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التقوى

 حضر� مر´� بش# �لدين �مو8 �
د
�ملصلح �ملوعو8 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما< �ملهد_ &�ملسيح �ملوعو8 �

:7&g8 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

َمْن َوَضع السقايَة وصواَع امللِكَمْن َوَضع السقايَة وصواَع امللِك
 � َرْحل بنيامني ؟ � َرْحل بنيامني ؟

َيا  َقاُلو�  َ$ِبيِهْم  ِ&َلى  
َجُعو� َ ا  ﴿َفَلمَّ
َمَعَنا  َفَأْ
ِسْل  �ْلَكْيُل  ِمنَّا  ُمِنَع  َ$َباَنا 
َلَحاِفُظو5َ﴾  َلُه  8َِ&نَّا  َنْكَتْل  َ$َخاَنا 

(يوسف: ٦٤)  

 �لتفسـ:: 
Jلك   )+ +خوته  كا*  �هللا!  سبحا* 
&�نانيتهم  بقوִדم  مغر&gين  �لوقت 
تعا(  �هللا   )+ يتجهو*  كانو�  &ما 
ضعف  من  ³م  ظهر  ما  gغم 
يضعف  َمن  يصبح  هكذ�  �نفسهم. 
فيه �إلحسا7 بعظمة �لدين، فإنه +ما 
 g&لغر�& lياaيبقى فريسة لوحش �لك
�& يركن +( �ليأ7 كليًة، &ال يسلك 
�لطريق �لوسط �لذ_ ال ِكْبر فيه &ال 
قنو�. كا* +خو� يوسف +( Jلك 
 Dيد J+ ،tلوقت مصابني ֲדذ� �ملر�
قو³م (ُمنع منا �لكيل) على يأسهم 
�لبالغ، بينما يكشف قو³م ﴿&+نا له 
حلافظو*﴾ عن غر&gهم بقـّوִדم.

  
َكَما  ِ&الَّ  َعَلْيِه  Aَمُنُكْم  َهْل   Bََقا﴿
َفاهللا  َقْبُل  ِمْن  َ$ِخيِه  َعَلى  َ$ِمْنُتُكْم 
�لرَّ�ِحِمَني﴾    
َحُم ْ$َ 8َُهَو  َحاِفًظا  َخْيٌر 

(يوسف: ٦٥)   
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:Lلكلما� Mشر
 Aمنكم: �من يأمن �مًنا &�ماًنا: �طمأ* 

.(iألقر�)

 �لتفسـ::
 *� � iهنا ينبههم سيدنا يعقو 
يوقنو� �آل* على �ألقل بأ* 
اية �هللا 
هي �حلماية �حلقيقّية، فهو �لذ_ يطهر 
�لنجسة   gألفكا� من  �إلنسا*  باطن 
&هو  �لسيئة،   Dألعما� من   zظاهَر&

�لذ_ يغفر له ما تقد< من Jنبه.
كما يوّضح ³م يعقوi �نه x يرسل 
ثقٍة ֲדم،  قبل عن  يوسف معهم من 
معتمًد�  معهم   zخا� �آل*  يبعث  &لن 
�هللا  من  بأمر  �gسله  &+منا  عليهم، 
&متوكًال عليه، &+* g�يه فيهم x يتغ# 
س#سل  �يًضا   �آل*  هو  &ها   .Äشيئ
�ملشيئة  هي   zهذ  *� منه  +مياًنا   zخا�
�إل³ية &هو �ملستعا* &عليه �لتكال*.

8ََجُد�8  َمَتاَعُهْم  َفَتُحو�  ا  ﴿8ََلمَّ
َيا  َقاُلو�  ِ&َلْيِهْم   Lَّْ�
ُ ِبَضاَعَتُهْم 
 Lَّْ�
ُ ِبَضاَعُتَنا   Qَِهِذ َنْبِغي  َما  َ$َباَنا 
َ$َخاَنا  8ََنْحَفُظ  َ$ْهَلَنا  8ََنِمُ:  ِ&َلْيَنا 
8ََنْزَ��ُ� َكْيَل َبِعٍ: Wَِلَك َكْيٌل َيِسٌ:﴾ 

(يوسف: ٦٦)  

:Lلكلما� Mشر
مب#�  �تاهم  عياله:  فالٌ*   gما منُ::   

.(iألقر�) (>طعا _�)

�لتفسـ::
+خوته  منح   � يوسف   *� يبد&   
بعض �ملاD كهدية منه ´��8ً لسفرهم 

.z&عال&� على ما �شتر
  &ميكن �* نستنتج من قو³م ﴿&نز8�8 
 gكيل بع#﴾ ��م سافر&� على ظهو
�جلماD. كما Jكر �لقر�* j موضع 
نا�8  حني  (بع#)  كلمة  �يًضا  �خر 
&ملن  �مللك  ُصو�َ�  ﴿نفقد  �ملنا8_ 
جاl به 
ُل بعٍ#﴾ (�آلية ٧٣). لكن 
�لتو��g تقوD بأ�م جاl&� على �حلم# 
�لرجُل  "&�8خل  فيها:   8g& حيث 
&�عطاهم  يوسف،  بيت   )+  Dَلرجا�
ماlً، ليغسلو� �gجلهم، &�عطى عليًقا 

حلم#هم" (�لتكوين٤٣ : ٢٤). 
+نه ملن &�جبنا لد� تفس# �لقر�* �* 

�الختالفا0   zهذ على   lلضو� نلقي 
�ن  �ننا  شك  ال  �إلمكا*.   gقد
�لقر�*   j  8g& ما  نفّضل  �ملسلمني 
على ما جاj l �لتو��g، &لكن �ب 
�* تكو* j �يدينا �8لة �خر� إلقنا� 
�هل �لكتا�g�& .i �* �فضل سبيل 
 )+ ننظر   *� �لقضية   zهذ حلسم 
 iيعقو �ل� كا* سيدنا  �ملطايا  نو� 
gحالִדم   j يستخدمو�ا  &عائلته 
عموًما. &عندما نرجع +( �لتو��g جند 
 � iفيها �حلديث عن سفر يعقو
عندما �خذ �هله من عند صهرz حيث 
 z8ل �&ال
& i8 فيها: "فقا< يعقوg&
&نساzl على �جلماD" (�لتكوين ٣١: 
&عائلته   iيعقو  *� يؤكد  مما   .(١٧
 .Dجلما� على  عا8ً�  يسافر&*  كانو� 
 ��gلتو� من  �لشها�8   zهذ  )+  Çنظر&
 )+ +خوته  سفر  نوعية   )+& نفسها 
 gعلى ظهو �لسفر  كا*  مصر حيث 
�جلماD �كثر �gحة &سهولة منه على  

َمن يضعف فيه اإلحساس بعظمة الدين، فإنه إما يبقى 
فريسة لوحش الكWياء والغرور أو يركن إn اليأس كليًة، 
وال يسلك الطريق الوسط الذي ال ِكWْ فيه وال قنوط. 
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التقوى

 Dحلم#.. يتحتم علينا عقلًيا �* نقو�
.Dبأ�م سافر&� على �جلما

&لكن هذ� �لشرÈ يرجع +( �فتر�ضنا 
على  بسفرهم   Dيقو �لقر�*  بأ* 
�ستداللنا  ير�  �لذ_ ال  �ما   .Dجلما�
فيمكن   ،jلكا�  gبالقد  Äقوي هذ� 
�خر،  بطريق   Dإلشكا� هذ�  �ل   *�
بأ�م   Èيصّر  x �لقر�*   *+  :Dفيقو
سافر&� على �جلماD، &+منا يعn قوله 
 *� بع#﴾  
ُل ﴿& بع#﴾  ﴿كيل 
هذ� �ملاD �إلضاj كا* يز* ما �مله 
�لبع#، سو�l &ضعوz على ظهر 5ل 
�& على منت 
اg. &ֲדذz �لصو�g ال 
&ما  �لقر�*  بيا*  بني  �ختال¢  يبقى 

.��gكر0 �لتوJ

﴿قاBَ َلْن ُ$ْ
ِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتو5ِ 
 َ̂ َمْوِثًقا ِمَن �هللا َلَتْأُتنَِّني ِبِه &الَّ َ$5ْ ُيَحا
ا AَتْوQُ َمْوِثَقُهْم َقاBَ �هللا َعَلى  ِبُكْم َفَلمَّ

َما َنُقوBُ 8َِكيٌل﴾  (يوسف: ٦٧)
 

:Lلكلما� Mشر 
 j& ،حيط به: 8نا هالكه�ُ : ُ̂ ُيحا  
 :_� بكم﴾  �ا�   *� ﴿+ال  �لقر�*: 

.(iألقر�) تؤخذ&� من جو�نبكم
�لعهد   :Pمليثا�& �ملوثق  موثقهم: 

 .(iألقر�)

�لتفسـ::
 ،� Êجند هنا تشاֲًדا بني بنيامني &�لن 
فكما �* يعقوi � �خذ من �بنائه 
موثًقا حلماية �خيهم بنيامني، كذلك 
 lجا عندما   � �لعبا7  سيدنا  فعل 
 Êلن�  iصطحا� يريد&*  �ملدينة  �هل 
 *� Çهم، فأخذ منهم عهدg8يا )+ �
&عندما  &نفوسهم.  بأمو�³م   zمو�
�لكرمي   Êلن� +ليهم  هاجر  �لعهد   zتو�
�لعقبة  �مر  (�لس#� البن هشا<،   .�

�لثانية).
 � iسيدنا يعقو *� ��gلتو� j 8g&
 8ّg �ملوثق   lبإيتا  zlبنا� طالب  حينما 
عليه �كaهم &هو gُ�&بني قائًال: خذ 
�ثنني من  �بنائي &�قتلهما +* x �جئ 
 x& فض عرضهg zببنيامني. &لكّن �با
 (٣٧  :٤٢ (�لتكوين  معهم.  يرسله 
فآتاz يهو�J ما طلبه من حلف &موثق 
فرضي بإgساله معهم (�لتكوين ٤٣: 
٨). &يتبني من Jلك �* يهو�J كا* 

ُيعتa �كaهم g8جًة j �لدين.
هذz �لعبا�g من �لتو��g سو¢ تساعدنا 

�يضÄ على فهم �آلية gقم ٧٨.

 aٍَيا َبِنيَّ ال َتْدُخُلو� ِمْن َبا Bَ8ََقا﴿
َقٍة  ُمَتَفرِّ  aٍْبَو�$َ ِمْن  �8َْ�ُخُلو�  �8َِحٍد 
 cٍْغِني َعْنُكْم ِمَن �هللا ِمْن َشْي$ُ 8ََما 

ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه  ِهللا  ِ&ّال  �ْلُحْكُم   5ِ&ِ
ُلو5َ﴾   �ْلمgَتَوكِّ ِل  َفْلَيَتَوكَّ 8ََعـَلْيِه 

(يوسف: ٦٨)

:Lلكلما� Mشر
حكًما   باألمر  حكم  �حلكُم: 
 lلقضا� &�حلكم:  قضى.  &حكومًة: 
منًعا  َمَنَع  �صله  َحَكَم:   .(iألقر�)
إلصالÈٍ، &منه ُسمّيت �للجا< َحَكَمَة 
�لّد�بِة. �حلكُم بالشيl �* تقضي بأنه 
كذ� �& ليس بكذ�، سو�l �لزمَت Jلك 

غ#` �& x تلزمُه (�ملفر0�8).
�ستسلَم  �هللا:  على  توكل  توكلُت: 
.(iألقر�) ليه &�عتمد عليه &&ثق به+

�لتفسـ:: 
عن  �باهم  يوسف  +خو�   aخ� حني 
�خلو¢  على  يبعث  ممّا  مصر   Dحو��
جو�سيس،  �عتa&نا  �لقو<   *+ &قالو� 
مصر  يدخلو�   *� �بوهم  نصحهم 
كيال  oتمعني،  ال  &�حًد�  &�حًد� 
 j هم �لقو< �جانب &ال يشتبهو�aيعت
ال   nن� �ضا¢   � &لكنه  �مرهم. 
�ملك لكم شيئ�J+ Ä كا* �هللا تعا( قد 

.lنة &�بتال�كتب عليكم 
 &قد يعn بقوله هذ�: ال تدخلو� على 
يوسف +ال من �بو�i متفرقة. &مع± 
كشف  قد  كا*  تعا(  �هللا   *� Jلك 
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 ،Dحلا� حقيقة   �  iيعقو لسيدنا 
لكي  �حليلة   zهذ  )+ حضرته  فلجأ 
يتمكن سيدنا يوسف من مقابلة �خيه 
له  �كي  ح�  �نفر�8  على  بنيامني 

�حو�D �ألسر� j �لوطن.
&نّبه بقوله ﴿عليه توكلت﴾ �* ثق� 
 zهذ  Íمبكيد ال  باهللا  هي  �حلقيقية 
 -zlبنا� يلّقن  لكي  Jلك  &ال حيل�. 
�لذين �عتمد&� �8ئًما على مكائدهم- 
على  يعتمد&*  �هللا   lنبيا�  *� g8ًسا، 
�لنصر� �إل³ية فقط، مع ��م يكونو* 
 .lًكاJ كَثَر �هِل �لدنيا ِفطنًة &�&َفَرهم�
فما �حَوÎَ غَ#هم أل* يتأّسو� بأسو� 

هؤالl �لقو< �لكر�<. 
�متنا�   nيع �لتوكل ال   *� &�علمو�   
�ملا8ية   iألسبا� �خذ  عن  �إلنسا* 
&+منا �ملر�8 منه �* يعتمد على �هللا تعا( 
gغم �¬اJ �لوسائل &�لتد�ب#،موقًنا ��ا 

ته g& نصرته   *&8 نفًعا  جتد_  لن 

.�
   

َ$َمَرُهْم  َحْيُث  ِمْن  َ�َخُلو�  ا  ﴿8ََلمَّ
�هللا  ِمَن  َعْنُهْم  ُيْغِني  َكا5َ  َما  َ$ُبوُهْم 
 aَّال َحاَجًة ِفي َنْفِس َيْعُقو&ِ cٍِمْن َشْي
 Qَُعلَّْمَنا ِلَما  ِعْلٍم  َلُذ8  8َِ&نَُّه  َقَضاَها 
َيْعَلُمو5َ﴾  ال   kِلنَّا� َ$ْكَثَر  8ََلِكنَّ 

(يوسف: ٦٩)

 :Lلكلما� Mشر  
حاجة: �حلاجُة: �لُسْؤDُ؛ ما ُيحتاÎ له 

.(iألقر�)

 �لتفسـ::
 بالرغم من �* يعقوi كا* على علم- 
يوسف  �بنه  بأ*  �لوحي-  على   lًبنا
� ال يز�D حًيا ير´P، &لكنه x يكن 
يعر¢ معرفة َيقينّية �* �لو´ير �ملصر_ 
�ملشر¢ على تو´يع �لطعا< هو يوسف 
نفسه، &يبد& �نه عندما Ñع من �بنائه 
�* �ملصريني يظنو* ��م جو�سيس أل* 
هذ� �لو´ير &ّجه +ليهم �سئلة كث#�.. 
 *� ملخا&فهم-  8فًعا  عليهم-   Èقتر�

يدخلو� من �بو�i متفرقة.
 �  iيعقو بأّ*  �لبعض   Dقا &قد 
 iبو�� من   Dلدخو� عليهم   Èقتر�
عُني  تصيبهم   *� خشي  ألنه  متفرقة 
�لناJ+ ،7 كانو� J&_ 5اD &ֲדاl (�بن 
 J+ صائًبا.  g�ًيا   z�g� ال   nلك كث#)، 
�نضما<  يشكل   *�  Dملعقو� من  ليس 
�بن &�حد +( �لعشر� �آلخرين خطًر� 
عليهم. ملاx �J يتخذ هذ� �لتدب# عندما 
Jهب �لعشر� مًعا؟ فالر�_ عند_ هو 
 lكرته من قبل بأنه َ�َمَرهم باللجوJ ما
+( هذz �حليلة +ما 8فًعا ملخا&فهم عن 
من  ليوسف  متكيًنا   &� �جلاسوسية، 

مقابلة بنيامني على �نفر�8.

ملا  علٍم  لذ&  (&+نه  تعا(  قوله  &�ما 
�لذ_  �لعلم  هذ�  من  فاملر�8   (zعّلمنا
تلقاz من �هللا تعا( هو +�g8كه أل�ية 
�¬ذ  فإنه  تعا(،  �هللا  على  �لتوكل 
�حلقيقية  ثقته  &لكن  �لال´مة،  �لتد�ب# 
كانت باهللا تعا(، كما Jكر j �آلية 

�لسالفة. 

ا َ�َخُلو� َعَلى ُيوُسَف m8َA ِ&َلْيِه  ﴿ 8ََلمَّ
َتْبَتِئْس  َفال   oَُخو$َ َ$َنا  ِ&نِّي   Bََقا  Qَُخا$َ
ِبَما َكاُنو� َيْعَمُلو5َ﴾ (يوسف:٧٠ )

     
:Lلكلما� Mشر

 ،(Ôمنـز j) يته &�&يته: �نزلته&� :m8A
&منه: �للهم �ِ&� +( ظل كرمَك &عفو`. 

 (iألقر�)
ال تبتئْس: �بتأ7 به: �كتأi &�ستكا*. 
&منه (ال تبتئس مبا كانو� يعملو*) �_ 

.(iألقر�) ال حتز* &ال تشتِك

�لتفسـ::
 zقوله (+� �نا �خو` فال تبتئس) معنا& 
كنَت تظن  �* �خا` قد ما0، &لكن 
�ألمر ليس كذلك، فها �نا �خو` حي 
ير´P، فال �8عي للقلق &�حلز* �آل*. 
&Jلك باعتباg �* بنيامني كا* جاهال 
 iيعقو سيدنا  كا*   �J+ �ما  بالو�قع، 
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٨

التقوى

على  حتز*  ال  فاملع±:  بالو�قع   zaخ�
سو¢  تعا(  �هللا  أل*  +يا`،  +يذ�ئهم 

ينجيك �آل* منهم. 

َجَعَل  ِبَجَهاِ�ِهْم  َجهََّزُهْم  ا  ﴿َفَلمَّ
 5ٌِّW5ََّ ُمَؤW$َ َّْحِل َ$ِخيِه ُثم
َقاَيَة ِفي َ �لسِّ
َلَسـاِ
ُقو5َ﴾   ِ&نَُّكْم  �لِعيـُر  َ$يَُّتَها 

(يوسف: ٧١) 
 

:Lلكلما� Mشر
جّهز: (�نظر شرÈ كلما0 �آلية gقم 

(٦٠
.(iألقر�) ُيسقى به lلسقاية: �إلنا�

ح�  كُثر0   � �حلم#،  قافلة  �لِع:: 
�لع#:   (iألقر�) ّيت ֲדا كل قافلةÑ
 _�) �ملِْير�   Dا
� معهم  �لذين  �لقو< 

�لطعا<) ( �ملفر0�8).
لآلية  �لكلما0   Èشر (�نظر  
حل: 

 (٦٣

�لتفسـ::
 ميكن تفس# قوله تعا( (جعل �لسقايَة 
 *� :D&حل �خيه) بطريقني، �ألg j
قد  �لذ_  هو   � يوسف  يكو* 
لفر�   Çعمد �خيه  متا�   j &ضعها 
 .zسفر j يستقي ֲדا لكي  له،  �بته 
&�لثا�: �نه &ضعها خطًأ، كأْ* يكو* 

�ثناl حديثه مع �خيه،   lقد َطَلَب �ملا
 j  lإلنا� &ضع  شربه  من   Öفر فلّما 

&عائه ناسًيا.

﴿َقاُلو� 8ََ$ْقَبُلو� َعَلْيِهْم َما�Wَ َتْفِقُد5َ8* 
8َِلَمْن  �ْلَمِلِك   sَُصَو� َنْفِقُد  َقاُلو� 
َ�ِعيٌم﴾  ِبِه  8ََ$َنا  َبِعٍ:  ِحْمُل  ِبِه   cََجا

(يوسف: ٧٢&٧٣). 

:Lلكلما� Mشر
�8بر  نقيُض  عليه:  �قبل  $قبلو�: 
(�ألقرi). �إلقباD: �لتوجه �و �لُقُبل 

(�_ �ألما<) (�ملفر0�8).
�لذ_   Dُملكيا� �لصو��:   :sُصو�
فيه   iُيشر �لذ_  �جلاُ<  به؛   Dيكا

.(iألقر�)
.(iألقر�) عيم: �لكفيل�

�لتفسـ::
 من �لذ_ &ضع؟ &ما�J &ضع؟ &بأية 
نية &ضع؟ � كيف �تُّهمو� بالسرقة؟ 
 Dتز� &ال  كانت   gمو� كلها   zهذ
 Dموضع �ختال¢ بني �ملفسرين، فقا
�لذ_  هو   � يوسف  بأ*  بعضهم 
 � ،Çخيه عمد� lعا& j lضع �إلنا&
(تفس#  بالسرقة  +خوته  &gمى  عا8 
�لطa_). &�حلق �* هذ� �فتر�l خط# 
كيف   J+  � يوسف  سيدنا  على 

 zهذ يبد_  �لذ_  يوسف  من  ُيتوقع 
يلجأ   *� �خيه،  �و  �لشديد�  �ملحبة 
ألخيه   lًستبقا� �ملشني   iألسلو�  )+
 lإلنا� فيضع  �لوقت،  لبعض   zعند
بالسرقة  يتهمه   �  ،Çعمد gحله   j
ليتر` j جبينه &صمة عاg لألبد. فال 
شك �* هذ� ظلم &ֲדتا* &نسبته +( 
هذ� ح�  ُيتوقع  ال   J+ كفٌر.  يوسف 
من �_ +نسا* شريف، 8عك من �* 
يرتكبه نÊ من �نبياl �هللا �لعظا< عليهم 

�لسال<.
 �لو�قع �* هذz �فكاg يهو8ية مصدgها 
على  �لقصة  فيها   0lجا �ل�   ��gلتو�
 Îفتقبلها �ملفّسر&* �لسّذ ،Dهذ� �ملنو�

8&* �_ متحيص &تدقيق. 
فقالو�:  ليوسف،  �لُصو��  كا*  gمبا 
﴿ُصو�� �مللك﴾  متلقا ليوسف، كما 
يفعل �ملتسولو* عندنا، حيث ينا8&* 
�مللك؛  �يها  �لسيد،  �يها  �لقو<:  علية 
�& كا* �ملوظفو* يستخدمو* �أل&�� 
�مللكية j هذz �ألعماD. فجا´ ³م �* 

يقولو�: نقصد صو�� �مللك.
 Dلذلك قا& ،ÄينØ *كا lيبد& �* �إلنا&
�ملنا8_: &ملن جاl به ﴿
ل بع#﴾، 
+ّال  تكو*  ال  �جلائز�   zهذ مثل  أل* 

على �أل&�� �لذهبية &�لفضية.
كيف  �حد:   Dيقو أل*  �8عي  &ال 
Jهبية   ��&� يوسف  يستخد<  كا* 
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Jلك  عنه.  منهّي  �مر  &هو  فضية،   &�
�* �لنهي عن �ستعماD �أل&�� �لذهبية 
�إلسالمي،  بالشر�   Ùخا &�لفضية 
 x كما  عنه،  ينهو�   x �ليهو8  &لكن 

يكن �لفر�عنة يكرهو* �ستخد�مه.
�حلق �* �ملشكلة تنحل تلقائًيا بالتدبر 
j �لقر�* �لكرمي نفسه، حيث يتضح 
&ضع   � يوسف   *� �لقر�*  من 
 lملا�  iشر  lنا+  _� �لسقاية  بنفسه 
 Äيض� j متا� �خيه. كما يتضح منه 
 Dتكا  lنا+  _� ُصو�ًعا-  فقد&�  ��م 
متا�   j عليه  عثر&�   �  -lألشيا� به 
 j lإلنا� �يًضا. &ما كا* &ضع  �خيه 
 j لذكر� يستحق   Ú8خيه �ا� متا� 
�لقر�* لو x يكن &zl�g هد¢ &غاية. 
&ضَع   � يوسف   *� عند_  �لر�_ 
�لسقاية j &عاl �خيه عن عمد تعبً#� 
عن حبه �لشديد له. &يبد& �* �لُصو�� 
 zيد j *مللكي" �يًضا كا� lإلنا�" _�
ناسًيا.  �خيه   lعا&  j فوضعه  &قتئٍذ، 

�لعّماDُ �لصو�� ظنو� �*  &عندما فقد 
�حًد� gقه، فبد�&� يبحثو* عنه j �متعة 
يوسف.  +خو�  فيها  مبا  كلها  �لقافلة 
 lعا& فتح  بالتفتيش  قا<  �لذ_  &لكن 
ملا  نظًر�  �ألمر،  �خر   j بنيامني  �خيه 
يبديه يوسف �وz من حب &حفا&�، 
 `g8متاعه. فأ j فعثر&� على �لسقاية
�خلطأ.  &قع  �ين   gلفو� على  يوسف 
 �g8مغا حني   )+ �لصمت  لز<  &لكنه 
+خوته، موقنÄ بأ* كلَّ ما حدÚ كا* 
 zمن تدب# �هللا تعا(، &هكذ� بقي �خو

.zبنيامني عند

﴿َقاُلو� تاهللا َلَقْد َعِلْمُتْم َما ِجْئَنا ِلُنْفِسَد 
َقاُلو�  َساِ
ِقنيَ*  ُكنَّا  8ََما   vِ
�ْألَْ ِفي 
َقاُلو�   * َكاWِِبَني  ُكْنُتْم   5ْ&ِ  Qُxَُجَز� َفَما 
 Qُxُْحِلِه َفُهَو َجَز�
َجَز�Qُxُ َمْن 8ُِجَد ِفي َ
(�آليا0  اِلِمَني﴾   �لظَّ  yَنْجِز َكَذِلَك 

     .(٧٤-٧٦

�لتفسـ:: 
 Dقو  j �إل³ي  �لكيد  هذ�  متثل  لقد 
 zÛّية: (جز�&g *&8& 7ا
 j خوته+
 _� ..(zÛحله فهو جز�g j من ُ&جد
عقاi هذz �جلرمية �* حتبسو� عندكم 
من جتد&* �لُصو�� g jحله، &لو ��م 
قالو� بدًال من Jلك �* تأخذ&� من سرقه 
فلرمبا ما �ستطا� يوسف �ستبقاl �خيه 
عندz، ألنه لو �بقاz عندz بعد قو³م هذ� 
لعّرضه حتًما لتهمة �لسرقة. &لكنهم قد 
�تاحو� بقو³م هذ� ليوسف فرصة لُيبقي 

�خاz عندz 8&* تعريضه ألية ִדمة.

ُثمَّ  َ$ِخيِه   cِ8َِعا َقْبَل  ِبَأ8ِْعَيِتِهْم  ﴿َفَبَدَ$ 
َكَذِلَك  َ$ِخيِه   cِ8َِعا ِمْن  �ْسَتْخَرَجَها 
 Qَُخا$َ ِلَيْأُخَذ  َكا5َ  َما  ِلُيوُسَف  ِكْدَنا 
ِفي ِ�يِن �ْلَمِلِك ِ&ّال َ$5ْ َيَشاcَ �هللا َنْرَفُع 
 yWِ ُكلِّ  8ََفْوَ|   cَُنَشا َمْن   Lٍَجا
َ�َ

ِعْلٍم َعِليٌم﴾  (يوسف: ٧٧)

إذ كيـف ُيتوقـع مـن يوسـف الذي يبـدي هـذه احملبة الشـديدة vـو أخيه، أن 
يلجأ إn األسـلوب املشـني اسـتبقاًء ألخيـه عنده لبعـض الوقت، فيضـع اإلناء 
! رحلـه عمـدًا، � يتهمـه بالسـرقة ليـ�ك ! جبينـه وصمـة عار لألبـد. فال 
شـك أن هذا ظلم وبهتان ونسـبته إn يوسـف كفٌر. إذ ال ُيتوقع هـذا ح� من أي 
إنسـان شـريف، دعك من أن يرتكبـه ن� من أنبيـاء اهللا العظام عليهم السـالم.
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التقوى

:Lلكلما� Mشر 
&بد�  �بتد�ته،   :lبالشي بد�0  بد$: 

.(iألقر�) بفال*: قّدمه
فيه  ُيوعى  �لظرُ¢   :lلوعا�  :c8عا

.(iألقر�) 5ُعه �&عية ،lلشي�
.(iألقر�) له Dِكدنا: كا8 له: �حتا

.(iألقر�) حبسه :zليأخَذ: �خذ
�طا�.  8يًنا:  يدين   *�8 �ين: 
عليه.  َحَكَم  َخَدَمه؛  فالًنا:   *�8&
 .(iألقر�)  lُلقضا� �لطاعُة؛  &�لديُن: 
&�ستع#(�لدين) للشريعة (�ملفر0�8).

�لتفسـ:: 
يبد& �* �لذ_ نا�8 هو نفسه �لذ_ 
قا< بالتفتيش عن �لُصو�� ال يوسف 
 lملر�8 من كلمة ﴿قبل &عا�& .�
�لذ_  بنيامني   lقبل &عا  _� �خيه﴾ 
هو �s ليوسف. &x يؤخر �لتفتيش 
ألنه  بنيامني   lعا&  j �لصو��  عن 
كا* على علم بأ* �لصو�� j متاعه 
&سو¢ يعثر عليه j �اية �ملطا¢، 
 Äحتر�م�& Äمنا بد� باآلخرين قبله �8ب+&
�ب  qصه  يوسف  كا*  ملا  له، 
&حفا&� غ# عا8يني، &x يتوهم �* 

يكو* �لصو�� j &عائه.
ِكدنا  ﴿كذلك  تعا(  قوله   *+
 Ç#ليوسف﴾ يؤكد �* هذ� كا* تدب
خاصÄ من �هللا تعا(، &مع Jلك جند 

�ִדا<  على  مصّرين  �ملفسرين  بعض 
&�خلد��.   iبالكذ  � يوسف 
&�حلق �* كل هذ� كا* ¬طيطÄ +³ًيا 
يتر`  يوسَف  جعل  حيث  خاًصا، 
 � ناسًيا،  �خيه   lعا&  j "�لصو��" 
جعل +خوته يقولو* متحمسني 8&منا 
gحله   j جد&ُ من   zÛّية: ﴿جز�&g
�ضطرهم  &هكذ�   ،﴾zÛجز� فهو 
ليتركو� بنيامني &l�gهم عند يوسف. 
سيدنا  يكو*  +خوته   g8غا ما  &بعد 
باحلقيقة،  عماله   aخ� قد  يوسف 
�ما<  بنيامني   �lبر� ظهر0  &هكذ� 
 *�  *&8 يوسف  عند  فبقي  �لقو<، 

على   tلالعتر� فرصة  +خوته  �د 
.zستبقائه عند�

ليأخذ  كا*  ﴿ما  تعا(:  قوله  &�ما 
 (j) *� 8ين �ملِلك﴾ فاعلم j zخا�
هنا سببية، &نظ#z �حلديث �لشريف 
 gَلنا� �مر��  "8خلت   :Dيقو �لذ� 
 x& تطعمها  فلم  gبطتها  هر�   j
 ."tgأل�  Üمن خشا تأكل  تدْعها 
(�لبخا�g، بدl �خللق).. �_ 8خلت 
�لناg بسبب قطة، فمع±  �ملر��   zهذ
منهم  ليأخذ  يوسف  كا*  ما  �آلية 
�خاz مبوجب �لقانو* �مللكي، &لكن 
 *�  *&8 Jلك  من  مّكنه  تعا(  �هللا 

ولكـن الـذي قام بالتفتيـش فتح وعاء أخيـه بنيامني 
! آخـر األمر، نظـًرا ملا يبديه يوسـف vوه من حب 
وحفـاوة، فعثـروا على السـقاية ! متاعـه. فأدرك 
يوسـف على الفور أين وقع اخلطأ. ولكنه لزم الصمت 
إn حـني مغادرة إخوته، موقنًا بـأن كلَّ ما حدث كان 
مـن تدب� اهللا تعاn، وهكذا بقـي أخوه بنيامني عنده.

واحلق أن كل هذا كان �طيطًا إ0ًيا خاصًا، حيث 
جعل يوسَف ي�ك "الصواع" ! وعاء أخيه ناسًيا،
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qالف يوسف قانو* �مللك.
 Üعا �J+ *7 &هو �* �إلنساg8 هنا
قو�نني  يطيع   *� فعليه  ما  بلد   j
يوسف  فكا*  حاكمه.   &� مِلكه 
عليه �لسال< نبًيا، &لكنه عاÜ مطيعا 
من  �كثر  هنا`  بل  فرعو*،  قو�نني 
Jلك +J يقوD �هللا تعا(:  +نه ما كا* 
منهم   zخا� يأخذ   *� بيوسف  يليق 
مما  �لبلد.  قانو*  بذلك  ²الفا  بالقو� 
لقانـو*  مطيعا   Êلن� �* عيش  يع± 
مع   Ýيتنـا ال  مِلك   &� حكومـة 
مكـانته �لر&حانـية، &+منا �لعكس 

هو �لصحيح.

عامة  �ملسلمني   *� لألسف  &لكن 
مصابو* j هذz �أليا< بتفك# مريض 
 &� ملك  طاعة   *� يعتقد&*  حيث 
&�حلقيقة  حر�ٌ<.  مسلم  غ#  حاكم 
�* نزعة �لغدg هذz  &�لتفك# �خلائن 
 �gضر�� باملسلمني  �حلقت  قد  كهذ� 
�ألمانة  عنصر  على  &قضت  فا8حة 
فيهم. ال شك �* من حق �ملسلمني 
&لكن   ،gال´8ها�& للتقد<  يسعو�   *�
&�مانة.   Pبصد بل   gغد& Þد��  ال 
حينما يقيم �حد j بلد ما فإنه بعمله 
هذ� يعاهد على �لعيش مطيعا حلاكمه، 
&من فّكر بعد Jلك j �لغدg باحلاكم 

�حلق  جا�8  عن  بعيد�  ��ر¢  فقد 
�لتفك#  هذ�  يدمر  &سو¢   ،Dلعد�&
 �gقر� j ¢خالقه &�عماله، ألنه يعر�
�جلنب   *�  �g�& منافق.  �نه  نفسه 
�لسائد لد� مسلمي �ليو< ناشئ +( 
حد كب# من هذ� �لنـزعة �لفاسد�. 
g8جا0  ﴿نرفع  تعا(  بقوله  &بّين 
ال  �لطاعة   zهذ مثل   *�  ﴾lنشا من 
�حلكم  سد�   )+  Dلوصو� من  حتر< 
من  يهيئ  �هللا   *+ بل  &�لسلطا* 
�لغلبة   iَسبا� �لصاحلني   z8لعبا  zعند
علٍم  كل  منبع   � ألنه   ،gال´8ها�&

&مالك كل سبب.
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ُيسعد $سر� "�لتقوm" $5 حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل علًما
 $5 �جلماعة قد $طلقت موقعها �لر�ي لبيع كتبها �لعربية
;:Qلعنو�5 $�نا� �
 ع� شبكة �إلنترنِت. �لرجاc �يا


