
 حضرت یوسف

 ٍ الْی تعضگ پیاهثطاى اظ السالم ػلیْن اتطاّین فطظًس اسحاق فطظًس یؼمَب فطظًس السالم ػلیِ یَسف حضطت

 . تَز اسطائیل تٌی پیاهثط اٍلیي

 تِ ضا یَسف ظًسگی زاستاى سَضُ ایي. است هَجَز اٍ ًام تِ ًیع ای سَضُ ٍ آهسُ لطآى زض تاض 32 یَسف ًام

 . است کطزُ تیاى پایاى تا آغاظ اظ( ّا لصِ تْتطیي) المصص احسي ػٌَاى

 هحثَب تسیاض کِ تَزًس ضاحیل ًام تِ ظًی اظ تٌیاهیي ٍ یَسف. زاضت پسط 23 السالم ػلیِ یؼمَب حضطت

 زٍست زیگطش فطظًساى اظ تیطتط ضا اٍ یازگاضاى ایي یؼمَب ضٍ ایي اظ. زضگصضت جَاًی زض ٍ تَز یؼمَب

 . زاضت هی

 حسازت اٍ تِ تاتت ایي اظ یَسف تطازضاى ٍ تَز افعٍزُ ٍی تِ ًسثت پسض ػاللِ تِ ًیع یَسف ًظیط تی ظیثایی

 . کطزًس هی

 تاظ پسضش تِ ضا ذَز ذَاب. کٌٌس هی سجسُ ٍی تط ستاضُ یاظزُ ٍ هاُ ٍ ذَضضیس کِ زیس ذَاب یَسف ضثی

. ًگَیس تطازضاًص تِ ضا ذَز ضؤیای کِ کطز سفاضش ٍ کطز تاظگَ ضا ٍی ذَاب تؼثیط السالم ػلیِ یؼمَب. گفت

 ضسُ ططاحی پیص اظ ای ًمطِ تا ٍی، تِ پسض ػاللِ تِ تَجِ تا ٍ یافتٌس آگاّی یَسف ذَاب اظ تطازضاى اها

 . زضیس گطگ ضا یَسف کِ گفتٌس پسض تِ تاظگطت ٌّگام ٍ اًساذتٌس، چاُ زض ٍ تطزًس صحطا تِ ضا یَسف

 آًجا زض. تطزًس هصط تِ غالهی تِ ٍ زضآٍضزًس چاُ اظ زیسًس، ضا یَسف گصضت، هی چاُ کٌاض اظ کِ کاضٍاًیاًی

 اٍ ضیفتِ هصط، ػعیع ظى ظلیرا، ضسیس، تلَؽ سي تِ ٍلتی تؼس اًسکی ٍ یافت ضاُ هصط ػعیع ذاًَازُ تِ یَسف

 . ظز تاظ سط ظلیرا پیطٌْاز لثَل اظ ٍ کطز ذَیطتٌساضی یَسف اها ذَاست، کام اٍ اظ ٍ ضس

 زض ذثط چَى ٍلی ضس ثاتت ظلیرا ی حیلِ ٍ یَسف گٌاّی تی تطضسی، اظ پس ٍ ضسیس هصط ػعیع تِ هاجطا ذثط

 ضا جَاى زٍ ذَاب ظًساى زض یَسف. افکٌس ظًساى تِ ضا یَسف تا ضس آى تط هصط پازضاُ تَز، ضسُ هٌتطط ضْط

. ضس اٍ لصط ضاّی هصط، ػعیع ذَاب تؼثیط تطای جَاى، زٍ آى اظ یکی ضاٌّوایی تا تؼس سالیاًی ٍ کطز تؼثیط

 . ضسیس حکَهتی ٍاالی هٌصة تِ سپس ٍ زاضی ذعیٌِ تِ یَسف سطاًجام

 تطازضاى ٍ یَسف ػالثت، ٍ کطاًس هصط تِ آشٍلِ تْیِ تطای ضا یؼمَب فطظًساى کٌؼاى سطظهیي ذطکسالی

 اٍ فطاق آتص زض ّا سال کِ یؼمَب، پسضش، تا سطاًجام ٍ کطز ًیکی تطازضاى تا یَسف. ضٌاذتٌس ضا ّوسیگط

 تِ یَسف فطاق تط گطیِ اثط زض کِ - ًاتیٌایی اظ ٍ ضس ضٍضي یَسف جوال تِ پسض چطن. کطز زیساض سَذت هی

 . یافت ًجات - تَز ضسُ هثتال آى



 ّیجسُ ضفت، ظًساى تِ سالگی زٍاظزُ زض افتاز، چاُ تِ کِ زاضت سال ًِ یَسف کِ است آهسُ چٌیي تاضخ زض

 ػوط سال 221 هجوَع زض تطتیة ایي تِ کطز؛ ظًسگی هصط زض آظازی اظ پس سال ّطتاز ٍ تَز ظًساى زض سال

 . کطز

 زفي ذَاّاى ای زستِ ّط ٍ تطذاستٌس ًعاع تِ هصط هطزم السالم ػلیِ یَسف حضطت ٍفات اظ پس گَیٌس هی

 . کطزًس زفي ًیل ضٍز کف زض ٍ ًْازًس هطهط اظ تاتَتی زض ضا ٍی پیکط ایٌکِ تا تَزًس، ذَز هحلِ زض اٍ جٌاظُ

 هطلس اکٌَى. سپطز ذان تِ ٍ کطز هٌتمل فلسطیي تِ ضا ٍی پیکط السالم ػلیِ هَسی حضطت تؼس ّا سال

 .است فلسطیي الطحوي ذلیل ضْط زض یَسف حضطت

 

 اضتطاکات  زاستاى یَسف اسالهی ٍ یَْزی

 ٍ تَز تسیاض فطظًساى پسض کِ گَیس هی یؼمَب اظ ٍلی گَیس، ًوی ًیع ػیسَ اظ گَیس، ًوی اسحاق اظزٍاج اظ لطآى

 ّستٌس سثطی زٍاظزُ ٍالغ زض کِ است ضسُ اضاضُ( اسثاط) لثایل تِ لطآى زض. تطز هی ًام یَسف اظ تٌْا لطآى

 .است کطزُ شکط ضا آًْا تؼساز ٍ.گیطز هی هٌطا یؼمَب پسط زٍاظزُ اظ کِ

 :گَیس هی ذَز اٍ. ضَز هی ضٍایت است ّوَ ًام تِ کِ لطآى زٍاظزّن سَضُ زض یَسف سطگصضت

 ام ًوَزُ پیطٍی ضا یؼمَب ٍ اسحاق ٍ اتطاّین پسضاًن، آییي

 :گَیس هی هحوس تِ ظهیٌِ ایي زض ذساًٍس

 پیص لطؼاً تَ ٍ کٌین، هی حکایت تَ تط کطزین، ٍحی تَ تِ کِ لطآى ایي هَجة تِ ضا سطگصضت ًیکَتطیي ها

  تَزی ذثطاى تی اظ آى اظ

 

 ضثاّتْای ٍجَز ایي تا گَیس، هی سري کِ است ذساًٍس ٍ ضسُ ٍحی هحوس تط ًَ اظ سطگصضت ایي پس

 فْن تطای گاّی ضایس حتی. زاضز ٍجَز آکازی زاستاًْای تطذی ٍ همسس کٌتة ٍ لطآى حکایت هیاى ًوایاًی

 .تاضس یَْزی هٌاتغ اظ آى تکویل تِ ًیاظ لطآًی ضٍایت

 :است آهسُ لطآى زض یَسف ظًسگاًی اظ گیطی ًتیجِ جای تِ



 ًیطًگ ٍ ضسًس ّوساستاى آًاى کِ ٌّگاهی تَ ٍ کٌین، هی ٍحی تَ تِ کِ است غیة ذثطّای اظ[ هاجطا] ایي

 .ًثَزی ًعزضاى کطزًس هی

 تاض چٌسیي کِ گطزز تلمی االّی ضحوت تط زلیلی ساى تِ ٍ جْاًیاى تطای ّطساضی ّوچَى تایس حکایت ایي

 :ّوچٌیي. است ضسُ تاکیس آى تط

 تلکِ تاضس، ضسُ ساذتِ زضٍؽ تِ کِ ًیست سرٌی. است ػثطتی ذطزهٌساى تطای آًاى، سطگصضت زض ضاستی تِ

 ایواى کِ هطزهی تطای ٍ است چیع ّط ضٍضٌگط ٍ تَزُ آى اظ پیص کِ است[  کتاتْایی اظ] آًچِ تصسیك

 .است ضحوتی ٍ ضٌّوَز آٍضًس هی

 تطکت ضا ذَز فطظًساى آذط لحظات زض اٍ. کٌس هی حکایت ضا هصط زض یؼمَب زاستاى پیسایص سفط سپس

 .سپاضًس هی ذان تِ کٌؼاى سطظهیي زض هکفیلد زض ضا اٍ سپس کٌٌسٍ هی حٌَط ضا اٍ اسطائیلیاى زّس، هی

 ضوا ٍ ًوَز ذَاّس تفمس ضوا اظ یمیٌا ٍ هیویطم هي: گفت ذَیص تطازضاى تِ هطگ ٌّگام تِ ًیع ذَز یَسف

 .تطز ذَاّس است، ذَضزُ لسن یؼمَب ٍ اسحاق ٍ اتطاّین تطای کِ ظهیٌی تِ سطظهیي ایي اظ ضا

 سفط پایاى ایي ٍ. گصاضتٌس تاتَت زض هصط ظهیي زض ٍ کطزًس حٌَط ضا اٍ گصضت، زض سالگی 221 زض یَسف

 .است پیسایص


