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 اعدم تصمیم حضرت یوسف برای زنا با زلیخ

 

 

 سرگذشت حضرت یوسف )ع(

 

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ للَّهُا یصَلَّ وَ ينَلَمِاْلعا بِّرَ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

. وأم اسرتان با هم امرروز تریامسال است و دو جر یر موضوعيروز اول بحث تفس

ه دو ک)ص(  اهللرسولالد ي. و بعد از میاسالم یصلان ایو جر یاسالم یاسيان سیجر

« غراللون نحن عنه»ه که قرآن است کل يمحض اص یان اسالمیجر ،سه روز قبل بوده

به  ،مينکیخار مه البته ما به اصلش التکور است یسالگرد هفده شهر ،یاسيان سیو جر

 ،میردارد قدم بروه بنا بک یم. و همان راهيه لرعش را مانند اصل انجام بدهکنیشرط ا

. و دو میبرردار شراااهللان یاسرالم یاست جمهروريس سيرا در تأس یحيصح یهاگام

لرم ظ یقرام انقالبره بره مک یسانک ازردن ظلم کسلب  .جابًایسلبًا و ا ؛مينکار ک یعدبُ

رون عرد از قربرا  یه عدل اسالمکجاب عدل ینند و اکینند و به نام اسالم ظلم مکیم

 را یالمومت اسکا حم ،ون نبوده استيها و روحاندست مسلمان ومتکه حک یمتماد

 .( باشدامر )عج یظهور ول یاز برا یانهيزم شاااهلل کهم انيتحقق بده

الد ي. مربرود صراد  )ع(الد امامي)ص( و م اهللرسولالد يدو سه روز قبل سالروز م

الد ياسرت، مر الد اسرالميالد نرور اسرت، مريالد سرور اسرت و مريه مک)ص(  اهللرسول

ز اسرت يآمز و التخراريآمسررور یاز برا 1«اْلوَحْي بِهِ خَتَمَ»ه کاست  یوحتاب کن یآخر

له يه به وسکها یروجکها، لتزها، ار و انحرالات، ضاللتکعد اصلش، ظلمات الدر بُ

ن یرموجب سرور ماست. ا ،د برطرف بشودیقرآن محمد و محمد قرآن برطرف شد و با

 هرذَا اتَّخَرذُوا قَروْمِي إِنَّ رَبِّ یا الرَّسُولُ قالَ وَ»ه ک یاست. و در بعد سلب یجابیعد ادر بُ
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ولَهُ وَ اللَّرهَ یُؤْذُونَ الَّذینَ إِنَّ» و هيقض این یصغرا عنوانبه 1«مَهْجُورًا اْلقُرْآنَ  لَعَرنَهُمُ رَسرُ

جره يه در نتکره يقضر یبرراک عنوانبره 2«ًامُهين عَذابًا لَهُمْ أَعَدَّ وَ اْلآخِرَةِ وَ الدُّْنيا لِي اللَّهُ

د مرا یرنرد. باکین مریزار است، به ما نفرريها بما مسلمان یها)ص( از حوزه اهللرسول

خودمران را برر محرور  یبره اصرطالا اسرالم یهاخودمان را و درس یهاوضع حوزه

قررار  ،ه قررآن اسرتکرمحور قرار داده برود و محرور رسرالتش برود  اهللرسوله کآنچه 

دت يرن پرچم معرلت و عقیه اکم یم. مسروريم و هم محزونیم. پس ما هم مسروريبده

ن یگر آخرره آغازک)ص(  اهللرسولله يحه به وسيح، معرلت صحياخال  صحح، يصح

ما سنتًا  یهاور نشده است و حوزهطنیه چرا اکم يبود شده است. و محزون یام ربانيپ

د يربع فیاز ابعراد گونراگون از قررآن شرر یر ابعراددام دکو سنتًا هر  عتًايعتًا و شيو ش

 هستند. 

 م.یردکرحرث بغمبرر اولروالعزم )ص( ينبوات بود، راجع بره پرنج پبه بحث ما راجع 

 یلبسر یدارا هرمه راجع به آنها بحث دارد. بحث مرا ک یات مقدساتیالبته بر محور آ

 یلهررگروار ابز یايره برر انبکر ییهراتهمرت سلبِ ؛ی. جنبه سلبیجابیبود و هم جنبه ا

ات يرثنات و ويحيات و مسريليد گفت اسررا یه باک یاتیمبنا روا یک :ر دو مبناباند زده

گونره نیرا یبنامه بر کبودند  ینادان و نالهم یهاا مسلمانیدشمنان اسالم و  ،هستند

 یايرا انبردنرد. نره تنهرکدار هکرا ل یبزرگوار اله یايساحات مقدسه انب یات جعلیروا

 یمبنرا ن )ص( را برييبالنخاتم یه حتکبل ،نداهه مادون نبوت بودکنها رسل جزا، نه ت

م یربرن مر یسريرا ماننرد ع یقبلر العزمون اوليو همچن یا سنیعه يات شیاز روا یبعض

ه کر یینراروا یهاو نوا )ع( نسبت م )ع(ين ابراهيبن عمران )ع( و همچن ی)ع(، موس

قربال   ،وده استاند و اغراض چه بنها دادهبه آ ،شودیهم داده نم یبه لسا  عاد یحت

 م. یردکعرض 

نهرا یا ین جنبره سرلبیر. در ابودها دروغ نیه اکم یردکرا ما بحث  ین جنبه سلبیا

ان مردم گفته و يه در مک یار و مطالبکات و الیمستند همان روا یک ؛دو مستند دارند

ف اسرتدلل یاز قرآن شرر یاتیجنبه متأسفانه به آ یکست. و انًا هياح معتقدنوشته و 

ه به ک ییو مقصرها ییهاو قاصر یو نادانان ینیو معاند ینيو منحرل یجهال ،نندکیم

انرًا ياتش، اگر هرم احیاستناد به آ یاز برا اش و ویاثبات وح یار ندارند از براکقرآن 
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 ،هراعهيانرًا شريهرا و احیننرد سرنکیاستدلل م یاتینقض است. به آ یدارند برا یارک

حًا یهررا صررریمنتهررا سررن ،)ص( معصرروم نبرروده اهللرسرروله کرر یالتیو تررأو یفرراتیتحر

 ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِيَْغفِرَ»م ينک سؤالها عهيند معصوم نبوده و اگر از شیگویم

 نهرای. اطرفنینها از ایا طرفک. آنها از آنند ذنب امتیگوین ذنب را میا 1«تَأَخَّرَ ما وَ

نهرا ینرد، اکی)ص( را ثابرت مر اهللرسروله عصمت ک یاتیطرف خالف نصوص آآناز 

و در بعرد اعمرال  یعرد رسرالتدر بُ یحتر ،ه معصروم باشردکره لزوم نردارد کند یگویم

ه دشرمنان بره آن کر یاتیرن آکول ،حرف درست است ،ند معصومیگوینها می. ایرسالت

نند کیم یمعن یورطات را یآن آ ،نييبالنخاتمنند بر عدم عصمت کیات استدلل میآ

گنراه،  ،نردکیمرمعنری ه ذنرب را گنراه کررد يرگیشان مروانه خندهیاشخاص د یه حتک

هرا، ن حررفیر. از اکذنب امتر یعنی «ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِيَْغفِرَ» کنان وليعص

 .ین جنبه سلبیا

مقام  یات بعضین روایا بعضی از هک یاتینند به رواکیباز استناد م ؛یجابیجنبه ا

ت يرر، الوهيت تدبي، الوهدرسانیت ميبه حد الوه ،دبریرا بالتر از رسالت م اهللرسول

 یاتيجعل اینها .زيه ا مه )ع( را نکبل ،)ص( را اهللرسولنه تنها  ،نیوکت تيع، الوهیتشر

ات یره از آکرننرد کیهم م یاتیانًا استناد به آي. و احن مفرّطٍ و مفرطيان بياست از غال

ننرد کیاسرتدلل مر یاتیبه آ یجابیدر جنب ا ،یه در جنب سلبکچنان ،خواهندیهم م

هرا را مرا ن بحرثیال. ين قبیا از ایت است ي)ص( در حد مقام ربوب اهللرسوله مقام ک

ن دو یرا یکری ازه کرم یه بعدًا منتقل به بحث معاد بشروکم. دو بحث مانده است یردک

ممراس اسرت برا بحرث نبروت  یگریجامع و د طوربا بحث نبوت است به بحث مماس

عبرارت اسرت از  ،جرامع طورنبوت بره یاست با وح قرآن. آنچه مماس یوح عنوانبه

ه اول ک( عمگر نسبت به آدم ) ،میردکه ما راجع به آنها بحث نک العزمیر اوليغ یايانب

نبودنرد ترا چره  ینب ،بعد رسول ،بودند شان نبیایه آغاز رسالت است، اکم یردکبحث 

 ه از خبر است،کاست  نبو ت یه اول وحید. چون پانمن الرسل باش العزمیاول از رسد

قردر ين اسرت رسرول عالکرمم ،ه دوم رسالت استیا نه. و پاین است مرسل باشد کمم

ه چهرارم یبوت و رلعت در مقام رسالت است. پاه نَکه سوم نبوت است یا نه. پایباشد 

ه کرن )ص( اسرت ييبالنخراتمه پرنجم یرهرم پا العرزمیان اوليرعزم اسرت و در م تیول
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در  ییهراه بحرثکر یآنچه خوبان همه دارند تو تنها دار .اايالنب یرسل و نبالرسول 

 م. یردکنه ما ين زمیا

لعرت در ر دارای یعنی ،نه رسالت ،اندنبوت یه داراک یبزرگوار اله یايان انبيدر م

نه متأسرفا ،هشد یشان الترا اتیهستند. نسبت به اوسف )ع( یحضرت  ،اندمقام رسالت

لمنثور از ادر  ،یعه از طرلي، شیعه و سنيات شیات. در روایدر روا لقط نه ،ريدر تفاس

ر يها و تفاسرینس یتیر روايو غ یتیر روايگر، تفاسیان از طرف ديجامع الب ،گریطرف د

ر ن دیرو ا وسرف )ع( زدنردیساحت مقردس به  یها اتهاماتعهيش یتیر روايو غ یتیروا

رند. ينها متحیا ،حرف بزند یسکاگر بر خالف آنها  یه حتکمغزها و در اذهان پر شده 

اسرت  یاورهن تنهرا سریا ،مينکیه باز مکوسف را یم و سوره يما در خدمت قرآن هست

ن یست. در ا( اعوسف )یشود گفت نود و چند درصدش قصه یقًا ميا تحقیبًا یه تقرک

 ،(وسرف )عیاند بره ه تهمت زدهکردم کادداشت یات یرا از آ یوسف من مواضعیقصه 

نره در  .یاتیرآ و هرم متأسرفانه بره اسرتناد بره یعه و سرنيشر یاتیرهم به استناد به روا

د و نه ردنکنقل  طورنيهم ،ا نهیتاب اهلل کا موالق است با یه آکردند کق يات تحقیروا

 ردند. کها ( اهانتعوسف )یات نسبت به ین آیا یه بر مبناک یاتیدر آ

 لَقَردْ وَ»ایرن آیره: از جملره  ،(عوسرف )یه مورد تهمت واقرع شرده اسرت ک یموارد

 لَلَمَّرا عَلَريْهِنَّ اْخررُ ْ قالَتِ وَ»: 31ه یدوم آ 1«رَبِّهِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ل لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت

 نرا ٍ أَنَّهُ ظَنَّ لِلَّذي قالَ وَ»: وسفیسوره  42ه یبعد هم آ ،«أَیْدِیَهُنَّ عْنَقَطَّ وَ أَْكبَرْنَهُ رَأَیْنَهُ

جْنِ لِي لَلَبِثَ رَبِّهِ ذِْكرَ الشَّيْطانُ لَأَْنساهُ رَبِّكَ عِْندَ اْذكُرْني مِْنهُمَا عَ السرِّ نينَ بِضرْ ن یرا« سرِ

 إِنِّري اْلرأَرْضِ خَرزا ِنِ عَلر  اجْعَْلني قالَ» :وسفیسوره  55ه یآ ،هین آيچهارم ه سوم.یآ

 إِنَّكُرمْ اْلعيررُ أَیَّتُهَرا»بعدش هرم « أَخيهِ رَحْلِ لي السِّقایَةَ جَعَلَ» :گریه دیآ« عَليمٌ حَفيظٌ

 حِمْرلُ بِهِ جااَ لِمَنْ وَ اْلمَلِكِ صُواعَ نَْفقِدُ قالُوا» :71ه یبعد آ .بود 70ه ین آیا« لَسارِقُونَ

بعد  خوانم،آیات را میالبته « الظَّالِمينَ نَجْزِي كَذلِكَ» :75ه یبعد آ .«زَعيمٌ بِهِ أَنَا وَ بَعيرٍ

رَ َ لَقَردْ یَسْرِ ْ إِنْ قالُوا»: 77ه یم. بعد آينکیبحث م : 99ه یربعرد آ« قَبْرلُ مِرنْ لَرهُ أَخٌ سرَ

 اْلعَررْشِ عَلَ  أَبَوَیْهِ رَلَعَ وَ» :بعد از چند جمله« أَبَوَیْهِ إِلَيْهِ آوى یُوسُفَ عَل  دَخَلُوا لَلَمَّا»

ترًا یتًا و متأسفانه آیوسف روایه که در سوره مبارکاست  یاتین آیا 2«سُجَّدًا لَهُ خَرُّوا وَ
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ق )ع( زدند. و حال یوسف صدیغلط را به  یهان نسبتیات بدترین آیبدون توجه به ا

 ند. کیطرد م را هان تهمتیا عدات در هفت بُیموارد نصوص آ یه در بعضکنیا

وسف، البته یسوره  24ه یآ« رَبِّهِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ل لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ» :اول

ه کراسرت  یانیرن در جریرا« بِرهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ» :24ه ید لرمود. آير مطالعه خواهيدر تفس

وسرف )ع( یبره خرا نسربت يزه شرهوت از زليرن مراحرل شرهوت و غلبره و انگیدتریشد

کرار مرردی از او  ،ز مصرر برودیره عزکرخرا يشروهر زل -1 اتیحاصل شد. بر حسب روا

ن یره زنرا و اين قضریبنابرا که بود،مشر -3با بود. یار جوان و زيخا بسيزل -2آمد. نمی

 مَلَركٌ إِلَّ هرذا إِنْ»ه کربرا یار زيار بسريجروان بسر یک -4مطرا نبود.  او یها براحرف

 هفته او شرده برود و هرر چريخرا هرم شريزنان درجه اول مصر و خود زلگفتند  1«كَریمٌ

لرراهم شرده  یورط ی. مقدماتاست ین مرحله بعدیا .رلتیر بار نمیوسف زیرد کیم

نرد، زمران کیلرر  مر یند اسرت. چرون معاصرکنجا یعصمت ا یمنها یه قدرت بشرک

ا هرم لرر  نها بیا ،اني، حال عصیت، حال عاصينه معصيت، زميان معصکت، ميمعص

ن گناهش یا ،الحرام نماز واجب نخواندرمه و در مسجدکه مکنند. اگر انسان در مکیم

 ترأثيرگرر. زمران یمعلروم اسرت د ،س نخواندیگر در پارید یه در جاکنیشتر است تا ايب

 دارد.  تأثيراجات شخص ياحت دارد، تأثيردارد، حالت شخص  تأثيرنه يدارد، زم

لروران شرهوت در  یبه قردر ،وسفیم در سوره ينکیده مات استفایآنچه را ما از آ

ت خاصره یق )ع( اگر عنایوسف صدیه کن بود یه حداقل اکبود  ین قوينجا در طرلیا

 یرک یرکرل یرک ؛، هرمّیه عملرکنینه ا ،ردکیم را انین جریا همّ ،ه نبوديعصمت ربان

 وَ» بلکه بود،ن همّ ، لقطريخا خين نسبت به زلکول .آمدیوسف )ع( میدر ذهن  یاليخ

ه کروسرف را گرلرت یه قرید یره برکرنیل است بر ايدل« اْلبابَ اسْتَبَقَا وَ» 2،«اْلبابَ اسْتَبَقَا

 مِرنْ قَميصَهُ قَدَّْت وَ»ه مفر باشد ک یدر حال لرار به طرف دررد، کوسف لرار ین، يچن

خا مهم يزل یزیقدر گالوز شد، آنیگالو یعنی ،ردکوسف را از پشت پاره یراهن يپ 3«دُبُرٍ

 وسف از پشت پاره شد. پرس هرمّیراهن يًا پيوسف مبتال به لرار شد و ثانیه اول  کبود 

 یزيرم اسرت، اگرر چيتصرم هرمّ« بِهِ هَمَّْت لَقَدْ»نبود.  یميو هم تصم یاليخا هم خيزل

 ،نردکیه انسان مک یگر، چون هر عملیشود؟ عمل دیم هچ ،رديرا نگ یميتصم یجلو

                                                           

 . 31همان، آیه . 1

 . 25همان، آیه . 2
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درصرد مش صددرصرد نباشرد دنبرالش عمرل صدياگر انسان تصرم .دريم بگيد تصمیبا

خواهرد یه مرک یمقدمات آن عمل یعنی ،درصد استم صدير از تصميد. هم تعبیآینم

 یتمرام مقردمات لرراهم اسرت. قصرر خرال ،انجام بدهرد -رندهيگميتصم-شخص هام 

 ،ه اسرتکن زن هرم مشرریراباسرت و... یار زين جروان بسریرا ،اسرت یاست، شهوت قو

( تحرت عوسرف )ی ،ن پسرریره اکرن زن صددرصد است. اضاله بر آنیم اين تصمیبنابرا

 ،آوردنرد و دنردید خریرزرخر عنوانبه ،غالم مثال  آوردند عنوانبه، است ن زنینترل اک

حاصرل  یو برون یل ابعاد درونکر ن زن دیا ن همّیقصر هم بسته است. بنابرا یدرها

اگرر م صددرصد برود، يتصم یدرصد. وقتصد ميعبارت است از تصم ن همّیاست. و ا

 یبشرود. مرانع ید عملریرم باين تصرمیرا ،نباشد صددرصدم ين تصمیدر برابر ا یمانع

درصرد عمرل  ،ترر باشردینرد. هرر مقردار مرانع قروکیمر یريآن مانع جلوگ طبعًا ،باشد

 متر خواهد شد. ک یميتصم

منصررف  ت و بعردم گرلريه تصرمکست يم نيلقط تصم خا همّين از طرف زلیبنابرا

د کيرتأ« قرد»د، يرکتأ یرکلم « لَقَدْ وَ»بود  صددرصدم يخا تصمير، از طرف زلينخ ،شد

اسررت.  صرردصددرم يتصررم ه هررمّکررنیا یبرررا .هررم سرروم« هَمَّررْت»خررود « هَمَّررْت» ،دوم

 یدات بعریرر آه دکرنیما اکع(. وسف )یرد به کخا اهتمام يحتمًا و حتمًا زل صددرصد

 ر برابررده در جلروت کربل ،تر است. نه تنهرا در خلروتروشنتر و ن مطلب درخشانیا

 هن چرایرآقا« هِبِر هَمَّرْت لَقَردْ وَ»ن یرشرد. ا ین مطلرب عملریرباز مصر هرم ازنان هوس

عه ينجا شریانند. آن وقت کیرا توجه نم« ل لَوْ»گر ید ،«بِها هَمَّ وَ»ند یگویند؟ میگویم

«. مَّهَر»نرد یگویمر« ل لَروْ»ننرد از کیمر ها اصرال  غفلرتیسن ،با هم لر  دارند یو سن

ه کرگرلرت  ميخرا تصرميه زلکرنرد یگویمر ،ندیگویمطور اینر نوعًاََ يها در تفاسعهيش

 ميتصرم ،رلرتگ یگرریم ديوسرف تصرمی« بِهرا هَمَّ وَ»اما  ،شاندکوسف را به لحشاا بی

 فررندو « بِها مَّهَ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»د؟ یآیجا درمکن حرف از یا .شدکخا را بيگرلت زل

اهتمرام  یلراوّ یعنری .ردکآن هم اهتمام  ،رد در دعواکن اهتمام یا ،نندکیبا هم دعوا م

 وَ»است.  محور یکر ست. اهتمام بين نیند، اکرد لرار کاهتمام  یبزند و دوم را رد اوک

 یان جنسریرجر و م عمل لحشااز شدن و انجاینه گالويدر زم« بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ

نرد: یگویهرا مریوسرف سرنی در موردمبرم. آن وقت خا، يزل در مورد« بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»

هرم  یقتروجيب است. نند. و این عکیرا توجه نم« ل لَوْ»گر ید ،ردکشان اهتمام یا ،بله

ر مطلرب د نیردًا ايچون تقل، تأمل داشتند. «ل لَوْ»گویيم ، میمينکیه با آنها بحث مک

 «. بِها هَمَّ»ه بله کشان آمده بود ذهن
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 همّ» ینعی« بِها هَمَّ»ند یگویم التند.میاز آن طرف نوعًا  ؟نندکیار مک هها چعهيش

جرام ان یارکرت خواسر و ز شردیربرا انسران گالو ی؟ اگر زن«قتلهای»چرا « قتلهایبها أن 

 عنروانبره. اگر ستين موجب قتل که؟ شدکب بدهد، انسان باید لرار کند و نگذارد، چرا

م ه غالک یوسفیتواند یمگر م یشت؟ وانگهکشود یرا م کیمگر هر مشر ،است کاشرا

ا؟ مگرر رخرا يشرد زلکب و نردکاهتمرام  ،سرتين یسکدر قصر  ،خاستيد منزل زلیزرخر

نهرا یا .گر اسرتیز ديمطلب چ ،مينکه ما توجه ی؟ اگر به متن آیزيچ چنينان دارد کام

گرر یز دي. قرآن چطورنیا طرفنیعه از ايش ،طورنیا طرفا از آنهیند؟ سنیگویم هچ

 اینجرا« بِهرا هَرمَّ وَ»ق. ن مسرلم و محقریرا« بِرهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»د: یلرماید، قرآن میگویم

« قردل»گرر ید« هرابِ هَرمَّ«. »بِهرا هَرمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»ندارد. « لقد»دومی  ندارد،« لقد»

 یعردخرا سره بُيلز بررای« بِرهِ هَمَّرْت»عد اسرت بُ یکاست. لقط « لقد»ون ندارد، آن بد

« هرابِ هَرمَّ وَ»ن کرد دوم. ولکيرتأ« قد»د، کيتأ یک« رلَ» است. یم قطعيتصم« همّ» ،است

 مَّْتهَ لَقَدْ وَ». شودطف نمیعقبل دیگر « بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت» .«مَّهَ»واو عطف است به 

 «.ابِه هَمَّ وَ بِهِ

توانرد یمر یم. بشر تا مقردارينکیبحث م« ل وْلَ»ن جا قبل از يرا هم« بِها هَمَّ»ن یا

هرا از درون و از وقرت ین بعضرکرم، ولیرد. داريبگ یشهواتش را با قدرت بشر یجلو

ن بشرر یرا قردرت بشرریِ هکراسرت  یورطنها یان و خود شهوت و اکبرون و زمان و م

ميرل لقرط،  نرد،کميلی پيدا ه کن است ید، حداقل اريجلو بگ کهنیند است از اک قدرت

 یآن مقرام عرال ومقام طهارت و نزاهرت آن  یه داراکوسف ی. یعمل خارجنه اینکه 

ن یرا« رَبِّرهِ بُرْهرانَ رَأى أَنْ ل لَروْ»ه کرم ينکیم بحث میدار یعصمت ربان یمنها ،است

 یرکد اسرت، عرچنرد بُ یه هرم دارايره اسرت و عصرمت ربانيربرهان ربره عصرمت ربان

 یالکر یولر ،وسف داده شده استیه از طرف خداوند به جناب کاست  هيعصمت ربان

ه نره کر ییه در جاهراکرن اسرت یرا دوم یعصرمت ربران ست؛ عصمت ربانيه درونی.ين

 ،سرتياز گنراه ن یريجلروگ یاز بررا یالکره متصرله يرو نه عصمت ربان یعصمت بشر

 اهللرسرولم. مرثال  راجرع بره یاد دارینمونه ز و شودیه منفصله متوجه ميعصمت ربان

ت دوم اسرت، يرتثب« تَبَّرثَ» 1«قَليال  شَيْئًا إِلَيْهِمْ تَرْكَنُ كِدْتَ لَقَدْ ثَبَّْتناكَ أَنْ ل لَوْ وَ»)ص( 

القرردس و عصررمت را برره ه خداونررد مقررام رواکرراسررت  یمقررام عصررمت ،بررت اوليتث

هرا آنقردر مطلرب وقت یست. بعضين یالکن یا، از اول تا آخر. ن داده استييبالنخاتم

                                                           

 . 74ارساء، آیه  .1
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ه يره نه تنها عصرمت ربانکرد يگیند و او  مکیدا ميان عمق پیرود، آنقدر جریبال م

 ،سرتين یالکر یه معلروم اسرت، عصرمت بشررکر یعصرمت بشرر ،ستين یالکمتصله 

ت يراگرر مرا تثب« ثَبَّْتنراكَ أَنْ ل لَوْ وَ»ست. اینجا باید ين یالکه متصله هم يعصمت ربان

يْئًا إِلَريْهِمْ تَررْكَنُ كِردْتَ لَقَردْ»گراه رسرالت ترو را یم جایردکیم نمکم و محیردکینم  شرَ

ه متصله يعصمت ربان ین محمد )ص( دارایااگر «. قَليال  شَيْئًا»هم « كِدْتَ»هم « قَليال 

آمد. « كِدْتَ»آمد، « قد»آمد، « رلَ»نجا یاما ا هم نبود.« كِدْتَ» ،نبود« قد» ،نبود« رلَ»نبود، 

ن یره اکرنیا یگفرت بررایمرمقرام ممتراز نبرود،  ین محمد )ص( دارایه اک یدر صورت

سرازش  یمقردار یک و میشویل میمتما به آنها یمقدار یک ند،اوريمان بین اکيمشر

« ل وْلَر»ن کر. ولبدهيمد توجه ينها را به اسالم و توحیه اکنیا یبرا ه؟چ یبرام، ينکیم

 كِردْتَ لَقَردْ ثَبَّْتنراكَ أَنْ ل لَروْ وَ» ؛اهللرسرولو نسربت بره  وسف )ع(ینجا نسبت به یدر ا

يْئًا»، یشردیواقرع مر، نره اینکره یشردیمر یرکنزد« كِدْتَ»، «قَليال  شَيْئًا إِلَيْهِمْ تَرْكَنُ  شرَ

است.  یمقام عال برای اینست، يگران نید برای« قَليال  شَيْئًا»ن یو ا« كِدْتَ»ن یا .«قَليال 

 یه حترکرغمبرر را نگره داشرت يپ ،اسرت ةه عصمت لرو  العصرمک یربان تين تثبکول

ند به حرف کنه، اعتماد  ،بشود کمشر رکونی کهند. نه کدا نيون پکهم ر «قَليال  شَيْئًا»

 اورند. يمان بیامهلت بدهد، این مشرکين  یمقدار یکغمبر يه اگر پکن کين مشریا

 ،شهوت است یبه طبع بشر یعنی« بِها هَمَّ وَ»، «بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»نجا یدر ا

باسرت، جروان اسرت، یسرت، زن زيهرم در خانره ن یسرکوسف، یاست در  یغرور جوان

ان یراهتمرام بره جر یِو برونر یدات درونیؤتمام م آید و غيره.کاری از شوهرش برنمی

 یاگرر مرانع ،ق برودمحقر« بِرهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»خا ينجا هست. اما راجع به زلیدر ا یجنس

ه که است. محال بود يلو امتناع« رَبِّهِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ل لَوْ»وسف ی به ن راجعيکول .نبود

ه يرند بود، عصرمت ربانکه ینجا عصمت بشریند. در اکن کمک وسف راینجا یخداوند ا

ا، يردارد در مرحله عل یه درصدیند بود. عصمت بشرک ،ستين یالکه ک یدر نقطه اول

 ه عردول دارنرد،کر یمثل عدالت، عردالت ...هیموارد عصمت بشر ین است در بعضکمم

هرا وقرت یتوانرد باشرد. بعضرینم یل معاصکن عدالت بر یا ،ه استین عصمت بشریا

را  یرياز جلروگ یه درصردیشرود. عصرمت بشررین غر  میه اکاست  یورت طيمعص

 یدر بعضر لبترهاسرت. ين صددرصرد ،دارد یهرم درصرد یه درونريردارد. عصمت ربان

 یه هجروم معاصرکر یاز شرهوات و معاصر ین در بعضرکاست. ول صددرصد یمعاص

ه کرره يرره اول  و عصررمت ربانینجررا عصررمت بشررریا و مؤیرردات،اسررت از درون و برررون 
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 کمرکه بعردًا در مرحلره دوم يعصمت ربان بایدند است. کن یا ،ًايست ثانين صددرصد

 ور است. طنیوسف ایم نسبت به نجا هیبشود. در ا صددرصدن عصمت یه اکند ک

برا  رؤیرت؟ سرتيت چیرت حاصرل نبرود. رؤیبر لرض محال اگر رؤ« رَأى أَنْ ل لَوْ»

دید عکس یعقوب بالی اتا  اسرت و دارد ه کات دارد یروا یه در بعضکچشم است؟ 

د؟ در يرزنید مریاست شما دار ین چه حرلیا کند.انگشت به دندان یوسف را نگاه می

عقوب یس کعقوب است، عی« رَبِّهِ بُرْهانَ»ه کوارد است  یعه و سنيات شیااز رو یبعض

 ،یمقرام عصرمت درونر ،مان به ربیا یعنی؟ باف بودد، یعنی یوسف آنقدر خيالیرا د

ابراا  یسرکس کراز ع یعراد یهراآدم !س اسرتکربرهان رب ع ،ستينها برهان رب نیا

و  وب آن برال متصرور شردکه عکس جناب یعقرد ین دیست. اين یس مطلبکع ،ندارند

هرا ن حرفیرا !ینکیم« هابِ مَّهَ» یدارتو وسف ی یه اکگزد یانگشت به دندان دارد م

سرت؟ يچ اايرن نسبت بره انبيالعالمت ربي؟ اول  ربوبستي. برهان رب چاست شدرسنا

ع و غيره. ق، شريه رحمت، تولکن است یگر اید ین نسبت به بشرهايالعالمت ربيربوب

 ،هر قدر درجه نبروت برالتر باشرد ،اا در درجه نبوت استيت نسبت به انبيبوبن رکول

برهران وسرف ی ،دارد یه نبرکر «رَبِّرهِ بُرْهرانَ»ت حق نسبت بره آنهرا برالتر اسرت. يربوب

 1«نَاْلمُْخلَصري عِبادِنَرا مِرنْ إِنَّرهُ»دارد  ی، برهان نبوتی، برهان رسالتی، برهان عقلیلطر

دام کر بره پرس د.انداختنر این جریان در چاه بود، در چراه کره نها گذشته است.یهمه ا

، بعد از برهران ی، بعد از برهان عقلیبعد از برهان لطر یعنیا  دارد؟ ياحت برهان رب

ا  يرحرال احت ،ص شده اسرتمخلَوسف یه ک ینبوت ی، بعد از برهان وحیرسالت یوح

ه يرا عصرمت رباننجریبرهران رب در ا ،رد. نرهيرعقروب دسرت گراز بگیه جنراب کدارد 

دا يربرود اهتمرام پ یرکه نزدکر یینجایدر ا« ةيالربان ةته العصمکادر»ه کمنفصله است 

 ند. کدا يند و عزم پکدا يم پيتصم صددرصده کبود  یکند، نزدک

م یيرا بگرو «رَأى»ن یره اکرنیه است. نره اينجا عصمت ربانین برهان رب در ایبنابرا

 یآن هرم بررا ،سرتين یدنیربرا چشرم د ن رباست. برها« رَبصَأ»د. آن یدس را کعه ک

خودشران  یمعجرزات بررا ،دارنرد یاا معجزاتريوسف )ع(. اگر انبیمانند جناب  ایینب

 یبرهان محسوس دارند، عصا را موس ،دارند یمردم است. اگر برهان حس یبرا ،ستين

 ،خرودش نبروت دارد ست،يخودش ن ین برایا ،شودیا چه میشود یاندازد اژدها میم

ن یراگرر ا ،نرديخواهرد برهران رب ببینجا میه در اکوسف یگران است. جناب ید یبرا

                                                           

 . 24ف، آیه یوس .1
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ه کرخواهرد معجرزه نشران بدهرد یست، مين معجزه نی؟ اهچ یمعجزه برا ،معجزه است

ه کره اسرت يرنجرا عصرمت ربانیر، در ايرسرت. نخيها نن حرفیا ؟خا مسلمان بشوديزل

 ین لطرريبه اضاله بر آن براهوسف )ع( یقلب جناب  یعنی ؛است یقلب رؤیتش رؤیت

ه برهران کرخواهرد یمر ]...[و عصمت متصله برهان  یو برهان عصمت درون یعقل و

وسرف )ع( یجناب  نيز همّ یه حتکباشد  ید خاص ربانیيه تأکعصمت منفصله باشد 

 خا نداشته باشد. ينسبت به زل

د اسرت، يربع« کذلکر»، «كَرذلِكَ رَبِّرهِ انَبُرْه رَأى أَنْ ل لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»

رب برهان خود  ،ن عظمتیاست. با ا یعد مقامبُ نيست، یعد زمانبُ ،ستين یانکعد مبُ

رِفَلِ»رش کردهرد در قلربش و در عمرق لیوسف ارا ه میرا به  ار خداسرت، نره کر« نَصرْ

؟ سرتيسوا چ عد لحشاا.، باول سوا است 1«اْلفَحْشااَ وَ السُّواَ عَْنهُ نَْصرِفَلِ»، «صرفيل»

هرم خرود عمرل را.  و ن برردهيرا از بر هرم هرمّ است. عملاست، لحشاا خود سوا همّ 

ر يخرا جلروگيلحشاا را هم زل ،صددرصدنان ياطم ؛همّ داد،انجام را  خا سواين زلکول

نجرا تحقرق یه لحشاا در اکوسف را نجات داد یرد و خداوند کوسف لرار یه کبل ،نشد

 ند. کندا يپ

واَ عَْنرهُ لِنَْصرِفَ لِكَكَذ»  یرک« ْخلَصرينَاْلمُ بادِنَراعِ مِرنْ نَّرهُإِ» چررا؟« اْلفَحْشرااَ وَ السرُّ

ازه قدرت به اند یعنی ؛است مخلِص است یمرتبه عبد یکمخلَص.  یکم یمخلِص دار

ه کر یسرت. وقترين صددرصرد ،نرد اسرتکقدرت بشرر  یول ،و توان خود اخالص دارد

ه کرنرد کیمروارد خداونرد او را مخلَرص مر یدر بعضر ،ديه رسرياخالص به مرحله عال

ال . قبل قب« انک» «ْلمُْخلَصينَا عِبادِنَا مِنْ إِنَّهُ»غمبر. ير پيا غیغمبر يا پیند کیمعصومش م

 .«رَبِّهِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ل لَوْ بِها هَمَّ»ه کنیاز ا

 «.عِبادِنَا مِنْ إِنَّهُ»ندارد « انک»-

وسرف محققرًا از عبراد یجناب « اْلمُْخلَصينَ عِبادِنَا مِنْ إِنَّهُ» .ق استمحق« إِنَّهُ 4» -

« هرابِ هَرمَّ»ه کر یوقتراز گر، ید« هابِ هَمَّ»ه ک ی؟ از آن وقتچه زمانین است، از يمخلص

نجا خداونرد یدر ا ،وسف در چاه التادی یاست و قبال  هم وقت« اْلمُْخلَصينَ عِبادِنَا مِنْ»

ن يوسررف از عبرراد مخلصرریه جنرراب کرردارد  یاتیرراد. و قرربال  آرسررالت د یبرره او وحرر

، استگار دن پرورياز عباد مخلص ن همّیقبل از ا که وسفی. است پروردگار قرار گرلته

 ید داشرته باشرد. چررا؟ بررایروسف نبایت يمنالات با آن مقام مخلص ن همّین ایبنابرا
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 ،نرد شردکوسف ی ینه درويند شد و اگر عصمت ربانکوسف ی یه اگر عصمت بشرکنیا

رد کررا عصمت محقق  یبرهان رب آمد و عصمت درون« رَبِّهِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ل لَوْ»اما 

 هرگز حاصل نشد.  ن همّیو ا

شران یه اکرنی( از اوسرف )عیم بر برا ت ساحت قدس ینجا ما هفت شاهد داریدر ا

و چه اهتمرام بره  ندارد یربط ،ه غلط استکرده باشد. چه اهتمام به قتل او کاهتمام 

طان يخا شاهد است، شيز شاهد است، زلیرده باشد. خدا شاهد است، عزکعمل لحشاا 

 یسرکه هفت شاهد اسرت. آن کوسف یطان شاهد است بر برا ت يشاهد است، خود ش

ه جمرع شردند همره شراهدند. کمصر  یهاشاهد است، زن 1«أَهْلِها مِنْ شاهِدٌ شَهِدَ»ه ک

شرما ه کر ین مزخرلراتیره اکر( عوسرف )یم برر برا رت یررهفت شاهد از نرص قررآن دا

و  یحيو مسر یليات اسررا یراز روا یشرما برر حسرب بعضر یول ،د دروغ استیيگویم

ن هفرت شراهد را شرما یرمرثال  نشرد. ا یول ،م گرلتيوسف تصمی ،بله :دیيگویم یوثن

 كرل مرع هنا و»م: ينوشت طورنینجا ایما ا .دیيلرمایر مشاهده ميمفصل در تفس طوربه

 لري ساروا المحدثين من آخرین و الحدثاا، و القدام  المفسرین من زمرة نرى األس 

در پراورقی نقرل  2«برراا منهرا المحرلرة التورات حت  التي اإلسرا يليات وراا( ع) همّه

ن نسربت زشرت را ترورات هرم بره یردهرد، این نسبت زشرت را نمریا هم . توراتکردم

ه بدتر از تورات محرف ک یاتینها روایا یول ،ف شدهیه تحرکن تورات یا ،وسف ندادهی

 ردند. کعتًا و سنتًا نقل ينها شیاست، ا

د شرهوت یرگویت مریروا« یزةغرال ها ج الخطيرة الحلقة هذه لي یوسف مصورین»

 لاللّره الشرهوة، مرا ج» .«هرابِ مَّهَر»ه کررد کرلبره و غرد کغلبه  و ردکقدر غلبه وسف آنی

ا یرخداوند نشان داد برهران خرودش را  !دیگویت میروا« ندلعی لال منه ببرهان یدلعه

د یروسرف شرهوت خرود را بایشرود، ینره نمر :وسف گفتی ه،ا هر چیعقوب را یس کع

د یند یاخدا چاره« أنامله من شهوته أخر  حت » د.یگویم این را تیروا ،انجام بدهد

 ،دیرآیمرنرون يرانگشت ب کشهوت از نوجز اینکه شهوت یوسف را از نوک انگشت... 

ه برهران کرخداونرد  یعنرید. يگرر زورش نرسریخردا د !دیرآیمرگری بيررون ید یاز جا

 .ديزورش نرسر ،بررود  کنرارهرمّ یلرک طوربرهباید ن برهان یخودش را نشان داد و با ا

خرودش را  ،د گناهران بنردگان را ببخشرديه خردا زورش نرسرکرها یحيه مسيمثل قض
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 مرن شرهوته أخرر  حتر »نشروند.  ملعرونه آنها کد رک ملعونرد، خود را کم دار يتسل

رد و کرن گرر هرمّیآمرد و درون يربش یهراه از انگشرتکوسف یشد؟ شهوت  هچ« أنامله

از صرلب  ،امدنرديوسرف نیاز صلب اا يو لذا انب :ت داردیآن وقت بعد روارد، کن یارک

نجرا یاف محروم شد. در چند جهت محروم شد؛ یکی اینکه وسی ،آن چند برادر آمدند

گوش به حرف خدا و برهران رب نرداد و خردا  یه حتکبود  یار قويلوران شهوت بس

وسرف بره پردر و یه جناب کگر ید یها. تهمتدرآورد انگشتانش کرا از نو او شهوت

 رَلَرعَ وَ» :دیرگوین. قررآن مریيپدر و مادر پرا ،تخت بود ی، خودش بالکرداهانت  مادر

 ،خالف نص قرآن است متأسرفانه روایاتی یعنیتخت.  یلپدر و مادر را برد با 1«هِأَبَوَیْ

بره قررآن  یولر ،ميچسبیات میبه روا یوضع یکدام به کها هر یها و آن سنعهيما ش

 م. یتوجه ندار

ا کرمت یه روکرا گذاشرته کرحرال مت 2«المخردع سقف لي یعقوب أبيه هيئة یرى و»

 إصبعه عل  عاضًا»ا و بالش کن متیا یآن بال انجام بدهند، سقف مخدع؛ یارکبروند 

ه انگشرتش را دارد گراز کرد یرن صرورتش را دیا؟ «به یندّد»س کع رآخ«. به یندّد بفمه

 الرذكر مرن آي عليهرا كتبرت لوحرات و»نرد. کار را نکن یوسف ای :دیگویرد و ميگیم

ات خداوند در یآ ،نبود یوسف در قلبش وحیه کنیبرهان، مثل ا یکن هم یا« الحكيم

 تؤنّبره»ن. کرار را نکن یوسف ایه کنوشته  یاتیآ کیند يد با چشم ببیه باک قلبش نبود

« أناملره مرن شرهوته خرجرت حتر »رود و لذا یر بار نمیباز هم ز« یرتدع لال تردعه و

 نند. کیان نقل مین جریدر ا یعه و سنيه شکاست  یاتین مختصر روایا

 و! الصردیق یوسرف بحق ااالمكر النكراا األسطورات من تلك و هذه أمثال إل  و»

دهنرد یهمره شرهادت مر «بينهما عوان و عدو و صدیق بين برااته عل  سبع شهود هنا

رِفَ كَرذلِكَ»: لبرااتره شراهد اوّل تعرال  لاللّره»ا. هرن حررفیه ايعل واَ عَْنرهُ لِنَصرْ  وَ السرُّ

بره  ن چطور هرمّیاست، ه مخلَص اک یسکنجا، یا ««اْلمُْخلَصِينَ عِبادِنَا مِنْ إِنَّهُ اْلفَحْشااَ

اگر مخلِرص  ،ندکصاف  او را دهيشود خدا زورش نرسیپس معلوم م ؟ندکیت ميمعص

ناهُمْ»رده کره خداوند خالص ک یسک یول است. یگریمطلب دبود،  خداونرد  3«أَْخلَصرْ

آن وقت  ،شهوات ر شهوات و همّکل شهوات و لکرده از کرده و خالص که اخالص ک
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انگشرتانش شرهوتش را  کشرود از نرویه خدا مجبور مرکدازد انیم شانهوسف ینجا یا

رِفَ كَذلِكَ»: لبرااته شاهد اوّل تعال  لاللّه»اورد. يبرون يب واَ عَْنرهُ لِنَصرْ  اْلفَحْشرااَ وَ السرُّ

 رَأى أَنْ ل لَروْ بِهرا هَرمَّ وَ» بهرا الهرمّ سوا عنه صرف ما بعد «اْلمُْخلَصِينَ عِبادِنَا مِنْ إِنَّهُ

ه عصرمت کهر دو را خداوند با برهان  ،است، لحشاا عمل است سوا همّ« «رَبِّهِ نَبُرْها

 إِنَّهُ»: سلطانه و الشيطان غوایة من هو و السوا أسوا من همّ هكذا أن ریب ل و»است. 

 یسکبه تا چه رسد  «(99: 16) «یَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ عَل  وَ آمَنُوا الَّذِینَ عَلَ  سُْلطانٌ لَهُ لَيْسَ

 عِبادِنَررا مِررنْ إِنَّررهُ»: مررنهم یوسررف و المخلصررون ألضررلهم مررن و»ه مخلررص باشررد. کرر

 وسف همّیه کد یيگویه مکشما « 1«نَْفسِي عَنْ راوَدَْتنِي هِيَ» ثان شاهد و! «اْلمُْخلَصِينَ

 شرانه برالرد و کرعقروب گروش نیس کرع بره رد وکرد و برهان رب آمد گوش نکبه او 

ن حررف را یرخرا ايزل یحتر ،را بيرون آوردش خداوند شهوت یهاتاز انگش و انداخت

 خا. ين حرف زلیا« نَْفسِي عَنْ راوَدَْتنِي هِيَ» :دیگویخا ميزند. زلینم

بُ كَيْدَهُنَّ عَنِّي تَْصرِفْ إِلَّ وَ إِلَيْهِ یَدْعُونَني مِمَّا إِلَيَّ أَحَبُّ السِّجْنُ رَبِّ»  وَ إِلَريْهِنَّ أَصرْ

زن  یرک ،چيه هرکرخا يزل 2«كَيْدَهُنَّ عَْنهُ لَصَرَفَ رَبُّهُ لَهُ لَاسْتَجابَ*  اْلجاهِلينَ مِنَ أَكُنْ

خرورد، ، وقتری از یرک زن لریرب نمیجمع شردندقاهره شهر  زیبای یهابود، تمام زن

دارد بره خرودش توجره  کره زن اسرت یرک. اگرر ممکن است از چند زن لریرب خرورد

زیبا اسرت زن  ههر چ طورنياگر هم کنيولتوجه نکند.  نجاین است در اکمم ،دهدیم

چرون « السِّجْنُ رَبِّ»د یگویوسف مینجا یرود. در اینجا شهوت بالتر میاجمع بشود، 

جْنُ رَبِّ»ا زندان. ی میا برويا بیخا گفت يزل ،ردکد یتهد زنردان ترن بهترر اسرت از « السرِّ

 آنجراآن وقرت در ، طرور اسرتنیه وضعش اک یوسفی ..ستم.يزندان روا، من حاضر ن

 م.یردکه قبال  نقل ک یو آن مطالب« هابِ مَّهَ»

« هرابِ مَّهَر»ه کرسرت يانرت نيمگرر خ 3«بِاْلغَيْبِ أَخُْنهُ لَمْ أَنِّي لِيَعْلَمَ ذلِكَ»ن يو همچن

 اللَّرهَ أَنَّ وَ بِاْلغَيْبِ أَخُْنهُ لَمْ أَنِّي»یعنی عزیز « لِيَعْلَمَ ذلِكَ» :دیگویوسف می ؟داشته باشد

براز  4«اْلمُحْسِنينَ أَجْرَ یُضيعُ ل اللَّهَ لَإِنَّ یَْصبِرْ وَ یَتَّقِ مَنْ إِنَّهُ»و « اْلخا ِنينَ كَيْدَ یَهْدي ل
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 صراحبة و 1«أَخِري هذا وَ یُوسُفُ أَنَا» :قال حين أخاه و نفسه یعني هو و»وسف. یالم ک

سرازد یم« لَاسْتَعْصَمَ»شد؟  هچ 2«لَاسْتَعْصَمَ نَْفسِهِ عَنْ راوَدْتُهُ لَقَدْ»زليخا.  «ثالثة القصة

، الر صاحب قصهک کمشر یخايشود. زلیتناقض م چگونه ممکن است؟؟ «هابِ مَّهَ»با 

مَ نَْفسِهِ عَنْ راوَدْتُهُ لَقَدْ وَ» :دیگویم مصر یبایز یهادر مقابل زن  لَرمْ لَرئِنْ وَ لَاسْتَعْصرَ

: 51ه یراعتراف دوم آ اعتراف. یکن یا «.نَالصَّاغِری مِنَ لَيَكُونًا وَ سْجَنَنَّلَيُ آمُرُهُ ما یَْفعَْل

د مرن یرگویمریوسف « الصَّادِقينَ لَمِنَ إِنَّهُ وَ نَْفسِهِ عَنْ راوَدْتُهُ أَنَا اْلحَقُّ حَْصحَصَ اْلآنَ»

نجرا یادر  یر، وليخد: یگویخا ميد دنبال من. و زلیاو دو لرار کردم،من  ،ردمکن یارک

 ند. کیخا اعتراف ميزل

 ،هسرت یورهرر طره کرخرا يشوهر زل« الرابع هو تهمته لي الراغب العزیز و»چهارم 

 :28ه یررد. آکرن اعتراف یا ،ه خودش مفتضح نشودکوسف بچسباند ید تهمت را به یبا

جنراب  . پسر شماستکن میاخا هم جزا شماست، يه زلکها شما زن« كَيْدِكُنَّ مِنْ إِنَّهُ»

فُ*  عَظريمٌ كَيْردَكُنَّ إِنَّ كَيْردِكُنَّ مِنْ إِنَّهُ» نداشته است. یارک ،ر نداشتهکسف موی  یُوسرُ

ار کروسرف گنهیه کرثابرت شرد  شدن اصال  نگو، معلوم ک رهاوسف ی 3«هذا عَنْ أَعْرِْض

استغفار نزد خردا  ی،ردکه ک ین گناهیا هم خايتو زل« لِذَْنبِكِ اسْتَْغفِري وَ» است. نبوده

ن زن شراه کرولاست، ولو هرچره هسرت،  کچون ولو مشر .بپوشانن گناه را یا ،ستين

وسرف یهرم  ،ن رایرگر. تو هرم بپوشران ایبد است دبشود،  یلاحشه معرل یک عنوانبه

 .«اْلخاطِئينَ مِنَ كُْنتِ إِنَّكِ»خا. يبپوشاند و هم زل

هُ كرانَ إِنْ لِهراأَهْ مِنْ شاهِدٌ شَهِدَ وَ» الخامس هو أهلها من الشاهد و» :پنجم  قَمِيصرُ

خواهرد یمر یخرا از طرلريزل ،شرودیور مرکرها جان چشميچون در آن ه« قُبُلٍ مِنْ قُدَّ

ر طرونيوسرف هرم همی ،خواهرد حفرظ بشرودیمر یز از طرلریعز ،ندک خودش را تبر ه

ه کرننرد کیتوجره نمر ،شرودیور مرکرهرا چشرم جانین ایبنابرا است. مظلوم قرار گرلته

ا از یروسرف، از پشرت یراهن يرا پیخا پاره شده يراهن زليپاره شده، پ یچه کسراهن يپ

 وَ»د لرمرود. يربعرد مالحظره خواه ،دارد صريله تفک« أَهْلِها مِنْ شاهِدٌ»نجا یجلو. در ا

 یرکنهرا یه اکرد یرگویاول آن را مر« قُبُلٍ مِنْ قُدَّ قَمِيصُهُ كانَ إِنْ أَهْلِها مِنْ شاهِدٌ شَهِدَ

وسف ی و دیگویخا راست ميزل ،وسف از جلو پاره شدهیراهن ي، اگر پجا نخورند مرتبه
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 مِرنْ قُدَّ قَميصُهُ كانَ إِنْ»نها جا نخورند. یه اکنیا ین را اول گفت براید. ایگویدروغ م

هُ كانَ إِنْ وَ*  اْلكاذِبينَ مِنَ هُوَ وَ لَصَدَقَْت قُبُلٍ  مِرنَ هُروَ وَ لَكَرذَبَْت دُبُررٍ مِرنْ قُردَّ قَميصرُ

 «.عَظيمٌ كَيْدَكُنَّ إِنَّ كَيْدِكُنَّ مِنْ إِنَّهُ قالَ دُبُرٍ مِنْ قُدَّ قَميصَهُ رَأى لَلَمَّا*  الصَّادِقينَ

وَةٌ قالَ وَ» شاهد ششم:« السادس هن المدینة لي نسوة و»  امْررَأَتُ اْلمَدِینَرةِ لِري نِسرْ

خواهد یز غالمش را به خودش میزن عز :در شهر پر شد 1«نَْفسِهِ عَنْ لَتاها تُراوِدُ اْلعَزِیزِ

م، وُد داریرم، یرچون حرب دار .ن حب استیحب شغف بالتر« حُبًّا شَغَفَها قَدْ» شد.کب

. در قلرب است ه تمام قلب را گرلتهکاست  یشغف آن حب م.یشغف دار ،میمان داريه

 رود.به دنبال یوسف مری يکیه اتوماتکنیگر مثل ایه دکوسف ینبود مگر  یخا احديزل

ه کر کمشر مصر زیبایاره کبد یهان زنیا« مُبينٍ ضَاللٍ لي لَنَراها إِنَّا حُبًّا شَغَفَها قَدْ»

 لري لَنَراهرا إِنَّرا» ...ن گمرراه اسرت ترا چره رسردیند ایگویم هستند، چنيناینشان همه

  .30ه یآ« مُبينٍ ضَاللٍ

 یدند به جایرا برشان هایدست نهایوسف آمد و ای که یوقت 2«لِلَّهِ حاشَ قُْلنَ» :بعد

ن یراز برس ا ،دنردیشران را برهایوه دستيدن میبر یارد به جاکبا  ،وه بخورنديه مکنیا

واٍ مِرنْ عَلَيْرهِ عَلِمْنرا مرا لِلَّرهِ حراشَ قُْلنَ قُْلنَ   »با بود. یوسف زی ن یردر ا یچ برديهر« سرُ

 یچ بره شرما نظررين هریرا ،هسرتهم خا يد و زليه همه جمعکها م. اگر شما زنیندید

  وقت...از او ندیدید، آنشما سوا  ،ندارد
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