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التقوى

 حضر� مر�C بش# �لدين �مو9 �
د
�ملصلح �ملوعو9 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما< �ملهدb &�ملسيح �ملوعو9 �

:�&J9 من

في �حا� �لقر��

(سو
2 يوسف)

القرآن الكرمي ي�ئ ساحةالقرآن الكرمي ي�ئ ساحة
يوسف الصديق من  أي تقص�يوسف الصديق من  أي تقص�

ا  ْجُن َ>َحبُّ 8َِليَّ ِممَّ 
Aِّ �لسَِّ Bََقا﴿
َعنِّي   Dَْتْصِر َ!8ِّال  8َِلْيِه  َيْدُعوَنِني 
ِمَن  َ!َ>ُكْن  8َِلْيِهنَّ  َ>ْصُب  َكْيَدُهنَّ 

�ْلَجاِهِلَني﴾  (يوسف: ٣٤) 

شرO �لكلما�:
 Èُصُبّو& َصْبًو�  يصبو  صبا  >صُب: 
 b� ِصًبا &ِصباً¢: ما` +( �لصبو�&
َجْهِل �لفتوِ�، &منه �* نفسه تصبو 
 Éمعا  )+ يصبو  &هو  �خل#،   )+
&ُصْبَوً�  َصبَوً�  +ليه  صبا   .Jألمو�

.(sألقر�) حّن +ليه :Èُصـُبّو&
ثالثة  على  �جلهُل  �جلاهلني: 
�لنفس  �أل&`: &هو خلو   :sٍضر�
�لشي¢  �عتقا9  &�لثا�:  �لعلم؛  من 
ÌالÅ ما هو عليه؛ &�لثالث: فعُل 
ُيفعل   *� حقُّه  ما   ÅالÌ �لشي¢ 

(�ملفر0�9).

:Rلتفسـ�
�لسابقة  �آلية   o �هللا  �كد  لقد   
�لعزيز،  �مر��  بلسا*  يوسف  بر�¢� 
&هنا  �كدها بلسا* يوسف نفسه 
 ِّsJ يا قائًال:  Jبه   )+ يبتهل  &هو 
 Åفسو مكرهن  ع±  تر9َّ   �  *+
يكن   � �نه  يع±  مما  +ليهن.  �ميل 
قد ما` +ليهن من قبل هذ�، ناهيك 
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�&ليس  معها.  �لفاحشة  يرتكب   *�
 � �نه  تعلن  نفسها  �ملر��   *� غريًبا 
+ليها، كما يؤكد _لك يوسف  ميل 
 Ïلال� �لنسو�   *+  ¶ �يًضا،  بلسانه 
J�ينه شهْدَ* �* صد&J �ملعصية من 
مثل هذ� �ملَلك �لكرمي �مر مستحيل، 
 Åملفسر&* بعد �حلا�9 بآال� Ïيأ&
�لسنني لكي يعلنو� �* يوسف كا* 
�لفاحـشة   sتكاJ�  )+ ما`  قد 
بعد  فيـما  تنبه  &لكـنه  �&ًال، 

!sتـا&
من  عديًد�  �آل*   )+ _كرنا  لقد 
يوسف  سيدنا  بني  �ملشاֲדا0 
�لسال<،  عليهما  �لكرمي  &�لرسو` 
&لكن هذy �آلية توضح �لفاPJ بني 
�لن�  فضل  &تبني  �لكرميني،  �لنبيني 
&عظمته �. _لك �* سيدنا يوسف 
يستغيث �هللا تعا( بأ* ينقذy من تلك 
 ،kألخر� �ملصيبة   o بإلقائه  �ملصيبة 
&لكن من سنة �لرسو` �لكرمي �مد 
� �نه كا* يسأ` Jبه �لعافية &�خل# 
 9ّJ على J9ألنه عّز &جل قا ،Ò�9ئم

�ملصيبة بإعطا¢ �لنعمة.
  

َعْنُه   Dََفَصَر 
بُُّه َ َلُه   Aََفاْسَتَجا﴿
�ْلَعِليُم﴾  ِميُع  �لسَّ ُهَو  8ِنَُّه  َكْيَدُهنَّ 

(يوسف: ٣٥)

 شرO �لكلمـا�:
&له   Òفالن �هللا   sستجا�  :Aستجا�  
حاجته  &قضى   y¢9عا قِبل  &منه: 

 .(sألقر�)

:Rلتفسـ�
 �b �* �هللا تعا( خّيب ما|ن �لشرير� 
o يوسف &جعلهن َيْيأْسن منه، كما 

9�C قلبه قو� &ثباًتا.
                 

 �!ُ<َ
َ َما  َبْعـِد  ِمْن  َلُهْم  َبَد�  ﴿ُثمَّ 

َلَيْسُجـُننَُّه َحـتَّى ِحني﴾  �آلَياِ� 

(يوسف: ٣٦)

شرO �لكلمـا�:
 bٌ�J ألمر: نشأ له فيه� o َبد�: بد� له 

.(sألقر�)
 

 :Rلتفسـ�
�ستجابة  �لسجن  9خوله  يكن   �
لدعائه، أل* �لدعا¢ لدخو` �لسجن 
فيه،  هو  ملا   Òحقيقي حًال  يكن   �
�هللا   *� �لسابقة  �آلية  _كر0  &قد 
�ستجابة  عنه كيدهن   Åَتعا( صر
 � يوسف   *� شك  ال  لدعائه. 
كا* قد 9عا Jّبه �* ُيدخله �لسجن، 
لدعائه   sستجا� تعا(  �هللا  &لكن 
�فضل  خر  بطريق   y¢ََبال 9فع  بأ* 
9&* �* ُيدخله �لسجن. ¶ +نه بعد 
 Å&فترٍ� من �لزمن طر�0 ظر Jِ&مر
Öتلفة �09 +( 9خوله �لسجن، كما 
من  |م  بد�  تعا(:﴿¶  �هللا   wيصر
لَيسُجُننَّه ح°  �آليا0   �&�J ما  بعد 
حني﴾. &�kJ �* �ملر�9 من �آليا0 
�ملذكو�J هنا هو �لفضيحة �ملتز�يد� 
�ل� تعرضت |ا �مر�� �لعزيز.. فر�&� 

وأرى أن املراد من اآليات املذكورة هنا هو الفضيحة 
املتزايدة ال^ تعرضت _ا امرأة العزيز .. فرأوا من 
األنسب أن يسـجنوه ليتوهم الناس أن يوسف هو 
اجلـاq وأن امرأة العزيز بريئة، وذلك Eاولًة منهم 
السـتعادة ما فقدته هذه املرأة من عزة واحrام.
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ليتوهم   yيسجنو  *� �ألنسب  من 
 *�& �جلا�  هو  يوسف   *� �لنا� 
�ا&لًة  &_لك  بريئة،  �لعزيز  �مر�� 
منهم الستعا�9 ما فقدته هذy �ملر�� 

من عز� &�حتر�<.
سجن  �لعزيز  بأ*   ��Jلتو� تقو` 
سيدنا يوسف �&` ما نشب �خلصا< 
(�لتكوين ٣٩: ١٩). &لكن �لقر* 
Cعمها   o  ��Jلتو�  �Jيعا �لكرمي 
بعد.  فيما  ُسجن  �نه   kير& هذ� 
بيا*  فإ*  بينُت   *� سبق  &كما 
ما  على  بناً¢  ح°  مرفو�   ��Jلتو�
فمثًال   ،kُ�خر �ماكن   o فيها  9J&
فرعو*  "فسخط  فيها:  جا¢  قد 
�لسقا� &Jئيِس  َخِصيَّيه Jئيِس  على 
�خلّباCين، فوضعهما o حبس بيت 
�لسجن  بيِت   o َر�  �لشُّ Jئيِس 
�بوًسا  يوسف  كا*   bلذ� �ملكاِ* 
يوسَف  �لشر�  Jئيس  فأقا<  فيه. 
 .(٢-٤ (�لتكوين٤٠:  عند�ا". 
 kير كا*  �لعزيز   *� جلًيا  فثبت 
يوسف � صا9ًقا o قوله حو` 
بد�ية   o يسجنه   � &�نه  �حلا�9، 
�ألمر، &+منا �ضطر لسجنه فيما بعد 

.kألخر� Øلبعض �ملصا

 Bََقا  ِ̂ َفَتَيا ْجَن  �لسِّ َمَعُه  ﴿َ!َ�َخَل 
َخْمًر�  َ>ْعِصُر  
�ِني َ<َ 8ِنِّي  َ>َحُدُهَما 
 bََفْو َ>ْحِمُل  
�ِني َ<َ 8ِنِّي  �ْآلََخُر   Bََقا!َ
َنبِّْئَنا  ِمْنُه  ْيُر  �لطَّ َتْأُكُل  ُخْبًز�  
ْ>ِسي َ
�ْلُمْحِسِنَني﴾  ِمَن   eََنَر� 8ِنَّا  ِبَتْأِ!يِلِه 

(يوسف: ٣٧).

شرO �لكلمـا�:
 yُوº& �لعنَب  عصَر  fًر�:  >عِصُر   
عَصَر   .y¢ما  Úَستخر� عصًر�:  يعصُر 
&عصَر  ِبَليِّه.   y¢ما  Úَستخر�  :sَلثو�
�لدّمل: �ستخرÚَ ِمّدته.عصر �لركُض 
عنه:  �لشيَ¢  عصر  عّرقه.  �لفرَ�: 
�لعطيَة.   yعطا� فالًنا:  &عصر  منعه. 

.(sألقر�) حبسه :yعصر

:Rلتفسـ�
�لسجن  معه  ﴿&9خل  تعا(  قوله   
فتيا*﴾ ال يع± بالضر&�J ��ما 9خال 
 bنفس �ليو< �& �لوقت �لذ o لسجن�
9خل فيه يوسف. نعم، ال بّد �* يكونا 
 bملكا* �لذ� o لسجن� o قد ُ�سكنا
ما  �. &هذ�  كا* يسكنه يوسف 
تؤكدy �لتو��J �يًضا، حيث جا¢ فيها: 
Jئيس  خصّييه  على  فرعو*  فسخط 
فوضعهما  �خلباCين؛  &Jئيس  �لسقا� 
o حبس بيت Jئيس �لشر� o بيِت 

يوسف  كا*   bلذ� �ملكاِ*  �لسجن، 
�لشر�  Jئيس  فأقا<  فيه.  �بوًسا 

يوسف عند�ا(�لتكوين٤٠: ٢). 
سفر   o موجو9  هذ�  �لفتيني  &ُحلم 
&لكن  �كثر  بتفصيل   (٤٠ (�لتكوين 
�ملع¿ &�حد. &�حلق �* سؤ�|ما سيَدنا 
يوسف� عن تأ&يل �حللم +منا يد` 
على �نه كا* شهً#� بني �هل �لسجن 
&+ّال  صالحه،  &عظيم  س#ته  �سن 
ملا َسأَلُه �لنا� عن تفس# �ألحال< +_� 
 *+ ¶ .b9لعا� wلصال� b&_ كا* من
بعظيم صالحه  يعترفا*  �يضا  �لَفَتيني 

قائلني: ﴿+نا نر�c من �ملحسنني﴾.
              

8ِال  ُتْرَ�َقاِنِه   hٌَطَعا َيْأِتيُكَما  ال   Bََقا﴿
َيْأِتَيُكَما   ْ̂ <َ َقْبَل  ِبَتْأِ!يِلِه  َنبَّْأُتُكَما 
َتَرْكُت  8ِنِّي  
بِّي َ َعلََّمِني  ا  jَِلُكَما ِممَّ
َ̂ ِباهللا َ!ُهْم ِباآلِخَر2ِ  ِملََّة َقْوhٍ ال ُيْؤِمُنو

﴾  (يوسف: ٣٨)  َ̂ ُهْم َكاِفُر!

شرO �لكلمـا�:
 :dباخل&  dخل�  yأÜنب نبnأتكما: 
خّبرy، &يقا`: نبأC 0يًد� �مًر� منطلًقا 
 o &قا`   .dخل� �لنبأ:  �علمته.   b�
 o ير9   � &�ألنبا¢  �لنبأ  �لكليا0: 
عظيم  &شأٌ*  &قٌع  له  ملا  +ال  �لقر* 

   .(sألقر�)
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 :Rلتفسـ�
�لفتيني   yنتبا� يوسف  سيدنا  لفت  لقد 
 *� Åعة.كا* �اJنفسه بطريقة با )+
�&ًال  طمأ�ما  فلذ�  تبليغه  من  يتضايقا 
بل  كثً#�،  &قتكما  من  خذ  لن  بأن± 
سوÅ �قضي حاجتكما قبل �* يأتيكما 
�لطعا<. &يبد& من _لك ��م o �لقدمي 
�يًضا كانو� مينحو* �لسجنا¢ قبل موعد 
�لطعا< فسحة يرّ&حو* فيها عن �نفسهم 
هي  كما  �حلديث   Åطر��َ &يتجا_بو* 

�لعا�9 �لشائعة o هذ� �لعصر.
�يًضا  هنا  عشر2:  �لثانية  �ملماثلة 
&بني  يوسف  سيدنا  بني  تشاֲًדا  جند 
نبينا �ملصطفى عليهما �لسال<، +_ +* 
يبد&-  -كما   � يوسف  سيدنا 
 )+ لدعوִדما  فرصًة   �د  ال  كا* 
�هللا فلذ� َ&َجَد o سؤ�|ما +ّياy فرصًة 
ساºًة للتبليغ مدJكÒ ��ما ال بد �* 
 iلسما  ÈJنتظا� حديثه    )+ يصغيا 

تأ&يل �ألحال<.
هكذ� كا* يفعل Jسولنا �لكرمي  �، 
تبليغ   9�J� عندما  9عوته  بد�ية  ففي 
�لرسالة &� يسمعه �عيا* مكة. 9عاهم 
ملأ9بة طعاٍ<، &بعد �* فرغو� من �لطعا< 
�9�J 9عوִדم +( �إلسال<، &لكنهم � 
يستمعو� له، &خرجو� من عندy. فأقا< 
|م مأ9بة �خرk، &لكنه o هذy �ملر� 
قبل   y9عو� |م   wشر& حيطته  �خذ 

لإلصغا¢  فاضطر&�  �لطعا<،   Jحضا+
+ليه &هم o �نتظاJ �لطعا<.   

فهذy �آلية تبني لنا سنة �نبيا¢ �هللا عليهم 
&علينا  �لدعو�،  تبليغ  �لسال< o ¬ا` 
ح°  &عظنا   o �9ئًما  ֲדا  نتأّسى   *�
نتمكن من قو` ما نريد من حيث ال 

نثقل على �لنا�.
&بقوله ﴿_لكما مما عّلم± J»﴾ برهن 
�لدين �حلق، أل*  �تبعه هو  على �* ما 
�لدين �حلق هو ما يؤÞ Ïاo yJ كل حني 

&يوصل �إلنسا* Ìالقه عّز &جل.
            

 bََباِئي 8ِْبَر�ِهيَم َ!8ِْسَحاr تََّبْعُت ِملََّة�!َ﴿
ْ̂ ُنْشِرeَ باهللا ِمْن  َ̂ َلَنا َ> َ!َيْعُقوAَ َما َكا
َشْيٍ� jَِلَك ِمْن َفْضِل �هللا َعَلْيَنا َ!َعَلى 
 ﴾ َ̂ �لنَّاvِ َ!َلِكنَّ َ>ْكَثَر �لنَّاvِ َال َيْشُكُر!

(يوسف: ٣٩)

 :Rلتفسـ�
ساعد  قد  �تبعه   bلذ� �لدين   *�  b�
�لنا� 9&مÒ على �لوصا` باهللا تعا(، 
�نه  علينا  �هللا  من  كب#  َلفضٌل  &�نه 
مهَّد هذ� �لطريق للعبا9 لكي يصلو� 
 *&Jِّليه، &لكن �ملؤسف ��م ال يقد+

هذy �ملنة �إل|ية حق قدJها.
&&ضح بقوله  ﴿_لك من فضل �هللا 
علينا &على �لنا�﴾ �* �لنبو� ال متثل 
بل  فحسب،  ֲדا   Åيتشر ملن  نعمة 
5يًعا،  �ملؤمنني  على  +|ي  +نعا<  ��ا 
 b&ينتفعو* من هذ� �ملعني �لسما _+
على قدJ مر�تبهم &جهو9هم، كما 
Jغم  به  ينتفعو*  �يًضا   Jلكفا�  *�
Jفض   o يبد�&*   _+ للن�،  Jفضهم 
عـقائد  من  لديـهم  مما  �لعديد 
تَأثًر�  ضالة   Jفـكا�& فاسد� 

بتعـاليمه.

كان wاف أن يتضايقا من تبليغه فلذا طمأنهما أوًال 
أقضي  كث6ًا، بل سوف  وقتكما  آخذ من  لن  بأن} 
الطعام. ويبدو من ذلك  يأتيكما  أن  حاجتكما قبل 
أنهم ! القدمي أيًضا كانوا مينحون السجناء قبل موعد 
الطعام فسحة يرّوحون فيها عن أنفسهم ويتجاذبون 
َأطراف احلديث كما هي العادة الشائعة ! هذا العصر.
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التقوى

 Aٌَبا
ْ<َ<َ ْجِن  �لسِّ َصاِحَبِي  ﴿َيا 
�ْلَو�ِحُد  �هللا   hِ<َ َخْيٌر   َ̂ ُمَتَفرُِّقو

�ْلَقهَّا
﴾ (يوسف: ٤٠)

 شرO �لكلمـا�:
 �لقّهاُ
: قهَرy قهًر�: غلبه فهو قاهر. 
غ#  من   b� قهًر�  �خذُتهم  &تقو` 
Jضاهم. �لقّهاJ فّعا` للمبالغة &هو�سم 

 .(sألقر�) ¿ا¢ �حلسµمن �أل
  

:Rلتفسـ� 
�لدنيا  �هل   *+ يوسف  يقو` سيدنا   
بكثر�  �آلخرين  على  ينتصر&* 
 &_  «J ملساعدين، &لكن�& �ألعو�* 
&مع  �حد  &�حد  فإنه  عجيب،  شأ* 

_لك غالب يقهر �جلميع. 
يوسف  من  �لشديد  �لتركيز  هذ�   *+
� على هذy �لصفا0 �إل|ية لدليل 
على كماله �لر&حا�، مما �د9 +ميا* 

.yملر¢ &يزيد�

 �َ>ْسَماً 8ِّال  ُ�!ِنِه  ِمْن   َ̂ َتْعُبُد! ﴿َما 
ْيُتُموَها َ>ْنُتْم َ!rَباُ,ُكْم َما َ>ْنَزBَ �هللا  َسمَّ
ِ̂ �ْلُحْكُم 8ِّال هللا َ>َمَر  8ِ ٍ̂ ِبَها ِمْن ُسْلَطا
يُن �ْلَقيُِّم  َ>الَّ َتْعُبُد!� 8ِّال 8ِيَّاjَ xُِلَك �لدِّ
  ﴾ َ̂ َيْعَلُمو ال   vِلنَّا� َ>ْكَثَر  َ!َلِكنَّ 

(يوسف: ٤١)

 شرO �لكلمـا�:
مقوِّما  ثابًتا   b� قـّيًما  9يًنا  �لقّيم:   
ألموJ معاشهم &معا9هم (�ملفر0�9). 
�لقـّيمة:  متولّيه.  �ألمر:  على  �لقيِّم 

.(sألقر�) لديانة �ملستقيمة�

 :Rلتفسـ�
يقو` سيدنا يوسف �: ما �لفائد� 
من عبا�9 �شيا¢ ال 9ليل على &جو9ها، 
عند  من  �خترعتموها  �µا¢  هي  بل 
 b� &جو9ها  على  اليقو<  �نفسكم، 
 b� )برها* &ال يصحبها من �هللا تعا

تأييد.
للغاية  لقد �شاJ بذلك +( مبد� ها< 
نبـيًّا  تعا(  �هللا  يبعثه  من   *� &هو: 
البدَّ �* يأÏ مصحوًبا بdها* &تأييد 
�هل   *� &�لو�قع  تعا(.   yعند من 
�أل9يا* �ملختلفة �تصمو* فيما بينهم 
عبًثا. عليهم �* يلتفتو� +( هذ� �ملقيا� 
�لصاP9  &ير&� ما هو  �ليقي± ملعرفة 
من  �ملّدعي  به هذ�  �تى   bلذ� �لدليل 
�لعقل ال يستسيغ  عند �هللا. _لك �* 
�بدÈ �* يرتكز �لدين �حلق على �أل9لة 
 .b&اµ تأييد b� #لعقلية فقط من غ�
�لسما¢  من   Ïيأ  bلذ�  *+ بل  كال، 
بّد �* يأÏ مصحوًبا بأ9لة µا&ية  ال 

�يًضا. 
�لقّيم)  �لدين  (_لك  بقوله:  بني  &قد 

يسّد  ما  هو  +منا  �حلق  �لدين   *�
مًعا  &�ملعا9  �ملعا½  لإلنسا* حاجا0 
&يقد< تعليًما ُيصلح حالتيه �لر&حانية 

&�جلسمانية. 
كما �شاJ بـ”_لك“ +( �نه لن �قق 
 bلذ� �لدين  _لك  +ّال   Åألهد��  yهذ
 yهذ& .cينقذ �لنا� من �لوثنية &�لشر
 *� جر<  &ال  للغاية،  عظيمة  حقيقة 
�لشرc عقبة كأ�9¢ تعتر� سبيل Jقي 
�إلنسا*، +_ كيف ميكن لقو< يعبد&* 
&�|و�¢   Jكالنا �لكو*  عناصر  ش° 
لتحطيمها  يهّبو�   *� &غ#ها  &�جلبا` 
+منا  &تطوJهم.  خلدمتهم  &تسخ#ها 
ينتفع من �لنو�ميس �لطبيعية من يؤمن 
بأ* كل ما o �لكو* هو من صنع �هللا 

تعا( َخَلَقه لنفع �إلنسانية.

َ>َحُدُكَما  َ>مَّا  ْجِن  �لسِّ َصاِحَبِي  ﴿َيا 
�آلَخُر  َ!َ>مَّا  َخْمًر�  
بَُّه َ َفَيْسِقي 

ْ>ِسِه َ ِمْن  ْيُر  �لطَّ َفَتْأُكُل  َفُيْصَلُب 
 ﴾ ِ̂ َتْسَتْفِتَيا ِفيِه   yلَِّذ� �َألْمُر  ُقِضَي 

(يوسف: ٤٢) 

شرO �لكلمـا�:
كَضَرَبه  �لقاتَل   b� صَلبه  فُيصلب: 
لسا*   o& مصلوًبا.  جعلُه  صلًبا: 
�ملعر&فة  �لقتلة   yهذ �لصلُب   :sلعر�
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 .cُ9لو� &هو  �لصليب  من  &�صله 
 cَ9لو� b� فأساله yَصَلَب �للحَم: شو�
&طبخها  5عها  �لعظا<:  َصَلَب  منه. 
&�ستخرÚ &9كها ليؤتَد< به. &�لصليب: 
(�لصليب) هو   :wلصحا�  o& .c9لو�
ملا   sملصلو� ُسّمي  &به  �لعظا<،   cُ9&
يسيل من &9كه، &�لُصلب- هذy �لِقتلة 
�ملعر&فة- مشتق من _لك، أل* &9كه 

&صديدy يسيل (تاÚ �لعر&�).

 :Rلتفسـ� 
سيدنا  كا*  يقو`:  سؤ�`  ينشأ  هنا 
يوسف � ¬ر9 معّبر للرáيا، فكيف 
 bلذ� �ألمر  ُحسم  قد  بأنه  �9ّعى 
للتفس#   *+  :sجلو��& عنه؟  تسأالّني 
�يضÒ عالقة &ثيقة مبا سيتحقق &�د� 
يكو*  ال  �نه  &�لو�قع  �حللم.  نتيجة 
يقصها   *� قبل  كب#�  ��ية  للرáيا 
فُعبِّر0  ُحِكَيت   �_+ �ما  صاحبها. 
كما  &�ققها  |ا   Jيغا تعا(  �هللا  فإ* 
ُعبِّرo 0 معظم �ألحيا*. &لذلك قا` 
 bحلديث �لنبو� Jلصوفية، بل &قد �شا�
�ب   �Jملنذ� �لرáيا   *�  )+ �لشريف 
_كرها  عن  يتجنب   *� �ألنسا*  على 
لآلخرين (�لبخاbJ، �لتعب#).  &لذلك 
جند �* �لسجيَنْين ملا َ_َكر� حلميهما، 
 Èا يوسف � بتعب#�ا مؤكد�dخ�

�* �حللمني سوÅَ يتحققا* حتًما.

ِمْنُهَما  َناٍ{  َ>نَُّه  َظنَّ   yِللَِّذ  Bََقا!َ﴿
 ُ̂ ْيَطا �لشَّ  xَُفَأْنَسا 
بَِّك َ ِعْنَد  �jُْكْرِني 
ِبْضَع  ْجِن  �لسِّ ِفي  َفَلِبَث  
بِِّه َ jِْكَر 

ِسِنَني﴾ (يوسف: ٤٣)

شرO �لكلمـا�:
بضع: �لبضُع ما بني �لثال� +( �لتسِع 

.(sألقر�)

 :Rلتفسـ�
 bلتمس يوسف � من �لف° �لذ�
 yيذكر  *�  sلعقا� من  بنجاته  �يقن 
 *� yd�& عند �مللك عندما يرجع +ليه
يوسف موo i9 �لسجن 9&منا _نب. 
&لكن �لف° نسَي �لتما� يوسف &� 
النشغاله  &_لك  �مللك،  عند   yيذكر
َيْسقي  كا*  حيث  �لشرير�  مبشاغله 

�خلمر للنا� o �لبال�.
 yلقد فّسر �لبعض قوله تعا( ﴿فأنسا  
�لشيطا*  بأ*  Jبه﴾  _كر  �لشيطا* 
 b� � ّبهJ نسى يوسف �* يذكر�
�* يقو`: +* شا¢ �هللا. &�حلق �نه � 
يوسف:  ليقو`   iٍ�9 هناc من  يكن 
+* شا¢ �هللا، كما � �د� منه هذ� 
 (sJ) لتقص#. بل قد جا¢0 كلمة�
�مللك  مبع¿  Jبه“  ”_كر  قوله:   o
قوله:(عند   o  Òيض� جا0¢  كما 

 (sJ) بك). فال �9عي ألخذ كلمةJ
هنا مبع¿ �لرs �، لنستد` بذلك 
َ�*َّ يوسف � تغافل عن _كر �هللا 
هو  �لبسيط  �لو�ضح  �ملع¿  بل   ،�
�لسجن  من  �لناجي  �لف°  هذ�   *�
عند  يوسف  _كر  �لشيطا*   yنسا�
بسبب  �نه  مبع¿  �مللك،   b�  ،yسيد
�ألعما` �لشيطانية مثل شرs �خلمر 
&توCيعها �C` عن �لف° �لتأثُ# �لطيب 
�لذb تركته فيه ُصحبُة يوسف �، 
 �& يـوسـف   o يفـكر  فلم 
كـما  �مللـك  عـند   yيـذكـر

&ّصـاy بـذلـك.
فبالرغم من هذ� �ملع¿ �لو�ضح لآلية، 
مثل  من  يوسف  ساحة   ãُdي  bلذ�
 bهذ� �لتقص#، ال �9عي �* نأخذ بأ

معً¿ خر يسي¢ +ليه �.
قوله   o  ( (ظنَّ كلمة  �ستخد<  &قد 
 ﴾Úٍنا �نه  ظّن   bللذ ﴿&قا`  تعا( 
 Òليس نبّيـ bيا �إلنسا* �لذáJ *أل
+ّال  �ليقني  طابع  حتمل  كانت  مهما 
��ا ال äلو من شائبة �لشك، فلذلك 
يعبَّر عنها بالظن. +منا هم �ألنبيا¢ فقط 
�لف   *� �إلنسا*  يستطيع  �لذين  
�نه حق &صدP. &هذ�  عن &حيهم 
�حد �لفر&P �|امة بني &حي �ألنبيا¢ 

&غ#هم.


