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ُتعــزى كثــر مــن الــركات 
الجــواء  هــذه  زَّلــة يف  املُنـَ
الرمضانيــة إىل كبح مجاح 
وترويــض  الطبعيــة،  والغرائــز  الهــواء 
المارة، املوصوفة اترة ابلغالم احلدث، 
الــيت ختــور، واترة أخــرى  واترة ابلبقــرة 
أغلــب  منشــأ  هــي  الضــاري،  ابلســبع 
أنــواع الشــرور يف هــذه الدنيــا، واملعركــة 
انشبة معها منذ بدء العامل، ولكن هذه 
املعركة يشتد سعرها يف رمضان، حيث 
حُتــرم تلــك النفــس المــارة مــن غذائهــا 
وســبل بقائهــا قســرا. ومــا الدعــوى إىل 
قتــل النفــس ابتغــاء التوبــة إىل هللا عــز 
وجــل إال كبــح مجــاح تلــك المــارة، ال 
بنيــة اجلســد كمــا يظــن  القضــاء علــى 

البعض.
ويف هذا املقال نرى كيف أن هللا تعاىل 

رمبا يتلقى  البعض هذا التساؤل بشيء 
من االمتعاض، أو فلنقل الســخرية من 
املتسائل، ال سيما وأن  القصة القرآنية 
أوهلــا،  يف  الســباط  فضحــت كــذب 
حيــث يقــول جــل يف عــاله: ﴿َقالُــوا اَي 
رَْكنَــا ُيوُســَف  نَــا َنْســَتِبُق َوتـَ َأاَباَن ِإانَّ َذَهبـْ
ْئــُب َوَمــا أَْنــَت  ِعْنــَد َمَتاِعنَــا َفَأَكلَــُه الذِّ
مبُِْؤِمــٍن لَنَــا َولَــْو ُكنَّــا َصاِدِقــنَي * َوَجــاُءوا 
بَــْل  َقــاَل  بِــَدٍم َكــِذٍب  َقِميِصــِه  َعلَــى 
ٌر مَجِيٌل  ُفُســُكْم َأْمرًا َفَصبـْ َســوََّلْت َلُكْم أَنـْ

َعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن﴾1. وَاللَُّ اْلُمْستـَ
 كما أســفرت نفس القصة عن النهاية 
الســعيدة يف آخرهــا، حيــث يقــول جل 
َوْيــِه َعلَــى اْلَعــْرِش  يف عــاله: ﴿َورََفــَع أَبـَ
أَبَــِت َهــَذا  ًدا َوَقــاَل اَي  لَــُه ُســجَّ َوَخــرُّوا 
ْبــُل َقــْد َجَعَلَهــا َريبِّ  أَتِْويــُل ُرْؤاَيَي ِمــْن قـَ
َحقًّــا َوَقــْد َأْحَســَن يِب ِإْذ َأْخرََجــِي ِمــَن 

بني لنا ما ميكن لتلك المارة أن تبلغه 
من جترُّ لو مل يكبح مجاحها.

املتهم بريء براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب.. 

عبارة طاملا نسمعها، إذ يرددها احملامون 
عــن متهمــني يف قضــااي جنائيــة غالبــا، 
وفيهــا تصويــر للمتهــم ابلذئــب، واملتهم 
ظلمــا، حبســب الفهــم التقليــدي لقصــة 
يعقــوب  بــن  يوســف  حضــرة  هللا  نــي 
عليهما الســالم، تلك القصة اليت جاء 
ذكرهــا تفصيــال يف القــرآن اجمليــد، ومــع 
هــذا فقــد أســيء فهمهــا مــن جوانــب 

شىت.
وتركيــزا علــى كنــه ذئــب يوســف، نطرح 
التســاؤل الكبــر: »أكان ذلــك الذئب 
يق؟!«..  بريئا حقا من دم يوسف الصدِّ
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ْعِد  ــْجِن َوَجــاَء ِبُكــْم ِمــَن اْلبَــْدِو ِمْن بـَ السِّ
ــنْيَ ِإْخــَويِت ِإنَّ  ْيــِي َوبـَ ــْيَطاُن بـَ ــزََغ الشَّ َأْن نـَ
اْلَعِليــُم  ِلَمــا َيَشــاُء إِنَّــُه ُهــَو  َريبِّ َلِطيــٌف 

احْلَِكيُم﴾2
القــارئ  لــدى  سينشــأ  حتمــا  هنــا  مــن 
أيكل  أن  للذئــب  أنَّ  وهــو:  ســؤال، 
يوســف؟! ويف أي موضــع مــن القصــة 

القرآنية ُذكر افرتاسه له ؟!
ابلعــودة إىل الســيناريو القــرآن للقصــة، 
وابســتحضار مشــهد الصــي بــني يــدي 
يقــص رؤايه  يوســف  نــرى  النــي،  أبيــه 
 ، يعقــوب  حضــرة  أبيــه  علــى 
الب  أن  الايت  خــالل  مــن  ويبــدو 
أدرك أتويــل الــرؤاي، وكان متأكــدا مــن 
أن أتويلهــا ذاك ســيكون مدعــاة حلنــق 
حــذر  لقــد  حــىت  وحســدهم،  اإلخــوة 
الوالد ولده من أن يقص رؤايه الصادقة 
على إخوته احلاسدين، يقول عز وجل: 
ْقُصــْص ُرْؤاَيَك َعلَــى  ــَيَّ اَل تـَ ﴿َقــاَل اَي بـُ
ْيَطاَن  َيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّ ِإْخَوِتَك فـَ

ِلإْلِْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبنٌي﴾3.
حتمــا قــد فهــم الب شــيئا. تــرى، مــاذا 
رؤاي  مــن    يعقــوب  حضــرة  فهــم 
ابنــه؟! علــى أيــة حــال تســتطرد آايت 
الذكر احلكيم فتقول: ﴿وََكَذِلَك جَيَْتِبيَك 
َعلُِّمــَك ِمــْن أَتِْويــِل اْلََحاِديــِث  رَبُّــَك َويـُ
ْعُقــوَب  َوُيتِــمُّ ِنْعَمتَــُه َعَلْيــَك َوَعلَــى آِل يـَ
رَاِهيَم  ْبُل إِبـْ َوْيَك ِمْن قـَ َكَما َأمتََّها َعَلى أَبـَ

َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيٌم﴾4 ..
ويذكــر املصلــح املوعــود  يف معــرض 
تفسره هلذه الية ما يدعم هذه الفكرة، 
حيث قال : »يتضح من هذه الية 
أن يعقــوب  أيقــن أن مــا رآه ابنــه 
واعترهــا  هبــا  وآمــن  كان رؤاي رمحانيــة 

شرًفا ومكرمة لشعبه«5
إًذا فقــد فهــم حضــرة يعقــوب مــن رؤاي 
هــذا  ويفهــم  نبيــا،  ســيكون  أنــه  ابنــه 
االستنتاج من أكثر من موضع يف هذه 

الية فقط، وذلك كما يلي:
أول: ما جاء يف التنزيل احلكيم حكاية 
ربــك«  »جيتبيــك  يعقــوب:  قــول  عــن 
نفهم منه أن هللا يصطفيك. وهللا جيتي 

النبيني ويصطفيهم.
عليــك«،  نعمتــه  »يتــم  قولــه:  اثنيــا: 
فإمتــام النعمــة ورد يف أكثــر مــن موضــع 
يف القرآن اجمليد مبعىن اســتمرار النبوة يف 

الذرية الواحدة، أو يف المة الواحدة.
واثلثا: قوله تعاىل على لســان يعقوب: 
ْبــُل  قـَ ِمــْن  َوْيــَك  أَبـَ َعلَــى  َأمتََّهــا  ﴿كمــا 
قاســا  يوضــح  َوِإْســَحاَق﴾  رَاِهيــَم  إِبـْ
مشــرتكا بــني إبراهيــم وإســحاق، ذلــك 
أهنمــا كاان نبيــني، وكان اثنيهمــا متممــا 
نبوتــه كانــت  أن  أي  بنبوتــه،  لــألول 
أنبــئ  فكذلــك  ســلفه،  لنبــوة  اســتمرارا 
يعقوب أن نبوة يوسف ستكون متممة 

لنبوته واستمرارا هلا.

فنخلص إىل نتيجة أوىل هامة، ومفادها 
أن حضــرة يعقــوب كان موقنــا أبن ابنــه 

سيكون نبيا يف املستقبل. 
وإذا كان هللا يعصــم أنبيــاءه مــن النــاس، 
الفلــوات؟!  وحــوش  مــن  يعصمهــم  أفــال 
وهذا شيء معلوم بداهة، حىت أن حضرة 
اإلدراك كونــه  متــام  يدركــه  يعقــوب كان 
نبيــا، ويعلــم أنــه ال ميكــن لوحــش افــرتاس 
نــي، إذ مــا كان هللا تعــاىل ليبعــث نبيــا مث 
يذره هنبة لوحش ضال، فحاشاه تعاىل!

كلم حضرة يعقوب يف امليزان
إذا نظــران يف قــول حضــرة يعقوب لبنيه: 
تُــْم َعْنُه  ْئــُب وَأَنـْ ﴿وََأَخــاُف َأْن أَيُْكلَــُه الذِّ
َغاِفُلوَن﴾6.. وإذا وضعنا هذا القول يف 
ميــزان اخُللُــق النبــوي القــومي، وأتسيســا 
أفــادت  الــيت  الســابقة  النتيجــة  علــى 
علــم يعقــوب بنبــوة ولــده، وابلخــذ يف 
احلســبان أن الوحــش ال يفــرتس النبيني، 

لوجدان أنفسنا أمام احتمالني: 
احتمــال  وهــو  األول:  الحتمــال 
مســتبعد كل االســتبعاد، نظرا إىل كمال 
الخــالق النبويــة وعصمة النبوة، فمفاد 
هــذا االحتمــال أنه ، والعياذ ابهلل، 
ابنــه  علــى  اخلــوف  ادعائــه  يف  كــذب 
مــن الذئــب، وهــذا االحتمــال مرفــوض 
بداهة،  قياسا على أخالق النبوة بوجه 

عام.
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الحتمال الثاين: وهو الجدر ابلقبول، 
أنــه  خــاف حقــا أن يفــرتس ابنَــه 
الذئــُب، ذلــك الســبع املعــروف، وهــذا 
ال يســتقيم مــع االســتنتاجات الســابقة 
واملدعومــة ابلايت اجلليــة،  فــال منــاص 
بصــدق  اإلقــرار  مــن  النبيــني  يوقــر  ملــن 
حضــرة يعقــوب  يف اخلــوف مــن 
افرتاس الذئب البنه يوســف، مع أتويل 
معــىن الذئــب مبــا يتســق مــع الخــالق 
النبوية والثوابت الكونية. أي ذئب ذاك 
الذي افرتس  يوسف إذا كان اخوته قد 

كذبوا أصال؟!
لســر غمــوض هــذا اللغــز يالفنــا مــدد 
احلــق  بــه  جيلــو  مبــارك  مــن هللا ووحــي 
وتتجلــى بــه احلقيقــة، ومــن يقــرأ كتــاب 
للمســيح  اإلســالم«  تعاليــم  »فلســفة 
ذئــب  أن  يقينــا  يــدرك    املوعــود 
يوســف ليــس إال ذئــب النفــس المارة، 
اليت سولت إلخوة يوسف قتل أخيهم، 
والــيت ســولت البــن آدم قتــل أخيــه مــن 
الــيت هتبــط  الســبعية  النفــس  إهنــا  قبــل، 
ابخَلْلق إىل قعر الوادي العميق من سوء 

اخُلُلق. 
إخــوة  اقرتفــه  مــا  أن  الذكــر  عــن  وغــي 
يوســف حبــق أخيهــم هلــو جرميــة يشــيب 
هلــا الولــدان، ومدعــاة لســخط هللا جــل 
علــى  المــر  يقتصــر  ال  إذ  عــاله،  يف 
جمــرد شــروع رجــل يف قتــل رجــل انهيك 

عــن أن املتآِمــر تربطــه صلــة رحــم مــن 
الدرجــة الوىل ابملتآَمــر عليــه، إن هــذه 
الفعلة الشــنيعة متثل انتكاســة لإلنســانية 
وتقهقر هلا إىل الوراء وهبوط هبا يف قعر 
اجلحيــم، إذ ترجــع بنــا إىل يــوم كيــد ابــن 
ْتــَل  ْفُســُه قـَ آدم لخيــه ﴿َفَطوََّعــْت لَــُه نـَ
لَــُه َفَأْصبَــَح ِمَن اخْلَاِســرِيَن﴾7،  َقتـَ َأِخيــِه فـَ
فليــس مــن قبيــل املبالغــة إًذا القــول أبن 
ابن آدم طوعت له نفســه الســبعية قتل 
يوســف  إلخــوة  طــوع  أخيــه، كذلــك 
قتــل أخيهــم فأصبحــوا  ذئــب نفوســهم 

من اخلاسرين.
آي  رتلنــا  لــو  أننــا  المــر  يف  العجيــب 
موضوعاهتــا  حبســب  احلكيــم  الذكــر 
حــادث  بــني  لطيفــة  عالقــة  فســنجد 
يعقــوب،  أبنــاء  وحــادث  آدم،  ابــي 
ففــي احلــادث الول يقــول هللا تعــاىل: 
لَــُه  َقتـَ ْتــَل َأِخيــِه فـَ ْفُســُه قـَ ﴿َفَطوََّعــْت لَــُه نـَ
َفَأْصَبَح ِمَن اخْلَاِسرِيَن﴾8.. ويف احلادث 

الثان يقول رب العزة على لســان إخوة 
ْئُب َوحَنُْن  يوســف: ﴿َقاُلوا لَِئْن َأَكَلُه الذِّ

ُعْصَبٌة ِإانَّ ِإًذا خَلَاِسرُوَن﴾9..
بــني  املشــرتكة  القواســم  وابســتخراج 
احلادثتــني، جنــد أن كلتــا احلادثتــني قتــل 
لخ، أو علــى القــل كيــد لــه. وكلتامهــا 
كانتــا بتطويــع النفــس القتــل. وكلتامهــا 

أيضا كان عاقبتهما اخلسران.
القــوى  املوعــود  املســيح  ويذكــر ســيدان 
يف  المــارة(  النفــس  )ذئــب  الســبعية 
ســياق بيانــه للمغضــوب عليهــم، فيقول 
اْلَمْغُضــوِب   « مــن  »واملــراد  حضرتــه: 
َعَلْيِهــْم » أولئــك الذيــن يســتعملون قــوة 
غضبهــم مبــا خيالــف مرضــاَة هللا، وهكذا 

ينقادون للُقوى السُبِعية فيهم«10. 
وتلــك القــوى الســبعية هــي مــا جيعلهــم 
حــىت  الضاريــة،  ابلســباع  متشــبهني 
ليفســدون يف الرض ويســفكون  أهنــم 
انقيــادا لســطوة  الدمــاء، ال لشــيء إال 
نفوســهم المــارة، والــيت وصفهــا اخلالــق 

جل شأنه:
وِء﴾11. ْفَس َلَمَّارٌَة اِبلسُّ ﴿ِإنَّ النـَّ

ملبسات ودوافع 
مثة أمر ال خيفى على احلقوقيني وأرابب 
القوانــني الوضعيــة، وهــو أن لــكل جرمية 
مالبســاهتا ودوافعهــا، فاملالبســات هــي 
جمموعــة الظــروف احمليطة ابحلدث واليت 

فالحــال الوحيدة التي يصول 

فيها ذئب النفس األمارة هي 

حــال الغفلة والبعد عن الله، 

متامــا كا أن الفرصــة التي ميكن 

لذئب فيها أن يفرتس شاة من 

القطيع حني »يغفل« الراعي.
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قــد تســاعد على حدوثــه، بينما الدوافع 
هــي الســبب واحملــرك الول وراء اجلرمية. 
وهــذا قانــون عــام تتســاوى إبزائــه مجيــع 

اجلرائم املقرتفة منذ القدم  إىل الن.
يوســف  قتــل  قضيــة  حبثنــا يف  مــا  فــإذا 
دوافعهــا ومالبســاهتا وجــدان أن الدافــع 
الول هــو امليــل الطبعــي للنفــس المارة 
إىل الســوء واإلفســاد، حتــت أتثــر قواهــا 
السبعية، وسيطرة النهمة والشراهة، فال 
تتــورع عــن ســفك الدمــاء، وال تــرى يف 
ســفكها جرمــا يذكــر، فهــي جمبولة على 

خلقتها هذه. 
أمــا املالبســات فوضحهــا القــرآن اجمليــد 

: على لسان حضرة يعقوب
تُــْم َعْنــُه  ْئــُب وَأَنـْ ﴿وََأَخــاُف َأْن أَيُْكلَــُه الذِّ
الــيت  الوحيــدة  فاحلــال  َغاِفلُــوَن﴾12، 
يصــول فيهــا ذئــب النفــس المــارة هــي 
حال الغفلة والبعد عن هللا، متاما كما أن 
الفرصة اليت ميكن لذئب فيها أن يفرتس 
شاة من القطيع حني »يغفل« الراعي.

إشارات يعقوب، وفهم األسباط
وضوحــا  أكثــر  الن  المــر  يبــدو 
الــذي  الذئــب  ذلــك  ماهيــة  خبصــوص 
افــرتس يوســف، والــذي هــو يف الواقــع 
طوعــت  الــيت  المــارة  النفــس  ذئــب 
لألســباط قتــل أخيهــم، والــيت طوعــت 
البن آدم الول قتل أخيه من قبل. إال 

أن االلتباس احلاصل الذي جعل الناس 
ممــن يطالعــون القصــة القرآنيــة يفهمــون 
الذئــب علــى أنــه جمــرد دابــة متشــي على 
أربــع، فســببه )أي االلتبــاس( أن القصــة 
القرآنيــة تتحــدث يف الواقــع عــن ذئبــني 
اثنــني: الذئــب الول مــا عنــاه يعقــوب، 
وهــو ذئــب نفــوس أبنائه وقواهم الطبعية 
الغضبيــة، بينمــا الذئــب الثــان مــا فهمه 
بنــو يعقــوب بســطحية علــى أنــه جمــرد 

سبع من سباع الراري.

اخللصة
القــرآن اجمليــد كالم هللا الكامــل، واملنــزل 

علــى قلــب اإلنســان الكامــل، لتنتفع به 
اإلنســانية فتبلــغ الكمــال، المــر الــذي 
الــكالم  ذلــك  نفهــم  أن  إىل  يدعــوان 
املوصل إىل الكمال على أفضل الصور 
املمكنــة، فــال نتناولــه بســطحية حترمنــا 
االســتمتاع بلبه اللذيذ. تلك الســطحية 
املدلــول  يدركــون  جعلــت أصحاهبــا ال 
احلقيقــي للفــظ القــرآن املــوزون أبكثــر 
املوازين حساســية، إنه يف ســورة يوسف 
لفــظ »الذئــب« ، فهــل آن لنــا أن نقرأ 
سورة يوسف من جديد يف حالة يقظة 
المــارة،  نفوســنا  لذئــب  ومراقبــة  اتمــة 

لنكون من الفائزين؟!
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الذئب الذي افرتس يوســف... هو يف الواقع ذئب النفس األمارة التي 

طوعت لألســباط قتل أخيهم، والتي طوعت البن آدم األول قتل أخيه 

من قبل. إال أن االلتباس الحاصل والذي جعل الناس ممن يطالعون 

القصــة القرآنية يفهمون الذئب عىل أنه مجرد دابة متيش عىل أربع...

فهل آن لنا أن نقرأ ســورة 

يوســف من جديد يف حالة يقظة 

نفوســنا  لذئب  ومراقبة  تامة 

األمارة، لنكون من الفائزين؟!


