شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن



دكتر علي اهلل بداشتي

 .استاديار و مدير گروه فلسفه دانشگاه قم.

چكيده
بين يوسف زهرا

با يوسوف نبوي

شوباهتهواي فراوانوي درجموال

صورت و حسن سيرت (مانند عصمت ،صداقت ،قدرت ،مكانوت ،صوبر و
تقواي الهي و موديريت) و فوراز و نشويبهواي زنودگي (ماننود غيبوت،
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

تنهايي،غربت ،ناشناختهبودن در برههاي از زندگي ميان مردم ،دسوتگيري
از محرومان و شفابخشي بيماران و نابينايان ،ايجاد حكومتي پر از رحمت
عدالت؛ گرچه تمايزي نيز دارنود ،وگسوترش عودالت وگسوتراندن سوفره
رحمت وجود دارد.
در اين مقاله به پارهاي از اين شباهتها و تمايزات اشاره ميشود.
كليد واژه ها :احسن القصص ،تشابه ،شباهت هاي معنووي ،عصومت،
صداقت ،برگزيده خدا ،مكانت و اقتودار ،تقووا ،صوبر ،موديريت ،غيبوت،
تنهايي و غربت ،زمينههاي ظهور ،آستانه ظهور ،بازگشت پيروزمندانه.

مقدمه
اللهمَ ارني الطّلعة الرّشيدة و الغرّة الحميده و اكحل ناظري بنظرةٍ منّي اليه و عجّل فرجوه و سوهل
3

مخرجه و أوسع منهجه و اسلُك بيمحجته و انفذ أمره و اشدد أزره؛
خدايا! آن جمال با رشادت و آن رخسار روشنجبين ستوده را نشانم ده و تماشاي
 .0شي عباس قمي ،مفاتيحالجنان ،بخشي از دعاي عهد.
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او را سرمه چشمم كن ،فرجش را تعجيل ،آمدنش را آسان و راهش را گشاده كن
و مرا رهروي اين راه گردان ،امورش را نافوذ و پشوتش را ]بوه نيوروي خوويش[
محكم گردان.

خداي سبحان ،دربارة قرآن معظمش ميفرمايد:
و هدي و رحمةً و بشري للمسلمين .

و نزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء

0

ما بر تو كتابي فرستاديم كه بيان كننده هر چيـزي اسـت و هـدايت و رحمـت و
بشارت براي مسلمانان است.
آيا ميتوان تصور كرد قرآن ،بيانكننده همه مسائل سعادت بشر و هدايت ،رحمت
و بشارت براي مسلمانان باشد اما دربارة امامت و رهبـري امـت در عصـر رسـول
خدا

و بعد از او و اكنون و آينده ،هيچ رهنمود و بشـارتي نداشـته باشـد؟ ايـن

تناقضگويي مبرا است پس حتماً قرآن ،براي امامت انسان ديروز و امـروز و فـردا
سخنان بلندي دارد .لکن بايد آن دُرّ ثمين را از وبهوي آيهها و قصهها و حکايتها
و گزارههاي حکمتآموز قرآن بيرون كشيد.
يکي از آن قصهها كه به تعبير خداي سبحان احسن القصص است ،قصـه يوسـف
بازخواني كنيم .قرآن كريم ،چند پرده از اسرار جمال انسانيت يعني يوسف بن يعقوب
بن اسحاق بن ابراهيم برميدارد .ما هم با تماشـا و تأمـل در آيينـه جمـال يوسـف
نبي

پرده اي از جمال پر جميل يوسف زهرا

برميداريم .يوسف قرآن ،ظاهري

پر از جمال ،باطني پر از اسرار و زندگياي پر از ماجرا دارد كه در اين مقال ،نگاهي

 .0نحل (.39 : )07
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رعناي قرآن است .اينك ما بر آنـيم از آن حکايـت ديـرين ايـن حقيقـت بـرين را

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

ســخن در درون خــود ناســازگاري و تنــاقض منطقــي دارد و ســاحت قــرآن از

گذرا و مقايسهاي زيبا به اين سه عنصر عزتآفرين داريم.
 .3تشابه در حسن صورت

زيبايي يوسف ،گويي ضربالمثل خاص و عام بـود .ايـن ،حقيقتـي اسـت كـه اهـل
زمانش شاهد آن بودند و كتاب مقدس (تورات) نيز بر آن گواهي داده است چنان كه
در كتاب پيدايش آمده است« :يوسف ،خوشاندام و نيك منظر بود .»0دربارة جمـال
ظاهري يوسف همين بس كه طبق نقل قرآن ،زنان مصري وقتـي يوسـف را ديدنـد،
آنچنان مجذوب جمال جميل او شدند كه انگشت از ترنج باز نشناختند و به جـاي
ترنج ،انگشتان خويش بريدند و او را در زيبايي چون فرشتهاي شريف دانستند.

5

و اما جمال يوسف زهرا
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

و

كنجي شافعي در البيان في اخبار صاحب الزمان در بيان ويژگيهاي امام مهـدي

يوسف بن يحيي مقدسي شافعي از علماي قرن چهارم در عقد الدرّ في اخبار المنتظـر،
گزارش ميكند كه آن حضرت فرمود:

هر دو از قول حذيفه و او از رسول خدا

8

مهدي ،مردي از فرزندان من است كه صورتش چون ستارهاي درخشان با نمـاي
زيباي عربي و بدن نيرومند يعقوبي است .زمين را از عدل پر ميكند همان طور كـه
قبل از او از ظلم پر شده باشد.
در روايت ديگر نيز از حذيفه بن يمان از رسول خدا

گزارش شده است كـه

 .0ج ،89ص.07
 .5يوسف (.80 : )05
 « .8المهدي رجل من ولدي وجهه كوكب درّي اللّون لون عربي و الجسم جسم اسرائيلي يمالء اورض عدوً
كما مُلئت جوراً ».بحاراالنوار ،ج ،20ص.31
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فرمود:

0

او مردي از فرزندان من است .گويي او از فرزندان يعقوب است .دو عباي قطواني
برتن دارد .رنگ چهرهاش همچون ستارهاي درخشان است .در گونه راسـتش خـال
سياهي است .او در قامت ،مردي چهل ساله ظهور خواهد كرد.
عالوه بر اين روايات ،روايتهاي ديگري از پيـامبر

5

و اميرالمـؤمنين

و

ساير امامان اهل بيت نبوت عليهمالسالم در جمال صورت و خصال سيرت حضـرت
مهدي

نقل شده است كه اين مختصر را مجال آن مفصل نيست.

توضيح اين كه در دو روايت مذكور حضرت ،به فرزندان ذكور يعقوب تشبيه شده
است .فرزندان يعقوب ـ به گزارش قرآن ـ مردان نيرومندي بودند و ميگفتند« :نحن
يعقوب ويژگيهاي منحصر به فردي داشت .او از كودكي با زيبايي صورت و حسـن
سيرتش يعقوب اين پيامبر عظيمالشأن را چنان مجذوب خويش كرده بود كـه حسـد
برادران را بر انگيخت و عزيز مصر را چنـان مجـذوب خـويش كـرده بـود كـه بـه
همسرش دستور داد 0جايگاهش را گرامي بدارد و زنان مصر را چنان مجذوب كـرد

« .0هو رجل من ولدي كأنه من رجال بني اسرائيل عليه عباء تان قطوا نيتان ،كأن وجهه الکوكب الدّري في
اللون في خدّه اويمن خال اسود ابن اربعين سنةٍ ».كشف الغمة ،ج ،5ص.037
 .5اين روايت در اسد الغابة (ج  ،2ص  )020و االصابة (ج ،7ص  39و  )91از طريق مستور ابن جيالن (يا
غيالن) نيز نقل شده است.
 .8يوسف (.3 )05
 .0اكرمي مثواه .
 .2همان.80 ،
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كه انگشتان خويش را از ترنج بازنشناختند 2و پادشاه مصر را چنان شيفته خود كـرد

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

عصبة» 8.عصبة در ل ت به معناي گروهي نيرومنـد اسـت .يوسـف ،ميـان فرزنـدان

كه گفت« :حقيقتاً تو امروز نزد ما مورد اعتماد و ارجمندي».
يوسف زهرا

0

نيز بر اساس روايـات مسـتفيض ،بلکـه متـواتر از حيـث معنـا،

ويژگيهاي يوسف قرآن را از حيث حُسن سيرت و جمال صورت دارد.
 .3شباهتهاي معنوي و تشابه سيرت يوسف زهرا

قرآن كريم ،يوسف نبي

به يوسف قرآن

را بـه ايمـان ،عصـمت ،تقـوا ،صـبر ،عـدل ،تواضـع،

مديريت ،امانت و ديگر صفات كريمانه ميستايد .امام زمان

نيز براساس روايـات

متواتري كه از طريق فريقين نقل شده اسـت ،الگـوي تمـامنمـاي ايمـان ،عبوديـت،
عصمت،عفت ،تقوا ،صبر،عدل ،تواضع ،مديريت و امانت است .بيان تفصيلي ايـنهـا
مجال ديگري ميطلبد و تنها به اختصار ،به برخي ويژگيهـاي ايـن دو ولـي الهـي
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

ميپردازيم:
 .3-3عصمت

به اختصار درباب عصمت يوسف نبي

ميتوان گفت كه ادله عمومي عصمت انبيـا

بر عصمت حضرت يوسف نيز گواهي ميدهد .عالوه بر آن ،مخالفان او ـ همان هايي
كه او را به زندان انداختند ـ بر عصمت او گواهي دادند چنان كه قرآن از زبان همسر
عزيز مصر ميفرمايد« :من از وي خواستم خودش را در اختيـار مـن قـرار دهـد او
سخت مخالفت كرد و بر پاكدامني خودش اصرار ورزيـد» 5در جـاي ديگـر او را از
صادقان دانستند :من با او عزم مراوده داشتم امـا او از راسـتگويان و راسـتکرداران
است».

8

 .0انك اليوم لدينا مَکينٌ امين همان.20 ،
 .5ولقد راودته عن نفسه فاستعصم همان.85 ،
 .8انا راودته و انّه لًَمن الصّادقين .
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همان ادله عمومي عصمت امام ،بر عصمت يوسف زهرا

نيز دولت دارد چون

به اعتقاد شيعه ،او از اولواومر است و خداي سبحان به اطاعت مطلـق از اولـواومر
فرمان داده است چنان كه ميفرمايد:
]اي مؤمنان[ مطيع خدا باشيد و از رسول و صاحبان امر نيز فرمان بريد.

0

در اينجا امت بر اطاعت مطلق امر شدهاند .بديهي است كه وزمة اطاعت مطلق،
عصمت مطلق امام مطا است وگرنه مستلزم تناقض خواهد بود 5.يکـي از صـاحبان
امر بر اساس حديث جابر از رسول خدا

حضرت مهدي

است.

8

 3-3صداقت

يوسف از صادقان است .امام عصر نيز از صادقان است بـه دليـل آيـه شـريف كـه
آيه شريفه ،همان امامان هدايتگر و در رأس آنان ،اميرالمؤمنين

هستند.

0

از علماي اهل سنت نيز روايتي از ابن مردويه و او از ابن عباس نقل شـده اسـت
كه مراد از صادقين علي بن ابيطالب است 2.گرچه احتمالهاي ديگر را نيز نقل كرده
است ،اين روايت با روايات و تفسير شيعه از اهل بيت عصمت تأييد ميشود .بديهي
عصمت و طهارت

جاري است چرا كه آنان كساني هستند كه درستي عملشـان،

 .0اطيعوا اهلل و اطيعو الرسولًَ و اولي اومر منکم  ،نساء (.29 : )0
 .5رك :طباطبايي ،الميزان ،ج  ،0ص .889
 .8رك :شي طوسي ،كتاب الغيبه ،ص.072-081
 .0رك :الميزان ،ج ،9ص .058
 .2فتح القدير ،ج ،0ص.928
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است كه مورد مخصص نيست ،يعني وصف صادقان در حضرت علي

و اهل بيت

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

مؤمنان را به تقوا و همراهي صادقان امر كرده و فرموده است .صادقان مـورد اشـاره

صدق گفتارشان را به طور مطلق تاييد ميكند .مالهادي سبزواري 0در بـاب برهـان
صديقين در شناخت خدا در وصف صديقين ميگويد:
صديق كسي است كه بسيار راستگو است و او كسوي اسوت كوه در سوخنهوا و
كارها و تصميمها و پيمانهايش با خدا و مردم راسترو و استوار باشد.
 .3-3برگزيده خدا

يوسف نبي

از كودكي ،برگزيده و محبوب خداي سبحان واقع شد چنان كه قرآن
مـيفرمايـد :بـدين سـان پروردگـارت تـو را بـر

كريم از زبان حضرت يعقوب

ميگزيند و به تو تعبير خوابها ميآموزد و نعمتش را بر تو تمام ميكند».

5

دليل ديگر اينكه وقتي يوسف را به چاه انداختند ،خداي سـبحان در چـاه بـه او
وحي فرستاد كه ما برادرانت را به زشتي كارشان آگاه ميكنيم و اينها نميفهمند چه
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

خطايي مرتکب شدهاند ،سخن خداي تعالي چنين است كه فرمود:
به او وحي فرستاديم كه حتماً (در آيندهاي نه چندان دور) آنان را به اين كارشان
آگاه ميكني و آنان در نميكنند.

امام مهدي

3

نيز در كودكي برگزيده خدا شده ،به وويـت الهـي منصـوب گرديـد

همانگونه كه رسول خدا

برگزيده خدا است و اهل بيت او از امامـان پـاك

برگزيدگان خدا هستند 0.اما امام زمان

به واسطه جور مردم زمانه ،به الهام رباني،

از نظرها غايب شد و در حجاب غيبت خواهد ماند ،تا آنگاه كه خدا به ظهـور امـر
كند.
« .0الصديق مبال ة الصادق و هو مالزم الصدق في اوقوال و اوفعال و القصود و العهد مع اهلل و مع الخلق»
پاورقي اسفار ،ج ،7ص.08
 .5كذلك يجتبيك ربّك و يعلّمك من تأويل اوحاديث و يتمّ نعمته عليك ، ...يوسف (.2 : )05
 .8اوحينا اليه لتنبّئنّهم بأمرهم هذا و هُم و يشعرون  ،همان.021،
 .0رك :طوسي ،الغيبه ،ص 570و .579
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 .4-3مكانت و اقتدار

همانگونه كه غيبت يوسف ،مايه اقتدار او در آيندهاي نه چندان دور گرديـد ،غيبـت
ولي عصر

نيز مايه مکانت و اقتدار او خواهد شد .طبق نقل قرآن ،بعـد از آنكـه

كاروانيان ،يوسف را از چاه درآورده ،او را بضاعت خـويش قـرار داده و بـه بهـايي
ناچيز فروختند ،عزيز مصر او را خريداري كرد اما نه براي بردگي ،بلکه او را منزلتي
رفيع داد و به همسرش امر كرد:اي همسر! مقامش را گرامي بـدار ،اميـد اسـت ايـن
كودك سودمان بخشد يا او را به پسري برگيريم.

0

در ادامه ميفرمايد:
ما بدين ترتيب يوسف را در زمين مکانت داديم.
پادشاه مصر ميفرمايد 5:تو امروز نزد ما صاحب مکنت و مورد اعتماد هستي.
خداي مهربان نيز اين مکنت را از رحمت خويش دانسته ،ميفرمايد :بدينگونه ما
يوسف را در آن سرزمين جايگاهي بلند داديم ،تا هر جا خواست مسکن گزيند .هـر
كس را خواهيم مشمول رحمت خود سازيم و پاداش نيکوكاران را ضايع نميكنيم.

8

جانشينان زمين كند همانگونه كه بيشـتر مؤمنـان صـالح از امّـتهـاي گذشـته را
جانشينان زمين كرد و آيينشان را كه پسنديدة آنان است ،استوار گرداند و بيمشان را

 .0اكرمي مثواه عسي ان ينفعنا او نتخذه ولداً  ،يوسف (.50 : )05
 .5انك اليوم لدينا مکين امين  ،همان.20 ،
 .8وَكًَذًَلِكَ مَکَّنِّا لِيُوسُفَ فِي األًَرْضِ يَتًَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشًَاءُ نُصِيبُ بِرًَحْمَتِنًَا مَن نَّشًَاء وَوًَ نُضِيعُ أًَجْرًَ
الْمُحْسِنِينًَ  ،همان.27،

055

علي اهلل بداشتي

خداي سبحان به مؤمنان صـالح از ديـن اسـالم هـم وعـده داده اسـت آنـان را

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

اين مکانت الهي او در زمين ،در آيه ديگر نيز اشاره شده است آنجا كه از زبـان

به ايمني دگرگون سازد.

0

عالمه طباطبايي پس از بيان وجوهي كه مفسران دربارة اين آيه ذكر كردنـد و
نقض اقوال آنان ميفرمايد:
حق اين است كه اين آيه شريف تنها بر جامعهاي داللت دارد كه با ظهور مهودي
موعود

تشكيل ميشود.

اخبار متواتري كه از پيامبر

3

و امامان عليهمالسالم دربارة حاكميـت مؤمنـان در

جامعهاي خدامحور ،عدالتپيشه و امنيتگستر آمده ،هنوز محقق نشده اسـت .ايـن،
وعده خدا است كه به دست ولي عصر

محقق ميشود همانگونه كـه در بعضـي

ابعاد آن در زمان انبياي گذشته و حضرت يوسف

محقق شد .كنجي شـافعي كـه

احاديث مسند احمد بن حنبل را گردآوري كرده است ،از ابن سعيد خـدري از قـول
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

نقل ميكند كه فرمود:

رسول خدا

آيا شما را به مهدي بشارت دهم؟ او در امت من مبعووث مويشوود ،آنگواه كوه
مردم ،دستههاي مختلف شده و متزلزل ميگردند .او زمين را از قسط و عدل پور
ميكند ،آنگاه كه از ظلم و جور پر شده باشد و حكومتي تشوكيل مويدهود كوه
ساكنان آسمان و زمين ،از آن حكومت راضي هسوتند .موال ]بيوت الموال[ را بوه
مساوات تقسيم ميكند .خدا قلوب امت محمد
عدل او چنان توسعه مييابد كه نيازمندي نميماند.

را از بينيازي پر ميكنود و
3

 .5-3تقوا

يکي از ويژگيهاي ممتاز حضرت يوسف

تقوا است .او به بركـت تقـوا از همـه

حيلههاي زنان مکاره شيطان صفت رهايي يافت .خداي سبحان ،او را به اين صـفت
 .0نور (.20 : )50
 .5الميزان ،ج  ،02ص.027
 .8رك :احاديث المهدي من مسند احمد بن حنبل ،ص.27

056

ستوده است ،آنجا كه ميفرمايد :ما يوسف را در زمين مُکنت داديم  ...امـا پـاداش
آخرت ،بهتر و برتر است ،براي كساني كه ايمان آوردند و همواره تقوا پيشه كردهاند.

0

در چند آيه بعد ،پس از آنكه بيان ميكند يوسف به مقـام عزيـزي مصـر رسـيد،
دوباره ميفرمايد:
بيگمان ،هر كس تقوا پيشه كند و شكيبايي ورزد ،خدا او را پاداش نيكو دهود و
خدا هرگز اجر نيكوكاران را ضايع نميكند.

3

اين وعده عمومي خدا است كه به پرهيزكاران سرانجامي نيکو عنايت كند چنان كـه
ميفرمايد :اين سراي نيکوي آخرت را براي كساني قرار دادهايم كه نميخواهنـد در
زمين به سركشي و تبهکاري بپردازند و فرجام نيك از آن پروا پيشهگان است.
در سوره اعراف ،از زبان حضرت موسي

8

به قومش ميفرمايد :از خدا يـاري

وارثش ميكند و فرجام شايسته ،از آن پرواپيشهگان است.
از امام صادق عليه السالم درباره دولت حضرت مهدي

0

آمده است:

حكومت ما ،آخرين حكومت است و همه خاندانها ]گروههاي فكري[ پيش از موا
دولت تشكيل ميدهند ،تا وقتي سيرة ما را در حكومتداري ديدند ،نگويند« :اگر
مرتبه است كه ميفرمايد« :سرانجام نيكو ،براي تقواپيشهگان است.

5

 .0وكذلك مکنّا ليوسف في اورض ...و وًَجر اوخرة خيرٌ للذين امنو و كانوا يتقون  ،يوسف (.27 : )05
 .5انّه من يتّق ويصبر فان اهلل و يضيع اجر المحسنين  ،همان.91،
 .8تلك الدار اوخرة نجعلها للّذين و يريدون علواً في اورض و و فساداً و العقبة للمتقين قصص (: )53
.38
 .0استعينوا باهلل و اصبروا انّ اورض هلل يورثها من يشاء من عباده و العقبة للمتقين اعراف (.91: )7
 « .2دولتنا آخر الدول و لن يبق اهل بيت لهم دولة اوّ ملکوا قبلنا لئالّ يقولوا اذا رأوا سيرتنا ،اذا ملکنا سرنا
مثل سيرة هؤوء و هو قول اهلل عزّ و جلّ والعاقبة للمتقين  ،طوسي ،الغيبة ،ص075و.078
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ما هم بوديم ،مانند اينها حكومت ميكرديم» .اين سوخن خداونود عزيوز و بلنود

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

جوييد و صبر پيشه كنيد كه زمين ،از آن خدا است و هر كس از بندگانش را بخواهد،

اين حکومت ،به دست مجسمة تقوا از خاندان پيامبر ،يعني حضرت مهدي

بر پـا

خواهد شد .خداي سبحان ،اين نعمت را بر اهل بيـت پيـامبر ارزانـي خواهـد كـرد
همانگونه كه يوسف مصر
است.

فرمود :اين نعمتي است كه خداوند بر ما ارزاني داشته

0

 .6 -3صبر

صبر در فرهنگ قرآن ،به معناي ا يسـتادگي و اسـتقامت برابـر بالهـا ،مصـيبتهـا،
معصيتها و نعمتها است .از ويژگيهاي يوسـف نبـي

كـه خـداي سـبحان آن

جناب را بدان ميستايد ،صبر است .چنان كه مالحظه شد ،هر جا سخن از تقوا است،
اين تقوا همراه صبر ،استقامت و پايداري برابر مصيبتهايي است كه بر شخص فرود
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

آمده است .يوسف

در مصائبي كه بـه واسـطه حسـد بـرادران و نيـز بـه واسـطه

دلدادگي زليخا و زنان مصري براي او پيش آمد و در پي آن به زندان افکنـده شـد،
صبري نيکو پيشه ساخت .در مقابل اين پايداري است كه خداونـد ،آن همـه عـزت،
مکنت و اقتدار به او عنايت فرمود چنان كه حضرت يوسف در زمان حکـومتش در
مصر به برادرانش ميفرمايد[ :اي برادران!] بيگمان ،خدا بر مـا منـت نهـاده و ايـن
نعمت را ارزاني كرده است .بيگمان هر كس تقوا پيشه كنـد و در ايـن راه اسـتقامت
ورزد ]او نيکوكار است و[ خدا هرگز اجر نيکوكاران را تباه نميكند.

5

سخن خداي سبحان كه ميفرمايد «هر كس تقوا پيشه كند و صـبر نمايـد»حکـم
كلي است و جملة «پاداش نيکوكاران را تباه نميكنيم» نيز جزاي آن شرط است.
از ويژگيهاي بارز يوسف زهرا

نيز صبر و استقامت برابر مشـکالت و رنـج-

 .0لقد من اهلل علينا  ،يوسف (.91 : )05
 ..5قد من اهلل علينا انه من يتقِ و يصبر فان اهلل ويضيع اجر المحسنين همان.91 ،

058

هايي است كه بر او وارد ميشود با رنجهايي كه به واسطه ستمي كه بر مسـلمانان و
همه مظلومان جهان وارد ميآيد ،پديد ميآيد چرا كه غم مظلومان و مسلمانان ،غـم
او است و رنج شيعيان او را ميآزارد .او ،فرزند همان كسي است كه ميفرمود« :صبر
كردم ،در حالي كه استخوان در گلو و خار در چشم بودم 0او ،از تبار صابراني اسـت
كه در زيارت جامعه كبيره درباره آنان ميخوانيم :شما براي تحصيل رضاي خدا ،بـر
آنچه در اين راه بر شما وارد شد ،صبر پيشه كرديد .جابر ،در حديث طووني درباره
آن حضرت ميفرمايد :او ،براي همه مردم جهـان رحمـت اسـت .بـراي او كمـاوت
موسي ،شرف عيسي ،و صبر ايوب است.
آري ،حضرت مهدي

5

صبر ايوب را دارد كه هزار و دويست و اندي سال تنهايي

ظهور خود نشسته است .وقتي روايت ،صبر حضرت را به صبر ايوب تشـبيه مـيكنـد،
فهميده ميشود كه مصائب وارد آمده بر آن حضرت ،از مصائب يوسف

نيـز بيشـتر

است .چه رنجي بزرگتر از اين است كه بزرگمردي از خانـدان رسـالت و كرامـت و
شجاعت ،فرياد مظلومان را بشنود و نشستن تازيانههاي ستمگران بـر مظلومـان را در
كه فرزند امير مؤمنان و شير ميدان جنگ است .اينجا است كه بايد اذعان كرد مصـائب
او از مصائب يوسف صديق ،گرانتر بوده و صبر او جميلتر است.

 .0رك :نهجالبالغه ،خطبه.8
« .5رحمة للعالمين ،عليه كمال موسي ،و بهاء عيسي ،و صبر ايوب» طوسي ،الغيبه ،ص.007

051

علي اهلل بداشتي

هر نقطه جهان به ويژه بر مسلمانان ،ببيند ولي به خويشتنداري مأمور باشد ،در حـالي

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

و غربت و دوري از شيعيان و عاشقانش را تحمل كرده است و به انتظار اذن الهي براي

 .1-3مديريت

3

يکي از نعمتهايي كه خداي سبحان به يوسف يعقوب

بخشيده است ،توان باوي

مديريت است .سوره يوسف ،گوياي اين است كـه مصـر ،از تمـدن ديرينـه و نظـام
حکومتي منسجمي برخوردار بـود و پادشـاه آن سـرزمين در عهـد يوسـف ،انسـان
دورانديشي بود چرا كه وقتي يوسف خـواب او را تعبيـر كـرد ،دسـتور داد او را از
زندان بياورند ،تا از نديمان و مشاوران خاص خودش قرار دهد .وقتي پادشاه بـا او
مصاحبه كرد و او را اهل حکمت و دانش يافت 0،گفت از امروز تو در نزد ما صاحب
جايگاه بلند و امين هستي .يوسف

چون به فضل الهي صاحب حکمت عملـي و

نظري بود با بينش بلند خويش،آينده مصر را از روي خواب پادشاه پيشبيني كرد و
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

فهميد بر اثر قحطياي كه در آيندة نزديك فـرا خواهـد رسـيد ،مـديريت اقتصـاد و
كشاورزي مملکت ،مهمترين مسأله است لذا فرمود« :مرا مسؤول خزانـههـاي ايـن
سرزمين قرار ده كه من نگهبان و عالم به اين كـار هسـتم» .ديـديم يوسـف چگونـه
مملکت مصر و شهر و روستاهاي اطراف آن ،مثل كنعان را از بحران غذا نجات داد.
مهدي زهرا

نيز اين توان مديريت را دارد كه جهان را اداره كند چرا كه پيامبر

صادق مصدق و امامان صاحب عصمت مژده دادهانـد كـه فـردي ازخانـدان پيـامبر
خواهد آمد و كره زمين را از عدل و داد پر خواهد كرد ،پس از آنكه از ظلم و سـتم
پر شده باشد .حکومتي بر پا ميكند كه سـاكنان آسـمان و زمـين ،از آن خشـنودند،
 .0مديريت از شاخههاي حکمت عملي و امروزه يکي از رشتههاي مهم دانشگاهي است.
 .0درآيه  55اين سوره از قول خداي سبحان آمده است« :وقتي يوسف به سن رشد رسيد ،به او حکمت و
علم داديم و ما اينگونه نيکوكاران را پاداش ميدهيم» .حکمت ،درست انديشي در امور است و علم
مديريت يا تدبير سياست مدن نزد حکما از حکمت علمي شمرده مي شود .مهمترين بخش از علم مديريت،
مديريت بحران است.

061

بيتالمال را به مساوات تقسيم ميكند و خدا قلوب امت حضـرت محمـد

را از

بينيازي پر ميكند .دادگري او ،چنان گسترش مـييابـد كـه نيازمنـدي نمـيمانـد.

0

همانگونه كه در حديث جابر گذشت ،او «رحمة للعالمين» و براي همه انسـانهـاي
روي زمين ،رحمت و بركت و نعمت است .حکومتي با اين گستره عدالت و رحمت،
ممکن نيست ،مگر به دست آن بزرگ مرد الهي كـه خداونـد بـه او علـم و حکمـت
بخشيده و صاحب مديريت معجزه آسا كرده است تا جهان بحرانزده امروز را نجات
بخشد .خداي سبحان ،به واسطة او ،عقلهاي مردم را كامل ميكند 5و عقلهـا را بـر
نفسها چيره سازد و به نزا بيحاصل بشر پايان بخشد .ايـن انسـان بـزرگ الهـي،
همان موعود اديان و مهدي صاحب الزمان

است كه ما مفتخـريم كـه از امـت او

شباهتهاي زندگي يوسف زهرا

و يوسف قرآن

زندگي يوسف زهرا نيز از چند جهت با زندگي يوسف يعقوب قابل تطبيق است اگر
چه از جهاتي ديگر متفاوت است .در اينجا بـه برخـي از وجـوه شباهتشـان اشـاره
ميكنيم:
فرزندان يعقوب كه (برادران نامـادري يوسـف

) بودنـد ،ظالمانـه و ناجوانمردانـه

يوسف را در چاه تنهايي غايب ساختند .يوسف زهرا نيز از جور و ستم بنـي عبـاس
 .0احاديثالمهدي من مسند احمد حنبل ،ص.27
 .5به روايت امام محمد باقر

اشاره است كه فرمود« :چون قائم قيام كند ،خداوند دست رحمتش را بر

سر بندگانش گذارد پس عقولشان را جمع كند ]تا پيروي هواي نفس نکنند[ و در نتيجه خردشان كامل
شود» .كافي ،ج ،0ص.59

060
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 .3غيبت

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

هستيم.

كه پسرعموهاي او بودند ،از نظرها غايب شد.
اگر غيبت يوسف ،به تقدير الهي ،زمينهاي بود ،تا روزي نجات دهنده مردم مصر و
فرزندان يعقوب از گرسنگي و بيچارگي باشد غيبت يوسف زهـرا

نيـز زمينـهاي

است تا منجي همه اهل زمين از فساد و ظلم و تبعيض باشد 0.طووني شـدن غيبـت
يوسف شد برادرانش ،پدرشان را به سبب گريستن بر يوسف سرزنشكنند 5.در غيبت
امام زمان نيز طووني شدن غيبت ،سبب خواهد شد جـاهالن گوينـد :مـا را بـه آل
محمد نيازي نيست.

8

از امام باقر نقل شده است كه فرمود:
صاحب اين امر ،چهار روش از چهار پيغمبر دارد؛ روشي از موسوي و روشوي از
عيسي و روشي از يوسف ...اما از يوسف ،غيبت او از ميان خانودانش اسوت ،توا
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

آنجا كه آنان را نشناسد و و آنان هم او را نشناسند . ...

4

 .3تنهايي و غربت

يوسف يعقوب

در جامعه آن روز مصر ،آنچنان تنها و غريب و ناشناخته بـود و

مردم از اصل و نسبش بيخبر بودند كه وقتي برادرانش نيز بـه مصـر رفتنـد و او را
ديدند و از اكرامش بهره بردند و او را نيکوكـار خطـاب كردنـد .نمـيدانسـتند ايـن
جوانمرد نيکوكار همان برادر آنها است همان برادري كـه در چـاه جفـا پنهـانش
كردند ،تا برده كاروانيان شود .يوسف در سرزمين مصر ،تنها و غريب بود ،تا آن روز

 .0يمالء اورض قسطاً و عدوً كما ملئت ظلماً و جوراً.
 .5يوسف ( 30 : )05تا .32
 .8طوسي ،الغيبه ،ص.800
 .0بحاراالنوار ،ج ،20ص.507
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كه خودش خويشتن را به برادرانش معرفي كرد
يوسف زهرا

0

هم هزار و دويست و اندي سال است كه در ايـن عرصـه گيتـي

همچنان تنها و غريب و ناشناخته زندگي ميكند و كسي او را نميشناسد و جايگـاه
او را نميداند.
آري چه بسا مهـدي فاطمـه

در گرفتـاريهـا و شـدايد دسـتمان را بگيـرد،

گمراهان را راه نمايد ،درماندگان را مدد رساند ولي كسي او را نشناسند ،تا آن روز
كه به تقدير الهي ظاهر شود.

5

 .3بهرهمندي در زمان غيبت

برادران يوسف در زمان غيبت يوسف ،از خوان كرم او بهره بردند و بدون عـوض ،از
كه گفتند« :ما تو را از نيکوكاران ميدانيم» .بيشك ،مسلمانان نيز در زمان غيبت از
خوان كرم مهدي فاطمه

بهره مند خواهد بود ،چنان كه رسـول گرامـي اسـالم در

پاس سؤال جابر كه «آيا در زمان غيبت مهدي

 ،از او نفعي به مردم مـيرسـد؟»

فرمود:
بهرهمند ميشوند؛ همانگونه كه از خورشيد پشت ابر بهره ميبرند.

و حضرت امير

3

در همين باره ميفرمايد:

آگاه باشيد! آن كس كه از ما است و اين حوادث را مشاهده ميكند ،بوا چراغوي
روشن راه ميپيمايد و با الگويي همچون الگووي صوالحان در آن حووادث عمول
 .0يوسف (.99 : )05
 .5رك :طوسي ،الغيبه 520 ،ـ.531
 .8حسينعلي منتظري ،موعود اديان ،ص 558صدر ،موعود اديان ،ص.30

063

علي اهلل بداشتي

قسم به كسي كه مرا به نبوت مبعووث كورد ،موردم در زموان غيبوت ،از نوور او

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

او كاو دريافت كردند .با او سخن گفتند و از محبت و رحمت او چنان بهرهمند شدند

موويكنوود ،تووا گرفتوواري را نجووات و اس ويري را آزاد و اجتماعوواتي را متفوورق و
تفرقههايي را مجتمع كند؛ در حالي كه مردم او را نميبينند و كسوي از او اثوري
نمييابد ،هر چند پيگيري نمايد.

3

 .4زمينههاي ظهور

سختيها و بالها ،مقدمه معرفت يوسف نبي و يوسف زهـرا

اسـت .توضـيح

اينكه مردم كنعان ،دچار قحط سالي و گرفتار سختيهـا و شـدايد شـدند .فرزنـدان
يعقوب كه در كنعان ميزيستند ،براي تهيه آذوقه ،راهي مصر شدند كه مركز نعمـت و
توزيع ارزاق بود .وقتي بر عزيز مصر (يوسف) وارد شدند ،يوسف آنـان را شـناخت،
اما آنها او را نشناختند .يوسف به آن ها آذوقه داد و متاعشان را نيز در بار شترشان
نهاد و گفت « :بار ديگر برادر ديگرتان را نيز با خود بياوريد ،تا به شما آذوقه دهم».
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

بدينترتيب ،بازگشت دوبارهشان براي آذوقه ،به آوردن بـرادر ديگرشـان (بنيـامين)
مشروط شد .پدر ،راضي نبود ولي لکن با اصرار برادران و تعهد دادن برادراشـان را
همراه آنها كرد .آنان در مصر ،با حادثه ناگواري روبهرو شـدند .و آن ،ايـنكـه بـه
سرقت متهم شدند و بنيامين سارق معرفي شد .يکي از بـرادران ،بـراي ايفـاي عهـد
خويش آنجا ماند .ديگر برادران ،نوميدانه و شرمنده بـه كنعـان بازگشـتند .مجـدداً
يعقوب آنها را براي يافتن يوسف و برادرانش راهي مصر كرد .گويي برادران يوسف
از يافتن او مأيوس شده بودند كه حضرت يعقوب فرمود« :از رحمت خـدا مـأيوس
نباشيد» .برادران ،بر يوسف وارد شدند و با قلبي ماومال از حزن و اندوه ،نوميدانـه
گفتند« :اي عزيز مصر! ما و خانوادهمان ،دچـار رنـج و سـختي شـدهايـم و اينـك
بضاعتي ناچيز آوردهايم اما به كرم تو اميد داريم كه بر ما پيمانة تمام دهي و بـر مـا
 .0نهجالبالغه ،صبحي صالح ،خطبه.021

061

بخشش كني كه خداوند ،بخشندگان را پاداش نيکو ميدهد» .يوسف چون اضطرار و
درماندگي برادران را ديد و بر احوال پدر نيز آگاه بود (به واسطة تعليم الهـي يـا بـر
اساس گزارش بنيامين) خود را معرفي كرد و فرمـود« :آيـا مـيدانيـد بـا يوسـف و
برادرانش از روي جهل و ناداني چه كردهايد؟» گفتند« :آيـا تـو يوسـفي؟» فرمـود:
«آري من يوسفم و اين هم برادر من است.»...

0

يوسف زهرا هم ظاهر نخواهد شد ،تا يعقوبها در فراقش بگريند و برادراني كـه
موجب غيبت او شدند ،به سختيها و گرفتاريها دچار شوند و از صميم دل ،با قلبي
محزون و چشمي گريان ،از خداظهور او را استدعا كنند .جابر جعفي از امام باقر
نقل ميكند:
فرج ما ظاهر نخواهد شد ،تا آنگاه كه غربال شويد ،سپس غربوال شوويد ،سوپس

سؤال اينجا است كه انسانها چگونه غربال ميشـوند؟ آيـا غيـر از ايـن اسـت كـه
امتحانهاي الهي و سختيهاي روزگار ،آنها را غربال ميكند؟ برادران يوسف مؤمن
به خدا و پي مبرزاده بودند ،ولي ناراستيهاي اخالقي موجب آن شد كه يوسف را كه
برگزيده خدا بود ،به دست خويش پنهان كنند و سالها از نعمت و جـودش محـروم
سختيهاي روزگار سخن گفتند ،براي آنها فرجي حاصل شد آري تا امت اسالم از
كردههاي خويش پشيمان نشوند و به سوي خدا و ولي خدا رو نکنند و يعقوبوار در
فراق او نگريند يا چون برادران يوسف ،اين سوي ،و آن سـوي او را طلـب نکننـد،

 .0رك :يوسف (.91-71 : )05
 .5طوسي ،الغيبه ،ص .889
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باشند .آنان وقتي مضطر شدند و ملتمسانه در خانـه يوسـف رفتنـد و از رنـجهـا و

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

غربال شويد.

3

براي آنها فرجي حاصل نخواهد شد.
داستان ما و برادران اهل سنت كه منکر وجود فعلي حضرت مهـدي

هسـتند،

داستان يوسف و يعقوب ،بنيامين و ديگر برادران است .فرزندان يعقوب ،باور نداشتند
كه برادرشان يوسف در قيد حيات باشد و به مقام عزيزي مصر رسيده باشـد ،تـا آن
روز كه يوسف خودش خود را به آنها شناساند .آري ،برادران اهل سنت كه قرآن را
باور دارند ،چگونه است كه باور نميكنند حضرت مهدي

ممکن است زنده باشد

و آنان بر خوان كرم او نشسته باشند.
آيا داستان اصحاب كهف را نخواندهاند كه به تقدير  819سـال الهـي در خـواب
ماندند ،تا بيداريشان ،باعث اعتقاد مردم آن عصر ،به معاد شود 0.آيا داستان خضـر
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

نبي را نديدهاند كه در دريا با موسي همسفر شد و چندي با او همسفر بـود امـا بعـد
پنهان شد.

5

پس ممکن است آن حضرت ،در جامعه ما و ميان ما زنده باشد ،ما را ببيند ،با ما
نشست و برخاست داشته باشد ،با ما داد و ستد كند اما ما او را نشناسيم در حـالي
كه ممکن است گاه به مهر و گاه با نامهرباني با او رفتار كنيم .اكنون كه در غيبت كبرا
بسر ميبريم ،او را به نام و نشان نميشناسيم امـا از بركـات وجـود او بهـره منـديم
همانگونه كه برادران يوسف در عين حال كه او را نميشناختند از بركات وجـود او
بهره مند بودند تا آن روز كه مقدر الهي ايـن شـد كـه يوسـف خـود را بـه بـرادران
بشناساند و قصه هجران و حزن و اندوه پدر را پايان داد .آيا اين شاهد گويا و مثـل
زيبايي براي غيبت امام مهدي

نيست؟ آيـا منکـران وجـود حضـرتش همچـون

 .0كهف (.52-51 :)03
 .5همان.35-70،

066

برادران يوسف نيستند كه پدرشان را به سبب انتظار يوسف و حزن و اندوهي كـه در
غم دوري يوسف بر او عارض شده بود ،سرزنش ميكردند اما حضرت يعقـوب
ميفرمود:

0

آيا قصه ما و برادران اهل سنت كه منکر مهدي موجودند و ساز مهدي موهوم سر
ميدهند همان قصه يعقوب

و يوسف و برادرانش نيست كه گاه پدر را بـه سـبب

غلو در دوستي و گاه به دليل حزن او سرزنش ميكردند در حضور يوسف ،از خوان
نعمت او بهرهمند بودند و در عين حال ،گـاه او را از سـارقان و گـاه از نيکوكـاران
ميدانستند؟
 -5آستانه ظهور

تقدير الهي ايجاب كند ـ خودش ،خويشتن را به جهانيان ميشناساند.
يوسف

وقتي اضطرار و درماندگي برادرانش را ديد و دريافت كه چشمان پدر

در فراق او از فرط گريستن سفيد شده و فرزندانش را دستور داده است برويـد و از
يوسف و برادرانش جستوجو كنيد ،فهميد اكنـون وقـت آن اسـت كـه خـود را بـه
«آيا تو خودت يوسف هستي ،گفت[ :آري] من يوسفم و اين ،برادر من است .هر
آينه خدا بر ما اين نعمت را ارزاني داشته است .حقيقت اين است كه هر كس با تقـوا
باشد و صبر پيشه كند .خدا پاداش نيکوكاران را تباه نمـيكنـد»[ .بـرادران يوسـف]
گفتند« :قسم به خدا! خدا تو را بر ما برگزيده و ما از خطا كاران هستيم».

5

 .0اني اعلم من اهلل ما و تعلمون  ،يوسف (.37 : )05
 .5أإنك ألنت يوسف؟ قال اًَنا يوسف و هذا اخي قد منّ اهلل علينا انّه من يتّق و يصبر فان اهلل و يضيع اجر
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برادرانش معرفي كند ،وقتي .مقدمات آشنايي را فراهم ساخت ،گفتند:

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

يوسف خودش ،خود را به برادرانش شناساند .يوسف زهرا

نيز ـ آنگـاه كـه

آري آن روز كه وعده خدا محقّق شود و مهدي فاطمه (س) نيز خود را با نـام و
نشان و نسب به مسلمانان و جهانيان بشناساند ،برادران اهل سـنت چنـين خواهنـد
گفت.
 .6نشانههاي ظهور

يعقوب ،در فراق يوسف ،آنقدر گريست تا نابينا شد .0يوسف پيش از آنكـه پـدر را
مالقات كند ،پيراهن خود را براي او نشانه فرستاد .اين پيراهن ،هم نشانه ظهور و هم
شفابخش چشمان نابينايش شد.
پس از آنكه يوسف خود را به برادرانش معرفي كرد ،گفت:
«اين پيراهن مرا ببريد و آن را بر چهره پدرم بيندازيد تا بينا گردد».

5

سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

آري پيراهن يوسف ،شفابخش چشم يعقوب (پدر يوسف) شد .روايات ،در شـفا
بخشي يوسف زهرا نيز متواتر است.

8

ابن هجر هيثمي از قول پيامبر گرامي اسالم چنين نقل ميكند:
خداوند و عزوجل و به سبب او باران از آسمان نازل ميكند و زمين ،بوه واسوطة
او ميروياند چنين ]زمين ،پر از نعمت و بركوت مويشوود[ از بركوت وجوودش،
زمين پر از عدل و داد ميشود ،همانگونه كه از ظلم و جور پر شده باشد.

4


المحسنين قالوا تاهلل لقد آثرك اهلل علينا و ان كنّا لخاطئين يوسف (.90-91 : )05
 .0قال يا اسفي علي يوسف و ابيضت عيناه من الحزن[ .يعقوب] گفت :اي دريقا بر يوسف ،چشمانش از
اندوه سپيد شد .همان.38 ،
 .5اذهبوا يقميصي هذا فألقوه علي وجه ابي يأت بصيراً  ،همان.98 ،
 .8ر.ك :نهاوندي ،بركات وليعصر

 ،حکايت عبقري الحسان ،ص 212-035مسعود پورسيدآقايي ،مير

مهر ،ص.892-537
 .0سيد رضا صدر ،راه مهدي

 ،ص.013

068

شي طوسي نيز با اسنادش از امام رضا

نقل ميكند:

اينها بعضي از نشانه هاي ظهور مهدي فاطمه است .روايات زيادي در ايون بواب
آمده است كه تفصيل آن مجال ديگري ميطلبد.

3

 .1بازگشت پيروزمندانه

يوسف

بعد از آن كه با شوكت به عزيزي مصر رسيد ،پدر و برادران و خانوادهشان

را دعوت كرد ،تا پدر و مادرش كنار او و برادرانش در مصر ساكن شـوند 5.يوسـف
پدر و مادرش را بر باوي تخت نشاند و سجده شکر به جـاي آوردنـد .يوسـف بـه
برادرانش گفت« :در مملکـت مصـر ،بـا امنيـت مـأوي گزينـد» .و ايـن ،بازگشـت
پيروزمندانه يوسف به خانوادهاش بود.
بر اساس روايات متواتر شيعه و سني و حتي بشارت كتابهاي آسماني ديگر كه از
نقل شده است كه فرمود :همانا براي

دارد چنان كه در غيبت نعماني از امام صادق

قائم كه از فرزندان علي است ،غيبتي اسـت ماننـد غيبـت يوسـف و بازگشـتي اسـت
همچون بازگشت عيسي بن مريم و پس از آنكه مدّتي غايب شد ،ظاهر ميشود.
در دعاي افتتاح ميخوانيم:
نفاق و منافقان خوار و ذليل باشند».

پس حضرت مهدي

4

به اذن الهي بازگشت پيروزمندانهاي خواهد داشت و چشـم

« .0و تقوم الساعة حتي يجتمع كل مؤمن بالکوفه» طوسي ،كتاب الغيبة ،باب عالئم الظهور ،ص 080ـ .070
 .5يوسف (.011 : )05
 .8رك :طوسي ،الغيبة ،ص.075،078
« .0اللهم إنا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها اوسالم و اهله و تذل بها النفاق و اهله ،»...قمي ،مفاتيح

الجنان ،ص .503

061
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خدايا ما دولت كريمهاي را خواهانيم كه در آن دولت اسالم و مسلمانان عزيوز و

شناخت يوسف زهرا از يوسف قرآن

منجي آخرالزمان خبر دادهاند 8از ظهور و بازگشت پيروزمندانهي يوسف زهرا حکايت

مؤمنان و مستضعفان ،به جمال او روشن خواهد شد همانگونه كه خداي سبحان در
آيه  20سوره نور وعده داده است.
نتيجه

از آنچه گفتيم ،شباهتها و تمايزات يوسف زهـرا

بـا يوسـف نبـي

آشـکار

ميشد همان گونه كه يوسف نبي در علم ،عصمت ،صداقت ،تقـوا ،صـبر ،شـکيبايي،
رحم ت ،مهرباني ،قدرت و ساير كماوت معنوي و جمال و صورت ظاهري ،سـرآمد
مصر در عصر خويش بود .يوسف زهرا

نيز در اين كماوت سرآمد جهانيان است

ـ با اين تفاوت كه يوسف نبي ،سرآمد اين كماوت در مصر آن روز بود ولي يوسف
زهرا

سرآمد همه انسانهاي عصر امروز در صحنه گيتي اسـت .همـانگونـه كـه

سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

يوسف نبي مدتها در پس پرده غيبت در تنهايي و غربت و دوري از پدر و مـادر و
دوستداران خويش زيست و بعد از سالها زندگي در غيبت و غربت ،پيروزمندانه بر
برادران خويش نمايان شد ،يوسف زهرا نيز پس از ساليان متمادي غيبت ،بـه سـوي
امت اسالم برميگردد و جهان را از عدالت و رحمت خويش سيراب ميگردانـد بـا
اين تفاوت كه يوسف نبي براي سرزمين مصر فرشته نجات شد ولـي يوسـف زهـرا
براي همه عالميان فرشته نجات از اضطرابها ،بيعدالتيها ،فقـر و بـيچـارگيهـا
خواهد بود .وويت و حکومت پر از مهر و عدالت يوسف نبي را تاري در سينه خود
ثبت كرده است و يوسف زهرا را قرآن مژده داده است .آخر اينكه يوسـف يعقـوب،
پيامبري از پيامبران الهي بود اما يوسف زهرا ،خاتم اووصيا و وصي خـاتم النبيـين
است .به اميد آنروز كه طعم شيرين رحمت نبوي و عـدالت علـوي را در حکومـت
مهدوي ببينيم.
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