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 حضر� مر~� بش� �لدين �مو6 �
د
�ملصلح �ملوعو6 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما= �ملهد9 "�ملسيح �ملوعو6 �

:�"J6 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

العربية أمُّ األلسنةالعربية أمُّ األلسنة

ســـو
� يوســـف

��ثنتا  مائة  �لبسملة  مع  �هي  مكية 
عشر� -ية ��ثنا عشر 
كوًعا.

معظم  عند  مكية  يوسف   �Jسو
�لصحابة Jضي �هللا عنهم، )ال �& �بن 
عبا� "قتا�6 يريا& �& �Jبًعا من �ياִדا 

�أل"% َمدنية (�لقرط¯).

قبلها  مبا  عالقتها  �ما  �لتر�بط: 
قد  تعا%  �هللا   &� فهي   Jلسو� من 
ًز� على  حتد§ � سو�J يونس مركِّ
"±ا  �لبشر:  مع  سنته  من  جانبني 
�لعقاo "�لر
ة. � فّصـل جانب 
"�آل&  هو6،   �Jسو  �  oلعـقا�
يفّصـل  يوسـف -   �Jسو � -

جانب �لر
ة.
"قد حتد§ عن موضوw �لعقاo قبل 
 � Cلرسو� eة أل& �عد�
موضوw �لر
�لطريق، حيث  كانو� سيعاَملو& ֲדذ� 
جند �نه عندما حا& جز�²هم عاَقَبهم 
�هللا �"ًال، � ´لهم بر
ته "غفر ªم 

� �خر حيا� �لن¯ �.
ملا كا& �لرسوC � �فضل Jسل �هللا 
�لسال=  عليهم  2يًعا   eألنبيا� "خامت 
كما  �لدنيا   � معاJضيه  �هللا  عاَمَل 
حيث  �لقيامة،  يو=  �لنا�  سيعامل 
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سيلقي باملجرمني � �جلحيم �"ًال، � 
¶رجهم منها  "يدخلهم �جلنة � �خر 

.xملطا�
بأ·ا  �خو�ִדا  َعن   �Jلسو� هذ�  متتا~ 
بياًنا  "�حد  حا6§  بيا&  على  ترّكز 
 Jلسو� من  بينما جند غ�ها  مفصًال، 
تقتبس �جز�e من ش¨ �ألحد�§ لبيا& 
 xالختال� هذ�  "يرجع   .wملوضو�
)% تشابه كب� بني حيا� �لن¯ "حيا� 
سيدنا يوسف عليهما �لسال= � كل 
�هللا حيا�  فسر6  "تفاصيلها.  جزئياִדا 
بذلك  لينبئ  تفصيلًيا  سر�6ً   يوسف 
�ّ& �لرسوC �لكرمي � َسَيمّر � حياته 
�لقا6مة بظر"x كال¬ مّر ֲדا يوسف 

.�
كما نالحظ �نه � سو�J يونس ^كر 

ته، "�ما J على Cهللا حا6ثته كمثا�
لبيا&  يوسف  حا6ثة   Jختا� فقد  هنا 
"هذ�  مفصًال.  بياًنا  �لو�سعة  
ته J
يرجع )% عد� �سباo منها: ما سبق 
يونس  سيدنا  حا6§   &� ِمن  ^كر� 
�لكرمي  �لن¯  "بني  بينه  �ملماثلة  يبني 
 Pلتطر�  &"6 فقط   ��ملص حيث  من 
�لتفصيلي )% ما سيقع للن¯ قبل ^لك 
سيدنا  حا6§  "لكن  �حد�§،  من 
 � بينهما  �ملماثلة  يوضح  ال  يوسف 
ما  �يًضا  يبني  بل  فحسب،   ��ملص
�أل"%  �لفتر�   �  � للن¯  سيحصل 

من بعثته.
�لثا� هو �& حا6§ يونس  "�لسبب 
�لشعبني  بني  �لتشابه  لنا عن  يكشف 
َي قو=  فيما يتعلق مبص�±ا حيث ُنجِّ
�خر   � �ªال`  من   � �لكرمي  �لن¯ 
�ألمر مثلما حصل بقو= يونس �. 
"لكن حا6§ يوسف �  يكشف 
عن تشابه �خر �يًضا بني �لنبيني هو �& 
�سر� يوسف قد جنو� على يد� هو، 
�لعا=  �لعفو  عن  �إلعال&  مت  كذلك 
للكفاJ يو= فتح مكة بلسا& �لن¯ �. 
ألنه  يونس،  لسيدنا  يتيسر   ¡ "هذ� 
من  قومه  جنا�  عن  بلسانه  يعلن   ¡
�ªال`، ")منا �علنها �هللا بنفسه "بفعله 

هو سبحانه "تعا%.

﴿ِبْسـِم �ِهللا �لرَّْحَمـِن �لرَِّحيـِم*
�ْلُمِبِني﴾ �ْلِكَتـاِ=  -َياُ<  ِتْلَك  �لر 

 (يوسف: ١ "٢)

 :Bلتفسـ�
)& قوله تعا% (�لر) يع¿ فيما يعنيه: 

.¥J� نا �هللا�
"�علم �& موضوw هذ� �لسو�J �يضا 
يد"J حو²J Cية �هللا ألحو�C �نبيائه. 
فقد بني �هللا بقوله هذ� �& �حو�C هذ� 
يوسف،   Cألحو� مشاֲדة   Cلرسو�
 Jعتبا�  Àملستسا�  �غ من  كا&  فإ^� 
يوسف مفترًيا قبل ظهوJ عاقبة �مر� 
فكيف ُيستساÀ )^& �& ُيرمى �مد 
 .��� باالفتر�e قبل �نكشاx مص

"قد جاe باسم )شا�J للبعيد (تلك) 
 �Jما يوجد � هذ� �لسو %( �ليش
هذ�  تر"&  �نكم  "�ملر�6   ،eنبا� من 
 ،wلوقو� �9 مستحيلة  بعيد�   eألنبا�
"لكنها سوx تتحقق حتًما � يو= 

من �أليا=.
(�ملبني)  بأنه   oلكتا� "صف  لقد 
ليعلن �نه كتاo كامل � ^�ته حيث 

فسـرد اهللا حياة يوسـف سـرًدا  تفصيلًيا لينبئ 
بذلـك أّن الرسـول الكـرمي � َسـَيمّر ! حياتـه 
القادمـة بظـروف كالـq مـّر بها يوسـف �.
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)نه غ¿ٌّ باأل6لة "�ل�Aهني �لد�لة على 
صدP ما يّدعي به 6"& �حلاجة )% 
�6لة من �خلاÂJ، "�نه ليس بو�ضح 
يبني  )نه  بل  نفسه فحسب،  بّين � 
�لكتب   �  6J" ما  حقيقة  �يًضا 
�لسابقة من �موJ غامضة �" خاطئة.

 - �لكرمي  �لقر�&  6حض  "قد 
ما   - �لكلمة  هذ�  باستخد�= 
من  �ملستقبل   � ضد�   Jسيثا كا& 
ما  مع   ÃJيتعا بأنه  �عتر�ضا- 
�لسابقة عن �حد�§  �لكتب  تذكر� 
بأ&  هنا  �هللا  "ضح  فقد  �ملاضي. 
 J�6 � �ألسفاJلو�� eتصحيح �ألخطا
�ملاضية هو من صميم "�جب �لقر�& 
�لكرمي، فكيف ال ¶الفها � بعض 

�ألموJ؟ 
�نه قد قاC � "صف  مع �ملالحظة 
بينما  (�ملبني)،  بأنه  هنا   oلكتا�
قد  �ياته  بأ&  هو6   �Jَصَفه � سو"َ
 � �قتبس  �نه  ^لك  لت﴾،  ﴿ُفصِّ
 ���قتباسا- Äتلفة قص سو�J هو6 
تدليًال  �ملاضي،  �حد�§  ش¨  من 
فكانت   ،�  Cلرسو�  Pصد على 
�لكلمة �ملالئمة لذلك هي (ُفّصلت)، 
)^ يع¿ �لتفصيل جعَل �لشيe فصوًال 
هنا  "�ما  منفصلة.  متمايز�   eجز��"
فكا&  طويًال،  "�حًد�  حا6ًثا  فَسَر6َ 
(�ملبني)  هو  لذلك  �ملناسب   ��لتعب

"�لتفصيل  �لشر¤   Åمع فيه  �لذ9 
"�لتوضيح.

 &�  %( (�ملبني)  بكلمة   Jشا� كما 
 ÂتاÆ لقر�& �لكرمي قد بّين كل ما�
)ليه �إلنسا& للوصاC باهللا تعا% من 
تشريع Çا"9 "ُخلق فاضل "�عتقا6 

.Jها من �ألمو�سليم "غ

َلَعلَُّكْم  َعَرِبيًّا  ُقْر-ًنا   IُْنَزْلَناKَ ﴿Lِنَّا 
َتْعِقُلوOَ﴾ (يوسف: ٣)

شرQ �لكلما<:
َعَربيًّا: �لعرÊُّ ِنسبة )% �لعرo، "هو 
 oَعَر من  مشبهة  "ِصفة   Jمصد
"ُتطلق  َعرًبا.   oيعُر  oعُر"  oيعَر
"على  �لعربية  �جلزير�  على  �لكلمة 
شعبها �ألصلي �لقدمي. يقاC: َعَرَبِت 
"فسد-.   -�تغ  :Ëَعَرب �ملعد� 
"بقي  "غفر  ُنكس  �جلر¤:   oََعَر"
 oَتقيَّح. "َعَر" =َّJ؛ توeAثر� بعد �ل�

�لرجل: فسد- معدته؛ َنِشَط؛ َفُصَح 
 .  oٌَعر فهو  لسانه،   � لكنة  بعد 

(oألقر�) لنهُر: َغَمَر� oََعَر"
 (oعر) من  �الشتقاقا-  فجميع 
"�لكثر�،   eالمتال� معا�  على   Cتد
 ،oَعَر هي:  منه  �ملشّبهة  "�لصفة 
 ،Êَّعَر هو:  منه   oملنسو� "�السم 
�9 �ملمتلئ جّدÎ، مع �لعلم �& �لنسبة 
كقوªم  �ملبالغة   Åمع تعطي  �يضا 
من  "(عبقر9ّ)  
ر، � من  
ر9ّ) َ�َ)

َعبَقر.
َعَربًيا)  (قر�ًنا  تعا%  قوله  فاملر�6 من 
 xJباملعا  Îجّد غّ¿   oكتا �نه 
ميتلئ  )منا   oلكتا� أل&  "�ملعا�، 
توصف  "عندما  "�ملفاهيم.  بالعلو= 
مفر�6ִדا   &� فاملر�6  عربية  بأ·ا  �للغة 

غزير� �ملعا� "�سعة �ملفاهيم.
َعَربًيا  كا&  َعَرًبا:  �لرجل   oََعُر"
�للسا&:   oَيلحن؛ "َعُر خالًصا "¡ 
بالعربية "كا& عربًيا فصيًحا.  تكلم 

فقـد وضـح اهللا هنـا بـأن تصحيـح األخطاء 
الواردة ! األسـفار املاضية هـو من صميم واجب 
القرآن الكرمي، فكيـف ال xالفها ! بعض األمور؟ 
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منه  �ملشبهة  "�لصفة   .(oألقر�)
�لنسبة   eيا )ليها  �ضفنا   �^("  ،oَعَر
�لذ9 يكو&  (َعَربيًّا).. �9  �صبحت 
فصيح �لكال= للغاية بريًئا من �لّلحن 

�" �لّلكنة متاًما.
مشتقا-  من   Åملع� هذ�  "يتأكد 
 oَخر¥ للكلمة حيث يقولو&: �عَر�
�باَنه "�فَصَحه. "�عَرoَ عن   :eَلشي�
حاجته: �با& عنها، "�عَرoَ كالمه: 
 .oَحّسَنه "�فَصَح "¡ يلحن � �إلعر�
  .(oألقر�) جته: �فَصَح ֲדاÐ oَعَر�"
�ملفِصُح،   :ُّÊلعر� �لر�غب:   Cقا"

"�إلعر�oُ: �لبياُ& (�ملفر�6-)
"بناeً على هذ� �ملعÅ، فاملر�6 من قوله 
 xسو oتعا% (قر�ًنا عربًيا) �نه كتا
ُيقر� كثً�� "على �لد"�=، "�& مطالبه 

"�ضحة مقر"نة باأل6لة "�ل�Aهني.

 :Bلتفسـ�
ُ�خريني  ميزتني  هنا  �هللا  ^كر  لقد 
للقر�& �لكرمي ^كًر� لطيًفا، فقد Çّا� 
� �آلية �لسابقة (�لكتاo)، لُيخA �نه 
 Ëفوظ�سوx ُيكَتب "يدّ"& "سيبقى 
� صو�J كتاo على �لد"�=. "َ"َصَفه 
� هذ� �آلية (قر�ًنا عربًيا)، لينبئ �نه 
 .Jلعصو� مر  "على  بكثر�  سُيقر� 
"ُتطبع  ُتكتب  عديد�   Jسفا� فهنا` 
قليًال،  )ال  ُتقر�  ال  "لكنها  بكثر�، 

هنا` كتب  �إلجنيل. �  "مثاC ^لك 
 ،Î�كث ُتقر�  "لكن  بكثر�  تطبع  ال 
"مثاله ”غرنت“ "هو كتاo �لسيخ. 
 o9 كتا� e9 لبقاJ"لكن من �لضر"
�فوظË مصوًنا �& ُيكتب بكثر� "�& 
ينفر6  ميز�  "هذ�  بكثر�.  �يًضا  ُيقر� 
 Jألسفا� �لكرمي عن سائر  �لقر�&  ֲדا 

�لسما"ية.
مبعناها  فُتستخد=  (عربًيا)  كلمة  �ما 
�سلفُت  �يضا، "لكنها - كما  �لعا= 
 eالمتال�  Åمع على  �صًال   Cتد  -
"�لكثر�. ")منا تسمى هذ� �للغة عربية 
�ملعا�،  "�سعة  �ملفر�6-   ��كث أل·ا 
Ðيث Ôد فيها �إلنسا& بكل سهولة 

�لقامو�  بنقل  قا=  �لذ9   (W. Lane

 xلعر"�" )% �إلجنليزية يعتر� Âتا"
�حلسر�  تعتريه  �لذ9  �حلاسد   Jبشعو
� مقدمة قاموسه هذ� قائال: "ال جند 
�لعا¡  لغا-  بني   ��نظً �لعربية  للغة 
تبلغ  مبفر�6-  ~�خر�  فهي  كلها، 
مئا- �أللوx، "ما من لفظٍة فيها )ال 

"تنطو9 على معÅ "حكمة".
�لعالمة  �ألJيب  �أل6يب  نقل  "قد 
�بن ِجّنّي قوًال ألستا^� �Ê علي: )& 
على  حتتو9  �يضا  �لعربية   x"حلر�
 ،`) x"معاٍ& معينة، فمثال )& �حلر
6J" �^( (= ،C- � كلمة ما 6ّلت 
على �لقو� "�لقد�J �6ئما، مثل: مَلك 

} يتحـدث عـن كونهـا أّم اللغـات كلهـا إال 
سـيدنا  املسـيح املوعود واإلمام املهدي �، فقد 
أثبـت كون اللغـات كلهـا متفرعة مـن العربية 
بوضـوح وجـالء �يـث ال يسـع أحـدًا إنكاره

ما يعّبر به عن �9 معÅ ¶تلج � قلبه. 
ح¨ )& �ملستشرقني �يًضا �عترفو� ֲדذ� 
�مليز� �لفريد� لّلغة �لعربية قائلني بأ·ا 
لغة كاملة للغاية ما6ً� "�شتقاًقا. فها 
 Edward) Cلني بو �هو �لكاتب �لشه

"مِلك "َكلم "َلكم "غ�ها. كذلك 
 Cتد  (o  J  w) من  �ملشتقا-  فإ& 
�لرعب  مثل:  "�لكثر�   eالمتال� على 

"�لعبوJ "غ�±ا.
قد  �لقد�مى  �للغة  �ئمة   &� شك  ال 



اجمللد احلادي والعشرون، العدد اخلامس - رمضان وشوال ١٤٢٩ هـ  - أيلول / سبتمبر  ٢٠٠٨ م

٨

التقوى

للغة  �ملز�يا  هذ�   %( �لنظر  لفتو� 
�لعربية، )ال �نه ¡ يتحد§ عن كو·ا 
�ملسيح  سيدنا  )ال  كلها  �للغا-   =ّ�
�ملوعو6 "�إلما= �ملهد9 �، فقد 
�ثبت كو& �للغا- كلها متفرعة من 
�لعربية بوضو¤ "جالÐ eيث ال يسع 
 Â خلز�ئن �لر"حانية�) �Jنكا( Îحد�
�ملؤسف  لكن  �لر
ا&).  ِمنن   ،٩
هو �نه ¡ يسعفه �لعمر لتكميل هذ� 
 Ø6نه قد ^كر فيه �ملبا� ��لكتاo، غ

�ألساسية. 
"لقد حا"C �حد �لنا� تقليد حضرته 
 ،wملوضو� هذ�   � كتاًبا  فصّنف 

"لكنه قد 6ََفن �حلقيقة جلهله ֲדا.
(لعلكم  بقوله  تعا%  �هللا  نّبه  "لقد 
تعقلو&) )% �ننا �نزلنا �لكتاo ֲדذ� 
�للغة لكي يسهل عليكم �النتفاw به 
على �حسن "جه، ألنه )^� ¡ نتـزله 
 ��لتعب على   �J6قا بلغة   9� عربًيا، 
 wملا �ستطا ،Åًعن كل مفهو= "مع

�لنا� �الستفا�6 منه.

﴿َنْحـُن َنُقـصُّ َعَلْيَك Kَْحَسـَن 
�َحْيَنـا Lَِلْيَك َهَذ� ْKَ ْلَقَصـِص ِبَما�
�OْLِ ُكْنَت ِمـْن َقْبِلِه َلِمَن َ Oَ-ْلُقْر�

�ْلَغاِفِلَني﴾ (يوسف: ٤)

شرQ �لكلمـا<:
ا "َقَصًصا:  نقّص: قصَّ �َثَر� َيُقصُّ َقصًّ
َتَتّبعه شيًئا بعد شيe، "منه: (فاJتّد� 
 � Jََجَعا   9� َقَصًصا)  �ثاJ±ا  على 
�َألَثَر.  يُقّصا&  سلكاها  �ل¬  �لطريق 
حدَّ§  "�لر²يا:   Aخل� عليه  "َقصَّ 
(tن  "منه:  "جههما،  على  ֲדما 
 9� �لقصص)  �حسن  عليك  نقّص 

(oألقر�) .&نبّين لك �حَسن �لبيا

 :Bلتفسـ�
يبد" من �آلية �& �لنا� كانو� Äتلفني 
 C"حا6§ يوسف �  قبل نز �
�لقر�& �لكرمي، ")ال ملا �علَن: ﴿tن 
 9� �لَقصص﴾  �حسن  عليك  نقص 
�حلقيقة،  نكشف   xلذين سو� tن 
 "� ~يا�6   &"6 �حلا6§  "tكي 

نقصا&، فنفصل بني �ملختلفني فيه.
"لكن �ملستشرقني ¡ يفكر"� � هذ� 
�الختالx �لسائد قبل نز"C �لقر�& 
�لكرمي ليدJكو� �& �حلا6§ كا& قد 
صاJ عرضًة لالختالx "�لتشويه قبل 
^لك، مما حد� ֲדم للطعن � �لقر�& 
�لكرمي عندما "جد"� بيانه Äالًفا ملا 
"6J � �لتو��J � هذ� �لصد6. ح¨ 
قاC �ملستشرP �ألملا� (بر"كلما&): 
 ��J9 مسلم بفضل �لتو� wيكفي إلقنا
 6J" عليه ما Ãعلى �لقر�& �& ُيعر

� �لكتابني عن حا6§ يوسف، أل& 
�لقر�& قد ^كر هذ� �حلا6§ �جلميل 
^كًر� مشّوًها مما �فقد� J"عته "2اله 
�إلسال= �  عن  (مالحظا-  متاًما. 

.(9�١٢٠، نقًال عن تفس� "ه
"�حلق �& �ملستشرP قد برَهَن بقوله 
هذ� على صدP �لقر�& �لكرمي نفسه، 
)^ سبق �& �علن �لقر�&: ﴿tن نقص 
عليك �حسن �لقصص﴾.. �t 9ن 
�حلا6§  عليك  نسر6   xسو �لذين 
مما  �"نقصا&،  ~يا�6   &"6 �حلقيقي 
يع¿ �ّ& �لذ9 �نزC �لقر�& كا& على 
بأنه سيأÚ ~ما& سوx يبسط  علم 
بيا&   � �لسنَتهم   Cجلها� بعض  فيه 

�لقر�& �لكرمي.
�ما قوله بأ& �لقر�& قد ^كر �حلا6§ 
نر6   xفسو ممسوًخا  مشّوًها  ^كًر� 
�آليا-   �تفس لد¥  قليل  بعد  عليه 
�لتالية Ðيث يتضح للقاØJ متاًما �9 

�ملصدJين �Jتكب �لتشويه "�ملسخ.
"�علم  �& قوله تعا% بأننا tن �لذين 
نسر6 لك هذ� �حلا6§ سر�6ً صحيًحا 
�لقر�&..  هذ�  )ليك  �"حينا  ألننا 
نبًأ عن "قوw حا6§ مماثل  يتضمن 
له � حيا� �لرسوC �، )^ ال جند �ية 
عالقة بني نز"C �لقر�& "بني حا6§ 
يوسف �للّهم )ال )^� �عتAنا� نبًأ عما 
 �^( مما  �لكرمي،   Cبالرسو سيحد§ 
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�& يصدقو� "حي  بالنا�  حتقق حد� 
�مًد�  حامله  يصدقو�   &�" �لقر�& 

JسوC �هللا �.
هذ�،  �هللا   Cلقو �خر  سبب  "هنا` 
"هو �& حامل �لقر�& ملا كا& مثيال 
فكا&   - �لسال=  عليهما   - ليوسف 
من  مثيله  به  مر  ما   xيعر  &�  Ëلز�م

�حو�C "�حد�§.
"�ما قوله تعا% ﴿")& كنَت من قبله ملن 
�نك   :C"أل� مفهوما&:  فله  �لغافلني﴾ 
كنت جتهل هذ� �لقصة، أل& �حد�ثها 
¡ تر6 من قبل Ûتمعًة � �9 مصدJ ال 
� �لتو��J "ال � �لتلمو6، ")منا كانت 

"6J- متفرقًة � �ماكن ش¨.
 Cمعترضني: كيف يقا ¥Jلنصا� Cيقو

وسـوف أبني بعد قليل باألدلـة وال�اهني أن بيان 
القرآن هو احلق والصواب، وأنه ما من أمٍر اختلفت 
فيـه التوراة مع القـرآن إال وكانـت �طئة فيه.

بأ& �مد� كا& Ôهل �حلا6§ مع �نه 
�لتو��J (تفس� "ه�9)؟    � Jمذكو
"�جلو�o �& بيا& �لتو��J عن �حلا6§ 
متعاÃJ مع بيا& �لقر�&، فال شك �& 
�لرسوC ما كا& يعرx بعض �حلقائق 
 xسو" بذكرها،  �لقر�&  �نفر6  �ل¬ 
 &� "�ل�Aهني  باأل6لة  قليل  بعد  �بني 

بيا& �لقر�& هو �حلق "�لصو�o، "�نه 
مع   ��Jلتو� فيه  �ختلفت  �مٍر  من  ما 

�لقر�& )ال "كانت Äطئة فيه.
كنت  ما  �نك  هو:  �لثا�  "�ملفهو= 
تعلم �& هذ� سيحد§ معك كما ¡ 
�نه سيحد§ معه  يكن يوسف يعلم 

ما حد§.
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