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التقوى

 حضر! مر�� بش; �لدين 3مو\ %#د
�ملصلح �ملوعو\ �

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماb �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �

من \}��:

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

ُ!ُنوَبَنا  َلَنا  �ْسَتْغِفْر  َ&َباَنا  َيا  ﴿َقاُلو� 
ِ/نَّا ُكنَّا َخاِطِئني﴾  (يوسف: ٩٨)

 
�لتفسـ0:

�لقلب   � يبقى   îإل� تأث;   ?@
جند  لذلك  غفر�نه،  يتم   Æ ما 
يقعو?  يز�لو�   Æ يوسف  @خو! 
نقصا?  على   yتد  D�;تقص  �
طها}ִדم �لباطنية، �لكن جندهم قد 
تغ;�� متاما بعد %? غفر �م يوسف 
 ،﴾bقائًال: ﴿ال تثريب عليكم �ليو
�بعد %? ïلهم �هللا بغفر�نه عنهم، 
� ال ير�? �آل? �لكفاية فيما قامو� @
به بأنفسهم من �ستغفا} �توبة، بل 
}�حو� يلتمسو? من %بيهم %يضا %? 
يدعَو }به ليغفر �م �نوֲדم، مع %? 
�إلنسا? �لعا\� يكتفي � مثل هذ� 
�ملوقف باالعتذ�} @< من %سا» @ليه 
فقط. �لك %�م حينما %خلصو� � 
�حلقيقة  عليهم  �نكشفت  توبتهم 
ال  عقابه   �% �إلنسا?  سخط   ?%
�هللا  سخط   «��@ شيًئا  يسا�� 
يعقد��   ?% فقر}��   ،� �عقابه 
كل  قبل  تعا<  �هللا  مع  �لصلح 
شي»، �يطلبو� منه �لعفو ��لغفر�? 
بو�سطة نبّيه يعقو�. �هذ� �لطلب 
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كا? متضمًنا %يًضا �لعفَو عنهم من 
ِقبل %بيهم، ألنه @منا يستغفر �م }ّبه  

�� كا? قد عفا عنهم بنفسه.@

﴿قاَ: َسْو9َ َ&ْسَتْغِفُر َلُكْم َ
بِّي ِ/نَُّه 
(يوسف:  �لرَِّحيُم﴾    
�ْلَغُفوُ ُهَو 

(٩٩
  

�لتفسـ0:
 Êَة حكمة فريد! Éب %? نتذكرها. 
�م: ﴿سو´ %ستغفر  yفأبوهم يقو
لكم﴾، ��ملعلوb %? (سو´) تفيد 
�لبعيد،  �ملستقبل  �لكن �  �لتأكيد 
بينما جند %خاهم يوسف قد %علن 
�لعفو عنهم على �لفو} قائًال: ﴿ال 
تثريب عليكم �ليوb﴾. ملا��؟ �حلق 
%? �لقرÖ? قد قاb هنا بتصوير �لفطر! 
�إلنسانية %صد~ تصوير. �لك %? 
يوسف � كا? يستعد منذ فتر! 
للعفو عنهم لذلك عفا عنهم فوً}� 
�م: (سو´ %ستغفر  yيقو ?% ?�\
يعقو�  سيدنا  �%ما   ،(ñ{ لكم 
� فجا»¥ �خل� فجأً!، �لذلك }ّ\ 
�لكن  حسًنا،  قائًال:  طلبهم  على 
 yحلو أل?  �قًتا،  سيستغر~  هذ� 
مكا?  من جديد  �لقلب  �ملحبة � 

على  يتم  ال  %مٌر   Æأل�� �لسخط 
�لفو}. فانتظر�� حÐ ִדد% عو�طفي  
�يز�y �لسخط من قلò ليميل @< 
�لدعا» لكم. �\فًعا للقلق �لذ� قد 
يصيبهم بقوله (سو´) Æ يلبث %? 
قاy ﴿@نه هو �لغفو} �لرحيم﴾. %� 
ال ُتر�ُعو�، فإ? �هللا سو´ يزيل عن 
قلوبكم ما %صاֲדا من صد% �ألخطا» 
يشملكم  �سو´  �لذنو�،   ?{\�

بر#ته �لو�سعة. 
 ?% بال\نا   � عجيبة  عا\!  هنا� 
�العتذ�}  عند   î ²طئو?  �لنا� 
حقه   � %خطأ��  من  على  يلّحو? 
 Ðح مكا�   ãبر% لن  بقو�م: 
 ?% بالعفو  �يعنو?   ،óع تعفو 
�ملحبة  بنفس  صاحبهم  ²صهم 
هذ�  �لكن  �لسابقة.  ��أللطا´ 
أل?  �إلنسانية،  �لفطر!  مع   ôيتنا
�لعفو نوعا?: �أل�y: %? ال ُيعاَقَب 
ممكن  �هذ�   ،bملجر� �لشخُص 
حتقيقه � �للحظة ��ִדا، ��لثا�: %? 
يعو\ عليه بنفس �ملحبة ��أللطا´ 
على   Õ¹د ال  ما  �هذ�  �لسابقة، 
�لفو}، �ال ُيكَر¥ عليه %حد قسًر�، 

�@منا يستغر~ بعض �لوقت.

 <=َ> ُيوُسَف  َعَلى  َ�َخُلو�  ا  ﴿َفَلمَّ

 Dْ/ِ ِمْصَر  �ْ�ُخُلو�  َ=َقاَ:  َ&َبَوْيِه  ِ/َلْيه 

َشاHَ �هللا <ِمِننيَ﴾ (يوسف: ١٠٠)

�لتفسـ0: 
�علم %? %b يوسف � كانت قد 
توفيت عندئٍذ (�لتكوين٣٥: ١٩)، 
(%بويه)  كلمة   ?% جند  �لك  �مع 
قد تكر}D هنا كث;õ. ملا��؟ �لك 
سيدنا  يبد�  كا?  ما   >@ ليش; 
يوسف من �حتر�b �تبجيل عظيمني 
 � ?@ .bجتا¥ �مر%! %بيه عليهما �لسال
�لك لد}ًسا عظيًما لأل�ال\، هو %? 
��جاÖ Dبائهم %يًضا مبثابة %مهاִדم، 
فيما  بينهن  يفّر~  ال   bإلسال�  ?%�
�ملعاملة.  �حسن   bباالحتر� يتعلق 
 bلد��� على  �ن  يكّنو�   ?% فعليهم 
مع  يفعلو?  كما   õتقدير� �حتر�م¬ 

.Dمهاִדم �حلقيقيا%
قوy يوسف ﴿�\خلو�  �يبد� من 
�لبلد   ö{خا جا»  %نه  مصر﴾ 
 òلن� كا?   ��@� %بويه.  مستقبًال 
%يًضا يبد� هذ¥ �حلفا�! ��لتكرمي 
 Øما، فمع�ألبويه �²رö الستقبا
ليس  �لضيو´   yستقبا�  ?% �لك 
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%مر  هو  بل  فحـسب،  ÷ائز 
مسـتحب.

}فيع  يوسف  كا?  كم  %نظر�� 
جند  فنحن  �لر�حانية.   � �لقد} 
�ال  يستثنو?  ال  �لكبا}  @خوته 
 bلقيا� عند  �هللا)  شا»   ?@) يقولو? 
بأ� مهمة من �ملهاb، �@منا كانو� 
%نفسهم،   >@ عمل  كل  يعز�? 
�لذ�  يوسف  جند  �لنقيض  �على 
�عند¥  �لو�}�»  }ئيس  مبثابة  كا? 
(�\خلو�   yيقو �جلاهز!  �ملر�كب 
مصر @? شا» �هللا Öمنني) .. %� ال 
شك %? �ألسبا� متاحة ميسر! @ال 
%نه من �ملمكن متام¬ %? ال نستطيع 
\خوy �لبلد @�� Æ تكن هذ¥ هي 

مشيئة �هللا تعا<.
 �حلق %? تر\يد كلمة (@? شا» �هللا) 
بصدٍ~ �يقٍني قبل �لقياb بأ� عمل 
يلعب \�ً}� كبً;� � }قي �إلنسا? 
من  �ملاضي   ?% �لك  }�حانًيا. 
فاته ��نفلت من  حياته يكو? قد 
يد¥، �%ما �حلاy فهو قص; �ألمد 
بني  �لفاصل  �حلد  مبثابة  %نه  øيث 
فاملستقبل   ?�@ �مستقبله،  ماضيه 
�حد¥ هو �لفتر! �حلقيقية �ل¶ ميكن 
%? يستغلها. فإ�� قاy �إلنسا? (@? 
ينو�  عندما  بصدٍ~  �هللا)  شا» 

�لقياb بعمل مستقبًال فكأنه جعل 
�هللا تعا< يشا}كه فيما يتوجه @ليه 
من  �هللا  ¹ميه   ùبالتا� عمل،  من 
�من  �شر�}¥.  �لشيطا?  تأث; 
يفعل �لك بصد~ ��عي فسو´ 
 £{� بكل  مطلبه  لتحقيق  يسعى 

�تقو�.
 yلذ� يكو? من عا\ته قو� ?@ î
فيما  (@? شا» �هللا) بصد~ �تدبر 
من  نفسه  ¹مي  فإنه  فعله   يريد 
ال  �لكلمة  هذ¥  أل?   ،îإل� قصد 
َمعصية.  �}تكا�  %جل  من   yتقا
معصية  �}تكا�  ينو�  فكلما 
 bلند�� باخلجل  يشعر  سو´ 

بسبب هذ¥ �لعا\! �ملبا}كة.
كما %? �لتعوُّ\ على قوy (@? شا» 
�كر  على  �إلنسا?  يساعد  �هللا) 
�هللا ��لتوكل عليه. �@? هذ¥ هي 
�لر�حانية  لبَّ  ُتعت�  �ل¶  �ألمو} 

�خالصتها.
�قوله ﴿�\خلو� مصر @? شا» �هللا 
Öمنني﴾ \عاٌ». �لرمبا كا? قد علم 
بالوحي �ألخطاَ} �ل¶ كانت تنتظر 
مستقبًال،  مصر   � يعقو�   yÖ
من  ¹ميهم   ?% }به   >@ فابتهل 

تأث;ها �ملدمر.

�ملماثلة �لثامنة عشر�:
 فكما %? يوسف � \عا }به قبل 
%? يدخل ֲדم �لبلد!، كذلك كا? 
من سنة �لنò � عند \خوله بلًد� ما 

  :Dيدعَو ֲדذ¥ �لكلما ?%
�لسبع   Dلسما���   َّ�{ "�للهم 
�لسبع  �ما %ظللن، �}� �أل}ضني 
�ما  �لشياطني   �{� %قللن،  �ما 
�}ين،  �ما   ãلريا�  �{� %ضللن، 
فإنا نسألك خَ; هذ¥ �لقرية �خ; 
%هلها �خ; ما فيها، �نعو� بك من 
شرِّ هذ¥ �لقرية �شّر %هلها �شر ما 
��}�قنا  فيها  لنا  باِ}ْ�  �للهم  فيها. 
من  �%ِعْذنا  (%�جياها)،  جناها 
�حبِّب  %هلها،   >@ �حبِّبنا  �باها، 

صاحلي %هلها @لينا."
�كذلك  �}فاقي  %نا  جربت  �لقد 
ֲדذ�  يدعو  من   ?% قبلنا  �لصلحا» 
يكو?  بلد   �% \خوله  قبل  �لدعا» 
 Dآلفا� من  �ينجيه  عونه   � �هللا 

��ملصائب.


َفَع َ&َبَوْيِه َعَلى �ْلَعْرQِ َ=َخرُّ=� َ=َ﴿
ًد� َ=َقاَ: َيا &َبِت َهَذ� َتْأِ=يُل  َلُه ُسجَّ

bَْياaَ ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َ
بِّي َحقًّا ُ
ِمَن  َ&ْخَرَجِني   !ْ/ِ ِبي  َ&ْحَسَن  َ=َقْد 
ْجِن َ=َجاHَ ِبُكْم ِمَن �ْلَبْدِ= ِمْن  �لسِّ
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َ=َبْيَن  َبْيِني   Dُْيَطا �لشَّ  eََنَز  Dْ&َ َبْعِد 
 Hَُيَشا ِلَما  َلِطيٌف  
بِّي َ  َّD/ِ ِ/ْخَوِتي 
ِ/نَُّه ُهَو �ْلَعِليُم �ْلَحِكيُم ﴾ (يوسف: 

(١٠١
 

:hلكلما� iشر 
 õضدُّ �ضعه. }فَع �يد :jفع

َفَعه 
قّدمه  �ُ}فعان¬:  }فع¬  �حلاكم   >@
@ليه ليحاكمه. �}فعه @< �لسلطا? 
 yفعان¬: قّربه (�ألقر�). �لرفع يقا{ُ
 ��@ �ملوضوعة   bألجسا�  � تا}ً! 
َ%ْعَليَتها عن مقرها، �تا}ً! � �ملنـزَلة 
 >@�﴿ تعا<  �قوُله  شرَّفتها.   ��@
�لسما» كيف ُ}فعْت﴾ فإشا}! @< 
�ملعنيني: @< @عال» مكانه، �@< ما 
خصَّ به من �لفضيلة �شر´ �ملúلة 

.(D�\ملفر�)
(�ألقر�).  �مللك  سرير   :Qُلعر�
مسقَّف.  شي»  �ألصل   �  ûلعر�
�منه قيل: عرشت �لَكْرb �عرَّشته: 
�� جعلت له كهيئِة سقٍف. �ُسمِّي @
�عتباً}�  عرًشا  �لسلطا?  °لُس 
بعلّو¥، �كنِّي به عن �لعز ��لسلطا? 

  .(D�\ملفر�) ململكة��
ُيسَمع  خرَّ=�: خرَّ: سقط سقوط¬ 
 Dلصو  yيقا ��خلرير  خريٌر،  منه 
مما  %يًضا  �لك  �غ;  ��لريح  �ملا» 

تعا<:  �قوله  علّو.  من  يسقط 
 yفاستعما ًد�﴾  ُسجَّ له  ﴿�خرّ�� 
%مرين:  �جتما£  على  تنبيٌه  �َخلّر 
منهم   Dلصو�  yُحصو�  sُلسقو�
�ملا»  خرَّ   .(D�\ملفر�) بالتسبيح 
�لريُح  �كذلك   Dَصا خريًر�:  ²ِرُّ 
 Dَصا �لُعقاُ�:  �خرَّ  ��لقصُب. 
 . ُخفوُ~ َجناحْيه. �خرَّ �لنائم: غطَّ
�خرَّ ساجدõ: �نكّب على �أل}�. 
منحدً}�   Dَّصو �حلجر:  �خرَّ 

(�ألقر�).
نَزeَ: نَزَغه نْزًغا: طعن فيه ��غتابه 
 :bلقو� بني   üَنز� بقبيح.  �كر¥ �
على  بعضهم  �#ل  �%فسد  %غر� 
بينهم  �لشيطا?   üنز yبعض، �ُيقا

(�ألقر�).
�لشيطاD: فيعاyٌ من َشَطَن. َشَطن 

 Dعنه: %بعد؛ �شَطنت �لد�}: بُعد
 s(�ألقر�). %� هو َفعالٌ? ِمن: شا
فال?:   sشا� �حتر~.  �لشيُ»: 
هلك. ��لشيطا?: }�ãٌ شرير؛ كلُّ 

عاDٍ متمِر\؛ �حليُة (�ألقر�).
َ}َفَق  ُلْطًفا:  �له  به  َلَطَف  لطيف: 
به. لطف �هللا للعبد �بالعبد: }فق به 
�%�صل @ليه ما ¹ب برفٍق؛ َ�فََّقه؛ 
عصمه، فهو لطيف. لُطف �لشي» 
. ��للطيف  ُلطف¬ �َلطافًة: صُغر �\~َّ
من �ألÁا» �حلسØ معنا¥: �لَبّر بعبا\¥ 
�ملنافع   yبإيصا خلقه   >@ �ملحسُن 
@ليهم برفق �لطف؛ %� �لعاþ Æفايا 

�ألمو} �\قائقها (�ألقر�).    

�لتفسـ0:
على  %بويه  ﴿�}فع  تعا<:  قوله 
ر مبفهومني:  �لعرû﴾ ميكن %? يفسَّ
�أل�y: %? يكو? من قو�م: }فعه 
 :Øلسلطا? %� قّربه @ليه. فاملع� >@
�ملصر�.  �مللك   >@ %بويه   bقّد %نه 
 �@  ،Øملع� هذ�  تصّد~   ��لتو}�! 
�مللك  %نه عرضهما على  فيها  جا» 

(�لتكوين٤٧: ٧). 
��لثا�: كانت �لعا\! � �لقدمي %? 
 >@ ûيكو? لنائب �مللك %يًضا عر
جانب عرû �مللك، فقد يكو? هنا� 

كانـت العـادة ! القدمي 
امللك  لنائـب  أن يكـون 
أيًضـا عـرش إ^ جانب 
عرش امللـك، فقد يكون 
خـاص  عـرش  هنـاك 
عليه  فأجلس  بيوسـف، 
امللك. بـإذن مـن  أبويه 
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عرû خا¾ بيوسف، فأجلس عليه 
%بويه بإ�? من �مللك.

�قوله: ﴿�خّر�� له ُسّجًد�﴾. فاعلم 
(خر�})  من   Dملشتقا� كل   ?%
 yلذلك قا� ،Dلصو� Øتتضمن مع
بعض �ملفسرين: يقاy: خّر ساجًد� 
عّمن يقع ساجًد� على �أل}� �هو 
يكثر من تر\يد كلمة (سبحا? �هللا، 
 bقا ���لك @ yسبحا? �هللا). �ال  يقا
مبجر\ �لسجو\ (�ملفر\�D). فاملر�\ 
ًد�)  ُسجَّ له  (خّر��  تعا<  قوله  من 
%�م �ندفعو� ساجدين على �أل}� 
قائلني (سبحا? �هللا، سبحا? �هللا)، 
%� %�م �قعو� ساجدين على �أل}� 
بكل #ا� øيث ُسمع لسجو\هم 

.Dصو
سجد��   %�م   óيع ال  هذ�  �لكن 
�عم  كما  ليوسف،   �% للمِلك 
سجد��  %�م  �ملر�\  بل  �لبعض، 
حقق  ما  على  شاكرين  تعا<  هللا 
فكا?  �شر´.  }قي  من  ليوسف 
يكن   Æ� لسجو\هم  سبًبا  يوسف 

مسجوً\� له. 
 �@ ñ ما قوله تعا< ﴿�قد %حَسَن%�
%خرجó من �لسجن �جا» بكم من 
%خال~  Áو  لنا  فيكشف  �لبد�﴾ 

�ألنبيا» عليهم �لسالb. �حلق %? %هل 
معانا!  من  فا}ِّين  جا»�¥  يوسف 
�لعز   bمقا  >@ ��ملجاعة  �لقحط 
سيدنا   yيقو �لك  �مع  ��لر�حة، 
�}#ته  �هللا  فضل  من  @نه  يوسف 

علّي %? جا»� بكم من �لبد�.
  على �ملؤمن %? يضع هذ¥ �ُألسو! 
يتسبب  فال  \�ئًما،  عينيه  نصب 
بل  �آلخرين،  مشاعر  جتريح   �
مهذ�   bبكال ²اطبهم   ?% Éب 
فهذ�  �م.   bحتر��� تقديٍر  عن  ينم 
�ُخللق ال يساعد على ��\ها} �ملدنية 
فحسب، بل ُيكسب صاحبه %يًضا 
مرضا! �هللا تعا<. هنالك من �لنا� 
��حلذ}  �حليطة  ير�عو?  ال  من 
�يسّمو?  �لنا�  مع  حديثهم   �
�لكن  منهم.  بساطًة  هذ�  عملهم 
سنة  من  يكن   Æ �ألسلو�  هذ� 
 � ير�عو?  كانو�  �لذين  �ألنبيا»، 

\�ئًما،  �آلخرين   bحتر�� حديثهم 
 ?% Éب  �لذ�  �لطريق  هو  �هذ� 
يسلكه كل مؤمن. �قد }�� عن 
�لنò � %نه عندما %}�\ �حلديث مع 
%حد �جته @ليه بوجهه، �@�� خاطبه 
%حد %صغى @< كالمه @صغاً» تام¬ 
(�لشفا» ١ö ¾٤٩). �لكننا جند 
 bأليا� هذ¥   � عندنا   bلقو� كبا} 
�� حتدثو� مع %حد ال يتجهو? @< @
يولو?  بل  مرٍ�  �ملخاطب بشكل 
¹دثهم  �حينما  �جوههم،  عنهم 
يلقو?  �ال  له  يستمعو?  ال  %حد 
 D�\عا كلها  هذ¥  باًال.  حلديثه 
�ملؤمن  �إلميا?، �على  مع  تتعا}� 
�جتناֲדا كلية، �@ال }�نت على قلبه 

�%صابته بالِك� ��لغطرسة. 
ال  شرير!  }غبة  كل   ?% �علم 
 >@ ?Öُيعر´ مصد}ها يعز�ها �لقر
�لشيطا?، أل�ا �ليد! %فكا} \قيقة. 

ولكن هذا ال يعm أنهم سـجدوا  للمِلك أو ليوسـف، 
كمـا زعم البعض، بـل املراد أنهم سـجدوا هللا تعا^ 
شـاكرين علـى ما حقق ليوسـف من رقي وشـرف. 
فكان يوسـف سبًبا لسـجودهم وU يكن مسجوًدا له.
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 >@ بالنظر   - �لشيطا?  كلمة   ?@�
مصد}ها (شطن) - تعó كائًنا يث; 
بعيد،  �هو  �لقلو�   � �لوسا�� 
 ãلر�� تلك  على  تطلق  �%حياًنا 
�لشرير! �ل¶ حتفز �إلنسا? على �لشر 
�خل;،   � له  �ملالئكة  ترغيب   «��@
�لد��فع  على  %خر�  %حيان¬  �تطلق 
�خلفية �ل¶ تتولد � قلب �ملر» نتيجة 
�ل¶  �هي  سابقة،  خاطئة   yعما%
تدفعه @< �}تكا� �ملعصية � حني 

ال نر� %� سبب ظاهر� لذلك.
 ��@ يشا»﴾..  ملا  لطيف   ñ{  ?@﴿
(�للطيف)  بكونه  تعا<  �هللا  ُ�صف 
 �% �ألمو}،  þفايا  �لعاِلم  فمعنا¥ 
�م  ��لنافع  �لعبا\،  على  �ملشفق 
تفّقد   ��@ �كأنه  �3بة.  بلطف 
 ��@� 3بة،  عن  فيتفقدهم  حالتهم 
فأيًضا  ��ملر�فق  �لوسائل  �م  هيأ  
فأيًضا  @ليهم  %حسن   ��@� عن 3بة، 
عن حب �}فق، فكل %فعاله تتم عن 

3بته �لطفه بالعبا\.
كونه  }غم  �تعا<  سبحانه  فكأنه 
غني¬ عن كل شي» ²في عنهم  غنا¥ 

ليز\�\�� حّب¬ هللا �.
�%شا} بقوله تعا< ﴿لطيف ملا يشا»﴾ 
%نه ²ص بلطفه �3بته من شا» من 

�لعبا\، �%? كل @نسا? ¹ظى بفضل 
�مقد}ته.  سعته  �فق  �لطفه  �هللا 
�جا» هنا بصفة �هللا (�حلكيم) \فًعا 
لالعتر�� هو: %? �لرÿيا �ل¶ }Öها 
يوسف كانت تش; @< }قّيه، �لكن 
 Ðهو %نه �ضطر للمر�} بش Õما حد

�خلطو� ��ملحن لفتر! طويلة؟!

�ْلُمـْلِك  ِمَن  <تْيَتِني  َقـْد   ِّn
َ﴿
َ=َعلَّْمتqِني ِمْن َتْأِ=يِل �ألَحـاِ�يِث 
 rِ
َ=�ألْ  hِ�=َـَمـا �لسَّ َفاِطَر 
ْنـَيا  �لدُّ ِفـي  َ=ِليِّي  َ&ْنـَت 
ُمْسـِلـًما  َتَوفَّـِني  َ=�آلِخـَرِ� 
َ=َ&ْلـِحْقـِني ِبالّصqاِلـِحـَني﴾  

(يوسف: ١٠٢) 

ولكننا جند كبار القـوم عندنا ! هذه األيام إذا حتدثوا 
مع أحـد ال يتجهـون إ^ اخملاطب بشـكل مرٍض بل 
يولـون عنهـم وجوههـم، وحينمـا |دثهـم أحد ال 
يسـتمعون له وال يلقون حلديثه باًال. هذه كلها عادات 
تتعـارض مـع اإلميان، وعلـى املؤمن اجتنابهـا كلية، 
وإال رانـت علـى قلبـه وأصابته بالِك� والغطرسـة. 

@ّننا  @�� %معّنا �لنظر فيما حدÕ َتَبيَّن 
 Dمهّد نفسها  �لشد�ئد  هذ¥   ?%
�لطريق لرقيه، كما تسببت � توبة 
ما  يكن  فلم  �طها}ִדم.  @خوته 
فعله �هللا بيوسف خالي¬ من �حلكمة 
�لعز   yنا %بًد�. لو %? يوسف � 
\�? هذ¥ �ملصائب ما جتّلت عظمة 
 Æ ي ֲדذ� �لشكل، كما��لوعد �إل
ما  فكل  @خوته.  قلو�  تطه;  يتم 
حدÕ كا? �}�»¥ حكمة عظيمة.

 :hلكلما� iشر 
�خترعه  �ألمر:  َفَطَر  فاطر: 

(�ألقر�). 

�لتفـس0: 
حب  مد�  لنا  تكشف  �آلية  هذ¥ 
قلو�  به  تعمر  �لذ�  �عشقه  �هللا 
عبا\¥ �ألخيا}. فما %? نالت يوسَف 
 Ðلفرحُة ��لبهجة بلقا» �ألقا}� ح�
�شتعلت � قلبه قبسة �ملحبة �إل�ية، 
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�تغيبت  حوله،  شي»  كل  فنسي 
�هو  %نظا}¥،  عن  فيها  �ما  �لدنيا 
يناجي }به � �فة قائًال: ﴿}�ِّ قد 
Öتيتó من �مللك...﴾ %� كل هذ� 
يا }� عطا�ÿ �من فضلك %نت.

�لذ�  �حلقيقي  �لسجو\  هو  هذ� 
¹قق لصاحبه �لرقي � �لر�حانية. 
سجو\  �لظاهر�  �لسجو\   ?@
مؤقت عابر. �@منا �لسجو\ �حلقيقي 
 >@ %نظا}¥  �إلنسا?  يرّكز   ?% هو 
الهًفا  قلبه  @ليه  �يصبو  \�ئم¬،  �هللا 
هائًما سو�» � �لفرحة %� �لترحة. 
�إلنسا?  ¹قق  فلن  هذ�  بد�?  %ما 
%� }قي � �لر�حانية، �لن يدخل 
�جلنة �لدنيوية �ل¶ @�� Æ يدخلها هنا 
 � yلدخو� عليه  فسو´ يستحيل 

�جلنة �ألخر�ية.  
 � �ه;�  �لقسيس  طعن  لقد    
تعا<  قوله  بسبب  �لكرمي   ?Öلقر�
قد  قبل  من  }ÿيا�  تأ�يل  ﴿هذ� 
هذ�   :yقا� حًقا﴾،   ñ{ جعلها 
 ?Öلقر� يعّلم  ما  لنا  يعكس  �لبيا? 
(تفس;  �غطرسة.  ك�  من  %تباعه 

�ه;�). 
�عم  كما  �ألمر  ليس   yقو%�   
عن  تعب;  هو  بل    ،õبد% �لقسيس 

 ،?Öلقر� يعّلمها  �ل¶  �إل�ية  �ملحبة 
كا?  يوسف   ?% ²�نا  حيث 
يذكر }ّبه عندكل صغ;! �كب;!، 
�عمت  كما   -?Öلقر�  yيقو �ال 
قد  كا?  يوسف  �كأ?  �لتو}�!- 
نسَي }ّبه �%عر� عنه بعد %? %نعم 

عليه �حقق له بغيته. 
من   óتيتÖ قد   ِّ�{﴿ قوله  �%ما 
�مللك﴾ فقد ظن �لبعض %? يوسف 
مِلك  منصب   >@ �صل  قد  كا? 
هذ�  �لكن  �لبغو�).  (تفس; 
خطأ، أل? �ملُلك هنا يعó: �لسلطة 
 ?���القتد�}، �كا? قد ناy هذ� بإ

من �مللك �ملصر�.
  �يعó بقوله ﴿�عّلمتó من تأ�يل 
حققت   �{ يا  %نك  �ألحا\يث﴾ 
 óيا �َعّرفتÿ{ من óما %}يت óعي bما%
 óعلى فحو�ها، %� معنا¥: لقد �هبت

.�ÿعلَم تعب; �لر

- �ألنبيا»   Dشخصيا  ?% �حلق 
على  \ليًال  متثل   -bلسال� عليهم 
ما  �هذ�  تعا<،  �لبا}�  �جو\ 
بقوله:  يوسف  سيدنا  يؤكد¥ 
��أل}�..﴾   Dلسما��� ﴿فاطر 
على  ساطع  برها?  حيا�   ?%  �%
 Dلسما��� فاطَر   ِّ�{ يا  كونك، 
��أل}�. @� بّشرتó بالرقي �لعظيم 
يأبه  حينما كنت صغً;� حق;õ ال 
ñ %حد. î %كرمتó بسلطة ��قتد�} 
 �{ يا  �كأنك  كب;،  بلد  على 
�%}ًضا  Áاً»  %جلي  من  خلقَت  قد 
�لذ�  %نت  %نك  فثبت  جديدتني، 

فطر �لسما��D � �أل}�.
�لدنيا   � �ليي  ﴿%نت  �قوله 
��آلخر!﴾ \عاٌ» %� يا }� �نُصْر� 
�لد�}ين. �قد فّصل \عا»¥ هذ�   �
بقوله (توفóَّ مسلما) .. %� �جعْل 
 óِخْل\%� خ;،  عاقبة  %مر�  عاقبة 

فلم يكن ما فعله اهللا بيوسـف خاليًا من احلكمة أبًدا. 
لو أن يوسف � نال العز دون هذه املصائب ما جتّلت 
عظمة الوعد اإل3ي بهذا الشـكل، كما U يتم تطه� 
قلوب إخوته. فكل ما حدث كان وراءه حكمة عظيمة.
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�لصاحلني  عد�\   � �آلخر!   �
�لر�حا�.  للرقي  يصلحو?  �لذين 
تفس;  مسلم¬﴾   óَّتوف﴿ فقوله 
 óِحلْق%�﴿ �قوله  �لدنيوية،  للوالية 
للوالية  تفس;  بالصاحلني﴾ 

�ألخر�ية.
 óلو قيل: ما �لد�عي لقوله ﴿�%ِحلْق�
 óََّتوف﴿ قوله  بعد  بالصاحلني﴾ 
مسلًما﴾، فإ? �لذ� ميوD مسلم¬ ال 
بد %? ُيبعث � �لصاحلني؟ فاجلو��: 
ال شك %? كل مؤمن يسّمى مسلًما 
كا?   ?@� �لشر�ئع-  كل  -øسب 
�مثل  حقيقته،   � ضعيف¬  @سالمه 
�جلنة  يدخل  سو´  �إلنسا?  هذ� 
�لو بعد عقوبة قليلة، �لكن سيدنا 
هذ�  مثل  لنفسه   Øيتم ال  يوسف 
من  يرحتل   ?% يريد  �@منا   ،bإلسال�
�لدنيا على @سالb ُيْلحقه على �لفو} 

بالصاحلني � �آلخر! .. %� يكو? 
@سالمه كامًال øيث  ال ينفك بعد 
 Dلد}جا�  >@ يصعد  %يضا   Dملو�
Éب  �لذ�   bملقا� هو  �هذ�  �لعليا. 
على �ملؤمن %? يسعى إلحر��¥.     

   
�ِلَك ِمْن َ&ْنَباHِ �ْلَغْيِب ُنوِحيِه ِ/َلْيَك َ﴿
َ=َما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِ/ْ! َ&ْجَمُعو� َ&ْمَرُهْم 
َ=ُهْم َيْمُكُر=Dَ﴾  (يوسف: ١٠٣) 

  
 :hلكلما� iشر

�ألمر:  على   bلقو� %Iع  &xعو�: 
�تفقو� عليه. (�ألقر�)

�لتفسـ0: 
لقد بّين �هللا هنا %ننا ال نسر\ قصة 
�@منا  مسلية،  كحكاية  يوسف 
%�ا   �% غيبية..  %نبا»  على  حتتو� 

هذا هو السـجود احلقيقي الذي |قق لصاحبه الرقي ! الروحانية. إن السـجود 
الظاهـري سـجود مؤقـت عابر. وإمنا السـجود احلقيقـي هو أن يرّكز اإلنسـان 
أنظـاره إ^ اهللا دائمًا،  ويصبو إليه قلبه الهًفا هائًما سـواء ! الفرحة أو ال�حة،.

 �  �  òبالن  Õعّما سيحد %خبا} 
حياته �ملقبلة. �لقد %ثبتُّ  من قبل 
� تفس; �لعديد من �آلياD كيف 
 Õٌحد�%  òلن� حيا!   � �قعت  %نه 
مشاֲדة ملا حدÕ بيوسف � حيا! 

.bعليهما �لسال òلن�
 �@ لديهم  كنت  ﴿�ما  قوله  �%ما 
ميكر�?﴾  �هم  %مرهم  %Iعو� 
فاحلديث هنا ليس عن @خو! يوسف  
 �@ �لكرمي،   òلن� @خو!  عن  بل 
�خلطا� موجه هنا @ليه �، ��ملر�\: 
لتطلع على ما  يا 3مد،  ما كنَت، 
من  مكة  %هل   �% @خوتك  ينسجه 
مكائد �مؤ�مر�D ضد� ليحقق �هللا 
ֲדا �ملماثلة بينهم �بني @خو! يوسف، 
فال شك %�ا %خبا} جا»تك من �هللا 
�ليست  �لغيب،   Æعا هو  �لذ� 

�ليد! %فكا} �إلنسا?.
  


