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مقام حضرت یوسف

 

 

 

 

  ابتالئات یوسف )ع(ذکر )ص(؛  اهللذکر ابتالئات رسول

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

روی آن باید ترکيز  و اهميت دارد  ای که دیروز عرض کردم و بسياردنباله نکتهبه 

است، انسزان احيانزخ دزود دوی زتن را  ءاین است که چون دار تکليف دار ابتال کنيم،

کنيم. بعزد اول هزم مزی عد دوم صزحبتکنند. ما در بُمی کند و گاه مبتالیشمی مبتال

وسيله رسزالت و دعزوت ال زی مبزتال کزرد، )ص( دود را به اهللرسولطور است. همين

وارد  ءفراهم کردند کزه در ابزتالهایی دود دوی تن را مبتال کرد به حق و بعدًا زمينه

ابتالئان اثنان؛ ابتالء بادتيار، ابزتالء مزن وراء اتدتيزار و اتمتنزاع باتدتيزار ت »شد، 

برنده و متقی در دار تکليزف کسزی اسزت کزه در تمزام حزاتت یز  «. ینافی اتدتيار

 في ذَرْهُمْ ثُمَّ اللَّهُ قُلِ»فقط ارتباط با اهلل است. بعد واحد «. واحد عدٌبُ»، دنکعدی فکر بُ

، قلبخ، فزاادًا، لسانخ، فطرتخ، عقالً، صدرًا« اللَّهُ قُلِ» هنا اربع مراحل:» 1«یَْلعَبُونَ دَوْضِ ِمْ

ت  اللَّزهُ قُزلِشخصيخ، جماهيریخ، مع نفس ، مع شيطان ، مع ال ياطين، مزع اخدزرین. 

 «.فقط لفظيخ

تَقامُوا ثُزمَّ اللَّزهُ رَبُّنَزا قزالُوا الَّذینَ إِنَّ»، «ان الذین استقاموا» لفز  م زم نيسزت،  2«اسزْ

 ثُزمَّ اللَّزهُ رَبُّنَزا قالُوا الَّذینَ إِنَّ»گویند. می برادران شيطان هم ،گویدمیلف   شيطان هم
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 ن کذا و کزذا و کزذا و کزذا، الحزوزات،یربّبوان یقولوا ربنا اهلل ثم  نافقواما »« اسْتَقامُوا

تَقامُوا ثُزمَّ اللَّزهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ» ج آقا، الکربالئی، الم  دی، الکذا، الکذا.الحا « اسزْ

استقاموا علی هذه الکلمة فی کل دوادل م، فی الخارج، فی الدادل، فی السزل،، فزی 

  «.فی القل،تفکير، الفطرة، فی العقل، فی الل،، فی الاتیجاب، فی 

 تَحْ َنُزوا ت وَ تَخزافُوا أَتَّ اْلمَالئِكَةُ عَلَيْ ِمُ تَتَنَ َّلُ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ»

«. اْلزخدِرَةِ فِزي وَ الدُّْنيا اْلحَياةِ فِي أَوْلِياؤُكُمْ نَحْنُ نَ *تُوعَدُو كُْنتُمْ الَّتي بِاْلجَنَّةِ أَبْ ِرُوا وَ

گفت و استقامت « اللَّهُ رَبُّنَا»کنند که اگر انسان می ديالها بعضیفقط آدرت نيست. 

 کنند و کمز می و تعالی که القاء معارففرشتگان رحمت رحيميه حق سبحانه  ،کرد

دسزت بيزاورد ه توانزد بزنمی کنند در سلوک صراط مستقيم، آنچزه را انسزان دزودمی

بزوط بزه کننزد، در قلزبش، در فکزرد، در عملزش، مرمی به او القاءها از طرف حق آن

 الَّتزي بِاْلجَنَّةِ أَبْ ِرُوا وَ تَحْ َنُوا ت وَ تَخافُوا أَتَّ اْلمَالئِكَةُ عَلَيْ ِمُ تَتَنَ َّلُ»دير، قيامت است. 

آدرت بعد الموت فقط «. خدِرَةِاْل فِي وَ الدُّْنيا اْلحَياةِ فِي أَوْلِياؤُكُمْ نَحْنُنَ * تُوعَدُو كُْنتُمْ

تَ ي ما في ا لَكُمْ وَ اْلخدِرَةِ فِي وَ الدُّْنيا اْلحَياةِ فِي»نيست،  كُمْ تَ زْ  مزا في زا لَكُزمْ وَ أَْنفُسزُ

 این ارتباط با حق است.. «تَدَّعُونَ

یا انسان نقطه واحده درد ان الوهيت را پذیرفته است و در قل، دزود قزرار داده 

الفزااد فزاادان. الفزااد یعنزی القلز،، »نسان به مرحله فااد رسيده است، ، ااست و قل

بالنزار  د بالنار و قد یتفئد بزالنور. تفئزدئقد یتف ،الفااد، هذا هو فئد، م تعلالقل، المت

 الَّتي * اْلمُوقَدَة اللَّهِ نارُ»بالنسبة للقلوب الواجفة، القلوب المضطربة، القلوب الکافرة 

ظلمززات بعضزز ا فززو  بعزز . القلزز، المتفئززد نززار علززی نززار،  1«اْلأَْفئِززدَةِ عَلَزز  تَطَّلِززعُ

 نارُ»نيات، متفئد و م تعل بالنار و یوم القيامة نانيات، باإلمنات، باأليبال  ،ناتبال يط

ایزن . «مَدَّدَةٍمُ عَمَدٍ في * مُاْصَدَةٌ عَلَيْ ِمْ إِنَّ ا * اْلأَْفئِدَةِ عَلَ  تَطَّلِعُ الَّتي * اْلمُوقَدَة اللَّهِ

ظلمزات فزو  در آن ظلمزات اسزت و قلبی که اینقزدر ایزن قلز، از دزدا دور اسزت و 

ب ره شده، ایزن م زتعل بالنزار طور کلی به ادتيار دودد بیهظلمات است و از نور ب

 2«رَأى ما اْلفُاادُ كَذَبَ ما» :)ص( اهللرسولراجع به  ،«م تعل بالنور احيانخ قل،ٌ»است. 

فزو  العقزول دی عقزل محمز ،«العَقزل كَزذَبَ مزا» ؟نفرمودچرا عقل  ؟نفرمود چرا قل،
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محزور آیزات.  بزره البتزراجع به ادال  صحبت کنزيم چ ارشنبه است، مقداری است. 

 «. علی ضوء رسالة اتسالم» جریان ما در اینیوسف صدیق )ع( رهبر 

عقل بر رد. دریافت دا ،فطرت توحيدی است ،؟ فطرت«کذب العقل ما»چرا نفرمود 

هزا را چزرا نفرمزود؟ است، بعزد قلز، اسزت، این صدر است، بعد ل،ّ بعدمبنای فطرت، 

« ، ددالنية و برانية. المراحل الددالنيةلالرواح مراحل عدة» ها مراحل روح است.این

العقل، ثم الصزدر، ثزم  دالصة ولی: الفطرة، ثم العقل، ثم الل،الخطوة ات»باطن روح 

 بزافیعرفان مراحزل دیگزر آن،« خفزی و اتدفزاء. ت نزتکلم حزول الالقل،، ثزم الفزااد

  بر محور قرآن.کنيم، عرفان نمی

)ص( پای جسم را بر فر  کل کائنات ن اد و پای روح  اهللرسولدر ليله معراج که 

و تمززام ارواح  اهللرسززولجسززم را بززر فززر  کززل ارواح ن ززاد. تمززام اجسززام زیززر پززای 

 چيزز  چززون مززا هززي  ،شززوممی )ص(. اینکززه مززن منقلزز، اهللرسززولال ززعاع روح تحت

ف ميم، نمزی ها را. عبا، قبا، عمامه، ادعا، ان قلت، قلت، ما این، هي  هستيمف ميمنمی

بزات  اهللرسزولشزود چقزدر مقزام می کنم ولی از نقل آن انسان متعج،می دارم نقل

در ليلزه  اهللرسزول. ما چقدر احمقيم، چقدر حيوانيم، چقدر در ش وات غزرقيماست، 

*  اْل َزوى عَزنِ یَْنطِزقُ ما وَ*  غَوى ما وَ صاحِبُكُمْ ضَلَّ ما*  هَوى إِذا النَّجْمِ وَ»معراج 

دیدُ عَلَّمَززهُ*  یُززوح  وَحْززيٌ إِتَّ هُززوَ إِنْ تَوى مِززرَّةٍ ذُو*  اْلقُززوى شززَ  بِاْلززأُفُقِ هُززوَ وَ*  فَاسززْ

 یایسزتد همزه جزامی ست؟ افق جزایی اسزت کزه انسزاناعلی اخفا . افق چي 1«اْلأَعْل 

علزی مزا اعلی اخفا  فی الکائنات جسمخ و روحزخ. حلقزق بجسزمه »بيند. می اطراف را

دْرَةِ عِْنزدَ*  أُْدزرى نَْ لَزةً رَآهُ لَقَزدْ وَ»المزأوی کجاسزت؟  جنقزة«. فو  السماء السابعة  سزِ

ة المادیة و المعنویزة و سدرة المنت ی منت ی الرحم» 2«اْلمَْأوى جَنَّةُ عِْندَها*  اْلمُْنتَ  

 مزا اْلفُزاادُ كَذَبَ ما»)ص(  اهللرسولدر آنجا  که [.ماء سابعه است ]..س فو  «المعرفية

دْرَةِ عِْنزدَ*  أُْدزرى نَْ لَةً رَآهُ لَقَدْ وَ»، «رَأى ت بالمعرفزة اسزت، رؤیزت روؤ« اْلمُْنتَ ز  سزِ

چون از  ،رسيد اهللرسولدر باتترین مراحل معرفت محيط نيست.  رؤیتبالقل، است، 

 حج، ظلمانی و حج، نور نبود. و حماتکون صورتخ و سيرتخ دارج شد، م ا

مثزل اینکزه یز  فزااد بي زتر وجزود  چزوننفرمود؟ « فااده»چرا  .«اْلفُاادُ كَذَبَ ما»

دارد، و لزذا ی  بنده بي تر ندارد، کأنه ی  رسول بي تر نزندارد، کما اینکه ددا کأنه 
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ت نجد ایّ رسول فزی الزذکر الحکزيم » است. اهللرسولدر ادتصاص « رسولٌ»در قرآن 

 ال ی در او پيادههای است. رسالت ول الرسلرس است،اهلل  رسول«. ذکر بصورة مفردة

آن یگانه قل، که متفئد بالنور است، نزه نزار، م زتعل « اْلفُاادُ كَذَبَ ما»شده با اضافه. 

 ن معرفتی است، تمام وجودد نور است. از آن دیدن که دیدبالنور است

دلش در چ م و چ مش در   از آن دیدن که غفلت حاصلش بود

 دلش بود

عَراءُ وَ»بلززه  . ایززن شززعر ديلززی معنززا دارد  الَّززذینَ إِتَّ * ... * اْلغززاوُونَ یَتَّززبِعُ ُمُ ال ززَ

چنزد  چزون. غفلزت کزردناز دزود  ،دیزدن از آن اسزت.« آمَنُزوا الَّذینَ إِتَّ»این  .1«آمَنُوا

کنيم. ددا که با نمی . یا بين عبد و معبود حجبی است. ما جسمانی بحثمرحله است

اسزت، عصزيان اسزت،  چ م بصر دیدنی نيست. یا بين عبزد و معبزود حجز، ظلمزانی

حج، الظلمات، ظلمات بعضز ا »دوددواهی است، دودراهی است، دودبينی است. 

ت اایزن حجز، ظلمز«.  و اتجاهزخةًو عبودیز نا و بين ربنا معرفةًفو  بع ، تحج، بين

 پيغمبر که نداشت. ،است

مزن چنيزنم، مزن چنزانم، مزن «. احيانخ تحج، بين العبد و المعبود، حجز، النزور»

الزداعی »ها حجز، نزور اسزت. ام، من... هم همه هم دوب است. اینپيغمبرم، من نبی

حج، و لکن حج، اهلل تعالی. الدعوة الی اهلل من ال عالی باذنالی اهلل یدعوا الی اهلل ت

ف مد، اما اگر من ای دودد بود، من ای می هنوز دود را«. لمانيةمو حج، ظنورانية، 

ست زمينی رسالت و از پست ج انی و کونی حج، ظلمات و من ای حج، نور، از پُ

قيزل » ،«ن اهلل احدليس بينه و بي»نه رسالت پا بر فر  عالم وجود ن اد، در آنجا دیگر 

 الزوحي، هزو ذلك: قال ؟(ص) اللقه رسول تعتري التي الغ ية تلك مالالمام الباقر )ع( 

در جسزم  شزد.می سزنگين بزود، روی اسز،«. أحزد اللقزه بزين و بينزه یكن لم إذا ذلك

از همه غفلزت، تغافزل. تغافزل از کزل « بينه یكن لم» .مطل، دیگری است چگونه بود،

 شود؟می . اگر دودد نباشد که وحی به چه کسیهست ددود ولی ،موجودات

 2«مُبزينٍ عَرَبِزيٍّ بِلِسزانٍ * اْلمُْنزذِرینَ مِزنَ لِتَكُونَ قَْلبِكَ عَل  * اْلأَمينُ الرُّوحُ بِهِ نَ َلَ»

يْنِ قزابَ فَكزانَ»این دنزا اسزت.  3«دَنا ثُمَّ». اولیاین مرحله   اینجاسزت. 1«أَدْنز  أَوْ قَوْسزَ
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شویم، به ددا نمی ددا کنيم،نمی بافیما عرفان« عن نفسهتخلی »یعنی  تدلی «لقیدَتَفَ»

يْنِ قزابَ فَكانَفَتدَلَّی * »لم یکن بينه و بين اهلل احد. « ثُمَّ دَنا». چسبدنمی هم  أَوْ قَوْسزَ

دعزوا کزه بزا هزم هزا این ی  قوس، این ی  قوس. عرب قاب قوسين این است:« أَدْن 

د. آن وقزت ردنزکمی اینطور دواستند رفاقت کنند،، وقتی میدکردنمی اینطور داشتند،

خ واحدًا تنق ما ملتحمزان القوسان کانا ی کالن قاب»داد. می دو قوس ی  قاب ت کيل

لم یکن بين القوسزين ». رندندا هم فاصله «مع بع ، فال منازعة. انا مع  و انت معی

 اسزت،« تزدلقی»این « أَدْن  أَوْ«. »اهلل احدعنی لم یکن بينه و بين ات قاب واحد من ما ی

زنزد دادزل آن، می گوید: من اصالً قوس ندارم، قوس رامی عرب یا هر کسی  یعنی 

یعنزی  توانيم ب ویم. فانی از نظر معرفتزی،نمی نیشود. ما که در ددا فامی فانی قوس

 «.فسهج، النور کذل  و تخلقی عن نما کانت ح تخلقی عن کل شیء حج، الظلمة»

دلش در چ م و چ مش در   از آن دیدن که غفلت حاصلش بود

 دلش بود

 ،اسزتدر طول دط و این باتترین مقام در عالم امکان «. الفااد»« اْلفُاادُ كَذَبَ ما»

فی الطول التاریخی و اترض الجغرافی منذ دلق اهلل تعالی الخلق حتقی دتامه و الی »

. نزدجبرئيزل کزه بزا پيغمبزر همسزفر بود«. هزل الجنزةیوم القيامة و الی غيزر الن ایزة أل

القدس کزه روح اترواح اسزت و از تمزام مالئکزه مقزدم اسزت بزا پيغمبزر همسزفر روح

 دَنَوْتُ لَوْ» !قال جبرئيل: یا ادا، یا رسول اهلل وات،االسموصلوا الی مکان بين »بودند. 

اسزت کزه جبرئيزل تحمزل با نزوری  نيست. احترا آتش  که آن بات« 2«لَاحْتَرَقَْت أَْنمُلَةً

 ،توانزد بزرودنمی د داکی رفت به جایی که این جبرئيل افالکی بدنشاین محم ندارد.

صزاح، رسزول عزدد جبرئيزل روحيزخ و جسزدیخ لطيفزخ ان ی»تا چه رسد بزه روحزش. 

 مزا بْزدِهِعَ إِلز  أَوْحز »پزس «. «لَاحْتَرَقَزْت أَْنمُلَزةً دَنَزوْتُ لَزوْ» ال دی )ص( الی المعزراج،

کننزد! یعنزی پيغمبزر عبزد هایی میچزه کسزی اسزت، جبرئيزل اسزت؟ شزودی 3«أَوْح 

شزدید »دزدا اسزت، « اوحزی»کزه  جبرئيل است. ما پنج شش دليل از دود آیزه داریزم

تَوى مِرَّةٍ ذُو*  اْلقُوى شَدیدُ عَلَّمَهُ»ددا است، « القوی  فَكزانَ * فَتَزدَلَّ  دَنزا ثُزمَّ»، «فَاسزْ
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نه به جبرئيزل.  1«اْلأَعْلَ  اْلعَلِيِّ مِنَ اْقتِرَابخ وَ دُنُوًّا»در زیارت ندبه « أَدْن  أَوْ وْسَيْنِقَ قابَ

 از کجا به اینجا ک يدیم؟ «. أَدْن  أَوْ»آن دنوّ معرفتی است که 

الحياة النظيفزة بالنسزبة  -نقية غير التقيةال- ، النقيةالحياة اتیمانية، الحياة التقية»

فقط اهلل. بسوزم اهلل، بسازم اهلل، روی تخزت اهلل،  «وی اتتجاهحدوان یعيش لف، للمک

 فزي ذَرْهُزمْ ثُزمَّ» قول با لف  نيسزت. ، منت ا2«قُلِ اللَّهُ» .ند اهللبده فحشدر زندان اهلل، 

بعدما ن ل عليه الزذکر الحکزيم، اصزب  لو کان رسول ال دی )ص( «. »یَْلعَبُونَ دَوْضِ ِمْ

، اصزب  یقولزون شزیءن الم زرکون او الملحزدون کزذل ، الم زرکون اکثزر المعارضو

قزرر آذوه و آذوه و آذوه حتقزی  3«اْلمَنُزونِ رَیْ،َ بِهِ نَتَرَبَّصُ»مجنون، کاهن، شاعر، یتيم، 

بزودن او هلل، رفزتن او هلل، در غزار هلل، «. ن مکة المکرمة الی المدینة المنورةعخروج ال

رم ریختنزد دسزت از هلل. حزات چزون معزده گوسزفند سز ؛دمعده گوسفند سزر او ریختنز

 دير، اگر دست بردارم که من چي ی نيستم.رسالت بردارم؟ 

مزا بایزد  که )ع( حسيناقتباس از کالم امام ،داشتدوبی آقای دمينی ی  جمله 

یزم، ه انجزام داد، بک يم وظيفدادیموظيفه دود را انجام بدهيم، بک ند وظيفه انجام 

برای اینکه مزا بزا ای زان  ،کنممی ، پایين برویم وظيفه. از ای ان نقلوظيفهبات برویم 

یی از مزن و هزا. اگزر دطانجاه سال بزا ای زان مح زور بزودیمديلی مح ور بودیم. پ

اگزر انسزان بخواهزد  ،مقتضای عدم عصمت است. در هر صورت ی  نکته ،ای ان بود

اصزالً ديلزی شزلوا اسزت،  ،دزدا راهای در زندگی هم ددا را راضزی کنزد هزم بنزده

قصزه  ديلی قضزيه دزوبی اسزت،اینجا قضيه مالنصرالدین را داریم که  تناق  است.

راه اول رسيد گفتند: اد سوار اتغش شده بود، سر چ ارجالبی است که ای ان با بچه

رکبزوا الحمزار، دوبزل » است، دو تایی سوار ی  اتا شزدند، رحمیعج، این آدم بی

 ،ای دیدنزدآیم. یز  عزدهمزی نگفت بچه سوار شود من پایي کنيم؟ چه کار «.هذا ظلم

ه رود بچزه را سزوار کزرده. بزمزی عج، احمق است، پيرمرد دودد دارد پيزاده گفتند

راه سزوم توانزد راه بزرود. چ زارمی عکس کرد، دودد سوار شد بچه پياده، بچه ب تزر

ده دزودد سزوار پيزاده کزررحم اسزت، بچزه را گفتند چقدر احمق است و چقدر بزی

 آدزر اتا را بزرای چزه -بزا نزون ت زدید ثقيلزه–« احمقنّ»تایی پياده شدند. است. دو 
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حزات ایزن  ه!دهی! نه دودت سزوار شزدی و نزه بچزمی بری! کاه و یونجه برای چهمی

الدین هسزتيم. نصرمال خنصرالدین چه کار کند؟ همه ما مالنصرالدین هستيم. تماممال

بد  دوب است، ، نيست،گوید بله. طلبه استمی گوید نه، یکیمی هر کاری کنيم یکی

السزلق »چون  ما است،ی ودی است، با ما است، بیوهابی است، مسيحی است،  است،

الطریزق ال زرعية،  ، طریق العقليزة،طریق العدالة»پس راه عقل قبل از راه عدل. . «شلغ

کزل ديزر و شزرّ و ضزرّ و نفزع طریق النقاوة، طریق التقوی، ان نتجه الی اهلل تعالی فی 

 «.أُقتل أو أقتل، اروح أو امضی. اذا کان فی سبيل اهلل هذه طي،

- زنزدان اویزن بردنزد به: من را که فرمودندمی رود مرحوم آقای دمينینمی یادم

در را طوری بستند که نفزس  -از دست شاه فرار کرده بودیمالبته من در هجرت بودم، 

 ،ی  سوراخ ری  داشزت. بعزد از مزدتی در را بزاز کردنزدک يدن برای من م کل بود، 

دواستند من را محاکمه کنند، صحبت کنند، دواست صحبت کند من جزواب نزدادم، 

گفتم شما اهليت ندارید من جواب بدهم. ی  سيلی محکم به گود من زد، گفت من 

روز بزا  واقعخ ح  کردم. اگر دانه ما را بر سر ما دراب کنند به جرم اینکه مزا شز، و

 کنيم این ح  دارد، م ه دارد، لذت دارد.می قرآن کار

لما ذبحوا امام الحسين من القفا من الناحية الب ریة کان یتعذب طبعخ و لکن من »

شزد. مگزر در می ترو سرخ حسين مدام سرخصورت امام«. الناحية المعرفية کان یتلذذ

اکبر رفت دير، علیدادند؟ می ابچلو کب ؟دادندمی کربال در جنگ به او کباب جوجه

مزدام صزورت  ،رفتنزدحسن امامهای صورتش سرخ بود، عباس رفت، حسن رفت، بچه

دزوب اسزت مزا یزاد بگيزریم. . ی به دست دویش فرسترشد، چرا؟ هر چه دامی سرخ

 تا سر امام را از قفا. پس تو پيش فرست کس نيارد ز .فاصله داشته باشيمهم صد قدم 

پيغمبزر ب رگزوار بزر  دنزدد، در یز  بعزد هزم درد دارد.می عد ق قزهبُی  برند، در می

وفات ابراهيم پسرد گریه کرد، اش  ریخت، برای اینکه تبيين کند اش  ریخزتن مزن 

و لکزن »م ریز می ، نه، من از ناحيه ب ری اشز بردبرای این نيست که چرا ددا او را 

مال، کناس، حمال، عملزه، بنزا، ، حزندگی این است. بقال«. قول ما ت یرضی الربأما 

، امام، پيغمبر، فرشته، هزر چزه، اگزر باشيداهلل، مرجع تقليد، هر چه بخواهيد طلبه، آیت

، الی اهلل اسزت و فزی سزبيل اهلل اسزت و فزی صزراط رویمی راه دود را داری درست

راجزع بزه  دواهزد بکنزد بکنزد، مطلبزی نيسزت.می المستقيم است، هر کس هر غلطزی

اميه چه چيز  او را ک زتند؟ جسزم او را ک زتند، حسين مگر ی ید و ی یدیان و بنیامام

 روح او ترقی کرد.
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 من أمن في المكارم سوى   جارحة كل من م الطعن غيّر قد»

 «الغير

]...[ اوقزات  ی یزد بگزذارد؟ اسزمش را کنزدمی جزرأتکسی مقتول ی ید است. چه 

، آمدطرف من در مسجدالحرام در مکه بودم ی  نفر  شود که چرا ی ید؟انسان تلخ می

گفزت: مزن گفزتم چزرا؟ وهزابی بزود. سنی بزود، گفت: من ديلی ناراحتم. گفتم: چرا؟ 

هل » ک يد.می اميه هستم. ديلی دجالتدیدم از اوتد بنی ،نسبم را که بررسی کردم

 مزن م الطعن رغيّ قدتل ال مر حسينخ فی جسمه. قتل شمر حسينخ او الحسين شمرًا؟ ق

ی یزد و شزمر نبودنزد، اگزر کزرد.  حسزين را ی یزد حسزين« المكزارم سوى، جارحة كل

گزویيم کزار دزوب کزرده، معلزوم نمی شد. ابن ملجم نبود...نمی حسين اینطور حسين

در کزردن،  حبساست کار بد کرده، ولکن در کار بد، در ک تن، در ناراحت کردن، در 

لِ مِنَ اْلعَْ مِ أُولُوا صَبَرَ كَما فَاْصبِرْ» ها صبر کردند.اذیت کردن، این تَعْجِْل ت وَ الرُّسزُ  تَسزْ

 1«لَ ُمْ

کزه از همزه طزرف بزه مزن هجزوم بزود. من تفسير سوره یوسف را مزوقعی نوشزتم 

علزی »مالحظزه بزود.  قزدرظاهرًا همين انتخاب نوشتن تفسير سوره یوسف همين بود.

تنز ل هزذه السزورة کل زا « »ترتي،ال، علی غير فتفسير سورة یوس ألفتغير الترتي، انا 

 الرسزول یعاني زا القدسزية، الرسالة هذه من موح ة محرجة فترة فيفی مکة المکرمة 

به پيغمبر ایزراد « الرُّسُلِ مِنَ اْلعَْ مِ أُولُوا صَبَرَ كَما فَاْصبِرْ». مناسبت این چيست؟ 2«(ص)

  .باید هوشيار باشی ،وسف هستیگرفت که با یوسف چه کردند، تو که ب رگتر از ی

 لصززاح، ریجززخ ت و ضززده، مكززة لجززو ریجززخحت القرشززية، الج ززالء الجاهليززة مززن»

 المدینزة، ال  ت جيرًا الن ایة في و طال، أبي شع، في حصرًا و شتمخ و ضربخ الدعوة،

دواسزتند او را می دزودد نرفزت.« أدرجزوه حتز  المكزي الع زد طيلزة أحرجوه فقد

 في زا لزه فزتقص». دانمطور بود، نمیهم این. حات برای من بيرون کردند او رابک ند، 

 قبزل مزن لزه أخ قصزة یسزمع حين ال ریف، لخاطره توطيدًا و توطينخ القصص أحسن

، آن زا برادرهای او هسزتند، عمامزه دارد« النس، في له إدوة من المحن صنوف یعاني

، اسزت، حجزة اتسزالم آن ا هم دارنزد ،دارند، عبا دارد ، آن ا همدارند، ریش دارد هم

 هستند.  آن ا هم
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 مزن لزه ترسم السورة هذه فإن الجملة عل  و قومه، من المحن یعاني النبي هذا و»

قبل  ،ع رین سنة، تلف قبل ام« »نحاسدی بين سابقة دعوة من عسيرة صورة قصص ا

 «. ، بعد اتنقالباربعمائة سنة

 حاسدین بين سابقة دعوة من عسيرة صورة قصص ا من له ترسم السورة هذه فإن»

 القصزة صزاح، یرجزع حيزث یسزيرة دتام زا في هي و السوء، دوائر كل ب ا یتربصون

 ی رى صغيرًا عبدًا زمنه من بعيدا ردحا عاد ما بعد الملك امور أزمة بيده كبيرًا أميرًا

کزه بحزث امزروز « !وقحزة ت مزة فزي السزجن فزي یز جّ ثم معدودة، دراهم بخس بثمن

 ،یسزرًا العسزر مزع فزإن -بزأحرى و- القدسزية الرسالة صاح، یا أنت كذلك و»ماست 

 الملزك اللقه بحول دتام دير دتامك یصب  و اإلسالم، دولة م اجرك في ترأس سوف

 «. العالم

یواج زه و  ،کزان بعيزدًا عنزهو فی الح،. لما یواجه صدیقخ صزدیقه  البکاءاحيانخ »

نسان المامن ان کتاب اهلل یظلم، ان اصحاب کتاب اهلل یبکی، هذه بکاء. و لما یری ات

( حسز، مزا ینقزل عنزه السزيد ال زریف )عو کما قال امامنا اميزر المزامنين  مظلومون

( بالنسبة ل ذا اليوم و ایزام القبزل عنص کالم اتمام امير المامنين ) فی الن ج. الرضی

 وَ مَْنفِيَّززانِ طَرِیزدَانِ أَهْلُزهُ وَ یَوْمَئِزذٍ بُفَاْلكِتَزا» هللأعزوذًا بزاو ایزام البعزد، ت سزم  اهلل و 

 1«مُاْوٍ یُاْوِی ِمَا لَا وَاحِدٍ طَرِیقٍ فِي مُْصطَحِبَانِ صَاحِبَانِ

 لؤ، تسزابرنزدجزا میبزه فالن ت زریف دارنزداینجزا از برادرهایی کزه  یبرادر ع ی 

شن که چرا با قزرآن ه روقطگردد به این نمیهمه چراها بر ، چرا و چرا و چرا؟کنندمی

 طزرف،یعنی آن دواند، رویش هم پ ت به طرف دیوار،می کنيم؟ بعد آیه قرآنمی کار

السزاکت عزن الحزق شزيطان »؟! گویند م درف نگو! م درف نيست. قزرآن م دزرفمی

امروز برادر ع ی مان تلفن زدند که پنج، شش تت در دانزه ریختنزد و گفتنزد  «ادرس

 فزالن کنيم،مزی ک يم، فالنمی باشد، اگر باشد ما چاقو قرآناینجا نباید درس تفسير 

 هزمرویزد کنزار. مزا می کنيزد؟می شزما چزه کزار زدکنيم. اگر دزر بزه شزما لگزدی می

و لو کان  ،فی البيتیوم السبت دروس فی ». رویم کنار. از فردا درس در من ل استمی

 «.قرآن و لو کان فی الثریاتقوی. هاتء الذین یریدون البعيدًا و لکن قری، تهل ال

در بالهایی که انسان را دادل ها را دید. این زندانهایی یوسف صدیق )ع( زندان

زج یوسف الصزدیق »استفاده دير کند.  هاکنند، انسان باید از این بالمی هادر این بال

                                                           

 .205، ص (صالح یللصبح) البالغة نهج. 1
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فی السجن بت مة الخيانة و حتقزی ت یبقزی فزی السزجن کثيزرًا و کثيزرًا و ینقزل اتمزر 

ثم بدا ل م مزن بعزد ، ديانة الت مة، ت مة المراودة، مراودة الت مة. صب  ت مة الخيانةت

وَةٌ»بعد از اینکه «. ما رأووا اخیات، ليسجننه حتقی حين  قزالَ وَ»شزد « اْلمَدینَزةِ فِزي نِسزْ

بلند شد، ع ی  هزم ها صدای زن 1«نَْفسِهِ عَنْ فَتاها تُراوِدُ اْلعَ ی ِ امْرَأَتُ اْلمَدینَةِ فِي نِسْوَةٌ

تَْغفِري وَ هزذا عَزنْ أَعْرِْض یُوسُفُ» :گفت ، النسزوة، الطفزل، امرأتزه»، ع یز  2«لِزذَْنبِكِ اسزْ

ولزة و ن ساحة یوسف و لکن ینقل اتمر ب زيطنة الدئوال يطان، الکذا، الکذا کل م یبرّ

 عَزنْ فَتاهزا تُزراوِدُ ْلعَ یز ِا امْزرَأَتُ اْلمَدینَةِ فِي نِسْوَةٌ قالَ وَ»« الحاکمة الفرعونية فی مصر

ع ی  ریگ دارد و حال اینکزه مردهزا الاین کفش امرأة . «تُراوِدُ»نيست، « تَتَراوَد« »نَْفسِهِ

غَفَ ا قَزدْ»روند. ها میریگ دارند، مردها دنبال زننوعخ  تمزام قلز، او پزر از  3«حُبًّزا شزَ

ال غف. ال غف المرحلة  . الح،، الود، ال يمان،ال غف ن ایة الح،»ح، یوسف بود. 

، هزذه قلز، کلزه و ت یبقزی فزی قلبزه حز، غيزرهالاذا کان الح، یحلق علزی  ،اتديرة

 ضَاللٍ في لَنَراها إِنَّاحُبًّا  شَغَفَ ا قَدْ»اعمق اعما  قل، را این ح، گرفته است. «. شغف

نواده دا پرست که معلوم است چه هستند.فرعون بتآن نسوة فی المدینه مصر «. مُبينٍ

 إِنَّزا»چقدر ضالل او بزات اسزت کزه « مُبينٍ ضَاللٍ في لَنَراها إِنَّا»چه بودند؟ ها درباری

 «. مُبينٍ ضَاللٍ في لَنَراها

ملکزه  .دیگزر . ملکزه اسزتهمه شزما بيایيزد 4«إِلَيْ ِنَّ أَرْسَلَْت بِمَْكرِهِنَّ سَمِعَْت فَلَمَّا»

مِعَْت فَلَمَّزا»را دعزوت کزرد.  غيزره همزهو ها اشزراف و دولزههای همه زن  بِمَْكزرِهِنَّ سزَ

انما نمرّ مرورًا دقيقخ باذن اهلل.  ،الی التفسير واراجع«. مُتَّكَأً لَ ُنَّ أَعْتَدَْت وَ إِلَيْ ِنَّ أَرْسَلَْت

سکين برای چه؟ چاقو برای اینکزه ميزوه پزاره کننزد . «خسِكِّين مِْن ُنَّ واحِدَةٍ كُلَّ آتَْت وَ»

این دست، ميزوه ایزن دسزت، یوسزف وارد شزد. دیگزر نزه چزاقو را در این چاقو  دیگر.

 دیگر.« شَغَفَ ا حُبًّا»شد.  بریدهدست  که دیدند و نه ميوه را. چنان کردند

و قالزت اددزل »من اتدلة علی کرامة یوسف )ع( لزم یقزل « عَلَيْ ِنَّ اْدرُجْ قالَتِ وَ»

ی، کزان و کزان مخبّز «عَلَزيْ ِنَّ اْدزرُجْ قالَزتِ وَ»ت،  ،«علزي نددزل »و لزم یقزل  «علي ن

کزه هایی هم از دست زن ع ی  پن ان شده، هم از دست زن رفته پن ان شده.. «مختفيخ
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ت یقزال ادزرج علزي ن ات مزن ! «ْدزرُجْاُ»»رفته پن ان شده است. ها آمدند. از دست زن

عزدی اسزت. ج دو بُادر «اددلتخبّی، ات من ادتفی، الذی هو بمحضرها کيف ادرج؟ 

 اْدزرُجْ»بيزرون  گوید بيا بيرون، وقتی آمدهمی ،هم ی  جا رفته است پن ان شده است

 فَزوْ َ بَعْضزُ ا ظُلُمزاتٌ» .ج من مخبئ  و مخفزاک و اددزل علزي نیعنی ادر»« عَلَيْ ِنَّ

کثيرًا و کثيزرًا  نسوة فی المدینة رأین ال باب ذوی الجمال« أَْكبَرْنَهُ رَأَیْنَهُ فَلَمَّا» .«بَعْ ٍ

 وَ» ها را بریدنزد.بدل آن ميوه دست« أَیْدِیَ ُنَّ قَطَّعْنَ وَ أَْكبَرْنَهُ رَأَیْنَهُ فَلَمَّا»لين ار و لکن 

 1«فيزهِ لُمْتُنَّنزي الَّزذي فَزذلِكُنَّ قالَْت  *كَرِیمٌ مَلَكٌ إِتَّ هذا إِنْ بَ َرًا هذا ما لِلَّهِ حادَ قُْلنَ

کردیزد کزه بلزه می تزا ندیزده بودیزد ديزال مت کردید؟ ایزن اسزت.شما من را مال چرا

 .«فيهِ لُمْتُنَّني الَّذي فَذلِكُنَّ»، «نَْفسِهِ عَنْ فَتاها تُراوِدُ اْلعَ ی ِ امْرَأَتُ»

اینجزا هزم آمزد. قزبالً  ،که قبالً بود« لَقَدْ»که آنجا بود. همان « لَقَدْ»همان « لَقَدْ وَ»

را آنجا به مراوده معنی کزردیم، گفتزيم « همَّ» 2«بِ ا هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْت لَقَدْ وَ»آیه چه بود؟ 

هِ عَزنْ راوَدْتُزهُ لَقَزدْ وَ»صددرصد اسزت.  «هَمَّ» مَ نَْفسزِ گویزد می دشزمن دارد«. فَاسْتَعْصزَ

داشزت، نزه نگزاه می کزرد، دزود را نگزاهمی یعنی از من فزرار« اسْتَعْصَمَ«. »فَاسْتَعْصَمَ»

 آیات دارد یوسزف را تبرئزه 3«اْلبابَ اسْتَبَقَا وَ»گفتن، نه دست زدن، فرار کرد کردن، نه 

 دير، جناب یوسف هم...گویند ها میکند، آن وقت روایات و تفسيرها و این حرفمی

کند؟ من آمدم تو را نگاه کنم که نگزاه می ت دید، چه امر« آمُرُهُ ما یَْفعَْل لَمْ لَئِنْ وَ»

 وَ» ذی المقدمزة ع یز  کانزت مضزاجعة.الامر امزرأة « ما آمُرُهُ»م بودم، کردم، در دانه ه

 حاليخ« الصَّاغِرینَ مِنَ لَيَكُونخ وَ لَيُسْجَنَنَّ»تأکيدین اثنين « لَيُسْجَنَنَّ آمُرُهُ ما یَْفعَْل لَمْ لَئِنْ

ا سجن سجنين اثنين، امّفيوسف )ع( بين »گوید: نخير. می او ایستاده« هو من الکابرین

الجسم و الروح بت مة المراودة و امّا سجن الروح بعملية ال نا. دوران اتمر بزين اتهزم 

ان م رک رفزتن کزار در زند 4«إِلَيْهِ یَدْعُونَني مِمَّا إِلَيَّ أَحَ،ُّ السِّجْنُ رَبِّ قالَ» .«و الم م

ن الزددول فزی سزج»ديلی جال، است، آن هم بزا ت مزت مزراوده؟  دوبی است مثالً؟

 السِّجْنُ رَبِّ قالَ»م رک باهلل بت مة المراودة جيد؟ ت، و لکن اجود مما یدعوننی اليه. 

صرف کيزدهن؟ ان اهلل  کيف« كَيْدَهُنَّ عَنِّي تَْصرِفْ إِتَّ وَ*  إِلَيْهِ یَدْعُونَني مِمَّا إِلَيَّ أَحَ،ُّ
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حرمته اقزل. حرمزة رادته ان یددل الصدیق فی السجن بت مة المراودة، تعالی سبّ، بإ

 وَ*  إِلَيْزهِ یَزدْعُونَني مِمَّزا إِلَيَّ أَحَ،ُّ السِّجْنُ رَبِّ قالَ»من نفس ال نا. اقل ت مة المراودة 

رِفْ إِتَّ ،ُ كَيْززدَهُنَّ عَنِّززي تَصززْ *  اْلجززاهِلينَ مِززنَ أَكُززنْ وَ»کيوسززف، کب ززر « إِلَززيْ ِنَّ أَصززْ

یعنزی ازال شز وات ن؟ ت. ازال کيزف یصزرف؟  1«كَيْزدَهُنَّ عَْنهُ فَصَرَفَ رَبُّهُ لَهُ فَاسْتَجابَ

حمرانات ن، حماقات ن؟ ت، ازال ارادت ن؟ ت، انما ازال قصزة ال نزا بمزا سزجن یوسزف 

 ما صمموه هم. بما صممن هاتء النسوة. )ع( بارادة اهلل و

 بَعْزدِ مِنْ لَ ُمْ بَدا ثُمَّ * اْلعَليمُ ميعُالسَّ هُوَ إِنَّهُ كَيْدَهُنَّ عَْنهُ فَصَرَفَ رَبُّهُ لَهُ فَاسْتَجابَ»

ال يطان قال، شخص من اهل ا قزال، ع یز  قزال، زليخزا قالزت، کل زم  2«اْلخیاتِ رَأَوُا ما

و نجاسة و دناسة زليخا. بعد  برائة یوسف و ن اهة یوسف ]...[قالوا و قالوا و قالوا قول 

 رَأَوُا مزا بَعْزدِ مِنْ لَ ُمْ بَدا ثُمَّ»ی  تراود. کل اتثباتات حتقی ت ت يع القضية ان امرأة الع 

سجن شيطانی من ناحية و رحمزانی مزن ناحيزة ادزری. « حينٍ حَتَّ  لَيَسْجُنُنَّهُ اْلخیاتِ

و رحمانی من ناحية « لَيُسْجَنَنَّ آمُرُهُ ما یَْفعَْل لَمْ لَئِنْ وَ»ع ی  الشيطانی من ناحية امرأة 

هن و حتقی ت یبتلی ب ن. اوّتً کان مبتال بامرأة واحدة و دری حتقی یصرف عنه کيدات

 «.من نسوة المدینةحال مبتال بکل ذوات الجمال 

 «اْذکُرْنزی» 4«رَبِّزكَ عِْندَ اْذكُرْني مِْن ُمَا ناجٍ أَنَّهُ ظَنَّ لِلَّذي قالَ وَ» الی 3«مَعَهُ دَدَلَ وَ»

کنی، می تعبير کردم و نجات پيدا دارد که تو رفيق زندانی که من دواب تو را در دود

 که این نيست!« اْذكُرْني» را بيرون بياورید.کنيم یوسف می برو ن د فرعون بگو دواهش

و ت مزة المزراودة »چون یادشان رفته است که یوسف در زنزدان اسزت.  ،من را یاد کن

اکثزر  انقلبت الی مراودة الت مة. بت مة المراودة ددل السجن و بقائه فی السزجن الزی

ولزی  اینطزور،نقل مجلس شد که این یوسزف «. من حتقی حين اصبحت مراودة الت مة

 مل  هم یادد رفته، یعنی از یاد دود برده است.

ن ویزالزی « انساه»ضمير « فَأَْنساهُ رَبِّكَ عِْندَ اْذكُرْني مِْن ُمَا ناجٍ أَنَّهُ ظَنَّ لِلَّذي قالَ وَ»

انساه  ،من ما لذی ظنّ. فانساه یعنی الذی ظن انه ناجٍن اتقرب؟ ايمالی اتقرب.  ؟یرجع

ال يطان ان یذکر یوسف عند المل . و کان الواج، علی یوسف )ع( ان یذکقر الملز  
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 یج، علی المامن اذا زجّ فزی السزجن ت . سلبيخ هلةو ایجابي ةسلبي ؛عدةمن ج ات 

 «، ان ی یل عن نفسه الت مة؟بت مة

طزور تناسزی ب زود، فرامزود ده است. حزات همينیوسف حتی حين در زندان مان

اول.  هزذا واجز،»واجز، نيسزت یوسزف دفزع ت مزت کنزد؟ طور بماند. ب ود و همين

دعوتزه  یجز، علزی یوسزف ان یتحزرر عزن السزجن حتقزی تتحزرر ت هزل واج، ثانی:

 یج، علی یوسف اذا بامکانه ان یخلق جزوًّا ملکيزخ یسزيطر ت هلثالث: ، نعم رسالية؟

؟ ل  و من منفذ السزيطرة علزی الملز  ین زر رسزالته، ین زر دعوتزه الرسزاليةمُعلی ال

چه روایاتی . «رَبِّكَ عِْندَ اْذكُرْني»در  انجام داده استاین سه واج، را یوسف «. واج،

عزدة، ف نص کتاب اهلل من ج ات روایات شيعية، روایات سنية کل ا دال»جعل شده! 

اهلل تعزالی یوسزف تنزه اتجزه الزی غيزر اهلل تعزالی، کل ا مختلقة، ماذا تقول؟ تقول ان 

 رَبِّزكَ عِْنزدَ اْذكُرْنزي مِْن ُمَزا ناجٍ أَنَّهُ ظَنَّ لِلَّذي قالَ وَ»ت  .سنين ابقاها فی السجن سبعة

 بي تر ماند. . «نه انساهأل« فَلَبِثَ رَبِّهِ ذِْكرَ ال َّيْطانُ»یعنی م رک « فَأَْنساهُ

 ]ساال[ -

 .قدیرتما فی  ،ت -

 ]ساال[ -

 نزاجٍ أَنَّزهُ ظَزنَّ لِلَّذي قالَ وَ» .القرآن واللذی ظنّ. راجع من یرجع؟الی « ه»انساه، » -

الی  او ؟ مادر. الضمير الی المقدم یرجعنيم؟ یوسف. قال مقدم. ظنّ نيمقال « مِْن ُمَا

 «ادبيخ؟ المادر

 .الی المادر -

عنزد  یعنزی« رَبِّزكَ عِْنزدَ اْذكُرْني مِْن ُمَا ناجٍ نَّهُأَ ظَنَّ لِلَّذي قالَ وَ» یء. الهذا هو » -

بعدما قال یوسف للذی ظنزه انزه  ،«فَأَْنساهُ»ثم . رب العالمين، لم یقل عند ربّ الع ی ؛ 

أن یزذکر فرعزون الم زرک  یناج من ما اذکرنی عند رب ، بعد ذل  فانساه یعنی فأنس

 .«ان یوسف فی السجن

 ]...[ساه ال يطان ذکر یوسف . فانعند رب  یذکر یوسف -

فأنسا ال يطان الذی ظن انه ناج من ما ان یزذکر یوسزف قول، لی ا هذا«. فَأَْنساهُ» -

 «عند ربه

 ]ساال[ -

ن المنسی؟ الم رک. ين أنساه؟ ال يطان. مي، م«فَأَْنساهُ»ما فی تقدیر، نفس اخیة.  -

 الذی ظن.« فَأَْنساهُ»
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 ]ساال[ -

 . ماذا نسی؟نعم، الذی نسی هو الم رک -

 نسی ذکر یوسف. -

ن؟ مزا فزی يمز« لِلَّذي قالَ وَ»ذکر ربه. یعنی ذکر یوسف ربه. یوسف سابق الذکر.  -

نسی ال يطان هزذا أو قال یوسف للذی ظنّ انه ناج من ما اذکرنی عند فرعون ف .تقدیر

 ن یذکر ربه ما ذکقره یوسف، قبل موجزود، مزاأ -ذکر مصدر-م رک الناجی ذکر ربه ال

 فی تقدیر.

 ان یذکر ربه او ان یذکقر ربه؟ -

 یذکر یوسف عند ربه. -

 ماذا تقدیر؟ -

 تقدیر. مو -

؟ نيعنزد ربزه، مز ذکر ربزی ان یزذکر. «ان یذکر» یعنی «ذکر»ذکر ربه یعنی یذکر.  -

، تقزدیر نعزم. فيهما فی تقدیر. تقدیر فی تقدیر  . هماالذی قال للذی ظن انه ناج من ما

 من الروایات...

 یوسف. ان یذکر ما قال  -

عَ السِّجْنِ فِي فَلَبِثَ»ربه. عند ان یذکر ما قاله یوسف ان یقال یعنی ذکر ربه  -  بِضزْ

ربنا سبحانه و تعالی فی اخیة ش ود هنا اضافة الی نفس اخیة. یقول  ةثم سبع 1« سِنينَ

ن؟ الذی قزال یوسزف يم 2«مِْن ُما نَجا الَّذي قالَ وَ»الخامسة و اتربعون، افتحوا القرآن! 

و ادّکزر مزا انسزاه « أُمَّزةٍ بَعْزدَ ادَّكَزرَ مِْن ُمزا وَ نَجزا الَّزذي قزالَ وَ»له اذکرنی عنزد ربز . 

 بِتَْأویلِزهِ أُنَبِّزئُكُمْ أَنَزا أُمَّزةٍ بَعْزدَ ادَّكَرَ وَ مِْن ُما نَجا الَّذي قالَ وَ»ن؟ الم رک. يال يطان، م

 ...ادّکر ت هل «فَأَرْسِلُونَ
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