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 مقام حضرت یوسف

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره یوسف؛ سرگذشت یوسف )ع(

 

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ للَّهُا یصَلَّ وَ ینَلَمِاْلعا بِّرَ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

حف  نوعف   -کنیممفی فعفً  صفحتتها نسفتت بفه انسفا -در طول تاریخ تکلیفف 

. و هففاخودراهیو هففا و خودخواهیها و شففهو هففا جهالت مسففنو  ؛مسففنو  اسففت

م هفتعفالی وحی مفن ا  سفتحانه و حملف  الحف  بف»هسفنند  کسانی کفه حامفح حف 

هفر قفدر  الهی را لذلک وقنی که ما تاریخ انتیاء بزرگوار «.  اکثر ممن سواهممسنونو

 طالعفهاسفت م تر و واالتر باشفد  در قفرآ  شفریف کفه اصفح کفح اصفحمقامشا  عالی

و ها التمیشه جهبینیم بًیای انتیاء از همه اهح بً بیشنر است  چو  همی کنیم می

  عنادها و کفرها غلته دارند. ها و نادانیها شهو 

تابه. نفوا  شفین منذ عالطّیتین یوسف الصدی  )ع(. هو سنو من هؤالء االکرمین »

ا  را در نه تنهفا دشفمنا  ایشف«. و سنین بین صدی  و عدوسنین و سنین و سنین 

ه عزیفز ند و دشفمنا  شفهو  کفهسفن زندا  کردند  دشمنا  حسد که برادرا  یوسفف

 نفه    مصرو دشمنا  دیگر که ملک مصر است و نسوه مصر و زنااست مصر و زلیخا 

  هفم دوسفنا   بلکفهتنها دشمنا  یوسف را در برهه زیادی از زمفا  در زنفدا  کردنفد

مف  ودة  تهسننوا یوسف )ع( فی سنن النسیا   فی سفنن المفرا فرق  من المفسرین»

  بعفد لراود  اوتهمفت مف« الخیان  و خیان  النهم   تهمف  المفراودة و مفراودة النهمف 

 .دندرسییی مصر به حد وزیر داراایشا  تا وقنی که  «النهم  علی طول الخط مراودة»

صفدی   .«صفدی و یوسف الصدی  )ع( سنین و مضفروب مفن طرففی العفدو و ال»

خطفا کردنفد و بفا عفدج توجفه بفه آیفا  سفوره اینطور  کیست؟ گروهی از مفسرین که
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مقفدار   و تقصفیر.قصفورٍ بسیار ناروا به یوسفف دادنفد بفینهای متارکه یوسف  نستت

یفا « عن فً   عن فً   عن فً   ال سمح ا  عن الرسفول»زیادی از روایا  هم که 

 أَْنسفاهُ»و هفا یوسف صدی  )ع( را در تهمت زندا  کردندخیانت کردند و « عن االماج»

بفر متنفای  و سفنن  شفیعن ها گفروه سفومی هفم از مسفلما  غیره.و  1«رَبِّهِ ذِْكرَ الشَّیْطا ُ

یوسف صدی  را در زندا  تهمت  ها و آنگونه حرف آنگونه تفسیرها و آنگونه روایا 

و علینا نحن اذا کنا من اصدقاء یوسفف الصدی .  و فهو سنین بین العدو»قرار دادند. 

 صق  بفه  غیفر الًةقف  بفه  ا  نفذوداصدقاء النتیین  ا  نذود کاف  النهم الًمن )ع( و 

کنیم. قفرآ  نمفی آوریم  توجیفهنمفی مفا از بیفرو «. کاف  النهم بنصوص القرآ  نفسفه

مفا   موجیه است. وجیه نیازمند به توجیه نیست. هر قفدر مفا بفه قفرآ  وجاهفت بفدهی

اسفت  مثفح هفا است. وجاهفت قفرآ  ففوج وجاهتها دادیم  قرآ  بیشنر از این حرف

 ا توجیفه کنفیم؛ غلفط اسفت  ایفنما بخواهیم خدا را توجیه کنیم  اعمفال خفدا راینکه 

و مراحلی که یوسف )ع( سنین واقع شد کفه سفنن رو   سفنن جسفم   .است تقلید

بفر واقفع شفد را مفن بفرای شفما سنن عفاف  سنن علم  مراحح مخنلفی که سفنین 

 شمارج.می یوسف حسب آیا  متارکا  سوره

 از پفدر دزدیدنفد.«. مفن ابیفه تطلّتنه. حسدته اخوته و السنن االول سنن الحسد»

 أَبینفا إِلى أَحَبُّ أَخُوهُ وَ لَیُوسُفُ قالُوا إِْذ»الی آخر  بعد  2«لِأَبیهِ یُوسُفُ قالَ إِْذ» نص آیه:

  سفننوا یعقفوب ففی ضفًل متفین أ» 3«مُتفینٍ ضًَلٍ لَفي أَبانا إِ َّ عُْصتَ ٌ نَحْنُ وَ مِنَّا

حب طفولت نیست  حب   هم عرض کردیم را حب«. یوسف و اخوه احب الی ابینا منا

زیتایی نیست  حب مال نیست  حب جمال نیست  حب درخشش مقاج کرامت و نتو  

 تَْأویفحِ مِفنْ یُعَلِّمُفكَ وَ رَبُّفكَ یَنْنَتیفكَ كَذلِكَ وَ»از اول فرمود: است در یوسف )ع( که 

الفی  4«قَتْفحُ مِنْ أَبَوَیْكَ عَلى أَتَمَّها كَما یَعْقُوبَ آلِ عَلى وَ عَلَیْكَ نِعْمَنَهُ یُنِمُّ وَ اْلأَحادیثِ

 این سنن اول.« سنن الحسد» آخر.

اینکفه جفای  بفهها این«. النبّ و من جرّاء سنن الحسد  سنن غیابت و من وراء»

  حسد نکنند و غتطه بخورند  مقاج روحفانی و معنفوی را کفه یوسفف بفه دسفت آورد

                                                           

 .42 . یوسف، آیه1

 .4. همان، آیه 2

  .8آیه  . همان،3

 .6. همان، آیه 4
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 اْقنُلُفوا»ها هم به دست بیاورند  چرا حسودی کنند  حسودی بفه جفایی رسفید کفه این

هذا » 1«حینَصالِ قَوْم  بَعْدِهِ مِنْ تَكُونُوا وَ أَبیكُمْ وَجْهُ لَكُمْ یَْخحُ أَرْض  اْطرَحُوهُ أَوِ یُوسُفَ

رأی االول. الرأی االول اقنلوا المقصود حنی یزول المقصفود  حنفی یخفح لکفم وجفه 

أَوِ » :وراء ینوجه الی یوسف و اخیه. اقنلوا یوسف. رأی الثانیابیکم حنی ینوجه الیکم 

ایفن در یک زمینی بیندازید که حیوانا  بیایند بخورند از بین بفرود   ««أَرْض  اْطرَحُوهُ

هفذا هفو »« صفالِحینَ قَوْمف  بَعْفدِهِ مِفنْ تَكُونُوا وَ أَبیكُمْ وَجْهُ لَكُمْ یَْخحُ»دیگر.  بچه است

 .«النبّ الحسد و الثانی سنن غیابت السنن الثانی. اواّل  السنن

 أَرْسِْلهُ *  لَناصِحُو َ لَهُ إِنَّا وَ یُوسُفَ عَلى تَْأمَنَّا ال لَكَ ما أَبانا یا قالُوا»خری: مرحل  أ

 أَ ْ أَخافُ وَ بِهِ تَْذهَتُوا أَ ْ لَیَحْزُنُني إِنِّي قالَ * لَحافِظُو َ لَهُ إِنَّا وَ یَْلعَبْ وَ یَرْتَعْ غَدًا مَعَنا

تَ ٌ نَحْففنُ وَ الففذِّْةبُ أَكَلَففهُ لَففنِنْ قففالُوا * غففافِلُو َ عَْنففهُ أَْنففنُمْ وَ الففذِّْةبُ یَْأكُلَففهُ  إِذًا إِنَّففا عُصففْ

درا  بزرگ یوسف هسنیم  ا. پدر ما نیرومندیم  بربود دورا  امر بین امرین 2«لَخاسِرُو َ

مقنضای برادر بود  و برادر بزرگ و قوی بود  این است که بفرادر کوچفک را حفف  

پس ما هیچ نیسفنیم. ایفن   کند  اگر چنانچه گرگ او را بخورد با اینکه ما قوی هسنیم

خاسرو  کوننا عصت . فلما ذهتوا به و »«. سِرُو َلَخا إِذًا إِنَّا»در حقیقت تهدیدی است. 

مکا  وسطانی فی التنر » وسط چاه است  غیابت« بّالن اجمعوا ا  ینعلوه فی غیابت

. و هذا رأی اخوهم   الیمکن ا  ینلس فیه االنسا   ال یدخح فی قعر التنر حنّی یغرج

المرحلف  «. إِلَیْفهِ أَوْحَیْنفا وَ» النفبّ تاجمعوا ا  ینعلوه فی غیاباکتر. فلما ذهتوا به و 

 من انتیفاء ا  تعفالی نتی  االولی من المراحح العدة من االدل  علی ا  یوسف )ع( کا 

 إِلَیْفهِ أَوْحَیْنفا وَ. »«النفبّ قتح ا  یلقی فیفه و یلقفی ففی غیابفت ؟منی  «إِلَیْهِ أَوْحَیْنا وَ»

 3«عُرُو َیَْش ال هُمْ وَ هذا بِأَمْرِهِمْ لَنُنَتِّنَنَّهُمْ

لوحی الی یوسف مو وحفی یمکن ا  یکو  هذا ا»سؤال: دیروز هم این سؤال شد. 

 فَفِِذا أَرْضِعیهِ أَ ْ مُوسى أُجِّ إِلى أَوْحَیْنا وَ»وحی النتوة  وحی االلهاج کما  ال   والرسالی

 مِفنَ جفاعِلُوهُ وَ إِلَیْفكِ ادُّوهُرَ إِنَّفا تَحْزَنفي ال وَ تَخفافي ال وَ اْلفیَمِّ فِفي فَأَْلقیفهِ عَلَیْفهِ خِْفتِ

یمکن ا  یقال هکذا  ا  هذا الفوحی لفیس وحفی الرسفال   النتفوة  وحفی  4«اْلمُرْسَلینَ

                                                           

 .9. همان، آیه 1

 .14تا  11 . همان، آیات2

 .15. همان، آیه 3

 .7. قصص، آیه 4
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. «موضفوع مفن الموضفوعا  الصفالح  ب االحکاج الرسالی   و انما وحی االلهاج  تتیینف

لففی یوسففف ا« إِلَیْففهِ أَوْحَیْنففا وَ»یح  مففن ناحیفف  االطففًج کمففا تقولففو  صففح»جففواب: 

حال انهفم  «یَْشعُرُو َ ال هُمْ وَ» یفنوه مموا ا حیث ص« هذا بِأَمْرِهِمْ»االخوة « لَنُنَتِّنَنَّهُمْ»

 مفا نفسک انی انا یوسف  ولکفن نرجفع الفیبال یشعرو  انک انت یوسف حنی عرفت 

وحفی « اْلأَحادیفثِ تَْأویفحِ مِفنْ یُعَلِّمُكَ وَ»  وحی االلهاج« رَبُّكَ یَنْنَتیكَ كَذلِكَ وَ»قتح. 

اسراةیح که انتیاء بنی .««یَعْقُوبَ آلِ عَلى وَ»  وحی االلهاج« عَلَیْكَ نِعْمَنَهُ یُنِمُّ وَ»  االلهاج

 فرزنفدا  یعقفوب تمفاج بگفوییمکفه نیسنند ها ل یعقوب که همه یعقوبیانتیاء بودند  آ

ند  ولکفن هسفن ند. ایفن ده نففر بفرادر یوسفف و بنیفامین هفم از فرزنفدا  یعقفوبهسن

هفا اتمفاج نعمفت  اصفً  اصفح نعمفت را این. «ضفالینالمن »را گفنند پدرشا  یعقوب 

تماج نعمت را داشنه باشفند. اینکه ها واجد نیسنند تا ایما  را این اصح نعمت ندارند 

و علی ضوء هذا االجنتاء و النعلیم و اتماج النعم   یقول »« یَنْنَتیكَ كَذلِكَ وَ» بنابراین

إِلَیْهِ  أَوْحَیْنا وَ»نا ستحانه و تعالی فی نقط  بداةی  تنصّ علی الوحی الی یوسف )ع( رب

 ««یَْشعُرُو َ ال هُمْ وَ هذا بِأَمْرِهِمْ لَنُنَتِّنَنَّهُمْ

 ]سؤال[ -

« هفذا بِفأَمْرِهِمْ لَنُنَتِّنَنَّهُمْ»این هم آینده است  آینده نیست؟ این اولین آینده است.  -

. بعفد موضفوعی کفه اسفت یک بعد موضوعی و یک بعفد حکمفی عد است؛حامح دو بُ

عفد حکمفی هفا بگفو. بُدهیم که به آ می دانند اآل  داریم به تو یادنمی هاآنچه را آ 

 تحفتهفا را این است که خداوند بر تو سیطره حکمی و مقاج عالی داده اسفت کفه آ 

من به شما پولی خواهم ً  مثاول که   محاکمه خواهی کشید. وانگهی در مرحله سوج

مفن قفتً  بفه شفما پفولی گففت اینکفه داد  بعد ده توما  بدهید  جزء این هست یا نه؟ 

 كَفذلِكَ وَ»اول کفه  هفم در ایننفا خواهم داد بعد ده توما  داد  این نقطه اولی اسفت.

نتفو  رسفالت  این اجنتاء رسالت است و باالتر از و الی آخر الی آخر « رَبُّكَ یَنْنَتیكَ

 بعد در مرحلفه اولفی کفه نقطفه اولفی از اجنتفاء حسفاب  «عَلَیْكَ نِعْمَنَهُ یُنِمُّ»است که 

این سنن سوج. زندا  «. یَْشعُرُو َ ال هُمْ وَ هذا بِأَمْرِهِمْ لَنُنَتِّنَنَّهُمْإِلَیْهِ  أَوْحَیْنا وَ»شود می

کسی که دزدیده شفد در بردند.  و اول زندا  حسد و زندا  دوج اینکه از پدر دزدیدند

  .1«اْلنُبِّ غَیابَتِ»زندا  دزدی است. و زندا  سوج عتار  است از چاه 
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  1«عِْلم  وَ حُْكم  آتَیْناهُ أَشُدَّهُ بَلَغَ لَمَّا وَ»آ    مرحله رسالت باشد اگر این -

رسفالت داریفم   یفکآ  مرحله باالتر رسالت است. ما یک مرحله نتوةت داریم   -

ایفن « عِْلمف  وَ حُْكمف  آتَیْناهُ». این مرحله باالتر است. عزجداریم  یک والیت  یک نتو 

اسفت. داده شفده   عدی از علم که علم رسالت استمرحله باالتر است  ولی در ایننا بُ

  کما اینکه ابراهیم )ع( مراحلی را طی کرد؛ اول مرحله نتوةت  بعد داردمراتب  ولکن

 إِبْفراهیمَ ابْنَلفى إِذِ»امت علفی النتیفین  کمفا اینکفه در آیفا  رسالت  بعد نتو   بعد ام

 «. السنن الثالث :اْلنُبِّ»هست. این  2«رَبُّهُ

لُوا سَیَّارَةٌ جاءَْ  وَ» خفواهیم بتینفیم می کنیم مفی مفا داریفم سفوره را سفیر 3«فَأَرْسفَ

مقفاج را یوسف از نظر سوره یوسف کیست. دیروز عرض کردیم که ما از این آیا  دو 

ا ّ یوسفف )ع( مفین هفو عنفد ا    النقط  االولی نقطف  عامف»فهمیم  می برای یوسف

مننتی یوحی الیه کذا و کذا و کذا  بصورة  معصوجٌ ؟من هو عند ا   و تعالی ستحانه

ور العام  اآلیا  النی تدل علی عصم النتیین. بصورة خاص  المواجها  صعام . من ال

عزیز  مفع کفذا  العزیز  مع امرأة مع ابویه  مع اخیه  مع سف )ع( الخاص  النی کانت لیو

بینیم کفه یوسفف مفی عفدمفا در هفر دو بُ«. مع کذا. هذه المعیا  المواجهفا  الخاصف 

همیشه طاهر است  همیشه معصوج است  خیال معصفیت نکفرده اسفت  فکفر معصفیت 

بفرد. می م را از بفینتهف این طور کلیععد عاج و خاص باصً  نکرده است که این دو بُ

 کنیم.می سیردر این جهت حاال داریم 

خیفال کفرده « غًُجٌ هذا بُْشرى یا قالَ دَْلوَهُ فَأَدْلى وارِدَهُمْ فَأَرْسَلُوا سَیَّارَةٌ جاءَْ  وَ»

رُّوهُ» ؛این سفنن رابفع .«بِضاعَ   أَسَرُّوهُ وَ»غًج زرخرید است  پنهفا  کردنفد کسفی « أَسفَ

رُّوهُ»رد  صاحب این بچه نیاید بگیفرد. نترد  کسی نگی   ال   ال نفّاحف ال ابنف  بِضفاعَ   أَسفَ

رُّوهُ» .شفود ایفن را فروخفتمی یک مال  یک جنسفی کفه عنوا به .«بضاع  رحم ؛  أَسفَ

 مِفنَ فیفهِ كانُوا وَ مَعْدُودَةٍ دَراهِمَ بَْخسٍ بِثَمَنٍ شَرَوْهُ وَ * یَعْمَلُو َ بِما عَلیمٌ اللَّهُ وَ بِضاعَ  

خواهی بفده. یوسفف بفا آ  می خواهیم  هر چهنمی پول  زاهد شدندیعنی  .«الزَّاهِدینَ

« الزَّاهِفدینَ مِنَ فیهِ كانُوا»عظمت  با آ  مقاج  برادرها چنین کردند  وقنی که فروخنند 

 ال» :د که بفرادر بفزرگ گففتخواسنند بکشند یا در یک زمینی بیندازند  بعمی اول که
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رَوْهُ وَ» در غیابفت النفب انداخننفد و بعفد 1«اْلنُفبِّ غَیابَتِ في أَْلقُوهُ وَ یُوسُفَ لُواتَْقنُ  شفَ

ا سفوره شویم چو  یک نقطه را در نظفر داریفم و الّفمی ما به سرعت رد«. بَْخسٍ بِثَمَنٍ

مراجعفه  الفرقا  دریوسف را باید یک ماه بحث کنیم و آقایا  به تفسیر سوره یوسف 

ولی ایننا مفا یفک نکنفه درخشفنده را  .عرض کردیمطور مفصح ها را بهاین  بفرمایند

در نظر داریم  نقطه عصمت و نقطفه مخلفص بفود  یوسفف )ع( کفه خیفال گنفاه هفم 

لفوال را  2«رَبِّفهِ بُرْهفا َ رَأى أَ ْ ال لَفوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»نکرده که این نستنی که 

 3«رَبِّهِ ذِْكرَ الشَّیْطا ُ فَأَْنساهُ»و همچنین راجع به «. هابِ مَّهَ»د نگویمی  کنندمی فراموش

و این از نظر ادبی غلط است و از نظر معنوی هفم کفه   یعنی یوسف« انساه»گویند می

 .کنیم که غلط استمی بحث کردیم و بحث

غیفر  مثوی« »مَْثواهُ أَْكرِمي تِهِالِمْرَأَ»  عزیز مصر خرید 4«مِْصرَ مِنْ اْشنَراهُ الَّذِي قالَ وَ»

ج  ال  اکساةر الخفد خادم  تید  لیس غًم کساةر الع المکا ؛ مکانه و مکاننه. لیس عتدًا

 مکانف « وَلَدًا نَنَّخِذَهُ أَوْ»  و مکان    مکان« یَْنفَعَنا أَ ْ عَسى»اکرمی مثواه  مکانه و مکاننه 

چه کسی به دل عزیز مصر انداخت کفه سففارش یوسفف را . ««مَكَّنَّا كَذلِكَ وَ»   و مکان

ربنا سفتحانه  إ هح »تمکین دادیم. به یوسف ما « مَكَّنَّا كَذلِكَوَ»به زلیخا بکند؟ خدا. 

ن انسفا  ارض الدعوة و الدعای  یمکّفو فی و تعالی یمکن فی ارض الدعوة و النکلیف 

 ا    ذکفر ربفه؟ یمکفن انسفا ینسفیه الشفیطا یراود امرأة لها زوج؟ یمکن انسا  ا  ا 

اصفطفاء   غلط است  کما اینکه اجنتاء اینطفور اسفت « ابویه بعد ا  یخنرمهما؟یخنرج 

اجنتاء  اننخاب  اننصاب  تمکفین از طریف  رب. رب کفه خفودش در دعفو  مواجهفه 

العفالمین هفا مربفوب ربندارد  به وحی است. کسفانی کفه حامفح وحفی هسفنند  این

 که در احکاج ندارند  در اعمال شخصی یها خطاتربینی که اینعد خاص هسنند در بُ

 وَحْففيٌ إاِلَّ هُففوَ إِ ْ»  همفه وجوشففا  وحففی اسففت. خطففا ندارنففداسففت  دعفو  رسففالنی 

اسفت  نفه فکفر خفودش  نفه عقفح « یُوحی وَحْيٌ»رسول در کح ابعاد رسالنی  5«یُوحى

 نیست.   اینهادش که عقح کح است  نه شوراخو

                                                           

 .10. همان، آیه 1

 .24. همان، آیه 2

 .42. همان، آیه 3

 .21. همان، آیه 4

 .4نجم، آیه . 5



7 

 

یفک اسفت  مکا  که نزد از نظر« و المنزل  التعید المحندالتعید  كَذلِكَ وَ»در ایننا 

قاج اسفت. ر مکانت و ماین ذلک اشاره به بعید از نظ« تعیدال كَذلِكَ وَ»همیننا فرمود. 

مرتتفه ارض مصفر یک عفو .دکفداج ارض؟ ارض « اْلفأَرْضِ فِفي لِیُوسُفَ مَكَّنَّا كَذلِكَ وَ»

یس ارض رسفح ا  لفن  لرسول مفن االرض الممکّ»ست. ارض دعو  امرتته است  یک

ن ففی المکلفی الدعوة المحمدی  )ص( کا  کحالوطن  انما ارض الدعوة  کما ا  ارض 

و  انف   زموال طفو صفرًا  تخنلفف قدعوا  الرسالی  طتعف الراضی السموا  و االرضین. ا

 را؟چفرض مصر یر  اخ کنیم که ارض مصر می در ایننا ما خیال« فی االرض«. »مکان 

ر ( از نظفجای دیگر هم. تا آننایی که شعاع دعو  یوسفف )ع ارض  ارض کنعا  هم

فَ مَكَّنَّففا كَففذلِكَ وَ» رسففالنی خواهففد رسففید.  ْأویففحِتَ مِففنْ لِّمَففهُلِنُعَ وَ ضِاْلففأَرْ فِففي لِیُوسففُ

 ْأویفحِتَ مِنْ هُمَلِنُعَلِّ وَ»کنیم. نمی چیست  دیگر تکرار که عرض کردیم تأویح« اْلأَحادیثِ

 «.عْلَمُو َیَ ال النَّاسِ أَْكثَرَ لكِنَّ وَ أَمْرِهِ عَلى غالِبٌ اللَّهُ وَ اْلأَحادیثِ

ففی  فی النسم و شدًا فی العقح و شدًا شدًا« أَشُدَّهُ بَلَغَ لَمَّا وَ»و السنن الخامس: »

 بَلَفغَ لَمَّفا وَ». بودشدّ سه اقح حد« أشُدّ»قتً  مفصح بحث کردیم.  «سوةهاسنقامنه علی 

 وَ حُْكمف  آتَیْناهُ»اکثر مما ست . کا    الذیاکثر من الوحی « عِْلم  وَ حُْكم  آتَیْناهُ أَشُدَّهُ

نینَ نَنْففزِي كَففذلِكَ وَ عِْلمفف  لمحسففنین لهففذه الدرجفف   ا مففو کففح المحسففنین «. اْلمُحْسففِ

«.  ستحانه و تعالیوحی من ا و لیاق  القتح ال لتاق ح الوحی  نقتّالدرج  المحسنین ل

  «تفراودا»گوییم می مرتتهیک 1«نَْفسِهِ عَنْ بَیْنِها في هُوَ الَّني راوَدَْتهُ وَ» السنن الخامس.

یا « راودها» گوییم:مرتته مییکشدند   دیگرهر دو خاطرخواه هم« تراودا زید و عمرو»

أخفذ یضفرب  بعف  و یعنی معتضارب زید و عمر»فرج دارد. اگر گفنیم این « راودته»

یعنی ضفرب ابنفداء مفن  ضارب زید عمرًا قلنایهما  و لکن اذا واحد آخر  بدای  من کل

 .««راوَدَْتفهُ وَ»  نفسه. هنا لفم یقفح و تفراودا عندافع زید ثم اننهی الی عمرو  ثم عمرو 

 عد اول.این بُ

کنیم  مفی تکفرارمفا ایفن را اشفارت    نتودنفدبفرادرا   از گروهفیبه مراعفا  اینکفه 

سنن است. یوسف در یفک جفایی  این« راوَدَْتهُ وَ». کنید مًحظهدر تفسیر را  تفصیح

 . ایففن سففنن رو  اسففت.قففرار بگیففرد کففه مففورد مففراوده ز  صففاحب بیففت قففرار بگیففرد

بفه شفهو  و خواهد او را دعو  کند به فحشاء  دعو  کند به منکر  دعفو  کنفد می

                                                           

 .24. یوسف، آیه 1



8 

 

انسفا   نسفم. احیانف ن الرو  اسفنن مفن سفنن السن»سنن است و  . این خودغیره

 «.یسنن فی جسمه لینخلص عن سنن الرو 

یعنی همه فعالیت از ز  بود. قاعده معمفولی چیسفت؟ قاعفده معمفولی « راوَدَْتهُ وَ»

 رود دنتففال ز   ز  کففهمففی رود دنتففال ز ؟ مففردمففی رود یففا مففردمففی ز  دنتففال مففرد

 ففي هُفوَ الَّنفي راوَدَْتهُ وَ». است ز  دنتال مرد رفنه رود. ایننا مرد دنتال ز  نرفنه نمی

این نقطه دوج. در خانفه مفرد نتفود  در خانفه خفود ز  بفود و خفود ز  مفراوده « بَیْنِها

 االبفواب؛ ابفواب ابفوابابواب العذر و ابواب الغدر و »« اْلأَبْوابَ غَلَّقَتِ وَ»حاصح کرد. 

کافف  االبفواب النفی  نی هفی حاولفت أ  تسفکّریع»فرار را بست. های همه راه«. القصر

همه را بست. معلوج است « مکا  ا  یفحّ و یفرّ منها یوسف حنّی ینخلص من الزناالبا

  عادی نیست. با تماج قفواهای که قدر  این ملکه چقدر است. قدر  ملکه قدر  ز 

لت »با قننش  با لفظش  با حرفش  با دویفدنش  بفا در بسفننش  بفا غفذا دادنفش  توسفّ

الفی نفسفها و یننفه  و یوصفح یوسفف یوسفوصاةح حنّی تصح الی بکاف  الوساةح ال

 صددرصفدتماج نیروها را مصرف کفرد. ایننفا بواعفث درونفی و بواعفث برونفی «. معه

نگفاهی کنفد  دلفش بخواهفد  کند که حداقح یوسف به شفهو  اهنمفاج کنفد  یفک می

 1«اْلمُْخلَصفینَ عِتادِنَفا مِفنْ إِنَّفهُ»ای این دل نورانی اسفت و ربفانی اسفت ولکن به اندازه

 «.رَبِّهِ بُرْها َ رَأى أَ ْ ال لَوْ»حنی دلش هم نخواست. نخواست که دلش بخواهد  چرا؟ 

 واهف »« لَفكَ هَیْفتَ قالَفْت وَ بَاْلأَبْوا قَتِلَّغَ وَ نَْفسِهِ عَنْ بَیْنِها في هُوَ الَّني راوَدَْتهُ وَ»

  کفح اب مغلقف هح هنا احد؟ االبفولک شهوة   ت  الیسعلیک  الست رجً    آه علیک

   ایننفادکنفمی ففرار مفداج یوسفف هفم .«لَفكَ هَیْفتَ» «الوساةح حاضرة  جاهزة  مرقّت 

ظفر نکنفد  از می ث ففرارکنفد. از نظفر بحفمی ففرار رودمفی کند  آننفامی فرار رود می

کنفد  از هفر مفی کنفد  از نظفر صفحتت ففرارمی کند  از نظر اخًج فرارمی عقیده فرار

گوید می «هَیْتَ لَکَ» چیست؟ این« هِاللَّ مَعاذَ«. »اللَّهِ مَعاذَ قالَ لَكَ هَیْتَ قالَْت وَ»جهت. 

 قفالَ»دهفی. مین کنفی  دسفتنمی آیفی  نگفاهنمی کنی نمی کنی  رغتتنمی تو توجه

معفاذ ا   ی شهو  رااین طرد کح مراحح است. تماج جوانب درونی و برون« اللَّهِ مَعاذَ

 ولفی نگاهفت  کنممین برطرف کرد. آیا معاذ ا  نیمه کاره است؟ معاذ ا  با تو کاری

 دددرصفص «اللَّفهِ مَعفاذَ» .«اللَّفهِ مَعفاذَ» نیسفت اینکفه  بوسم.می زنم می کنم  دستمی

 است.
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بیف  خاصف  ؛ ربّفی بربوعفالمین  ربّفیا  ربّانی  مو رب ال»« رَبِّي إِنَّهُ اللَّهِ مَعاذَ قالَ»

منین  مح المفؤرحمانیف  تشفمح الکفح  رحیمیف  تشف رحیمی  مفا بیّنفاه. ربوبیف  احیانف 

ربّفانی « يرَبِّف إِنَّهُ اللَّهِ مَعاذَ قالَ»الثالث.  درحیمی  خاص  تشمح االنتیاء و هذا هو المرا

 ی االننخفاب ف الجنتاءا فی  الطهارة ننی فی العصم   فیمکاننی  مکا« مَْثوايَ أَحْسَنَ»

نَ»   ففی الفدعوةفی المواجهف  ارده و و انفا اطف ثفوایهفح ا  أحسفن م«. مَْثفوايَ أَحْسفَ

 .«الظَّالِمُو َ یُْفلِحُ ال نَّهُإ» «مثوای؟! اعارضه ا  تسیء

بفا « هَمَّفْت»؟ «بِفهِ هَمَّفْت»چطور   «بِهِ هَمَّْت» قد تأکید.الج تأکید   1«بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»

 قفالَ»در مقابح « لَكَ هَیْتَ قالَْت  اْلأَبْوابَ غَلَّقَتِ  بَیْنِها في هُوَ  راوَدَتهُ  اْلأَبْوابَ غَلَّقَتِ»

نَ إِنَّهُ اللَّهِ مَعاذَ زلیخفا « بِفهِ هَمَّفْت لَقَفدْ وَ * الِمُو َالظَّف یُْفلِفحُ ال إِنَّفهُمَْثفوايَ  رَبِّفي أَحْسفَ

بعفد  اسفت؛ عفدیدوبُ« بِهفا هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت»سرجمع تماج نیروهای خود را مصرف کرد 

  لفظی  دست زد   دوید ... همه کارها را کرد تا اینکفه صددرصداول اهنماج نفسی 

هفم در را بفاز کفرد.  در دوید  پیراهن او را هم پاره کرد  یوسف جلویدنتال او هم تا 

 بُرْهفا َ رَأى أَ ْ وَ هَمَّ بِهفا لَفوْ ال» .دنتاله دارد« ال لَوْ»ولکن « بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»

را در نظر نگیریم  عصمت کنار  اگر « برها  الرّب»حاال  «ین همّ من همّ!أولکن »« رَبِّهِ

که در ذیح آیه است نتفود  هفمّ « اْلمُْخلَصینَ نَاعِتادِ مِنْ إِنَّهُ»العالمین نتود  عصمت رب

 ففي هُوَ»  است  او شروع کرده است« راوَدَْتهُ»خا ییوسف با همّ زلیخا فرج دارد. همّ زل

  آورده اسفترا زلیخفا درهفا همه از او است  تماج بازی« اْلأَبْوابَ غَلَّقَتِ»است  « بَیْنِها

نده و در این زنفدا  بسفیار سفخت مانفده  سنن ما این همینطور مانده  در هم یوسف

 مقدمه ننا  است که بعد عرض خواهیم کرد.ها ولکن این زندا 

برها  الفرّب »؟ خواهد بگویدمی چهایننا « رَأى أَ ْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»

   برها  رّبانیع  ال  العقلی  االنسانی   برها  الشرة: برها  الفطرة  برهای درجا  عدف

هفر کفداج بفه جفای خفود از گنفاه « العصفم . خمسف  بفراهین العدال  و النقوی  برها 

ترهفا  الفطفرة االنسفا  ینّنفه الفی ربّفه  بترهفا  ب»کنند  اینطور نیسفت؟ می جلوگیری

هفر « نه اکثر  بترها  الشرع  الرّبانی  ینّنه اکثر  بترهفا  العدالف  ینّنفه اکثفرالعقلی  ینّ

آنچه رب را به ما بیشنر معرفی کنفد و مفا را بفه رب بیشفنر نزدیفک کنفد  ا ؛ رهقدر ب

بشود  تقفوای مفا زیفادتر اسفت  گنفاه دورتفر اسفت  کفار  و عتودیت ما باالترمعرفت ما 

نننیه ایّ  لیصح االنسا  احیان  الی حدّ ال تننیه و لیس »تر است  ولکن واجب نزدیک
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العقلی  االنسفانی  و ال الشفرع  الرّبانیف  و ال العدالف   برهن  من التراهین  ال الفطرة و ال

انسفا  بایفد قفادر  چفو اسفت.  گونهاین مواقعبعضی از « عصیا من االنسا  الینفلّت 

  درصفد بفود صددرصفدباشد و محیط باشد تا گناه را کنار بزند. اما اگر بواعفث گنفاه 

و کونهفا  کفو  یوسفف شفاب  .ا  الفرّبنسیبواعث العصیا   بواعث  ماة  بالماة »  نتود

امرأة جمیل  و فی القصر و کذا و کذا و کذا کحّ التواعث الداخلی  التشری  و الخارجی  

. اگر بودبرای جلوگیری از آ  کفا  الزج « ماة  بالماة  ]...[و التشری  اصتحت ملنحم  

ا ایفن . در ایننفباشفدا بیشفنر یفشود که هم زورنفد  بایفد صفد نمی نود نفر  صد نفرند

بشری کافی نیست  بلکه باید عصمت ربانی باشد و عصفمت ربفانی هفم بفود   نبراهی

رِفَ كَفذلِكَ رَبِّهِ بُرْها َ رَأى أَ ْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»چرا؟  وءَ عَْنفهُ لِنَصفْ  وَ السفُّ

کذلک »شاء بعد است. اول است  فح سوء«. السوء همَّ به  الفحشاء نار معها»« اْلفَحْشاءَ

 ««م یهفمّ بهفالف» همّ« السُّوءَ عَْنهُ لِنَْصرِفَ كَذلِكَ»العظیم فی هذا الموقف الحرج المرج 

بتنفدد و  زلیخا که آنطور درها را بسیار زیاد  همّ این همّ«. اْلفَحْشاءَ وَ» «صرفنا»چو  

صف  بفا عمفح مً چه کند و چه کند و دنتالش بدود و پیراهنش را پاره کند  ایفن هفمّ

بفه زلیخفا مًص  با عمح خودش سوء است و خود عمح فحشاء است.  است  این همّ

رِفَ كَذلِكَ»لکن   چو  یوسف فرار کرد  وسوء صددرصد رسید  به فحشاء نرسید  لِنَصفْ

 مِفنْ إِنَّفهُ»خود یوسف نقشی نداشفت؟ چفرا   ؟«لِنَْصرِفَ»چرا  «إِنَّهُ اْلفَحْشاءَ وَ السُّوءَ عَْنهُ

 عصفمتمخلَفص  .بشفری اسفت عصفمتمخلِفص  .نیست مخلِصین« اْلمُْخلَصینَ تادِنَاعِ

 است.  صددرصد  عصمت ربانی نیست صددرصدربانی است. عصمت بشری 

خود شیطا  دارد  1«اْلمُْخلَصینَ مِْنهُمُ عِتادَكَ إاِلَّ * أَجْمَعینَ لَأُْغوِیَنَّهُمْ فَتِعِزَّتِكَ قالَ»

«! هفمَّ»کنفی کفه یوسفف می تر از شیطا  روایت جعفحو شیطا زند  تمی این حرف را

خفود شفیطا   .«قال عن فً   عن فً   عن ففً »تر از شیطا  هم ما داریم. شیطا 

 عِتفادَكَ إاِلَّ * أَجْمَعفینَ لَفأُْغوِیَنَّهُمْ فَتِعِزَّتِفكَ»و خدا هم او را تصدی  کفرده کفه ]گفنه[ 

ی الشیطا  قلب االنسفا  حنّفی وغغواء القلب ا  یا  االغواء و بدای»« اْلمُْخلَصینَ مِْنهُمُ

 «.نسی ربّه  حنّی یراود غیر محرج  حنّی کذا و حنّی کذا فی معاصی مخنلف ی

 ]سؤال[ -

عد جنس است. هر دو یکفی در بُ همّ« هامَّ بِهَ»نه  آ  نیست. جواب آ  را دادیم.  -

 بِهفا هَفمَّ وَ»یوسف لفوال دارد.  برایولی صددرصد  لوال ندارد  « هِبِ»که « ْتمََّهَ»است. 
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 عصفم . الترهفا   المرحلف  خامسف هنا  و برها  الرب»چرا؟ « رَبِّهِ بُرْها َ رَأى أَ ْ ال لَوْ

شفخص « العدالف  ففیبانی   ثم العدال . ما کفا  یکاالول فطرة  ثمّ عقلی   ثم الشرع  الر

حسفاب دارد. شفخص عفادل عفدالت  چو بازد. می عادل هم در چنین جایی خود را

هفا  رب الزج توانفد خفود را حفف  کنفد. ایننفا برنمی بفازد می هم در ایننا خفود را

و لوال امنناعیه است. « ال لَوْ»نه اینکه بدو  لیاقت باشد. در ایننا است  التنه با لیاقت  

ال من المسنحیح ا    کا  لًمنناع یعنی کا  من المسنحیح ا  ال یکو  معصوم لوال »

عصم  الربانی  و ما همّ بها ال ما رکفز وراةهفا  ال الالعصم  الربانی . فقط ادرکنه  تدرکه

 «ما عمح معها  ال ما راود معها  ال  من المخلصین. مخلصین باطنی   مخلصین ظاهری 

اول سفلطه بفر    سلطا 1«اْلغاوینَ مِنَ اتَّتَعَكَ مَنِ إاِلَّ سُْلطا ٌ عَلَیْهِمْ لَكَ لَیْسَ عِتادي إِ َّ»

کما یروی عن االماج الصادج )ع(:   کندمی رو  و قلب است و از قلب به خارج تناوز

 أَةِمَّف ُ اْلحَفوَاسُّ وَ اْلحَفوَاسِّ أَةِمَّ ُ اْلقُلُوبُ وَ اْلقُلُوبِ أَةِمَّ ُ اْلأَْفكَارُ وَ اْلأَْفكَارِ أَةِمَّ ُ اْلعُقُولُ»

وقنی که شیطا  بفه  کند.می بعد عمح را خراب  کندیم اول قلب را خراب 2«اْلأَعْضَاءِ

نیسفت  مفراوده بفرای کفه یوسفف  برای «نساهأ»تواند توجه کند نمی قلب یوسف اصً 

لوال ا  رأی برهفا  ربّفه ففی المرحلف   همّ بها بشری » «هَمَّ بِها»  یا اینکه یوسف نیست

  «.العصم  الرّبانی   الخامس 

  دویدمی یوسف جلوچه کسی عقب؟  و دویدمی چه کسی جلو 3«اْلتابَ اسْنَتَقَا وَ»

ن بفر ایفن دود و دلیح بیّمیکند  زلیخا دنتال او می زلیخا عقب  پس یوسف دارد فرار

عکس است. پس چه کسی جلو اسفت؟ ه ب 4«دُبُرٍ مِنْ قَمیصَهُ قَدَّْ »مطلب این است که 

اگفر   کنفدمی ارد  یوسف دارد فربه شای گونهکند. بهمی یوسف جلو است دارد فرار

ففرار نکنفد    اگر در دل مرد همفی باشفد ؟چرا فرار کند ی بودیوسف در دلش یک همّ

 غَلَّقَفتِ»کنفد کفه ایفن می   اما یوسفف طفوری ففرارنداشنه باشد  بنشیند  کاری بنشیند

کست یا به شد  زد و در را باز کرد  یا ش  تودن  آ  دری که امکا  باز شد  «اْلأَبْوابَ

کانفت  مسفکّرة و لمفا غلقفت االبفواب فکفح االبفواب کانفت«. »اْلأَبْوابَ غَلَّقَتِ»  هر چه

خاص مفن    باب و لکن احنمح أ غوی  قوی صدًا  مسدودة بسد من ناحی  الملک   سدًا
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هُ قَفدَّْ  وَ اْلتفابَ اسْنَتَقَا وَ» .«دفعاالبواب یمکن فنحها بقوة و   أَْلفَیفا وَ دُبُفرٍ مِفنْ قَمیصفَ

ء اسفت  بفری ءاسفت  بفری ءزندا  دیگر  یوسف بری «جَزاءُ ما قالَْت اْلتابِ لَدَى سَیِّدَها

«. سفنن النهمف »زندا  تهمت  ؛رداست  زلیخا چو  به مقصود نرسید  او را زندانی ک

 «.أَلیمٌ عَذابٌ أَوْ یُسْنَنَ أَ ْ إاِلَّ سُوءًا بِأَهْلِكَ أَرادَ مَنْ جَزاءُ ما قالَْت»

خواسفنم حضفور بفرادرا  کفنم  در صفلب ایننا مطلتی است که تا وقت هست می

صفعت    دنیفا دار بفًء و امنحفا . امنحانفا  احیانف ». دنیفا دار امنحفا  اسفت. مطلب

به مفن زیفاد مفال بدهنفد امنحفا  اسفت  «. سهح. امنحا  بخیر او بشرّ احیان  منطوی  

ل مفن را بگیرنفد امنحفا  اسفت  امنحفا  گرسنه باشم امنحا  است  خیلی زیر پر و با

اسفت  ر سر من بزنند امنحا  است  قدر  داشفنه باشفم امنحفا  بتری هم هست  مهم

 فَیَقُولُ نَعَّمَهُ وَ فَأَْكرَمَهُ رَبُّهُ ابْنًَهُ مَا إِذا اْلِِْنسا ُ فَأَمَّا»امنحا  است.   ضعف داشنه باشم

رزج العلفم  رزج گیفرد  می همفه را 1«رِْزقَهُ عَلَیْهِ فَقَدَرَ ابْنًَهُ مَا إِذا أَمَّا وَ * أَْكرَمَنِ رَبِّي

 فَقَفدَرَ ابْنًَهُ مَا إِذا أَمَّا وَ» .گیردمی همه را  رزج المال  رزج االوالدرزج القوة  العقح  

نن  هفر دو هر دو دروغ است. نه داشنن  نه نداش 2«كًََّ*  أَهانَنِ رَبِّي فَیَقُولُ رِْزقَهُ عَلَیْهِ

مفن  :گویفدمی «أَْكفرَمَنِ رَبِّفي فَیَقُفولُ نَعَّمَفهُ وَ فَأَْكرَمَفهُ رَبُّفهُ ابْفنًَهُ مَا إِذا»امنحا  است. 

 ال بَْحكًََّ  * أَهانَنِ رَبِّي رِْزقَهُ فَیَقُولُ عَلَیْهِ فَقَدَرَ ابْنًَهُ مَا إِذا أَمَّا وَ» .داد و شایسنه بودج

 .بکنم مخواسنمی این مقدمه بود برای عرضی که. الی آخر «اْلیَنیمَ تُْكرِمُو َ

 خیفرًا مفا اخنفر  انفا»گیرد یا در شر. می بدو  اخنیار یا در خیر قرار مؤمنانسا  

ایفن « لشرفی ا ینلفی الخیر غیر دخّ لنیدخلت فیه. غیر دخّ دخلت فیه ما اخنر  شرًا

ذا کفا  ا اعمفح؟ ماذاخّلت فی شر خّلت فی خیر او داذا انا د»کنیم. می را داریم بحث

لفی زرّع الخیفر عینفخیفر  علیه  اذا کا  ففی با  ستحانه و تعالی  منّکً  االنسا  مؤمن 

گفر ایفن اهفم اسفت. ایفن قاعفده م«. الی الخیر ثر  اذا کا  فی شرّ یخرج من الشرخیر اک

 توانفدینم دنفد کنفد  بفر سفرش بزننفد  بفر سفر او زمی انسانی که در راه خدا دارد کار

و را ا  دنفذاردهد  اگر هم تاج و عمامه سرش بگمی جواب بدهد  کار خودش را انناج

شفر بفاالتر  امنحا  امنحا  خیر از دهد  مننهامی آقاباال کنند باز کار خودش را انناج

 امنحا  شر از امنحا  خیر باالتر است.ها است  ولی بعضی وقت
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ی شرّ او نسا  فا  یدخح اال مّاإ»بنًء هست. عد ایک مربعی از حاال  انسا  در بُ

 ی الخیرال ن الشرا  یمضی م مّاإ ثمّ اذا ادخح االنسا  فی شر .خیریدخح االنسا  فی 

یمضفی  و  یمشفی ا امّفا. و اذا ادخح االنسا  فی خیفر حاولنه او من الشر الی الشربم

ذی اذا هفو الّف ن؟التفیهذا . من هو المؤمن فی اخیر او الی شر من خیر الی خیر آخر او

ر ا ننفو مفن کفحو کذا و کذا و کفذا  ی  یقنحیتعّد  ینفی     یهنک یظلم کا  فی شر لشفّ

ر شذا ادخح فی ا  الّذی االنسا امّا. و هذا هو المؤمن حقّ  الی الخیر مرضاة ا  تعالی 

خیر  او الی ن خیر الی شریخرج نفسه عآخر او اذا ادخح فی خیر  یدخح نفسه فی شر

 «. اقح  هذا لیس مؤمن

النفبّ مرحلف   ر غیابفتیوسف ادخح فی شرّ. شر الحسد فی التدای   ش»اما یوسف 

مفا جفزاء مفن یعمفح حف  ثانی  و ثالث   شفر النهمف  الوق قصر الملکی و زلیخاثانی   شر 

نست  فی المدین  و الشر السنن و الشر  تهم  الزّنا  و شرو شر   و شر بأهلک سوءًا  شر

اصفتح   فیها انقذ نفسها الی خیر )ع(شر  و لکن کح هذا الشرور النی القی یوسف و ال

یعنفی از ایفن شفرها اسفنفاده تماج مطلب این است  «. وزیر االقنصاد الملکی فی مصر

  بفه آ  رفقفای زنفدانی کفه خفواب دیفده بودنفد  در زندا  که بود آه و ناله نکرد کرد.

کنم مگفر اینکفه اگفر رفنیفد نمفی ولفی تعتیفر  نمبگوید من خواب شما را بلدج تعتیر کف

قصد یوسف )ع( چه بود؟ این بود کفه  نتود  خیر.ها به ملک بگویید. این حرف بیرو 

از هر حالنی از حاال  که دارد  چو  رسول است  چو  صاحب رسالت است  حامح 

ایفن  رسالت است  از زندا  تهمت  از زندا  شهو   از زندا  تفن  از زنفدا  قصفر  از

 حَففی ٌ إِنِّفي اْلفأَرْضِ خَفزاةِنِ عَلفى اجْعَْلني قالَ»بیرو  بیاید و خود را برساند ها زندا 

مفن کفه گففنم « ذلفک» 2«بِاْلغَیْفبِ أَخُْنفهُ لَفمْ أَنِّفي لِفیَعْلَمَ ذلِفكَ»مقصد این بفود.  1«عَلیمٌ

 كَیْفدَ یَهْفدي ال اللَّفهَ أَ َّ وَ» «ذلفک لفیعلم انّفی لفم اخنفه بالغیفب» 3«رَبِّفكَ عِْندَ اْذكُرْني»

 .«اْلخاةِنینَ

صار دورا  االمر بین واقع الزنا و بفین النهمف   مثً  موضوعی  ج کثیرة و هنا احکا»

؟ یا اینکه به متنً به زنا بشود  به زور او را یوسف چه کار کندایننا « بالزنا و ال ثالث

ایّهمفا » .مفت زنفا داخفح سفنن شفودخیر  به تهیا این یا  ...زنا  مصر و زلیخا و بترند
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اذا خیّر االنسا  بین االمرین المحرّمین  احدهما اقوی حرمف  و  اقدج؟ الشر االقح اقدج.

این دورا  امر در ایننا بفین «. ه طریق  ثالث الثانی اقح  البد ا  یقنرف االقح اذا ما فی

رِفْ إاِلَّ وَ إِلَیْفهِ دْعُونَنيیَف مِمَّفا إِلَفيَّ أَحَفبُّ السِّنْنُ رَبِّ قالَ». است اهم و مهم  عَنِّفي تَصفْ

 إِنَّفهُ كَیْفدَهُنَّ عَْنهُ فَصَرَفَ رَبُّهُ لَهُ اسْنَنابَ* فَ اْلناهِلینَ مِنَ أَكُنْ وَ إِلَیْهِنَّ أَْصبُ كَیْدَهُنَّ

 1«اْلعَلیمُ السَّمیعُ هُوَ

و بعد از جریا   بعد از جریا  ز  عزیزبرای چه؟ آدج تقاضا کند زندا  برود  چرا؟! 

خفود کمفا اینکفه در   به وضعی رسید که این یا باید زنفدا  بفرود 2« ِاْلمَدینَ فِي نِسْوَةٌ»

بعد از اینکه نسوه مصر جمع شدند  3«آمُرُهُ ما یَْفعَْح لَمْ لَنِنْ وَ» فرماید:می سوره یوسف

ح  بسیار ظاهر شفد  اآل  4«اْلحَ ُّ حَْصحَصَ اْلآ َ» .به جای میوه بریدندو دسنشا  را 

حَصَ اْلفآ َ»و ح  بفا جنفاب یوسفف اسفت.  هِ عَفنْ راوَدْتُفهُ أَنَفا اْلحَف ُّ حَصفْ  بعفد«. نَْفسفِ

امر چیست؟ امر مراوده است که شد و یوسفف زیفر « آمُرُهُ ما یَْفعَْح لَمْ لَنِنْ وَ»گوید: می

 لَنِنْ وَ» اشد.آخر قضیه است؛ آخر قضیه که عمح جنسی فحشاء ب« ما آمُرُهُ»  بار نرفت

داشت. یا زندا  را مقدج « لَیُسْنَنَنَّ« »الصَّاغِرینَ مِنَ لَیَكُون  وَ لَیُسْنَنَنَّ آمُرُهُ ما یَْفعَْح لَمْ

 إِلَفيَّ أَحَفبُّ السِّنْنُ رَبِّ قالَ»ابنًء به زنا. در دورا  امر بین امرین  بد  یا زندا  رو ؛

یوسفِ  5«اْلناهِلینَ مِنَ أَكُنْ وَ إِلَیْهِنَّ أَْصبُ كَیْدَهُنَّ عَنِّي تَْصرِفْ إاِلَّ وَ إِلَیْهِ یَدْعُونَني مِمَّا

او  «رَبِّفكَ عِْنفدَ اْذكُرْنفي مِْنهُمَفا نفاجٍ أَنَّفهُ ظَنَّ لِلَّذي قالَ وَ»وقت در زندا  آ   یاینچنین

وض علی یوسف )ع( کا  من المفر»واجب بود. « رَبِّكَ عِْندَ اْذكُرْني»کند؟! می اسنشفاء

  یزیح عن أفرض  علیه  ف  المواقف الروحی  الرحیمی  کا ایمانی   عدال   رسالی  فی کا

 ..«.نفسه تهم  الزنا
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