
اجمللد الثاني والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٣٠ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٩ م

٤

التقوى

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

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

:s&K9 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

خلفية تو� سيدنا يوسفخلفية تو� سيدنا يوسف
منصب وزير االقتصاد واخلزانةمنصب وزير االقتصاد واخلزانة

﴿0َِلَك ِلَيْعَلَم َ&نِّي َلْم َ&ُخْنُه ِباْلَغْيِب 
َ;َ&:َّ �هللا ال َيْهِد5 َكْيَد �ْلَخاِئِننيَ﴾ 

(يوسف: ٥٣) 
   

شر@ �لكلما=:
 B &ُخْنه: خانه } كذ� ¼ونه خوًنا 
خا*  ينصح.  فلم  �²ُتمن  &خيانًة: 
�لعهَد  خانه   :Eيقا نقضه،  �لعهَد: 
&�ألمانة �b } �لعهد &�ألمانة، فهو 

خائن (�ألقر�).
يوِصل  ما  فقُد   Eلضال� يهد5:  ال 
��د�ية  &تضا9ُّ�  �ملطلو�،   )+
تتيسر   *� معناها  فا�د�ية  (�لتا½). 
لإلنسا* �ألسبا� +( �لغاية، ¾ �* 

يصل ֲדا +( ��د¤. 
 bقوله تعا( ﴿&+* �هللا ال يهد&  
&ال  ينّفذ�  ال   b� �خلائنني﴾  كيد 

يصلحه (�لتا½). 

 :Cلتفسـ�
تعيني   { �ملفسر&*  �ختلف  لقد 
�لبعض  َفَنَسَبُه   Eلقو� هذ�  صاحب 
قالت:  حيث  �لعزيز،  �مر��   )+
&لكن  غيابه.   { يوسف  �خن   ¯
تتفو� ֲדا   *� �لكلمة ال ميكن  هذ� 
تلك �ملر��، أل�ا كانت قد خانت 
 *+  Eقا من  �²يد  &لذلك  بالفعل، 
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&�ملع�:  يوسف،  كال?  من  هذ� 
¯ �خدعه &¯ �خِف عنه شيًئا، +` 
كا* من �ملحتم �* ُترفع �لقضية +( 
�مللك } يو? من �أليا?، فيظن �� 
عنه   bمر� بإخفاy حقيقة  خدعته، 

ألتبو� هذ� �ملنصب.
&قد يكو* �لضم# }(ليعلم) عائًد� 
على �مللك، &�لضم# } (¯ �خنُه) 
ليعلم  &�ملر�9:  �لعزيز،  على  عائًد� 
�لذ¢  بالعزيز   Kغد�  ¯  �� �مللك 
�* هذ�  يظن  لكي ال   ،�ّ+ �حسن 
+ليه  �حسن  مبن   Kغد قد   bلذ�
�هللا   *� &يبد&  �يًضا.   Á Kيغد Kمبا 
بالوحي   � يوسف   Cخ� تعا( 
�نه سو¤ يتقلد منصًبا عند �مللك، 
فلذلك قا? بتCئة ساحته من �خليانة 
لكي ال يتهمه �حد ֲדا �ثناK�i& yته 

للملك.
 bما قوله تعا( ﴿&�* �هللا ال يهد�&
كيَد �خلائنني﴾ فليس �ملر�9 منه �* 
أل*  ينجحو*،  ال  �خلائنني  5يع 
بـ  معرَّفًة   هنا   09K& �خلائنني 
بالذكر،  للمعهو9  هي  �ل�   "E�"
`كرهم،  مّر  �لذين  �خلائنني   b�
ممن يعاKضو* عبا9 �هللا �ملصطفني. 
�لذين   �خلونة   yهؤال  *� &�ملر�9 
�ساy&� +( يوسف �لذb �ختا�K �هللا 
يفلحو�.   *� ملهمة خاصة ال ميكن 

فكم من خائن يقو? بأعماE �خليانة 
&ينجح فيها، &لكن �لذين يرتكبو* 
�خليانة ضد من يصطفيهم �هللا ملها? 
عظيمة، ال َيَدُ{ �هللا خيانتهم خفيًة، 

بل يهتك سترها &يفشلهم فيها. 
  &قد تكو* (يهدb) مبع� (ينصر) 
ينصر  ال  �هللا   *� �جلملة   Ãتع&
�يد  تعا(  �هللا   *� `لك  �خلائنني. 
 `+  ،wخا بشكل  &نصر�  يوسف 
�ملَِلَك ²Kً¢ كانت  �لفتيني ¾   ¢Kَ�َ
هذ�  يقد?  فيوسف  Kقيه،   { سبًبا 
�لتأييد �إل�ي ضد خصومه كدليل 
على بر��y ساحته &يقوE: +نه تعا( 
¯ ينصر� بد&* سبب، بل كنت 

على حق، فلذلك �يد� &نصر�.

 �ٌ
﴿َ;َما ُ&َبرLُِّ َنْفِسي Kِ:َّ �لنَّْفَس َألَمَّاَ

بِّي َ  َّ:Kِ 
بِّي َ 
ِحَم َ َما  Kِّال   Oِو ِبالسُّ


ِحيٌم ﴾ (يوسف: ٥٤)َ 
َغُفوٌ

 شر@ �لكلما=:
 &ّما
ٌ�: �ألّماK: �لكثُ# �ألمر &مؤنثه 

�ّما�K (�ألقر�).
يُغمُّ �إلنسا* من   �لسوO: كل ما 
&من  &�ُألخر&ية  �لدنيوية   Kألمو�
�ألحو�E �لنفسية &�لبدنية &�خلاKجة 

يم  &فقد  &جاٍ�   Eٍما فو�0  من 

(�ملفر0�9). 

 :Cلتفسـ� 
 yًنقا yما �شدَّ ما تكو* فطر� �ألنبيا
&صفاyً. فسيدنا يوسف � يصّر� 
�لتظاهَر  بذلك  �قصد   ¯ بأ�  هنا 
�ما? �لناs بصالÅ &طهاÅK، &+منا 
�هللا   *� فعلت `لك ألكشف �م  
نقص  كل  من  �ملنـز�  هو  &حد� 
&عيب، &�نه ال َيَد{ �خلائنني �لذين 
لينجحو�   yلعد�� Kُُسَلُه  يناصبو* 
فعلته  ما  �فعل  فلم  مكائدهم.   {
تعالًيا &تباهًيا، &+منا إلظهاK عظمته 

و"ايتهم  عصمتهم  اهللا   aّيتو من  أن  للناس  وألبني 
ال يقدر أحد على إلقائهم ! املعصية. أما فيما يتعلق 
بنفسي فإنn معmف بأن النفس البشرية ال تقدر على 
شيء دون ر"ة اهللا، أي دون شرعه وهديه وفضله �،
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&ألبني  &تعا(،  سبحانه  &جالله 
�هللا عصمتهم  يتوّلى  من   *�  sللنا

ايتهم ال يقدK �حد على +لقائهم &
} �ملعصية. �ما فيما يتعلق بنفسي 
فإنÃ معتر¤ بأ* �لنفس �لبشرية ال 
 b� ،ة �هللا
K *&9 yعلى شي Kتقد
9&* شرعه &هديه &فضله �، بل 
 yا ال تنفك تأمر صاحبها بالسو�+
مر� بعد �خر¢، &+منا هو نوK �إل�ا? 
 Æلصر��  )+ يأخذ�   bلذ� &�لوحي 

�ملستقيم.
  لقد صّر� �لقرº* } موضع ºخر: 
﴿�لر
ن عّلم �لقرb� ﴾*º �* كال? 
صفة  بسبب   Eينـز +منا  تعا(  �هللا 
Kحم  ما  ﴿+ّال  فقوله  �لر
ن.  �هللا 
�إل�ية.  �لر
ة   )+  �Kشا+  ﴾ÁK
 ¯  �`+ �إلنسانية  �لفطر�   *� &�ملع� 
يصحبها �لوحي �إل�ي تصبح كمن 
ميشي على قمة جبٍل } ليلة حالكة 
�لسو�9، فتبقى �لفطر� �اصرً� بأنو�{ 
�ألخطاK &ترتكب خطًأ تلو �خلطأ. 
�لوحي  Çس  عليها  طلعت   �`+ �ما 
فعندئٍذ فقط تنفعها عيو�ا �لباطنية.

�لكرمي حالتني   *ºلقر� `كر  &لقد   
�أل&(  �لبشرية؛  للنفس  ُ�خريني 
﴿&ال   Eقا حيث  �للّو�مة  �لنفس 
(�لقيامة  �للو�مة﴾  بالنفس  �ُقسم 
�ملطمئنة  �لنفس  &�لثانية   .(٣

�ملذكو�K } قوله تعا(: ﴿يا �يتها 
Kبك   )+ �Kجعي  �ملطمئنة  �لنفس 
�Kضيًة مرضيًة﴾ (�لفجر ٢٨&٢٩). 
 "yبالسو �Kفاملر�9 من "�لنفس �ألما
�حلالة �لبد�ئية للنفس �لبشرية عندما 
�لوحي  طعم  `�قت  قد  تكو*  ال 
لفضله  &�Kثة  تكو*  &ال  �إل�ي، 

.�
 *�  Êبد�  Ãتع ال  �آلية   *� &�علم   
 yلنفس �لبشرية تعّلم صاحبها �لسو�
&�لشر 9&مË، أل* �لقرº* قد 9حض 
هذ� �لزعم } نفس هذ� �آلية بقوله: 
&ليس  ما Kحم ÁK﴾، كما  ﴿+ال 
 ،ËÌº يولد  �إلنسا*   *� منها  �ملر�9 
+` ليس �حلديث عن &ال9ته، &+منا 
عن حالته بعد �لوال�9 عندما تعلق 
به شو�ئب �لدنيا �لدنية. �ما حالته 
عند �لوال�9 فقد &صفها �هللا قائًال: 
�ننا   b� سّو�ها﴾..  &ما  ﴿&نفٍس 
ُنقسم بالنفس &مبا خلقناها عليه من 
5اEٍ &كماEٍ. فالو�قع �* �هللا تعا( 
قد خلق نفس �إلنسا* بفطرٍ� بريئٍة 
 Åعيب &+¾، &لكنه عندما يأ b� من
+( �لدنيا ُيلّوثها بتأث# �آلخرين، �ما 
بريئة  تبقى   Íُّللَتَلو يعّرضها   ¯ �`+
&�لنقائص.  �لعيو�  من  سليمة 
تذكر  ال  �آلية  فإ*   Kباالختصا&
&ال9ته،  عند  �إلنسا*  نفس  حالة 

&+منا تتحدÍ عّما تكو* عليه بعد 
�* تشوֲדا شو�ئب �لدنيا.  

 ﴾ÁK Kحم  ما  ﴿+ّال  قوله  �ما   
 ÁK ها
K فتقدير�: +ّال �لنفس �ل�
�لنفس   b�  ..yبالسو تأمر  ال  فإ�ا 
 .Êبد�  yبالسو تأمر  �ل� ال  �ملطمئنة 
&�ملر�9  (من)  مبع�  (ما)  تكو*   &�
+ّال �لذb ير
ه �هللا؛ �b �* �لذين 
ير
هم Kبُّهم ال ينصاعو* لنفوسهم 
�ألما�K، �ما غ#هم فيقعو* فريسة 
 yجماִדا.  �& �* تكو* (+ّال) �ستثنا�
منقطعË، &(ما) مصدKية، &�ملر�9 �* 
فكأ*   .yيشا من  بر
ته  ينقذ  �هللا 
 Íلثالثة تش# +( ثال� هذ� �ملعا� 

 :sعليها �لنا iوl 0جاK9
&;ًال: َمْن تتطهر نفوسهم كلية فال 
تأمرهم بالسوy �بًد�، &هم �صحا� 

�لدKجة �لعليا.
&+منا  كمثلهم،  ليسو�  من  ;ثانًيا: 
تأمرهم نفوسهم بالسوy، لكنها ال 
تتغلب عليهم، &هم �حلائز&* على 

�لدKجة �لوسطى.
K9جًة،  �9ناهم  كانو�  من  ;ثالًثا: 
 yهم �لذين تأمرهم نفوسهم بالسو&

ة K *� فيخضعو* �ا، +ال ،Ê#كث
&تأخذ  تتد�Kكهم  �لو�سعة  �هللا 

.wبأيديهم +( �لتوبة &�خلال
  �ما قوله ﴿+* ÁK غفوK Kحيم﴾ 
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فصّر� به يوسف +منا �نا عبٌد لر� 
غفوK Kحيم، &من &�جÏ �* �ستر 
&لكن  �م،  &�غفر   sلنا� `نو� 
بعظمة  متسُّ  كانت  هنا  �لقضية 
�ستطع   ¯ &لذلك  &جالله  �هللا 

�لسكو0.

ِبِه  �ْئُتوِني  �ْلَمِلُك   Wََقا;َ﴿
َكلََّمُه  ا  َفَلمَّ ِلَنْفِسي  َ&ْسَتْخِلْصُه 
َقاKِ Wَنََّك �ْلَيْوَ] َلَدْيَنا َمِكٌني َ&ِمٌني﴾ 

(يوسف: ٥٥)
  

شر@ �لكلمـا=:
�لرجل:  �ستخلَص  &ستخِلْصه: 
بسريرته).   b�) بُدْخُلِله  �ختصه 
 .�Kختا�  :yلشي� &�ستخلص 

(�ألقر�)
�لسلطا*  عند  فالٌ*  مُكن  مكني: 
 Kصا& &�Kتفع  عند�  عُظم  مكانة: 

`� منـزلة. (�ألقر�)
 

 :Cلتفسـ� 
تأنيًبا  هذ�  بقوله  �مللك  &ّجه  لقد 
لطيًفا للعزيز �لذb كا* يوسف } 
 K ِلَم َلم ُتقدِّ بيته، &كأنه يقوE له: 
هذ� �لشخص �لعظيم حق �لتقدير، 
ليناE حقه   Ãقربه م� فاآل* سو¤ 

من �لتقدير &�لتكرمي.
قبل  �مللك  من  �لتقدير  هذ�  &كا* 
�للقاy بيوسف، &لكنه عندما �جتمع 
قبل،   b` من  �كثر  به  ُ�عجب  به 
فقاE له: ستحظى مبÑلة خاصة } 

بالطي. 
 Ãن� b� ﴾كما طمأنه بقوله: ﴿�مني
ك قط } �مانتك، كما سنثق  ¯ �شُّ

بك كل �لثقة } �ملستقبل �يًضا.
 Eمللك قا� *� ��K9 } �لتوK& لقد 
 yله كل شي َسَيَهب  �نه  ليوسف: 
+ّال كرسيه &تاجه، &�عطا�  �ملركب 
�لتا� ملركبه، &�علن } �لبال9: �نه 
(�لتكوين٤١:  عليها.  �لثا�  �حلاكم 

 .(٤٠
  

َخـَز�ِئِن  َعَلى  �ْجَعـْلِني   Wََقا﴿
َعِليٌم﴾  َحِفيـٌظ  Kِنِّي   bِ
�ْألَْ

(يوسف: ٥٦) 

 :Cلتفسـ�
 �`+ �نه   � يوسف  سيدنا  فّكر 
فسو¤  �مللك   y�Ki& Kئيس   Kصا
يقع } �ملشاكل كّل يو?، &كذلك 
+`� تّو( غُ#� منصب &�K�i �ملالية 
 Kألمو� &يفسد  هذ�  lسد�  فقد 
ليلقي  عمًد�  للبال9  �القتصا9ية 
 :Eيقو& يوسف  على  بالالئمة 
�مللك  لر²يا  يوسف  تعب#  كا* 
باطًال، &لذلك كلِّه �عر� يوسف 

 لقد اعmض البعض قائًال: ليس من املستحب أن 
يطلب اإلنسان منصبًا من املناصب، فلماذا طلب 

سيدنا يوسف هذا املنصب؟

تنازل  وإمنا  الواقع،   ! منصبًا  يسأل   | أنه  واجلواب 
منصب  يقّلَده  أن  يريد  كان  امللك  ألن  استحقه  عّما 
الوزارة العظمى، ولكنه اعتذر قائًال: أَودُّ أن تسمح * 

باإلشراف على ما يتعلق باجملاعة ال� تهددنا.
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التقوى

يباشر   *�  { Kغبته  عن  للملك 
بنفسه �إلشر�¤ على �قتصا9 �لبال9 

&خزينتها. 
 Eميكن �* نتلقنه من قو sٌK9 هنا&
قا?   �`+ �نه  &هو  �ال  هذ�،  يوسف 
�حد بد�Kسة &�طيط مشر&{ من 
فهو  لتنفيذ�  �هًال  &كا*  �ملشاKيع 
عليه  لإلشر�¤  &�ألفضل  �ألحق 

&�ب �* ُيعهَد تنفيُذ� +ليه. 
 لقد �عتر¨ �لبعض قائًال: ليس من 
 Ëملستحب �* يطلب �إلنسا* منصب�
سيدنا  طلب  فلما`�  �ملناصب،  من 
&�جلو��  �ملنصب؟  هذ�  يوسف 
�لو�قع،   {  Ëمنصب  Eيسأ  ¯ �نه 
&+منا تناEi عّما �ستحقه أل* �مللك 
 �K�iكا* يريد �* يقّلَد� منصب �لو
 ُّ9&َ� قائًال:   Kعتذ� &لكنه  �لعظمى، 
ما  على  باإلشر�¤   � تسمح   *�

يتعلق باملجاعة �ل� ִדد9نا.

 bِ
نَّا ِلُيوُسَف ِفي �ْألَْ ﴿َ;َكَذِلَك َمكَّ
ُنِصيُب   Oَُيَشا َحْيُث  ِمْنَها   &ُ َيَتَبوَّ
َ&ْجَر  ُنِضيُع  َ;َال   Oَُنَشا َمْن  ِبَرْحَمِتَنا 

�ْلُمْحِسِنَني﴾  (يوسف: ٥٧)
 

شر@ �لكلما=:
َيتبّوُ&: تبوَ� �ملكا*: ��ذ� �لًة &�قا? 

به (�ألقر�).
(�ألقر�).  �لثو��  �ألجر:  &جر: 
�ألجر &�ُألجر� ما يعو9 من ثو�� 
~و  �خر&ًيا   &� كا*  9نيوًيا  �لعمل 
على  +ال   bجر�  *ْ+﴿ تعا(:  قوله 
�هللا﴾ &قوله تعا( ﴿ºتينا� �جر� } 

�لدنيا﴾ (�ملفر0�9). 

 :Cلتفسـ�
كر �هللا تعا( هنا متكَني يوسف  لقد̀ 
Kقم  �آلية   { &كذلك   ¨Kأل�  {
(٢٢)، &لكنه �9Kفه هنالك بقوله: 
�ألحا9يث﴾  تأ&يل  من  ﴿لنعّلمه 
عندئٍذ  عليه  كا*  �نه   )+  �ًKشا+
لُيسَبر   0�Kالختبا�& باملحن  مير   *�
بعد `كر   Eقا فقد  هنا  �ما   ،�Kُغو
من  بر
تنا  ﴿ُنصيب  �لتمكني 
قد   �Kختبا� iمن   *� ليبني   ﴾yنشا
�لعز�  له  مضى &�نتهى، فقد &هبنا 
بل  �نة،   bبعدها أل يتعر¨  &لن 

تنا K �9ئًما } ظل يعيش  سو¤ 

&نعمتنا. 
¾ قاE: ﴿&ال نضيع �جر �ملحسنني﴾ 
�b �* من كا* �سًنا +( �خللق ال 
تعا(  كقوله  &`لك  �جر�،  يضا{ 
 { فيمكُث   sلنا� ينفع  ما  ﴿&�ما 

�ألK¨﴾ (�لرعد : ١٨). 
قد  هنا  (�ملحسنني)  كلمة  &لكن 

�ملقرَّبو*   b�  ،wخا مبع�  تكو* 
خاصة  صلة  �م  �لذين  �هللا   )+
�حلديث   {  9K& فقد   .� برֲדم 
�لشريف عن عائشة Kضي �هللا عنها 
�إلحسا*؟  ما  ُسئل:   �  Ïلن�  *�
ينبغي.  كما  Kبك  تعبد   *�  :Eقا
 � Ïلن� Eية �* شخًصا سأ�&K {&
�هللا  تعبد   *�"  :Eفقا عن �إلحسا* 
كأنك تر��، فإ* ¯ تكن تر�� فإنه 

ير�c". (�لبخاbK،�إلميا*).
    

�ملماثلة �لر�بعة عشر� 
بد�&�   � يوسف  +خو�   *� كما 
من  ير¢  كا*  ما  على  lسد&نه 
من  فطر9&�  عظيم،  باهر  مستقبل 
�هللا  &لكّن  &ُيخز¢،   Eلُيذ �لبيت 
قا?  عظيًما، كذلك  +كر�ًما  �كرمه 
&طنه  من   �  Ïلن� بطر9   yألعد��
�هللا  &لكن  &��و�*،   bَخلز� ل#¢ 

تعا( �9�i } �ملدينة عًز� &شرًفا. 
�لعز�   *� &هو  فاKًقا،   cهنا  َّ*� +ال 
�ل� نا�ا سيدنا يوسف �̄  تكن 
بطريق مباشر بل بو�سطة �مللك، �ما 
�لنÏ � فكّرمه �هللا تكرميًا مباشًر�، 
+` ºتا� حكومة مستقلة &جعله ملًكا 
نفسه   Qلفر� &هذ�  �لعر�.  على 
يوجد بني �لنبيني �لكرَميني- عليهما 

�لسال?- مكانًة &مقاًما.
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﴿َ;َألَْجُر �آلِخَرِ� َخْيٌر ِللَِّذيَن kَمُنو� 
َ;َكاُنو� َيتَُّقوَ:﴾   (يوسف: ٥٨)  

        
 :Cلتفسـ� 

�لدنيا  بنعم  عليهم  نتفضل  �ننا   b�
َيَد{  ال  �هللا   *� يعرفو�  لكي  �يًضا 
&¼ز&*،  يذّلو*   �yليا&�&  �yنبيا�
&لكن �ألجر �حلقيقي هو ما يكو* 
} �آلخر�، ألنه �فضل من نعم �لدنيا 

كلها.

َفَدَخُلو�  ُيوُسَف  Kِْخَوُ�   Oََجا;َ﴿
ُمْنِكُر;َ:﴾   َلُه  َ;ُهْم  َفَعَرَفُهْم  َعَلْيِه 

(يوسف: ٥٩)     

شر@ �لكلما=:
ضدُّ  �لبيت:  9خل  عليه:  �خلو� 
 �K�i فال*:  على  &9خل  خر½، 

(�ألقر�).
جِهلـه  �نـكـر�:  منكر;:: 

(�ألقر�). 

 :Cلتفسـ� 
تعا(  قوله   { �ملفسر&*   Eقا
﴿فعرفهم &هم له ُمنكر&*﴾ ��م ¯ 
عندما  طر9&�  يوسف أل�م  يعرفو� 
كا* صغً#�، �ما �آل* فكانت حليته 

قد نبتت &هيئته قد تغ#0 (تفس# 
 .(biلر��

&لكK� Ã¢ �* هذ� ليس مما يستحق 
 �Kلكرمي، بل هو +شا� *ºلذكر } �لقر�
�لتآمر عليه:  +( ما قاE +خوته عند 
﴿¼ُل لكم &جُه �بيكم &تكونو� من 
بعد� قوًما صاحلني﴾. فكانو� يظنو* 
بينهم  من  يوسف  طر9&�   �`+ ��م 
ما  &لكن  عزً�.  يز9�9&*  فسو¤ 
حدÍ هو �لعكس، +` �Kتقى يوسف 
 Eسلم �ملجد &�لشر¤ سريًعا خال {
ُيكتب   ¯ بينما  هذ�،  �لغيا�  فتر� 
فما   ،K9هاi�  b� &ال  Kقي   b� �م 

�ستطاعو� �* يعرفو�. 

�ملماثلة �خلامسة عشر�
 ¯  � يوسف  +خو�   *� فكما 
&شر¤،  عز  من  ناله  ما  يصّدقو� 
كذلك �نبهر قو? �لنÏ � مما حّققه 

َبعث  فعندما   .K9هاi�& Kقي  من 
�لنÏ � �لرسائل +( �مللوc &صلت 
 Kطو�Cإلم� هرقل   )+ Kسالته 
قر�yִדا  من  فتحّير  بالشا?،  �لر&مي 
 bلذ� هذ�  من  حاشيته:   Eسأ&
قالو�:  �لشجاعة؟   ֲדذ�   Ãاطب¼
 .Ïجل من �لعر� يزعم �نه نK هذ�
 Ïلن�  Eعن �حو� bبالتحر فأمرهم 
�. &تز�من `لك &جوÁ� 9 سفيا* 
قريش،   Kكب من جتاK { ?بالشا
�لس   )+ &�صحابه  هو  فُأحضر 
 *� هرقل  عر¤  &عندما  �مللك. 
 Eعيمهم قّربه +ليه &قاi *با سفيا�
Öاطًبا �صحابه: +� سائل هذ� عن 
بو�  فكذِّ  Ãَكَذَب فإ*  �لرجل،  `لك 
 �  Ïلن� عن  سأله   ¾  .Kلفو� على 
عد� �سئلة هامة، &ال يز�E حو�K×ا 
ميّثل ºية عظيمة خالد� على صدقه 
�. &مما سأله: هل كا* �حٌد من 

العـزة ال� نا�ا سـيدنا يوسـف � | تكن بطريق 
مباشـر بل بواسـطة امللـك، أمـا النـ� � فكّرمه 
اهللا تكرًميـا مباشـًرا، إذ آتاه حكومة مسـتقلة وجعله 
ملـًكا على العـرب. وهـذا الفرق نفسـه يوجد بني 
النبيـني الكرَميني- عليهما السـالم- مكانـًة ومقاًما.
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التقوى

ºبائه مِلًكا حØ يقاK :Eجل يطلب 
ال.  سفيا*:  �بو   Eقا �بيه؟  ُملك 
بالكذ�  تتهمونه  قاE: هل كنتم 
 :Eال. قا:E؟ قاEما قا Eقبل �* يقو
فهل يغدK عهدÊ؟ قاE: ال، &لكننا 
} مد� (�b فترِ� هدنة &صلح) ال 
 Eما هو فاعل فيها- &يقو bKند
�بو سفيا*: هذ� كل ما �ستطعت 
�* �9ّسه ضد �لنÏ � } حديثي 
 -Áصحا�  Ãيكّذب  *� Öافة 
 ?� يتبعونه   sلنا� ��شر�ُ¤   :Eفقا
ضعفا²هم.  بل   :Eقا ضعفا²هم؟ 
تقوله  ما  كا*  فإ*  هرقل:   Eفقا
قدميَّ  موضَع  فسيملك   Ëحق
هاتني. `لك �نه كانت } �لكتب 
�لسما&ية �نباy بأ* خامت �لنبيني � 
فحينما  �لشا?.  بال9  يفتح  سو¤ 
قاE هذ�: �Kتفعت �ألصو�0 عند� 

&كثر �لصخب.    
 Eفخرَ½ �بو سفيا* من عند� &قا
َ�مُر  َ�ِمَر  لقد  متعجًبا:  ألصحابه 
 Ãكبشَة! +نه ¼افه مِلُك ب Á� بِن�
  ̄b� .(لوحي�،bKلبخا�) ألصفر�
نعر¤ عظمة �مد  +ال �آل*، فهو 

.�Kعز &�كر? مما كنا نتصو�
&�بوكبشة كا* Kجًال من خز�عة 
�أل&ثا*،  عبا�9   { قريًشا  خالف 
&كانو�  �لنجو?،  عبا�9   { &بد� 

كبشة   Á�  )+  �  Ïلن� ينسبو* 
�حتقاyً�K9i�& �Kً، حيث ترc 9ين 
ºبائه، &كأنه�  كا* �بًنا K&حانًيا 

ألÁ كبشة.
 yهؤال يصُح   ¯  Kباالختـصا&
بعدما  +ال  سباִדم  من  �لقرشيو* 
&بد&نه  �لشا?،   {  �&�K ما   �&�K

شر@ �لكلما=: 
 �`+ جتهيًز�  �لقو?  جّهز  جّهزهم: 
&جتهيز  للسفر.  Úهاiهم  تكّلف 
lتا½  ما  &+عد�9  حتميله   :biلغا�
�مليت   iِجها& غز&�.   { +ليه 
lتاجو*  ما  &�ملسافر:   s&لعر�&

+ليه (�لتا½).
&�كتاله  �لطعاَ? كيًال   Eكا �لكيُل: 
 sلنا� على  &�كتالو�  &�حد.  مبعً� 
 Eقا ألنفسهم.  منهم  �كتالو�   b�
 Eقا&  ،sلنا� من  معنا�:  ثعلب: 
منه.  �خذ0  عليه:  �كتلت  غ#�: 
�آلخذ   Eكتا�& �ملعطي   Eكا :Eيقا
&�لكيل  له.  &َكاله  طعاًما  &َكاَله 
كا*  حديًد�  به  كيل  ما  &�ِملْكَيل: 
�& خشًبا. &كاE �لد�Kهم: &iَنها. 

كل ما ُ&iَِ* فقد ِكْيَل (�لتا½).

 :Cلتفسـ�
 � يوسف  بأ*   ��Kلتو�  Eتقو
ظن �* +خوته جو�سيس &هّد9هم 
قائال: "�حِضر&� �خاكم �لصغ# +ّ� 
بل  جو�سيس  لستم  �نكم  فأعر¤ 
 .(٣٤  :٤٢ (�لتكوين   "yمنا� �نتم 
عاملهم  �نه  ¼Cنا   *ºلقر� &لكن 
 Kمعاملًة طيبًة &شجعهم على �حلضو

بأخيهم } �ملر� �لقا9مة.
من �ملمكن �* يوسف عندما &ّجه 

فقال هرقل: فإن كان 
ما تقوله حقًا فسيملك 

موضَع قدميَّ هاتني

ما كانو� ليفطنو� -&هم } مكة- 
 � Ïللمكانة �لسامية �ل� كا* �لن
حائًز� عليها. �ما هو فكا* يعر¤ 

قدKهم &حقيقتهم.

 Wََقا ِبَجَهاِ�ِهْم  َجهََّزُهْم  ا  ﴿َ;َلمَّ
َ&َال  َ&ِبيُكْم  ِمْن  َلُكْم   tٍِبَأ �ْئُتوِني 
َخْيُر  َ;َ&َنا  �ْلَكْيَل  ُ&;ِفي  َ&نِّي  َتَرْ;َ: 
َفَال  ِبِه  َتْأُتوِني  َلْم  َفِإْ:  �ْلُمْنِزِلَني* 
َتْقَرُبوِ:﴾  َ;ال  ِعْنِد5  َلُكْم  َكْيَل 

(يوسف: ٦٠&٦١)  
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&�فر�9  �بيه  عن  كث#�  �سئلة  +ليهم 
�لعائلة �آلخرين ليطمئن عليهم، ظّن 
&يعتCهم  فيهم  يشك  �نه  +خوته 
 *�  Ïبن يليق  فال  &+ّال  جو�سيس، 
يّتهمهم باجلاسوسية &قد عر¤ ��م 
+خوته، أل* هذ� نوٌ{ من �لكذ�. 
نقلت  قد   ��Kلتو�  *�  bعند b�فالر
�لظن �لناشئ } نفوs +خوته، &ليس 
 Eألمر �لو�قع. ¾ +نه من غ# �ملعقو�
�* يعتCهم يوسف جو�سيس +`� ¯ 

ُيحضر&� �خاهم �لصغ#. 

َ;Kِنَّا   zَُبا&َ َعْنُه  َسُنَر�ِ;ُ�  ﴿َقاُلو� 
َلَفاِعُلوَ:﴾ (يوسف: ٦٢)

     
 شر@ �لكلما=:

�لكلما0  شر�  (�نظر  سنر�;�: 
لآلية Kقم ٢٤).

:Cلتفسـ� 
+* �لسيئة �لو�حد� تولِّد سيئا0ٍ �خر¢. 
فعندما �تبع +خو� يوسف سبيل �إل¾ 
حديثهم.  &قُبح  �فكاKهم  َفُسَد0 
�نظر&� +( جساKִדم �لوقحة +` قالو�: 
لفاعلو*﴾،  &+نا  �با�  عنه  ﴿سنر�&9 
�م،   Ëب� يكن    ¯ يعقو�  &كأ*َّ 
&تسفيهه  خد�عه  على  �لعز?  فعقد&� 

حØ يرسل معهم �بنه �لصغ#.

�ْجَعـُلو�  ِلِفـْتَياِنـِه   Wََقـا;َ﴿
ِبَضـاَعَتُهْم ِفي ِ
َحاِلِهْم َلَعلَُّهـْم 
Kَِلى  �ْنَقَلُبو�   �0َKِ َيْعِرُفـوَنَهـا 
َيْرِجُعـوَ:﴾   َلَعلَّـُهْم  َ&ْهِلِهْم 

(يوسف: ٦٣)   

 شر@ �لكلما=:
Kَْحل،  5ع   Eلِرحا� 
حا�م: 
من  �صغر  للبع#  مركٌب  &�لرحُل 
تستصحبه  ما  &�لرحل  �لقتب. 
ُيطلـق  &قـد   ،Íألثـا� من 
&�جلر��   Eكالِعد  yلِوعـا� على 

(�ألقر�).
 

 :Cلتفسـ� 
 Cمتسك يوسف � بأهد�� �لص
�لرقة  مقا&ًما  �هللا،  ألمر  �متثاًال 
قلبه  مبجامع  �خذ0  �ل�  �لشديد� 
بر²ية +خوته بطبيعة �حلاE، +ّال �* 
+ليهم   bلُيسد 9فعه   bلفطر� حبه 
فر9ّ  مغـاK9ִדم،  عند  معر&ًفا 
9فعـو�   bلذ� �لثمـن  +ليـهم 

للصفقة.
  &هذ� ال يعÃ �نه � خا* } 
فقد  كّال،  �مللكية.  �خلزينة   Eمو��
يتقلد منصب  كا* سيدنا يوسف 
�لوiير  على  يصعب  &ال   ،�K�iلو�

�لثمن  &يدفع  ما�م  +ليهم  ير9ّ   *�
من جيبه نيابًة عنهم.

�مًر�  لنا  يكشف   Í9حلا� هذ�    
+منا   sلنا� +صال�   *� هو  هاًما 
يتأّتى مبعاملٍة تكو* ما بني �خلو¤ 
خوَّفهـم   � فإنه   .yلرجـا�&
ֲדذ�  +ليه  حّببهـم  &�آل*  �&ًال، 
كل   { +ليه  يرجعو�  لكي  ��دية 

.Eحا
�ما قوله تعا( ﴿لعلهم يعرفو�ا﴾ 
فليس �ملر�9 منه �* يعرفو� بضاعتهم 
+` �لبضاعة كانت �م &كا* ال بّد 
�* يعرفوها، بل ضم# (ها) �Kجع 
+( معاملته �لطيبة َلُهم &+( معر&فه 

�لذb صنعه ֲדم.

 �ملماثلة �لسا�سة عشر�
 yلقد كا* يوسف � تو�ًقا للقا 
كو�م  Kغم  �خر¢  مر�  +خوته 
 �  Ïلن� كا*  كذلك  له،   yًعد��
 :Eقا& تعا(  �هللا  خاطبه  حيث 
ال   *� نفسك  باخع  ﴿لعلك 
 .(٤:yلشعر��) مؤمنني﴾  يكونو� 
له  يكّن  مبا  ِعلمه  �لرغم من  فعلى 
�هل مكة من عد�yٍ شديد فإنه ¯ 
ُير9 هالكهم، بل كا* يتم� �9ئًما 
+ليه  ينضمو�   *� &بكل شد� &قو� 

مؤمنني. 


