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التقوى

 حضر! مر�� بش; �لدين 3مو\ %#د
�ملصلح �ملوعو\ �

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماb �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �

من \��¢:

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

ُيوُسَف  َتْذُكُر  َتْفَتُأ  َتاهللا  ﴿قاُلو� 

ِمَن  َتُكوَ+   -ْ.َ َحَرًضا  َتُكوَ+  َحتَّى 

�ْلَهاِلِكَني﴾ (يوسف: ٨٦)  
 

شر; �لكلمـا6:
َتفتُؤْ�: ما َفَتَأ يفعل كذ� �ما َفِتَئ: %� 

.(µألقر� ) p�� ما
كا?   :ãحر�ض َحَرَ¦  َحَرض<: 
حَر¦  �َسِقَم.  َمِرَ¦؛  ُمْضًنى؛ 
حَر¦  %فسدها.  نفسه:  �لرجل 
على  يقد�  ال  بدنه،  فَسد   :ãحَرض
 pطا َحر�ضًة:  �حُر¦  �لنهو¦. 
�لبد?   � �لفسا\  �َحلَر¦:  Óه. 
��َحلَر¦:  �لعقل.   �� �ملذهب   ��
�ملشر¾ على ��ال� تسميًة باملصد� 
للمبالغة. �حَرٌ¦: َمن ال خ; عند£؛ 
�قيل من ال يرجى خ;£ �ال ُيخا¾ 
�حلز?؛   �% �لعشق  %}�به  من  شر£؛ 
من   Âُ�\لر� فيه؛  خ;  ال  �لساقُط 
�منه  �سقًما،  مرًضا  �ملضَنى  �لنا¢؛ 
حرًضا﴾  تكو?   æح﴿  :?Äلقر�  �

  .(µألقر�) ãُمدَنف �%
  

�لتفسـ?:
��الستمر��  �لنفي  تفيد  تفتأ"  "ال 
مصحوبة   çتأ�  ،pتز� ال   :èمبع
بقسم �بد�نه، �%حيانã يكو? �لَقَسم 
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متضمنã فيها. ��ملر�\ من �آلية %نك 
فر�{  على  �تتحسر  تبكي   pتز� لن 
يوسف حæ لن تصلح أل� عمل %� 

.�سُتشر¾ على ��ال
ìّوفو?   Âهؤال جند   ?%  ãعجب %ليس 
�ملتوقعة،  �ألخطا�  هذ£  من  %باهم 
 µيعقو بأ?  يقولو?  �ملفسرين  �جند 
فعًال  بالعمى  ُ%صيب  قد  كا?   �
كالساقط  �صا�   Âلبكا� لشد! 
 Âنبيا%  ?% ��حلق  �ملتا�.  من   Â�\لر�
�هللا �لكر�b يتمسكو? بأهد�µ �لص� 
\�ئمã، �ال يبد�? �لفز� ��لقلق ֲדذ� 
بأنفسنا،  }لك  جربنا  لقد  �لشكل. 
@} �%ينا بأb %عيننا نبيã من %نبياÂ �هللا 
بأنفسنا  �شاهدنا   bلسال� عليهم 

حالته � مثل هذ£ �ملو�قف. (١) 

Bَِلى  َ-ُحْزِني  َبثِّي  َ.ْشُكو  Bِنََّما   Iََقا﴿
َتْعَلُموَ+﴾  ال  َما  �هللا  ِمَن  َ-َ.ْعَلُم  �ِهللا 

(يوسف: ٨٧)
 

شر; �لكلمـا6:
�حلز?  %شدُّ  �حلاpُ؛   : �لبثُّ بّثي: 

�لتفريُق  �لبث:  %صل   .(µألقر�)
ما  �لنفس:  �بثُّ   .Âلشي� �@ثا�! 
�لغم ��لسّر. قوله  �نطوD عليه من 
�حز�﴾  بثي  %شكو  ﴿@منا   �
كتما?،  عن  يبثه  �لذ�  غمي   �%
فكـر�  بثَّ  �لذ�  غمي   èمبع  �%

.(D�\ملفر�)

�لتفسـ?:
 �  µيعقو سيدنا   ?% يع�  �هذ� 
كا? يعلم -بناÂً على �لوحي �إل�ي- 
%? يوسف � ال يز�p حّيã ير�{.

ِمْن  ُسو�  َفَتَحسَّ �Qَْهُبو�  َبِنيَّ  ﴿َيا 
 ;ِ-ْ
ُيوُسَف َ-َ.ِخيِه َ-ال َتْيَئُسو� ِمْن َ
Bِالَّ  �هللا   ;ِ-ْ
َ ِمْن  َيْيَئُس  ال  Bِنَُّه  �هللا 

�ْلَقْوUُ �ْلَكاِفُر-َ+﴾ (يوسف: ٨٨)

شر; �لكلما6: 
حلديث  �ستمع  حتّسس:  حتّسسو�: 
�لقوb �َطَلَب خ�هم � �خل;. �قيل: 
 :pلتحّسس ِشْبُه �لتسمع ��لتبصر، يقا�
�خرْ¶ فتحّسْس لنا. �قاp %بو ُعبيد: 
س  �حتسَّ �حتسيت.  �خل�  حتسست 
من �لشيÇ :Âّبر خ�£. �بكل ما ُ}كر 
 pر قو (%� ما }كرنا£ من معاٍ?) فسِّ
�لقرÄ? ﴿يا َب�َّ �}هبو� فتحّسسو� من 

.(µألقر� ) ﴾يوسف �%خيه
ال تيأسو�: يِئس: قنط %� قطع �ألمل، 

.(µألقر�) فهو يائس
َ��ًحا:  @ليهم   ¨�� �لَر�¨:   :;-
َ
 bليو�  ¨��� �لر��¨.   � @ليهم  }هب 
 ُ̈ �لَرْ�  .ãطيِّب  ãيِّح� كا?   �{@  :ãح��
 :pتقو �لريح  نسيُم  �لر�حة؛   èمبع
ماp: %� نسيمها.  �جدD َ��¨ �لشَّ
يريح  �لذ�   pُلعد� �لنصرُ!؛  ��لَر�¨: 

 b(١) يش; هنا حضر! �ملفسر @< سيدنا �إلما

�ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �.

ا عظيًمـا وفريـًدا  لقـد بـّني اهللا �  ! اآليـة سـرًّ
للفـالح والرقـي، أال وهـو أن اليأس وفقـدان اpمة 
هـو أصل كل فشـل وهزميـة. فالذي يـuك العمل 
فاقـًدا اpمـة دون أي دليل قطعي علـى كون األمر 
مسـتحيًال يبقى فاشـًال علـى الـدوام ! مقصده.
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التقوى

�لر#ُة  ��لسر��؛   ُ̈ �لفر �ملشتكي؛ 
(�ألقرµ). �هنا ينطبق �ملعè �ألخ;.

�لتفسـ?:
 Âجال بكل  �آلية  هذ£  من  يتبني 
��ضو¨ %? �هللا تعا< كا? قد %خ� 
 pيز� ال  يوسف  بأ?   µيعقو سيدنا 
 ?% pنه � مصر، @} من �ملحا%� ãحي
باحثني  @< مصر  بالعو\!   £Âبنا% يأمر 
عن �بن كا? يظنه ميتã بيد }ئب %� 

بأ� طريق Äخر.
 ãلقد بّين �هللا � � �آلية سًر� عظيم
 ?% %ال �هو  ��لرقي،  للفال¨   òفريد�
كل  %صل  هو  �مة � �فقد�?  �ليأ¢ 
�لعمل   �يتر فالذ�  �هزمية.  فشل 
�مة \�? %� \ليل قطعي على � òفاقد
كو? �ألمر مستحيًال يبقى فاشًال على 
�لد��b � مقصد£. �هذ£ �لقاعد! تعم 
�هذ�  �حليا!.   DاالÅ من   pاÅ كل 
هو �لفا�{ حæ بني حّد�\ ماهر �بني 
 pحّد�\ عا\�، فبينما جتد�? هذ� يقو
\�مã عند مو�جهة عمٍل صعب: @نه 
3اp، ستر�? �آلخر جاهدò � تذليل 
 � ãناجح منها  �لصعاµ حì æر¶ 
�لذ�  �ملريض  كذلك  �ملطا¾.  Äخر 
عليه  يصعب   Âلشفا�  � �ألمل  يفقد 
ال  �لذ�  ��لطالب  �لصحة،  �ستر\�\ 
تضعف  �لد��سة   � �لتوفيق  يرجو 

}�كرته �}كاÉ£. �@? �ملبد% نفسه جاٍ� 
 µفالشعو ،ãلر�حا� %يض� pملجا� �
 ?% على  قا\ٌ�  �هللا  بأ?  تؤمن  ال  �ل� 
يغفر �لذنوµ فإóا ال تسعى مبا يكفي 
ال  �ل�  ��ألمم  }نوֲדا،  من  للتخلص 
�لفطر! �إلنسانية طاهر!  تؤمن بكو? 
 bا ال ִדتم باستخد�óفإ µنقية من �لعيو
 æملكاִדا �لر�حانية �ال بتطويرها ح

تصل ֲדا @< �لذ��!.
�ليأ¢  طر\   >@  �  ôلن� نّبهنا  �لقد 
لكل   :pقا  {@  ãخاص ãتنبيه  õلقنو��
\�Âٌ��\ Âٍ @ّال �ملوD. �%يضã قاp: من 
ألنه  %هلكهم،  فهو   bلقو� هلك   pقا
يثبط Óم �لقوb، �هكذ� يدفعهم @< 

�لدما�.(٢)
على   ãئم�\ معنوياִדم  �فع  فيجب 
��لقومي،  �لفر\�  �لصعيدين؛  كال 
 pلكن شريطَة %? تكو? هذ£ �آلما�
حقيقيًة حتفز على �لسعي ��لعمل، ال 
%? تكو? %ما� فا�غة تؤ\� @< مزيد 
 pحا هو  كما  ��لغفلة،  �لكسل  من 
 ?% من  بدًال  فإóم   ،bليو� �ملسلمني 
��لكفا¨  بالسعي  حالتهم  يصلحو� 

 � �لناصر�  �ملسيح   ?% يظنو? 
عليهم  �يو��   ،Âلسما� من   pöسي
�ألما�   ?@ �كنو�ها.  �لدنيا  نعم 
تكو?  ال  �ل�  �لفا�غة   pآلما�  �%
عندما   pلنضا�� بالكفا¨  مصحوبًة 
مدمّر!  تصبح  �لقلب  على  تستو÷ 

 .ãكاليأ¢ متام

ا َ�َخُلو� َعَلْيِه َقاُلو� َيا َ.يَُّها �ْلَعِزيُز  ﴿َفَلمَّ
ِبِبَضاَعٍة  َ-ِجْئَنا  رُّ  �لضُّ َ-َ.ْهَلَنا  َنا  َمسَّ
 ]ْ َ-َتَصدَّ �ْلَكْيَل  َلَنا   aِ-َْفَأ ُمْزَجاٍ� 
�ْلُمَتَصدِِّقنيَ﴾   bَيْجِز �هللا   َّ+Bِ َعَلْيَنا 

(يوسف: ٨٩)   

شر; �لكلمـا6: 
 pحلا�  Âُسو �لنفع؛  ضد  �لُضرُّ: 
��لشد!. �� �لكلياD: �لَضّر بالفتح 
شائع � كل ضر�، �بالضم خاÏ مبا 
.(µألقر�) pلنفس كمر¦ �ُهز�� �

�لقليل،   Âُلشي� �ملزَجى:  ُمزجا�: 
�قيل:  قليلة؛   �% مزجا!:  �بضاعٌة 
�ُتدفُع  فُتر\  صالحها  يتم   Ø �\يٌَّة 

.(µألقر�) غبًة عنها�

(٢) Ø نعثر على هاتني �لر��يتني، @ّال %? هنا� ���يتني %خريني بنفس �ملعè %�الÓا: "@? �هللا � 
�رb. (مسند %#د ¶٤ ٢٧٨Ï). �ثانيتهما: @}� �� Dّال �ملو@ ،Âًمعه شفا pّال �%نز@ Âً�\ pينـز Ø

قاp �لرجل هلك �لقوb فهو %هلكهم. (مسلم، �ل� ��لصلة).
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�لتفسـ?: 
�معناها:  عربية  (�لعزيز)  كلمة   ?@
كانت   �لكنها  �لناجح،   �% �ملعزَّ� 
 ،Ïخا منصب   >@ عندئذ  تش; 
�@? كانو� %خذ�� فيما بعد يطلقو? 
مصر"،  "عزيز  �ملصر�  �مللك  على 
�لكن لغَة �ملصريني � �من يوسف 
Ø تكن عربية حæ نظن %óم كانو� 
 .Âلو���� �لكلمة على  يطلقو? هذ£ 
%óا قد ��\D هنا مبعè سيد   ��%
�لعزيز  ��مر%!  �كب;هم.   bلقو�
 �% �لكب;  }لـك  ��جة  تـع� 

�ملوظـف.
يصعب على �ملرÂ تفهُّم سلو� @خو! 
 ?% فإما  �ملوقف.  هذ�   � يوسف 
غشياóم �ملتكر� للمعاصي َتَسبَّب � 
%خذ��  %óم  لد�جة  %خالقهم  فسا\ 
من  بدًال   pلغال��  bلطعا� يسألو? 
�ملفقو\ين.  @خوִדم  عن  يبحثو�   ?%
 pلسؤ�� ֲדذ�  %خفو�  @óم   pنقو  �%
يعت�هم   ?% خشية  �حلقيقي  قصدهم 
للتـآمر   ��Âجا جو�سيـس   bلقو�

علـيهم.

﴿َقاIَ َهْل َعِلْمُتْم َما َفَعْلُتْم ِبُيوُسَف 
َ-َ.ِخيِه QْBِ َ.ْنُتْم َجاِهُلوَ+﴾  (يوسف: 

(٩٠

�لتفسـ?: 
يبد� %? سيدنا يوسف عندما �%� @خوته 
ֲדذ£ �حلالة �ملخزية %خذته �لغ;! عليهم، 
�حلقيقة   �م  نفسه �كشف  ميلك  فلم 
كيال يعّرضو� %نفسهم للمزيد من �خلز� 

�و�?.��
 �سلو بني  �لشاسع  �لبو?  الِحظو� 
�لر�حا�.  ��إلنسا?  �ملا\�  �إلنسا? 
 ãما\ي  ãظلم يظلمو£   Ø @خوته  فإ? 
ليشّوهو�  فحسب بل سعو� جاهدين 
Êعته �ميّسو� كر�مته باִדامه بالسرقة، 
يذّكرهم  عندما   � يوسف  �لكن 
ùرميتهم يقوp:(@} %نتم جاهلو?)، }لك 
ليخفف من شناعتها، �كأنه قاp: ما 
فعلتم بيوسف � صغر£ كا? Åر\ �ٍو 
صبيا�، �@ال فأنتم %نا¢ طيبو?. هذ£ 
هي �ألخال{ �لنبيلة �ل� تقيم لإلنسانية 
على   ب  ��ل�  Iا�ا،  �ت��  ��óا 

كل مؤمن %? يتحلى ֲדا.

َ.َنا   Iََقا ُيوُسُف  َألَْنَت  َ.ِئنََّك  ﴿َقاُلو� 
ُيوُسُف َ-َهَذ� َ.ِخي َقْد َمنَّ �هللا َعَلْيَنا 
Bِنَُّه َمْن َيتَِّق َ-َيْصِبْر َفِإ+َّ �هللا ال ُيِضيُع 

َ.ْجَر �ْلُمْحِسِنَني﴾ (يوسف: ٩١)

�لتفسـ?:
 >@ يوسف  به  %شا�  ما  ��عة   ?@
 µيعقو �تأكيَد  �ملاضية،  �ألحد�§ 
عن  للبحث  قبل  من  %بنائه  على 
حد�  }لك  كل  مصر،   � @خوִדم 
ֲדؤالÂ %?  يستنتجو� على �لفو� بأ? 
%ُنظر�� Êو %خالقه  يوسف.  هذ� هو 
%كثر  يعانو?  يَدعهم  ال  فإنه   ،�
 Dلشبها� من  بل ìرجهم  }لك،  من 
عليهم  �حلقيقة  بكشف  ��لوسا�¢ 
فو�û .ò ينصحهم بكل حب �لطف %? 
يتمّسكو� بالص� ��لتقو�، �ì�هم %? 
مّد �ليِد بالسؤ�p @< �آلخرين ليس هو 

ولكن يوسف � عندما يذّكرهم |رميتهم يقول: ﴿إذ أنتم 
جاهلون﴾، ذلك ليخفف من شناعتها، وكأنه قال: ما فعلتم 
رد pٍو صبيا�، وإال فأنتم أناس  بيوسف ! صغره كان̂ 
طيبون. هذه هي األخالق النبيلة الh تقيم لإلنسانية وزنها 
�ب على كل مؤمن أن يتحلى بها. hا، والpوت�ز �ا
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التقوى

�لطريق �لسليم للتغلب على �ملشاكل، 
�@منا سبيله تقو� �هللا ��لص�.. %� %? 
سترò، �يستمر �  �هللاَ  �إلنسا?  يتخذ 
�لكفا¨ \�? �كتر�§ بالشد�ئد. يبد� 
يوسف  سيدنا   ?% �آلية   µسلو% من 
عندئٍذ  بنيامني  %خا£  %حضر   �
�لذلك قاÒ pاطبã @خوته: "%نا يوسف 

�هذ� %خي".

 +ْBِ-َ هللا َعَلْيَنا� kََثَرmَ َقاُلو� َتاهللا َلَقْد﴿

ُكنَّا َلَخاِطِئَني﴾ (يوسف: ٩٢)

شر; �لكلما6: 
�%كرمه؛  �ختا�£   :òيثا�@ Äثر£   :kَثَرm

.(µألقر�) فّضله

�لتفسـ?: 
من  �لسليمة  فطرִדم  �آل?  تنّبهت  لقد 
غفوִדا، فاعترفو� بصحة �Éيا£ � �لصغر 
قائلني: لقد حتققت �Éيا� %خ;ò حيث 
 ،�فّضلك �هللا علينا �غم معا�ضتنا @يا

�كنا üن �ملخطئني فيما فعلنا.

َيْغِفُر   Uَْلَيْو� َعَلْيُكُم  َتْثِريَب  ﴿َقاIَ ال 
�لرَّ�ِحِمني﴾  
َحُم ْ.َ َ-ُهَو  َلُكْم  �هللا 

(يوسف: ٩٣)

 شر; �لكلمـا6: 
ال تثريَب: �لتثريب: �لتقريع ��لتقه; 
بالذنب ( �ملفر\�D). َثَرَبُه َثربã: المه 
نز�  �ملريَض:   µَثر� بذنبه.  �عّير£ 
عنه ثوبه. �� "�ملصبا¨": ثرµَ عليه: 
عتب �الb. �ثّربه �ثّرµ عليه: قّبح 
عليكم  تثريب  ال   :pيقا فعله،  عليه 

 .(µألقر�)
 

�لتفسـ?:
مثالًيا  ا  منو}جًَ يوسف   bقّد لقد 
 ?% يلبث   Ø  {@ �لفاضلة،  لألخال{ 
 � @خوته  كا?  عنهم.  �لعفو  %علن 
�ال  �م  ناصر  ال  غريب حيث  بلد 
�Òا�¾  �سا�¢  من  �كم  معني، 
 ،Dكانت تسا��هم � تلك �للحظا
�لكنه ّجناهم \�? تر\\ من معاناִדم 
 ãيالم@� �طأً!  تقل  ال  �ل�  �لذهنّية 
�م  يغفر  فلم  �لبد�.  �لتعذيب  من 

%ّملهم %يضã � مغفر!  فحسب، بل 
�لوحيد  �لعمل  هذ�   ?@ تعا<.  �هللا 
�لعظمة  من  يبلغ   � يوسف  من 
 ?% به  يستحق  %نه  ®يث  ��لر�عة 
ُيكتب �Êه بأحر¾ من نو� �ُيذكر 

\�ئمã باخل;. 
 ?Äلقر�  � �حلا\§  هذ�  ُ}كر  لقد    
��لتو��! %يضã، �لكن يتضح من \��سة 
�ملصد�ين %? �لتو��! قّصته لتبّين فقط 
 >@  � @بر�هيم  %�ال\  كيف �صل 
مصر، بينما تنا�p �لقرÄ? �لكرمي هذ� 
�حلا\§ لكي ي�� ما فيه من 3اسن 
ليبني  سّيما  �ال  %خالقية،   ¢��\�
�ملحن  ìافو?  ال  تعا<  �هللا  %هل   ?%
 Âًخالقهم جال% تزيد  ��ملصائب ألóا 
�Iاًال، �%? �لعد��? عليهم ال يوّلد � 
 ،bمن �لبغض ��النتقا ãقلوֲדم جحيم
بل �ّو�ا @< جنٍة %شجـا�ها �لعفو 

�ýا�ها �لسكـينة.

تنـاول القرآن الكرمي هـذا احلادث لكي يـ�ز ما فيه 
مـن <اسـن ودروس أخالقيـة، وال سـّيما ليبني أن 
أهـل اهللا تعـا� ال �افـون احملـن واملصائـب ألنها 
تزيـد أخالقهـم جالًء و�ـاًال، وأن العـدوان عليهم 
ال يوّلـد ! قلوبهم جحيًما من البغـض واالنتقام، بل 
�ّوpـا إ� جنٍة أشـجارها العفو و�ارها السـكينة.
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�ملماثلة �لسابعة عشر� 

 \�\��  � يوسف  %? سيدنا  �كما 
بعد ��جر! عزò �شرفã، كذلك حقق 
�هللا � للنô � �لرقي ��ال�\ها� بعد 
هجرته @< �ملدينة، حæ @? نفس �لبلد 
حتت   òمهاجر  � منه  خر¶  �لذ� 
ستا� �لليل �قع � يديه بعد %? \خله 
منتصًر� � َ�َضِح �لنها�، �معه عشر! 
ُقدُّ�سي من صحابته �ألطها�  Äال¾ 
 ôلن�  pقا عندها  عنهم.  �هللا  �ضي 
ألهل مكة: ما تر�? @� فاعل بكم؟ 
مكانته  %\�كو�  قد  كانو�  %óم  �مبا 
�لرفيعة، ��نكشفت عليهم �لغاية من 
نز�p سو�! يوسف، فلذلك %جابو£ 
على �لفو�: ستفعل بنا ما فعله يوسف 
عليكم  تثريب  ال   :pفقا بإخوته. 

(٣) .Âهبو� فأنتم �لطلقا{� ،bليو�
عليه  ُيعَر¦  �ملث;!  �ملشهد  لر�عة  يا 
�على  عليه  صّبو�  �لذين   £Éعد�%  �
ما  ��ملصائب   Øملظا� من  %صحابه 
�}لك   ،µلقلو� هوله  من  تنخلع 
لعشرين سنة متتالية. من }� �لذ� يغفر 

�ألعد�Â؟   Âهؤال ملثل  �لسهولة  ֲדذ£ 
 ?�\ ãيعI م�� غفر   ôلن� �لكن 

تر\\ كلَّ ما فعلو£ من قبل.
 bإلما� بسيدنا  مرً!  �ملر¦  �شتد 
فلم   � �ملوعو\  ��ملسيح  �ملهد� 
فكا?  �ملسجد،   >@  µلذها� يستطع 
 � باجلماعة   Âلعشا��  µملغر� يصلي 
يقر%  �كا?  �ألحيا?،  معظم   � بيته 
كل   Âلعشا� صال!   �  Dآليا� هذ£ 
 òجيد %تذكر   p��% �ال   .ãتقريب  bيو
تعا<:  �هللا   pقو يقر%  كا?  عندما  %نه 
%مًر�  %نفسكم  لكم  بل سّولت   pقا﴿
ֲדم  يأتي�   ?% �هللا  عسى  Iيل  فص� 
Iيعã... @< قوله تعا<... �هو %�حم 
�لر�#ني﴾ ..كا? يقر%ها بن�! ملؤها 
�لرقة ��ألØ حæ @ن� ما كنت %ستطيع 
 µباضطر�  µصا%ُ �كنت  مقا�متها 
 Dصد� }لك �لصو pشديد. �ال يز�
%ستطيع  ��مبا   ، ُ%ُ}َنيَّ  � َيِر?ُّ   µلعذ�

@< �آل? 3اكاته @< حد كب;.
%ما سبب تال�ته هذ£ �آلياDِ فهو %? 
�لذ� كا?  ر� بينه �بني قومه كا? 
مماثًال ِلَما جر� بني يوسف �@خوته 

.bعليهما �لسال
@ّال %ن� %شك فيما @}� كا? حضرته 
� يقر% �آلية �لتالية %يضb% ã ال، �ما 
�آلياD � �كعة  يقر% هذ£  @}� كا? 

��حد! %b � �كعتني.

َفَأْلُقوuُ َعَلى  ِبَقِميِصي َهَذ�  ﴿�Qَْهُبو� 
َ-ْجِه َ.ِبي َيْأ6ِ َبِصً?� َ-ْ.ُتوِني ِبَأْهِلُكْم 

َ.ْجَمِعَني﴾ (يوسف: ٩٤)
  

شر; �لكلما6:
�لنظر  على  �ملقتد�  �لبص;:  بصً?�: 
بكذ�:  بص;  �جل  �لضرير.  خال¾ 

 .(µألقر�) ;به خب Øعا

�لتفسـ?:
 pقو بأ?  �ملفسرين  بعض   pقا لقد 
@خوته.  على  لومه  ميّثل  هذ�  يوسف 
�لك� %�� %نه قد عّبر بذلك عن عفو£ 
�لبالغ، @} ì�هم %نكم عندما }هبتم @< 
�لو�لد بقميصي %�p مر! %ثرمت سخطه، 
لتبّشر�£  هذ�  قميصي  �آل?  فخذ�� 
 ãتسّر�£، �لكي يدعَو لكم �به طالب�
لكم �ملغفر! ��لر#ة. فقد %علن يوسف 
﴿ال  بقوله:  قبل  من  عنهم  عفو£  عن 
فإنه  �آل?  %ما   ،﴾bليو� عليكم  تثريب 
يرسل قميصه  @< %بيه متوسًال @ليه %? 

(٣) Ø جند هذ£ �لعبا�! � كتب �لتر�§ �@منا جاÂ فيها %óم %جابو£ بقو�م: "%ٌ� كرمي ��بن 
�}هبو�   ،bليو� عليكم  تثريب  ال  إلخوته:  يوسف   pقا كما  لكم   pقو% فإ�   pقا كرمي".   �%

مكة).  ôلن�  pلعبا\، \خو� من هد� خ;  �ملعا\   \��)  .Âلطلقا� فأنتم 
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التقوى

يعفو �يدعو إلخوته.
فهو  بص;�﴾   Dِيأ﴿ قوله  %ما 
 Øم: "�جل بص; بكذ� %� عا�كقو
 ?%  èفاملع بكنهه"،  �خب;  ®قيقته 
على  فقط  مب�ٌّ   çيا® �لو�لد  @ميا? 
@ليه  فا}هبو�  بالوحي،  �هللا  %خ�£  ما 
بقميصي هذ� ليتحوp @ميانه @< علم 

�ليقني بو�قع �ألمر. 
%خر�  خطو!  يوسف   bيتقد ��آل? 
فيبشرهم  إلخوته،  �إلحسا?   �
 ?% �يدعوهم  �م،  معاملته  ®سن 
يأتو� بأهلهم %Iعني ليتمتعو� معã مبا 

.Dهب �هللا له من نعم �بركا�

 Iََقا �ْلِعُ?  َفَصـَلِت  ا  ﴿َ-َلمَّ

يـَح ِ َألَِجُد  Bِنِّي  َ.بyوُهـْم 
ُتَفنِّـُد-+﴾   +ْ.َ َلْوَال  ُيوُسـَف 

(يوسف: ٩٥)

شر; �لكلمـا6:
فصوًال:  �لبلد  من  فَصَل  َفَصَلت: 
@بانة  �لفصل:   .(µألقر�) منه  خر¶ 
%حد �لشيئني من �آلخر حæ يكو? 
بينهما فرجٌة. �َفَصَل �لقوbُ عن مكا? 
.(D�\ملفر�) £كذ�: �نفصلو� �فا�قو

�إلنسا?  نسبة  �لتفنيُد:  تفّند-ِ+: 
 pقا �لر%�.  َضعف  �هو  �لَفَند   >@
�هللا تعا< ﴿لوال %? تفّند�ِ?﴾ قيل: 
%? تلومو� (�ملفر\�D). فِند �لرجل 
 �%  bٍَر� عقله   �%نكر  خَرَ¾   :òَفَند
مرٍ¦. فِند � �لقوp ��لر%�: %خطأ؛ 
به؛ جّهله؛ عّجز£؛  كَذµ. �فنَّد£: كذَّ
.(µألقر�) المه؛ خّطأ �%يه �ضّعفه

�لتفسـ?: 
"َخَبُر£".  �ملر�\ من �يح يوسف هنا 
من  %مر  حتقق   �  Âملر� يأمل  فعندما 

 :pيقو �لقريب  �ملستقبل   � �ألمو� 
@ن� %جد ��ه، �هذ� ما يعنيه سيدنا 
يعقوµ �. �ֲדذ� �ملعè قاp سيدنا 
�إلماb �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ � 
� بيت شعر له ما تعريبه: @ن� ألجد 
�آل? �يح يوسف، �@ن� %نتظر£ �@? 
فّندمتو� (�خلز�ئن �لر�حانية ¶٢١، 

.(١٣١Ï هني �أل#دية ¶٥��ل�
 ?% ﴿لوال  قوله  من  �ملر�\  �ليس 
 ،ãنونÅ تسّمو�  ال   ?% تفّند�ِ?﴾ 
��ملر�\  للتأكيد،   µسلو% هذ�  �@منا 
لو Ø تعت��� Åنونã فإن� %خ�كم 
�هذ�  بيوسف.   Âللقا� قد حا?  %نه 
�ألمر %Êى من %? حتيطه مد��ُكُكم 

�@? كا? حقã �صدًقا.
      

َضَالِلَك  َلِفي  Bِنََّك  َتاهللا  ﴿َقاُلو� 
�ْلَقِدِمي﴾ (يوسف: ٩٦) 

ح� إن نفس البلد الذي خرج منه � مهاجًرا حتت ستار الليل وقع ! يديه بعد أن دخله 
وسي من صحابته األطهار رضي اهللا عنهم.  منتصًرا ! َوَضِح النهار، ومعه عشرة آالف ُقدُّ
عندها قال الن� ألهل مكة: ما ترون إ� فاعل بكم؟ ومبا أنهم كانوا قد أدركوا مكانته 
الرفيعة، وانكشفت عليهم الغاية من نزول سورة يوسف، فلذلك أجابوه على الفور: 
ستفعل بنا ما فعله يوسف بإخوته. فقال: ال تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء.
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�لتفسـ?:
كم هو شاسٌع �لبوُ? بني من يتلقى 
 b3ر� هو  من  �بني  �إل�ي  �لوحي 
 pمنه. فإ? �ليقني �لذ� يتمتع به �أل�
ال  تعا<،  �هللا  بوحي  @ميانه  بسبب 
يتيسر لغ;£. �لذلك جند  ميكن %? 
يصدقونه  ال   �  µيعقو  µقا�%
�لوحي،  على   Âًبنا به  %خ�هم  فيما 
�@منا يعت��نه مستحيًال �ضربã من 

�خلبل.
ضاللك  لفي  ﴿@نك  قو�م  �%ما   
يع�   pلضال�  ?% فاعلم  �لقدمي﴾ 
�الüر�¾ عن �حلق، �%يضا �العتقا\ 
�لثا�   èملع�  ?@� �ألمو�،  من  بأمر 
أل?  فقط،  هنا  ينطبق  �لذ�  هو 
 bلكال� ֲדذ�   µَيعقو خاطبو�  �لذين 
كانو�   ?@� �ملؤمنني  من  كانو� 
فاملر�\: %نك ِلشد!  ُضعَفاÂ �إلميا?، 
تفسً;�  �لوحي  تفّسر  البنك  حبك 
حرفًيا �@ال فمن �ملستحيل %? تلقا£ 

مرً! %خر�.

 uُْلَقا.َ �ْلَبِشُ?  َجاَ|   +ْ.َ ﴿َفَلّم{ا 
َبِصـً?�  َفاْ
َتدَّ  َ-ْجه~ِه  َعـَلى 
َقاIَ َ.َلْم َ.ُقْل َلُكْم Bِنِّي َ.ْعَلـُم ِمَن 
�هللا َمـا ال َتْعَلمyوَ+﴾  (يوسف: 

   (٩٧

شر; �لكلما6:
��تّد  %ثر£: �جع.  ��تّد على  فا
تّد: 

.(µألقر�) حاله >@
بصا�ً!  �َبِصَر  به  بُصَر  بص?�: 
�َبَصرò: عِلَم به. �جل بص; بكذ�: 

.(µألقر�) ;به خب Øعا
 

�لتفسـ?: 
يع�  تعا< ﴿فا�تّد بص;�﴾ ال  قوله 
�عا\  قبل  من  َعِمَي  قد  كا?  %نه 
�لقميص  ُ�ضع  عندما  �لبصر  @ليه 
%نه  �ملر�\  بل  كال،  �جهه.  على 
يوسف،  ®يا!   ãمؤمن قبل  من  كا? 
ف�Éية  �آل?  %ما  �لوحي،  على   Âًبنا
�ليقـني   >@ @ميانه   pحتو �لقمـيص 

��الطمئنـا?.
�لنظر � حقيقة  %ننا لو %معّنا  ��حلق 
 Âألنبيا� علم   ?% أل\�كنا  �لوحي 
قسمني؛   >@ ينقسم   bلسال� عليهم 
يتلقونه  �لذ�  �هو  باط�:  علم 
ما  �هو  ما\�:  �علم  بالوحي، 
فعندما  �ملا\ية.  باحلو�¢  �ّصلونه 
يتلقو? خ�ò بالوحي �صل �م علم 
%ساسه �إلميا?، �ليس �لو�قع، �حينما 
تصد{ حو�سهم هذ� �لوحي �صل 
 ��يشتر �لو�قع،  %ساسه  علم  �م 
فيه معهم غ;هم %يضا. �قوله تعا< 

﴿فا�تد بص;�﴾ @شا�! @< هذ� �لنو� 
�حلو�¢   Dتظافر  �{@ �لعلم، ألنه  من 
�لباطنية ��ملا\ية معã على تصديق %مر 
معلوbٍ بالوحي يصبح �لعلم به كامًال. 
�لعلَم  �ملا\ية  �حلو�¢  تؤكد   Ø  �{@
 pحتما� ��حلاصل بالوحي يبقى هنا
�لتأ�يل   >@ ®اجة  �لوحي  يكو?   ?%
مبا ìالف ظاهر كلماD �لوحي، %ما 
@}� حتقق �خل� � �لظاهر %صبح �لعلم 

.pاÅ كامًال �ال يبقى للشبهة
 :pقا عليه  �لقميص  %ُلقي   ?% بعد 
 ?% يوّضح   �هذ�  لكم)،  %قل   Ø%)
ليوسف  معجز!  يكن   Ø حد§  ما 
�@منا ليعقوµ، �@ّال لو كانت عيونه 
قد ُشفيت بإلقاÂ قميصه عليه -كما 
يزعم بعض �ملفسرين- لقاp: �نظر�� 
@< �ملعجز! �لعظيمة الب� حيث شفى 
قميصه عيو�، �لكنه يقوp: �نظر��، 
حّي.  يوسف  بأ?  قو÷  حتقق  لقد 
فإمنا �ملر�\ من �جلملة -كما قلت من 
 bم عندما �ضعو� قميصه %ماó% -قبل
يعقوµ حتوp علمه �ملب� على �لوحي 
@< علم يقيّ� ��قعي. �كما هي سنة 
 Ø µفإ? يعقو bعليهم �لسال Âألنبيا�
ميِلك نفسه من فرõ �لسر�� ��لفرحة، 
فأخذ  � #د �هللا تعا< �تسبيحه بأ? 

�حيه قد حتقق.
 




