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التقوى

 حضر
 مر¡	 بش$ 	لدين �مو; ��د
	ملصلح 	ملوعو; �

	خلليفة 	لثا� حلضر
 	إلما@ 	ملهدa '	ملسيح 	ملوعو; �

:r'E; من

في �حا� �لقر��

(سو
4 يوسف)


َ�ُهْم ِ�&َ َفَأْ
َسُلو�   4ٌ
َسيَّاَ ﴿َ&َجاَ>ْ; 
َفَأْ�َلى َ�ْلَوBُ َقاَ( َيا ُبْشَر? َهَذ� ُغَالٌ- 
ِبَما  َعِليٌم  َ&�هللا  ِبَضاَعًة   Bُ&َُّسرHَ&َ

َيْعَمُلوI﴾ (يوسف: ٢٠) 

شرM �لكلما; :
 *, يتقد@   aلذ	  :;E	لو	 
�هم: �&
فيستقر  	لقو@  يتقد@   aلذ	  '�  ،iملا	
'	E;هم﴾  ﴿�Eسلو	  تعا*  قوله  �م. 
 
;E	لو	 (	ملفر;	1).  ساقيهم.   a�
	لذين ير;'+  	لقو@  	لو	E; 'هم  6ُع 

.(sألقر	) .iملا	
'	لتعظيم  للتعجب  كلمة  بشر?:  يا 
'يا حسرتى  'يل¦  يا  مثل  '	لفرحة. 

	ل� يعبَّر ֲדا عن 	ألسف.
 .
Eملا8 تَعدُّ للتجا	لبضاعة: طائفة من �

 (sألقر	)

 :Pلتفسـ�
بكل   x;عبا 	هللا  يعامل  كيف  	نظر'	 
 m يوسف   iهؤال �لقى  لقد   .iفا'
 iهللا تعا* جا	ية، 'لكن dل	لبئر عند 	
Eكب  مرَّ  	لفوEحيث  على  لنجدته 
 ،iللما Êساقيهم طلب 	فبعثو ،bمن هنا
فجاi 	هللا به ,* 	لبئر نفسها 	ل� �ُلقي 

فيها يوسف �.
 x'ُّسر�'﴿ تعا*  قوله  من  'يبد' 

﴾﴾bflËči@ Ş·flÁflÎ@ čÈči@ žo Ş‡flÁ@ žÜfl‘fl€flÎbflËči@ Ş·flÁflÎ@ čÈči@ žo Ş‡flÁ@ žÜfl‘fl€flÎ﴿﴿
ÈŒËŒ¢\;‹Ê‚�∏\ÈŒËŒ¢\;‹Ê‚�∏\
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.
,خوته بدE	هم معد';

 عن 	لقر»+ 	Eلتو	تلف ¶ Êهنا �يض'
 xلذين �خرجو	تزعم �+ ,خوته هم  _,
من 	لبئر حيث تقو8 بأÈم بعد ,لقائه 
�م  فالحت  يأكلو+،  جلسو	  فيها 
على  فاتفقو	  	إل�اعيليني،  من  قافلة 
 xباعو' منها   xفأخرجو �م،  بيعه 
 ٣٧ (	لتكوين   ÊÌE; بعشرين  �م 

 .(٢٨:
'لكن 	لقر»+ dÍ �+ 	لقافلة هي 	ل� 
¡عم  إلبطا8  'يكفي  منها.  �خرجته 
تعاEًضا   bهنا  +� نذكر   +�  
	Eلتو	
6ل  بضع   m ح¦  فيها  صاEًخا 
	جلملتني  ففي  	حلا;ثة.  عن   1;E'
	لركب   +� _كر1    ٢٥'٢٧ Eقم 
	جلملة   m  ½ 	إل�اعيليني،  من  كا+ 
	لتالية ¡عمت �نه كا+ من 	ملديانيني، 
½ عا;1 فقالت m »خر 	جلملة نفسها 
�Èم 	إل�اعيليو+. مع �+ هناb بوًنا 
 aلذ	 sلقبيلتني. فالكتا	شاسًعا بني 
�Eبع   m 	لشكل  ֲדذ	  'يتعثر  Íطئ 

حاكًما   xEعتبا	 ميكن  كيف  6ل 
كما  	لكرمي؟  	لقر»+  على  'مهيمًنا 
بيا+  صحة  يؤكد  �يًضا  	لتلمو;   +�
	لقر»+ مائة باملائَة (	ملوسوعة 	ليهو;ية 

. (Joseph كلمة
بينما  	لتلمو;:   m  ;E' كذلك 
,خوته يتحدثو+ عنه جاE iكب من 
	ملديانيني m طلب 	ملاi 'نزلو	 صدفًة 
يوسف  �لقو	  	ل�  نفسها   	لبئر  على 
'جو;  من  	لركب  �هل  'حت$  فيها. 
ص® 'ضيئ 6يل نبيل، فأخرجوx منها 
 iبأبنا مر'	  'ملا   .	'Eسا'  xصطحبو	'
يعقوx«E' s هؤالi معهم صاحو	 ֲדم: 
ملا_	 سرقتم عبدنا 	لذa �لقيناm x 	لبئر 
لعصيانه؟ x'ُّ;Eُ ,لينا. ( 	لتلمو;، تر6ة 

(٧٤-٧٥Ð H- POLANO

تتفق  �يًضا  	لتلمو;ية  	لر'	ية   xهذ'  
 Ñيستسا فال  	لقر»+.  بيا+  مع  متاًما 
بيا+  على   
	Eلتو	 بيا+  ترجيح  �بًد	 
'	لعقل  	لتلمو;  يدعمه   aلذ	 	لقر»+ 

�يًضا.

 1	Eيوسف ,ما m 	'�E مÈ� ﴾ بضاعًة
 Êمتاع  x'dعت	 فلذ	  '	لُسؤ;;  	لنبل 

غالًيا.


�ِهَم َ�َ َبْخٍس  ِبَثَمٍن   Bُ&َْشَر&َ﴿
َمْعُد&4ٍ�َ َ&َكاُنو� ِفيِه ِمَن �لزَّ�ِهِديَن﴾ 

(يوسف: ٢١)

:Pلتفسـ�
 sصحا�  +� ,خوته  عر�  عندما   
	لقافلة قد �خرجوx من 	لبئر جاi'هم 
 xم ,نه عبد لنا قد �بق، 'باعو� 	قالو'

�م.

 تقو8 ,+ ,خوته باعوx بعشرين 	Eلتو	
'بيَّن   .(٢٨  :٣٧ (	لتكوين   ÊÌE;
	لركب  ألهل   xيبيعو  � �Èم  	لقر»+ 
�نه  ليتظاهر'	  ',منا  	ملا8   m Eغبًة 

مملوb �م.
يبد' �+ ,خوته خافو	 �Èم ,_	 � يتدخلو	 
m حتريرx منهم لرمبا يسا'Eهم 	لشك 
 
m �مرE' xمبا يوصلونه ,* 	لبيت مر
�خرK، فَتَظاَهر'	 �م �+ يوسف عبد 
�م ال يصلح لشيi 'يريد'+ 	لتخلص 

منه بأº aن.
�يًضا، 'عليه،   i	الشتر	 Äيع i	لشر	'
 (x'شر)  m جلمع	 يرجع ضم$  فقد 
من   x'شتر	 �Èم   a� 	لقافلة  �هل   *,

فالكتاب الذي hطئ ويتعثر بهذا الشكل ! أربع cل 
كيف ميكن اعتباره حاكًما ومهيمًنا على القرآن الكرمي؟
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التقوى

ِمْصَر  ِمْن   Bُْشَتَر�� �لَِّذ[  ﴿َ&َقاَ( 
 IْHَ َعَسى   Bَُمْثَو� Hَْكِرِمي  ِالْمَرHَِتِه 
نَّا  َيْنَفَعَنا Hَْ& َنتَِّخَذBُ َ&َلًد� َ&َكَذِلَك َمكَّ
ِمْن  َ&ِلُنَعلَِّمُه   bِ
�ْألَْ ِفي  ِلُيوُسَف 
َعَلى  َغاِلٌب  َ&�هللا  �ألَحاِ�يِث  َتْأِ&يِل 
 ﴾Iَال َيْعَلُمو hِْكَثَر �لنَّاHَ ََّلِكن&َ BِْمِرHَ

(يوسف: ٢٢). 

شرM �لكلما;:
مع  	إلقامة   Kملثو	'  i	لثو	  :Bمثو�
 :Kملثو	' (	ملفر;	1)   .E	الستقر	

.(sألقر	) .8Óمل	
مّكّنا: مّكنته 'مّكنت له فتمّكن فهو 
'مÓلة   Eقد  '_  a� 'متمّكن  مكني 
(	ملفر;	1). مكن فال+ عند 	لسلطا+ 
 	_ Eتفع 'صاE	' xمكانًة: عظم عند

.(sألقر	) لةÓم
تأ&يل: 	لتأ'يل من 	َألْ'a� :8ِ 	لرجو¢ 
 iلشي	  ;E هو  '_لك  	ألصل،   *,
,*	لغاية 	ملر	;
 منه علمÊ كا+ �' فعًال 
بياُ+  	لعاقبُة؛  '	لتأ'يُل:  (	ملفر;	1). 
�حد �تمال1 	للفظ. َ�'8ََّ 	لشيi ,ليه: 
Eّجعه، 'منه قو�م: m 	لدعاi للمضل: 
�ّ'8 	هللا عليك �E a;َّ عليَك ضالّتك. 
 .xفّسر'  xEقّد'  xّبر; 	لكال@:   8'ّ�'

  .(sألقر	) لر�يا: عّبرها	8 'ّ�'

:Pلتفسـ�
باعو	  مصر   *, 	لركب  'صل  ملا   
تقو8  به.   rبأ ال  بثمن  يوسف 
 m x	شتر	 aلذ	ليهو;ية بأ+ 	لكتب 	
مصر 	�ه "فوطي فاE"، 'كا+ Eئيس 
	ملنصب  هذ	  'كا+  	مللكي.   rحلر	
 Õلبال	 m منصب dلقدمي �ك	 m dُيعت
	إلسالمية  	حلكوما1   m' 	مللكي. 
 (rحلر	 (Eئيس  	حلاجب  كا+  �يًضا 
 +	dيعت (Ðخلا	لسكرت$ 	) لكاتب	'
�فر	;  من  غ$Ìا  من  ;Eجًة  �على 
 iخللفا	خر حكم 	'� m حلاشية، �ما	
	لعباسيني فكا+ 	حلاجب �على ;Eجة 

من 	لكاتب �يًضا.
 bE;� مصر  من   x	شتر	  aلذ	 'هذ	 
فنصح  'شرفه،  نبله  مال�ه  بر�ية 
¡'جته �+ ال تعامله كاخلد@ 	آلخرين 
 m @، فرمبا ننتفع به	بل �+ تعامله بإكر
يو@ من 	أليا@، �' نتخذx 	بنÊ لنا ,_	 

.a;غ$ عا Öلد' xجدنا'
هناb حذٌ� بعد قوله تعا*: ﴿'كذلك 
مّكّنا ليوسف m 	ألE°﴾، '	لتقدير: 
 °Eأل	  m ليوسف  مّكّنا  "'كذلك 
	ألحا;يث".  تأ'يل  'لنعلمه  لنكرمه 
Eئيس  بيَت  يوسف  بو�نا  �ننا   a�
 xلنـزيد' جهة،  من  لنكرمه   rحلر	
علمm Ê 	لر'حانيا1 بإيقاعه m 	ملحن 
 aّE'ضر هذ	  أل+   ،1	Eالختبا	'

 Eقّد فقد  'بالفعل،  	لر'حا�.  للرقي 
	هللا ليوسف � �+ يقع m 	خلصومة 
مبجاهد	1  ليمر  	لعزيز   
	مر� مع 

E'حانية خاصة.
       

ُحْكًما   Bَُتْيَناj  Bُ Hَُشدَّ َبَلَغ  ا  ﴿َ&َلمَّ
َ&ِعْلًما َ&َكَذِلَك َنْجِز[ �ْلُمْحِسِنَني﴾ 

(يوسف: ٢٣)

شرM �لكلمـا;:
قوته،   a�  x �ُشدَّ فال+  بلغ   :B Hَُشدَّ  
ثالثني   *,  
عشر ºا�  بني  ما  'هو 
 b	E;إل	 uلك مبع_ +� Eملشهو	سنة، '

(sألقر	) .Ñلبلو	'

:Pلتفسـ�
ليس 	ملر	; منه �نه َتشرَّ� بالنبو
 مبجر; 
 sسلو� من  ,نه  بل  شبابه،  بلغ   +�
 
	لقر»+ �نه يترb �حيانÊ �حد	� 	لفتر

	ملتوسطة جانبÊ بذكر 	لنتيجة فقط.

َعْن  َبْيِتَها  ِفي  ُهَو  �لَِّتي  
�َ&َ�ْتُه َ&َ﴿
َنْفِسِه َ&َغلََّقِت �ْألَْبَو�oَ َ&َقاَلْت َهْيَت 
Hَْحَسَن  
بِّي َ qِنَُّه  �ِهللا   rََمَعا َقاَ(  َلَك 
 ﴾Iَاِلُمو �لظَّ ُيْفِلُح  َال  qِنَُّه  َمْثَو�َ[ 

(يوسف: ٢٤)



٧

التقوىاجمللد الثاني والعشرون، العدد ااألول - جمادى األولى والثانية ١٤٣٠  هـ  - أيار / مايو  ٢٠٠٩ م

شرM �لكلمـا;:
عن   x;'	E'  .xiشا  :x;'	E 
�&�ْته:   
	لقر»+:   m' خا;عه،  'عليها:  نفسه 
 a� ،بيتها عن نفسه m ل� هو	ْته ;'	E'
 
	ملر	';  .(sألقر	) 	ملنكر  منه  طلبت 

 فتريد غ$ما ;	Eإل	 m b$تنا¡¢ غ +�
 1ُ;'	E' .;'يريد �' تر'; غ$ ما ير
فالنÊ عن كذ	، قا8 	هللا تعا*: (ُتر	'; 
فتاها عن نفسه) �a تصرفه عن �Eيه 

(	ملفر;	1). 
'تعا8  لك  هلّم   a� لك:  هيت 
لك  ִדيأ1   a� لك  هيت   .(sألقر	)

(	ملفر;	1).  

:Pلتفسـ�
يوسف  سيدنا   +� 	آلية   xهذ توّضح 
	لعزيز،   
	مر�  bَشَر  m يقع   �  �
بأنه كا+  	ملفسرين  فباطٌل قو8 بعض 
إلغر	ئها  فريسة  يقع   +� 'شك  على 

  .(adلط	)
 ﴾aَ	حسن مثو� ÚE ما قوله تعا* ﴿,نه�
'قد  تعا*.  	هللا  هو   (ÚE) من  فاملر	; 
Eئيس  منه  	ملر	;  بأ+  قا8  من  �خطَأ 
 m يوسف  سيدنا  كا+   aلذ	  rحلر	
بيته (تفس$ 	لقرط®) . مما ال شك فيه 
�+ 	لعزيز كا+ قد �كر@ مثوK يوسف 
'صو8  'لكن  �ترمة،  ,قامًة  له  'هيأ 
 m 	لعزيز  'تفك$  ,ليه  يوسف  سيدنا 
	هللا  بفضل  ,ّال  يكن   �  Êيض� تكرميه 

	لّظن   iنسي  +� لنا  حق  فال  تعا*. 
�نه  فنتوهم  كيوسف  كرمي  ,نساٍ+   m
 rلنا	ملعصية ,* 	 bتر m نسب جناحه
ال ,* �فضا8 	هللا تعا*. 	حلق �+ كل 
ما ناله ,منا ناله Áسب بشاE	1 من 	هللا 
 x	عه 'تقوE' تعا*، فال شك �نه َنَسَب
 m Kكا+ ير _, ,* فضل 	هللا تعا*، 

	Eتكاs 	ملعصية نكر	نÊ للنعم 	إل�ية.
     

 IْHَ َلْوال  ِبَها  َ&َهمَّ  ِبِه  ْت  َهمَّ ﴿َ&َلَقْد 
 tَِلَنْصِر َكَذِلَك  
بِِّه َ  Iَُبْرَها  ?Hَ
َ
وَ> َ&�ْلَفْحَشاَ> qِنَُّه ِمْن ِعَباِ�َنا  َعْنُه �لسُّ

�ْلُمْخَلِصَني﴾ (يوسف: ٢٥)

شرM �لكلما;:
 x	نو  iبالشي هّم  ֲדا:  &هّم  به  vّت 
يفعله   �'  xقصد' عليه  'َعَز@   x;	E�'

 .(sألقر	)
 ،xEختا	  :iَلشي	 �خَلص  �ملخَلصني: 

'�خَلصه 	هللا: جعله §تاÖE خالًصا من 
.(sألقر	) لدنس	

:Pلتفسـ�
"	�ّم"  كلمة  فإ+   Êنف« سبق  'كما 
فعل  على  	لعز@  	إلنسا+  عقد   :Äتع
لسبب   xتنفيذ يستطع   �  +,'  ،iشي
¡'جة   +�  Äتع فاآلية   .sألسبا	 من 
	لعزيز �E	;1 �مًر	 بيوسف 'لكنها � 
تقدE على تنفيذx، كذلك �E	; يوسف 
يستطع   � 'لكنه  	لعزيز   
المر�  Öمر�

تنفيذx هو �يًضا. 
يرK بعض 	ملفسرين �+ 	ملر	; من 	آلية 
 sتكاE	  ;	E� منهما  '	حد  كل   +�
هذ	  'لكن   .(Eملنثو	  Eلد	) 	لفاحشة 
	لر�a باطل متامÊ فقد سبق �+ �بطله 	هللا 
 
m 	آلية 	لسالفة، حيث صرÀ �+ 	مر�
 m حتالت لصر� يوسف عّما	لعزيز 	
نفسه 'لكنه � يتأثر مبكائدها، بل _كر 

Eبه خشية، 'حّذE 	ملر�
 من 	لعو	قب.

فاملراد من "َهمَّ بها" أنها كانت عازمة على أن تنحرف 
 tإ تهتدي  أن  uا  يريد  فكان  هو  وأما  الشر،   tإ به 
اخلz، بيد أنَّ االثنني v يفلحا فيما أرادا، إذ v يقبل 
 .zتقبل هي ما أراد بها من خ vهو ما بغتُه من سوء و
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التقوى

قوله  من  ير	;   +�  Öبد� ميكن  فال   +_,
 .	iֲًדا سو ;	E� �نه  تعا* ﴿'هّم ֲדا﴾ 
Áسب  ر  تفسَّ ,نسا+  كل   
;	E, فإ+ 
حالته، 'قد 'صف 	هللا m 	آلية 	لسالفة 
كانت   
	ملر�  +, قا8   _, 	الثنني  حا8 
صّدها  'لكنه   iلسو	 بيوسف   aتنو
عن هذ	 	لظلم �ذÖE ,ياها من عو	قبه. 
فاملر	; من "هم ֲדا" �Èا كانت عا¡مة 
على �+ تنحر� به ,* 	لشر، '�ما هو 
فكا+ يريد �ا �+ ִדتدa ,* 	خل$، بيد 
 � _,  ،	;	E� فيما  يفلحا  	الثنني �   َّ+�
يقبل هو ما بغتُه من سوi '� تقبل هي 

ما �E	; ֲדا من خ$. 
برها+   K�E  +� تعا* ﴿لوال  قوله  �ما 
Eّبه﴾ فليس مبتعلق بقوله ﴿'هّم ֲדا﴾، 
بل هو 6لة منفصلة مستقلة، 'جو	ֲדا 
ملثل   
عديد نظائر   bهنا' �ذ'�. 
هذ	  	حلذ� كقو8 	هللا تعا* ﴿'لوال 
 s	هللا تو	ته '�+ �E' هللا عليكم	فضل 
تعا*  'قوله   ،(١١:Eلنو	) Eحيم﴾ 
﴿'لوال �+ تصيبهم مصيبة مبا قدمت 
,لينا  �يديهم فيقولو	 Eبنا لوال �Eسلت 
Eسوًال فنتبَع »يـاتك 'نـكو+ مـن 
	ملؤمنني﴾ (	لقصص:٤٨). '	ملر	; من 
	لd	هني   K�E يوسف   +� 	جلملة   xهذ
	ملاضي،   m تعا*  	هللا  من  '	آليا1 
'لوالها ملا 'جد هذx 	لعزمية '	لتصميم 
 
على مقا'مة 	لشر. فمثًال � ينصح 	ملر�

 ،Êصامت بقَي  بل   iلسو	 عن  بالكّف 
يكن  فلم  	هللا  »يا1   K�E قد  'لكنه 
 sتكاE	 ُيتوقع منه ,ّال �+ يصدها عن
 � حظها-   iلسو- 'لكنها  	ملعصية، 
تقبل نصيحته '�صر1 على 	لفاحشة. 
  'قد 	ختلف 	ملفسر'+ مبعu 	لdها+ 
 Kير من  فمنهم  يوسف،   x«E  aلذ	
�+ يوسف �يضÊ كا+ قد Eضي باإل½ 
 
	مر� منه  فطلبت  الEتكابه،  '	ستعد 
بيتها   m صنم  على   i	;E  iلقا, 	لعزيز 
فتنبه  منه،  باخلجل  تشعر  كانت  ألÈا 
'قا8:"�نا   s	لصو	  *, 'عا;  يوسف 
 aلذ	  ÚE من   iحليا	' باخلجل  �حق 
يعلم 'يرK" (	لدE 	ملنثوE). بينما قا8 
 
ًEعبا 	لسقف   m  K�E ,نه  	آلخر'+ 
كا+  ,نه   Æلز	 تقربو	  ('ال  تقو8: 
مت  قد  كا+  	لقر»+  'كأ+  فاحشة). 
 K�E �نه  غ$هم   Kير' حينئذ!  نز'له 
يًد	 مكتوًبا عليها قو8 	هللا تعا* ﴿',+ 
كاتبني﴾.   Êم	كر حلافظني  عليكم 
�بيه   
Eصو  K�E �نه  	لبعض  'يزعم 
يعقوs � 'هو يعض �نامله، فرجع 

عّما نو	x. (	بن كث$). 
باطلة  	ملز	عم   xهذ كل   +� '	حلق    
 yيع &qمنا  	لصحة.  من  �ا   rسا� ال 

به﴾ تلك �آليا; &�ل}�هني  Iبرها﴿
 m  � ليوسف  	هللا  كشفها  	ل� 
	هللا   xبشر 	ل�   xيا�E 'منها  	ملاضي؛ 

 aلذ	 '	لوحي  باهر،  مستقبل  عن  ֲדا 
تلقاx 'هو m 	لبئر يبشرx بالنجا
 منها 
 a;عا غ$   ÊقيE ²قق  سو�  'بأنه 
Áيث سيضطر ,خوته m يو@ من 	أليا@ 
شك   ُّa�' خاضعني.  �مامه  للمثو8 
 xهذ ملثل  	هللا  يهيئه  كا+   aلذ	  +�  m
يهينه   +� ميكن  ال  	لعظيمة  	إلجنا¡	1 

'Íزيه هكذ	 �ما@ 	مر�
 مشركة. 
عنه  لنصر�  ﴿كذلك  تعا*  قوله 
,منا  �ننا  �'ًال   Äيع  ﴾iلفحشا	'  iلسو	
�Eيناx 	آليا1 '	لd	هني لكي نكّفه عن 
هذ	   +� '	حلق  '	لفو	حش.   Þ'ملسا	
 Eبإظها 	هللا  ²ققه   aلذ	 	�د�  هو 
 .Eألخيا	 x;هني على عبا	dل	آليا1 '	
فكيف ميكن �+ ال يتحقق هذ	 	لغر° 
تنقلب  بل  يوسف  قضية   m 	إل�ي 

	لنتيجة متاما.
'قع  	حلا;�  هذ	   +� 	لثا�،   uملع	'
 xهللا تعا* من صحبة هذ	لكي ينجيه 
ال  	ل�  	حلقائق  فمن   .
	لشرير  
	ملر�
²و@ حو�ا 	لشك �+ 	لعيش m صحبة 
	إلنسا+  عقل   m سلبًيا  يؤثر   E	ألشر	
 � 	لعزيز   
	مر�  +� 'لو   .xEفكا�'
ليبقى  	لطريق  ֲדذ	   
	لشرير نيتها  تبِد 
يوسف m صحبة هذx 	ملر�
 '¡ميالִדا 
 +� 	هللا  ير;  فلم   .Pألخال	 	لفاسد	1 
فكشف  صحبتهن،   m يوسف  يعيش 
عن نو	ياها 	لشرير
 على 	لفوE، 'فصل 
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بينه 'بينهن بإEساله ,* 	لسجن حيث 
ينقطع كليًة ,* عبا;
 	هللا على 	نفر	;.

�ملماثلة �حلا�ية عشر4:
صر�  حا'لت  	لعزيز   
	مر�  +� كما 
كذلك  	ملستقيم،   Õ	لصر	 عن  يوسف 
;ينه  عن  لصرفه   � 	لن®   i	عد� سعى 
بش¦ 	إلغر	i	1. فقد سجل 	لتاEيخ �+ 
 +� x'عد'' � x'iمن قريش جا Öفد'
يعطوx ماًال فيكو+ �غE uجل مبكة، �' 
 xعلو¼ +�' iلنسا	من  ;	E� من xيزّ'جو
سيدÖ عليهم شريطة �+ ال يذكر »�تهم 
مبقولته   � 	لن®  عليهم  فرّ;   .iبسو
 m 	لشمس  'ضعو	  لو  "'	هللا   :
	خلالد
 bتر�  +� على   aEيسا  m لقمر	'  Äميي
	هللا   xُيظهر ح¦  تركته  ملا  	ألمر  هذ	 
البن   
(	لس$ ;'نه".  �هلك   '� تعا* 

هشا@).
'قد �شاE 	لقر»+ 	لكرمي ,* هذ	 	حلا;� 
بكلما1 مماثلة حيث قا8: ﴿َ'ِ,ْ+ َكاُ;'	 
 aََحْيَنا ,ِلَْيَك لَِتْفَتِر'ْ�َ aلَِّذ	لََيْفِتُنوَنَك َعِن 
 * َخِليًال   bَ'َالتََّخُذ  	_ً,ِ'َ  xَُغْيَر َعَلْيَنا 
َ'َلْوَال َ�ْ+ َثبَّْتَناbَ َلَقْد ِكْد1َ َتْرَكُن ,ِلَْيِهْم 
َشْيًئا َقِليًال﴾  (	إلسر	i : ٧٣ '٧٤) مما 
يعÄ �+ هؤالi حا'لو	 	ختباE 	لن® � 
'لكنهم فشلو	 فشًال _Eيًعا، أل+ كال@ 
	هللا تعا* كا+ قد ثّبت فؤ	;x فكا+ ,ميانه 

E	سًخا Eسو¿ 	جلبا8.
'هناb مشاֲדة �خرK بني 	لنبيني 	لكرميني 

'هي: كما �+ 	لناr قالو	 m تفس$ بعض 
بأنه   � يوسف  عن  	لقر»نية  	آليا1 
كذلك  قليال،  	لسيئة   *, ما8  قد  كا+ 
	لقر»+ �+  »يا1 من  ¡عمو	  m تفس$ 
	لن® � كا+ قد ما8 ,* 	لكفاE قليًال. 
 xهذ m 	لقر»+ � يقصد �بًد	فاحلق �+ 

	آلية ما _هب ,ليه  	ملفسر'+.

ِمْن  َقِميَصُه   ;ْ َ&َقدَّ  oَْلَبا� ﴿َ&�ْسَتَبَقا 
َقاَلْت   oِْلَبا� َلَد?  َسيَِّدَها  َ&Hَْلَفَيا  ُ�ُبٍر 
 IْHَ َّالqِ �<ًِبَأْهِلَك ُسو �َ�
َHَ َما َجَز�ُ> َمْن
ُيْسَجَن Hَْ& َعَذ�Hَ oٌِليٌم﴾ (يوسف: ٢٦)   

شرM �لكلما;:
 qستبقا: تسابقا �a سبق �حُدÌا 	آلخَر 
 :Õَ	لصر	 	ستبقا  يسبقه.   +�  ;	E�  '�
جا'¡	x 'تركاx ح¦ ضّال. '�ما قوله: 
 a�  ..Eجلا	 فبتقدير   ،sَلبا	 '	ستبقا 
 uلفعِل مع	تسابقا ,ليه، �' على تضمني 

.(sألقر	) sَلبا	 	Eبتد	 a� E	البتد	
 ُقّد: قّد 	لشيiَ: قطعه مستأصًال، 'قيل 

.(sألقر	) مستطيًال، 'قيل شّقه طوًال

:Pلتفسـ�
ال  ُنْصَحه   +� يوسف  سيدنا   K�E ملا   
عندها  بقي  لو  �نه  فّكر   ،Êشيئ ينفعها 
لالִדا@،  هذ	  يعّرضه  فقد  �طو8   
مد
 
	مر� 'لكن   .bهنا من   E	لفر	 فحا'8 

بثوبه من  ,يقافه ممسكة  	لعزيز حا'لت 
	خللف، فشقته شقÊ مستطيًال. 'تز	من 
	لبيت،   *, ¡'جها   Eحضو _لك 
	ّتهمت  بأ+  جرميتها   iخفا, فحا'لت 
 �  ½ عليها،   i	باالعتد  iadل	 يوسف 
بأ+  عقابه  بنفسها  	قترحت   +� تلبث 

ُيسَجن �' يعذsَّ عذ	ًبا �ليًما.
 +�  (sلبا	 ('	ستبقا  كلمة  من  يبد' 
سيدنا يوسف �سر¢ ,* 	لباs ليفتحه 
 1E;با 	لعزيز   
	مر� منها، 'لكن  'يفر 
,* 	لباs لتمنعه من فتحه. فلو كانت 
�خذ1 مبؤخر  ملا   E	لفر	 تريد  	ل�  هي 
قميصه. فالشك �Èا جّرته من قميصه 
�ما@  هي  َ'لتقف  	لطريق  عن  لتدفعه 
'لكنها  فتحه،  يستطيع  ال  ح¦   sلبا	

فشلت m هذx 	ملحا'لة.
 m  
	Eلتو	 	لقر»+   °Eيعا  Êيض� هنا 
فّر  يوسف   +� فيها   iجا فقد  بياÈا، 
تاEكÊ ثيابه عند 	ملر�
 (	لتكوين ٣٩: 
 +� Eالعتبا	١٣).  'لو �خذنا  بعني 
,ّال  عندئذ  لباسهم  كا+  ما  	لعd	نيني 
	لعمو@،  على  '	حًد	  طويًال  قميًصا 
عندها  من  فّر  يوسف   +�  Äيع فهذ	 
ال  للغاية   x'مكر �مر  'هو  عاEًيا،  
كيوسف  ,نسا+  عن   xE'صد يتوقع 
هو  	لقر»+  بيا+   +� Eيب  فال   .�
	ألقرs ,* 	لعقل '	ملنطق، ,_ � يفر 
من عندها تاEكÊ ثيابه 'E	xi ',منا 	نشق 

قميصه من 	خللف.


