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 حضر� مر�� بش" �لدين �مو7 �
د
�ملصلح �ملوعو7 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما> �ملهد` %�ملسيح �ملوعو7 �

:|%G7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

عصمة يوسفعصمة يوسف  ��
حّولت اخلزي والذل إ� العز والشرفحّولت اخلزي والذل إ� العز والشرف

َنْفِسي  َعْن  
�َ&َ�ْتِني َ ِهَي  ﴿َقاَ' 

َكاَ,   ,ْ.ِ 1َْهِلَها  ِمْن  َشاِهٌد  َ&َشِهَد 

َ&ُهَو  َفَصَدَقْت  ُقُبٍل  ِمْن  ُقدَّ  َقِميُصُه 

ِمَن �ْلَكاCِِبَني * َ&ِ.ْ, َكاَ, َقِميُصُه ُقدَّ 

اِ�ِقَني﴾  ِمْن ُ�ُبٍر َفَكَذَبْت َ&ُهَو ِمَن �لصَّ

(يوسف: ٢٧%٢٨)

:Gلكلمـا� Iشر
شهو�7ً:  �ملجلَس  شهد  َشِهَد: 
شهد  عاَيَنه.  عليه؛  �ّطلع  َحَضَرu؛ 
على  %شهد  �G7كها.  �جلمعَة: 
%شهد  قاطًعا.   �cًخ به   cخ� كذ�: 
عند �حلاكم لفال( على فالٍ( بكذ� 
�لشها�7  ما عندu من   Iَّ7� شها�7: 

(�ألقر�) 
�لصا�قني: �لصدNُ: نقيُض �لكذ�، 
هو �لذ` يكو( ما k �لذهن مطابًقا 
 :N(�ألقر�). %�لصد �Gخلا� k ملا
عنه  %�ملخَبَر  �لضمَ"  �لقو^  مطابقة 
مًعا، %م± �Ëر> (�` سقط) شر� 
بل  تاًما،   Ìصدق يكن   { [لك  من 
 )� %*ما   ،Nبالصد يوَصَف   )� *ما 
يوصف تاGً� بالصدN %تاGً� بالكذ� 

على نظرين rتلفني (�ملفر�7/)
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 :Kلتفسـ�
يليق  �لذ`  هو  يوسف  فعله  ما   )ّ*
Gغم  فإنه   ،Gألخيا� �هللا  عبا7  مبقا> 
�حلديث   Î7يبا  { مظلوًما  كونه 
خطيئة  ستر  حا%^  بل  حد�  عّما 
�ملر��، %لكنها ملا �ִדمته باإل� كذًبا 
�%جها   cخ�% �لو�قع،  لبيا(  �ضطر 
قائًال: } �ُفكر �بًد� k �خلطيئة %*منا 
هي �ل~ كانت حتا%^ *غر�ئي ֲדا بل 

%*Gغامي عليها.
بر�/  ظر%ًفا  هّيأ  بنفسه  �هللا   )*  �ّ
ساحة يوسف، حيث قا> شاهد من 
لو  �نه  نبَّه   ]* لصاحله  يشهد  �هلها 
كا( يوسف هو �لذ` نوI ֲדا �لشر 
 Nيتمز )� cحتما^ �ك� aلكا( هنا
قميصه من �ألما>، %لكن قميصه قد 
7ليل %�ضح  �خللف %هذ�  متزNَّ من 
 Gلفر�� يريد  كا(  �ملسكني  هذ�   )�
منها %��ا هي �ل~ كانت تريد *يقافه 

%منعه من �iر%�.
%حيث *( �لقر�( } يذكر من قبل 
حا7ثة متزNُّ �لقميص، يبد% �( هذ� 
�لقميص   I�G من   ^%� هو  �لشاهد 
 Ãيصر  { %لكنه  �خللف،  من   Ìممزق
بذلك خوًفا من غضب تلك �ملر��، 
يبني  %كأنه  بُأسلو�  حتد�  %*منا 
مثل   k �حلقيقة  ملعرفة  عامة  قاعد� 

هذu �لظر%�.

  تذكر �ملصاG7 �إلسالمية �( �سم 
 ��Gلتو� %لكن  "�ليخا"،  كا(  �ملر�� 
 )� غ"  �سم.   `� iا  تذكر   {
�لتلمو7 �يضÌ [كر �( �Çها "�ليخا" 
بوالئيو ¨ ٨٠).  تر4ة  (�لتلمو7، 
%يبد% �( �ملسلمني نقلو� هذ� �السم 

.Gعن هذ� �ملصد
      

ا َ
L1َ َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُ�ُبٍر َقاَ'  ﴿َفَلمَّ

ِ.نَُّه ِمْن َكْيِدُكنَّ ِ.,َّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم﴾ 

(يوسف:  ٢٩)

 :Kلتفسـ�
يبد% �( هذ� من كال> �لعزيز. فعندما 
�لقميص  فحص   (* �لشاهد  نّبهه 
 aG7� �خللف  من  ممزًقا   uجد%%

�حلقيقة.
قوله ﴿*( كيدكن  بأ(  �لبعض  قا^ 
عظيم﴾ يع� �( �لنسو� بطبعهن ميلن 

*) �ملكر %�لكيد بوجه خا¨.
بسبب  �لنسو�   )� فيه  الشك  مما 
تعرضهن للظلم %�لعد%�( ِمَن �لرجا^ 
َيُكّن �شدَّ مكًر� من �لرجا^  عموًما 
%�لتعتيم،  �لتمويه   k منهم  %�مَهَر 
هضم   (* ترجع  �لعا�7   uهذ %لكن 
حقوقهن بأيد` �لرجا^. %من �جل 
 nنسا  k �لعا�7   uهذ جند  ال  [لك 
 Iَّ7تؤ �ل~  �لعائال/   %� �لشعو� 
جند  َبل  كاملة،   nلنسا�  Nحقو فيها 
�لرجا^   )� [لك  من  �لنقيض  على 
�لظاملني  بأيد`   �Gملقهو� �ألمم   k
%�خلد��.  �ملكر   (*  Ìيض� يلجأ%( 
فهذu �لعا�7  ليست خاصة بالنسو� 
%هي  �لظلم  نتا�  هي  %*منا  فقط، 
حد  على  �جلنسـني   Iلد قائمة 

 .nسو�
 )*) �Gكما �ب �( نعلم �( عبا  
كيدكن عظيم) ليست قر�Ç �Gًا%ًيا 
%*منا هي من قو^ �لعزيز، %قوله ليس 

كما vب أن نعلم أن عبارة (إن كيدكن عظيم) ليست 
قراًرا سـماوًيا وإمنا هي من قول العزيـز، وقوله ليس 
~جـة علينا. لقد تفّوه به غاضًبـا، والذين ال ميلكون 
أنفسـهم عند الغضـب يتفّوهون مبثل هـذا الكالم، 
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غاضًبا،  به   uتفّو لقد  علينا.  Ðجة 
عند  �نفسهم  ميلكو(  ال  %�لذين 
يتفّوهو( مبثل هذ� �لكال>،  �لغضب 
سو�n كانو� من �لنسو� �% �لرجا^. 
جنس  كل   َّ)�  Ì�7ئم  Iنر *ننا 
�لنقائص  بش±  �آلخر  �جلنس  يرمي 
%�لعيو�. فمن �عتcها قاعد� عامة 
�% حقيقة ثابتة فقد ساN 7ليًال على 
ال   ]* فحسب.  ِ*�G7كه  %قلة  جهله 
�ألقو�^   uهذ مثل  من  يقصد  �حد 
�جلنس  �فر�7  �%4يع  �ملخاَطب   )�
 uل مثل هذ
�آلخر rطئو(. فمن 
 nلنسا� جنس  عن  �خلاطئة   Gألفكا�
�لذ` خرجت منه سيد�/ فاضال/ 
عظيما/ مثل مرمي %خد�ة %عائشة 
Gضو�( �هللا عليهن، فال شك �نه ال 

يهني *ّال نفسه.

 Pَعْن َهَذ� َ&�ْسَتْغِفِر Rُْيوُسُف 1َْعِر﴿
�ْلَخاِطِئَني﴾  ِمَن  ُكْنِت  ِ.نَِّك  ِلَذْنِبِك 

(يوسف: ٣٠ )

:Gلكلما� Iشر
 1ْعِرRْ: �عرÑَ عنه �ضر� %ّصد، 
 `� ،�G%"مز� للصi� حقيقته جعُل%
�خذُ/ عرًضا �` جانًبا غ" �جلانب 
�لذ` هو فيه (�ألقر�). فاملع³ 7َْعَك 

ِ̂ به.  من هذ� %ال تبا

:Kلتفسـ�
حيث  �لعزيز،  كال>  من  �يضا  هذ� 
ينصح �%جته من ناحية، %من ناحية 
بأ(   � يوسف  ينصح   Iخر�
هذ�  ُيفشي  %ال  عما حد�  يتغاضى 

�لسر.
 k 7G% هنا جند �ختالًفا �خر بني ما%  
�لقر�( %ما %k 7G �لتو��G، فإ�ا تذكر 
�( �لعزيز صّدN �%جته k قوiا، %َعدَّ 
عليه.  %غضب  �رًما  يوسف  سيَدنا 
%لكنها   .(٢٠,١٩:٣٩ (�لتكوين 
سرعا( ما تعو7 لتؤيد �لقر�( بقوiا: 
يد   (* �لسجن  بيت  Gئيس  فدفع 
يوسف 4يع �ألسرI �لذين k بيت 
 aلسجن. %كل ما كانو� يعملو( هنا�

كا( هو�لعامل (�لتكوين ٢٢:٣٩).
�ليخا   �%�  )�  ��Gلتو� من  %نعر� 
كا(  نفسه   "Gفوطيفا" �لعزيز  %هو 
يشر� على �لسجن حيث %7G فيها: 
Gئيِس  َخِصيَّيه  فرعو( على  "فسخط 
فوضعهما  �خلبا�ين،  %Gئيِس  �لُسقا� 

k حبس بيت Gئيس �لُشَر� k بيت 
يوسف  كا(  �لذ`  �ملكاِ(  �لسجن 
�لشرِ�  Gئيُس  فأقا>  فيه.  �بوًسا 
عند�ا".(�لتكوين٤,٢:٤١)  يوسَف 
يكو(   )� �لعقل  مع   Óيتنا ملما  %*نه 
� §ا%^  يوسف  قد %جد  �لعزيز 
يعّينه  [لك  %مع  عرضه  على  �iجو> 
من غ"  *نه   � �لسجن.  على  مشرًفا 
 nهؤال �لعزيز  يضع   )� �يًضا  �ملعقو^ 
�مر  -�لذين  �خلصوصيني   nلسجنا�
�مللك بسجنهم- حتت Gقابة يوسف 
فتبني   .u%عد �نه  يعر�  %هو   �
على  كا(  �لعزيز   )� كله  [لك  من 
من  يوسف  ساحة   �nبر� ِمن  يقني 

�لتهمة.                    

�ْمَر1َُ�  �ْلَمِديَنِة  ِفي  ِنْسَوٌ�  ﴿َ&َقاَ' 
َقْد  َنْفِسِه  َعْن  َفَتاَها  ُتَر�ِ&ُ�  �ْلَعِزيِز 
َضَالٍ'  ِفي  َلَنَر�َها  ِ.نَّا  ُحبًّا  َشَغَفَها 

ُمِبني﴾ (يوسف: ٣١)

هـذا أيضا مـن كالم العزيـز، حيث ينصـح زوجته 
مـن ناحية، ومـن ناحيـة أخرى ينصح يوسـف � 
بـأن يتغاضـى عما حـدث وال ُيفشـي هذا السـر.
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: Gلكلما� Iشر
�ملكرَُّ>؛  ؛  ُّ̀ �لقو �لشريُف؛  �لَعزيُز: 
�ملنيع   `� تعا)  �هللا   nاÇ� من  %هو 
�لذ` ال ُينا^ %ال ُيغاَلُب؛ �ملِلُك لغلبته 
على �هل مملكته؛ لقُب من َمَلَك مصَر 

مع  �إلسكندGية (�ألقر�).
َشَغَفها: شَغفُه َشْغفÌ: �صا� َشغاَفه. 
بالَشغا�.  عِلق   :Ìشَغف حبُه  شغفُه 
%قيل:  �لقلب؛  غال�  %�لشغا�: 
%قيل:  حّبته؛  %قيل:  حجابه؛ 

ُسَويد�uÔُ. (�ألقر�).
�لفضيحُة؛  �لضال^: �iالaُ؛  َضال': 
قوله  (�ألقر�).   Iدi� �لباطُل؛ ضدُّ 
�لقدمي﴾  ضاللك  لفي  ﴿*نك  تعا) 
%قوله: ﴿*( �بانا لفي ضال^ مبني﴾ 
*شا�G *) شغفه بيوسف %شوقه *ليه، 
لنر�ها  *نا  %كذلك ﴿قد شغفها حبًّا 

k ضال^ مبني﴾ (�ملفر�7/).  

�لتفسيـر:
(�لعزيز) كا( لقًبا مللوa مصر k [لك 
�لزما(، %لكن هذu �ملر�� } تكن �%جة 
�مللك �ملصر` عندئذ *منا كانت �%جًة 
�لكلمة   uهذ  )� يبد%  حر�سه.  لرئيس 
كانت تطلق �يضا على �عيا( �لبلد، �% 
�( �لنسو� �طلقن هذ� �للقب عليها متلًقا 
iا مثلما يسّمي �خلا7> سيدu ملكÌ %غ" 
 cلك من �أللقا�. %عندما شا� خ]

�حلا�7 بني �قا�G �لعزيز %Çعته بعض 
�لنسو� �لال¾ كن صديقا/ المر�ته فيما 
يبد%، بد�( k نشر �خلc علًنا. %لكنهن 
ـ بغية �لتشه" ֲדاـ  �ََ[ْعَن �خلÐ cيث 
يتوهم �لنا| %كأ( �لغر�> بينهما ال يز̂� 
مستمًر�. %هكذ� قّدمن �حلا�7 بشكٍل 
مشّوuٍ يوهم �لسامع %كأ( سيدنا يوسف 

�يضا كا( متوGطk Ì �ملعصية.
 %�ما كلمة (حّبÌ) k قوله ﴿قد شغفها 
حّبÌ﴾ فهي للتمييز، %�ملع³: قد شغفها 
 �̀ نفًسا  �مد  طا�  %مثاله:  حبه، 
حب   )� %�ملر�7:  �مٍد،  نفُس  طابْت 
يوسف قد متّكن من قلبها ̀� ��ا َ�حبَّْتُه 
حبًّا شديدÖ، غ" مبالية بالعو�قب. فكَأ(َّ 
هؤالn  �لنـسو� قمن ֲדجائها %لكن 

هجاnً  مليًحا. 

ا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ 1َْ
َسَلْت .َِلْيِهنَّ  ﴿َفَلمَّ
َ&1َْعَتَدGْ َلُهنَّ ُمتََّكأً َ&َ[َتْت ُكلَّ َ&�ِحَدٍ� 
ا  ْ̀ َعَلْيِهنَّ َفَلمَّ يًنا َ&َقاَلِت �ْخُر ِمْنُهنَّ ِسكِّ
 cَْعَن 1َْيِدَيُهنَّ َ&ُقْلَن َحا 
1َْيَنُه 1َْكَبْرَنُه َ&َقطََّ
ِ َما َهَذ� َبَشًر� ِ.ْ, َهَذ� ِ.الَّ َمَلٌك َكِرٌمي﴾  ِهللاَّ

(يوسف: ٣٢)

:Gلكلمـا� Iشر
 َسِمَعت: Çع بالشيn معناu �نه Çع 
خÖc كا( شائًعا، *[ %Ç 7Gَّع بكذ�: 

شّيعه، %Çّع بالرجل: �[�� عنه عيًبا 
%نّد7 به %شّهرu %فضحه (�ألقر�).

يقا^  متمكًنا،  جلس  �تكأ:  مّتكأ:   
عند  �لقو>  �تكأ  �لسرير.  على  �تكأ 
فال(: َطِعمو� عندu. قا^ 4يل: فظللنا 
بنعمة %�تكأنا: �` طعمنا. %�تكأ على 
عصاu: حتّمل %�عتمد عليها. قا^ �بن 
*ّال   nالتكا� تعر�  %�لعامة ال  �ألث": 
�حد  على   Öمعتمد �لقعو7   k �مليَل 
�ملعنيني   k ُيستعمل  %هو  �لشقَّني، 
 %� uيقا^ �تكأ *[� �سند ظهر ،Ì4يع
%كلُّ  عليه.   Öمعتمد  nشي  (* جنبه 
من �عتمد على شيn فقد �تكأ عليه. 
 nلالتكا عليه  ُيجلس  �لس  %�ملتكأ 

(�ألقر�). 
ينُة  ِسّكيًنا: �لسّكني �لة ُيذَبُح ֲדا. �لِسكِّ
ينة:  ُني %هي �خصُّ منه. %�لِسكِّ �لسكِّ

�لطمأنينة (�ألقر�).
َ̀ عليهّن: َخر� عليه: بر� لقتاله.  َخَر
%خرجت �لرعية على �لو�¤: خلعت 
طاعته، %خر� �لو�¤ على �لسلطا(: 
 uمتّر7، %َخر� *) فال( من 7َينه: قضا

*ياu (�ألقر�).
%عظم   Ö"كب  u�G  :ucَك� 1كjَنه:   

عندu (�ألقر�).
حيًشا:  §يش  منه  حاَ×  هللا:   cَحا
فز�. %يقا^ حاشى �يدÖ من �لقو>: 
�يًضا  فيها  %يقا^  حاشا:   .uستثنا�
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التقوى

 :"Ãإليضا�" k ^حاَ× %حشى. %قا
فيما   nلالستثنا �سُتعملت  كلمة 
مشاGكة  عن  �ملستث³  فيه   uينـز
(�ألقر�).  حكمه   k منه  �ملستث³ 
فاِعُله  هللا:  حاَ×   :nلبقا� �بو  قا^ 
مضمٌر. تقو^: حاَ× يوسف Âو� 
من  �مر  فعل  (حاَ×)  *[� كا(  �هللا. 
�يها  �هللا  �تِق  فاملع³  §اشي  حاشى 
ֲדذ�،  يوسف  تّتهم  %ال  �ملخاطب 
(حاشية  بالكسر�  �لفتحة  �سُتبدلت 
"�ملغ�":  صاحب  %قا^  �جلاللني). 
�لصحيح ��ا �سم مر��7 لل�n�c من 
كذ�، بدليل قر��n بعضهم: حاشÌ هللا 
بالتنوين، كما يقا^: بر�nً� هللا. %على 
هذ� فقر��n �بن مسعـو7: حاَ× �ِهللا 

كمعـاَ[ �ِهللا.
 

:Kلتفسـ�
�لنسو�  �لعزيز �(  �مر��   �` عرفت 
طيًبا  يبد%  بأسلوٍ�  عنها  يتحدثَن 
%لكنهن k �لو�قع َيْبغني �لتشه" ֲדا، 
�لفاحشة  �لنا| %كأ(  حيث يو�ن 
قد �Gُتكبت فعًال، Gغم *عال( �هلها 
%�G7كت  كذلك،  ليس  �ألمر  بأ( 
بأ�ن §سنب �( �لغر�> بينهما ال يز�^ 
قائًما مستمًر�، مع َ�( كل ما k �ألمر 
�( بو�G7 �لغر�> قد ظهر/ من �مر�� 
[لك.  يتعّد   { �ألمر  %لكن  �لعزيز، 

�أل%ها>   uهذ "�ليخا"  تزيل  فلكي 
7عتهن  �[ها�ن،  من  %�لشبها/ 
*) �لطعا>. فرتبت �ملو�ئد %%ضعت 
ـ  منهن  %�حد�  كل  �ما>  سكيًنا 
�ستخد�>   )� [لك  من  %يتضح 
�لسكاكني لتنا%^ �لطعا> عا�7 قدمية، 
على  �لسكاكني  �ليو>  يرتبو(  مثلما 
 � ـ   Nألطبا�  Gحضا* قبل  �ملو�ئد 
�مر/ �مر�� �لعزيز يوسَف �( يضع 
�G7كن  G�ينه  فلما  �لطعا>.  �مامهن 
من مالمح %جهه �لكرمي �نه ليس من 
صنف �لبشر �لذين يأتو( �لفو�حش. 
%Âطأ  %طهاGته،  بعظمته  %�عترفن 
 k  �Gلتو� من  %بn�cته  فيه،  ظنهن 

�إل� مع �ملر��.
  %�ما قوله تعا) ﴿قّطعن �يديهن﴾ 
�أل%^:  بطريقني.   u"تفس فيمكن 
%شرفه  نبله  عظيم  من  G�ينه  ما   )�
��ن  لدGجة  َبَهَرهن  %بر�nته 
�ملحّيا  هذ�  مشاهد�   k ��مكن 
�يديهن  جرحن  بعـضهن   )* ح± 

بالسـكاكني.
شد�  عن  تعب"  هذ�   )� %�لثا�: 
قمن  ��ن  مبع³  %�لدهشة  �حل"� 
�ملشهد  G%عة  من  �ناملهن  بعّض  
 )� نظن   )� لنا  خطر  كيف  %قلن: 
يقتر�   )� ميكن  �لكرمي  �ملََلك  هذ� 
 ّ̂ يد �ألنامل  %عض  �لفاحشة.  من 
هنا   nجا %قد  �لند>.  على  كذلك 
بكلمة (�يد`) بد^ (�نامل) Ðسب 
عا7ִדم k [كر �لكل مكا( �لبعض.

�لتلمو7  ��ا %ضعت   k 7G% لقد%
يوسف  %�مر/  �لcتقا^،  �مامهن 
ÔGية   k فا�مكن بالقيا> Âدمتهن، 
فجرحن  منبهر�ٍ/  �جلميل  %جهه 

�يديهن.
�ما �جلملة (*ْ( هذ� *ّال مَلك كرمي) 
فتع� ��ن عندما G�ينه �قرG( بعظمته 
%%Gعه، %} يلبثن �( قلن *نه مَلك 
 Nكرمي. %هذ� يع� �نه ميكن *طـال
�لبـشر  على  "�ملََلك"  كلـمة 

�اً��.

أما اجلملة (إْن هذا إّال مَلك كرمي) فتع� أنهن عندما رأينه 
أقررن بعظمته وورعه، و� يلبثن أن قلن إنه مَلك كرمي. 
وهذا يع� أنه ميكن إطالق كلمة "اَملَلك" على البشر �اًزا.
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﴿َقاَلْت َفَذِلُكنَّ �لَِّذP ُلْمُتنَِّني ِفيِه َ&َلَقْد 


�َ&ْ�ُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َ&َلِئْن َلْم َ

ِمَن  َ&َلَيُكوًنا  َلُيْسَجَننَّ   oُُمُر]َ َما  َيْفَعْل 

اِغِرين﴾  (يوسف: ٣٣) �لصَّ

:Gلكلما� Iشر
7ُعَي  تقو^:   ،Ù�% �متنَع  �ستعصَم: 
*) مكر%u فاستعصم �` �Ù %َطَلب 
ما   Iَّحتر %�ستعصم:  �لعصمة. 
يعصمه. %�ستعصم به: �ستمسك به 
 :u%لزمه. %�ستعصم من �لشر %�ملكر%

�لتجأ (�ألقر�).
َلَيُكوًنا: �صُله لََيُكْوَنْن.

عُظم؛  ضدُّ  صُغر:  �لصاغرين: 
�لشمس  %صُغر/  بالذ^.  ها( 
كا(  �لقوَ>:  صِغر  للغر%�.  مالت 
�لر�ضي  �ملها(  �لصاغُر:  �صغَرهم. 
�لصاغر%(  4عـه  %�لضيم،  بالذ^ 

(�ألقر�).  

:Kلتفسـ�
 لقد [كرنا من قبل �( �لنسو� حتدثن 
قد  �لفاحشة  بأ(  يوهم  بأسلو� 
�Gُتكبت فعًال. %7فًعا iذ� �لوهم قامت 
�لوليمة.   (* بدعوִדن  �لعزيز  �مر�� 
يستحيل  �لفعلة   uهذ  )� %�لظاهر 

�Gتكاֲדا  ما } يرÑ ֲדا �لرجل، فلذ� 
بيوسف     �ملر�� صديقاִדا   uهذ عرَّفت 
� ليعترفن بأفو�ههن بأنه �Çى من 
�لوقو� k هذu �لر[يلة. � بّينت iن 
%�قع �ألمر قائلًة: لقد حا%لت *يقاعه 
�Gيد  عما  �متنع  %لكنه  َشَركي   k
منه. %كما هو با7ٍ من حديثها فإ�ن 
كّن صديقا/ سوn، %لذلك بعد �( 
�كد/  �لفاحشة  من  ساحته  بّر�/ 

*هانة  لرغبتها  Gفضه   k  /�G %�ل~ 
iا، جندها تعلن �نه } يقع k مكيدִדا 
بل  �ملضنية،  �ا%لتها  من  بالرغم 

�ستعصم %سِلم.
�ملر�� هد7ته   )� Gلقد� %من عجائب 
غياهب   k بإلقائه  %�iو�(  بالذ^ 
�لسجن، %لكن �لسجن نفسه �صبح 
سبًبا k عز� يوسف %شرفه، *[ جعله 
�لسجن  7خوله  من خال^  تعا)  �هللا 

مال  يوسف  بأن  يقولون  املفسرين  أن  والغريب 
كانت   Zال املرأة  ولكن  املعصية  ارتكاب  إ7 
لرغبتها  رفضه   ! رأت   Zوال احلادث  Eور 
مكيدتها   ! يقع   � أنه  تعلن  جندها  �ا،  إهانة 
وسِلم. استعصم  بل  املضنية،  Eاولتها  من  بالرغم 

iن نيتها �لشرير� £وu قائلة: *نه *[� 
�Gغمـه  فسو�  لرغب~  µضع   {
�خلـز`  %�[يقـه  �لسـجن  على 

%�iـو�(.
بأ(  يقولو(  �ملفسرين   )� %�لغريب 
�ملعصية  �Gتكا�   (* ما^  يوسف 
%لكن �ملر�� �ل~ كانت �وG �حلا�7 

مقرًبا للملك، %%�يًر� للما^. %هكذ� 
�هللا  �جنز  كما  به،  هد7ته  ما  حتقق 
 k  nشي كل   )� ليبني  معه،   uعد%
من  َخلَلَق   nشا فلو  %قدGته،  قبضته 
�لعز  7%�عَي  %�لذ^  �خلز`  �سبا� 

%�لشـر�.
          


