» ٧٤  «

 ش چيست؟پس اگر دروغ گفته باشيد، آيفر: گفتند) مأموران يوسف  (

 :ها   نكته

داند برادران طبق مقررات وقانون  رسد طرّاح اين سؤال حضرت يوسف است، چون مى    به نظر مى

 .منطقه آنعان ونظر حضرت يعقوب اظهار نظر خواهند آرد

 :ها   پيام

 »...فما جزاؤه«.  وجدان مجرم را براى تعيين آيفرش، به قضاوت بخوانيم-١  

   

 )٧٥( آيه 

 اُلوْا َجَزآُؤُه َمن ُوِجَد ِفى َرْحِلِه َفُهَو َجَزآُؤُه َآَذ ِلَك َنْجِزى الظَّاِلِميَنَق» ٧٥  «



آه (آيفرش چنين است آه هر آس پيمانه در بارش پيدا شود، خود او جزاى سرقت است :   گفتند

را ) سارق(ظالم ) در منطقه آنعان(ما ) به عنوان گروگان يا برده در اختيار صاحب پيمانه قرار گيرد

 .دهيم اينگونه آيفر مى

 :ها   پيام

به گفته » فهو جزاؤه«.  مجازات سرقت در ميان بعضى اقوام گذشته، بردگى سارق بوده است-١  

 .البيان، مجازات سرقت، بردگى به مّدت يك سال بوده است تفسير مجمع

 »من وجد فى رحله«. د در قانون استثنا و تبعيض وجود ندارد، هرآس سارق بود برده خواهد ش-٢ 

جزائه َمن «.  با تفهيم جرم و بيان قانون و عقوبت آن، اعتراض مّتهم را به حداقل آاهش دهيد-٣ 

 »...ُوِجد

 »...َمن ُوجد«. اى باشد آه متهم نيز خود به راحتى اتهام را بپذيرد  داليل بايد به گونه-٤ 

 »َمن ُوِجد فى رحله«. همه نيست وجود يك خالفكار در جمعى دليل بر خالفكار بودن - ٥ 

آذلك نجزى «. تواند طبق قانون خود او باشد، نه آشور ميزبان  آيفر خالفكار در آشور بيگانه مى-٦ 

 »الظالمين

 »نجزى الظالمين«) »سارق«بجاى » ظالم«. (ى بارز ستمكارى است  سرقت، نمونه-٧ 

   

 )٧٦( آيه 

 ِوَعآِء َأِخيِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعآِء َأِخيِه َآَذ ِلَك ِآْدَنا ِلُيوُسَف َما َآاَن ِلَيْأُخَذ َفَبَدَأ ِبَأْوِعَيِتِهْم َقْبَل» ٧٦  «

  ِذى ِعْلٍم َعِليٌم  َأَخاُه ِفى ِديِن اْلَمِلِك ِإلَّا َأْن َيَشآَء اللَُّه َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشآُء َوَفْوَق ُآِل

بار ساير ) بازرسى(قبل از باِر برادرش، به ) وران شروع به بازرسى آرده واز پذيرش آيفر، مام(  پس 

ما اينگونه براى يوسف تدبير آرديم، زيرا . برادران پرداخت، سپس پيمانه را از بار برادرش بيرون آورد

آه آيفر (توانست برادرش را بازداشت آند، مگر آنكه خدا بخواهد  طبق قانون شاه مصر، يوسف نمى

و اليق (ما هر آس را آه بخواهيم .) دهد در آنعان را مقّدمه بازداشت اين برادر قرار مىسارق 

 .بريم و برتر از هر صاحب دانشى، دانشورى است درجاتى باال مى) باشد

 :ها   نكته

به معنى طرح و نقشه نيز استعمال » َآْيد«همه جا به معنى مذموم بكار نرفته است، » َآْيد«   واژه 

 »آدنا«.شده است

  در موقع بازرسى، بنيامين چون از طرح و نقشه با خبر بود، آسوده خاطر بود، لذا در سراسر اين 

ماجرا هيچ اعتراضى از او نقل نشده است و براى اينكه طرح مخفى بماند و موجب سوءظن نشود، 

پيدا شد، طبق قرار بازرسى را از بار ديگران شروع آردند تا نوبت به بنيامين رسيد و چون در بار او 



اين طرح و نقشه الهى بود، چون يوسف با قوانين جارى مصر . ماند قبلى بايد او در مصر مى

 .توانست سارق را به عنوان گروگان نگهدارد نمى

 :ها   پيام

فبدأ «.  مأمورين اطالعاتى بايد به نوعى عمل آنند آه موجب شك و ظن به آنها نشود-١  

 .) اّول به سراغ بار بنيامين نرفتند، بلكه از ديگر برادران شروع نمودنددر بازرسى،(» باوعيتهم

به حسب ظاهر يوسف شخصًا (» فبدأ«. شود  عملكرد آارآنان به عهده مسئوالن گذاشته مى-٢ 

 .)او بازرسى را آغاز آرد: فرمايد بازرسى نكرده، ولى قرآن مى

 »فبدأ باوعيتهم «. بازرسى امواِل مّتهمان از سوى حاآم، مجاز است-٣ 

 »ِآدنا«. جويى، از امدادهاى غيبى است  فكر و ابتكار و چاره-٤ 

 »ِآدنا ليوسف«. هاى يوسف، الهامات الهى بود  طرح- ٥ 

 »آذلك ِآدنا ليوسف«.  حضور بنيامين نزد يوسف، به سود يوسف بود-٦ 

اآان لياخذ اخاه فى دين م«. هاى غير الهى الزم است  احترام ومراعات قوانين، حّتى در نظام-٧ 

 »الملك

يوسف به قانون مصر پايبند بود، لذا . ( سردمداران نيز بايستى به قانون وفادار و از آن تخّلف نكنند- ٨ 

 »ليأخذ اخاه فى دين الملك«) برادر را با طرح و برنامه نگه داشت

 »...نرفع درجات«. هاى معنوى، درجات و سلسله مراتب دارد  مقام-٩ 

 »وفوق آّل ذى علم عليم... نرفع درجات«. ى برترى است علم و آگاهى، مايه -١٠ 

 »فوق آّل ذى علم عليم«.  دانش بشرى محدود است-١١ 

   

 )٧٧( آيه 

 َأنُتْم َقاُلوْا ِإن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأٌخ لَُّه ِمن َقْبُل َفَأَسرََّها ُيوُسُف ِفى َنْفِسِه َوَلْم ُيْبِدَها َلُهْم َقاَل» ٧٧  «

 َشرٌّ مََّكانًا َو اللَُّه َأْعَلُم ِبَما َتِصُفوَن

پيش از اين نيز برادر او دزدى آرده ) جاى تعجب نيست، زيرا(اگر او سرقت آند : گفتند) برادران  (

. به روى آنان نياورد) با آنكه ناراحت شده بود(در دل خود پنهان داشت و ) اين تهمت را(يوسف . بود

 .آنيد داناتر است ست و خداوند به آنچه توصيف مى)از او(موقعّيت شما بدتر : گفت) ولى(

 :ها   نكته

» انتم َشّر َمكانًا«   حسد در حّق برادر، دروغگويى و اّتهام بى مورد از جمله داليل يوسف براى گفتِن 

 .يعنى وضع شما بدتر است. به برادران بود

 :ها   پيام



آند  يا آار خود را توجيه مى» ما آّنا سارقين«من دزد نيستم؛ : گويد و مىآند   مّتهم، يا انكار مى-١  

 »فقد سرق اخ له من قبل«.دزد بسيار است: گويد و مى

 »فقد سرق اخ له من قبل«. زند  حسود، حّتى پس از گذشت دهها سال ضربه مى-٢ 

بنيامين و يوسف از . د اثر دارداخالق مادر، در فرزن(» اخ له«. گذارد  اخالق برادر، در برادر اثر مى-٣ 

 )يك مادر بودند

بيرون آمدن پيمانه از (» ...ان يسرق فقد«.شود  آنجا آه صفا نيست، اّتهام افراد زود پذيرفته مى-٤ 

اى به بنيامين نداشتند، آلمه سرقت را بكار  بار او، دليل بر سرقت نيست، ولى برادران چون عالقه

 .)تندگرفته و مسئله را مسّلم پنداش

فعل مضارع آه براى آار » يسرق«. (آنند  آنجا آه صفا نيست، خالف جزيى را آلى قلمداد مى- ٥ 

يعنى او . اى است آمده است آه فعل ماضى و براى آار لحظه» سرق«دائمى است، بجاى 

 .)آاره بوده است هميشه اين

 »ق اخ له من قبلسر«. هايى را تحّمل آرد ها و نيش  براى رسيدن به هدف بايد تهمت-٦ 

 »سرق اخ له من قبل«. زنند  گاهى براى حفظ آبروى خود، به ديگران تهمت مى-٧ 

حضرت يوسف نسبت دزد بودنش را از برادران شنيد . صدر، رمز رهبرى است  جوانمردى و سعه- ٨ 

 »فاسّرها يوسف«. ولى در دل پنهان آرد و به رو نياورد

شنيد، ولى به خاطر  يوسف از برادران نسبت دزدى مى(.  رازها را فداى احساسات نكنيم-٩ 

 »فاسّرها يوسف فى نفسه«) مصلحت، رازدارى آرد

 »و لم يبدها لهم«.  افشاگرى هميشه ارزش نيست-١٠ 

 بر فرِض سرقت پيمانه از سوى بنيامين، باز هم برادران ديگر از او بدتر بودند، چون آنان برادر -١١ 

 »انتم شّر مكانًا«. خود يوسف را دزديده بودند

   

 )٧٨( آيه 

 َقاُلوْا َيآ َأيَُّها اْلَعِزيُز ِإنَّ َلُه َأبًا َشْيخًا َآِبيرًا َفُخْذ َأَحَدَنا َمَكاَنُه ِإنَّا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن» ٧٨  «

اى او همانا براى او پدرى است پير و سالخورده، پس يكى از ما را به ج! اى عزيز: گفتند) برادران  (

 .بينيم همانا تو را از نيكوآاران مى) و او را رها آن(بگير 

 :ها   نكته

   وقتى برادران يوسف ديدند نگاهداشتن بنيامين قطعى شد، با توّجه به تعّهدى آه به پدر سپرده 

اى آه درباره يوسف نزد پدر داشتند، و احساس آردند برگشتن بدون بنيامين بسيار  بودند و سابقه

شناسى خاصى مطرح نمودند وشروع به التماس آردند و با  ست، تقاضاى خود را با روانتلخ ا



هاى عاطفى و محرك همچون، تو عزيز و قدرتمندى، تو از نيكوآارانى، او پدرى پير و سالخورده  بيان

 .دارد، هر آدام از ما را خواستى به جاى او بگير، درصدد جلب بخشش او بر آمدند

 :ها   پيام

يا اّيها «جمله . (نشاند مقّدرات الهى، هر سنگدل و ستمگرى را روزى به خاك مذّلت مى -١  

 )آهنگ عجز و التماس دارد» ...العزيز

 »يا اّيها العزيز«.  خداوند به تقوا پيشگانى آه هواپرستان آنها را خوار آنند عّزت خواهد بخشيد-٢ 

نى، ضعف و قدرت، تغييرى در احوال  فراز و نشيب و حاالت مختلف روزگار، سختى و آسا-٣ 

اّنا نراك «ى  ى شرايط، نيكوآار توصيف شد؛ جمله يوسف در همه جا و همه. آند محسنان ايجاد نمى

 .هم از زندانيان در دوران تلخ زندان شنيد و هم از برادران در دوران عّزت و قدرت» من المحسنين

   

 )٧٩( آيه 

 نَّْأُخَذ ِإلَّا َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدُه ِإنَّا ِإذًا لََّظاِلُموَنَقاَل َمَعاَذ اللَِّه َأن » ٧٩  «

زيرا آه . ايم، بگيريم پناه به خدا از اينكه آسى را به جز آنكه متاعمان را نزد او يافته: گفت) يوسف  (

 .در اين صورت حتمًا ستمگر خواهيم بود

 :ها   نكته

خواهد بنيامين را سارق معّرفى   نشان از اين دارد آه نمىعليه السالم،    دّقت در آلمات يوسف

متاع در بار او بود، نه آنكه » وجدنا متاعنا عنده«: گويد بلكه مى» وجدناه سارقًا«: گويد آند، لذا نمى

 .قطعًا او سارق است

و به خورد و برادران با ا داشت، طرح به هم مى   اگر يوسف برادر ديگرى را به جاى بنيامين نگه مى

داشتند و آن آس آه به جاى بنيامين  ها را روا مى آردند و انواع آزار و اذّيت عنوان يك دزد برخورد مى

 .آرد به ناحّق گرفتار شده است ماند، احساس مى مى

 :ها   پيام

.  مراعات مقّررات، بر هر آس الزم است و قانون شكنى حّتى براى عزيز مصر نيز ممنوع است-١  

 »همعاذ اللَّ«

 »...قال معاذ الّله. من المحسنين«. آند  نيكوآار قانون شكنى نمى-٢ 

 »قال معاذ الّله«.  قاضى نبايد تحت تأثير احساسات قرار گيرد-٣ 

 »معاذ الّله«.  قضاوت، آار حّساسى است آه بايد در آن به خدا پناه برد-٤ 

يكى در خلوت زليخا ويكى : خدا پناه بردبه » معاذ الّله«عليه السالم در دو مكان با جمله   يوسف- ٥ 

 »معاذ الّله«. به هنگام قضاوت و حكم



معاذ اللَّه ان «.) نبايد به درخواست اين و آن مقّررات را شكست. ( قانون شكنى، ظلم است-٦ 

 »ناخذ

معاذ «. گناه نبايد به جاى گناهكار آيفر ببيند، هر چند خودش به اينكار رضايت داشته باشد  بى-٧ 

 »للَّها

   

 )٨٠( آيه 

َفَلمَّا اْسَتْيَئُسوْا ِمْنُه َخَلُصوْا َنِجّيًا َقاَل َآِبيُرُهْم َأَلْم َتْعَلُموْا َأنَّ َأَباُآْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكم مَّْوِثقًا ِمَن اللَِّه » ٨٠  «

َن ِلى  َأِبى  َأْو َيْحُكَم اللَُّه ِلى َو ُهَو َخْيُر َو ِمن َقْبُل َما َفرَّطُتْم ِفى ُيوُسَف َفَلْن َأْبَرَح اْلَأْرَض َحتَّى َيْأَذ

 اْلَحاِآِميَن

، نجواآنان به آنارى )آه يكى را به جاى ديگرى بازداشت آند(  پس چون از يوسف مأيوس شدند 

دانيد آه پدرتان براى برگرداندن او بر شما پيمان الهى گرفته و  آيا نمى: بزرگشان گفت) برادر. (رفتند

يوسف (روم تا آنكه  پس من هرگز از اين سرزمين نمى. ايد  اين نيز درباره يوسف آوتاهى آردهپيش از

پدرم به من اجازه دهد يا خدا در حّق من حكمى آند و او بهترين داور و حاآم ) عفو آند يا آنكه

 .است

 :ها   نكته

يعنى » َخَلصوا نجّيًا«پس . دنديعنى نجوى آر» نجّيًا«يعنى خود را از سايرين جدا آردند، » َخَلصوا   «

 .شوراى محرمانه تشكيل دادند آه چه آنند

 :ها   پيام

ها  التماس» فلّما استيأسوا منه«.  چنان استوار و قاطع باشيم آه بد خواهان از ما مأيوس شوند-١  

 .ها، ما را از اجراى احكام الهى واعمال قاطعّيت باز ندارد وخواهش

اقتلوا «آردند آه چگونه يوسف را از بين ببرند؛  ان، قدرتمندانه مشورت مى روزگارى همين برادر-٢ 

امروز آاسه التماس در دست گرفته و مشورت و » ...القوه... ال تقتلوا ... يوسف او اطرحوه ارضا

 »خلصوا نجّيًا«. آنند آه چگونه بنيامين را آزاد نمايند  مى نجوى

 »قال آبيرهم«. نواده با برادر بزرگتر است در عدم حضور پدر مسئولّيت اعضاى خا-٣ 

 »قال آبيرهم«.  لزوم رعايت سلسله مراتب و موقعّيت سنى در خانواده و جامعه-٤ 

 »قال آبيرهم«. ترند تر و شرمنده  در حوادث تلخ و ناگوار، بزرگترها مسئول- ٥ 

 »اخذ عليكم موثقًا«. ها الزم االجرا است  عهد وپيمان-٦ 

 »اخذ عليكم موثقا«. بندد سخت وقراردادهاى محكم، راه سوءاستفاده را مىهاى   پيمان-٧ 

 »و من قبل ما فرطتهم فى يوسف«. دهد هاى سالم را آزار مى  خيانت وجنايت تا آخر عمر وجدان- ٨ 

 »فلن ابرح االرض«. هاى قديمى براى رسيدن به مقصود است  تحّصن، يكى از شيوه-٩ 



 »فلن ابرح االرض«. ى است غربت، بهتر از شرمندگ-١٠ 

 »هو خير الحاآمين«. بين باشيم  به خداوند خوش-١١ 

   

 )٨١( آيه 

  َأِبيُكْم َفُقوُلوْا َيآ َأَباَنآ ِإنَّ اْبَنَك َسَرَق َو َما َشِهْدَنآ ِإلَّا ِبَما َعِلْمَنا َوَما ُآّنَا ِلْلَغْيِب  إْرِجُعوْا ِإَلى» ٨١  «

 َحاِفِظيَن

! اى پدر: شما به سوى پدرتان برگرديد، پس بگوييد) مانم، ولى من اينجا مى: فتبرادر بزرگ گ  (

غيب ) و آگاه به(دانستيم گواهى نداديم و ما نگهبان  همانا پسرت دزدى آرده و ما جز به آنچه مى

 .ايم نبوده

 :ها   پيام

فارسل معنا «: دخواستند به گندم بيشتر برسند، گفتن در آنجا آه مى.  انسان، خودخواه است-١  

 .٦٣  يوسف، (»اخانا

پسر تو دزدى آرده و » ابنك«:  برادر ما را با ما روانه آن، ولى امروز آه تهمت در آار است، گفتند

 .برادر ما: نگفتند

 »ما شهدنا اّال بما علمنا«.  شهادت وگواهى، بايد بر اساس علم باشد-٢ 

 »...و ما آّنا للغيب«. اى باز آرد بينى نشده تبصره ها و تعهدات، بايد براى حوادث پيش  در پيمان-٣ 

 »و ما آّنا للغيب حافظين«.  عذر خود را با آمال صراحت بگوئيم-٤ 

   

 )٨٢( آيه 

 َو ْسَئِل اْلَقْرَيَة الَِّتى ُآنَّا ِفيَها َواْلِعيَر الَِّتى  َأْقَبْلَنا ِفيَها َو ِإنَّا َلَصاِدُقوَن» ٨٢  «

اى آه در آن بوديم و از آاروانى آه در ميانشان به اينجا رو  از قريه) طمينان ندارىاگر به حرف ما ا  (

 .شك ما راستگو هستيم ايم، سؤال آن و بى آورده

 :ها   نكته

شود؛  تنها به معناى روستا نيست، بلكه به محل اجتماع و مناطق مسكونى گفته مى» قريه   «

 .به معنى سؤال از اهل قريه است» قريهواسئل ال«ضمنًا . خواه شهر باشد يا روستا

 .آند ونقل مى شود آه مواد غذايى حمل به آاروانى گفته مى» عير  «

  برادران يوسف در گفتگو با پدر، در ماجراى آشته شدن يوسف توسط گرگ، دليل نداشتند، ولى در 

اروانيان آه ما در اينجا براى حرف خود دو دليل آوردند؛ يكى سؤال از مردم مصر و يكى سؤال از آ

نشانه ترديد و » َلو«و آلمه » لو آّنا صادقين«: عالوه برآنكه در ماجراى قبل گفتند. ميان آنان بوديم



» اّنا لصادقون«و حرف الم آه در جمله » اّنا«دلهره و سستى است، ولى در اين صحنه با آلمه 

 .گويند دهند آه قطعًا راست مى است نشان مى

 :ها   پيام

واسئل «. آند ى بد و دروغ، در پذيرش سخنان انسان در تمام عمر ايجاد ترديد مى ابقه س-١  

 »القرية

 »...والعير... واسئل القرية«. باشد  گواهى شهود عينى، راهى معتبر براى اثبات مّدعا مى-٢ 

 »اّنا لصادقون... و اسئل القرية«. اى بزرگ بر آذب، منتفى است  امكان تبانى مجموعه-٣ 

   

 )٨٣( آيه 

َقاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمرًا َفَصْبٌر َجِميٌل َعَسى اللَُّه َأن َيْأِتَيِنى ِبِهْم َجِميعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم » ٨٣  «

 اْلَحِكيُم

با نسبت دزدى به بنيامين يا تعيين (نفس شما ) بار ديگر(بلكه ) اين چنين نيست: (گفت) يعقوب  (

اميد است آه ) الزم است(مسئله را براى شما آراسته است، پس صبرى نيكو ) گيرى فر گروگانآي

 .خداوند همه برادران را با هم نزد من آورد، چرا آه او قطعًا آگاه و حكيم است

 :ها   نكته

   وقتى برادران، پيراهن آغشته به خون يوسف را با ظاهرى غمگين و گريان حضور پدر آوردند و 

يعنى نفس شما اين » بل سّولت لكم انفسكم«: حضرت يعقوب گفت. يوسف را گرگ خورد: ندگفت

در اينجا نيز آه دو فرزندش . آنم آار را در چشم شما زيبا جلوه داده است و من صبر جميل مى

شايد اين سؤال مطرح شود . آند اند، همين جمله را تكرار مى از او جدا شده) بنيامين وپسر بزرگتر(

ماجراى يوسف برادران توطئه و خيانت آردند، ولى در ماجراى بنيامين اين مسايل نبود، پس چرا در 

 » بل سّولت لكم انفسكم امرًا فصبر جميل«آالم يعقوب در هر دو مورد يك لحن و يك عبارت است؟ 

ه حرآت خواهد بگويد دورى اين دو برادر نيز دنبال يعقوب مى: دهد  تفسيرالميزان اينگونه پاسخ مى

 .ها، دنباله همان آار زشت شماست يعنى تمام اين صحنه. قبلى شما نسبت به يوسف است

سواء علينا أَصبرنا ام «: گويند   صبر، گاهى از روى ناچارى و بيچارگى است، چنانكه اهل دوزخ مى

انه و و گاهى صبر آگاهانه و داوطلب. صبر آردن و يا جزع آردن براى نجات ما اثرى ندارد» جزعنا

تسليم رضاى خداوند است آه چهره اين صبر در هر جايى با يك عنوان مطرح است؛ صبر در ميدان 

صبر در برابر شهوت، . صبر در برابر گناه، تقواست. صبر در دنيا، زهد است. جهاد، شجاعت است

 .عّفت است و صبر در برابر مال حرام، ورع است

 .٤٨  انفال، (»و اذ زّين لهم الشيطان اعمالهم«ط شيطان؛ ها، گاهى توّس   تزيين و زيبانمايى زشتى

 .٢٤  يونس، (»اذا اخذت االرض زخرفها و اّزّينت« گاهى به وسيله زرق وبرق دنيا؛ 



 »سّولت لكم انفسكم«.  و گاهى توّسط نفس انسان است

 :ها   پيام

سّولت لكم «. هدد  نفس براى توجيه گناه، آارهاى زشت را در نظر انسان زيبا جلوه مى-١  

 »انفسكم

ى مردان خداست وصبر جميل، صبرى است آه در آن سخنى بر خالف تسليم و   صبر، شيوه-٢ 

 »فصبر جميل «) تفسير نورالثقلين(رضاى خداوند گفته نشود

 » اللَّه أن ياتينى بهم عسى«.  هميشه اميدوار به رحمت الهى باشيم و هرگز مأيوس نشويم-٣ 

يقين داشت و به مالقاتشان ) يوسف، بنيامين، برادر بزرگتر( بودن سه فرزندش  يعقوب به زنده-٤ 

 »أن ياتينى بهم جميعا«. اميدوار بود

تواند يوسف ديروز و  خداوند مى.  براى قدرت الهى، حل مشكالت تازه و آهنه، يكسان است- ٥ 

 »جميعًا«. برادر امروز شما را يكجا دورهم گرد آورد

 »الحكيم«. داند لخ را نيز از حكمت خدا مى مؤمن، حوادث ت-٦ 

 باور وتوّجه به عالمانه وحكيمانه بودن افعال الهى، آدمى را به صبر وشكيبايى در حوادث دشوار -٧ 

 »فصبر جميل، اّنه هو العليم الحكيم«. آند وادار مى

   

 )٨٤( آيه 

 َف َو اْبَيضَّْت َعْيَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َآِظيٌم ُيوُس  َعَلى  َعْنُهْم َو َقاَل َيآ َأَسَفى َو َتَولَّى» ٨٤  «

) تا آنكه(خورد  اى دريغا بر يوسف، پس اندوه خود را فرو مى:   يعقوب از فرزندان روى گرداند و گفت

 .شد) و نابينا(دو چشمش از اندوه سفيد 

 :ها   نكته

يا «ب بر چشم گريه، و بر زبان يعقو. به معناى حزن و اندوه همراه با غضب است» اسف«   آلمه 

 .و در دل حزن داشت» اسفا

عليهما السالم  الحسين بن پدرم علّى:   در روايتى از امام باقرعليه السالم نقل شده است آه فرمود

سؤال آردند چرا اين همه گريه . آرد بيست سال بعد از حادثه آربال به هر مناسبتى گريه مى

پسر داشت يكى غائب شد، با اينكه زنده بود، از گريه چشمانش را از يعقوب يازده : آنيد؟ فرمود مى

دست داد، ولى من در برابر چشمان خود ديدم پدر و برادرها و هفده نفر از خاندان نبّوت شهيد 

 شدند، چگونه گريه نكنم؟

 :ها   پيام

. گردان شدحضرت يعقوب از پسران حسود خود روي.  حسدورزى، يك عمر تحقير به همراه دارد-١  

 »و توّلى عنهم«



ولى » يخل لكم وجه ابيكم«خواستند با حذف يوسف، خودشان محبوب پدر شوند؛   آنها مى-٢ 

 »توّلى عنهم«. حسادت، قهر پدر را شامل حال آنها آرد

يا اسفا على «. دانست آه بر فرزند ديگر ظلم نشده است، ظلم بر يوسف رفته است  يعقوب مى-٣ 

 »يوسف

 »ابيّضت عيناه من الحزن«. شود گريه، گاهى موجب نابينايى مى غّصه و-٤ 

يعقوب آشنا به يوسف است آه از سوز . ( ندبه و گريه و سوز و عشق، نياز به شناخت دارد- ٥ 

 .)شود نابينا مى

ظلم به يوسف با ظلم به ديگران فرق دارد، نام . ( اهمّيت مصائب، بر محور شخصّيت افراد است-٦ 

 .)شود نه دو برادر ديگر ىيوسف برده م

 »وابيّضت عيناه من الحزن«.  گريه، غم واندوه در فراق عزيزان، جايز است-٧ 

 »وابيّضت عيناه من الحزن«. شود  تحّمل انسان حّدى دارد و روزى لبريز مى- ٨ 

 »فهو آظيم«.  فرو بردن خشم، از صفات مردان الهى و آارى شايسته است-٩ 

 »فصبٌر جميل، يا اسفا، فهو آظيم«. اتى با آظم غيظ و صبر ندارد گريه و غم، مناف-١٠ 

   

 )٨٥( آيه 

  َتُكوَن َحَرَضًا َأْو َتُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكيَن َقاُلوْا َتاللَِّه َتْفَتُؤْا َتْذُآُر ُيوُسَف َحتَّى» ٨٥  «

آنى، تا آنكه بيمار و  به خدا سوگند تو پيوسته يوسف را ياد مى: گفتند) فرزندان يعقوب به پدرشان  (

 .از بين بروى) يا مشرف به مرگ و(الغر شوى و 

 :ها   نكته

 .، به آسى گويند آه عشق يا اندوه وحزن، او را فرسوده آرده باشد»َحَرض   «

 :ها   پيام

اولياى خدا در دعاى ندبه، يوسف (» تفتؤا تذآر يوسف«. ها همواره بايد در يادها باشند  يوسف-١  

 .) آنند زنند و گريه مى صدا مىزمان را 

تفتؤا تذآر «. خواهيد ببينيد چقدر آسى را دوست داريد، ببينيد چقدر به ياد او هستيد  اگر مى-٢ 

 »يوسف

تذآر يوسف حّتى «. آنند شناسد، سوزى دارد آه افراد عاّدى آن را درك نمى  آن آه يوسف را مى-٣ 

 »تكون حرضًا

تواند  فراق مى(» حرضًا او تكون من الهالكين«. گذارد  اثر مى مسايل روحى وروانى، در جسم-٤ 

هاى  آرى، حساب عاطفه پدرى، از عالقه. انسان را بشكند و يا بكشد، تا چه رسد به داغ و مصيبت

 .)عاّدى جداست



   

 )٨٦( آيه 

 ِه َما َلا َتْعَلُموَنَقاَل ِإنََّمآ َأْشُكوْا َبثِّى َوُحْزِنى  ِإَلى اللَِّه َوَأْعَلُم ِمَن اللَّ» ٨٦  «

عنايت و (برم و از  خود را فقط به خدا شكايت مى) پنهان(وحزن ) آشكار(من ناله : گفت) يعقوب  (

 .دانيد دانم آه شما نمى خداوند چيزى را مى) لطف

 :ها   نكته

 اش نتواند آن را بيان شود آه گويا شّدت آن باعث شده دارنده به حزن شديدى گفته مى» بّث   «

 .آند

 : هايى از انابه انبيا مطرح شده است   در قرآن نمونه

 .٢٣  اعراف، (»قاال رّبنا ظلمنا انفسنا« حضرت آدم از آار خود به درگاه خدا ناله نمود؛ 

 .٨٣  انبياء، (»اّنى مّسنى الضّر« و حضرت اّيوب از بيمارى خود؛ 

 و حضرت )٢٤  قصص، (» من خير فقيررّب اّنى لما انزلت الّى« و حضرت موسى از فقر و ندارى؛ 

 »اّنما اشكوا بّثى و حزنى«. يعقوب از فراق فرزند

 :ها   پيام

آورد و سالمت انسان را به   آنچه مذموم است، يا سكوتى است آه بر قلب واعصاب فشار مى-١  

آورد، اّما  اندازد و يا ناله و فرياد در برابر مردم است آه موقعّيت انسان را پايين مى مخاطره مى

 »الى اللَّه... اّنما اشكوا«. شكايت بردن به نزد خداوند مانعى ندارد

 »الى اللَّه... اّنما اشكوا«. گذارد  موّحد، درد دل خود را تنها با خدا در ميان مى-٢ 

  دست حاجت چو برى، نزد خداوندى بر

  آه آريم است و رحيم است و غفور است و ودود

 بى پايان نعمش نامتناهى، آرمش 

 مقصود  هيچ خواننده از اين در نرود بى

نگر، آثار و حوادث را تا قيامت  گذرند، ولى انسان ژرف  افراد ظاهربين از آنار حوادث به راحتى مى-٣ 

 »...اعلم من اللَّه «. بينند مى

ود آه ى خدا و صفات او آگاه ب  يعقوب به زنده بودن يوسف و سرآمدن فراقش و به حقايقى درباره-٤ 

 »اعلم من اللَّه ما التعلمون«. بر ديگران پوشيده بود

 .همان رؤياى يوسف باشد آه يعقوب در آغاز آن را تعبير آرده بود» ما ال تعلمون« شايد - ٥ 

   

 )٨٧( آيه 



للَِّه ِإنَُّه َلا َيْايَُْس ِمن رَّْوِح اللَِّه َيا َبِنىَّ اْذَهُبوْا َفَتَحسَُّسوْا ِمن ُيوُسَف َو َأِخيِه َو َلاَتْايََُسوْا ِمْن رَّْوِح ا» ٨٧  «

 ِإلَّا ْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن

برويد و از يوسف و برادرش جستجو آنيد و از رحمت خداوند مأيوس ) بار ديگر به مصر(  اى پسرانم 

 .شوند نشويد، حّق اين است آه جز گروه آافران، از رحمت خداوندى مأيوس نمى

 :ها   نكته

ها و  به جستجو آردن در مورد بدى» تجّسس«. جستجوى چيزى از راه حس است» ستحّس   «

 .شود ها گفته مى به جستجو در مورد خوبى» تحّسس«

در موارد َفَرج و رحمت به آار » َروح«به معناى جان است، ولى » روح«و » َرْوح«  به تعبير راغب، 

 . شود انسان دميده مىاى در  رود، گويا با گشايش گره و مشكل، جان تازه مى

است، چنانكه انسان با وزش باد احساس راحتى » ريح«از » روح«:  در تفسير تبيان آمده است

 .گردد آند با رحمت الهى نيز انسان شادمان مى مى

 .الفقيه، باب معرفة الكبائر اليحضره  من(  براساس روايات، يأس از رحمت خدا، از گناهان آبيره است

 

 :ها   پيام

 پدر از فرزندانش روى گرداند ٨٤گرچه در آيه . (ى دائمى آند  پدر نبايد با فرزندانش قطع رابطه-١  

 » يابنّى-فتوّلى عنهم «). اى فرزندانم: ولى در اين آيه بار ديگر به آنان توّجه آرد و فرمود

 »اذهبوا فتحّسسوا«.  شناخت و آنجكاوى، نياز به حرآت دارد-٢ 

 »اذهبوا، وال تاْيئسوا«. هى، با تنبلى سازگار نيست رسيدن به لطف ال-٣ 

 »التايئسوا«. دارند شوند هم ديگران را از يأس باز مى  اولياى خدا، هم خود مأيوس نمى-٤ 

زيرا انسان مأيوس، در درون خود » اّال القوم الكافرون... اليايئس«.  يأس، نشانه آفر است- ٥ 

 .قدرت خدا تمام شده است: گويد مى

   

 )٨٨( آيه 

َفَلمَّا َدَخُلوْا َعَلْيِه َقاُلوْا َيآ َأيَُّها اْلَعِزيُز َمسََّنا َو َأْهَلَنا الضُّرُّ َو ِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة مُّْزَجاٍة َفَأْوِف َلَنا اْلَكْيَل َو » ٨٨  «

 َتَصدَّْق َعَلْيَنآ ِإنَّ اللََّه َيْجِزى اْلُمَتَصدِِّقيَن

قحطى ما و خاندان ما را فراگرفته ! اى عزيز: ر يوسف وارد شدند، گفتندب) مجددًا(  پس هنگامى آه 

) اما شما آارى به پول اندك ما نداشته باش(ايم،  بهاى اندآى با خود آورده) براى خريد گندم(و 

 .دهد سهم ما را بطور آامل وفا آن و بر ما ببخش، زيرا آه خداوند آريمان و بخشندگان را پاداش مى

 :ها   نكته



به معناى » ازجاء«ى  از ريشه» ُمزجاة«. به خود بگيرد» بها«به مالى گويند آه عنوان » بضاعت   «

گفته » بضاعت مزجاة«گردانند،  از آنجايى آه معموًال فروشندگان بهاى آم را برمى. طرد آردن است

 . شده است

 .ن بنيامين استدرخواست بازگرداند» تصّدق علينا«مراد از : اند   برخى از مفسران گفته

اى براى يوسف نوشت آه محتواى آن تجليل از يوسف، بيان  يعقوب نامه:   در روايات آمده است

قحطى آنعان، تقاضاى آزادى بنيامين و تبرئه فرزندان از سرقت بود و به همراه فرزندان براى يوسف 

اى آرد   گذاشت و گريهوقتى يوسف در مقابل برادران آن نامه را خواند، بوسيد و بر چشم. فرستاد

 .آه قطرات اشك بر لباسش نشست

زده بودند آه اين همه احترام به پدر ما براى  شناختند شگفت  برادران آه هنوز يوسف را نمى

خنده يوسف را چون ديدند، با خود گفتند نكند او . آم برق اميدى در دل آنها روشن شد چيست؟ آم

 . تفسير نمونه(يوسف باشد

 

 :ها   پيام

فأوف لنا «. ولى براى فرزندان گندم» فتحّسسوا من يوسف« براى يعقوب، يوسف مطرح است؛ -١  

 »الكيل

ما قوى » نحن عصبة«: گفتند فرزندانى آه با غرور مى. شوند  تحقير آنندگان، روزى تحقير مى-٢ 

راهى آشكار پدر ما در گم» اّن ابانا لفى ضالل«برادر ما دزد بود، » سرق اخ له من قبل«هستيم، 

 »مسّنا و اهلنا الضّر«: گويند است، امروز با حقارت مى

 : براى درخواست آمك و مساعدت، فرهنگ خاّصى الزم است-٣ 

 »اّيها العزيز«. تجليل از آمك آننده:  الف

 »مّسنا و اهلنا الّضر«. بيان حال و نياز خود:  ب

 »بضاعة مزجاة«). فقر مالى(آمبود بودجه :  ج

 »فتصّدق علينا اّن اللَّه يجزى المتصّدقين«. انگيزه در آمك آنندهايجاد :  د

 »مّسنا و اهلنا الضر«. آند  فقر و نياز، انسان را ذليل مى-٤ 

   آنچه شيران را آند روَبه مزاج

  احتياج است احتياج است احتياج

    

 )٨٩( آيه 

 يِه ِإْذ َأْنُتْم َجاِهُلوَنَقاَل َهْل َعِلْمُتم مَّا َفَعْلُتم ِبُيوُسَف َو َأِخ» ٨٩  «

 .آيا دانستيد با يوسف و برادرش چه آرديد آنگاه آه شما نادان بوديد: گفت) يوسف  (



 :ها   نكته

   در يك سؤال ممكن است اهداف گوناگونى نهفته باشد، اهدافى مثبت و سازنده و يا منفى و 

رادرش چه آرديد؟، ممكن است براى دانيد با يوسف و ب آزاردهنده، سؤال يوسف آه پرسيد آيا مى

يا اينكه ممكن است هدف از سؤال اين باشد آه آار بدى آرديد، . دانم اين باشد آه من ماجرا را مى

توبه آنيد و ممكن است هدفش تشّفى خاطر بنيامين باشد آه در جلسه حضور دارد و ممكن است 

يا سرزنش به اينكه با اين همه هدفش سرزنش و توبيخ و مالمت يا به رخ آشيدن عّزت خود و 

 جنايت چرا اميد تصّدق داريد؟ 

هايى آه مطرح شد، سه مورد اّول با مقام يوسف سازگارى دارد، ولى باقى موارد، با   در ميان غرض

او عليرغم اينكه نسبت . آند، همخوانى ندارند فتّوت و آرامتى آه آيات بعد از يوسف گزارش مى

 »التثريب عليكم اليوم«: سرانجاِم آار به برادران گفتدزدى شنيد، چيزى نگفت و 

انسان گناهكار . توّجهى است   جهل، تنها به معناى ندانستن نيست، بلكه غلبه هوسها نوعى بى

 .خرد هر چند عالم باشد، جاهل است چون توّجه ندارد و آتش دوزخ را براى خود مى

 :ها   پيام

دانيد چه  ده و مورد سؤال قرار خواهد گرفت آه آيا مى پرونده خطاها و گناهان روزى گشو-١  

 »هل علمتم ما فعلتم«ايد؟  آرده

چه آرديد؟ : لذا يوسف به طور سربسته پرسيد.  فتّوت در آن است آه جزئّيات خالف مطرح نشود-٢ 

 »ما فعلتم«

 »ما فعلتم بيوسف و اخيه«.  وقتى به قدرت رسيديم، ديگر مظلومان را فراموش نكنيم-٣ 

آارهاى : يوسف به برادران خطاآار گفت. ( فتّوت در آن است آه راه عذر به خطاآار تلقين شود-٤ 

 »اذ انتم جاهلون«.) شما در زمان بى توّجهى شما بوده نه اآنون

    

 )٩٠( آيه 

 َعَلْيَنآ ِإنَُّه َمن َيتَِّق َوَيْصِبْر َفِإنَّ اللََّه َقاُلوْا َأِءنََّك َلَأنَت ُيوُسُف َقاَل َأَنْا ُيوُسُف َوَهَذآ َأِخى َقْد َمنَّ اللَُّه» ٩٠  «

 َلا ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن

به تحقيق . من يوسفم و اين برادر من است) آرى: (يوسفى؟ گفت) همان(آيا تو خود :   گفتند

 زيرا آه هر آس تقوا و صبر پيشه آند، پس همانا خداوند پاداش. خداوند بر ما منت گذاشت

 .آند نيكوآاران را تباه نمى

 :ها   نكته

ى پدرشان گريه  تر شدند آه چرا عزيز مصر در برابر نامه گذشت، برادران مبهوت    هر چه زمان مى

نكند او ! داند؟ راستى قيافه او به يوسف شباهت زيادى دارد ؟ عزيز از آجا ماجراى يوسف را مى!آرد



گويند؟ واگر يوسف   اگر يوسف نبود به ما ديوانه نمى.يوسف باشد، چه بهتر آه از خودش بپرسيم

باالخره طلسم سكوت را . آنيم؟ هيجان سراسر وجود برادران را گرفته بود بود از شرمندگى چه مى

 .با سؤاِل آيا تو يوسفى، شكستند

تواند شرمندگى و شادى و گريه و در آغوش  اى پيش آمد؟ و آدام نقاش مى  در اينجا چه صحنه

 .داند و بس را تصوير آند؟ خدا مىآشيدن 

در .   بايد شرايط طورى فراهم شود آه مردم سؤال آنند و براى رشد و تربيت، انگيزه آنان را باال برد

چرا اصرار داشت : گفتند با خود مى. شد برادران يوسف دائمًا انگيزه براى جستجو و سؤال زياد مى

نه در بار ما پيدا شد؟ چرا پول ما را در نوبت اّول برگرداند؟ بنيامين را به همراه خود بياوريم؟ چرا پيما

داند؟ نكند ديگر به ما غّله ندهد؟ وقتى اين هيجانات در روح آنها اوج  او از آجا داستان يوسف را مى

 .بله: آيا تو يوسف هستى؟ گفت: گرفت، پرسيدند

م سّنتى از يوسف است؛ مردم او عليه السال همانا در حضرت قائم: عليه السالم فرمود   امام صادق

 .٢٨٣، ص ١٢ بحار، ج (شناسند تا اينكه خدا اذن دهد خود را معّرفى آند را نمى

 

  

 :ها   پيام

اى آه برادر را  گونه به. دهد ها را تغيير مى  گذشت زمان و حوادث تلخ وشيرين، رابطه و شناخت-١  

 »انك ألنت يوسف«. شناسد نمى

 »َمّن اللَّه علينا«. دانند ها را از او مى  نعمتى  اولياى خدا، همه-٢ 

 »...َمن ّيتق و يصبر... انا يوسف«. شود  اجر صبر و تقوا، در دنيا نيز داده مى-٣ 

ها، تحقيرها،  ها، شهوت  آسى اليق زمامدارى و حكومت است آه در برابر حوادث، حسادت-٤ 

 »... يّتق و يصبرَمن«. امتحان داده باشد... ها، تبليغات سوء و زندان

موقعى آه برادران از آار خود شرمنده وآماده . (ترين اوقات، براى تبليغ استفاده آنيد  از حساس- ٥ 

 )»...َمن يّتق ويصبر «: گويد اند، او مى پذيرش سخن يوسف

 »...من يّتق و يصبر فاّن اللَّه«. ها ومعيارها است  لطف خداوند، حكيمانه وبر طبق مالك-٦ 

 »...َمن يّتق و يصبر فاّن اللَّه اليضيع«. ر وتقوا، زمينه عّزت است صب-٧ 

 »من يّتق و يصبر فاّن الّله ال يضيع اجر المحسنين«. هاى محسنان است  تقوا و صبر از ويژگى- ٨ 

   

 )٩١( آيه 

 َقاُلوْا َتاللَِّه َلَقْد َءاَثَرَك اللَُّه َعَلْيَنا َوِإن ُآنَّا َلَخاِطِئيَن» ٩١  «

 .ايم به خدا قسم، آه خداوند ترا بر ما برترى داده است و قطعًا ما خطاآار بوده: گفتند) برادران ( 



 :ها   نكته

، »نحن عصبة«برادران يوسف در اثر تفّكر غلط . به معناى برترى دادن ديگران بر خود است» ايثار   «

خداوند آنها را در . » غيابت الجبالقوه فى«او را به چاه افكنيد؛ : دست به آار غلطى زدند و گفتند

پس اعتراف » مّسنا و اهلنا الّضر«تنگنا گذاشت تا جايى آه براى سير آردن شكم التماس آنند؛ 

سپس آن تفّكر غلط، تبديل به پذيرش يك » آّنا لخاطئين«آردند آه نقشه ما خراب از آب در آمد؛ 

 »لقد آثرك اللَّه علينا«.  دادواقعّيت شد آه قدرت حكيمانه خداوند تو را بر ما برترى

 :اند قسم ياد آرده» تاللَّه«  برادران يوسف چند بار به صيغه 

دانيد آه ما براى  به خدا سوگند شما خود مى» االرض تاللَّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى «-١ 

 . ايم فساد و سرقت به سرزمين شما نيامده

 .آنى به خدا سوگند تو دائمًا يوسف يوسف مى: ندبه پدر گفت» تاللَّه تفتوء تذآر يوسف «-٢ 

پدرجان به خدا سوگند تو در عالقه افراطى به يوسف، گرفتار » تاللَّه انك لفى ضاللك القديم «-٣ 

 .اى انحراف گذشته شده

 .به خدا قسم خداوند تو را بر ما برترى داد: به يوسف گفتند» تاللَّه لقد آثرك اللَّه علينا «-٤ 

 :اه   پيام

 اگر از روى حسادت به برترى و آماالت ديگران اعتراف نكنيم، با فشار و ذّلت به آنها اقرار -١  

 »لقد آثرك اللَّه علينا«. خواهيم آرد

 »آثرك اللَّه علينا«. توان ايستادگى آرد  در برابر اراده خدا، نمى-٢ 

و ان ... و نحن عصبة«. منده شويماى عمل نكنيم آه در روزگار ضعف شر  در روز توانايى، به گونه-٣ 

 »آّنا لخاطئين

 »ان آّنا لخاطئين«. اى برا دريافت عفو و بخشش است  اعتراف به خطا، زمينه-٤ 

    

 )٩٢( آيه 

 َقاَل َلا َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اللَُّه َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن» ٩٢  «

ترين  بخشد و او مهربان  شما توبيخ و مالمتى نيست، خداوند شما را مىامروز بر: گفت) يوسف  (

 .مهربانان است

 :ها   نكته

 .به معناى توبيخ، گناه شمردن و مالمت زياد است» تثريب   «

پيامبر صلى اهللا . ما امروز انتقام خواهيم گرفت:  روز فتح مّكه مشرآان به آعبه پناه بردند، عمر گفت

گمان شما امروز نسبت به من : امروز روز مرحمت است و از مشرآان پرسيد: عليه وآله فرمود

امروز آالم : پيامبرصلى اهللا عليه وآله فرمود. خير است، تو برادر آريم ما هستى: چيست؟ گفتند



 (ام من از حرف خودم شرمنده: عمر گفت» ال تثريب عليكم اليوم«من همان آالم يوسف است؛ 

 .تفسير قرطبى

 

اذا قدرَت على عدّوك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة «: فرمايند  على عليه السالم مى  حضرت

 .١١البالغه، حكمت    نهج(»عليه

 . هرگاه بر دشمن خود پيروز شدى شكر آنرا، عفو دشمن قرار بده

يوسف چون نسبت : تر است و پس از تالوت اين آيه فرمودند دل جوان رقيق: خوانيم   در حديث مى

 .٢٨٠، ص ١٢ بحار، ج (تر بود، فورى برادران را بخشيد پدر و برادران خود جوانبه 

 

 :ها   پيام

آرى آسى آه تمام » ال تثريب عليكم اليوم«. ى رياست است  سعه صدر، ابزار و وسيله-١  

 .بخشد، سزاوار رياست است هاى برادران را يكجا مى ظلم

 »قال التثريب عليكم. اّنا آّنا خاطئين«. و او را خجل نكنيم همين آه خالفكار اعتراف آرد، بپذيريم -٢ 

 »التثريب عليكم«.  گذشت خود را به همه اعالم آنيم تا ديگران هم سرزنش نكنند-٣ 

.  يوسف عليه السالم به بازسازى روحى روانى برادران گنهكار پرداخت، ما نيز چنين آنيم-٤ 

 »...التثريب«

 »التثريب عليكم اليوم«. ت، سيره اولياى خداست عفو در اوج عّزت و قدر- ٥ 

 فتّوت را از يوسف بياموزيم آه هم حّق خود را بخشيد و هم از خداوند طلب آمرزش و عفو -٦ 

 »يغفر اللَّه... التثريب «. آند مى

يغفر اللَّه «. بخشد از خداوند آه ارحم الراحمين است چه انتظارى جز عفو داريم  آنجا آه بنده مى-٧ 

 »لكم

 .)يغفر در قالب مضارع آمده است. (ى الهى است  بخشيدن شرمندگان، سيره- ٨ 

اند،  شده) يوسف و يعقوب( عفو خداوند، شامل آسانى هم آه سالها موجب آزار دو پيامبر او -٩ 

 »و هو ارحم الّراحمين«. شود مى

يغفر اللَّه ... ريب عليكمال تث«.  عفو و گذشت از خطاآاران، زمينه ساز جلب مغفرت الهى است-١٠ 

 »...لكم و

 .از آداب دعا و استغفار است) »ارحم الّراحمين«مانند ( توصيف خداوند به مغفرت و رحمت، -١١ 

   

 )٩٣( آيه 

  َوْجِه َأِبى َيْأِت َبِصيرًا َو ْأُتوِنى ِبَأْهِلُكْم َأْجَمِعيَن إْذَهُبوْا ِبَقِميِصى َهَذا َفَأْلُقوُه َعَلى» ٩٣  «



بينا شود و همه آسان خود ) تا(اين پيراهن مرا ببريد و آنرا بر صورت پدرم بيفكنيد :) يوسف گفت ( 

 .را نزد من بياوريد

 :ها   نكته

    در داستان حضرت يوسف، پيراهن او در چند جا مطرح شده است؛

آرده و نزد برادران، پيراهن يوسف را با خون دروغين آغشته » و جاؤا على قميصه بدم آذب«:  الف

 .پدر بردند آه گرگ يوسف را خورد

 .پيراهن از پشت پاره وسبب آشف جرم و مجرم شد» قّد قميصه من دبر«:  ب

 .شود پيراهن موجب شفاى يعقوب نابينا مى» اذهبوا بقميصى«:  ج

 آند، پس در تبرك به مرقد و صحن و سرا و درب   اگر پيراهنى آه جوار يوسف است نابينا را بينا مى

 .و ديوار و پارچه و هر چيز ديگرى آه در جوار اولياى خدا باشد، اميد شفا هست

  تا اينجا مرحله شناسايى يوسف، عذرخواهى از او وعفو وگذشت يوسف و طلب عفو الهى، طى 

در اين آيه راه حل اين . شده است، ولى هنوز نابينايى پدر آه از آثار جرم برادران است، وجود دارد

 . شود ه مىمشكل ارائ

آسى پيراهن مرا براى پدر ببرد آه پيراهن خونى مرا :  ضمنًا در روايت آمده است آه يوسف گفت

 .پيش او برده بود تا همانگونه آه پدر را دل آزرده آرده با اين پيراهن دلشاد سازد

 نشاند و آنها يوسف برادران خود را هر روز و شب سر سفره خود مى:   در روايات آمده است

آردند، به يوسف پيغام دادند آه سفره ما جدا باشد، چون چهره تو ما را  احساس شرمندگى مى

آنم آه در آنار شما باشم و با شما غذا  اّما من افتخار مى: يوسف پاسخ داد!. آند شرمنده مى

ما سبحان من بّلغ عبدًا بيع بعشرين درهمًا «: گفتند ديدند، مى روزگارى مردم آه مرا مى. بخورم

اّما امروز وجود شما براى من . ى بيست درهمى را به عّزت رساند منّزه است خدايى آه برده» بلغ

من برادرانى مثل شما و . ام اصل و نسب نبوده دانند آه من برده و بى حاال مردم مى. عّزت است

 .مونه تفسير آبير، به نقل از تفسيرن(ام، ولى غريب افتاده بودم پدرى همانند يعقوب داشته

 )اآبر از اين فتّوت و جوانمردى اللَّه (

العظمى شيخ عبدالكريم حايرى يزدى آه براى معالجه از اراك به  اللَّه   نقل شده است مرحوم آيت

مردم از ايشان تقاضا آردند آه حوزه علميه را از . سمت تهران حرآت آرده بود، شبى را در قم ماند

عليها السالم  عليهم السالم و مدفن حضرت معصومه بيت  اهلاراك به قم منتقل آند، چون قم حرم

اشاره به اينكه همان گونه » و اتونى باهلكم اجمعين«: ايشان استخاره آردند و اين آيه آمد. است

تمام فاميل را به پايتخت بياوريد، شما نيز حوزه علميه اراك را به قم : آه يوسف به برادران گفت

 .نين آردندايشان نيز چ. منتقل آنيد

 :ها   پيام



پيراهن يوسف، (» اذهبوا بقميصى«.  تبّرك به اشيائى آه مربوط به اولياى خداست، جايز است-١  

 .)آند چشم نابينايى را بينا مى

 »بقميصى«. شود  آسى آه با هوى و هوس مبارزه آند، حّتى لباسش نيز از مقدسات مى-٢ 

 »القوه على وجه ابى«. فى نيست، بايد آن را لمس آرد تنها ديدن اشياى مقّدس براى تبّرك آا-٣ 

شايد به همين » يأت بصيرًا... و ابيّضت عيناه من الحزن «.  حزن و شادى در نور چشم اثر دارد-٤ 

 .)البّته اگر نخواهيم از ُبعد معجزه بررسى آنيم. (اند ناميده» قرةالعين«دليل فرزند خوب را 

 »فالقوه على وجه ابى يأت بصيرًا«. آند يده نابينا را بينا مى وصال، دل پير را زنده و د- ٥ 

 .)آند پيراهن فرزند، چشمان پدر را بينا مى. ( در معجزه وآرامت، سن وسال شرط نيست-٦ 

پيراهن . ( خداوند آنچه را آه روزى سبب حزن يعقوب شده بود، مايه شادى و شفاى او قرار داد-٧ 

 )ب شادى روزى سبب اندوه شد و امروز سب

و اتونى «.  فرزندان متمكن، بستگان ضعيف مخصوصًا والدين سالمند را تحت پوشش ببرند- ٨ 

 »باهلكم اجمعين

ى رحم يوسف در  صله(» واتونى باهلكم اجمعين«.  شرايط اجتماعى، در عمل به وظيفه اثر دارد-٩ 

 .)آن شرايط به نوعى بود آه بايد فاميل به مصر بيايند

 »اتونى باهلكم«. ، الزم است)با حفظ حقوق ساير مردم(به بستگان  رسيدگى -١٠ 

و اتونى «. آند انگيز را دگرگون مى خاطرات غم:  تغيير مسكن و هجرت، آثار زيادى دارد از جمله-١١ 

 »باهلكم اجمعين

ى و اتون«.  افراد خانواده و بستگان نزديك در صورت امكان نزديك هم و در آنار هم زندگى آنند-١٢ 

 »باهلكم اجمعين

عليه السالم تا آن اندازه بود آه برادران او را تحّمل نكردند و او را در چاه   جوانمردى يوسف-١٣ 

و اتونى باهلكم «. هايشان را دعوت آرد عليه السالم همه برادران و خانواده انداختند، ولى يوسف

 »اجمعين

 »و اتونى باهلكم اجمعين«. ه آرد با خويشان هر چند خطاآار باشند نبايد قطع رابط-١٤ 

رنج فراق يعقوب سپس » اجمعين«. اند بايد به فكر رفاه بود  براى آسانى آه زجر آشيده-١٥ 

 .آرامش وصال يوسف

 »اجمعين«.  بهترين لطف آن است آه همه را شامل شود-١٦ 

   

 )٩٤( آيه 

 َأِجُد ِريَح ُيوُسَف َلْوَلآ َأن ُتَفنُِّدوِنَو َلمَّا َفَصَلِت اْلِعيُر َقاَل َأُبوُهْم ِإنِّى َل» ٩٤  «



همانا من : رهسپار شد، پدرشان گفت) از مصر به سوى آنعان محل زندگى يعقوب(  و چون آاروان 

 .خرد ندانيد يابم، البّته اگر مرا آم بوى يوسف را مى

 :ها   نكته

از ريشه » ُتفّندون«. اصله گرفتيعنى آاروان از مصر ف» َفَصلت العير«. يعنى فاصله گرفت» َفصلت   «

 .به معنى ناتوانى فكر و سفاهت است» َفَند«

، ولى با »لوال أن تفّندون«: خردى به او دهند و فرمود   يعقوب نگران بود آه اطرافيانش نسبت بى

آمال تأّسف اطرافيان و بعضى اصحاب پيامبر صلى اهللا عليه وآله اين نسبت را به حضرت دادند، آنجا 

قلم و آاغذ بياوريد تا چيزى بگويم و ثبت شود آه اگر به آن عمل آنيد، : ر آستانه رحلت فرمودآه د

 .٢٢٤ المهرقه، ص   صوارم(»ِاّن الرجَل ليهجر«: يكى گفت! هرگز گمراه نشويد

 . و نگذاشتند چيزى نوشته شود! گويد  پيامبر هذيان مى

 »ِاّنى الجد ريح يوسف«آند؟   مىچگونه است آه تنها يعقوب بوى يوسف را درك:   سؤال

آنيم، در  آنند و ما آن را درك نمى هيچ مانعى ندارد، همان گونه آه انبيا، وحى را درك مى:  پاسخ

 . يابيم بقيه امور نيز آنان چيزى را بيابند آه ما نمى

 ى جنگ خندق، به هنگام آندن خندق، رسول اآرم صلى اهللا عليه وآله از جهش  مگر در آستانه

ها را ديدم؟  در اين برق سقوط امپراطورى: برقى آه از اصابت آلنگ به سنگى نمايان شد، نفرمود

آند، ولى با هر  پيامبر از ترس خود، دور شهر خندق مى: اّما بعضى از افراد ضعيف االيمان گفتند

 !دهد اى، از سقوط يك رژيم و حكومتى و پيروزى خود وعده مى ضربه و جرّقه

 . اى از يوسف باشد خبر تازه» بوى يوسف« از   شايد مراد

يعنى انتقال فكر از نقاط دور دست، مشهور شده » تله پاتى« اين مسئله امروزه در دنياى علم، به 

يعنى آسانى آه پيوند نزديكى با هم دارند و يا . وبه عنوان يك مسئله مسّلم علمى درآمده است

اى از جهان براى شخصى پيش آيد  اى در گوشه هداراى قدرت روحى خاص هستند، همين آه مسئل

 .يابد اى ديگر از جهان آن را درمى او نيز در گوشه

گيرد، به نوعى آه  گاهى بدون جهت مرا غم فرا مى:  شخصى از امام باقرعليه السالم سؤال آرد

آه مسلمانان در آفرينش از يك حقيقت و طينت هستند، همين : امام فرمود. فهمند اطرافيان مى

 (شود اى ديگر غمناك مى ى تلخى براى يكى از آنان اّتفاق بيافتد، ديگرى در سرزمين و منطقه حادثه

 .تفسير نمونه

 

براى امام معصوم، عمود نورى است آه چون خدا : البالغه مرحوم خويى آمده است   در شرح نهج

 .دم عادى استبيند وگاهى نيز مثل مر اراده آند، امام با نگاه به آن، آينده را مى

   زمصرش بوى پيراهن شنيدى



  چرا در چاه آنعانش نديدى

 احوال ما برق جهان است:  بگفت

  گهى پيدا و ديگر دم، نهان است

  گهى بر طارم َاعلى نشينيم

  گهى تا پشت پاى خود، نبينيم

    اگر استشمام بوى حضرت يوسف را مربوط به قواى شاّمه بدانيم، بايد به عنوان يك امر

 .آند العاده و معجزه پذيرفت آه يعقوب بويى را از دور استشمام مى خارق

قدس سره در   در اّيام تجاوز عراق به جمهورى اسالمى ايران آه مردم به فرمان امام خمينى

هاى غرب و جنوب حاضر بودند، بنده نيز در خدمت شهيد آيةاللَّه اشرفى اصفهانى آه حدود  جبهه

من : ايشان بارها در شب حمله به من فرمود. بودم» عقيل بن مسلم«ليات نود سال داشت، در عم

 !.يابم، ولى من هرچه بو آشيدم چيزى نيافتم بوى بهشت را مى

تواند احساسى داشته باشد آه   آرى، آسى آه نود سال در علم وتقوى وزهد وتهّجد بوده، مى

من چهارمين شهيد محراب خواهم : ندهمانگونه آه پيشگويى ايشان آه گفت. ديگران نداشته باشند

ى يكى دو سال، آية اللَّه مدنى، صدوقى، دستغيب و ايشان را   منافقان در فاصله(!بود، عملى شد

 .در نماز جمعه يا مسير رفتن به نماز جمعه، با نارنجك قطعه قطعه نمودند

 

نى مناجات آه يك نظير شيري.  به هر حال ممكن است مراد از بوى بهشت، يك بوى عرفانى باشد

. اى اليق استشمام آن نيست و ممكن است بوى طبيعى باشد، لكن هر شاّمه. مزه معنوى است

 .گيرد نظير امواج راديويى آه در فضاست، لكن هر راديويى تمام آنها را نمى

 :ها   پيام

 ولى درك »اّنى َالجد ريح يوسف«. تواند حقايق معنوى را درك آند  انسان، با صفاى باطن مى-١  

حقايق محدود است، اينگونه نيست آه آنان در هر مكان و زمان بتوانند هرچه را دريابند و لذا بوى 

 »فصلت العير«. پيراهن را بعد از فاصله آاروان دريافت نمود

حضرت يعقوب » لوال أن تفندون«. آنيم، مقام ديگران را انكار نكنيم  اگر حقايقى را درك نمى-٢ 

 .ا آم خرد نپنداريداگر مر: فرمود

لوال أن «. دهند خردى به گوينده مى ى مردم ظرفّيت شنيدن حقايق را ندارند و نسبت بى  همه-٣ 

 »تفّندون

 »لوال أن تفّندون«. آور ومشكل است  زندگانى عالمان در ميان نادانان، رنج-٤ 

   

 )٩٥( آيه 



 ِديِمَقاُلوْا َتاللَِّه ِإنََّك َلِفى َضَالِلَك اْلَق» ٩٥  «

 .به خدا سوگند تو در گمراهى ديرين خود هستى: گفتند) به او  (

 :ها   نكته

پدرمان » اّن ابانا لفى ضالل مبين«:  اين سوره خوانديم آه برادران در حّق پدر خود گفتند٨   در آيه 

ضاللك «: در اينجا گفتند. جهت به يوسف و برادرش، در گمراهى آشكار است به خاطر عالقه بى

 .برد ، يعنى هنوز در آن خطاى پيشين به سر مى»قديمال

.   افراد عاّدى نبايد اولياى خدا را با فهم خود بسنجند و حكم آنند آه اين شدنى است يا نشدنى

 .١٧٢البالغه، حكمت    نهج(»الّناس اعداء ما جهلوا«: فرمايد عليه السالم مى حضرت على

 .آنند يى مخالفت مىدانند با هر دانا  مردم همين آه خود نمى

 :ها   پيام

 حضرت يعقوب ويوسف عليهما السالم براى خبرهاى شگفت خود قسم نخوردند؛ ولى برادران -١  

آرى، بايد . ، برادران سوگند ياد آردند٩٥ و ٩١، ٨٥، ٧٣هاى مختلف قسم خوردند، در آيه  در عرصه

 »هقالوا تالّل«. همچون انبيا حّتى المقدور از سوگند دورى آرد

نسبت گمراهى به پدر، ناشى از قياس (» اّنك لفى ضاللك«.  آار نيكان را قياس از خود مگير-٢ 

 .)وسنجيدن درك او با فهم خود بود

 يعقوب در طول دوران فراق يوسف، به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار -٣ 

اّنك لفى ضاللك «.  همان انحرافات گذشته را دارىگفتند آه باز آرد و به همين دليل به او مى مى

 »القديم

   

 )٩٦( آيه 

 َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصيرًا َقاَل َأَلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِّى  َأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما َلا  َفَلمَّآ َأن َجآَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه عَلى» ٩٦  «

 َتْعَلُموَن

رسان آمد، پيراهن را روى صورت يعقوب  مژده) راهن يوسف بودآن برادرى آه حامل پي(  پس چون 

خداوند چيزى ) عنايت(همانا من از : آيا به شما نگفتم: پس يعقوب بينا گشت و گفت. انداخت

 .دانيد دانم آه شما نمى مى

 :ها   نكته

 نور به معناى پر» بصيرًا«نور شدن باشد،  ؛ آم»وابيضت عيناه«   اگر مراد از سفيد شدن چشم 

اّما اگر . ى انسان مؤّثر است شدن است و داللت بر اين دارد آه حزن و شادى در ديد و قوه باصره

آيد، يك معجزه و توّسل است آه  بر مى» فارتّد بصيرًا«مراد نابينايى مطلق باشد آه از ظاهر آيه و 

 .آند قرآن آنرا اثبات مى



شته شدن يوسف را به دست گرگ و يك روز خبر   دنيا فراز و نشيب دارد؛ برادران يوسف يك روز آ

 .آورند حاآم شدن يوسف را براى پدر مى

 :ها   پيام

 »...أعلم من اللَّه«.  سرچشمه علم انبيا، علم الهى است-١  

يعنى به شما نگفتم مأيوس نشويد، (» ...أَلم أقل«. هاى خدا اطمينان دارند  انبياى الهى به وعده-٢ 

 .)به دنبال يوسف باشيدباز به مصر برويد و 

ألم «.  يعقوب بر خالف فرزندانش، به زنده بودن يوسف و پايان پذيرفتن فراقش اطمينان داشت-٣ 

 »أقل لكم

 »فارتّد... ابيّضت عيناه«. شود  فرزند ناصالح باعث آورى پدر وفرزند صالح موجب بينايى او مى-٤ 

 »ارتّد بصيرًاف«. ى الهى، بر قوانين طبيعى حاآم است  اراده- ٥ 

 »القاه على وجهه فارتّد بصيرًا«. تواند منشأ اثر باشد  لباس و متعّلقات اولياى خدا، مى-٦ 

شود؛ ولى براى همه خير است، چنان آه قحطى   چه بسا امرى آه مكروه شمرده مى-٧ 

حطى گناهى چون يوسف و حاآمّيت او، وصال يعقوب وآنترل ق ناخوشايند بود، ولى موجب آزادى بى

 »اّنى اعلم من الّله ماالتعلمون«. شد

   

 )٩٨ و ٩٧( آيه 

 َقاُلوْا َيآ َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنآ ِإنَّا ُآنَّا َخاِطِئيَن» ٩٧  «

طلِب آمرزش آن آه براستى ما خطاآار ) از خداوند(براى گناهانمان ! اى پدر: گفتند) فرزندان  (

 .بوديم

 َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربِّى  ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُمَقاَل َسْوَف » ٩٨  «

آنم، براستى آه او، خود آمرزنده  بزودى از پروردگارم براى شما طلب آمرزش مى: گفت) يعقوب  (

 .وبسيار مهربان است

 :ها   نكته

آنچه به عنوان » غفر لنايا ابانا است«   فرزندان يعقوب موّحد بودند وبه مقام واالى پدرشان آگاه بودند؛ 

اند، مراد گمراهى در عقيده نيست، بلكه گمراهى در تشخيص و  به پدر نسبت داده» ضالل«

 .عالقمندى او به يوسف بود

 .روز قدرت، روز مهلت و روز ندامت:   براى ظالم سه روز است

 آه در فكر روز حسرت آه مورد ظلم قرار گرفته است، روز حيرت:  براى مظلوم نيز سه روز است

 .انديشى است و روز نصرت در اين دنيا يا در جهان آخرت چاره



بعد از توّجه به اشتباه » اّن ابانا لفى ضالل مبين«:   آسانى آه در اثر اشتباه به پدر گفتند

 »اّنا آّنا خاطئين«: گويند مى

 جمعه يا سحر بود البيان آمده است آه حضرت يعقوب در انتظار شب البيان و اطيب   در تفسير مجمع

يعنى در آينده » َسوَف استغفر لكم«: بكار برد و فرمود» سوف«تا براى فرزندانش دعا آند و لذا آلمه 

 .براى شما طلب بخشش خواهم آرد

 :ها   پيام

روزى آه برادران، يوسف را به چاه انداختند، روز خنده آنان و ذّلت . ى ذّلت است  ظلم، مايه-١  

 »يا ابانا استغفر لنا«.  به عكس شديوسف بود و امروز

 »يا ابانا استغفر لنا«.  براى آمرزش گناهان، توّسل به اولياى خداوند جايز است-٢ 

 »يا ابانا استغفر لنا«. اى دارد  دعاى پدر تأثير ويژه-٣ 

 »استغفر لنا«.  براى توبه هيچگاه دير نيست-٤ 

 »ّنا آّنا خاطئينا«.  اعتراف به گناه و خطا زمينه آمرزش است- ٥ 

 »قال سوف استغفر لكم«.  براى دعا، ساعات خاّصى اولوّيت دارد-٦ 

 »استغفر لكم«. توز باشد ولغزش فرزندان را در دل نگهدارد  پدر نبايد آينه-٧ 

ما خطاآار » اّنا آّنا خاطئين«: هنگامى آه گفتند.  به هنگام اقرار خالفكار، او را مالمت نكنيم- ٨ 

 »سوف استغفر لكم«: گفتپدر . بوديم

 »قال سوف استغفر لكم رّبى«.  گناهكار را به مغفرت الهى اميدوار آنيم- ٨ 

 »سوف استغفر لكم«.  در استجابت دعا و توّسل به اولياى الهى صبور باشيم-٩ 

استغفر لكم «.  حضرت يعقوب از حّق خويش گذشت و براى حّق الهى وعده دعا به فرزندان داد-١٠ 

 »رّبى

با اينكه دو » هو الغفور الّرحيم«. شود ترين گناه و گناهكاران نيز مى  لطف خداوند، شامل بزرگ-١١ 

 .رود اند، باز اميد بخشايش از او مى نفر از پيامبران الهى مورد آزار و اذّيت چندين ساله قرار گرفته

   

 )٩٩( آيه 

 ِه َأَبَوْيِه َوَقاَل اْدُخُلوْا ِمْصَر ِإن َشآَء اللَُّه َءاِمِنيَن  ِإَلْي  ُيوُسَف َءاَوى َفَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى» ٩٩  «

: بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرش را در آنار خويش جاى داد وگفت) پدر ومادر وبرادران(  پس چون 

 .به خواست خدا با أمن و امان داخل مصر شويد

 :ها   نكته

يوسف براى استقبال از والدين خود، در بيرون ! ويسمدانم اين فراز از داستان را چگونه بن    نمى

فلّما دخلوا على «اى زده وبه انتظار ايستاده بود تا آنها را با عّزت و احترام وارد مصر آند؛  شهر خيمه



به طور طبيعى وقتى پدر و مادر و برادران يوسف، خود را براى سفر آماده » ادخلوا مصر... يوسف

 .  آنعان بودآردند، شور و غوغا در مى

ديدند چگونه بعد از سالها، با دريافت خبر خوش سالمت يوسف، در حالى آه يعقوب   مردم مى

آنها نيز خوشحال از احوال اين پدر وپسر . بينايى خود را باز يافته با اشتياق عزم ديدار فرزند را دارد

ره قحط سالى، با ارسال غّله دار و حاآم است و در دو بودند، مخصوصًا از اينكه يوسف در مصر خزانه

توان اين قصه را نوشت و تمام  با چه شوق و شور و عشقى مى. آنها را نيز حمايت آرده است

 !.نمود

شود آه مادر يوسف نيز زنده بوده است، ولى سؤالى آه خودم نيز  معلوم مى» َابَويه«ى    از آلمه

هاى مادرش  تان نامى از گريه، سوز ونالهام اين است آه چرا در سرتاسر داس به جواب آن پى نبرده

 مطرح نشده و اين موضوع مسكوت مانده است؟

وقتى .   در روايات آمده آه يعقوب با اصرار وسوگند از يوسف خواست تا ماجراى خود را بازگو آند

يوسف شروع به بازگو آردن داستان خود آرد آه برادران مرا لب چاه برده و با تهديد پيراهنم را 

: چون به هوش آمد، درخواست آرد آه ادامه دهد، ولى يوسف گفت. هوش شد دند، يعقوب بىآن

يعقوب ! عليهم السالم مرا از نقل داستان معاف آن پدر تو را به حّق ابراهيم، اسماعيل و اسحاق

 .البيان  تفسير نمونه و مجمع(پذيرفت

 

 :ها   پيام

استفاده » فلّما دخلوا على يوسف«از جمله .  استقبال در بيرون شهر، آار نيكويى است-١  

شود مراسم استقبال از يعقوب در بيرون شهر بود و يوسف و همراهان در آنجا خيمه زده بودند و  مى

 »...ُادخلوا مصر«: همين آه آاروان رسيد يوسف گفت

 »...ُادخلوا مصر«.  پست ومقام ما را از احترام به والدين غافل نكند-٢ 

شخص اّول آشور نيز خواست از امنّيت سرزمين خود سخن بگويد، بايد توّجه به لطف  حّتى اگر -٣ 

زيرا تا خدا نخواهد، امنّيتى در آار نيست، چنانكه گروهى از » ان شاء اللَّه«. خداوند داشته باشد

اى آه صبحگاهان  هاى آوه خانه ساختند تا درامان باشند، ولى قهر خداوند از طريق صيحه سنگ

  (»وآانوا ينحتون من الجبال بيوتًا آمنين فاخذتهم الصيحة مصبحين«. امنّيت آنان را به هم زدرسيد، 

 .٨٣ - ٨٢ِحجر، 

 

 »آمنين«. ترين مسائل، امنّيت است  در انتخاب محّل سكونت، از مهم-٤ 

   

 )١٠٠( آيه 



اَل َيآ َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرَءَياَى ِمن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َو َرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوْا َلُه ُسجَّدًا و َق» ١٠٠  «

َربِّى َحّقًا َو َقْد َأْحَسَن ِبى ِإْذ َأْخَرَجِنى ِمَن السِّْجِن َو َجآَء ِبُكم مَِّن اْلَبْدِو مِّن َبْعِد َأن نََّزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِنى 

 َما َيَشآُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُمَو َبْيَن ِإْخَوِتى  ِإنَّ َربِّى َلِطيٌف لِّ

) يوسف(و . ى آنان پيش او افتادند و سجده آردند   و پدر ومادرش را بر تخت باال برد، ولى همه

به يقين، پروردگارم آن را تحقق بخشيد و به . اين است تعبير خواب پيشين من! اى پدر: گفت

 از زندان آزاد ساخت و شما را پس از آنكه شيطان ميان راستى آه به من احسان آرد، آنگاه آه مرا

همانا پروردگار من در آنچه بخواهد، صاحب . آورد) آنعان به مصر(من و برادرانم را بر هم زد، از بيابان 

 .براستى او داناى حكيم است. لطف است

 :ها   نكته

به » َبْدو«ه زمين افتادن، ب» َخرّوا«. نشيند گويند آه سلطان روى آن مى به تختى مى» عرش   «

 . به ورود در آارى به قصد فساد معنا شده است» نزغ«باديه و صحرا و 

و . آند هاى خداوند است، يعنى قدرت او در البالى آارهاى پيچيده نيز نفوذ مى از اسم» لطيف  «

داوند در هاى آورى بود آه فقط قدرت خ تناسب آن با اين آيه در اين است آه در زندگى يوسف گره

 .آنها نفوذ آرده و آنها را باز نمود

.   يوسف مثل آعبه شد و پدر و مادر وبرادران رو به او، به عنوان آرامت او، براى خدا سجده آردند

و اگر اين سجده براى غير خدا و شرك بود، حضرت يعقوب و يوسف عليهما السالم » خّروا له سجدًا«

 .شدند رى نمىآه دو پيامبر خدايند شاهد چنين منك

ى تواضع بوده، نه پرستش آه در اين صورت سجده بر يوسف بوده و   شايد هم اين سجده، نشانه

 .اشكالى نداشته است

» ِاّن الشيطان لالنسان عدّو مبين«:   همان گونه آه حضرت يعقوب در اّول داستان به يوسف گفت

 .»َبينى و بين اخَوتىِمن بعد ان َنزغ الشَّيطان «: گويد يوسف نيز در پايان مى

و در ) ٦آيه (» اّن رّبك عليم حكيم«: عليه السالم گفت   حضرت يعقوب در آغاز داستان به يوسف

 .آه از جهاتى قابل توّجه است» انه هو العليم الحكيم«: عليه السالم گفت پايان نيز يوسف

 :ها   پيام

آنكه رنج بيشتر داشته بايد » رفع ابويه«. م در هر مقامى هستيد والدين خود را بر خود برتر بداني-١  

 .عزيزتر باشد

 »على العرش«. اند  انبيا هم بر تخت حكومت نشسته-٢ 

 »خّروا له سجدًا«.  احترام به حاآمان برحّق وتواضع در برابر آنان الزم است-٣ 

 »وا له سّجدًا خّر-رأيتهم لى ساجدين «. ى پدر و برادران بر يوسف، خواب او را تعبير آرد  سجده-٤ 



گاهى اجابت دعايى يا تعبير خوابى را بعد از ساليان طوالنى واقع .  خداوند، حليم است- ٥ 

 »هذا تأويل رؤياى من قبل«. گرداند مى

آرى يوسف از پايدارى و صبر » قد جعلها رّبى حّقًا«.  به واقعّيت رساندن طرحها، آار خداوند است-٦ 

 .داند ار خدا مىگويد و همه را آ خود سخنى نمى

 »جعلها رّبى حّقًا«.  خواب اولياى خدا، حّق است-٧ 

با آنكه در زندگى . ها و ابزار و وسايل، هميشه خدا را اصل و ناظر بدانيم  در برخورد با واسطه- ٨ 

قد احسن «: فرمايد يوسف اسباب و عللى دست به هم دادند آه او به اين مقام رسيد، ولى باز مى

 .خدا بود آه به من لطف و احسان نموديعنى اى » بى

احسن بى اذ اخرجنى من «. هاى گذشته چيزى نگوييم  در هنگام برخورد با يكديگر، از تلخى-٩ 

او از چاه و زندان و تهمت . ها اولين سخن يوسف با پدر شكر خدا بود، نه نقل تلخى» السجن

 .سخنى نگفت بلكه از رهايى از زندان سخن گفت

عليه السالم بيرون آمدن از زندان  در آيه شريفه، يوسف. (ت باشيم و دل مهمان را نيازاريم با فتّو-١٠ 

اذ «.) گويد مبادا آه برادران شرمنده شوند آند، اّما از بيرون آمدن از چاه سخن نمى را مطرح مى

 »اخرجنى من السجن

نزغ الشيطان بينى و بين «: گويد يوسف مى.  جوانمرد و با فتّوت باشيم، نه اهل عقده و انتقام-١١ 

 .شيطان آنان را وسوسه آرد و گرنه برادرانم بد نيستند» اخوتى

رّب الّسجن «. دانند  اولياى الهى، ورود به زندان و خروج از زندان را در مدار توحيد و ربوبّيت مى-١٢ 

 »احسن بى رّبى اذ اخرجنى من السجن«آيات قبل و » احب

 »اخرجنى من الّسجن«.  استها، گشايش  پايان سختى-١٣ 

نشينى به شهر  لذا در آيه تغيير زندگى از باديه. نشينى، يك ضرورت است نه يك ارزش  باديه-١٤ 

 »جاء بكم من البدو... وقد احسن بى رّبى اذ« . نشينى يك نعمت شمرده شده است

 »جاء بكم. ..بى رّبى اذ قد احسن«.  زندگى والدين در آنار فرزند، يك لطف الهى است-١٥ 

 در زمان حضرت يوسف، مصر داراى تمّدن شهرنشينى؛ ولى آنعان سرزمينى عشايرى بوده -١٦ 

 »جاء بكم من البدو«. است

 »جاء بكم من البدو«.  براى پيشرفت و زندگى بهتر، حرآت و سفر الزم است-١٧ 

جعلها رّبى، «يه آلمات در اين آ. (آند بيند و از حوادث گله نمى  مخَلص همه چيز را از خدا مى-١٨ 

 )، همه سخن از الطاف الهى است»احسن بى، اخرجنى و جاء بكم

من بعد أن «.  برادران و اعضاى يك خانواده، بايد بدانند شيطان به دنبال اختالف ميان آنهاست-١٩ 

 »نزغ الشيطان بينى و بين اخوتى



گويد   آنان را فريب داد، مىيوسف نگفت شيطان» بينى وبين اخوتى«.  خود را برتر ندانيم-٢٠ 

 .دهد يعنى خود را نيز در يك سمت قرار مى... شيطان بين من و آنهارا

 »اّن رّبى لطيف«.  آارهاى خداوند، همراه با رفق، مدارا و لطف است-٢١ 

 »العليم الحكيم«. گيرد  همه حوادث تلخ وشيرين براساس علم وحكمت الهى صورت مى-٢٢ 

   

 )١٠١( آيه 

    َقْد َءاَتْيَتِنى ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِنى ِمن َتْأِويِل اْلَأَحاِديِث َفاِطَر السََّمواِت َو اْلَأْرِض َأنَت َوِلِى  َرِب» ١٠١  «

 ِفى الدُّْنَيا َو اْلَأِخَرِة َتَوفَِّنى ُمْسِلمًا َو َأْلِحْقِنى ِبالصَّاِلِحيَن

) اى. (ها به من آموختى  از حكومت دادى و از تعبير خواب)اى بهره(پروردگارا؛ تو مرا :) يوسف گفت  (

ها و زمين، تنها تو در دنيا وآخرت موالى منى، مرا تسليم خود بميران و مرا به  ى آسمان پديدآورنده

 .شايستگان ملحق فرما

 :ها   نكته

: گويند د و مىافتن آنند، فورًا به ياد خداوند مى    اولياى خدا وقتى به عّزت و قدرت خود نگاه مى

 .يوسف نيز اينچنين آرد، سخن را از پدر برگرداند و متوّجه خدا شد. خدايا هر چه هست از توست

أليس لى «:  خداوند حكومت مصر را به دو نفر داد، يكى فرعون آه آن را به خود نسبت داد و گفت

 »ن الملكآتيتنى م«: و ديگر به يوسف داد آه آنرا به خدا نسبت داد و گفت» ملك مصر

  (»َاسلمت لرّب العالمين«: ابراهيم گفت. آند گرى مى   تفّكر ابراهيم، در ذرّيه و فرزندان او جلوه

 .١٣١بقره، 

آند آه با ايمان   من تسليم پروردگار عالميان هستم، سپس نوه او يعقوب به فرزندانش سفارش مى

 .١٣٢  بقره، (»التموتّن اّال و انتم مسلمون«. از دنيا برويد

به هر حال » توّفنى مسلمًا«خواهد؛   در اينجا فرزند يعقوب نيز مرگ در حال تسليم را از خدا مى

 .١٣٠  بقره، (»اّنه فى االخرة لمن الّصالحين«عليه السالم از صالحين است؛  ابراهيم

 »الحقنى بالّصالحين«. خواهد به او ملحق شود عليه السالم مى  و يوسف

اره او را حفظ آرد، به او علم داد، به او حكومت داد و خطر را از او دور آرد،   يوسف آه خداوند همو

واى به حال آسانى آه قدرت، مال و علم خود را با حيله به دست . باز نگران عاقبت خود است

 !.اند، آنان چه عاقبتى خواهند داشت آورده

 .٣١ره،   بق(»وعّلم آدم االسماء«  خداوند به حضرت آدم اسمائى آموخت؛ 

 .٨٠  انبياء، (»و عّلمناه صنعة لبوس« به حضرت داود علم زره بافى؛ 

 .١٦  نمل، (»ُعّلمنا منطق الطير« به سليمان، علم نطق پرندگان؛ 



. و به پيامبر اسالم علوم اّولين و آخرين» عّلمتنى من تأويل االحاديث« به يوسف، علم تعبير خواب؛ 

 .١١٣ء،   نسا(»و عّلمك ما لم تكن تعلم«

 

 :ها   پيام

 »رّب قد آتيتنى من الملك«.  اعطاى حكومت، از شئون ربوبّيت الهى است-١  

ى خداوند عامل اصلى  ى فكر، مال، قدرت، يار و طرح خود ندانيم، بلكه اراده  حكومت را نتيجه-٢ 

 »آتيتنى«. است

رّب قد آتيتنى، رّب السجن «.  آنچه خدا به نيكان بدهد يا از آنان بگيرد، براى تربيت آنان است-٣ 

 »احب

دانش يوسف وسيله » علّمتنى... آتيتنى«. سوادان  حكومت، حّق دانشمندان است نه بى-٤ 

 .حاآمّيت او شد

 »انت ولّى فى الدنيا واالخرة«.  در هر موقعّيت وحالى، خود را به خداوند بسپاريم- ٥ 

توّفنى «.  مگر اينكه خداوند لطف آند قدرت و حكومت و سياست، زمينه خروج از دين است،-٦ 

يوسف در چاه دعايى داشت و در زندان دعاى ديگر داشت، ولى همين آه به حكومت (» مسلمًا

 .)خدايا من مسلمان بميرم: رسيد دعاى او اين بود

توّفنى مسلمًا «.  بندگان خدا در اوج عّزت و قدرت به ياد مرگ وقيامت و سرانجام آار خود هستند-٧ 

: گفت همان گونه آه همسر فرعون در آاخ فرعون به فكر قيامت بود و مى(» لحقنى بالصالحينو ا

 .١١  تحريم، (»رّب ابن لى عندك بيتًا فى الجّنة«

 .)در بهشت براى من جايى نزد خود قرار بده!  پروردگارا

 به وجود هايى آه به ما ارزانى داشته نيست، بلكه او  عظمت خداوند تنها به خاطر نعمت- ٨ 

 »فاطر السموات واالرض«. ى آّل هستى است آورنده

.  افتخار يوسف آن نيست آه حاآم بر مردم است، افتخارش آن است آه خداوند حاآم بر اوست-٩ 

 »انت ولّى فى الدنيا و االخرة«

انبيا براى حسن عاقبت دعا .  حسن عاقبت وپايدارى در آار خير، مهمتر از شروع آن است-١٠ 

 . تفسير الميزان(يعنى مرا در تسليم خود تا مرگ پايدار بدار» توّفنى مسلمًا«دند؛ آر مى

 

. بعد درخواست خود را مطرح آنيم» رّب قد آتيتنى«هاى الهى ياد آنيم؛   در دعا، اّول از نعمت-١١ 

 »توّفنى مسلمًا«

 »...رّب قد آتيتنى«.  چون به قدرت رسيديم، مناجات با خدا را از ياد نبريم-١٢ 



. آند عليه السالم در شور انگيزترين لحظات متوّجه خدا شده و با او مناجات مى  حضرت يوسف-١٣ 

 »...رّب قد آتيتنى«

 »آتيتنى من الملك و عّلمتنى«.  علم و دانش در حكمرانى صحيح و عادالنه نقش مهّمى دارد-١٤ 

 »الدنيا واالخرة فى«. يمها تنها به فكر دنيا ومسائل مادى نباش  در دعاها ومناجات-١٥ 

. ى هستى است اّما حكومت الهى بر همه» آتيتنى من الملك« حاآمّيت انسان محدود است، -١٦ 

اّما سرچشمه علم » ...من تأويل االحاديث«علم انسان محدود و ناچيز، » فاطر السموات و االرض«

 »عّلمتنى«. خداوند است

ها نجات داده  تواند آسى را از البالى تمام سختى ىها و زمين است م  خدايى آه خالق آسمان-١٧ 

 »...فاطر السموات... رّب قد آتيتنى من الملك«. ها برساند و او را به باالترين درجه

 »توّفنى مسلمًا«.  به ايمان فعلى خود مغرور نشويم، حفظ ايمان تا آخر مهم است-١٨ 

 »نى مسلمًاتوّف«.  نهايت ايمان، تسليم در برابر خداوند است-١٩ 

توّفنى «. آند  حسن عاقبت يا فرجام نيك، بهترين نعمتى است آه خداوند به بندگانش عطا مى-٢٠ 

 »مسلمًا

توّفنى مسلمًا و الحقنى «.  با ايمان مردن و در زمره صالحان قرار گرفتن، آرزوى پاآان است-٢١ 

 »بالصالحين

 »الحقنى بالصالحين«. خواهند هاى وارسته حكومت را براى خدمت و صالح مى  انسان-٢٢ 

) يوسف آرزوى ملحق شدن به آنان را دارد. ( صالحان داراى باالترين مقام در آخرت هستند-٢٣ 

 »الحقنى بالصالحين«

   

 )هاى يك رهبر موّفق ويژگى(  سيماى يوسف 

 :آنيم   در پايان داستان حضرت يوسف، سيمايى از آن را مرور مى

رّب قد «: ها ها و شيرينى در شادى» ...رّب السجن احّب «: ها د در تلخى توّجه آامل به خداون-١ 

 » آتيتنى من الملك

اّنى ترآت مّلة قوم اليؤمنون باللَّه و هم باالخرة «:  رهاآردن هر خط انحرافى از هر گروهى-٢ 

 »آافرون

 »لصالحينو الحقنى با... واتبعت مّلة آبائى ابراهيم«: گيرى راه مستقيم پيشگامان  پى-٣ 

 »توّفنى مسلمًا«:  پايدارى در راه رضاى خدا تا آخرين نفس-٤ 

 »احّب الى ابينا مّنا«:  وقار در برابر رقبا- ٥ 

 »يجعلوه فى غيابت الُجّب، اراد باهلك سوء«: ها  صبر دربرابر حوادث ومرارت-٦ 

 » مّما يدعوننىمعاذ الّله،  رّب الّسجن احّب الّى«:  پاآدامنى و ترجيح تقوى بر رفاه-٧ 



 »و شروه بثمن بخس«:  آتمان در برابر بيگانگان- ٨ 

 »... اّنى حفيظ عليم-عّلمتنى من تأويل االحاديث «:  علم وافر-٩ 

 »فلّما آلّمه قال اّنك اليوم لدينا مكين«:  بيان رسا و فصيح-١٠ 

 »...آبائى ابراهيم و اسحاق «:  اصالت خانوادگى-١١ 

 »يا صاحبى الّسجن«: ان فكرى مدارا با مخالف-١٢ 

 »آان من المخلصين«:  اخالص-١٣ 

 »ءارباب متفّرقون خير ام الّله الواحد«:  سوز و عالقه به هدايت ديگران-١٤ 

 »...جعل السقاية، ائتونى باخ لكم، فذروه فى سنبله،«:  قدرت طراحى وابتكار-١٥ 

 »رفع ابويه على العرش«:  تواضع و فروتنى-١٦ 

 »ال تثريب عليكم«: و اغماض عفو -١٧ 

 »نزغ الشيطان بينى و بين اخوتى«:  فتّوت و جوانمردى-١٨ 

 »اجعلنى على خزائن االرض انى حفيظ عليم«:  امانتدارى-١٩ 

 » انا خير المنزلين«: نوازى  مهمان-٢٠ 

    

 )١٠٢( آيه 

  َلَدْيِهْم ِإْذ َأْجَمُعوْا َأْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُروَنَذ ِلَك ِمْن َأنَبآِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَك َوَما ُآنَت» ١٠٢  «

برادران (آنيم و تو نزد آنان  از خبرهاى غيبى است آه ما به تو وحى مى) داستان(اين !) اى پيامبر  (

آه چگونه (نمودند  نبودى آنگاه آه در آار خويش هم داستان و مّتفق شدند و نيرنگ مى) يوسف

 .)ازند و بگويند گرگ او را دريده استيوسف را در چاه اند

 :ها   پيام

 »...انباء الغيب ذلك من«. شوند  انبيا از طريق وحى، با غيب آشنا مى-١  

 »من انباء الغيب«. دانند  انبيا، تمام اخبار غيبى را نمى-٢ 

ئه ونه نقشه وتوط» اجمعوا«نه اجماع آنان » امرهم« آنجا آه خدا نخواهد، نه تصميم مردم -٣ 

 .اثرى ندارد» يمكرون«

محور داستان يوسف . ى شروع را فراموش نكنيد درپى و مرتبط، نكته اصلى و نقطه  در حوادث پى-٤ 

 »َاجمعوا أمرهم و هم يمكرون«. توطئه نابودى يوسف بود

   

 )١٠٣( آيه 

 َوَمآ َأْآَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن» ١٠٣  «



حرص و آرزو داشته ) سخت بكوشى و(شتر مردم ايمان بياور نيستند، هر چند بي!) اى پيامبر  (

 .باشى

 :ها   نكته

 .به معناى عالقه شديد به چيزى وتالش براى دستيابى به آن است» حرص«ى     آلمه

 :ها   پيام

... ثر الناسو ما اآ«. اند  بارها اآثرّيت مردم از نظر اعتقادات دينى، مورد انتقاد قرآن قرار گرفته-١  

 »بمؤمنين

 »َحرصَت«. پيامبران نسبت به هدايت ديگران، سوز و اشتياق دارند-٢ 

 »حرصَت«) ورزيد پيامبر براى ايمان آوردن مردم، حرص مى. ( هر حرصى مذموم نيست-٣ 

ما اآثر «.  آج فهمى و ايمان نياوردن اآثرّيت مردم نبايد مانع تبليغ دين و بيان حقيقت گردد-٤ 

 »بمؤمنين... الناس

ى اختيار وآزادى خود   ايمان نياوردن اآثرّيت مردم، به خاطر آوتاهى پيامبران نيست، بلكه نتيجه- ٥ 

 »ما اآثر الّناس ولو حرصت بمؤمنين«. اند ايمان بياورند ها است آه نخواسته انسان

   

 )١٠٤( آيه 

  ِإلَّا ِذْآٌر لِّْلَعاَلِميَنَو َما َتْسَئُلُهْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن ُهَو» ١٠٤  «

جز تذآر و پندى ) رسالت و قرآن(آن . خواهى پاداشى از آنان نمى) ى ارشاد وظيفه(  و تو بر اين 

 .براى جهانيان نيست

 :ها   نكته

   پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله نيز همانند ساير پيامبران، هرگز از مردم در قبال هدايت آنان 

در سوره طور . آند زيرا توقع داشتن از مردم، پذيرش دعوت را سنگين مى. ت نكردپاداشى درخواس

مگر از مردم مزدى درخواست آردى تا » ام تسئلهم اجرًا فهم من مغرٍم مثقلون«: خوانيم  مى٤٠آيه 

بينيم آه مزد رسالت را موّدت اهل قربى  اگر در آيه ديگر مى. پرداخت آن برايشان سنگين باشد

 .٢٣  شورى، (» اّال الموّدة فى القُربى «داند، مى

بيت، براى خود مردم سودمند است نه پيامبر، زيرا در جاى   براى آن است آه پيروى و تبعّيت اهل

 .٤٧  سبأ، (»قل و ما سئلتكم من اجر فهو لكم«: خوانيم ديگر مى

اطاعت از پيامبر و آند واطاعت از آنان  بيت را دوست دارد از آنان اطاعت مى  آرى آسى آه اهل

 .خداست

 :  قرآن ذآر است، زيرا

 .  يادآور آيات، نعمات و صفات الهى است



 .  يادآور گذشته و آينده انسان است

 .  يادآور عوامل سقوط و عّزت جوامع است

 . هاى قيامت است  يادآور صحنه

 .  يادآور عظمت هستى است

 .ساز است هاى تاريخ  يادآور تاريخ و زندگى شخصّيت

» ذآر«زيرا .   معارف قرآن و احكام آن حقايقى است آه بايد آنرا فرا گرفت و همواره به خاطر داشت

 .شود آه در ذهن حاضر باشد واز آن غفلت نشود به علم ومعرفتى گفته مى

 :ها   پيام

م عليه و ما تسئله«.  مبّلغ نبايد از مردم توقعى داشته باشد، همانگونه آه پيامبران چنين بودند-١  

 »من اجر

 »تسئل«.  آنچه زشت است درخواست پاداش در قبال هدايت مردم است، نه دريافت آن-٢ 

در جايى است » ذآر«ى  آلمه. (توانند بهره ببرند  معارف قرآن فطرى است و همه مردم از آن مى-٣ 

 )دانسته، ولى فراموش آرده است آه انسان در درون خود مى

 »ذآر للعالمين«. هاست ى و بيدار ساختن فطرت آار پيامبران يادآور-٤ 

 »للعالمين«.  رسالت پيامبر اسالم، جهانى است- ٥ 

 ايمان نياوردن گروهى از مردم، حّتى اآثرّيت آنان در يك زمان و مكان نبايد مبلغان دينى را دلسرد -٦ 

. ى ديگر تبليغ نماينداى از زمين گروهى ايمان نياوردند، در جا اگر در منطقه. آرده و مأيوس نمايد

 »للعالمين«

   

 )١٠٥( آيه 

 َوَآَأيِّن مِّْن َءاَيٍة ِفى السََّمَواِت َواْلَأْرِض َيُمرُّوَن َعَلْيَها َو ُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن» ١٠٥  «

 .گذرند، در حالى آه از آن روى گردانند ها و زمين آه بر آن مى   و چه بسيار نشانه در آسمان

 :ها   نكته

  گويا اين آيه براى تسّلى خاطر پيامبرصلى اهللا عليه وآله و هر رهبر و امام بر حّق است آه اگر  

هاى قدرت وحكمت  اعتنا بودند نگران نباشند، آنان دائمًا بر نشانه مردم به فرمان و دستور آنان بى

آسوف، خسوف، اين همه زلزله، . انديشند اى نمى آنند، ولى لحظه ها برخورد مى خدا در آفريده

 .آنند بينند، ولى از آن اعراض مى ها و همه و همه را مى صاعقه، گردش ستارگان و آهكشان

 :اند را سه نوع معنى آرده» يّمرون عليها«  جمله 

 .ها بر آيات الهى، مشاهده آنهاست  منظور از مرور انسان-١ 



حرآت زمين، انسان بر اجرام آسمانى ها بر آيات، حرآت زمين است، زيرا با   منظور از مرور انسان-٢ 

 . تفسير الميزان(آند مرور مى

 

ها   مرور بر آيات آسمانى، پيشگويى سوار شدن انسان بر وسايل فضايى و حرآت آنها در آسمان-٣ 

 . سفرنامه حج آيةاللَّه صافى(است

 

انسان دائمًا با آنها و » آاّين«ها زياد است  با اينكه تعداد نشانه.   اعراض، از غفلت خطرناآتر است

آند، بلكه مواقعى نيز با  آند و نه تنها از آنها غفلت مى اّما نه تنها فراموش مى» يمّرون«رابطه دارد 

 .آند عنايت از آنها اعراض مى

  

 :ها   پيام

 »آيٍة«.  تمام هستى، نشانه و رمز خداشناسى است-١  

يمّرون عليها و هم عنها ... و آأّين من آية«. ردپذي اى را نمى  انسان اگر لجاجت آند، هيچ نشانه-٢ 

 »معرضون

 »معرضون... يمّرون«.  نگاه سطحى و بدون فكر و تأمل زمينه هدايت و رشد نيست-٣ 

يمّرون عليها و «.  علم به تنهايى آافى نيست، حّق پذيرى نيز الزم است تا ايمان حاصل شود-٤ 

 »هم عنها معرضون

تان به تنهايى آافى نيست؛ مهم آمادگى براى به آار بستن و  احسن القصص بودن داس- ٥ 

 »و هم عنها معرضون«. پذيرفتن اين همه درس بزرگ است

   

 )١٠٦( آيه 

 َوَما ُيْؤِمُن َأْآَثُرُهم ِباللَِّه ِإلَّا َوُهم مُّْشِرُآوَن» ١٠٦  «

و ايمانشان . (گيرند ك مىشري) با او چيزى را(آورند، جز اينكه    وبيشترشان به خداوند ايمان نمى

 )خالص نيست

 :ها   نكته

پرستى نيست، بلكه مراد  شرك در اين آيه به معناى آفر و بت:    امام رضا عليه السالم فرمودند

 . تفسير نمونه(توّجه به غير خداوند است

 

ياه شرك در انسان، از حرآت مورچه س:  از امام صادق عليه السالم نيز نقل شده است آه فرمودند

 .٦٩٧، ص ١ سفينةالبحار، ج (تر است در شب تاريك بر سنگ سياه، مخفى



  

مردم در عبادت موّحد هستند، ولى در اطاعت از غير خدا گرفتار :  امام باقر عليه السالم نيز فرمودند

 .٢٩٢ ،ص٢  آافى،ج(شوند شرك مى

گوييم  مثل اينكه مى.  استخوانيم آه مراد از شرك در اين آيه، شرك نعمت  و در روايات ديگرى مى

 . تفسير نمونه(فالنى آار مرا سر وسامان داد، اگر فالنى نبود نابود شده بودم و امثال آن

 

 :ها   پيام

اال ... و ما يؤمن«.  ايمان، مراتبى دارد و ايمان خالص آه هيچ گونه شرآى در آن نباشد آم است-١  

 »و هم مشرآون

 هاى مؤمن مخلص    نشانه

 .٩  انسان، (»النريد منكم جزاء و الشكورًا«:  انفاق در-١  

 . از آسى توقع پاداش و تشكر ندارد

 .١١٠  آهف، (»و ال يشرك بعبادة رّبه احدًا«:  در عبادت-٢ 

 .آند  جز خداوند آسى را بندگى نمى

 .٢٩  هود، (»إن اجرى اّال على اللَّه«:  در تبليغ-٣ 

 .واهدخ  به غير خداوند از آسى پاداش نمى

 .٢٢١  بقره، (»و ألمة مؤمنة خير«:  در ازدواج-٤ 

 .دهد  ايمان را اصل قرار مى

 .٩١  انعام، (»قل اللَّه ثم ذرهم«:  در برخورد با مردم- ٥ 

 .گذارد  جز رضاى او همه چيز را آنار مى

 .٣٩  احزاب، (»و اليخشون احدًا اال اللَّه«:  در جنگ وبرخورد با دشمن-٦ 

 .هراسد جز خداوند نمى از آسى به 

 .١٦٥  بقره، (»واّلذين آمنوا اشّد حّبًا للَّه«:  در مهرورزى و محّبت-٧ 

 .دارد  هيچ آس را به اندازه خداوند دوست نمى

 از ياد خداوند غافل )٣٧  نور، (»رجال التلهيهم تجارة و البيع عن ذآراللَّه«:  در تجارت وآسب وآار- ٨ 

 .شود نمى

   

  مؤمن آلوده به شركهاى    نشانه

 .١٣٩  نساء، (»أيبتغون عندهم العّزة«: آند  عّزت را از ديگران آرزو مى-١  

 



 .١٠٢  توبه، (»خلطوا عمًال صالحًا وآخر سّيئًا«:  در عمل-٢ 

 .آميزد  آار شايسته را با ناشايست مى

 .٥٣  مؤمنون، (»آّل حزب بما لديهم فرحون«:  در برخورد باديگران-٣ 

 .شود تعصبات حزبى و گروهى مى دچار 

توّجهى و   بى)٦ - ٥  ماعون، (»اّلذين هم يرائون. اّلذين هم عن صالتهم ساهون «:  در عبادت-٤ 

 .آند رياآارى مى

 .٧٧  نساء، (»يخشون الّناس آخشية اللَّه«:  در جنگ و نبرد- ٥ 

 .ترسد  از مردم مى

 .١  تكاثر، (»رَاْلهاآم التَّكاُث«:  در تجارت وامور دنيوى-٦ 

 .طلبى است  سرگرم افزون

 .١١  جمعه، (»و اذا رأوا تجارة او لهوًا انفّضوا اليها و ترآوك قائمًا«:  در انتخاب دين و دنيا-٧ 

 .گذارند گيرند و پيامبر را تنها مى  دنيا را مى

   

 )١٠٧( آيه 

 للَِّه َأْو َتْأِتَيُهُم السَّاَعُة َبْغَتًة َو ُهْم َلا َيْشُعُروَن َأَفَأِمُنوْا َأن َتْأِتَيُهْم َغاِشَيٌة مِّْن عَذاِب ا» ١٠٧  «

دانند  از اينكه عذاب الهى آنها را در برگيرد و يا قيامت در حالى آه نمى) آورند آنها آه ايمان نمى(  آيا 

 ناگهانى فرا رسد، در امانند؟

 :ها   نكته

 .گيرد ى را در برمىبه معناى عقوبتى است آه جامعه يا فرد» غاشيه   «

 :ها   پيام

 »أفآمنوا«.  هيچ آس خود را تضمين شده نپندارد-١  

 احتمال قهر الهى، براى حرآت انسان به سوى راه حّق آافى است، مشكل در اين است آه -٢ 

 »أفآمنوا«. دهند بعضى اين احتمال را هم نمى

 »غاشية«.  قهر خداوند، فراگير است و امكان فرار نيست-٣ 

 »غاشية من عذاب«.  جزيى از عذاب، براى گرفتار آردن انسان آافى است-٤ 

 »تاتَيهم الّساعة«.  ياد قيامت، عامل تربيت است- ٥ 

   

 )١٠٨( آيه 

َأَنْا ِمَن  َبِصيَرٍة َأَنْا َو َمِن اتََّبَعِنى َو ُسْبَحاَن اللَِّه َو َمآ  ُقْل َهِذِه َسِبيِلى  َأْدُعوْا ِإَلى اللَِّه َعَلى» ١٠٨  «

 اْلُمْشِرِآيَن



ام آرد، با بينايى به سوى خدا  من و هر آس پيروى. اين راه من است: بگو) تو نيز! اى پيامبر  (

 .منزه است و من از مشرآان نيستم) از هر شريكى(آنيم و خداوند  دعوت مى

 :ها   نكته

ى مردم غالبًا  و آيه قبل گفتيم توده   دعوت آننده به توحيد با توده مردم فرق دارد، همانگونه آه در د

اّما مبلغ آسمانى بايد » و ما يؤمن اآثرهم باللَّه اّال و هم مشرآون«ايمانشان آلوده به شرك است؛ 

 »المشرآين و ما انا من«: بتواند بگويد

 :ها   پيام

 »هذه سبيلى«.  راه انبيا، روشن و در معرض شناخت و ديد همگان است-١  

 »هذه سبيلى«.  راه حّق بايد مواضع خود را با صراحت و بدون ترس بيان و اعالم آنند پيمايندگان-٢ 

 »ادعوا الى اللَّه«.  دعوت رهبر بايد به سوى خدا باشد، نه به خود-٣ 

 »على بصيرة«.  رهبر بايد بصيرت آامل داشته باشد-٤ 

 »على بصيرة«. د مردم را چشم بسته و بدون آگاهى نبايد به انجام آارى ترغيب آر- ٥ 

 پيروان پيامبر بايد هر آدام مبلغى باشند آه با بصيرت و آگاهى مردم را به سوى خدا دعوت -٦ 

 محور تبليغ، تنزيه خداوند از هرگونه شرك وشريك -٧» َاَنا و من اّتبعنى... ادعوا الى اللَّه«. آنند

 »سبحان اللَّه«. است

 »ادعوا الى اللَّه، ما أنا من المشرآين«. باشد  توحيد ونفى شرك، اساس دين اسالم مى- ٨ 

 »ما أنا من المشرآين«.  مبّلغان دينى بايد افرادى خالص ومخلص باشند-٩ 

   

 )١٠٩( آيه 

ِض َفَينُظُروْا   َأَفَلْم َيِسيُروْا ِفى اْلَأْر َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِإلَّا ِرَجاًال نُّوِحى  ِإَلْيِهم مِّْن َأْهِل اْلُقَرى» ١٠٩  «

 َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َو َلَداُر اْلَأِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن اتََّقْوْا َأَفَلا َتْعِقُلوَن

با . (آرديم ها را آه به آنان نيز وحى مى نفرستاديم، جز مردانى از اهل آبادى) پيامبرى(  و پيش از تو 

اند بنگرند؟ و قطعًا  اند تا عاقبت آسانى را آه پيش از آنان بوده ير نكردهآيا در زمين س) وجود اين

 انديشيد؟ آيا نمى. اند بهتر است سراى آخرت براى آسانى آه تقوا پيشه آرده

 :ها   نكته

هايى همانند ما هستند؟ گويا مردم  گرفتند آه چرا پيامبران انسان    بارها مخالفان انبيا بهانه مى

 اسالم صلى اهللا عليه وآله نيز اين چنين فكر و سؤالى را داشتند آه اين آيه، هم پاسخ زمان پيامبر

 .دهد گويد و هم هشدار مى مى

 :ها   پيام



زيرا امكان تبليغ، هجرت و تالش، براى » و ما ارسلنا من قبلك اّال رجاًال«. اند  همه انبيا مرد بوده-١  

 .مرد بيشتر است

 »نوحى اليهم«. بوده است» لّدنى«وحى و به اصطالح   علوم انبيا از طريق -٢ 

نه فرشته بودند، نه افراد . (آردند  پيامبران از جنس مردم بوده و در ميان آنان زندگى مى-٣ 

 »من اهل الُقرى«.) گير ونه اهل رفاه گوشه

 »فينظروا... أفلم يسيروا «.  سير و سفر بايد هدفدار باشد-٤ 

 »فينظروا... أفلم يسيروا«. هاى دريافت حقيقت است ارآمدترين شيوه مشاهده مستقيم از آ- ٥ 

 سير و سياحت در زمين و آگاهى از تاريخ و درس عبرت گرفتن، براى هدايت و تربيت بسيار -٦ 

 »فينظروا«. آارگشاست

 »فينظروا«. حفظ آثار باستانى براى بازديد وعبرت آيندگان الزم است-٧ 

. هاى الهى در تاريخ است  وحى و هالآت مخالفان لجوج آنها، همه از سّنت فرستادن انبيا، نزول- ٨ 

 »آيف آان عاقبة اّلذين من قبلهم«

ولى اهل تقوى . آورند،در دنيا گرفتار قهر و عذابند  آفار از مخالفت با پيامبران چيزى بدست نمى-٩ 

 »و لدار االخرة خيٌر«. رسند به آخرت آه بهتر از دنياست مى

 »أفال تعقلون«. آار انداختن عقل و فكر بشر از اهداف رسالت انبيا و قرآن است به -١٠ 

 »أفال تعقلون«. برد  خرد و انديشه، انسان را به سوى مكتب انبيا پيش مى-١١ 

   

 )١١٠( آيه 

َنا َفُنجَِّى َمن نََّشآُء َو َلا ُيَردُّ   ِإَذا اْسَتْيَئَس الرُُّسُل َو َظنُّوْا َأنَُّهْم َقْد ُآِذُبوْا َجآَءُهْم َنْصُر َحتَّى» ١١٠  «

 َبْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِميَن

از هدايت (تا هنگامى آه پيامبران ) دعوت پيامبران و مخالفت دشمنان همچنان ادامه داشت  (

به دروغ به آنان داده شده ) ى عذاب وعده(به آستانه نوميدى رسيدند وآفار گمان آردند ) مردم

عذاب ما ) لى(خواستيم نجات يافتند و ، آنگاه يارى ما به آنان رسيد، پس آسانى را آه مىاست

 .شود ازگروه مجرمان باز گردانده نمى

 :ها   نكته

   در طول تاريخ، پيامبران در دعوت خود مستمر و مصّر بودند، تا آنكه از هدايت مردم مأيوس 

هايى از آن را در قرآن  نمونه. داشتند قاومت برنمىشدند، چنانكه مخالفاِن لجوج نيز دست از م مى

 :خوانيم مى

 :نمونه يأس انبيا:  الف



 بعد از آنكه نوح ساليان متمادى مردم را دعوت آرد، جز گروه اندآى آسى ايمان نياورد، خداوند به 

 .٣٦  هود، (»لن يؤمن من قومك اّال من قد آمن«: او فرمود

نوح در نفرين خود آه نشان .  آس ديگرى از قوم تو ايمان نخواهد آورداند،  جز آسانى آه ايمان آورده

 .٢٧  نوح، (»و اليلدوا اّال فاجرًا آّفارًا«: گويد از يأس او نيز دارد، مى

 . از اينان جز آافر فاجر نيز متولد نخواهد شد

أس از عليهم السالم نيز اين ي  در داستان زندگى و دعوت هود، صالح، شعيب، موسى، و عيسى

 .خورد ايمان آوردن آفار به چشم مى

 :نمونه سوءظن مردم به انبيا:  ب

بل نظّنكم «خوانيم   مى٢٧در سوره هود آيه . پنداشتند  آّفار تهديد انبيا را توخالى و دروغ مى

 .٢٧  هود، (»آاذبين

ّنك يا اّنى الظ«: عليه السالم گفت يا اينكه فرعون به موسى. آنيم شما دروغگوييد  گمان مى

 .١٠١  اسراء، (»موسى مسحورًا

 .اى آنم آه تو افسون زده  به راستى آه گمان مى

 :نمونه نصرت خداوند:  ج

و آان حّقًا علينا نصر «داند آه خداوند بر خود الزم آرده است   قرآن نصرت الهى را حّقى مى

 .٤٧  روم، (»المؤمنين

  (»نّجينا هودًا و اّلذين آمنوا معه«: فرمايد گر مىيا در جاى دي.  يعنى يارى مؤمنان بر ما الزم است

 . ما هود و مؤمنين را نجات داديم)٥٨هود، 

اذا اراد اللَّه «: فرمايد  مى١١ى رعد آيه  گردد، در سوره  اّما درباره قهر خداوند آه از مجرمان برنمى

 .هرگاه خداوند بر قومى قهر بگيرد، برگشت ندارد» بقوم سوًء فالمرّد له

 :ها  پيام 

اذا «. آند گيرد آه انبياى بردبار را نيز مأيوس مى  قساوت و لجاجت در انسان، تا آنجا اوج مى-١  

 »اْستيَئس الرسل

 »حّتى«. نّيت و حوصله اندازه دارد بينى و حسن  خوش-٢ 

ظر پذيرى برخى مردم صرف ن بايد از هدايت. هاى غيرقابل نفوذ نكنيم  نيروى خود را صرف زمينه-٣ 

 »استيئس الرُّسل«. آرد

يعنى » حّتى اذا استيئس«. هاى الهى است  مهلت دادن به مجرمان وتاخير عذاب آنان، از سّنت-٤ 

 .به قدرى ما به مجرمان مهلت داديم آه انبيا مأيوس شدند

 »وظّنوا اّنهم قد آذبوا... حّتى اذا«. گردد  تاخير عذاب الهى سبب جرأت وتكذيب مجرمين مى- ٥ 

 »...اليرد بأسنا... اذا استيئس«.  نااميدى انبيا از هدايت مردم، شرط نزول قهر خداست-٦ 



 »جاءهم... اذا استيئس«.  امدادهاى الهى نسبت به پيامبران هم زمان خاصى دارد-٧ 

 »فُنّجى«. شود  قهر الهى شامل انبيا و مومنان واقعى نمى- ٨ 

 »بأسنا... نصرنا «. ت خداست هم قهر و عذاب و هم لطف و امداد به دس-٩ 

 »من نشاء، مجرمين«.  سرنوشت قهر يا نجات انسان بدست خود اوست-١٠ 

 »من نشاء واليرّد بأسنا عن القوم المجرمين«. مند است  اراده وخواست خدا قانون-١١ 

ست ب هر آجا مردم آار را به بن(» جاءهم نصرنا...اذا استيئس الرسل«. بست ندارد  راه خدا بن-١٢ 

 .)آند آشاندند قدرت خدا جلوه مى

 »اليرّد بأسنا«. شود  هيچ قدرتى مانع قهر خدا نمى-١٣ 

 »جاءهم نصرنا ، الُيّرد بأسنا«.  سّنت خداوند در حمايت انبيا و هالآت مجرمان است-١٤ 

   

 )١١١( آيه 

 َوَلِكن َتْصِديَق الَِّذى َبْيَن َيَدْيِه َو  اَن َحِديثًا ُيْفَتَرىَلَقْد َآاَن ِفى َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة الُِّْوِلى اْلَأْلَباِب َما َآ» ١١١  «

 ٍء َوُهدًى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن  َشْى  َتْفِصيَل ُآِل

سخنى نيست آه به دروغ ) اين. (  به راستى در سرگذشت آنان، براى خردمندان عبرتى است

است آه پيش از آن آمده و روشنگر ) اب آسمانىآت(ى آن  ساخته شده باشد، بلكه تصديق آننده

 .آورند هدايت و رحمت براى گروهى است آه ايمان مى) مايه(هر چيز و 

 :ها   نكته

عبور از » تعبير خواب«. اى ديگر اى به صحنه به معنى عبور است، عبور از صحنه» تعبير«و » عبرت   «

 .ها ها و ناشنيدنى ها به ناديدنى و شنيدنىها  يعنى عبور از ديدنى» عبرت«و . رؤيا به واقعيات

شايد اشاره به داستان تمام انبيا باشد و شايد مراد، داستان يوسف، يعقوب، برادران، » قصصهم  «

 .عزيز مصر وحوادث تلخ وشيرينى باشد آه در اين سوره آمده بود

 :ها   پيام

نحن نقّص عليك احسن «: سوره فرموددر ابتداى . ها، پندآموزى آنهاست  شرط امتياز در داستان-١  

 »لقد آان فى قصصهم عبرة«: ودر آخر فرمود» القصص

عليه السالم على رغم همه آيدها و مشكالت و موانع به عّزت و قدرت   چنانكه حضرت يوسف-٢ 

به عّزت و قدرت خواهد ... ى مكرها و صلى اهللا عليه وآله نيز على رغم همه رسيد، پيامبر اسالم

 »لقد آان فى قصصهم عبرة«. رسيد

 »عبرة الولى االلباب«. گيرند ها، پند وعبرت مى  تنها خردمندان از داستان-٣ 

ما «.) يافتنى است، نه بافتنى. (هاى عينى و عبرت آموز است هاى قرآن، بيان واقعّيت  داستان-٤ 

 »آان حديثًا يفترى



 » آان حديثًا يفترىما... عبرة«.  گفتار راست و واقعى، تأثير عميق دارد- ٥ 

 »...تصديق اّلذى«.  قرآن با آتب آسمانى ديگر همسو است-٦ 

 »ٍء تفصيل آّل شى«.آند  قرآن، تمام نيازهاى انسان را مطرح مى-٧ 

 »هدًى«.  قرآن، هدايت محض است و آميخته با هيچ ضاللتى نيست- ٨ 

 »و رحمًة لقوم يؤمنونهدًى «. برند  تنها اهل ايمان از هدايت ورحمت قرآن بهره مى-٩ 

ولى دريافت نور و رحمت » عبرة الولى االلباب« نكته سنجى و درس گرفتن عقل الزم دارد؛ -١٠ 

 »لقوم يؤمنون«. الهى، ايمان نيز الزم دارد

عبرة «براى خردمندان، عبرت » آيات للسائلين« داستان يوسف براى جويندگان حقيقت، آيت -١١ 

 »هدًى و رحمًة لقوم يؤمنون«. ى هدايت و رحمت است  ايمان، مايهو براى اهل» الولى االلباب

  

 »الحمدلّله رّب العالمين  «

  

 ! خداوندا

 !ها صبور قرار بده ى ما را در شدائد و سختى عليه السالم، همه  به آبروى حضرت يعقوب

 ! خدايا

 !ايط حّساس، حفظ فرماها و شر ى ما را در حوادث، فتنه عليه السالم، همه  به آبروى حضرت يوسف

 ! خداوندا

را از ما راضى و خشنود فرما و به ما ) عّجل الّله تعالى فرجه الشريف( يوسف زهرا حضرت مهدى 

 .عليهم السالم مرحمت فرما زدايى از اهل بيت زدايى از قرآن و مظلومّيت توفيق مهجورّيت

  »   آمين رّب العالمين    «


