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التقوى

 حضر" مر�� بش< �لدين >موb &$د
� bملصلح �ملوعو�

� bملهد� ��ملسيح �ملوعو� jخلليفة �لثا� حلضر" �إلما�

:¥�|b من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

﴿َحتَّى ِ%َ#� �ْسَتْيَئَس �لرُُّسُل َ�َظنُّو� 
َي  َ;نَُّهْم َقْد ُكِذُبو� َجا3َُهْم َنْصُرَنا َفُنجِّ
َمْن َنَشا3ُ َ�ال ُيَر�ُّ َبْأُسَنا َعِن �ْلَقْوِ> 
�ْلُمْجِرِمَني﴾   (يوسف: ١١١) 

 
 :Gلكلما� Jشر

نقل   ��C �حلديَث:  كَذبُه  ُكِذبو�: 
�لو�قع.  خال¯  �قا�  �لكذ� 
بالكذ�.  ُ&خِبر  �لرجل:  ُكِذ� 
�ألما�  منَّْته   ��C نفسه:  كَذبته 
ال  ما  �آلما�  من  Cليه  �خيَّلْت 
عيُنَك:  َكَذَبتَك   .Bيكو  bيكا
َ&َ|ْتَك ما ال حقيقة له (�ألقر�). 
 AC لكذ� ينقسم� : قا� �ألنبا|�ُّ
Þسة &قساj... ��لثا�: &B يقو� 
يقصد  �ال  �لكذ�  ُيشبه  قوًال 
كَذَ�  ��لر�بع:   ... �حلقَّ Cال  به 
�لرجُل: بَطَل عليه &مُله �ما |جا£ 

(�لتا¶)
�لشدُ"  �لعذ�ُ�؛  �لبأ¥:  بأًسا: 
﴿�&نزلنا  �منه  �لقوُ"  �حلرِ�؛   ¦
�حلديد فيه بأ¥ شديد﴾ &� قو"؛ 

ُ̄ (�ألقر�)   �خلو

 :Mلتفسـ�
 Gآليا� &شد  من  تعت�  �آلية  هذ£ 
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 ،Íملع� �لقرÇنية صعوبًة من حيث 
ألB ظاهرها يعB& á �لرسل ظنو� 
&B ما ُ�عد�� به من غلبة ��نتصا| 
باطٌل  كاB كذًبا �خد�ًعا، �هذ� 
�هللا   Bأل �لرسالة،   jملقا �منا¯  
قد &علن ¦ هذ£ �لسو|" نفسها: 
Cال  �هللا   ã�|َ من  ييأ¥  ال  ﴿Cنه 
 ��ًC ميكن  فال   ،﴾Bلكافر��  jلقو�
- يئسو�  �هللا  &نبيا�   Bبأ �لقوُ� 

 �& �هللا،  |$ة  من  باهللا-   ���لعيا
 �bًهللا َ�َعَدهم �عو� Bم ظنو� بأ¿&
 Bألنبيا� -�هم ُيبعثو� Bبة، أل�كا
معلمني �&سو"- لو &سا��� �لظن 
باهللا تعاA فكيف يتيسر لآلخرين 
�لذ� åمي من كل شك  �ليقني 

��سوسة.
��جهو�  قد  �ملفسرين   B& ��حلق 
لقلة  �آلية  هذ£  فهم   ¦ �ملشكلة 
تدبرهم فيها، �Cال فإ¿ا ال تقصد 
ما �هب Cليه �لبعض �Cمنا معناها 

كما يلي:
 Ëهذ£ �آلية تتحد B& لو�قع�  .١
�لفريقني:  عن  قبلها-  �ل³  -مثل 
 Aألنبيا� �معا|ضيهم، �قوله تعا�
متعلق  �لرسل﴾  �ستيأ¥   çح﴿
قد  &¿م  �قوله ﴿�ظنو�  باألنبيا�، 

 Íملع�� بالكفا|،  متعلق  ُكذبو�﴾ 
 èشر  ��b�b�� عندما  �لكفا|   B&
&نفسهم:  �ألنبيا� ¦  قا�   èbفسا�
Cنه لن يؤمن من �لقوC jال من قد 
�لباقني،   BمياCِ من  �يئسو�  Çمن، 
�هللا  فضل  من  يئسو�  &¿م  �ليس 
 Bخلائفو� �لكفا|  �&ما  �نصرته. 
�لرسل  &نبا�  �فق  هالكهم  من 
ر �لعذ��  �طمأنو�  عندما |&�� تأخُّ
 �&  Bآل� يصيبهم  لن  &نه  ظانني 
عذ��، �&B �لرسل كا�بوB فيما 
هذ£   ¦ َفَبيناُهم  منه.  حّذ|�هم 
� جا� نصر �هللا �لذ� مّهد C Bلظنو�
النتصا| �لرسل  ��ال� �ألعد��. 
�هذ£ حقيقة ثابتة ما ��لت تظهر 
تأخر  فكلما   .éن كل  �من   ¦
�حلاسم  �لعذ��  عن  �لنبأ  حتقق 
��طمأB �لكافر�B فيما يبد� جا� 

نصر �هللا تعاA بغتًة لينتصر �ألنبيا� 
على �ألعد��.

 ¦ �لضم<  نعت�   B&  �&  .٢
�ألنبيا�،   AC  ëجع�| ﴿ُكذبو�﴾ 
�لك � نفوسهم،  هو  ��لفاعل 
منته   ��C نفسه:  كذبته  كقو�م: 
�ألما� �خّيلت Cليه من �آلما� ما 
ال يكاb يكوB. ��ملعB& Í �ألنبيا� 
ملا |&�� �لكفا| على �لشر �تأخر 
نصر �هللا تعاA، ظنو� &B نفوسهم 
|مبا &ّملتهم فيما ليس مقصوèb من 
�لنصر  �عد   B&� �إل�ي،  �لوحي 
�إل�ي لن يتحقق من خال� هال� 

�ألعد�� �Cمنا بطريق Çخر.
مع   íيتنا ال  &يًضا   Íملع� �هذ� 
 -jلسال� -عليهم  �ألنبيا�   jمقا
 ¦  éلن� يقع   B& �ملمكن  من   �C
 bملر�� فهـم   ¦  �bجتها� خطأ 

فال ميكـن إًذا القوُل بـأن أنبياء اهللا يئسـوا -والعياذ 
بـاهللا- من ر"ة اهللا، أو أنهم ظنـوا بأن اهللا َوَعَدهم 
وعـوًدا كاذبـة، ألن األنبيـاء -وهم ُيبعثـون معلمني 
وأسـوة- لو أسـاءوا الظن باهللا تعا5 فكيف يتيسـر 
لآلخرين اليقني الذي sمي من كل شـك ووسوسـة.
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�هللا  �حـي  مـن  �حلقـيقي 
.Aتعـا

٣. &� نرجع �لضم< ¦ ﴿ُكذبو�﴾ 
�لكفا|،  هو  ��لفاعل  �لرسل   AC
�لكفا|  �ستمر  ملا  &نه   bملر���
ساb|ين ¦ غيهم �شر�|هم لزمن 
طويل يئس �ألنبيا� من CمياB بقية 
 Bيأملو كانو�  &¿م  ظانني  �لكفا| 
خّيبو�  قد  فها  عبًثا،   Cميا¿م   ¦
 .bلفسا� على  باإلصر�|  &ملهم 
�بنا� على هذ� �ملعÍ يكوB قوله 
ُكذبو�﴾   قد  &¿م  ﴿�ظنو�   Aتعا
�ستيأ¥   ��C  çح﴿ لقوله  شرًحا 
مع   Ëدå &يًضا  �هذ�  �لرسل﴾. 
�ألنبيا� ¦ كث< من �ألحياB حيث 
&نبا�  ªا¨  بعد  �لكفا|  يبد� 
�لعذ�� |bَ�b فعل توهم �كأ¿م 
�لكنهم  قريب،  عن   Bسيؤمنو
س<ִדم   AC  ��bيعو  B&  Bيلبثو ال 
عقاًبا  �حلق  عن  �ُيعرضو�   Aأل��
 �& &عما�م،  سو�  على  �هللا  من 

عنا�bً منهم �غطرسًة.
�لفاعل  هو  �هللا   Bيكو  B&  �&  .٤
¦ ﴿ُكذبو�﴾، �يكوB �لرسل هم 
نائب �لفاعل، �&B نأخذ �لكذ� 
�كأنه  يبد�  �لذ�  �لصد~   Íمبع

كذ�، �هذ� �ملعÍ للكذ� ثابت 
 ãنًفا ¦ شرÇ كرنا�من �للغة كما 
 B& �آلية  من   bملر���  ،Gلكلما�
�لرسل ملا يئسو� من CمياB �لكفا| 
Cميا¿م  عن  �إل�ي  �لنبأ   B& ظنو� 
كاÏ Bاجة AC تأ�يل، �لكن ظنّنا 
 Bهذ� كا Bميا¿م، �كاC  áنه يع&
� ال نر} &� C ،ًيا مناbخطًأ �جتها
&B �هللا  يبد�  لتحققه حرفًيا،  Çثا| 
يقصد به غ< ما فهمنا منه. �بينما 
 �C  Bلظنو�� �ألفكا|  هذ£  هم ¦ 
فاجأهم نصر �هللا، ��نقلب �لوضع 

متاًما �كانو� هم �لغالبني.
           

ِعْبَرٌ�  َقَصِصِهْم  ِفي   Uََكا ﴿َلَقْد 

َحِديًثا   Uََكا َما   Wَِألْلَبا� ُأل�ِلي 

َبْيَن   Yلَِّذ� َتْصِديَق  �َلِكْن َ ُيْفَتَر\ 

�ُهًد\ َ َشْي3ٍ  ُكلِّ  �َتْفِصيَل َ َيَدْيِه 

(يوسف:   ﴾Uَُيْؤِمُنو ِلَقْوٍ>  
ْحَمًة َ�َ

(١١٢

 :Gلكلما� Jشر 
َقَصِصهم: قصَّ عليه �خل� ��لرïيا 
َقَصصë: حّدË ֲדما على �جههما، 

&حسن  عليك  نقص  ﴿Ðن  �منه 
�لقصص﴾. (�ألقر�).

كل  خالُص  �للب:   :Wأللبا�
من  �خلالُص   �& �لعقُل؛  شي�؛ 
�لشو�ئب؛ &� ما �كى من �لعقل، 
فكلُّ لب عقٌل �ال عكس؛ �لقلُب 

(�ألقر�). 
�أللبا�﴾:   ´�&﴿ من   bفاملر�
�لعقال� �لذين ال تشو� طبائعهم 
��لتعصب،   bلعنا� شو�ئب 
على  �حلقيقـة   Bيد|كو �Cمنا 

�لفـو|.

:Mلتفسـ�
هؤال�   B& لو   :Aتعا �هللا  يقو�   
�هللا  &نبيا�   jكال  ¦ قليًال  تدبر�� 
يقوله  ما   B& ألb|كو�  �أل�لني، 
� سيتحقق ال >الة، ألنه  >مد 
ُبعث �فَق �ألنبا� �لو�|b" ¦ كتب 
فقد  كّذبو£  لو  �&¿م  �أل�لني، 
كّذبو� �ألسفا| �لسما�ية �لسابقة. 
�لتو|�"   ¦ &نبا�  هنا�  فمثًال 
�لو   ،�  éلن� بعث  عن  �غ<ها 
تكذيب  عليهم   jلَلز يصدقو£   Á
�نطبقت  &حد  جند  ال   �C �لتو|�"، 

عليه تلك �ألنبا�.
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هو  �لذ�   BC &حد:  قا�  لو  &ما 
يظهر   Á �ألنبا�  لتلك  مصد�~ 
 ،ëنه سو¯ ُيبعث الحقC بعد، بل
 Gلعالما� �bمت  ما  فاجلو��: 
�ملذكو|" ¦ تلك �ألنبا� قد حتققت 
مر" ¦ �لنé �، فليس هنا� &� 
Çخر  شخص   ¦ حتققها   ¦ &مل 
جدًال  سّلمنا  �لو  &خر}.  مر" 
ِطبًقا  �ملستقبل   ¦ &حد   بظهو| 
�ذ£ �ألنبا� لصا|G باطلة �موضع 
 Gال قيمة لعالما �C ،شبهة �شك
�&نبا� تنطبق على �لكا�� &يًضا. 
�لذ�  هذ�  بصد~   jكيف جنز ð
هذ£  �نطبقت   BC� بعد  فيما  يأ� 
كا�ًبا   Bيكو فرمبا  عليه  �ألنبا� 

كالكا�� �أل��.
 BÇلقر� �لذ� ساقه  �لثا�  ��لدليل 
هنا على صدقه هو قوله ﴿�تفصيل 
�لكتا�   B&  �& شي�﴾..  كل 
�لنا�� على >مد � يسد كل ما 
�لدين،   ±ا�   ¦  Bإلنسا� åتاجه 
كل  على   ëتوي<  BÇلقر�  j�b �ما 
ما ال ُبّد منه لإلنساB فما �لد�عي 

لنـز�� &� كتا� Çخر!
BC هذ� �لدليل يدحض &يًضا �bعا� 
بشر¨   Bباإلتيا �عمو�  �لذين 

حيـث يـؤدي العمل بـه إ5 نزول األنـوار اإلuية 
عليهـم، فينــزل uم التأييد اإلuـي ! كل yال 
من حياتهـم |يث يـدرك الرائي أنهم يعيشـون 
! كنـف اهللا تعـا5 وأنهـم sَظون بقربـه حًقا.    

جديد بعد �لقرBÇ كمثل "�لبها�" 
بشر¨  جا�  بأنه  �bعى  �لذ� 
 .(٢٣٣ó (�ألقد¥،  جديد 
�لسؤ��:  Cليه  نوجه   B& فيمكن 
 Á �ل³  �لدينية  �لضر�|"  هي  ما 
�حلاجة  مّست   çح  BÇلقر� يلبِّها 
 B& فاحلق  �جلديد؟  شرعك   AC
قو� جّدÏ èيث ال   Bها�ل� هذ� 
&تبا¨  من  &حد  مو�جهته  يستطيع 
"�لبها�" &� غ<هم، ألB �لقرBÇ قد 
بلغ من �لكما� ��لشمولية Ïيث 
ال ميكن &B يبا|يه &� كتا� قدمي 
�ملسائل   bجديد، ال ¦ عـد �&
َتَنوُّعها،   ¦ �ال  فيـه  �ملذكو|" 
شأ�£  يبـلغ   B& من  ناهيـك 
معا|¯  من  به  جـا�  فيـما 

سـامية للغـاية.
بكونه   BÇلقر� �صف   ð

به  جا�  ما   B&  �& ﴿هًد}﴾.. 
�لنé � ال يكتفي بتفصيل �ألمو| 
 Bيوصل �إلنسا ëلدينية، بل &يض�
AC |به � �يأخذ£ ُمر�ً|� باملرحلة 
 Bلعيا�  jمقا  AC �لعقلية-   Aأل��
�لذ�تية مع  ��ملشاهد"  &� �خل�" 

.Aهللا تعا�
هذ�  مز�يا  من  �كر ُ ما  �Çخر 
ال  به  �لعاِملني   B& هو  �لكتا� 
من  بأ¿م  فقط  بلسا¿م   Bيّدعو
بالفعل يصبح  &هل �هللا تعاA، بل 
حيث  |$ًة.  �لكتا�  هذ�  �م 
يؤ�b �لعمل به AC نز�� �ألنو�| 
�إل�ية عليهم، فينـز� �م �لتأييد 
حياִדم  من  ±ا�  كل   ¦ �إل�ي 
 Bيعيشو &¿م  �لر�ئي  يد|�  Ïيث 
 Bَظوå م¿&� Aتعا �هللا  ¦ كنف 

بقربه حًقا.    


