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 افسانه  ھای قرآنی
 بخش ھشتم

 

 مشکل است مذھب کاری بس ۀسيلوه ھب با آسانی ميتوان مردم را فريب داد ولی از فريب در آوردن مردم ببا مذ

 پيريل

 سف يوۀ سورۀبه ادام

) ين کنعان خشک سالی گرفتچون سر زم(و .  کسانی که ايمان آوردند و پر ھيزگاری مکردندو يقيناً پاداش آخرت برای

ھا او را  که آن ارد شدند آنگاه او آنان را شناخت در حالی او وپس بر. آمدند )  گندم به مصرۀبرای تھي(برادران يوسف 

 نزد من) نوبت آينده(ن برادری که از پدر تان داريد  آ: گفت) به آنان(ده کرد را آما  شانپس چون بار ھای . نشناختند

 نزد من نياوريد نه پس اگر او را. بان ھستم  دھم ؟  و من بھترين  ميز بينيد که من پيمانه را تمام می نمیآيا . بياوريد  

 خواھيم گو و او با پدرش با اصرار گفت) ۀبار(ما در  : گفتند .  نزديک شويدنه به منو  پيمانه ای نزد من  خواھيد داشت

: گفت ) يبا تعداد زياد از پيامبران غالم و کنيز داشتندتقر(به غالمانش) يو سف(و . کنيم  مسلماً اين کار را میکرد و 

شايد باز . سندھا را بشنا گشتند آناز  خود بۀ ھای شان بگذاريد  شايد ھنگامی که  به سوی خانوادرا در بار  شانايۀمسر

از داشته شده است پس برادر مان از ما ب) غله(پيمانه ! ای پدر ما : د  گفتند ون به سوی پدر شان باز گشتنپس چ .آيند

 بر  او آيا شما راگفت ) يعقوب. (ھبان او خواھيم بود  بيگمان ما نگبگيريم و) از غله(با ما بفرست تا سھمی ) بنيامين(

 بانتريناوند بھترين نگھبان است و او مھرامين داشتم  پس خد) يو سف( برادرش ين بها پيش ازنه کهامين دانم ھمانگو

! ای پدر ما : تند   گف.دانده شده استھا باز گر  شان يافتند که به آنۀمايو چون بار خود را گشودند سر. ست بانان امھر

 ۀو برای خانواد) پس اورا با ما بفرست.( گشتانده شده  است ت که بر ما باز ماسۀياخواھيم؟ اين سر م چه می) ما ديگر(

) برای عزيز مصر(فزون خواھيم آورد اين پيمانه کنيم  و يک بار شتر ا را حفظ می خود آذوقه می آوريم و برادر مان

ن پيمان دھيد  که حتماً او را به مه که بنام خدا ب ستم  تا آنز او را با شما نمی فرگھر:  گفت )يعقوب. (کار آسانی است 

پيمان استوار به  )تعھد و(ون پس چ) دئيو خود گر فتار آ(که قدرت از شما گرفته شود   خواھيد آورد مگر ايننزد من باز

  :گفت ) ھا ھمچنين به آن(و . گويم نگھبان است  خداوند به آنچه می: گفت )  يعقوب(او دادند  

) قضای ( توانم چيزی  از  نمی) من ( ق  داخل شويد و لکه از در ھای متفرد نشويد  ب يک در واراز!   ای پسران من 

متوکالن بر او ) ۀھم(ام و   کردهبر او توکل. حکم تنھا از آن خدا ست . از شما دفع کنم) که مقرر کرده است ( خداوند 

و ) ؟؟ مودی از در ھای مختلف وارد شوند اگر نميتوانستی قضا و قدر الھی را تغير دھی پس چرا توصيه ن.(کل کنند تو

خداوند ) ضای ق(  چيزی از نميتوانست) اين کار ( ھا دستور داده بود داخل شدند   ن گو نه که پدر شان به آنچون به ھما
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 او علمی داشت  که ما به او بيگمان آورده شد  و در دل يعقوب که آن بر) و خواھشی ( را از آنان دفع کند  جز حاجت 

 و.  و ليکن بيشتر مردم نميدانند  ) شدو در تقدير تدبير نمود ؟؟ور  اين چگونه علمی بود که او از تو کل د(خته بوديم وآم

بدون شک من برادر تو ): او گفت ( را نزد خود جای داد ) بنيامين ( سف وارد شدند برادرش بر يو) برادران ( ون چ

آبخوری  ( ھا مھيا کرد جام پس ھنگامی که بار ھای آن. ادند  اندوھگين مباشھا انجام ميد پس از آنچه آن. ھستم) يو سف(

به طرف . شک شما دزد ھستيد بدون ! وانيانای کار: را در بار  برادرش گذاشت سپس ندا دھنده ای  ندا داد ) پادشاه 

را بياورد  يک بار   و ھر کس آن. ده ايم کر شاه را گميمانه ای پاد پ:  گفتند کرده ايد ؟؟ چه  چيز گم: ھا رو کرده و گفتند آن

ين سر  ا درايم  تا دانيد که ما نيامده گند شما میبه خداوند سو: گفتند .ھستم ) ده وع( ين  من ضامن ادارد) جايزه ( شتر 

فر کسی کي:  گفتند  کيفرش چيست ؟پس اگر دروغگو باشيد:گفتند ) آنھا . ( دزد نبوده ايم) ھرگز ( اد کنيم و ما زمين فس

گونه ستمگاران  ما اين) شما خواھد بودکه برده ای ( بود در  بارش پيد ا شود پس خودش کيفر آن خواھد) آن پيمانه ( که 

را از بار   آنگاه آن. داخت ھا پيش از بار برادرش پر  ھای آنبار ) جوی  و جست ( دھيم  پس شروع به را کيفر می

کند فقط  دھد و امر نمی بان ديگر ھدايت نمی خدای مھر(انديشی کرديم  ف چارهس بيرون آورد  اينگونه برای يوبرادرش

شاه برادرش ن پادئينست  در  آنميتوا) ھرگز ( او ) ؟؟ کند  انديشی می رای نجات از مشکالت شان چارهببندگانش  برای

 تر از ھر صاحب علمی  دانا يم و باالبر در جات ھر کس را که بخواھيم باال می.  را بگيرد  مگر آنکه خدا بخواھد 

پس .  پيش ازين دزدی کرده بود )نيز ( برادرش  ) ارد تعجب ند ( اگر او دزدی کرده است: برادران گفتند . تری است 

 منزلت  شما از نظر: گفت ) در دل خود( ھا آشکار نکرد   را در دل خود پنھان داشت و برای آن) سخن( سف آن يو

سف عزيز  اينجا به يو!( عزيز ای: گفتند .کنيد آگاه تر است  صيف می و خداوند به آنچه توھستيد ) دم مر ( ترينبد

لذا يکی از ما را به جای او )  شود راحت میری او سخت ناکه از دو(انا او پدر پيری دارد ھم) ؟؟!!شود  خطاب می

را نزد  که ما جز آن کسی که کاالی مان! خدا پناه بر : گفت ) يو سف.(بينيم   میبی گمان ما تو را از نيکو کار ان. بگير

اميد شدند از او نا ) برادران (پس چون. بی گمان در آن صورت ستم کار خواھيم بود . بگيريم ) ديگری را( يافته ايم او

) ار استو(  به نام خدا پيمان شماتان از   که پدردانيد آيا نمی: بزرگ شان گفت ) برادر(نجوا کنان به گوشه ای رفتند 

 بيرون نمی) مصر(ين سر زمين اگز از پس من ھر ؟.  کوتاھی کرده ايدسف يوۀدر  بار) نيز( ين افته است  و پيش ازرگ

 به سوی پدر تان) شما .  ( ين داوران است  من داوری کند  و او بھترۀ اوند در بارمن اجازه دھد  يا خده شوم  تا پدرم ب

ھی نداديم  و ما از غيب دانستيم  گوا  می بيگمان پسرت دزدی کرد  و ما جز به آنچه!ای پدر جان : گرديد  و بگو ئيدباز 

 گو ھستيم  و بدون شک ما راست. ر آن بوديم بپرس وانی که دديم و از کارشھری که در آن بو) مردم (  و از .آگاه نبوديم 

کار  (  پس .را برای شما آر استه است ) نا شايست(نفس شما  کاری ) ھوای(بلکه ) ست چنين نيحقيقت:(گفت ) يعقوب ( 

و بر ھا ر و از آن.  است ھا را به من باز گرداند  بيگمان او دانای حکيم  آنۀصبر جميل است  اميد است خداوند ھم) من 

يامبری است که با خدا پھلوانی کرد و  پ اين ھمان.(سف و چشمان او از اندوه سفيد شد افسوس بر يو: گرداند و گفت 

 ) ؟؟!!ديد  کنون بيچاره و زار شده و کور گرچيست ؟؟ دانست نام او نمی وند نتوانست او را بخواباند و خداوند ھمخدا

 کنی  تا آن سف را ياد میپيوسته يو. به خدا سو گند: گفتند .برد  وه خود را فرو میاند) سر شار  از غم بود( که در حالی

وی او سه  و ب(يم گو يشانی خود را  تنھا به خدا میمن شرح غم و پر: گفت) يعقوب . ( ا بميری  سخت بيمار گردی يکه

سف و برادرش   پسران من برويد و از يوای. دانيد دانم که شما نمی ی  میئخدا چيز ھا) سوی ( و از ) شکايت ميبرم 

پس . شود  ا اميد نمی کسی از رحمت خدا نانرز گروه کافِ ججو کنيد  و از رحمت خدا نا اميد نشويد  چرا که  و جست

رسيده  ) و ناراختی ( به ما و خاندان ما سختی ! ای عزيز: ارد شدند  گفتند و) سف يو( بر او ) به مصر رفتند و (  ونچ

و ( کامل کن  و بر ما صدقه پس پيمانه را برای ما. با خود آورده  ايم ) و اندکی  (  کاالی ناچيز)اينک ( است و 

آيا دانستيد با يوسف چه کرديد ھنگامی که : گفت ) يو سف. (دھد  د  بخشندگان را پاداش میکن بيگمان خداون) بخشش
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سفم و اين برادر من من يو) آری :( گفت ) يو سف ( ؟  فی  ھمان يوسراستی توه آيا ب: برادران گفتند (نادان بوديد ؟؟ 

و صبر نمايد  خداوند پاداش نيکو کاران را ضايع ھيزگاری کند  ا ھر  کس پر منت گذاشت  ھماناست  يقيناً خداوند به ما

) يوسف. (ايم   حقا ما خطا کار بودهتری داده  ود يقيناً خداوند تو را بر  ما برخدا سو گنبه : گفتند )  برادران ..(کند  نمی

اين پيراھن . بانان است و او مھر بانترين مھر. ما را می آمرزد خداوند ش. امروز ھيچ سر زنشی بر شما نيست : گفت 

از سر زمين (  وان و چون کار. خانواده خود را نزد من بياوريد ۀ ندازيد  تا بينا گردد و ھمپدرم بيۀ مرا ببريد  و بر چھر

اگر مرا به کم عقلی  . ابم  ي میسف ران بوی يوم: گفت ) به اطرافيان ( پدر شان ) و حر کت کرد ( جدا شد ) صر م

پس چون بشارت دھنده آمد و  .بيگمان تو در ھمان اشتباه ديرينه ات ھستی . گند خدا سوه ب: تندگف) ھا  آن. ( دھيد نسبت ن

دانم   خدا چيز ھای می) سوی ( آيا به شما نگفتم که من از : گھان بينا شد  گفت ر ا بر چھره او افگند  نا) راھن پي( آن 

بيگمان ما خطا کار . ش بخواه گناھانمان آمرز) ۀدر بار(ا برای  م!  ما ) جان ( ی پدر  ا: دانيد ؟ گفتند  که شما نمی

. ھربان استمۀ  آمر زندبدون شک  او. طلبم  زودی برای شما از پروردگارم آمرزش میه ب: گفت ) يعقوب . ( يم بود

به ) ھمگی : ( جای داد  و گفت  نزد خود )در آغوش گر فت و(او پدر و مادرش را سف وارد شدند  پس چون بر يو

برای ) ھمگی ( و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند  و  . خواھيد بود)   امانو( د اگر خدا بخواھد در  امن ئيمصر در آ

 را پروردگارم آن. اين تعبير خوابم است  که از پيش ديده بودم! ای پدر جان : ت گف) يوسف  ( او به سجده افتادند و

 نيکی کرد  ھنگامی که مرا از زندان  بيرون آورد  و شما را از آن بيابانمن ه يقيناً ب)  بخشيدو تحقق (راست گرداند

کار ھا به گردن شيطان ه  و در آخر ھم(فساد کرد ) فتنه و ( که شيطان ميان من و برادرانم  يناآورد بعد از ) ينجابا(

ھمانا او دانای حکيم است .  ين است  باريک بکند ) تد بير ( دگارم  به آنچه که ميخواھد   پروربی گمان) ؟بيچاره افتاد ؟

تعبير خوابھا به من =) حاديث تاويل ا(  به من عطا کردی و از علم ئیمان روا از فر)عظيمی ۀ بھر! ( پرور دگارا 

نھا  و   پديدآورنده آسما)؟ !!بزرگترين علم پيامبری بود که خداوند به او اعطا فرمود  يعنی تعبير خواب  اين و (ختیآمو

 اين از خبر )ای پيامبر .( ما ان بميران و به شايستگی  ملحق فررا مسلمن م.  کار ساز من در دنيا و آخرت ئیوزمين ت

) قطعی ( کرد ند و تصميم  بد انديشی می) برادران يو سف ( کنيم و ھنگاميکه  ھای غيب است که به تو وحی می

آنجا نبود اما کسی فراموش نموده که اين داستانھا از زبان او !! خدای دانا و حکيم   ای .(ھا نبودی فتند تو نزد آنگر

تواند اسرار غيب باشد چون قبل  پس نمی. ر تورات نوشته شده و زبان به زبان و نسل به نسلی منتقل شده است  دخودت

م اسرار غيب بر ناه کسی باشد که اين افسانه ب لينتواند او ھا و اسرار غيب گفته شده است و محمد نمی ين اين افسانهااز

و . زی  مؤمن نخواھند بود  حرص ور)بر ايمان شان (  و بيشتر مردم و اگر چه  )؟؟!!شود  زبان جبر ئيل گفته میز او ا

ی در آسمانھا و او چه بسا نشانه . ان نيست  برای جھاني آن جز پندی از آنھا پاداشی  نمی طلبی)دعوت ( تو بر اين 

اوند ايمان نمی آورند  مگر ھا به خد و بيشتر آن. گردانند  یروی م ميگذرند  و از آن نارشزمين وجود دارد که آنھا از ک

  يا ھا بيايد که عذاب فرا گيری از سوی خدا به سراغ آن يناآيا ايمن ھستند از . . شرک اند م)  نوعی به( که آنان  اين

من با بصيرت .  است بگو اين راه من) ای پيامبر . ( ند اخبر   به سراغ شان آيد در حالی که آنان بییگھان قيامتنا

وند پاک و منزه است  و و خدا) کند نين مینيز چ(کنم  و کسانی که از من پيروی کردند  به سوی خدا دعوت می)  کامل(

) مشرکان ( ا کرديم آي يه ھا  که به آنھا وحی میتاديم  جز مردی  از اھل قرسو ما پيش از تو نفر. کان نيستم من از مشر

 کسانی که   تا ببينند  عاقبت کسانی که پيش از آنھا بودند چگونه بود ؟ و يقيناً سرای آ خرت  برایند سير نکرددر  زمين

از ( تا آنگاه که پيامبران )  دادند سته به انکار خود ادامهکافران پيو( ری کردند  بھتر است  آيا نمی انديشيد ؟پرھيز گا

 ياری ما به سراغ شان آمد ) درين ھنگام  ( پنداشتند  که به آنھا دروغ گفته شده است) مردم (  شدند و نا اميد) قوم شان 

يقيناً در داستانھای شان عبرتی . . عذاب ما از قوم  گنھکار باز نخواھد گشت  پس ھر کسی را که خواستيم نجات يافت و

 از آن  ی است که پيشئتا بھاکۀ بافته شود  بلکه تصديق کنند) دروغ ( سخنی نبود که) قرآن (  مندان است  اين برای خرد
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 بد بختی ھم (آورند   گروھی است که ايمان میھر چيز است  و ھدايت و رحمت برای) و شرح ( است  و بيان کننده 

. )  بايد آمو خت ايم و آمو خته ايم آنچه را نده قبالً خوانده بشموله  بھا را به صد ھا ھزار انسان ھمين است که آن کتاب

 . يو سف در قرآنسورۀبلی اين بود شرح داستان و افسانه گفتن خداوند د رچو کات بندی 

اب ھای متنوع به اشکال تھمين افسانه را مفسرين داستانھا يا به اصطالح عام  چک چکی ھای اعراب در رساله ھا و ک

نه در اصل اين افسانه ور. اند   خبر تشريح داشته ن بیھر داستان  به مسلمای در محتوی و ظائمختلف و کم و زيادی ھا

بدين ملحوظ گفتن اين . ھمان داستانی است  که در سفر پيدايش کتاب عھد عتيق با ريزه کاری ھای الھی  درج شده است 

  میکه محمد چنين فکر  اسرار غيبی و نا گفته شده دانست اينۀتوان از جمل افسانه را از طرف خدا برای محمد نمی

  جدا استألۀکرده مس

ھا خواسته اند از جمله   بنا بر عواملی آن )  خدمتگارانئی خدا(از جمله کسانی که خود را به اين داستان چسپانيده و ياھم 

 امعيل است که در کودکی خواب ديده  که آفتابی از زمين ۀايان مقدس باشند يکی ھم مالک بن زعر از او الدرداستان س

ی به آسمان و بعد ھا او در سفر شام به زمين کنعان رسيد گاھ. کند  و اورا در آغوش ميگيرد   ابش میکنعان بر او ت

ظری پنجاه سال فاصله تای بود و که ھاتفی بر او گفت بين تو و آنچه من يست و در انتظار يک حادثهگاھی به زمين مينگر

اين ين واقعه گذشت که نا گھان بر سر امد پنجاه سال از آ مالک ھر سال دو بار برای تجارت  از مصر به شام می. است 

؟ و خداوند ؟!! گفت پنجاه سال در انتظار او بودم هت دادچاه رسيد  و غالمی مانند خورشيد  بيرون آمد و او را بشار

 مالک ۀ و قانونی بردفت و او رسماً يوسف را مالک از برادران يوسف گرۀ سف بشارت داد  قبالمالک بن زعر را به يو

شو داده  و شورا او را شستمالک او را به مصر برد  و روز عاو  ).  در ينجا خداوند اعتراضی عليه بردگی ندارد(شد 

ئی اين ھيپکس به زيبا: پاد شاه مصر گفت سف تمام مصر را رو شن کرد  ريان خل مصر  شدند نور يوو بياراست و دا

 دختران مصر صف بسته بودند. غالم نيست 

جھزار نفر از ديدن جمال زيبای بيست و پنج ھزار نفر  بر ای ديدن يو سف بيرون شھر آمدند  و پن : مينوسد یغزال

 ؟ زن از ديدن او مردند ٣۶٠ مدند  وآسف  از پا دريو

شاه در مصر بود که زير  پاد٣۶٠. بودند ) ريان( شاھان  زير نظر پاد شاه اصلی پادۀصر پادشاھان زياد بود که ھمدر م

؟ روز !!سف را ببينند و بخرند مالک اعالم نمود که روز دو شنبه مردم بيايند و يو. زيستند   ظر عزيز مصر مین

ه چھل نفر از زن و مرد زير پای چھار پايان ھالک کموعود چنان مردم به تماشای يوسف شدند و چنان از دحامی شد 

زنی از ميان .  . ود بيخود شدند تا زير دست و پای رفتند سف طاقت و توان از دست دادند  و از خ  و از ديدن يوشدند

و جواھر ، کافور،  نقره،طال، خرم مقابل وزنش مشک من اورا ميخرم او را به ھم وزنش می: جمعيت صدا زد 

پادشاھان از بھای . . دھم  به اين قيمت نمی: مالک گفت!! ھا معادل است با خراج مصر  دھم  که قيمت آن مرواريد می

شود   فھميده نمی(عزيز مصر. دھد  خرند و مالک نمی خبر به عزيز مصر رسيد  که به چنين قيمت می. و عاجز شدند ا

سف سوار شد وآن غرفه که يو) شاه ؟؟  پاد٣۶٠ ۀ آنپاد شاه مصر است يا يکی از جمل که اين عزيز مصر ھمان ريان

ھم سنگ وی ه خرم  ب گفت اين غالم را من می. ف افتادس شھر بود رفت و نظرش  بر جمال يوبيرون.را نھاده بودند 

طال و مشک کافور و عنبر و پنجصد غالم مصری و پنجصد کنيز ماھروی و پنجصد غالم گرجی وپنحصد خروار  (

لک از آن ولی ما. خت مالک راضی  شد و يوسف را به عزيز مصر فرو) خر ما و پنجصد حاجت نيز از مالک روا کنم

عزيز . . خشيد بکه پول او را داده بود و بقيه را دو باره به عزيز مصر )  ؟؟ ده ارزش بر(فتر  ھم گرھمه فقط ھفده د

د نداشت زن او بنام زليخا در شاه مصر اوالپاد.  فرزندی گيريمۀمثابه ما اوالد  نداريم او را ب: مصر به زنش گفت 

از کوچکی طفلی را مثل فرزند ت پذير اس آيا امکان( ... ....جرا حد بلوغ رسيد  و بقيه ماه بيت او ھمت گماشت تا بتر

 غييربا تھمان داستان ......  !) ....بريده شک نيست عراب دم اقع جنسی از آن داشته باشی ؟؟ ازبزرگ نمائی  و بعداً تو
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 .کلمات و جمالت

نه در آب ئيود را به جای آخۀ ه چھر يکی آنک....... سف در چھار جای خود را مالمت کرد يو: گو يد  ابن عباس می

 .اگر من بنده بودم بھای من زياد بود: ديد گفت 

سف ھم باالھام حق ت در زده بود  تا کام دل از يوسف بگيرد و يوزليخا ھفت قفل بر ھف: يد گو باز ھم حضرت عباس می

ی تو کشيدم  اگر از ت برامن اين زحما! سفای يو: چون با او در  آويخت گفت ھفت گره بر بند شلوار خود زده بود و 

و خدا از تو خوشنود  .  اين گناه دھی ۀ کفارگذارم  که سی  من تمام دارائی خود را  در اختيار تو میمعصيت ھم بتر

يفت که ديد بر ديوار نوشته شد  فر گره اول گشود  و او را با بيانی می) ؟؟  !!خوشنودی خدا ۀ اين است وسيل.(شود 

فت  و با گر کشيد   و زليخا با ھزار زحمت اورا در آغوش می سف خود را از دست زليخا می يو)کند  دانم چی می می(

) که من ناظر و شاھد آن  ھستم ھيچ کاری نيست مرتکب شود مکر آن(وازی شنيد آ. سحر و افسون گره دوم را گشود 

ب را بديد ر شگافته شد و سور يعقوکه قلبش از عشق او می طپيد آوازی شنيد ديوا زليخا گره سوم را گشود در حالی

سف سخت خود يو !!) اما خود پيامبر مثل محمد آزاد است(زندان پيامبر و زنا ؟ فر: انگشت بدندان گزيدن گرفت و گفت 

ئی ميکرد و از َمحبت زليخا او را در بغل گرفت تسليت ميداد و دلجو.  بلرزيد را از دست زليخا تکان داده به زمين زد و

آيا ميدانی ھر کی باشی  و : رد  تا با ھر حالی بود گره چھارم گشود آوازی شنيد کان  نھاد اسرار  شفقت بيان مياو در مي

معلوم نشد با ( .زليخا در فعاليت بود  تا بند ششم را گشود  . باز نتوانست از چنگ او بگريزد. بينم  ھر کار ميکنی می

  به اين می(سف بيفتاد و نيروی مردی او ناتوان شد تاد  بانک بر آورد يوحق تعالی جبرئيل را فرس)  ؟؟يا با دندان دست

گشت راھی فرار پيدا کند  باز بر خاست و او اطراف حجره می ) و شايد ھم زليخا بد قيافه بود؟؟ !! بھادر يند بزنگو

 زليخا گفت بتی دارم که ) ؟ شدر فکر پرده بود نه بند شلوار( ؟ای آويخته ديد به زليخا گفت اين پرده برای چيست  پرده

کنی و من از  شنود شرم می بيند و نمی تو از بت خود که نمی: سف گفت يو. شقه کنم کنم  در مقابل او معا از او شرم می

سم  اين بگفت و از مه حرکات ما را مالحظه ميکند نترخدای خود که ھمه جا را می بيند  و ھمه صدا ھا را ميشنود  و ھ

سف دست برد  در را بگشايد  ديد عزيز پشت در ايستاده است  گفت اين چه يو. در ھفتم رسيده ست تا بدست زليخا بج

 وحشت زده است  عزيز از يشان و صورتش از عشق گلگون و پيراھنش گشوده در حالليخا موھايش پرحالت است ؟ ز

 ناموس من  بت من ھمين است  که نسبت بهی َمح داشتم  جزايدم و تو را عزيزرا به مبلغ خروآی غالم ت: سيد يوسف پر

او مرا به خويشتن .  م ئی ند اشته اظر سومن ن: خت  و خجل شده گفت  زير انداسف سر بهنظر خيانت ورزی  ؟ يو

 يد بتی که داشت آوردد که ديگری آغاز  کرده  زليخا دوکني ھر  دو دعوی می: زيز گفت ع.  وی نبردم  مانخواند  فر

 زليخا بود  و در آن خانه در ۀدکی که خواھر زادکو.  من در آويخته است  ه حق اين بت  او به د   که بی آن نھادست رو

خيلی از مردمان ما ھستند که تا ھفتاد و !  ببين کرامات را (صدا در آمد ه ای خفته بود  آن طفل ھفت روزه بود  ب گوشه

 :و گفت ) ؟ ؟!!توانند بشنوند   و حتی نمی دانند چی بگويند زنند و يا نمی  حرف نمیمياباالتر و حتی تا وقت مردن ھ

.  . قصر زليخا است سف است و اگر از عقب پاره شده مصر  يوت مقسف را ببينيد اگر از جلو پاره شده اسپيراھن يو

ه  با چھل روزعزيز بر  زليخا بر آشفت او را ت.  .  اين مکر شما زنان است: و به زليخا گفت ھان را قبولعزيز اين  بر

سف پيامبر پس از سی سال محرو ميت و که يو  اينخالصه لیب)  بھتر ين عدالت دينی (مھجوريت و دوری ادب کرد

 بردگی به مقام وزارت مصر ر سيد،  غالمی ،زند انی،  بند ،  فراق و سختی چاه،مھجوريت

دادند  سف میکس ھر چی داشتند به يو د  ھمهرفتن فتند و میگر سف گندم میآمدند  و از يو در مصر قحطی آمد مردم می

سف  از فشار زندگی  به گرسنگی افتاد و يوو گندم می گر فتند و در ھمين سال اول قحطی عزيز مصر مرد و زليخا

 تورات و ۀکه نظر به نوشت گفتند در حالی ن مصر عزيز میھادانم چرا به يوسف و ديگر پادشا نمی(.عزيز مصر شد 

  در سال ششم) مصرۀروی اين حساب يوسف ھم شد  يکی از فراعن. ناميدند  عون میصر آنوقت را فرن مھاقرآن پادشا
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ه سف شنيد زليخا بفت و يوم گرمت محتاج نان شد  و خود را به يوسف فروخت  و گندطی زليخا با آن ثرورت و عظقح 

 . عسرت افتاده  صد ھزار در ھم  برای او فر ستاد

بر يوسف ل ئي  جبر.گريست  نمود و می ای ساخت  و مسکن کرد  و خود را مالمت می نهخا بر سر راه مصر خازلي

ديم  که تو رک خريد  امروز ما ھم چنان اگر زليخا ترا: د مايرساند  ميفر  خدايت سالمت می:سف نازل شد  گفت ای يو

رادر ھای تو  اگر ب )  نده ھا استت در مقابل ب  و اظھار قدرئی فکر ميکنم اين يک نوع خود نما.(اھل مصر را بخری 

 به ی رفيع  مستقر گردانيدم  اگر برادران تو ترا متری  عميق انداختند  من اکنون ترا بر تخت چھلترا در چاه چھل متر

ئيل   برجباشد ؟  رت  چه می آخجزای. اين جزای دنيا است : سف پر سيد يو. ند  من ترا به شاھی رساندم  ختبندگی فرو

 )ه عربی چيزی گفته که متأسفانه بنده آنرا نتوانستم بخوانم ب:(گفت 

طعام و غذا  و شراب   اھل مصر را بدونمايد  ما قادريمفر رساند  و می خدايت سالمت می:  ئيل نازل شد و گفت رجب

مه مردم را سف نقاب بر رو افگند ھ سير شوند  يوخواھيم قحطی بديدار تو  بگذرد و مردم بديدن تو اما می . سير کنيم

سنگی و شبانه روز به ديدار يوسف گرقحطی  شما بشود  يکسنگی و  رفع گربه جمال من  ديدن کنيد تا: خبر کرد  گفت 

 بينوايان  و  ناتوانان و،دگانرد ساالن و سالخورخ ،سف به مظلو مانکردند باز فردا ميشد  يو ی موش مقحطی را  فرا

 .داد صاف  گندم میمستمندان و مفلو جين از روی عدل و ان

 ادامه دارد

 

 

 


