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 مقام حضرت یوسف

 

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره یوسف
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ اْلعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 قصة  عن تحدثت عهایجم نأل میالحک الذکر یف دةیوحال سورة یه وسفی سورة»

 ،ًایدیةعق الموقةف  یةهمأل. هکةذا القةرآن یفة یخةرا سةورة  یةأ نجةد ال و( ع) سفوی

 شةما«. یالنواح کل من و ًایاسیس و ًایاقتصاد ،ًایاجتماع ،ًایفرد ،ًاینفس ،ًایعمل ،ًایاخالق

 سةوره فقة  سة،،ین باشةد قصةه آن تمةا  که یاسوره کی د،یبگرد را قرآن یجا همه

 اام کرده، ذکر را وسفی انیجر تورات. اس، (ع) وسفی اختصاص در که اس، وسفی

 و عهیشة اتیروا از یبعض در سفانهأمت یول ،دارد ادیز نواقص و تضادات و تناقضات

 اندداده( ع) وسفی مقدس ساح، به را یغلطهای نسب، بدتر، محرّف تورات از یسن

  .، روایات آن را خواندیممیکرد عرض برادران خدم، روزید که

 نیاآلخةر انظةار و اتیةروا و ریتفاسة و لیةاقاو و اقةوا  یالة ستمعن ان من افضل»

ن أ حسةن و غیةره سةیّ الصدیق )ع( احسن من الکل، بةل هةو  وسفی لساح  بالنسب 

یات فی اآللذلک ندرس  یوسف )ع(. محتدننظر الی آی الذکر الحکیم التی تبحث عن 

مرحلة  االولةی  ؛و هنةا مرحلتةان اتنتةان .سورة یوسف حو  یوسف من بدایة  السةورة

حال  العام  من شأن االصطفاء و العصم  و الطهارة و النزاه  و الما هی   .مرحل  عام

جهة، «. ق علی کل السةلبیات و االیجابیةات، تحلّ یوسف بصورة عاملاالدب بالنسب  

، شاخالقةة ؟یوسةةف  ةةه کسةةی بةةود عمةةومی. عمومةةًا از نظةةر قاعةةده عمةةومی حضةةرت

 ردش  ه بود؟اش، وضعش، عملش، برخوعقیده
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لخاص  من یوسف أما  زلیخا، أمةا  نسةوة فةی و الجه  الخاص  هی المواجهات ا»

برخوردهةای جهة، دو ، « أمةا مةا  و أمعةه و  السةجینینمةا  أما  الملةک، المدین ، أ

-خصوصی که جناب یوسف )ع( بةا او  کسةانی کةه او را بردنةد بةه  ةاه انداختنةد 

، بعدًا با زنی که بود، بعدًا د، بعدًا کسی که خریدبعدًا کسی که از  اه درآور -برادران

مدینه و بعدًا آن دو زندانی و بعدًا ملةک و بعةدًا تةا خةود او وزیةر دارایةی یةا های زن

جهات السیئ  التی ابتلی وافهنا واجهتان عام  و خاص  تقضیان علی کل ال» ملک شد.

صةدیق الالت یوسةف . جعل، روایات بنکایات و نظرات و قةوق )ع(یبها یوسف الصد

س،. یا به قرآن مراجعه نکنید، تفسیر قرآن و این بال .«یوسفا کذّیبا و أعوذًا باهلل تعالی

که همیشه اینطور اس،، یا اگر نویسید، بحث از آیات نکنید،  ناننگویید، تفسیر قرآن ن

 درس، باشد. ،کنیدمی کنید و فکرمی تفسیر

تعةدی تقلةده او اذا ذهبة، الةی بیتةه ال الةذی مرجةع الما ان ال تذهب الةی بیة، إ»

سو  این اس، که ما با نظر صةحی  بةه آیةات  مرحله .«بی،الصاحب  البی،، ال تقتلب

مةا سةه نةوع  .«وسطیالنظرة غیر حامل  و غیر خامل ، نظرة » مقدسات قرآن نظر کنیم.

 یةقکنیم و تطبمةی توانیم داشته باشیم؛ گاه با خةود افکةار ایةن و آن را حمةلمی نظر

اخذت فکةرة » این غل  اس،، تفسیر به رأی اس،. کنیم.می یلکنیم و بر آیات تحممی

الکذا،  ان او فیاو فی العرفان او فی الخرف  لفلسففی اصو  الفقه او فی الفقه او فی ا

افکار هةذا و  تموالما حمن اتوجه الی اآلی ، اوجّه اآلی  حسب فی الکذا، تم لمّا ارید أ

کسةی مثةل اینکةه ن تفسةیر بةه رأی اسة،. قةرآن را تفسةیر نکردنةد. ایة «.و ایاک ذاک

بینةد نمی بةرف ،عینک سبز بزند، قرمز بزند، سیاه بزند، آبی بزند ،بیندرا ب برف بخواهد

 تر.بهتر ببیند نه خرابانسان و این غل  اس،. عینک را باید زد که 

مةن الةذکر  لةی آیٍن ینظةر اأن یحمل االنسان الذی یرید هذه نظرة حمقاء اولی أ»

ت مةن لّات، غوایةات و مةا هةو آزالحکیم، ینظر نظرة حمقاء، حامل  نظرات ضالالت، 

 کند، دق،می انسان مثل روزنامه به قرآن نگاه. «الحامل  هذا. و اما النظرة الخامل ، مو

مثل یک شخص  ،کندنمی فکر ، امانیاورد نظر این و آن راکند، ولو نمی کند، فکرنمی

و » کةر کةرد.فقةرآن بایةد مثةل روزنامةه روی  گویةد ]...[ مینویسةد می هایییک  یز

د، دو جهة، این دو وجه دار. «النظرة االولی نظرة حامل  مفتری  علی کتاب اهلل تعالی

و  رأیةًا ترتعیالتفسیر بالرأی یعنی ان، »  و تفسیر به رأی دو . دارد؛ تفسیر به رأی او

ان تحمةل معةک » انیتفسیر به رأی تة ر به رأی اس،.این تفسی «تضادتحمّله علی آی  

نه آیه موافق، دارد، نه مخالفة، دارد؛ بةه . «له علی آی  ال توافق و ال تخالفتحمّ رأیًا
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حاملتةان. و  ، نظرتةانهاتان نظرتان» کنیم. این هم تفسیر به رأی اس،.می آیه تحمیل

افکار دیگران را. افکار دیگران کنیم و نه می نه خود در آیات فکر «.ن النظرة الخامل أ

 کنی.نمی بشود، خودت هم فکر به آن معنا که تفسیر به رأی آورینمی را

 .کذا و کةذاببساط  الجرائد و المجالت و  بسیطًا و لیس کتابًاتفکیر القرآن کتاب »

انة، . قیةل لالمةا  الرضةا )ع( ال تبلی سةرائره ،و باطنه عمیق انیقظاهره ، کتاب عمیق

. شةودمی یةک روزه هةم کنیةد،می سه روزه قرآن را تما  «ایا ؟ تالت لقرآن فی اتختم 

البةد  ن القةرآن هةو الثقةل االکبةر و الثقةل االصة رقا   اننی افکّر فی کل آیة  آیة  أل»

 کما اهلل تعالی ال حدّ له و ال نهای ، کذلک القرآن ال حدّ لحقائقه و .القرآن من یستفید

 وَ»کمةا یعبةد  کذلک یفکّر کذلک یفکّر فی القیام  فی البرزخال نهای . و رسو  الهدی 

 خیةا . «تواصةلمالةدنیا فقة ، فةی البةرزخ کةذلک عةالم ال فةی  1«عِْلمةًا زِدْني رَبِّ قُْل

 بهتةرکند، در حالی که به معشةو  می طور نشسته نگاهکنیم پی مبر در برزخ همینمی

کنةد، بهتةر معرفة، دارد، می ر عبةادتحجب بیشتر از بین رفته بهت اینکه رسیده، برای

 اس،. باالترو در برزخ هم این قضیه بیشتر اس،، جلوت زیادتر اس،  خلوت

. «ظةرة خاطئة  و النظةرة الخاملة  کةذلکو النظرة الحامل  فی آی الذکر الحکیم ن»

ه بةه آیةات مقدسةات قةرآن خواب، بةدون توجة، خواب، با  شم خامل یعنی خاموش

لنظرة الثالث  نظةرة حادقة  حاذقة  و ا»آید. نمی درستی به دس، این  یز از ،نگریستن

ْْرِ اْلقُرْآنَ یَسَّرْنَا لَقَدْ وَ» 2«اْلقَوْ َ یَدَّبَّرُوا فَلَمْ أَ»ره دقیق . مفک ِرٍ مِةنْ فَهَةْل لِلةذك  إِنَّ» 3«مُةدَّْ

 فَةال أَ» ،یفکّةرون للّذین یشعرون، للّذین یعقلون، للّةذین 4«النُّهى لِأُولِي لَآیاتٍ ذلِكَ في

اگر ما معتقةد . «أغفالهاغفالها و نعم اقفالها و إ 5«أَْقفالُها قُلُوبٍ عَلى أَ ْ اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ

وحی آسمانی اس،. آنچةه را خةدا بنةا  کتاب رب اس،، آخرین نامه ،هستیم که کتاب

فرمةوده، کةم در ایةن کتةاب  ،شةده اسة، بفرمایةدمی بوده اس، به مکلفةان بفرمایةد و

 اْلكِتابَ عَلَیْكَ أَْنزَْلنا أَنَّا یَْكفِهِمْ لَمْ وَ أَ» 6«مُبینٍ ِْتابٍ في إاِلَّ یابِسٍ ال وَ رَْطبٍ ال»نیس،. 
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نةین قةرآن را قةرآن کنةد، مبیّمی پی مبر را هم قرآن معرفةی کافی نیس،؟ 1«عَلَیْهِمْ یُْتلى

 گویةد. روایةات را مةا قبةو می قرآن 2«اللَّهَ أَطاعَ فَقَدْ الرَّسُو َ یُطِعِ مَنْ»کند. می معرفی

مةةا  ، ةةون قةةرآن فرمةةوده اسةة،. اگةةر قةةرآن رسةةو  را تصةةدیق نفرمةةوده بةةود ،کنیممةةی

 اْلةأَمْرِ أُولِةي»اگةر قةرآن فرمایشةات  .کةردیمنمی قبو  .-معاذ اهلل- فرمایشات رسو  را

 الرَّسُو َ أَطیعُوا وَ اللَّهَ أَطیعُوا»ا کردیم، امنمی ما که قبو  ،فرمودنمی را تصدیق« مْمِْنكُ

ن المفرعة ، ألغیةر رسةو  فةی سةنته الجامعة  الاهلل فی کتابةه و » 3«مِْنكُمْ اْلأَمْرِ أُولِي وَ

للقرآن الذی لیس فی القرآن بخصوصه، بصةورة  رسو  حامل سن  اهلل تعالی المبین ال

صةةورة بامةةر الةةدعوة الربانیةة   الةةذین ولّةةوا« مْمِةةْنكُ اْلةةأَمْرِ أُولِةةيوَ »طبعةةًا عامة  موجةةودة 

العظمی اهللما معتقدیم مرحو  استاد اعظم آی،. «معصوم  من قبل اهلل خالف  للرسو 

ان االئمة  رواة عةن »ل دارنةد بروجردی )قدس( در جامع االحادیث این بحث را مفص

ی نةدارد. از خود  یز« راویٍ عن اهللکما ان النبی »از خود  یزی ندارند « )ص( النبی

  وفةیل و کةذا و کةذا و کةذا عقلی  محمّد )ص( فو  العقلیات، فو  جبرئیل و میکائ»

ال هوی النفس و ال هوی العقل و ال هوی  4«اْلهَوى عَنِ یَْنطِقُ ما»ین، مع ذلک کل النبی

تنطقات الرسو  کالرسو ، تنطقات الرسةالی   5«یُوحى وَحْيٌ إاِلَّ هُوَ إِنْ»کلّها،  ،الشوری

. «المفرع جامع  غیر السن  الهو  فرعیًا و امّا وحیًاقرآن الهو  اصیالً ا وحیًاام بالوحی،

 ون پی مبر حق ندارد از نزد خود  یزی بگویةد، مةا علمةا حةق داریةم؟  طةور شةد؟ 

 «.الحمد هلل الذی قدّ  المفضو  علی الفاضل»شود می

ذکر الةرة مدبّرة فةی آی کحادق  حاذق  دقیق  رقیق  انیق  مفنظرة »پس نظره سو   

سةه . «فةی التفسةیر الفرقةانجلةد االو  مکمةا فصةلنا فةی ال الحکیم من جهات تةالث

اولةی.  مرحله؛ مرحله او  خود آیات را نظر کنیم، ل اتش را، جمالتش را. این مرحلةه

آیةات   مرحلةه دو   ه کسی  ه گفته را کاری نةداریم. فهمیم.می د آیه ما  هاز خو

انةی ه مةن اهلل. اذکةر تنزیلةن تألیف القرآن من اهلل کما ان أل»گویند. می قبل و بعد  ه

 مةن شةرّ فةرارًاالتین کنة، فةی مکة  المکرمة  المسجد الحرا  خال  السنتین کن، فی 
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و ال عثمان و ال  نی مین ألّف القرآن؟ قل،  ال علی و ال عمرلوسأ الشاه )علیه لعن  اهلل(

 لِسةانَكَ بِةهِ تُحَةرِّ ْ ال»تعالی فی سورة القیام   هقولبدلیل  تعالی ]...[غیر و ال غیر. اهلل 

نةا جمعیة  الصةفات ال »کیس،؟ خدا اس،. « نا» 1«قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ * بِهِ لِتَعْجَلَ

قول  قالوا هذه . «جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ» ، و ال اضاف  بذوات الی ذات اهلل تعالی.جمعی  الذات

 بِةهِ تُحَرِّ ْ ال»بق لها مثیل و هو قو  اهلل تعالی  م یسبق لها مثیل؟ قل،  نعم، ساولی ل

آیةات کةه  «ض االفراداال بع الجمع لیس«. قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ * بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ

که  آیاتبه مناسبات و با ظروف مختلفه «  عدّةًانجوم»شد می بر پی مبر بزرگوار ناز 

 ون این  ؟باشدکدا  آیه کجا باید  ،تألیف مرحله .اس،نزو   شد، این مرحلهمی ناز 

اسة،. اگةر فقة  بةرای آن زمةان  الی یةو  القیامة نیس،، که فق  قرآن برای آن زمان 

کما التنزیل »، ولی این قرآن باید تألیف بشود. کندمی س، حاجات روز را آیات بیانا

 کةان ان رسةو  الهةدی )ص( لمّةة ألتألیف فی روایةات عةدتعالی کذلک امن قبل اهلل 

اب الوحی اجعلوا هذه اآلی  وراء اآلی  الفالنی  فی البقرة، کان یقو  کتّ ی علیه اآلتنز  

 114 ،ن اسة،اس،. سور معیّ یعنی سور، اسماء سور وحی« قبل اآلی  الفالنی  فی البقرة

آیةد، می گونةاگونهای زمینةه ولکن این آیاتی که بر حسةب احتیاجةات و .سوره اس،

تا  ةه رسةد خیر،  خواهد بگذارد،می خودشطور نیس، که پی مبر آیات را هر جا این

 عثمان و فالن و فالن.

 ًایلفظو تعالی  من ربنا سبحانه کما کان، نصوص اآلیات فی الذکر الحکیم وحیًا»

حسةب الظةاهر  السةن .الشةیع  و  یقولةهلما  ، خالفًاکذلک التألیف و الترتیب و معنویًا

عثمةان و ال علةی و ال ال  .شیع  تقو  علةیالسن  تقو  عثمان او کذا او کذا و الطبعًا. 

 وحی مزدوج بود در حقیق،، وحی وحدت نبود. «.عمر و ال محمّد اال بنص الوحی

 ]سؤا [ -

بحةث اظ بوده اس،. ما در صدور حفةاظ جمع در صدور حفّولی جمع نه. بله،  -

علی رسو  الهدی القرآن کلّه اال ما تلقةی مةن قرؤوا زمن الرسو  )ص(  فی». کنیممی

شود خود آیةه می  عد دارد. وقتی که آیه نازوحی دو بُ«. یمضی وحیه و الرسو  کان

کجا قرار بده این آیه را. هم خود نص آیه و هةم  ،دبا نزو  آیه، یا محم ،شودمی ناز 

شةما بةرادران «. یس الجمةع اال بعةد متفرقةات االطةرافو ل «جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ»»در کجا. 

 جمعناهم». یدمختلف، بالد مختلف، هستید ولی مختلفمناز  مختلف دارید، جاهای 
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، بیةوت خلقناکم، اوجدناکم؟ کنتم موجودین فةی امةاکن عةدةفی حوزة التفسیر یعنی 

ت حسةب نةا  اآلیةات البی، جمعناکم کذلک. ربنةا سةبحانه و تعةالی نةزّة، بالد عدةعد

و  ، التألیف مع التنزیلو مع ذلک و مع التنزیل التألیف الظروف و الحاجات و األسئل 

که ما از آیات قبةل و بعةد  هتانی این مرحله«. بیناتهمالتنزیل مع التألیف. ما فی فصل 

فةی القةرآن  الثالث  ننظر الی کل اآلیات المذکورة» گیریم.می برای فهم این آیه کمک

 تفقهها الن القرآن یفسر بعضه بعضًانرها و التی نرید ان نستفس هذه اآلی التی تناسب 

کنم می ه این بحث در جلد او  هس،، من دار  اشارهالبت«. و ینطق بعضه علی بعض

، رحم، گر ه برای کسانی که جدید نیستند تکرار رحم، تا بعضی برادران بنویسند.

 .طبعًامکرره اس، 

تی زدند، مةا  نةد روز بحةث کةردیم. افتةراء زدنةد او ، ( افترائاعراجع به یوسف )

 لَقَةدْ وَ»تةا  1«اْلةأَبْوابَ غَلَّقَة،ِ وَ نَْفسِهِ عَنْ بَیْتِها في هُوَ الَّتي راوَدَْتهُ وَ»دو ، سو ، مثالً  

کةه دند لوال را فراموش کردند و خیا  کر 2«رَبِّهِ بُرْهانَ رَأى أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْ،

 وَ». و همچنةین دیةروز بحةث بةود ، غل  اسة،نیس،« هَمَّ بِها»خیر، ، «هَمَّ بِها»یوسف 

المأخةذ علی یوسف )ع( هذا اخذوا » 3«رَبِّكَ عِْندَ اْذُْرْني مِْنهُمَا ناجٍ أَنَّهُ ظَنَّ لِلَّذي قا َ

الی . هنةاک حةوو تعةالی سةبحانهبةاهلل  خفةی هذه شةرک لماذا توسل ب یر اهلل تعالی؟

القضةی   هةذه نأ مواضیع من اآلیات فی سورة یوسف تد  بصورة خاصة  علةی ةعشر

اگةر شةخص مةؤمنی را بةه بر یوسةف واجةب اسة، بگویةد. « کان، واجب  علی یوسف

نباید فعالی، کنةد کةه تهمة، را از خةود  اوتهم، زنا به زندان بردند و به زور بردند، 

ای از وسةایل ع کنةد. بةه هةر وسةیلهساک، بشود؟ بایةد از خةودش دفة باید ودفع کند 

حال  باید تهم، را از خودش دفع کند. به یوسف صةدیق در ابتةدای رسةال، تهمة، 

خواهند رسال، یوسف را در نطفه خفه کنند. در ابتةدای رسةال، کةه می  از اوزدند، 

یا اینکه یوسةف را « هَمَّ بِها»خواهند یوسف را زانی و می ،هنوز بروز پیدا نکرده اس،

شود می آیاتی که مربوط معرفی کنند. خداوند متعا  در کل مشرک به شرک یا شبیهم

ذکر یوسف فی القةرآن سةبع  »قرآن راجع به یوسف داریم. آیه در  27 .دفع کرده اس،
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و عشةةرین مةةرة، خمسةة  و عشةةرین فةةی سةةورة یوسةةف و آیتةةان اخریتةةان فةةی سةةورتین 

 اشاره کردیم. قبالً «.اخریتین

سةورة  نةدرسالتی تذود عن کرام  یوسةف )ع( نذکر بعض اآلیات  ان ءبدی حالیًا»

ورة الی آخر السورة. من او  الس ، متنبهًا، منبّهًاعمیقًا، دقیقًا، رقیقًا، سف، ال ظاهریًایو

 ه کسی اس،؟ یوسةف کیسة،؟ یةک مرتبةه فةالن و « ؟هو یوسف ینم القرآن! واافتح

کةاره هسةتند؟ خةودش خةود را  همةان  ةهبکنند. فةالن و می معرفییوسف را بهمان 

اذا عرّف اهلل سةبحانه » کند.می دانیم  یس،، خدا معرفینمی کند، هنوز کهمی معرفی

من عباده انه من المصطفین، من عباده المخلصین و من کذا و من کةذا  و تعالی عبدًا

یتهم علی هذا العبد المخلص انه انساه الشیطان ذکةر ربةه، او و من کذا، هل یجوز ان 

 درمةا هةر دو جهة، را . اسة،ایةن جهة، عةا  « همّ بها، او هتک ابویه، او کذا و کذا؟

 کنیم، هم جه، عمومی...می اینجا بحث

اآلیة  »مةا اسة،.  ه آن آیاتی که مربوط بةه بحةثالبت« من بدای  سورة یوسف )ع(»

نتخةاب یعنی یوسف. اجتباء  یس،؟ اجتباء ا 1«رَبُّكَ یَجْتَبیكَ َْذلِكَ وَ»ششم « سادس 

کنم. حتةی موسةی مةی کنم اشةتباهمةی خدا. اگر من انتخةاب ه کسی؟  اس،، انتخاب

الةوحی انتخةب، انتجةب سةبعین باسةتثناء موسةی الرسةو  »اشتباه کرد.  و انتخاب کرد

کنةد کةه می این کار راخدا ها بعضی وق،«. رسو لمیقاتنا. موسی کموسی ال ک رجالً

کما یحةت  » کند.می هماشتباه  حتی ز دیگرانموسای منهای وحی بهتر ا بشود معلو 

موسةی هفتةاد مةرد را انتخةاب کةرد  «.( بهذه اآلی  المبارکة ع الحج  صاحب االمر )

 فَلَمَّةا»هفتةاد نفةر را انتخةاب کةرد.  ،برای میقات. از میان هفتصد هزار نفةر« قاتِنایلِمِ»

فَهاءُ فَعَةلَ بِمةا تُهْلِكُنا أَ إِیَّايَ وَ قَبْلُ مِنْ هُمْأَهْلَْكتَ شِْئ،َ لَوْ رَبِّ قا َ الرَّجْفَ ُ أَخَذَْتهُمُ  السةُّ

ببینةیم. پةس  گفتنةد مةا بایةد خةدا را ،آمدنةدبةد در نفرموسی اشتباه کرد، هفتاد  2«مِنَّا

 .کندنمی کند، اما خدا که خطامی معلو  شد موسای منهای وحی خطا هم

ان ربنا سةبحانه و یعنی اذا یعنی؟ ربنا و یصطفی ربنا و ینتخب ربنا ما یجتبی لمّ»

ل هو یمثّ واحدًا یصطفییق المکلف  ینتصب و ینتجب و ینتخب و خلتعالی من بین ال

وحی « و ال ملل و ال اشتباه و ال انکثارحانه و تعالی بال خطأ، بال خطل سبوحی ربه 

پس یوسف هم باید اشتباه کند. اگةر خةدا در قةو   ،کندمی اس، دیگر، اگر خدا اشتباه
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ذلةک « َْةذلِكَوَ »کنةد. می پس یوسف هةم اشةتباه ،کندمی عمل خود اشتباه خود، در

، ، رتب منزل ، مقامًا ،محتدًاکذلک البعید »ه نیس،، نزیک اس،. اشاره به بعید مکانی ک

 مرحله اولی. این«. یُعَلكمُكَ وَ رَبُّكَ یَجْتَبیكَ َْذلِكَوَ » «درج 

 ]سؤا [ -

 حةةاال آیةةاتش را قضةةیه بعةةد بةةوده اسةة،.بعةةد بةةوده. ایةةن اجتبةةاء نبةةوده، از  قبةةل -

یجتبیةک  کةذلکیستشةکل شةیخنا أنکةه »خوانیم. این اشکا  شةما درسة، اسة،. می

 َْذلِكَوَ «. »کثیر کما تد  اآلیات اآلتی ب مستقبل، یمکن بعدما انساه ]...[ ال، قبله. قبل

 وَ»دانیم. در  ةاه کةه یوسةف افتةاده، آنجةا مةی را در  اه اجتباء یما ابتدا. «یَجْتَبیكَ

عُرُونَ ال هُةمْ وَ هةذا بِأَمْرِهِمْ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ إِلَیْهِ أَوْحَیْنا ؟ وحةی اسة،  یسة،« اوحینةا» 1«یَشةْ

الی تعة العالمین. ربوبی  الرب سبحانه و ربّک مو رب«. »رَبُّكَ یَجْتَبیكَ َْذلِكَ وَ»دیگر. 

«. رسةالی ربوبی  رحمانیة ، ربوبیة  رحیمیة ، ربوبیة  لعالمین ربوبیات تالث  بالنسب  ل

يْ ُْةلَّ أَعْطةى الَّةذي»د. موجةودات وجةود دا ربوبی، رحمانیه بةه همةه  تُةمَّ خَْلقَةهُ ءٍشةَ

ربوبی، عامه اس، و همچنین ضروریاتی کةه هةر  خلق ربوبی، رحمانیه اس،، 2«هَدى

الخاصة . و الربوبی  الرحیمی  عبارة عن الربوبیة  »بی، رحمانیه اس،. خلقی دارند ربو

«. فالن کافر، فالن ارج  من فةالن ،، فالن مؤمناعلم من فالن، فالن ایمانه اکثر فالن

عد عبادة الرب و معرف  الةرب، ربوبیة، رحیمیةه در بُ که وجود داردهایی این افضلی،

ارحةم مةن الربوبیة  ولکةن ». ایممانیم، شیعهاس،. ما ربوبی، رحیمیه داریم؟ بله، مسل

ربةک سةومی را اینجةا «. ص  بالنسب  الصةحاب الةوحیالرحیمی  الربوبی  الخاص  الرا

ربةةک نیسةة،، « ال ربوبیةة  رحمانیةة  عامةة »« رَبُّةةكَ یَجْتَبیةةكَ َْةةذلِكَ وَ»گویةةد. می دارد

ا یوسةف دیگةران هةم بة«. لکةن عامة ال ربوبیة  رحیمیة  اخةص و»العالمین اس،. رب

و کةذلک البعیةد  و الرسةال بل ربوبی  رحیمی  خاص  فی حقل الوحی »شرک، دارند. 

  «.یُعَلكمُكَ وَ»بعد  ه؟  ««رَبُّكَ یَجْتَبیكَ»فی درج  عالی  غالی   المحتد

عد تعلیم اس، و تزکیه زیربنةا اسة، عد تزکیه اس، و بُعد اس،. اجتباء بُاجتباء دو بُ

لمةا  ًازکیة  و التعلةیم خالفةفی الذکر الحکیم تةذکر الت  ت اربعهنا آیا»و تعلیم روبنا. 

. آیة  واحةدة الخ  مقدم  علی التعلةیم، ال التزکی  علی طو یقولون  یقولونه الخطباء؛

 اْلكِتابَ یُعَلكمُهُمُ وَ آیاتِكَ عَلَیْهِمْ یَْتلُوا مِْنهُمْ رَسُوالً فیهِمْ ابْعَْث وَ رَبَّنا»عن لسان ابراهیم 
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«. الطبیع  الحا  کةذاو  التزکی آی  واحدة ]...[ تعلیم مقدّ  علی  1«یُزَْكیهِمْ وَ ْلحِْكمَ َا وَ

شو . راه پاکی را بایةد بةدانم، بشو ؟ باید بدانم که پاک می  طور پاک ،اگر من ندانم

عدی از ابعاد زندگی را باید بةدانم پاکی فطری، پاکی عقلی، پاکی مالی، پاکی در هر بُ

  و لکن ایهما اقد ؟ ایهما اصل؟ یو التعلیم قبل التزکی  اتوماتیک»را پاک کنم. تا خود 

العةالم بةال »اگةر تزکیةه نباشةد «. التعلیم ضوءعلی  ی . ال یراد من التعلیم اال تزکی التزک

 «.عمل، العلم بال عمل کالشجر بال تمر الی غیر ذلک

،، تا علم نباشد طهةارت مطلب اس فرعپس در یک آیه تعلیم بر تزکیه مقد  اس،، 

نیسة،، آن  دلیةلبینیس،، ولی در سه آیه تزکیه مقد  بر تعلیم اس،،  ةرا؟ ایةن سةه 

علةم نباشةد نیس،. آن یةک بةرای رسةاندن ایةن مطلةب اسة، کةه تةا  دلیلبییک هم 

طهارت نیس،، آن سه برای این اس، که بدانید ارزش تزکیه نسب، به تعلیم  ند برابر 

لَ الَّذي هُوَ»المقدمه اس،. اس، و تزکیه نتیجه و ذیاس،. تعلیم مقدمه  ولَهُ أَرْسةَ « رَسةُ

 عَلَةیْهِمْ یَْتلُوا مِْنهُمْ رَسُوالً اْلأُمِّیِّینَ فِي بَعَثَ الَّذي هُوَ»آیه اس،.  دستهسه « آیات تالث»

التزکیة  لةی ان ع تةدلیالًیزکیهم، یةزکیهم، یةزکیهم تةالث » 2«یُعَلكمُهُمُ وَ یُزَْكیهِمْ وَ آیاتِهِ

لوال العلم لما  هعلی ان تقد  التعلیم تدلیالً. و اآلی  الواحدة التربی القضی ، اصل  اصل

 «.مجا  و موقف للتزکی  هنالککان 

ْْرَمَكُمْ إِنَّ»یجتبیک فی کل النواحی »« رَبُّكَ یَجْتَبیكَ َْذلِكَ وَ»در اینجا   اللَّهِ عِْندَ أَ

و فةی کةل المراحةل  ، اجتماعیةًا، فردیةًا، عملیًا، خلقیًا، عقیدیًا، معرفیًاعلمیًا 3«أَْتقاُْمْ

خواسة، یوسةف را می  خداونةداال این اس، دیگر و اجتباء«. حیوی  سلبی  و ایجابی ال

تربی، نه، تةربیتش خةوب اسة، علةم نةه، علةم و  ،پی مبر کند، فق  علمش خوب اس،

احی بایةد ایةن فةو  بةر کةل خیر، از کل نةو، بلد نیس،  طور اداره کند. تربی، هس،

هةذا هةو »« رَبُّةكَ یَجْتَبیةكَ َْذلِكَ وَ»کسانی که دارای علم و تربی، هستند باشد. پس 

تزکی  و ما الی و  و تعریفًا تربی  الربانی  تعلیمًاال ضوءصل. اجتباء الرب اجتباء علی اال

حل تربیتةی کسی بخواهد دعوت الی اهلل کند، تما  مرا« علی الداعی  ذلک مما یتوجد

 العالمین باید داشته باشد.رب تربی، ضوءرا علی 
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هةل » .کل تعلةیم نیسة،« من فروع التعلیم کفرع»« اْلأَحادیثِ تَْأویلِ مِنْ یُعَلكمُكَ وَ»

فةرع مةن فةروع التعلةیم و هنةا  ،االحادیث؟ ال بس تأویلربنا یعلم اصحاب الوحی  إن

من فةرع مةن یعنی یک ربک و یعلمه و کذلک یجتب ظرفه و حقله بالنسب  لیوسف )ع(

علمی  الظةاهرة فةی تأویةل االحادیةث. احادیةث الالتربی  التربی  العلمی . فروع التربی ، 

درسة، هةای رؤیةا، در خةواب، خواب جمةعرؤی . «یعنی حوادث، حوادث فی الةرؤی

بةا « لةوحیالرؤیةا شةعب  مةن ا». معنةیالبته خواب درسة، نةه خةواب بی کسانی که...

افتادیم بایةد درسة، سوره یوسف  درکنیم. می شاءاهلل بعدإن ه دارد که بعدشرایطی ک

کةرده باشةیم  ییوسف را تدریس اینچنین بحث کنیم. و سابقه ندارد که ما سورهاینجا 

ما به سوره یوسف نرسةیدیم کةه  ،گذردمی مگر در نجف، ولی در قم که  هارده سا 

کنیم که آن افترائات و اتهاماتی کةه بةه بخواهیم تدریس کنیم. حاال باید طوری بحث 

 منسیا بشود. طور کلی نسیًااند بهیوسف صدیق زده

لفظیةة ، الاحادیةةث »« اْلأَحادیةةثِ تَْأویةةلِ مِةةنْ یُعَلكمُةةكَ وَ رَبُّةةكَ یَجْتَبیةةكَ َْةةذلِكَ وَ»

عملی . و من االحادیث الطعا  الذی کانةا ال معنوی ، احادیثال احادیث الرؤیا، احادیث

من قبل ان یأتیکما »ها تأویل داش،. غذای آن ،بودندآنجا آن دو زندانی که . «هقانیرز

هذا الطعا   یؤتراکم الطعا  انا عارف ماذا . من بعد ما آتیکمأتطعا  کن، عارف ما ال ی

 گوینةدمیو  بةرخالف آنچةه آقایةان عةادت کردنةدتأویةل طعةا .  یلوتأ« فیه سم أو ال

تفسیر علی خةالف الظةاهر غلة . غل . الف الظاهر، هذا ختأویل یعنی التفسیر علی »

بیهةوده گفتنةد «. غل هو  تفسیر خالف الظاهر ،عمیقًا متراصًا صحیحًا اذا کان ظاهرًا

 ]...[الةی المبةدأ، ارجةاع الةی النتیجة .  . ارجةاع . أو  ارجةاعتأویل مةن األوْ» .تأویل

ین یأتی و ماذا یةأتی. ارجةاع أالی حد اآلن الی المبدأ من ارجاع الطعا  الذی ما جاء 

شةند خواهند شما را در زنةدان بکمی ،خورید سم داردمیاین غذایی که « الی النتیج 

 یا سم ندارد؟ تأویل این اس،.

علم اس،، عمل اس،، لفظ اس،، جسم اسة،، تمةا   ؛لفظ نیس، پس احادیث اوالً

 بینیم، تأویةةلمةةی تأویةل دارد، بةةدای، دارد و نهایةة، دارد. وضةةع موجةةودش را داریةةم

،، از کجةا آمةده؟ تةأویلش اسة،؛  ةه کسةی نوشةته؟ خواهد. این کتاب کتاب اسنمی

بةه کجةا خواهةد رسةید؟ تةأویلش  ؛ ه اتری خواهد کرد؟ تأویلش اسة،تأویلش اس،؛ 

اسة،.  خةودش ،اس،. خالف ظاهر هم نیس،،  ون آنچةه از ایةن کتةاب ظةاهر اسة،

 به کجا خواهد رف،. ؛  نیس،ه معلونچآ از کجا آمده، ؛ه باطن اس،آنچ
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ارجةاع الحةوادث »یعنةی « اْلأَحادیةثِ تَْأویلِ مِنْ یُعَلكمُكَ وَ رَبُّكَ یَجْتَبیكَ َْذلِكَ وَ»

الی  الی البدای ، ارجاعًا ارجاعًا .کان ، ایًّا، نفسیًا، روحیًا، جسمیًا، معنویًا، عملیًالفظیًا

یج  فةی البةرزخ، فی الدنیا، نتری ، نتیج  النتیج ، بدای  ربانی ، بدای  خلقی ، نتیج  بش

هنةوز تأویةل قةرآن  ؟راجةع بةه قةرآن  یسة، 1«تَْأویلُهُ یَْأتِهِمْ لَمَّا وَ« »نتیج  فی القیام 

هنةوز قیامة، را  ،اسة،  گونةهنیامده، یعنی اخباری که قةرآن داده اسة، کةه قیامة، 

 وَ» هةد داشة،.خود قیام، اس،، نتایجی که حسةاب خوادیدن  ندیدیم. تأویل قیام،

 «.عَلَیْكَ نِعْمَتَهُ یُتِمُّ وَ اْلأَحادیثِ تَْأویلِ مِنْ یُعَلكمُكَ وَ رَبُّكَ یَجْتَبیكَ َْذلِكَ

الرحیمیة  الخاصة   ،الثالثة اذا ربنا سةبحانه و تعةالی مةن ناحیة  الربوبیة  »  سؤا 

حمّةد مالنبةی فیوسةف مثةل بالنسةب  لیوسةف،  الربوبیة  اذا اتم هةذه الوحی، برجاالت

العةالمین در یوسةف تمةا  اسة،، پةس اگر اتما  نعم،، اگر نعمة، تربیتةی رب. «)ص(

النبیین که بر تما  نبیین مقد  اس، بر ای ندارند، پس خاتماضافه اوانبیاء اولوالعز  بر 

معلةم . «لیوسةف رسةالیفةی رد  »« عَلَیْكَ نِعْمَتَهُ یُتِمُّ وَ»ای ندارد. جواب  ها اضافهآن

نةةه دو ، نةةه  ،کةةالس او  ولةةی   خیلةةی عةةالی اسةة،، تمةةا  اسةة، در تعلةةیم.کةةالس او

 یعنةی همةه 2«اْلعةالَمینَ نِسةاءِ عَلى اْصطَفا ِ وَ طَهَّرَ ِ وَ»اینکه ، کما الیسانس، نه دکتر

 خواهد.می این دلیل ،خیر زمان؟مثلث عالمین در 

« نِعْمَتَةهُ یُتِمُّ وَ اْلأَحادیثِ تَْأویلِ نْمِ یُعَلكمُكَ وَ رَبُّكَ یَجْتَبیكَ َْذلِكَ وَ» در اینجا هم

یةک  «.نرسالی مةن الةزم  ّقالتربوی  و النعم  التعلیمی  فی النعم  النعم  الرسالی  و »

 رسةو رسةالتش بةود و بعةدًا دیگةر رسةو  دیگةر کةه آمةد، یعنةی  و مدتی یوسف بةود

ل هسةتند، بعةدًا نوبة، اسةرائییوسف )ع( کةه از ایشةان از انبیةاء بنی از العز ، بعداولو

شریع، نوب، شریع،  ه کسی خواهد بود؟ شریع، موسی. یوسف قبل از موسی بود. 

از نظةر نعمة، هةا هةر کةدا  النبیین، اینبعد شریع، عیسی، بعد شریع، خةاتم موسی،

 مِةنْ أَبَوَیْةكَ عَلةى أَتَمَّها َْما یَعْقُوبَ آ ِ عَلى وَ» اتم از دیگری هستند. ،وحی و رسال،

  رویم به آیات دیگر.می بعد 3«حَكیمٌ عَلیمٌ رَبَّكَ إِنَّ إِسْحا َ وَ إِبْراهیمَ قَبْلُ

 ]سؤا [ -

 .«مو عاش،، عاش، رسالته» -

                                                           

 .39یونس، آیه . 1

 .42عمران، آیه . آل2

 .6، آیه یوسف. 3
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 ]سؤا [ -

 «، ال شکطبعًا» -

 ]سؤا [ -

 .«علیه نعمته تعالیولکن کل فی زمنه اتم اهلل » -

 «؟عیسیافضل من  یوسف یعنی» -

سةب نتحةدث حةو  غیةر اولةی العةز . اولةو العةز  هةم ح ال، من اولی العةز  ال.» -

 «تاب،المراتب الخمس  افضل من کل النبیین غیر اولی العز . هذا شیء 

 رفی، خودشان اس،، نه نسب، به زمان. ظ اندازهبه  ]...[ -

نعمة،  تمةا البته آن هم در زمان اس،. یعنی در این زمان  قةدر بایةد یوسةف  -

بةه حةد کةه ظرفی، زمان   ه ظرفی، خودش،  هاو دادند.  این مقدار بهداشته باشد، 

یوسف را در  اه «. الذی اآلی  الواحدة و العشرونو قا  »رسالتش محدود اس،. زمان 

 الَّذِي قا َ وَ * الزَّاهِدینَ مِنَ فیهِ ْانُوا وَ مَعْدُودَةٍ دَراهِمَ بَْخسٍ بِثَمَنٍ شَرَوْهُ وَ»انداختند، 

ْْرِمي»زلیخا « الِمْرَأَتِهِ»عزیز  1«مِْصرَ مِنْ اْشتَراهُ کان ظاهر علی وجه یوسف، إن »« مَْثواهُ أَ

علی هیبته، علی حالته، علی عمله، علی مواجهته کان ظاهر الکرام . الکرام  مةن کةل 

 «.النواحی کان ظاهر

حضرت یعقوب حضرت یوسف را بیشتر از پسران دیگرش دوسة، داشة،،  ]...[ -

 ی؟مساوبه اندازه یا 

( کةان یحةب لمةاذا یعقةوب )ع»سةؤا    نخیر، بیشتر. این هةم یةک بحةث اسة،. -

دوازده نفةر بودنةد. « هةم اتنةا عشةر ن، اکثر من العشرة الباقی ؟یوسف و اخاه من االبوی

بَ نَحْنُ»تا دهاین دوازده نفر که بقیه هم بزرگتر بودند، آن  بین طور در  همةه  2« ٌعُصةْ

یم التقةدیم تقةدیمان. تقةد»داشة،؟ می با بنیامین مقةد سف را بزرگ بودند، ولکن یو

اتنتان. مرحل  صحیح  و مرحل  غیر صةحیح . ابن لک علی سائر ابنائک له مرحلتان 

بةزرگ –ها این بچةه«. صحیح ا المرحل  غیر لمرحل  الصحیح  مرحلتان کذلک. امو ا

دوسة،  از ایةن را بیشةتر اوبرابرنةد،  ةرا از نظر خةدم، از نظر فضیل،،  -هم هستند

شود بعضی فرزندان را بر بعضی می ؟ برابرند، این غل  اس،. و اما جه، دو  کهدارد

                                                           

 .21و  20ات ، آیهمان. 1

 .8، آیه همان. 2
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کو ةک اسة،، یةک تفضةیل  ةون  بچةه اسة،اینکه یک تفضیل از باب  داد؛ تفضیل

 نبوغ دارد و این دو جه، را یوسف داش،.

 لِلسَّائِلینَ آیاتٌ تِهِإِْخوَ وَ یُوسُفَ في ْانَ لَقَدْ»فرمایید که می در آیات قبل مالحظه

فُ»نیسة،، « فُیوسةُ »این تأکید اسة،.  1«لَیُوسُفُ قالُوا إِْذ*  حةب اینجةا اسة،. « لَیُوسةُ

 أَحَةبُّ أَخُوهُ وَ لَیُوسُفُ قالُوا إِْذ»یعقوب )ع( نسب، به یوسف و برادرش مضاعف اس،. 

 ها نظر بةه ظةاهر؟ این را ضال « مُبینٍ ضَال ٍ لَفي أَبانا إِنَّ عُْصبَ ٌ نَحْنُ وَ مِنَّا أَبینا إِلى

 هُةمْ اْلةآخِرَةِ عَةنِ هُةمْ وَ الةدُّْنیا اْلحَیاةِ مِنَ ظاهِرًا یَعْلَمُونَ»از نظر ظاهر  کردند دیگر.می

ن ، نحةن نةرز  عائلة ، نحةءنحن عصةب ، نحةن اقویةا»کنند، می نظر به ظاهر 2«غافِلُونَ

کیةف  ال یقتةدرو انةه صة یر  یأکلذلک یوسف نخد ، نحن نعمل، نحن نحن نحن. و 

از «. البشةری  الناحی من « مُبینٍ ضَال ٍ لَفي أَبانا إِنَّ»؟ نحن یفضل یوسف و اخاه علینا

 «.البشری  الناحی من »نیس،. ناحیه رحمانی و الهی 

تر بودن عطوف، بیشةتر از پةدر تر اس،، مقتضای کو کسؤا   اگر یوسف کو ک

ان یوسف اص ر من الکةل و لو ک»؟ «مُبینٍ ضَال ٍ في»ا و مادر هس، یا نیس،؟ پس  ر

به شما « ؟هکذاکون محبوب اکثر، الیس ی ناحی  الوالدةو من  والدیًا بشریًا قضی  ص ر

؟ این بچةه بیس، ساله پسر به کنید یامی بچه یک ساله و دو ساله بیشتر اظهار محب،

ک اس، و به او ترحم نیازمند اس، و کو روی پای خودش بند نیس،، کو ک اس،، 

یعقوب )ع( کان » .ه اس،نیس،، پس مراد این نبود« ضال  مبین»اینکه کنید، می بیشتر

اصةل  ،کو ةک بةوده« ال لولدن  یوسف یحب یوسف و اخاه اکثر من سائر ابناء العشرة

 شود بگوییم کو ةک بةودهنمی نیس،، پس جه، دیگری دارد، یوسف بزرگ بود، این

 عنوانبةهعنوان کةو کی احةب باشةد،  ةون اگةر هده کةه بة. یوسف کو ةک نبةواس،

این فهمد که می نیس،. هر انسان عادی« مُبینٍ ضَال ٍ في»کو کتر بودن احب بود که 

آورد. اگر من نسب، به بچةه کةو کم بیشةتر نمی نیس، و این حسد« مُبینٍ ضَال ٍ في»

 ایةن  ونکند، نمی حسد عاقل هم باشدرگتر اگر عاقل باشد یا نیمهکنم، بزمی محب،

مقتضای کو ک بودن محب، زیادتر اس،. پس بحث دو  که به حرفی  ،کو ک اس،

بچه نه سةاله،  ،که وقتی یوسف در خانه زلیخا بودکند می کمککه قبالً عرض کردیم 

                                                           

 .8و  7. همان، آیات 1

 .7، آیه روم. 2
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ده ساله، دوازده ساله، پانزده ساله نبود، بزرگ بود، بیس، ساله بود، از بیس، ساله به 

 حث این گذش،.بعد بود که ب

یالحظةون ان یعقةوب )ع( یحةب کانوا هؤالء العشرة »یعنی  اس،. پس مرحله سو 

کیةف؟ ازین مةو هو لکةن اختلة، عنةد غیر، کرام  اکثر من ، شرفیًایوسف و اخاه معنویًا

 ةون زورت  ؟عصةبه دیگةر  یسة،« «عُْصبَ ٌ نَحْنُ وَ» اختل، عنده موازین ألنهم قالوا

شتر اس،، او فهمش بیشتر اس،، عبادتش زیادتر اس،. آینةده زیادتر اس،، او عقلش بی

یعقةوب دار  بةه  در او هس،، فرزندی کةه مةنِ« رَبُّكَ یَجْتَبیكَ» ،بینممی رسال، در او

هةا بینم که این بعدًا پی مبر خواهد شد، اآلن دارای کمةاالتی کةه آنمی وحی خداوند

ن یعقةوب طبیع  الحةا  أ»او داده  خداوند بهکماالت تحصیلی و کماالتی که  ،نیستند

 ضةوءاخةاه علةی  ان یحةب یوسةف وعلیه واجب رسةولی و رسةالی و شةرفی و ادبةی 

 عالی.این جواب جناب«. سف اکثر من غیرهیو

  .«وَ بَرَکاتُهُ اللَّهِ رَحْمَ ُ وَ کُمْیْعَلَ السَّلَا ُ وَ»


