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 حضر� مر¬� بش# �لدين �مو7 �
د
�ملصلح �ملوعو7 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما= �ملهدd &�ملسيح �ملوعو7 �

:s&K7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

ظروف ظهورظروف ظهور
 براءة يوسف الصديق براءة يوسف الصديق

َسْبَع   �
َ�َ ِ$نِّي  �ْلَمِلُك  ﴿َ.َقاَ+ 
َسْبٌع  َيْأُكُلُهنَّ  ِسَما6ٍ  َبَقَر�7ٍ 
ِعَجاٌ? َ.َسْبَع ُسْنُبال7ٍ ُخْضـٍر 
�ْلَمَألُ  �يَُّها َ َيا  َياِبَسا7ٍ  �َخَر ُ.َ
�ْفُتوِني ِفي ُ
EَْياGَ ِ$6ْ ُكْنُتْم ِللرEَُّْيا َ

َتْعُبُر.6َ﴾ (يوسف: ٤٤) 

شرM �لكلمـا7:
عَجًفا:  �لشا�  عِجفت  ِعجا?: 
ِسمنها &ضُعفت. &عِجفت  aهب 
�لبال7: � ُتمَطر. &منه نزلو� p بال7 
عِجف   .�Kممطو غ#   d�  ٍ́ عجا
 .bلعَجف: ��ز��& .Eُير � : �َحلبُّ
 zُهي عجفا& .b&ألعجف: �ملهز�&

.(Eألقر�) ٌ́ &5عه عجا
تعُبر.6: عfَ �لسبيل عبو�Kً: شّقها 
 fع &قطعها.  شّقها  كأنه  مرَّ   d�
 :Eَلكتا�  fع جا¬.   :zَملا� بفال* 
صوته  يرفع   �& نفسه   p تدّبر 
 :�Kعبا&  ¶fع �لر·يا  عّبر  بقر�zته. 
+ليه   b&يؤ ما  بآخر   fخ�& فّسرها 

 .(Eألقر�) مرها�
فِتنا: �فتا� �لعا� p مسألة: �با* له 
فتو�  فيها  له  فيها &�خر�  �حلكم 

.(Eألقر�)
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:Pلتفسـ�
 )+ موقنا  كا*  فرعو*   *� يبد&   
حد بعيد بصدR �لر·يا �ل� FKها، 
عن  بسؤ��م  يكتف   � &لذلك 
 �aما  �&fخ�  :bقا بل  تأ&يلها، 
كنتم    *+ فعله  علّي  تقترحو* 
تعا(  �هللا   *� يع¹  &هذ�  تفهمو*. 
ºيث  &هيبة  بوضو�  �لر·يا   ��K�
قلبه &قع« عظيم« جعله   p تركت
يصدقها &يسعى للنجا� من عو�قبها 
�لتأث# �لعميق  �ملنذa+ ،�K لوال هذ� 
ملا aكرها حلاشيته،  قلبه   p للر·يا
تتهيأ �ألسباE لإلفر��  &بالتا� � 

عن يوسف �.

َ.َما   Sٍْحال�َ  Uُْضَغا�َ ﴿َقاُلو� 
ِبَعاِلِمني﴾   Sِألْحال� ِبَتْأِ.يِل  َنْحُن 

(يوسف: ٤٥)

شرM �لكلما7:
�ضغاU: �لِضْغُث من �خلf &�ألمر: 
ما كا* ¿تلط« ال حقيقَة له. هذ� 
ملتبسٌة  �حالٌ=  �حال=:   Àُضغا�

.(Eألقر�) اليصّح تأ&يلها
 p �لنائم  ير��  ما  �ُحلْلُم   :Sحال�
نومه، لكنه غلب على ما ير�� من 

�لر·يا  غلبت  كما  &�لقبيح  �لشر 
&�حلسن،  �خل#  من  ير��  ما  على 
&Kمبا ُيستعمل كّل مكاَ* �آلخر. 
 p 7K&& .(Eألقر�) =5عه �حال
�هللا  من  "�لر·يا   :"Kلبحا� "wمع 
ما  فهما  �لشيطا*،  من  &�ُحللم 
ير�� �لنائم، لكن غلب �لر·يا على 
�خل# &�حلـُلُم على �لشر &�لقبيح. 
�هللا  من  (�لر·يا  �حلديث:   p 7K&
 ،dKلبخا�) �لشيطا*)  من  &�ُحللم 

�لتعب#). 
ليس �ملر�7 من �حلديث �لشريف �* 
 ،�Kألحال= �ملنذ� dهللا تعا( ال ُير�
 ��K لو  �حد¶   *� معناها  بل 
�ألحيا*،  معظم   �Kملنذ� �ألحال= 
&ليست  �لشيطا*  من  ��ا  فليعلم 
غالبة  
ته K أل*  تعا(،  �هللا  من 
�ألحال=   ��K &من  غضبه،  على 
من  ��ا  فليعلم  عموم«  �ملبشر� 
�هللا تعا(، أل* كفة �لر
ة �إل�ية 

�Kجحة p �حالمه.
 *� هو  للحديث  �لثا�   Ãملع�&
ير�� من شر  ما   d� حللم�  Kمصد
�لر·يا   Kمصد  *�& �لشيطا*،  هو 
�d ما ير�� من خ# هو �هللا تعا(؛ 
 Eلعذ�� سبب   *� Fخر   Ãمبع  &�
&�لشر هو �لشيطا*، &سبب �خل# 

 ��K �aفإ تعا(،  �هللا  &�لفضل هو 
 �zيسو ما   عموًما  �ملنا=   p �حد 
&ينذ�K فليعلم �نه على عالقة مع 
 �a+ لشيطا* فلُيصِلح حالته، &�ما�
 َّ*� فلَيعَلم  &يبّشر�  يسّر�  ما   ��K
�هللا تعا( �Kٍ� عنه &يريد �إلنعا= 
خً#�  يز7�7   *� فيجب  عليه، 

&صالًحا.

 :Pلتفسـ�
قالو� +�ا �حال= ¿تلطة، فيها �حلق 
بشو�ئب  &مشوبة  �لباطل،  &فيها 
حديث �لنفس، &ال ميكن �عتباKها 
من �هللا بشكل كامل، &ال نستطيع  
تعبَ# مثل هذ� �ألحال= +a ال ميكن 

�جلز= p حكمها.
بتأ&يل  £ن  ﴿&مـا  &قو�م   
�ألحال= بعاملني﴾ اليع¹ �ننـا ال 
 �Kملنذ� �ألحال=  تأ&يل  نسـتطيع 
بل جا0z "�ألحـال=" هنا معّرفًة 
 �ًKللمعهو7 �لذه¹ +شـا "b�" بـ
مّر  �ل�  �حال=   Àضـغا�  )+
 Kنقـد ال  �نـنا  &�ملر�7  aكرها. 
�ألحـال=  هذ�  تـأ&يـل  على 
�حلق  فيها  �ختلـط  قـد  �ل� 

بالبـاطل.



اجمللد الثاني والعشرون، العدد الرابع - شعبان ورمضان ١٤٣٠ هـ  - آب / أغسطس  ٢٠٠٩ م

٦

التقوى

َ.��ََّكَر  ِمْنُهَما  َنَجا   Gلَِّذ� ﴿َ.َقاَ+ 
ِبَتْأِ.يِلِه  �َنبُِّئُكْم ُ �َنا َ �مٍَّة ُ َبْعَد 

َفَأْ
ِسُلو6﴾ (يوسف:٤٦)

شرM �لكلمـا7:
.(Eألقر�) تكرa� ّ�َكَر: �صله� 

�ّمة: �ألّمة: �حلني (�ألقرE) &قوله ُ 
بعد   d� �مة﴾  بعد  ﴿&�7ّكَر  تعا( 
بعد   d� �َمٍه  بعد   Åُقر &قد  حٍني. 
 zلك: بعد �نقضاa نسياٍ*، &حقيقُة
�هِل عصٍر �& �هل 7يٍن (�ملفر0�7).

:Pلتفسـ� 
 � �نه  (فَأKِسلوِ*)  قوله  من  يبد&   
يكن من �عيا* �لقو= �لذين خاطبهم 
�مللك. فعندما � يقدK هؤالz على 
�إلجابة  من  &ִדّربو�  حلمه،  تأ&يل 
 Àضغا� +�ا  بقو�م:  سؤ�له  عن 
ما  قصة   Æلف� هذ�  َر  تذكَّ �حال=، 
من  �لسجن   p &صاحبه  هو   �FK
�حال=، &قاp b نفسه: +* �حالمنا 
�يًضا كانت تبد& �ضغاÀ �ألحال=، 
&لكن يوسف aكر �ا تأ&يًال معقوًال 
يذكر  فلرمبا  متاًما،  بعد  فيما  حتقق 
�يًضا.  �مللك  لر·يا  تعبً#�  يوسف 
يرسلو�   *� �مللك  حاشيَة   *aفاستأ

+( يوسف ليعر´ منه �لتأ&يل. 
 &ال غر�بة p سؤ�b �مللك حاشيَته 
عن تأ&يل �لر·يا، +a كا* للكّها* 
 p  aنفو عندئذ  �لدين  &Kجاال0 

.Çلبال� p لبال7 &حظو��
  &�ب �* نتذكر هنا �مًر� لطيًفا: 
حليًفا  كا*  �لنجا�   *� شك  ال 
 Èلكلٍّ ِمن سيدنا يوسف � &�لن
�، &لكن هناe فاKًقا �يًضا. كا* 
جنا� سيدنا يوسف مقد�Kً بو�سطة 
ير�   *� �هللا   Kقّد لذلك  �آلخرين 
كانت  �ل�  �لر·يا  تلك  �مللك 
&�ما   ،� يوسف  Kقي   p سبب« 
 b7 �هللا له �* ينا�K� فقد  � Èلن�
�لّرقّي بطريق مباشر من لدنه تعا(، 
طريق  عن  بالفو¬  �هللا  بّشر�  فلذ� 
له  �هللا  يرَ�   �& مباشر�،  �لوحي 
�* يستعني بالناs &هو يرقى ُسلَّم 

.Kلتقّد= &�ال¬7ها�

ِفي  �ْفِتَنا َ يُق  دِّ �لصِّ �يَُّها َ ﴿ُيوُسُف 
َسْبٌع  َيْأُكُلُهنَّ  ِسَما6ٍ  َبَقَر�7ٍ  َسْبِع 
ُخْضٍر  ُسْنُبال7ٍ  َ.َسْبِع  ِعَجاٌ? 
ِ$َلى  
ِجُع ْ�َ َلَعلِّي  َياِبَسا7ٍ  �َخَر ُ.َ
(يوسف:  َيْعَلُمو6َ﴾  َلَعلَُّهْم   dِلنَّا�

(٤٧
 

شرM �لكلمـا7: 
�لد�ئُم  �لصدRِ؛  �لكثُ#  �لِصّديق:   
 Rيصّد dلتصديق؛ �لكامُل فيه؛ �لذ�

.(Eألقر�) قوله بالعمل
 

 :Pلتفسـ�
هنا تسا·b: ملا�a يقوb هذ� �لفÆ بعد 
�* قّص �لر·يا على يوسف: لعلي 
يعلمو*،  لعلهم   sلنا�  )+ �Kجع 
مع �* يوسف ما كا* ليج�f على 
 :Eلسجن؟ �جلو�� p معه Àملكو�

وأمـا النـm � فقـد أراد اهللا لـه أن ينـال الّرقـّي 
بطريق مباشـر من لدنه تعاf، فلذا بّشره اهللا بالفوز 
عـن طريق الوحـي مباشـرة، وr يـرَض اهللا له أن 
يسـتعني بالناس وهو يرقى ُسـلَّم التقـّدم واالزدهار.
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هنا   0zجا قد  لعل)   ) كلمة   *+
&هي  �لشك،  &ليس  �لطمع  لبيا* 
تش# هنا +( ما يطمع فيه �ملخاَطب 
 �a+ �ن¹  &�ملر�7:  يوسف"،   d�"
فسو´  بالتأ&يل  +ليهم  Kجعت 
&سو´  &فضلك  بعلمك  يعترفو* 
مما   zdبر �نك  عليهم  ينكشف 

Kُميَت به.
كما �* �لفÆ يريد بقوله هذ� تfئة 
ساحته هو �يًضا، فكا* َ&َعَد يوسَف 
� �* يذكر� عند سيد� �d �مللك 
�لسجن،  من  سر�حه   Rطال+ بعد 
 bلكنه � يِف بوعد�، لذلك يقو&
له �آل* (لعلهم يعلمو*) �d �ن¹ لو 
aََكرتك عند �مللك قبل هذ� � ينفع 
شيئ«، أل* �لظر&´ � تكن مو�تية 
لذلك، &لك¹ &جد0 �آل* �لفرصة 
 .Kئة ساحتك فجئتك على �لفوfلت

�ملماثلة �لثالثة عشر�

 p نّبأ  كما  تعا(  �هللا   *� &هي 
�لقحط  بوقو�   � يوسف  ¬من 
 fملجاعة ِلسبع سنني، كذلك �خ�&
يوسف،  كِسِني  بسنني   �  Èلن�
حيث جاp z �حلديث �لشريف عن 
عبد �هللا بن مسعو7:"كا* هذ� أل* 

 � Èلن� قريش«  ملا �ستعصو� على 
7عا عليهم بسنني كِسِني يوسف. 
�كلو�   Æح &َجهٌد  قحٌط  فأصاֲדم 
 )+ ينظر  �لرجل  فجعل  �لعظا=، 
�لسماz ف#� ما بينه &بينها كهيئة 
�هللا   bفأنز �َجلهِد.  من  �لدخا* 
 zلسما�  Íتأ تعا(: ﴿فاKتِقْب يو= 
 ﴾...  sلنا� يغشى  مبني  بدخا* 
فقيل:   � �هللا   bسوK  Íفُأ  :bقا
ِلُمَضَر  �َهللا  �ستسِق  �هللا،   bسوK يا 
فاستسقى  هلكت...  قد  فإ�ا 
 �Kسو �لتفس#،   ،dKلبخا�) فُسُقو� 

�لدخا*).   

﴿َقاَ+ َتْزَ
ُعو6َ َسْبَع ِسِنَني َ�َ�ًبا َفَما 
َحَصْدُتْم َفَذُ
.mُ ِفي ُسْنُبِلِه ِ$ّال َقِليًال 

ا َتْأُكُلو6َ﴾ (يوسف: ٤٨) ِممَّ

 شرM �لكلمـا7: 
&تِعب  جّد  عمله:   p  E�7 �ًبا: َ�َ

(Eألقر�) ستّمر عليه�&
 �ُKْa  bيقا 7عه،   d�  �ُKْaَ  :mُ.
فَذ
 :�Kملضا�  p  bتقو&  .�ُKْحذ�&
 Eُلعر� &�ماتت  يدعه،   d�  �ُKَُيَذ
ماضَيه &مصد�K &�سم �لفاعل منه 

.(Eألقر�)

:Pلتفسـ�
سبع  (تزKعو*  قوله:  من  �ملر�7   
لكم من   Ïمنا �نه ال  7َ�ًَبا)  سنني 
�* تزKعو� هذ� �لسنني �لسبع �د 
توفر&�   Æح �نقطا�   *&7 &تعب 
&�جلفا´.  �ملجاعة  لِس¹   bلغال�
�ما +�a قّصرمت p �جلهد �& ִדا&نتم 
p �خذ �حليطة p �الستهالe، فلن 
تقدK&� على حتمل &طأ� �ملجاعة. 

 � يوسف  سيدنا  �خfهم  كما 
 �a+  :bفقا  bلغال� �فظو*  كيف 
تركتم �لقمح p سنابله كا* �7عى 
حلمايته من �لديد�* &�لسوs. &لعله 
 7K& توصل +( هذ� �حليلة مما �
فّكر  نفسها، حيث  �مللك  K p·يا 
�* K·يته �لسنابل مع �لبقر�K 0مبا 
 Eحلبو� حفظ   )+  �ًKشا+ تتضّمن 

p سنابلها.

وهي أن اهللا تعاf كما نّبأ 
! زمن يوسف � بوقوع 
ِلسبع  واجملاعة  القحط 
 mالن أخ{  كذلك  سنني، 
� بسنني كِسِ� يوسف، 



اجمللد الثاني والعشرون، العدد الرابع - شعبان ورمضان ١٤٣٠ هـ  - آب / أغسطس  ٢٠٠٩ م

٨

التقوى

﴿ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد oَِلَك َسْبٌع ِشَد�ٌ� 
ا  ْمُتْم َلُهنَّ ِ$الَّ َقِليًال ِممَّ َيْأُكْلَن َما َقدَّ

ُتْحِصُنو6﴾ (يوسف: ٤٩)
 

شرM �لكلمـا7: 
 ،dّلقو� �لبخيُل؛  �لشديد:  ِشد��: 
مؤنث  &�لشديد�  ِشد�7.  5عه 
.(Eألقر�) لشديد &5عها شد�ئد�

َمُنَع،  حصانًة:  حُصَن  ُتحِصنو6: 
&حُصنت �ملر�� ُحصًنا &َحصانًة: كانت 

.(Eألقر�)  عفيفًة، &�حَصن: منع

:Pلتفسـ�
�Ò d تأÍ �يا= �لقحط َتسَتهلكو* 
 Eحبو من  �7خرمتو�  ما  كل  فيها 
﴿+ّال  &قوله  قليًال.  +ال   bغال&
�نكم  يع¹  حتصنو*﴾  مما  قليًال 
بعض  لتوف#  حتًما  ستضطر&* 
 p يتمثل  Kهذ� �الضطر�& .bلغال�
على   zًبقا+  ،Eحلبو� بعض  توف# 
من  �& خوًفا  �لقا7مة،  للمر�   Kلبذ�

.bمتتد �ملجاعة مد� �طو *�

ِفيِه   Sٌَعا oَِلَك  َبْعِد  ِمْن  َيْأِتي  ﴿ُثمَّ 
َيْعِصُر.6َ﴾  َ.ِفيِه   dُلنَّا�  Uُُيَغا

(يوسف: ٥٠)

شرM �لكلما7: 
عاSٌ: �لعاُ=: �لسنُة. &p �ملصبا�: ال 
تفّرR عو�= �لناs بني �لعا= &�لسنة 
�علو�ما مبعÃً، فيقولو* ملن سافر 
p &قت من �لسنة �d &قت كا* 
 :Eمثله عاٌ=، &هو غلٌط، &�لصو� )+
�لسنُة من �d يو= عد7ته +( مثله، 
&صيًفا   zًشتا +ال  يكو*  ال  &�لعاُ= 

.(Eألقر�)
ُيغاUُ: غاÀَ �هللا �لبال7َ يغيثها غيث«: 
&غاَثه  �ملطَر.   d� �لغيث  ֲדا   bنز�
يغوÀُ غوث«: �عانه &نصر�. &�غاَثنا 
به  عّنا  �لشد�  كَشَف  باملطر:  �هللا 

.(Eألقر�)
�عطا�  فالن«:  عَصر  يعصر.6: 

 .(Eألقر�) لعطية�

 :Pلتفسـ�
�لقسا&سة على هذ�  �عتر�  لقد 
�آلية قائلني: +* ِخصب �أل�Kضي 
ميا�  على  يتوقف  ال  �ملصرية 
�لنيل،  فيضا*  على  &+منا   Kألمطا�
سو´  هنا:   bيقو  *Fلقر� &لكن 
 sلنا� &معانا�  �جلفا´  ينتهي 
من   *� يع¹  مما   ،Kألمطا�  b&Ôب
 Æح جاهًال  كا*   *Fلقر�  bنز�
�لبسيطة  �جلغر�فية  �ملعلوما0  ֲדذ� 

 .(b&7&لر *Fتر5ة �لقر)
&�جلو�E: لقد �ستخد= �لقرF* هنا 
 (Àُُيغا)&  ،(sلنا�  Àيغا) كلمة 
+ما   bملجهو�  �Kللمضا فعل 
 bنز�+  Ãمبع  (Àيغو  ،Àغا) ِمن 
 (Àيغو  ،Àغا) ِمن   &� �ملطر، 
 ،Àغا�) من   &� (�لُنصرُ�)،   Ãمبع
من  فاملر�7  �لنجد�.   Ãمبع ُيغيُث) 
��م   "  (sُلنا�  Àُيغا) تعا(  قوله 
ُينصر&*   (٢) ُيمَطر&*،   (١)
عنهم  يفرَّ�   d� ُيْنَجد&*،   ،(٣)
كر&ֲדم. فقو�م بأ* �لقرF* يقصد 
مغالطًة  مصر   p �ملطر   b&نز هنا 
�لكلمة  �7مت  فما   .sللنا منهم 
تفيد معا� �خر� �يًضا فلما�a ال 
هذ�  على  &يصر&*  ֲדا  يأخذ&* 
�آلية   *+  :b&أل� فجو�بنا   .Ãملع�
ال fÕ بb&Ô �ملطر p مصر &+منا 
تع¹ �* �لناs سو´ ينصر&* �& 
كر&ֲדم  عنهم  &تفرَّ�  ُينجد&* 

&Fالمهم. 
 *Fلقر� �ستخد=   �aملا قيل:  &لو 
كلمة غامضة؟ فاجلو�E: +نه ليس 
فيها �d غمو� &ال +شكاb. فما 
 �aيض« فلما� Ã�7مت تفيد هذ� �ملع

.*Fال يستخدمها �لقر
Ò هناe حكمة �خر� p �ستخد�= 
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�لكلمة 0�a �ملدلولني �ال &هي �* 
�لقرF* حني َقصَّ ما حدp À مصر 
به  قد قصد   � p ¬من يوسف 
ينبئ عّما سيقع p ¬من   *� �يض« 
 *�  Kملقد� من  كا*   a+  ،�  Èلن�
ير� �لعرw Eاعة مشاֲדة p ¬منه 
� �يض«. &لكن بفاRK &�حد aلك 
 p �لقحط  Kفع   Kقّد تعا(  �هللا   *�
¬من سيدنا يوسف بفيضا* �لنيل، 
 � Èعصر �لن p *كا dما �لذ�&
&هكذ�   .Kباألمطا سبحانه  فرفعه 
كلمة  كل   dلذ�-*Fلقر� �ستخد= 
فيه مليئة باحلكم-كلمًة تنطبق على 
�لعصرين مع«. فأحد معانيها، &هو 
ينطبق   ،E&لكر� &تفريج  �إلغاثة 
سيدنا  ¬من   p  Àحد ما  على 
�آلخر،   Ãملع� بينما  يوسف�، 
&هو +نز�b �ملطر، ينطبق على ¬من 
 �Fلقر�  Eألسلو� &هذ�   .�  Èلن�
 *Fلقر� عظمة  على  7ليل  �للطيف 

&فضله &ليس مبنقصة فيه.
 bنز�+ Ãخذنا �لكلمة مبع� �a+ ما�  
�ملطر فهذ� �يًضا ال يقد� p عظمة 
�لقرF* �بًد�، أل* �آلية ال تقوb بأ* 
مصر،  �هل  على   bسينـز �ملطر 
 bسينـز �ملطر   *+  bتقو &+منا 
 �Kال شكَّ �* َنضا  .sلنا� ألجل 

�أل�Kضي �ملصرية ترجع +( فيضا* 
+ّال  فيها،  �ملطر   b&نز  )+ ال  �لنيل 
على  يتوقف  +منا  �لنيل  فيضا*   *�
�ل�  �ملناطق   p ل� ִדطل�  Kألمطا�
مصر.  عن  بعيد¶  �لنيل  منابع  هي 
 dبأ �عتر�ضهم  يستقيم  فال   *a+

.bمن �ألحو� bحا
   

ا  َفَلمَّ ِبِه  �ْئُتوِني  �ْلَمِلُك  ﴿َ.َقاَ+ 
َجاmُqَ �لرَُّسوُ+ َقاَ+ �ْ
ِجْع ُثمَّ َيْأِتي 
 dُلنَّا� Uُِفيِه ُيَغا Sٌِلَك َعاoَ ِمْن َبْعِد
َ.ِفيِه َيْعِصُر.6َ ِ$َلى َ
بَِّك َفاْسَأْلُه َما 
ْعَن َ�ْيِدَيُهنَّ  ِتي َقطَّ َباُ+ �لنِّْسَوِ� �لالَّ

بِّي ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم﴾ (يوسف: َ َّ6$ِ

    (٥١

شرM �لكلمـا7:
�لقلُب  �حلاbُ؛   :bلبا� با+:   
�ل�   bحلا�  :bلبا�&  .(Eألقر�)
ُيكترÀُ ֲדا &لذلك يقاb: ما باليت 
 bما �كترثُت به. &قا d� بكذ� بالًة
سيئاِتهم  عنهم  تعا(:﴿كّفر  �هللا 
﴿فما   bقا& با�م﴾،  &�صلح 
حا�م   d� �أل&(﴾  �لقر&*   bبا
 bحلا� عن   bبالبا &يعّبر  &خfهم. 
 :bعليه �إلنسا* فيقا dينطو dلذ�

خطر كذ� ببا� (�ملفر0�7).

:Pلتفسـ�
 �7�K �مللك �إلفر�� عن يوسف�  
�لذين هم  �لكهنة   *�  ��K بعد ما
على 7ينه قد فشلو� p تفس# K·يا�، 
بتأ&يل  يوسف  سيدنا  �تى  بينما 

وهكذا استخدم القرآن-الذي كل كلمة فيه مليئة باحلكم-
العصرين معًا. فأحد معانيها، وهو  كلمًة تنطبق على 
اإلغاثة وتفريج الكروب، ينطبق على ما حدث ! زمن 
سيدنا يوسف �، بينما املع� اآلخر، وهو إنزال املطر، 
ينطبق على زمن النm �. وهذا األسلوب القرآ� اللطيف 
القرآن وفضله وليس مبنقصة فيه. دليل على عظمة 
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�ل�  للمصيبة  بعال�  مقر&*  �Kئع 
تنتظرهم، كما ×ع �مللك من ساقيه 
�نه سبق  �* حتقق ما aكر� يوسف 
 p &صاحبه  هو   �FK ملا  تعب#  من 

ية  &لكن  �حال=.   من  �لسجن 
يوسف �بت  �* ¥ر� من �لسجن 
+ّال بعد �* ُتfَّ� ساحته مما Kُمي به. 
�نه  نفسه   p فّكر   � �نه  &يبد& 
بر�zته  ُتعلن   *� لو خر� منه 7&* 
من �لتهمة فلرمبا يث# �لبعض �لقضية 
�ملستقبل،   p �مللك  �ما=  نفسها 
+ليه  ُترفع   *� فاألفضل  فيصّدقهم. 
فيها   يتحر�  لكي  �آل*  �لقضية 
�حد  يستغلها  ال   Æح &يطمئن، 

للتآمر عليه فيما بعد.
�لنسو�   bبا (ما  قوله  من  &يبد& 
 Àقّطعن �يديهن) �نه قد حد Íلال�
 �fنعت  *� ميكن  ما   zشي فعًال 
+حد�هن   *� فإما   ،dأليد� كقطع 
 &� حق«،  بالسكني  يدها  جرحت 
لقد  عندئٍذ:  قلن   *� لبثن  ما  ��ن 
قطعنا �يدينا باִדامنا هذ� �لشخَص، 
&+( حاÀ7 �جلر� هذ� �& +( هذ� 
يوسف  سيدنا  يش#  منهن   bلقو�
عن �يديهن ). �ما  بقوله (�لالÍ قطَّ
لو كا* �لقرF* يقصد بقوله (َ�ْكَبْرَنه 

شد�  عن  �لتعبَ#  �يديهن)  &قّطعن 
يوسف  &صفهن  ملا  فقط،  َح#ִדن 

بقوله (�لالÍ قّطعن �يديهن). 
 �&a� *� 7كر هنا كلمة حكمٍة ال 
&هي  �ال  عموم«،   sلنا� يتذكرها 
سيئ«   &� حسًنا  �لعمل   Kعتبا�  *�
&جها0  �ختال´  على  يتوقف 
�مر�*   eهنا يكو*  فأحيان«  �لنظر. 
&لكن  يبد&،  فيما  متام«  متعاKضا* 
كل   )+ �لنظر  ¬�&ية  باختال´ 
 )+ �ألمر�*  هذ�*  ينقلب  منهما 
حسنتني �& سيئتني. &ما فعله سيدنا 
حتت   �Kيند �يض«    � يوسف 
فعندما   .bألفعا� من  �لقبيل  هذ� 
7عا� �مللك كا* �مامه ِخيا�K* �ثنا* 
�لسجن  من  ¥ر�   *� +ما  فقط: 
7&* تر77، �& �* ُيثبت بر�zته �&ًال 
Ò ¥ر�. &هذ�* �مر�* متعاKضا* 
p �لظاهر، &لكن ميكن �عتباK كل 
بتغي#  �& سيًئا  منهما حسًنا  &�حد 

¬�&ية �لنظر +ليه. 
aلك �نه � لو �متنع عن �خلر&� 
�لغطرسة  بسبب  �لسجن  من 
&�لَزْهو قائًال: لن �خر� منه ما � 
عمله  لُعدَّ  Øطئهم  �لقو=  يعتر´ 
�نه خر�  لو  كذلك  معصيًة.  هذ� 

مْؤثًر�   Kلفو� على  �لسجن  من 
7ينيٍة،  مصلحٍة  على  نفسه  �Kحَة 
�نه  �لو�قع  &لكن   .»Ù+ هذ�  لكا* 
�� يرفض �خلر&� من �لسجن 
�ستكباK¶ &تعالًيا، &+منا سببه- كما 
aكر� هو  نفسه - �ال يتوهم سيد� 
�نه خانه p �هله �ثناz غيابه. هكذ� 
من  Kفضه  جعلت  �لطيبة  نيته  فإ* 

�فضل �ألعماb �لصاحلة.
�خر�  نظر  ¬�&ية   eهنا &لكن 
جتعل خر&جه �لفوdK من �لسجن 
�لنظر  &هي   ،bألعما� �فضل  من 
 *� aلك  �لو�جب.   z�7� �Ûية   )+
Kسالة   sلنا� يبلغ   *�  Kمأمو  Èلن�
 *� عليه  تفر�  هذ�  &مهّمته  �هللا، 
 bٍغا بكل  aلك  سبيل   p يضحي 
&Kخيص حÆ بكر�مته &شرفه. �ما 
�نه لن  فإما  �لنÈ مسجون«  لو بقي 
 *�  &� �هللا  Kسالة  تبليغ  على   Kيقد
نطاR 7عوته يكو* �د&�7ً &ضيًقا 
من  يوسف  سيدنا  نظر  فلو  جًد�. 
�لسجن  من  &خر�   Kملنظو� هذ� 
�لتهمة،  من  ساحته  تfئة   *&7
ُمْؤثر¶ �z�7 &�جبه على �حلفاÝ على 
كر�مته &شرفه، لكا* aلك تضحية 
�لز�&ية  هذ�  &من  منه.  عظيمة 
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 À7لكرمي � +( حا� bنظر �لرسو
 Kخليا� ل  َفضَّ حيث   � يوسف 
�لسجن   p لبثُت  "لو  قائال:  �لثا� 
�لد�عي".  ألجبُت  يوسف  لبث  ما 
K&�ية عن   p& (zألنبيا�  ،dKلبخا�)
�إلجابة  �:" ألسرعُت  هرير�   Þ�
&ما �بتغيت �لعذKَ"(مسند �
د �٢ 

 .(٣٤٦Ï
يفّضله  ما   *�  eKيد عاقل  &كل    
�لنÈ � هو �ألفضل، +a ال جر= �* 
حفاÝ �إلنسا* على كر�مته &شرفه 
عمٌل حسٌن عظيم، &لكنه لو ضّحى 
نفسه  معرًِّضا  تعا(،  �هللا  لوجه  به 
Kسالة  تبليغ  بغيَة  &�لطعن،  لالִדا= 
 &� 7ينيٍة  مصلحة  لتحقيق   &� �هللا، 
قومّية لكا* �فضل من �* يهتم  �&ًال 
&لو  &كر�مته،  شرفه  على   Ýباحلفا

بنّية طيبٍة.


�َ.ْ�ُتنَّ َ  oْ$ِ َخْطُبُكنَّ  َما  ﴿َقاَ+ 
ُيوُسَف َعْن َنْفِسِه ُقْلَن َحاvَ ِهللا َما 
 �ُ��ْمَرَ َقاَلِت   qٍُسو ِمْن  َعَلْيِه  َعِلْمَنا 
�ْلَعِزيِز �ْآل6ََ َحْصَحـَص �ْلَحقُّ َ�َنـا 

�َ.ْ�ُتُه َعـْن َنْفسzِه َ.ِ$نَُّه َلـِمَن َ
�لّص}اِ�ِقـَني﴾ (يـوسف: ٥٢)  

 شرM �لكلمـا7:
�ألمُر  �لشأُ*؛  �خلطُب:   : خطبكنَّ
 :bصُغر �& عُظم؛ سبُب �ألمر، يقا
ما خطبك �d ما شأنك �لذÕ dطُبه 
 .(Eألقر�) عليه  
لك  dلذ� &ما 
يقع   dلذ� �ألمُر  �حلاbُ؛  &�خلطُب: 

فيه �ملخاطبة (�لتا�).
كتمانه  بعد  با*  �حلق:  َحْصَحص 

.(Eألقر�)

 :Pلتفسـ�
�لتفس#  يبد& �* �مللك عندما ×ع 
 � يوسف  سيدنا  aكر�   dلذ�
بطهاKته &&Kعه،   Kلفو� �يقن على 
�لفحص  قبل  من   Æح-  eK7�&
�ملوجهة  �لتهمة   *�  -dلتحر�&
+ليه باطلة، &لذلك خاطب �لنسو� 
�K&7تن   a+ خطبكن  ﴿ما   :bقا&
يتضح  كما  نفسه﴾.  عن  يوسف 
من �آلية ��ن �شتركن فيما بعد مع 
�مر�� �لعزيز للتآمر على يوسف ليقع 
p فخها، أل* قوb �مللك هذ� يوحي 
بلغه.  قد  كا*   À7حلا�  fخ بأ* 
&لكن �ألكيد �* �لنساz � ير�&7نه 
ألنفسهن &+منا المر�� �لعزيز. فرمبا 

 ßبالرضو عليك   :zلنسا� له  قالت 
هي  تلقيك  سو´  &+ال  لرغبتها 
كن  لو  �ّما  �لسجن.  قضبا*   z�K&
لكا*  ألنفسهن  مر�&7ته  �ا&لن 

�لقرF* صرَّ� بذلك.
هذ�   *� �مللك   bقو من  &يبد&   
 À7حلا� من   ¶zجز كا*   À7حلا�
�لنسو�   *�& نفسه،  �لسالف 
�K7كن عندما خاطبهن �مللك ֲדذ� 
يؤيد يوسف  �َنه سو´   Eألسلو�
�كثَر  �حلق   zخفا+  *�& موقفه،   p
من aلك سو´ يعّرضهن للخطر، 
 Åfفأتني باحلق، &لكن بكلما0 ت
ساحة يوسف &p �لوقت نفسه ال 
تعرِّ� �مر�� �لعزيز ألd �ִדا=. �ما 
 *� &�K7كت  �لفز�   فأصاֲדا  هي 
سو´  &��ن  موشكة،  �لفضيحة 
 *� فعليها  �آل*،  سرها  يكشفن 
هي  �رميتها  باالعتر�´   K7تبا
 dلذ�  Eلعقا� من  لتنجَو  بنفسها 
قد يÔله �مللك ֲדا، فقالت 7&* �* 
حصحص  ﴿�آل*  �مللك:  يسأ�ا  
�حلق، �نا �K&7ته عن نفسه &+نه ملن 

�لصا7قني﴾. 


