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يف تلك الفترة احلرجة اليت حتدثنا عنها يف تقدمي سورة          ،  نزلت بعد سورة هود   ،  هذه السورة مكية  

بـني  و  ع    بني عام احلزن مبوت أيب طالب وخدجية سندي رسول اهللا          .. يونس ويف تقدمي سورة هود    
وللعصبة املسلمة معه وللدعوة اإلسالمية       ع    بيعة العقبة األوىل مث الثانية اليت جعل اهللا فيهما لرسول اهللا          

وعلى هذا فالسورة واحدة من السور اليت نزلت يف تلـك الفتـرة              .. فرجا وخمرجا باهلجرة إىل املدينة    
  ..  معه يف مكةوالعصبة املسلمة  ع  احلرجة يف تاريخ الدعوة ويف حياة الرسول

، 3، 2، 1[  على خالف ما ورد يف املصحف األمريي من أن اآليـات       ،   والسورة مكية جبملتها  
 : ذلك أن اآليات الثالث األوىل هذا نصها. منها مدنية  ]7

حنـن نقـص عليـك     . إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون     . الر تلك آيات الكتاب املبني     " 
  ..  " وإن كنت من قبله ملن الغافلني، إليك هذا القرآنأحسن القصص مبا أوحينا 

 ..  وهذه اآليات هي مقدمة طبيعية ملا جاء بعدها مباشرة من البدء يف قصة يوسف عليه السـالم   
 : ونص اآلية التالية يف السياق هو

رأيتـهم يل   . يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمـر         : إذ قال يوسف ألبيه    " 
  " . .. .  ساجدين

 .  مث متضي القصة بعد ذلك يف طريقها إىل النهاية
حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هـذا  :  "  فالتقدمي هلذه القصة بقول اهللا تعاىل     
  .. يبدو هو التقدمي الطبيعي املصاحب لرتول القصة " القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني
مث تقرير أن اهللا أنزل هذا      . وتقرير أا آيات الكتاب املبني     ] الر   [  وكذلك هذه األحرف املقطعة   

ومواجهة املشركني يف مكة بعربية القرآن الذي       ،  هو كذلك من جو القرآن املكي      .. الكتاب قرآنا عربيا  
من الغـافلني     ع    وتقرير أنه وحي من اهللا كان النيب      !  ع    كانوا يدعون أن أعجميا يعلمه لرسول اهللا      

 . اهه وموضوعاتهعن اجت
 : وهو قول اهللا تعاىل،  مث إن هذا التقدمي يتناسق مع التعقيب على القصة يف ايتها

  ..  " وما كنت لديهم إذ أمجعوا أمرهم وهم ميكرون، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك " 
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 . والتعقيبظاهر منها نزول التقدمة مع القصة ؛ فهناك حبكة بني التقدمة للقصة والتعقيب عليها
وال يتأتى أن تكون السورة قد نزلت يف مكة         ؛   أما اآلية السابعة فالسياق ال يستقيم بدوا أصال       

ذلك أن يف اآلية الثامنة ضمريا يعود علـى يوسـف        ! وهي ليست من سياقها مث أضيفت إليها يف املدينة        
. ن أن تكون معها اآليـة السـابقة       حبيث ال يستقيم نزول اآلية الثامنة دو      ،  وإخوته يف هذه اآلية السابعة    

 : وهذا نصها
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إيل أبينـا منـا          . لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني       " 
  ..  " إن أبانا لفي ضالل مبني، وحنن عصبة

 . يف سياق السورة املوصول،  مما يقطع بأن اآليتني نزلتا معا
بع املكي واضحا يف موضوعها ويف جوها ويف ظالهلا ويف           والسورة كلها حلمة واحدة عليها الطا     

ففي الوقت الذي كان رسـول       .. بل إن عليها طابع هذه الفترة احلرجة املوحشة بصفة خاصة         . إحياءاا
وتعاين معه اجلماعة    - منذ عام احلزن   - يعاين من الوحشة والغربة واالنقطاع يف جاهلية قريش         ع    اهللا

يوسـف بـن     - يقص على نبيه الكرمي قصة أخ له كـرمي         - سبحانه - ان اهللا ك،  املسلمة هذه الشدة  
وهو يعاين صنوفا مـن احملـن        - عليهم صلوات اهللا وسالمه أمجعني     - يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم    

وحمنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من      . وحمنة اجلب واخلوف والترويع فيه    . حمنة كيد اإلخوة  : واالبتالءات
وحمنة كيـد امـرأة العزيـز       . وال محاية وال رعاية من أبويه وال من أهله        ،  ى غري إرادة منه   يد إىل يد عل   

. وحمنة السجن بعد رغد العيش وطراوته يف قصر العزيز        ! وقبلها ابتالء اإلغراء والشهوة والفتنة    ،  والنسوة
ويف يديه لقمة اخلبز    ،  وهو يتحكم يف أقوات الناس ويف رقام      ،  مث حمنة الرخاء والسلطان املطلق يف يديه      

وحمنة املشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه يف اجلب وكـانوا السـبب                ! اليت تقوم 
 - عليه السـالم   - هذه احملن واالبتالءات اليت صرب عليها يوسف       .. الظاهر هلذه احملن واالبتالءات كلها    

وآخـر  ،  آخـر توجهاتـه   ؛   متجردا خالصـا   وخرج منها كلها  ،  وزاول دعوته إىل اإلسالم من خالهلا     
ويف حلظة تأويـل رؤيـاه      ؛  ويف حلظة لقاء أبويه ومل مشله     ؛  يف حلظة االنتصار على احملن مجيعا     ،  اهتماماته

. يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمـر         : إذ قال يوسف ألبيه   :  " وحتققها كما رآها  
تماماته يف هذه اللحظة هي التوجه املخلص املتجـرد         آخر توجهاته وآخر اه    ..  " رأيتهم يل ساجدين  

 : منخلعا من هذا كله بكليته كما يصوره القرآن الكرمي، املنيب إىل ربه
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ورفـع  . ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمـنني      : وقال،  فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه       " 
، ن قبل قد جعلها ريب حقـا      يا أبت هذا تأويل رؤياي م     : وقال. وخروا له سجدا  ،  أبويه على العرش  

وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بـيين وبـني             ،  وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن      
وعلمتين من تأويل   ،  رب قد آتيتين من امللك     .. إنه هو العليم احلكيم   ،  إن ريب لطيف ملا يشاء    ،  إخويت

 وأحلقين بالصاحلني ،  توفين مسلما ،  أنت ويل يف الدنيا واآلخرة    . فاطر السماوات واألرض  ،  األحاديث
 " ..  

أن  .. بعد ذلك كله وهو يف غمرة السلطان والرخاء وملة الشمل          ..  وهكذا كانت طلبته األخرية   
 والصرب الطويل واالنتصار الكبري   ،  وذلك بعد االبتالء واحملنة    .. وأن يلحقه بالصاحلني  ،  يتوفاه ربه مسلما  

 .. 
ومن التعقيبات عليهـا    ،  مبا احتوته من قصة ذلك النيب الكرمي      .  فال عجب أن تكون هذه السورة     

تسـلية  ، يف هذه الفترة بالذات   ،  واجلماعة املسلمة معه يف مكة      ع    مما يترتل على رسول اهللا    ،  بعد ذلك 
 ! وتطمينا كذلك وتثبيتا للمطاردين املغتربني املتوحشني، وتسرية

س باإلحياء البعيد باإلخراج مـن مكـة إىل دار           ال بل أن اخلاطر ليذهب يب اللحظة إىل اإلحسا        
كما أخرج يوسف   ! مهما بدا أن اخلروج كان إكراها حتت التهديد       ؛  أخرى يكون فيها النصر والتمكني    

 : مث لينتهي بعد ذلك إىل النصر والتمكني. ليواجه هذه االبتالءات كلها، من حضن أبيه
، واهللا غالب على أمـره    ،   األحاديث ولنعلمه من تأويل  ،  وكذلك مكنا ليوسف يف األرض     " 

  ..  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون
حىت وهو ما يزال فىت يبـاع بـني          ..  ولقد كان ذلك وهو يضع أقدامه يف مصر يف قصر العزيز          

  .. ! الرقيق
!  أشري إليه وال أملك التعبري عنـه  -  وما يذهب يب اخلاطر إليه اللحظة جيعلين أتذوق مذاقا خاصا     

 :  التعقيب الذي أعقب القصةذلك -
أفلـم يسـريوا يف األرض      ،  وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القـرى            " 

حـىت إذا   ؟  ولدار اآلخرة خري للذين اتقوا أفال تعقلـون       ،  فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم      
يرد بأسـنا عـن القـوم       وال  ،  استيأس الرسل وظنوا أم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء          
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ولكن تصديق الذي بـني     ،  ما كان حديثا يفترى   ،  لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب      . ارمني
  ..  " وهدى ورمحة لقوم يؤمنون، وتفصيل كل شيء، يديه

 - كما استيأس يوسف يف حمنتـه الطويلـة        -  إنه اإلحياء مبجرى سنة اهللا عندما يستيئس الرسل       
اإلحياء والتلميح اللذان تـدركهما القلـوب       !  .. ج املكروه الذي يليه الفرج املرغوب     والتلميح باملخر 

. فتتذوق وتستشرف وتلمح اإلحياء والتلميح    ،  ويف جوها تتنفس  ،  وهي يف مثل هذه الفترة تعيش     ،  املؤمنة
  .. من بعيد

ري قصـة   غ - فالقصص القرآين .  والسورة ذات طابع منفرد يف احتوائها على قصة يوسف كاملة         
. تناسب كل حلقة منها أو جمموعة حلقات موضوع السورة واجتاهها وجوهـا           ،  يرد حلقات  - يوسف

وحىت القصص الذي ورد كامال يف سورة واحدة كقصص هود وصاحل ولوط وشـعيب ورد خمتصـرا                 
وهو طابع متفرد يف السور القرآنيـة       . أما قصة يوسف فوردت بتمامها وبطوهلا يف سورة واحدة        . جممال
 . مجيعا

، ذلك أا تبدأ برؤيا يوسف     .. ويؤديها أداء كامال  ؛   هذا الطابع اخلاص يتناسب مع طبيعة القصة      
حبيث ال يناسبها أن تكون حلقة منها أو مجلة حلقات يف سورة وتكـون بقيتـها يف                 . وتنتهي بتأويلها 
 . سورة أخرى

يقه للهدف األصيل الذي من أجله      فوق حتق ؛   وهذا الطابع كفل هلا األداء الكامل يف مجيع الوجوه        
 . والتعقيبات اليت تلتها، سيقت القصة

تكشف عن ذلـك    ،  عن هذا األداء الكامل    - بعض الشيء  -  وسنحتاج أن نقول كلمة مفصلة    
 . املنهج القرآين الفريد

  .. وباهللا التوفيق .. 
|     |     | 

لكامل ملنهج اإلسـالم يف األداء      متثل النموذج ا   - كما جاءت يف هذه السورة     - إن قصة يوسف  
بقدر ما متثل النموذج الكامل هلذا املنهج يف األداء النفسي والعقيدي والتربوي واحلركـي              ،  الفين للقصة 

إال أن قصة يوسف تبدو وكأا املعـرض        ،  ومع أن املنهج القرآين واحد يف موضوعه ويف أدائه         .. أيضا
 ! فنية لألداءاملتخصص يف عرض هذا املنهج من الناحية ال
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عرضا  - وهي الشخصية الرئيسية يف القصة     - عليه السالم  -  إن القصة تعرض شخصية يوسف    
وبكل استجابات هـذه الشخصـية يف هـذه         ،  بكل جوانب هذه احلياة   ،  كامال يف كل جماالت حياا    
سـية يف   وتعرض أنواع االبتالءات اليت تعرضت هلا تلك الشخصـية الرئي         . اجلوانب ويف تلك ااالت   

وابتالءات . ابتالءات الشدة وابتالءات الرخاء    .. وهي ابتالءات متنوعة يف طبيعتها ويف اجتاهاا      ؛  القصة
وابتالءات الفتنة باالنفعاالت واملشاعر البشرية جتاه شـىت املواقـف          . والفتنة بالسلطان ،  الفتنة بالشهوة 

والفنت كلها نقيا خالصا متجردا يف وقفته       وخيرج العبد الصاحل من هذه االبتالءات        .. وشىت الشخصيات 
 . متجها إىل ربه بذلك الدعاء املنيب اخلاشع كما أسلفنا يف اية الفقرة السابقة، األخرية

 وإىل جانب عرض الشخصية الرئيسية يف القصة تعرض الشخصيات احمليطة بدرجات متفاوتة من             
ويف أوضـاع  ، عاد متفاوتة من مركز الرؤيـة  وعلى أب ،  ويف مساحات متناسبة من رقعة العرض     . التركيز

متمثلة يف منـاذج   . وتتعامل القصة مع النفس البشرية يف واقعيتها الكاملة        .. خاصة من األضواء والظالل   
ومنوذج إخوة يوسف وهواتف     .. منوذج يعقوب الوالد احملب امللهوف والنيب املطمئن املوصول       : متنوعة

، والضعف واحلرية أمام هذه املواجهـة     ،  ومواجهة آثار اجلرمية  ،  املناورةالغرية واحلسد واحلقد واملؤامرة و    
ومنوذج امرأة العزيـز     .. متميزا فيهم أحدهم بشخصية موحدة السمات يف كل مراحل القصة ومواقفها          

كما تصنعها وتوجهها البيئة املصـرية اجلاهليـة يف بـالط           ،  بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاا األنثوية    
ومنـوذج   .. إىل جانب طابعها الشخصي اخلاص الواضح يف تصرفها وضوح انطباعات البيئـة           ،  امللوك

ومنطقها كما يتجلى يف كالم     ،  واألضواء اليت تلقيها على البيئة    ! النسوة من طبقة العلية يف مصر اجلاهلية      
. واجهتهن مجيعا ويف إغرائهن كذلك ليوسف وديد امرأة العزيز له يف م         ،  النسوة عن امرأة العزيز وفتاها    

 " ومنوذج .. كما يتجلى يف سجن يوسف بصفة خاصة      ،  وما وراء أستار القصور ودسائسها ومناوراا     
 " امللـك  " ومنوذج!  .. وعليه ظالل طبقته وبيئته يف مواجهة جرائم الشرف من خالل جمتمعه           " العزيز

 منطقة األضواء يف جمال العـرض       يف خطفة يتوارى بعدها كما توارى العزيز يف منطقة الظالل بعيدا عن           
، وتربز املالمح البشرية واضحة صادقة بواقعية كاملة يف هذا احلشد من الشخصيات والبيئات             .. املتناسق

  .. وهذا احلشد من احلركات واملشاعر، وهذا احلشد من املواقف واملشاهد
صها يف كل شخصية ويف     السليمة املتكاملة وخصائ   " الواقعية "  ومع استيفاء القصة لكل مالمح    

ذلـك  ،  فإا متثل النموذج الكامل ملنهج اإلسالم يف األداء الفين للقصـة           .. كل موقف ويف كل خاجلة    
املنهج الذي ال يهمل خلجة بشـرية واقعيـة          .. الرائع بصدقه العميق وواقعيته السليمة    ،  األداء الصادق 
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 " كاملستنقع الـذي أنشـأته     " الواقعية " هويف الوقت ذاته ال ينشيء مستنقعا من الوحل يسمي        ،  واحدة
 ! الغربية اجلاهلية " الواقعية

 - ودون أن تزور  ،  مبا فيها حلظة الضعف اجلنسي    ؛   وقد أملت القصة بألوان من الضعف البشري      
ودون أن تغفل أية حملة حقيقية      ،  يف تصوير النفس البشرية بواقعيتها الكاملة يف هذه املواقف         - أي تزوير 

ذلك الذي  ،  فإا مل تسف قط لتنشيء ذلك املستنقع املقزز للفطرة السليمة         ،  ت النفس أو املوقف   من حملا 
 !  " . الطبيعة " أو يسمونه أخريا " الواقعية " يسمونه يف جاهلية القرن العشرين

 :  وظلت القصة صورة نظيفة لألداء الواقعي الكامل مع تنوع الشخصيات وتنوع املواقف
واألحقاد الصغرية يف قلوم تكرب وتتضخم حىت حتجب عن ضمائرهم هـول             ..  إخوة يوسف 

الذي خيرجون به مـن تلـك       !  " احمللل الشرعي  " مث تزين هلم  ! اجلرمية وبشاعتها ونكارا وضخامتها   
وهم أوالد نيب اهللا يعقوب بـن إسـحاق بـن            - مالحظا يف هذا واقعيتهم يف بيئتهم الدينية       .. اجلرمية
، وانطباعات هذه البيئة يف تفكريهم ومشـاعرهم وتقاليـدهم         - يهم صلوات اهللا وسالمه   عل - إبراهيم

 : وإىل طريقة للتحلل من نكارا وبشاعتها، إىل مربر للجرمية - من مث - وحاجتهم النفسية
 - ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا     : إذ قالوا . لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني       " 

، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا خيل لكم وجـه أبـيكم          ! ن أبانا لفي ضالل مبني    إ - وحنن عصبة 
يلتقطـه  ،  ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غيابة اجلـب       : قال قائل منهم  ! وتكونوا من بعده قوما صاحلني    

. وإنا له لناصحون  ،  مالك ال تأمنا على يوسف    ،  يا أبانا : قالوا -!  إن كنتم فاعلني   - بعض السيارة 
وأخاف أن يأكلـه    ،  إين ليحزنين أن تذهبوا به    : قال! وإنا له حلافظون  ،  نا غدا يرتع ويلعب   أرسله مع 

فلمـا ذهبـوا بـه      . لئن أكله الذئب وحنن عصبة إنا إذا خلاسرون       : قالوا. الذئب وأنتم عنه غافلون   
 أباهم  وجاءوا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون       ،  وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابة اجلب     

وما أنـت   ،  وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب     ،  إنا ذهبنا نستبق  ،  يا أبانا : قالوا،  عشاء يبكون 
، بل سولت لكم أنفسـكم أمـرا  : قال، وجاءوا على قميصه بدم كذب. مبؤمن لنا ولو كنا صادقني   

  ..  " واهللا املستعان على ما تصفون، فصرب مجيل
كما جند موقف أحدهم اخلـاص       - قف القصة بعد ذلك   يف كل موا   - هم هم  -  وحنن جندهم 

فما إن يذهبوا بأخي يوسف بعدما طلبه منهم وهم ال يعرفونه حيسبون أنه              - من أول القصة إىل آخرها    
حيـث  ،  ليشتروا منه القمح يف سنوات اجلدب العجاف       - كنعان - عزيز مصر الذي قدموا من بالدهم     
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 - ما إن يروا هذا التدبري     .. جة أنه وجد صواع امللك يف رحله      يدبر اهللا ليوسف أن يأخذ أخاه منهم حب       
 : حىت ينفجر حقدهم القدمي على يوسف - وهم ال يعلمون ما وراءه

: قـال . فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم      ! إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل       : قالوا " 
  ..  " واهللا أعلم مبا تصفون، أنتم شر مكانا

فمـا إن   ،  بعد مواجهة أبيهم بالفجيعة الثانية يف شيخوخته احلزينـة         -  هم هم -  كذلك جندهم 
 : دون مراعاة لشيخوخة أبيهم ونكبته األليمة، يروا جتدد حزنه على يوسف حىت ينفجر حقدهم القدمي

تـاهللا  : قالوا. وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم ! يا أسفا على يوسف   : وتوىل عنهم وقال   " 
  "  .. ! ىت تكون حرضا أو تكون من اهلالكنيتفتأ تذكر يوسف ح

فلما  - بعدما كشف هلم عن شخصيته     -  ومثلها عندما أرسل يوسف قميصه إىل أبيه يف النهاية        
فلم ،  غاظهم هذا االتصال الباطين الدال على عمق ما بينه وبني يوسف          ،  رأوا أباهم يستنشق عبري يوسف    

 : ميلكوا أنفسهم أن يبكتوه ويؤنبوه
تاهللا إنك لفي   : قالوا! لوال أن تفندون  ،  إين ألجد ريح يوسف   : ا فصلت العري قال أبوهم    ومل " 

  "  .. ! ضاللك القدمي
فال حتفل  ،  يف صرع الشهوة اليت تعمي عن كل شيء يف اندفاعها اهلائج الكاسح            ..  وامرأة العزيز 

مـع   - واليت تستخدم  .. ة عائلية كما ال حتفل مركزا اجتماعيا وال فضيح      ،  حياء أنثويا وال كربياء ذاتيا    
سواء يف تربئة نفسها أو محاية من وى من جرائر التهمة اليت ألصقتها             ،  كل مكر األنثى وكيدها    - ذلك

أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفـه     ! وحتديد عقوبة ال تودي حبياته    ،  به
، يتها أمام انكشاف ضعف عزميتها وكربيائها أمام من وى        أو التبجح بشهوان  ! فيهن من معرفتها لنفسها   

، حيث تبدو فيها األنثى متجردة من كل جتمل املرأة وحيائهـا          ،  ووقوف نسوا معها على أرض واحدة     
ومع صدق التصوير والتعبري عـن هـذا        ! األنثى اليت ال حتس يف إرواء هواتفها األنثوية أمرا يعاب أصال          

 - فإن األداء القـرآين   ،  وعن هذه اللحظة اخلاصة بكل طبيعيتها     ،  كل واقعيته النموذج البشري اخلاص ب   
مل يتخل عن طابعه النظيـف مـرة         - الذي ينبغي أن يكون هو النموذج األعلى لألداء الفين اإلسالمي         

لينشيء  - حىت وهو يصور حلظة التعري النفسي واجلسدي الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتها           - واحدة
يف هذه   " القصة الطبيعية  " وكتاب " القصة الواقعية  " قع الكريه الذي يتمرغ يف وحله كتاب      ذلك املستن 

 ! اجلاهلية النكدة حبجة الكمال الفين يف األداء
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. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنـا أو نتخـذه ولـدا          : وقال الذي اشتراه من مصر المرأته      " 
واهللا غالب على أمره ولكن أكثـر       ،  اديثولنعلمه من تأويل األح   ،  وكذلك مكنا ليوسف يف األرض    

وراودته اليت هـو يف     . وكذلك جنزي احملسنني  ،  وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما     . الناس ال يعلمون  
إنـه ال   ،  إنه ريب أحسن مثواي   ! معاذ اهللا : قال! هيت لك : وغلقت األبواب وقالت  ،  بيتها عن نفسه  
كـذلك لنصـرف عنـه السـوء        .  رأى برهان ربه   لوال أن ،  ولقد مهت به وهم ا    . يفلح الظاملون 
وألفيا سـيدها لـدى     ،  وقدت قميصه من دبر   ،  واستبقا الباب . إنه من عبادنا املخلصني   ،  والفحشاء
هي راودتين عن   : قال! ؟  ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إال أن يسجن أو عذاب أليم           : قالت،  الباب
وإن كـان   . ل فصدقت وهو من الكاذبني    إن كان قميصه قد من قب     : وشهد شاهد من أهلها   ،  نفسي

، إنه من كيـدكن   : فلما رأى قميصه قد من دبر قال      . قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني       
وقـال  !  .. واستغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني     ،  يوسف أعرض عن هذا   ! إن كيدكن عظيم  

فلمـا  ! إنا لنراها يف ضالل مبني! اقد شغفها حب! امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه     : نسوة يف املدينة  
اخـرج  : وقالت،  وآتت كل واحدة منهن سكينا    ،  وأعتدت هلن متكأ  ،  مسعت مبكرهن أرسلت إليهن   

. إن هذا إال ملك كـرمي     ،  ما هذا بشرا  ! حاش هللا : وقلن،  وقطعن أيديهن ،  فلما رأينه أكربنه  ! عليهن
ولئن مل يفعل ما آمـره ليسـجنن        ،  صمولقد راودته عن نفسه فاستع    ! فذلكن الذي ملتنين فيه   : قالت

وإال تصرف عـين كيـدهن      ،  السجن أحب إىل مما يدعونين إليه     ،  رب: قال. وليكونا من الصاغرين  
  ..  " إنه هو السميع العليم، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. أصب إليهن وأكن من اجلاهلني

؛ بب كيدها وكيد النسـوة    وكذلك حني نلتقي ا مرة أخرى بعدما دخل يوسف السجن بس           " 
وتذكر الفىت الذي كان سجينا معه أن يوسف هو وحـده الـذي             ،  وبقي هناك حىت رأى امللك رؤياه     

فاستدعاها امللك  ،  ويربيء ساحته ،  فأىب حىت حيقق قضيته   ،  فطلب امللك أن يأتوه به    ،  يعرف تأويل الرؤيا  
يعي الواقعي الذي حيدثه الزمن والعمر واألحداث       مع التغري الطب  ،  وإذا ا ما تزال املرأة احملبة     . مع النسوة 
 : ومع تسرب اإلميان الذي تعرفه من يوسف من خالل تلك املشاعر واملؤثرات مجيعا؛ والظروف
ما بـال النسـوة     : ارجع إىل ربك فاسأله   : فلما جاءه الرسول قال   . ائتوين به : وقال امللك  " 

: قلـن ؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسـه : قال. إن ريب بكيدهن عليم ؟  الاليت قطعن أيديهن  
، أنا راودته عن نفسـه    ،  اآلن حصحص احلق  : قالت امرأة العزيز  . ما علمنا عليه من سوء    ! حاش هللا 
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ومـا أبـريء    . وأن اهللا ال يهدي كيد اخلـائنني      ،  ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب     . وإنه ملن الصادقني  
  ..  " إن ريب غفور رحيم، إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب، نفسي

؛ مل يزور األداء القرآين يف شخصيته اإلنسانية حملة واحدة         - اإلنسان - العبد الصاحل  ..  ويوسف
وبشريته مع نشأته وتربيتـه      - مع نشأته يف بيت النبوة وتربيته ودينه       - وهو يواجه الفتنة بكل بشريته    

ولكن اخليط اآلخر   ؛  د ضعف حني مهت به حىت هم ا       لق .. ودينه متثل مبجموعها واقعيته بكل جوانبها     
ونسوة ،  وجو القصور ،  ومنطق البيئة . ولقد شعر بضعفه إزاء كيد النسوة     . شده وأنقذه من السقوط فعال    

ليست هنالك حملة واحدة مزورة يف واقعيـة الشخصـية           .. ولكنه متسك بالعروة الوثقى   ! القصور أيضا 
ذلك أن هذا هو الواقع السـليم       ! ستنقعات اجلاهلية ووحلها الفين   وليس هنالك رائحة من م    ؛  وطبيعتها

  .. بكل جوانبه
وغلبة الريـاء   ،  مث بضعف النخوة  ؛  وبطبيعة مست اإلمارة  ،  وشخصيته بطبيعتها اخلاصة   ..  والعزيز

 : وفيه تتمثل كل خصائص بيئته! االجتماعي وستر الظواهر وإنقاذها
يوسف أعرض عن   . إن كيدكن عظيم  ،  إنه من كيدكن  : قال،  فلما رأى قميصه قد من دبر      " 

  "  .. ! إنك كنت من اخلاطئني، واستغفري لذنبك، هذا
اللغط بسرية امرأة العزيز وفتاها الذي راودته عـن          .. نسوة هذا اتمع بكل مالحمه     ..  والنسوة

ز أكثر مما يبـدو فيـه       واالستنكار الذي تبدو فيه غرية النسوة من امرأة العزي        ! بعدما شغفها حبا  ،  نفسه
قم إقرارهن األنثوي العميق مبوقف املرأة اليت كن يلغطن         . مث وهلتهن أمام طلعة يوسف    ! استنكار الفعلة 

، وإحساس هذه املرأة ذا اإلقرار الذي يشجعها على االعتـراف الكامـل           ؛  بقصتها ويستنكرن موقفها  
مث ميلهن كلـهن علـى      . خلاصة وتوجهها وهي آمنة يف ظل استسالمهن ألنوثتهن كما تصنعها بيئتهن ا         

:  " رغم ما أنطقتهن به الوهلة األوىل من نظافته وطهارته البادية من قـوهلن            ،  يوسف باإلغراء واإلغواء  
 : نأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السالم ..  " إن هذا إال ملك كرمي، ما هذا بشرا! حاش هللا

إال تصرف عين كيدهن أصب إليهن وأكن       و،  رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه      : قال " 
  ..  " من اجلاهلني

 ! ولكن عادت نسوة تلك الطبقة جبملتها تطارده؛  فلم تعد امرأة العزيز وحدها تراوده
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، مث من خالل ذلك التصرف يف أمر يوسـف        . اليت تتجلى مساا من خالل ذلك كله       ..  والبيئة
وال يهـم أن    ؛  قصود به مواراة الفضيحة ودفن معاملهـا      ذلك التصرف امل  . على الرغم مما بدا من براءته     

 : يذهب بريء كيوسف ضحيتها
  ..  " مث بدا هلم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه حىت حني " 

فإننا ال نفتقد يف موقف واحد من مواقف القصـة           - عليه السالم  -  فإذا تابعنا شخصية يوسف   
 - العبـد الصـاحل    " املتمثلة يف كونه  ،  الذاتية البيئية الواقعية  املنبثقة من مقوماا    ،  مالمح هذه الشخصية  

  "  .. مع نشأته يف بيت النبوة وتربيته ودينه، بكل بشريته - اإلنسان
 يف كياسة وتلطف  ،  ال يغفل عن الدعوة لدينه     -!  مع الظلم وظلماته   -  فهو يف السجن وظلماته   

كما أنه ال يغفل عـن حسـن       .. مداخل النفوس فيها  ويف إدراك لطبيعة البيئة و     - مع احلزم والفصل   -
 : متثيله بشخصه وأدبه وسلوكه لدينه هذا الذي يدعو إليه يف سجنه

إين أراين أمحـل  : وقال اآلخر، إين أراين أعصر مخرا: قال أحدمها. ودخل معه السجن فتيان  " 
ال يأتيكما طعام ترزقانـه     : قال .إنا نراك من احملسنني   ،  نبئنا بتأويله . فوق رأسي خبزا تأكل الطري منه     

إين تركت ملة قوم ال يؤمنون باهللا وهـم         ،  ذلكما مما علمين ريب   ،  إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما     
ما كان لنا أن نشرك باهللا مـن        ،  واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب     . باآلخرة هم كافرون  

، يا صاحيب السـجن   . كثر الناس ال يشكرون   ولكن أ ،  ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس      ،  شيء
ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما          ؟  أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار      

ولكـن أكثـر   ، ذلك الدين القيم  ،  أمر أال تعبدوا إال إياه    ،  إن احلكم إال هللا   ،  أنزل اهللا ا من سلطان    
وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطري     ،  أما أحدكما فيسقي ربه مخرا    ،  نيا صاحيب السج  . الناس ال يعلمون  

  ..  " قضي األمر الذي فيه تستفتيان، من رأسه
مبحاولة إيصال  ،  فهو يتطلب اخلالص من سجنه    . فيه ضعف البشر  ،  بشر - مع هذا كله   -  وهو

 سـبحانه  - وإن كان اهللا .لعله يكشف املؤامرة الظاملة اليت جاءت به إىل السجن املظلم      ،  خربه إىل امللك  
 : شاء أن يعلمه أن يقطع الرجاء إال منه وحده -

فلبـث يف   . فأنساه الشيطان ذكر ربـه    . اذكرين عند ربك  : وقال للذي ظن أنه ناج منهما      " 
  " .  .. . السجن بضع سنني
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فحـار يف   ،  وقد رأى امللـك رؤيـاه     ،   مث تطالعنا مالمح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنني        
، بعدما متت التربية الربانية للعبد الصاحل      - حىت تذكر صاحب السجن يوسف    ؛  ها الكهنة والسدنة  تأويل

، أن يأتوه به   - بعد تأويله لرؤياه   - حىت إذا ما طلب امللك     - فاطمأن إىل قدر اهللا به واطمأن إىل مصريه       
 : تربئة مسعتهومتنع عن مغادرة سجنه إال بعد حتقيق مته و؛ أجاب يف هدوء املطمئن الواثق

وسبع سنبالت خضر وأخر    ،  إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف       : وقال امللك  " 
ومـا حنـن    ،  أضغاث أحالم : قالوا. إن كنتم للرؤيا تعربون   ،  يا أيها املأل أفتوين يف رؤيايي     . يابسات

يوسـف  . له فأرسلون أنا أنبئكم بتأوي  : وقال الذي جنا منهما وادكر بعد أمة      . بتأويل األحالم بعاملني  
، أفتنا يف سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسـات             ،  أيها الصديق 

، فما حصدمت فذروه يف سـنبله     ،  تزرعون سبع سنني دأبا   : قال. لعلي أرجع إىل الناس لعلهم يعلمون     
مث . إال قليال مما حتصـنون    . مث يأيت من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هلن          . إال قليال مما تأكلون   

فلما جاءه الرسول    .. ائتوين به : وقال امللك  .. يأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون         
مـا  : قـال . إن ريب بكيدهن عليم؟ ما بال النسوة الآليت قطعن أيديهن     : ارجع إىل ربك فاسأله   : قال

: قالت امرأة العزيـز   . ا عليه من سوء   ما علمن ! حاش هللا : قلن؟  خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه     
وأن ، ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيـب      . وإنه ملن الصادقني  ،  أنا راودته عن نفسه   ،  اآلن حصحص احلق  

إن ريب  ،  إال ما رحـم ريب    ،  إن النفس ألمارة بالسوء   ،  وما أبريء نفسي  . اهللا ال يهدي كيد اخلائنيني    
إنك اليوم لـدينا مكـني      : فلما كلمه قال  ،   لنفسي ائتوين به أستخلصه  : وقال امللك  .. غفور رحيم 

  "  .. إين حفيظ عليم، اجعلين على خزائن األرض: قال. أمني
، مطمئنة ساكنة واثقة  ،   ومنذ هذه اللحظة اليت جتلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية          

ـ      ،  جند هذه الشخصية تتفرد على مسرح األحداث       ز والنسـوة   وتتوارى متاما شخصيات امللـك والعزي
 : وميهد السياق القرآين هلذا التحول يف القصة ويف الواقع بقوله. والبيئة

وال . نصيب برمحتنا مـن نشـاء     ،  وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء         " 
  ..  " وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون، نضيع أجر احملسنني

ختتلف يف طبيعتها عن    ،   تواجه ألوانا أخرى من االبتالءات      ومنذ هذه اللحظة جند هذه الشخصية     
 . وبتلك الطمأنينة الساكنة الواثقة، وتواجهها بذلك االكتمال الناضج الواعي؛ األلوان األوىل
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وهـو يف   ؛  إخوته بعدما فعلوا به تلك الفعلة القدميـة        - للمرة األوىل  -  جند يوسف وهو يواجه   
 : ولكننا جند مسة الضبط واضحة يف انفعاالته وتصرفاته .. األقوىاملوقف األعلى بالقياس إليهم و

: وملا جهزهم جبهـازهم قـال     . وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون         " 
فإن مل تأتوين به فال كيل لكم       ؟  أال ترون أين أويف الكيل وأنا خري املرتلني       ،  ائتوين بأخ لكم من أبيكم    

اجعلوا بضاعتهم يف رحاهلم    : وقال لفتيانه . سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون    : قالوا. عندي وال تقربون  
  ..  " لعلهم يعرفوا إذا انقلبوا إىل أهلهم لعلهم يرجعون

فنلمح الشخصية الناضجة الواعية احلكيمة     . كيف يأخذ أخاه   - بتدبري اهللا له   -  وجنده وهو يدبر  
 : الضابطة الصابرة، املطمئنة

. إين أنا أخوك فال تبتئس مبا كانوا يعملـون        : قال: ا على يوسف آوى إليه أخاه     وملا دخلو  " 
 - قالوا. أيتها العري إنكم لسارقون   : مث أذن مؤذن  ؛  فلما جهزهم جبهازهم جعل السقاية يف رحل أخيه       

. وأنا بـه زعـيم    ،  وملن جاء به محل بعري    ،  نفقد صواع امللك  : قالوا؟  ماذا تفقدون  - وأقبلوا عليهم 
فمـا جـزاؤه إن كنـتم       : قالوا. وما كنا سارقني  ،  تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض       : اقالو

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء    . كذلك جنزي الظاملني  ،  جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه      : قالوا؟  كاذبني
إال  ،ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللـك       ،  كذلك كدنا ليوسف   .. مث استخرجها من وعاء أخيه    ،  أخيه

إن يسرق فقد سرق أخ لـه  : قالوا. وفوق كل ذي علم عليم، نرفع درجات من نشاء ،  أن يشاء اهللا  
يا : قالوا. واهللا أعلم مبا تصفون   ،  أنتم شر مكانا  : قال،  فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم      ! من قبل 

معاذ اهللا أن نأخـذ     : قال .إنا نراك من احملسنني   ،  إن له أبا شيخا كبريا فخذ أحدنا مكانه       ،  أيها العزيز 
  ..  " إنا إذا لظاملون، إال من وجدنا متاعنا عنده

وقدر اهللا أن تنقضي االبتالءات اليت نزلـت بـه   ،   مث نلتقي به وقد استوفت احملنة بيعقوب أجلها       
يف عتـاب   ،  فكشف هلم عن نفسه   ،  ورق ألخوته والضر باد م    ،  وحن يوسف إىل أبويه وأهله    ،  وببيته
وتتوقعه من هذه الشخصية بسـماا      ،  وكل املالبسات توحي به   ،  جييء يف أوانه  ،   عفو كرمي  ويف،  رقيق
 : تلك

فأوف لنـا  . وجئنا ببضاعة مزجاة، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر : فلما دخلوا عليه قالوا    " 
نـتم  هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيـه إذ أ        : قال. إن اهللا جيزي املتصدقني   ،  الكيل وتصدق علينا  

إنه مـن يتـق     ،  قد من اهللا علينا   ،  وهذا أخي ،  أنا يوسف : قال؟  أئنك ألنت يوسف  : قالوا؟  جاهلون



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

14

ال : قـال . وإن كنا خلـاطئني  ،  تاهللا لقد آثرك اهللا علينا    : قالوا. ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني      
فألقوه على وجـه أيب  اذهبوا بقميصي هذه . وهو أرحم الرامحني،  يغفر اهللا لكم  ،  تثريب عليكم اليوم  

  "  .. وأتوين بأهلكم أمجعني، يأت بصريا
موقف اللقاء اجلامع ويوسـف يف أوج سـلطانه          ..  ويف النهاية جييء ذلك املوقف اجلليل الرائع      

ويناجيـه  ،  وإذا به ينسلخ من هذا كله وينتحي جانبا ينفرد بربـه           .. وأوج تأويل رؤياه وحتقق أحالمه    
 : وح وراءهوذلك كله مطر، خالصا له
أنـت  . فاطر السماوات واألرض  . وعلمتين من تأويل األحاديث   ،  رب قد آتيتين من امللك     " 

  ..  " توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني. ويل يف الدنيا واآلخرة
 . بكل واقعيتها املمثلة ملقوماا الواقعية يف نشأا وبيئتها،  إا شخصية موحدة متكاملة

وهو يواجه باالستبشار واخلوف معا     ،  والنيب املطمئن املوصول  ،  حملب امللهوف الوالد ا  ..  ويعقوب
بينما هو يتوجس خيفة من     ،  وهو يرى فيها بشائر مستقبل مرموق     ؛  تلك الرؤيا الواعدة اليت رآها يوسف     

 : فتتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة يف كل جوانبها. الشيطان وفعله يف نفوس بنيه
يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكبا والشـمس والقمـر رأيتـهم يل            : هإذ قال يوسف ألبي    " 
إن الشيطان لإلنسان عدو    . يا بين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا         : قال. ساجدين
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما       ،  وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديث      . مبني

 .  " إن ربك عليم حكيم، إسحاقأمتها على أبويك من قبل إبراهيم و
وبنوه يراودونه عن يوسف مث وهم      ،   مث جند هذه الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية النبوية        

 : يفاجئونه بالفجيعة
، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب    . وإنا له لناصحون  ،  مالك ال تأمنا على يوسف    ،  يا أبانا : قالوا " 

: قالوا. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون      ،  أن تذهبوا به  إين ليحزنين   : قال. وإنا له حلافظون  
، فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابـة اجلـب          . لئن أكله الذئب وحنن عصبة إنا إذا خلاسرون       

إنـا  ،  يا أبانا : قالوا،  وجاءوا أباهم عشاء يبكون   . وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون       
وجاءوا . وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني      ،  وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب     ،  ذهبنا نستبق 
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واهللا املستعان علـى مـا      ،  فصرب مجيل ؛  بل سولت لكم أنفسكم أمرا    : قال،  على قميصه بدم كذب   
  ..  " تصفون

يـة  وبنوه يراودونه مرة أخرى على السلوة الباق       - بكل واقعيتها تلك   -  مث نلتقي ذه الشخصية   
يف مقابل أن يعطـيهم     ! الذي ال يعرفونه   - يوسف - وقد طلبه منهم عزيز مصر     .. أخي يوسف  .. له

 ! كيال يقتاتون به يف السنوات العجاف
فأرسل معنا أخانـا نكتـل وإنـا لـه          ،  يا أبانا منع منا الكيل    : فلما رجعوا إىل أبيهم قالوا     " 
فاهللا خري حافظا وهـو أرحـم       ؟  ى أخيه من قبل   هلى آمنكم عليه إال كما أمنتكم عل      : قال: حلافظون
هـذه بضـاعتنا    ،  يا أبانا ما نبغي   : قالوا،  وملا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم      . الرامحني

لن أرسله معكم حىت    : قال. ذلك كيل يسري  ،  ونزداد كيل بعري  ،  ومنري أهلنا وحنفظ أخانا   ،  ردت إلينا 
 .. اهللا على ما نقول وكيل    : فلما آتوه موثقهم قال   . أن حياط بكم  لتأتنين به إال    : تؤتون موثقا من اهللا   

وما أغىن عـنكم مـن اهللا مـن    ، يا بين ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة : وقال
وملا دخلوا من حيـث أمـرهم       . وعليه ففليتوكل املتوكلون  ،  عليه توكلت ،  إن احلكم إال هللا   ،  شيء

وإنه لذو علـم ملـا      ،  إال حاجة يف نفس يعقوب قضاها     ،  اهللا من شيء  أبوهم ما كان يغين عنهم من       
  ..  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون، علمناه

ذلك بعد أن دبـر اهللا ليوسـف         .. والدا ملهوفا ونبيا موصوال    ..  مث نلتقي به يف فجيعته الثانية     
توافيا مع مساته الـيت  م، صاحب الشخصية اخلاصة فيهم - فيتخلف أحد أبناء يعقوب  . كيف يأخذ أخاه  

إال أن يأذن له أبـوه أو  . مشفقا أن يقابل أباه بعد املوثق الذي آتاه إياه      ،  صاحبت مواقفه كلها يف القصة    
  : - حيكم له اهللا
أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من         : قال كبريهم ،  فلما استيأسوا منه خلصوا جنيا     " 

أو حيكم اهللا يل وهو خـري       ،  فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب      ؟  ومن قبل ما فرطتم يف يوسف     ،  اهللا
وما كنا للغيب   ،  وما شهدنا إال مبا علمنا    ! يا أبانا إن ابنك سرق    : ارجعوا إىل أبيكم فقولوا   . احلاكمني
بل سـولت لكـم   : قال. وإنا لصادقون، واسأل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها . حافظني

يا : وتوىل عنهم وقال  . عسى اهللا أن يأتيين م مجيعا إنه هو العليم احلكيم         ،  فصرب مجيل ،  أنفسكم أمرا 
تاهللا تفتأ تذكر يوسف حىت تكـون       : قالوا. وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم     ! أسفا على يوسف  

ا بين  ي. وأعلم من اهللا ما ال تعلمون     ،  إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا     : قال! حرضا أو تكون من اهلالكني    
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إنه ال ييأس من روح اهللا إال القـوم         . وال تيأسوا من روح اهللا    ،  اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه    
  ..  " الكافرون

وهو يشـم ريـح     . ويف آخر مواقف احملنة الطويلة للشيخ املبتلي جند ذات املالمح وذات الواقعية           
 : ربهويواجه غيظ بنيه وتبكيتهم فال يشك يف صدق ظنه ب، يوسف يف قميصه

تاهللا إنك لفي   : قالوا. لوال أن تفندون  ،  إين ألجد ريح يوسف   : وملا فصلت العري قال أبوهم     " 
إين أعلم مـن    : أمل أقل لكم  : قال. فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا        . ضاللك القدمي 

إنه ،  سوف استغفر لكم ريب    :قال. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني       : قالوا؟  اهللا ما ال تعلمون   
  " هو الغفور الرحيم

املمثلة لكل واقعية ذاا    ،  الواقعية املشاعر والتصرفات  ،   إا الشخصية املوحدة اخلصائص واملالمح    
 ! وظروفها وبيئتها بال تزوير وال نقص وال حتريف

|     |     | 
 تقف عنـد واقعيـة الشخصـيات    ال، والواقعية الصادقة األمنية النظيفة السليمة يف الوقت نفسه     

ولكنها تتجلى كـذلك يف  . على هذا املستوى الرائع، اإلنسانية اليت حتفل ا القصة يف هذا اال الواسع    
فكـل   .. ويف بيئتها ومالبساا، واقعية األحداث والسرد والعرض وصدقها وطبيعيتها يف مكاا وزماا     

وجتيء يف مكاـا مـن      ؛  وجتيء يف الصورة املتوقعة هلا     ؛حركة وكل خاجلة وكل كلمة جتيء يف أواا       
 متراوحة بني منطقة الظل ومنطقة الضوء حبسب أمهيتها ودورها وطبيعة جريان احلياة ا            ؛  مسرح العرض 

  .. األمر امللحوظ يف الشخصيات أيضا كما قررنا من قبل هذا.. 
يف حدود املنـهج النظيـف       -  حىت حلظات اجلنس يف القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة        

 - يف غري تزوير وال نقص وال حتريف للواقعية البشرية يف مشوهلا وصدقها وتكاملها             " باإلنسان " الالئق
ولكن استيفاء تلك اللحظات ملساحتها املتناسقة مع بقية األحداث واملواقف مل يكن معنـاه الوقـوف                

وهي كل  ،  ما لو كانت هي حمور حياته كلها      وك؛  أمامها كما لو كانت هي كل واقعية الكائن البشري        
 ! كما حتاول اجلاهلية أن تفهمنا أن هذا وحده هو الفن الصادق! أهداف حياته اليت تستغرقها

وهي تقف أمام حلظة اجلنس كما لـو     !  إن اجلاهلية إمنا متسخ الكائن البشري باسم الصدق الفين        
مزينا يف الوقت ذاتـه   ،  منها مستنقعا واسعا عميقا   فتنشيء  ؛  كانت هي كل وجهة احلياة البشرية جبملتها      

 ! باألزهار الشيطانية
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 إمنا تفعله ألن  ! وال ألا هي خملصة يف تصوير هذا الواقع       ،   وهي ال تفعل هذا ألن هذا هو الواقع       
إال من حيوانيته حىت ال يوصـم اليهـود          " اإلنسان " تريد جتريد ! تريد هذا  " بروتوكوالت صهيون " 

 وتريد أن تغرق البشرية كلـها يف وحـل         ! م هم الذين يتجردون من كل القيم غري املادية        وحدهم بأ
فهذه هي أضـمن سـبيل لتـدمري        ؛  وتستغرق فيه كل طاقاا   ،  املستنقع كي تنحصر فيه كل اهتماماا     

ا مث تتخذ من الفن وسيلة إىل هـذ ! البشرية حىت جتثو على ركبتيها خاضعة مللك صهيون املرتقب امللعون  
 " تـارة باسـم  . املؤدية إىل ذات اهلدف!  " العلمية " إىل جانب ما تتخذه من نشر املذاهب     ،  الشر كله 
وكلـها   "  .. االشتراكية العلمية  " أو " املاركسية " وتارة باسم  " الفرويدية " وتارة باسم  " الداروينية

 ! سواء يف حتقيق املخططات الصهيونية الرهيبة
|     |     | 

 بعد ذلك تتجاوز الشخصيات واألحداث لترسم ظالل الفترة التارخيية اليت جتري فيهـا              والقصة
فترسم مسرح األحداث بأبعاده    ،  وتسجل مساا العامة  ،  وتتحرك فيها شخصياا الكثرية   ،  أحداث القصة 

 : ونكتفي ببعض اللمحات والسهام اليت ترسم تلك األبعاد .. العاملية يف تلك الفترة التارخيية
 " الرعـاة  " إمنا كان حيكمها  ؛  إن مصر يف هذه الفترة مل يكن حيكمها الفراعنة من األسر املصرية           

نأخذ هـذا  . فعرفوا شيئا عن دين اهللا منهم،  الذين عاش إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب قريبا منهم       
عليـه   - يف حني يسمى امللك الذي جاء على عهـد موسـى           " امللك " من ذكر القرآن للملك بلقب    

 عليه السـالم   - ومن هذا يتحدد زمن وجود يوسف      "  .. فرعون.  " من بعد بلقبه املعروف    - السالم
 " الرعـاة  " وهي أسر ؛  فهو كان ما بني عهد األسرة الثالثة عشرة واألسرة السابعة عشرة          . يف مصر  -

:  يف اللغة املصرية القدميـة    إن معىن الكلمة    : إذ يقال ؛  كراهية هلم  " ! اهلكسوس " الذين مساهم املصريون  
 . وهي فترة تستغرق حنو قرن ونصف قرن " ! رعاة اخلنازير " أو " اخلنازير" 

 .. وهو كان قد بدأ الدعوة إىل اإلسـالم       .  إن رسالة يوسف عليه السالم كانت يف هذه الفترة        
وقررهـا يف   ؛  يعقوبوقرر أا دين آبائه إبراهيم وإسحاق و      ؛  وهو يف السجن   .. ديانة التوحيد اخلالص  

 : فيما حكاه القرآن الكرمي من قوله، صورة واضحة كاملة دقيقة شاملة
واتبعت ملة آبائي إبـراهيم    . وهم باآلخرة هم كافرون   ،  إين تركت ملة قوم ال يؤمنون باهللا       " 

، ذلك من فضل اهللا علينا وعلـى النـاس        ،  ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء       ،  وإسحاق ويعقوب 
مـا  ؟  يا صاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار         . ر الناس ال يشكرون   ولكن أكث 
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أمر ،  إن احلكم إال هللا   ،  تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان             
  ..  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون، ذلك الدين القيم، أال تعبدوا إال إياه

من ناحية   - كما جاء به رسل اهللا مجيعا      - لإلسالم واضحة كاملة ودقيقة وشاملة     وهي صورة   
ومعرفـة اهللا   ،  وتوحيد اهللا وعدم الشرك به أصال     ،  واإلميان باآلخرة ،  اإلميان باهللا ،  حتتوي. أصول العقيدة 

 نفـى   ومن مث ؛  واحلكم بعدم وجود حقيقة وال سلطان لغريه أصال        .. القهار،  الواحد .. سبحانه بصفاته 
ما دام أن اهللا أمر أال يعبـد        ،  وإعالن السلطان واحلكم هللا وحده    ،  األرباب اليت تتحكم يف رقاب العباد     

وحتديد . ومزاولة السلطان واحلكم والربوبية هي تعبيد للناس خمالف لألمر بعبادة اهللا وحده           . الناس غريه 
وتعريف الدين القيم بأنه إفـراد اهللا       ،  وبيةبأا اخلضوع للسلطان واحلكم واإلذعان للرب      " العبادة " معىن

أمـر أال   ،  إن احلكـم إال هللا    :  " فهما مترادفان أو متالزمـان     - أي إفراده باحلكم   - سبحانه بالعبادة 
  .. وهذه هي أوضح صورة لإلسالم وأكملها وأدقها وأمشلها ..  " ذلك الدين القيم. تعبدوا إال إياه

اسـتمر يف   ،  عندما سيطر على مقاليد األمـور يف مصـر         - عليه السالم  -  وواضح أن يوسف  
وال بد أن اإلسالم انتشر يف مصر على         .. دعوته لإلسالم على هذا النحو الواضح الكامل الدقيق الشامل        

وانتشر كـذلك يف    - وهو يقبض على أقوات الناس وأزوادهم ال على جمرد مقاليد احلكم بينهم            - يديه
وقد رأينا إخوة يوسف     - فودها جتيء لتقتات مما مت ادخاره حبكمته وتدبريه       البقاع ااورة ممن كانت و    

ممـا  ،  جييئون من أرض كنعان ااورة يف األردن ضمن غريهم من القوافل ليمتاروا من مصر ويتـزودوا               
 . يصور حالة اجلدب اليت حلت باملنطقة كلها يف هذه الفترة

كمـا  ،  مية اليت عرف الرعاة شيئا عنها يف أول القصة         والقصة تشري إىل آثار باهتة للعقيدة اإلسال      
 . تشري إىل انتشار هذه العقيدة ووضوحها بعد دعوة يوسف ا

 :  واإلشارة األوىل وردت يف حكاية قول النسوة حني طلع عليهن يوسف
  " إن هذا إال ملك كـرمي . ما هذا بشرا! حاش هللا : وقطعن أيديهن وقلن  ،  فلما رأينه أكربنه   " 

 .. 
 : ووردت يف قول العزيز المرأته

  ..  " إنك كنت من اخلاطئني؛ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك " 
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 أما اإلشارة الثانية الواضحة فقد جاءت على لسان امرأة العزيز اليت يتجلى أا آمنـت بعقيـدة                 
 : فيما حكاه عنها السياق القرآين، يوسف وأسلمت يف النهاية

ذلـك  ،  وإنه ملن الصادقني  ،  أنا راودته عن نفسه   ،  اآلن حصحص احلق  : يزقالت امرأة العز   " 
إن الـنفس ألمـارة     . وما ابريء نفسـي   . وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني     ،  ليعلم أين مل أخنه بالغيب    
  ..  " إن ريب غفور رحيم، بالسوء إال ما رحم ريب

رفت قبل تويل يوسف مقاليـد      كانت قد ع   - على هذا املستوى   -  وإذا اتضح أن ديانة التوحيد    
فال بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق واسـع يف أثنـاء توليـه                  ؛  احلكم يف مصر  

فلما استرد الفراعنة زمام األمور يف األسرة الثامنة عشـرة          . مث من بعد ذلك يف عهد أسر الرعاة       ،  احلكم
إلعادة الوثنية اليت تقوم عليها     ،   تكاثرت يف مصر   أخذوا يقاومون ديانة التوحيد ممثلة يف ذرية يعقوب اليت        

 !  .. . الفرعونية
 أي يعقوب  -  وهذا يكشف لنا سببا أصيال من أسباب اضطهاد الفراعنة بعد ذلك لبين إسرائيل            

وهو أم جاءوا واستوطنوا وحكموا واستقروا يف عهد ملـوك الرعـاة     ،  إىل جانب السبب السياسي    -
وإن كان اختالف    .. صريون ملوك الرعاة طاردوا حلفاءهم من بين إسرائيل أيضا        فلما طرد امل  . الوافدين

ذلك أن انتشار عقيدة التوحيـد      . العقيدتني ينبغي أن يكون هو التفسري األقوى لذلك االضطهاد الفظيع         
فهي العدو األصيل للطواغيت وحكم الطواغيت      ! الصحيحة حيطم القاعدة اليت يقوم عليها ملك الفراعني       

 ! بوبية الطواغيتور
 ولقد وردت إشارة إىل هذا الذي نقرره يف حكاية القرآن الكرمي لقول مـؤمن آل فرعـون يف                  

يف وجه فرعون وملئه عندما هم فرعون       ،  يف دفاعه اإلسالمي ايد عن موسى عليه السالم       ؛  سورة غافر 
 :  جاء ا موسىليقتل معه اخلطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد اليت، بقتل موسى
إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهـر يف          ،  ذروين أقتل موسى وليدع ربه    : وقال فرعون  " 

وقـال  . إين عذت بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب          : وقال موسى . األرض الفساد 
لبينات مـن   وقد جاءكم با  ؟  ريب اهللا : أتقتلون رجال أن يقول   : رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه      

إن اهللا ال يهدي من     ،  وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم      ،  وإن يك كاذبا فعليه كذبه    ،  ربكم
؟ فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا      . يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض       . هو مسرف كذاب  

يـا قـوم إين    :وقال الذي آمـن . وما أهديكم إال سبيل الرشاد. ما أريكم إال ما أرى   : قال فرعون 
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وما اهللا يريـد    ،  مثل دأب قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم        . أخاف عليكم مثل يوم األحزاب    
، يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا مـن عاصـم  . ويا قوم إين أخاف عليكم يوم التناد     ،  ظلما للعباد 

تم يف شك مما جاءكم     ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زل        .. ومن يضلل اهللا فما له من هاد      
. كذلك يضل اهللا من هو مسـرف مرتـاب        ،  لن يبعث اهللا من بعده رسوال     : حىت إذا هلك قلتم   ،  به

كذلك يطبع اهللا   ! كرب مقتا عند اهللا وعند الذين آمنوا      . الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم       
  ..  " اخل .. على كل قلب متكرب

 - فتفرده بالعبادة ،  عقيدة التوحيد اليت تفرد اهللا سبحانه بالربوبية       فقد كان الصراع احلقيقي بني      
، وبني الفرعونية اليت تقوم على أساس العقيدة الوثنية        - أي بالدينونة واخلضوع واالتباع حلاكميته وحده     

 . وال تقوم إال ا
ار املضطربة اليت   مل يكن إال أثرا من اآلث      " أخناتون "  ولعل التوحيد الناقص املشوه الذي عرف به      

وخباصة إذا صح ما يقـال يف       ؛  بقيت من التوحيد الذي نشره يوسف عليه السالم يف مصر كما أسلفنا           
 ! التاريخ من أن أم أخناتون كانت آسيوية ومل تكن فرعونية

 وبعد هذا االستطراد نعود إىل اللمحات الدالة على طبيعة الفترة التارخيية اليت وقعت فيها أحداث               
. وتسجل طابع العصـر كلـه     ،  فنجدها تتجاوز حدود الرقعة املصرية    .  وحتركت فيها أشخاصها   القصة

وال على قوم   ،  فواضح متاما انطباع هذه الفترة الزمنية بالرؤى والتنبؤات اليت ال تقتصر على أرض واحدة             
ويف رؤيـا    .وحنن نرى هذه الظاهرة واضحة يف رؤيا يوسف وتعبريها وتأويلها يف النهايـة             .. بأعيام

وكلها تتلقى باالهتمام سواء ممن يروـا أو ممـن           .. ويف رؤيا امللك يف النهاية    . الفتيني صاحيب السجن  
 ! يسمعوا مما يشي بطابع العصر كله

حافلـة  ، غنية كذلك بالعنصـر اإلنسـاين  .  وعلى وجه اإلمجال فإن القصة غنية بالعناصر الفنية     
فضال على خصائص التعـبري القرآنيـة   .  تربز هذه العناصر إبرازا قويا    وطريقة األداء . باالنفعال واحلركة 

 . ذات اإليقاع املوسيقي املناسب لكل جو من األجواء اليت يصورها السياق، املوحية املؤثرة
يف :  يف القصة يتجلى عنصر احلب األبوي يف صور ودرجات منوعة واضحة اخلطوط والظـالل             

ويف استجاباته الشعورية لألحداث حول يوسف من أول        . ة أبنائه حب يعقوب ليوسف وأخيه وحبه لبقي     
 . القصة إىل آخرها
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حبسب ما يرون من تنوع صور احلب       ،   وعنصر الغرية والتحاسد بني اإلخوة من أمهات خمتلفات       
 . األبوي

فبعضهم يقودهم هذا   ؛  وعنصر التفاوت يف االستجابات املختلفة للغرية واحلسد يف نفوس اإلخوة         
وبعضهم يشري فقط بطرح يوسف يف اجلب تلتقطه بعض السيارة نفورا           ،  ر إىل إضمار جرمية القتل    الشعو

  .. من اجلرمية
إىل مكر امرأة العزيز يوسـف      ،  من مكر إخوة يوسف به    .  وعنصر املكر واخلداع يف صور شىت     

 . وبزوجها وبالنسوة
واالعتصام ،  وباإلعجاب والتمين . م وعنصر الشهوة ونزواا واالستجابة هلا باالندفاع او باإلحجا       

 . والتأيب
  .. والفرح بتجمع املتفارقني. والعفو يف أوانه،  وعنصر الندم يف بعض ألوانه

يف البيت والسـجن والسـوق      :  وذلك إىل بعض صور اتمع اجلاهلي يف طبقة العلية من املأل          
 .  من الرؤى والتنبؤاتوما يسود العصر، واتمع العرباين. يف مصر يومذاك - والديوان

وينصـحه  ،  فينبئه أبوه بأن سيكون له شأن عظيم      ،   وتبدأ القصة بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه      
مث تسري القصـة بعـد       .. بأال يقصها على إخوته كي ال يثري حسدهم فيغريهم الشيطان به فيكيدون له            

ا اكتمل تأويل الرؤيا يف النهاية أى       وكأمنا هي تأويل للرؤيا وملا توقعه يعقوب من ورائها حىت إذ          ،  ذلك
الـوايف  ، بعد هذا اخلتام الفـين الـدقيق   " العهد القدمي " ومل يسر فيها كما سار كتاب ،  السياق القصة 

 . بالغرض الديين كل الوفاء
ويظـل  ،  فهي تبدأ بالرؤيا كما سبق    .  وما يسمى بالعقدة الفنية يف القصة واضح يف قصة يوسف         

حىت جتيء اخلامتة فتحل العقدة حال طبيعيـا ال تعمـل فيـه وال              ،  تكشف قليال قليال  ي،  تأويلها جمهوال 
 ! اصطناع

والسياق يترك فجوات بني املشهد     . كل حلقة حتتوي مجلة مشاهد    .  والقصة مقسمة إىل حلقات   
مع مـا يف هـذا مـن     ،  ويكمل ما حذف من حركات وأقوال     ،  واملشهد ميلؤها ختيل القاريء وتصوره    

  .. عتشويق ومتا
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. ومتثيلها للمنهج القرآين اإلسالمي يف األداء     ،   وحسبنا هذا القدر من التحليل الفين لقصة يوسف       
ويف هذا القدر ما يكشف عن مدى اإلمكانيات اليت يعرضها هذا املنهج للمحاوالت البشرية يف األدب                

ن أن يسـف أو حيتـاج إىل        دو،  لتمكينه من األداء الفين الكامل والواقعية الصادقة السليمة       ،  اإلسالمي
 ! )1( " اإلنسان " التخلي عن النظافة الالئقة بفن يقدم ل

|     |     | 
وإحياءاـا املتوافيـة مـع    ؛ وتبقى وراء ذلك كله عربة القصة وقيمتها يف جمال احلركة اإلسالمية    

ـ        . حاجات احلركة يف بعض مراحلها     إىل جانـب  . هاومع حاجاا الثابتة اليت ال تتعلق مبرحلة خاصة من
وخباصة . مث من خالل سياق السورة كلها بعد ذلك       ،  احلقائق الكربى اليت تتقرر من خالل سياق القصة       

  .. تلك التعقيبات األخرية يف السورة
 :  ونكتفي يف هذا التقدمي للسورة بلمحات سريعة من هذا كله

لفترة احلرجة اليت كانت متر ا       لقد أشرنا يف مطالع هذا التقدمي إىل مناسبة قصة يوسف جبملتها ل           
والقلـة املؤمنـة معـه      ع  وللشدة اليت كان رسول اهللا،  احلركة اإلسالمية يف مكة عند نزول السورة      

مث مبا حتمله بعد ذلـك      ؛  وذلك مبا حتمل القصة من عرض البتالءات أخ كرمي للنيب الكرمي          . يتعرضون هلا 
 . )2(من استفزاز من األرض مث متكني 

لذي سبق أن قررناه يصور لونا من إحياءات القصة املتوافية مع حاجات احلركة اإلسالمية               وهذا ا 
ويوجه ،  ويدفع احلركة ،  هلذا القرآن وهو يزود الدعوة     " الطبيعة احلركية  " ويقرب معىن ؛  يف تلك الفترة  

 . اجلماعة املسلمة توجيها واقعيا إجيابيا حمدد اهلدف مرسوم الطريق
كمـا  ،  نايا حتليل القصة إىل الصورة الواضحة الكاملة الدقيقة الشاملة لإلسالم          كذلك أشرنا يف ث   

  .. وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويال. عرضها يوسف عليه السالم
واستيفاء مقوماا األساسـية    ؛   إا تقرر ابتداء وحدة العقيدة اإلسالمية اليت جاء ا الرسل مجيعا          

ودينونـة  ،  وعلى تقرير ربوبيته للبشر وحـده     ،  لتوحيد الكامل هللا سبحانه   وقيامها على ا  ؛  يف كل رسالة  
وهـذا  . كما تقرر تضمن تلك العقيدة الواحدة لإلميان بالدار اآلخرة بصورة واضحة           .. البشر له وحده  

من أن البشرية مل تعرف التوحيـد        " علم األديان املقارن   " التقرير يقطع الطريق على مزاعم ما يسمونه      
                                                 

 " . دار الشروق " نشر . حملمد قطب" منهج الفن اإلسالمي :  "  لالستزادة من البحث يراجع كتاب)1(
 . من هذا اجلزء 1950 ص)2(
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وأا ترقت  ؛  بعد أن اجتازت عقائد التعدد والتثنية بأشكاهلا وصورها املختلفة        ،  خرة إال أخريا جدا   وال اآل 
هذه املزاعم اليت تتجه إىل تقرير أن األديان         .. يف معرفة العقيدة كما ترقت يف معرفة العلوم والصناعات        

 . )1(من صنع البشر شأا شأن العلوم والصناعات 
إنه ليس توحيـد األلوهيـة       ..  ديانة التوحيد اليت جاء ا الرسل مجيعا        كذلك هي تقرر طبيعة   

وأن هـذا   ؛  وتقرير أن احلكم هللا وحده يف أمر الناس كلـه          .. ولكنه كذلك توحيد الربوبية   . فحسب
 والتعبري القرآين الدقيق يف هذه القضية حيدد مدلول       . التقرير ناشيء من أمر اهللا سبحانه بأال يعبد إال إياه         

 " وهذا وحـده هـو   .. فهي احلكم من جانب اهللا والدينونة من جانب البشر      . حتديدا دقيقا  " العبادة" 
وال . وما مل يكن احلكـم هللا وحـده       ،  فال دين إذن هللا ما مل تكن دينونة الناس هللا وحده           " الدين القيم 

األلوهية يقتضي توحيـد    فتوحيد  . عبادة هللا إذن إذا دان الناس لغري اهللا يف شأن واحد من شؤون احلياة             
فهمـا مترادفـان أو      .. أو أن تكـون العبـادة هللا       .. والربوبية تتمثل يف أن يكون احلكم هللا      . الربوبية

والعبادة اليت يعترب ا الناس مسلمني أو غري مسلمني هي الدينونة واخلضوع واالتباع حلكـم               . متالزمان
  .. اهللا دون سواه

هذه اجلازمة ينتهي كل جدل يف اعتبار الناس يف أي زمان ويف أي              وهذا التقرير القرآين بصورته     
فهذا االعتبار يعد من املعلوم من       .. يف الدين القيم أم يف غري هذا الدين       ،  مكان مسلمني أو غري مسلمني    

فليس مـن املسـلمني     ،  من دان لغري اهللا وحكم يف أي أمر من أمور حياته غري اهللا             .. الدين بالضرورة 
ومن أفرد اهللا سبحانه باحلاكمية ورفض الدينونة لغريه من خالئقه فهو من املسلمني            . ذا الدين وليس يف ه  

وكل ما وراء ذلك متحل ال حياوله إال املهزومون أمام الواقع الثقيل يف بيئة من البيئات                 .. ويف هذا الدين  
م من املعلـوم مـن      وهذا النص وحده كاف يف جعل هذا احلك       . ودين اهللا واصح  ! ويف قرن من القرون   

 ! من جادل فيه فقد جادل يف هذا الدين. الدين بالضرورة
 ومن اإلحياءات الواردة يف ثنايا القصة صورة اإلميان املتجرد اخلالص املوصول كما تتجلى يف قليب               

 : يعقوب ويوسف: عبدين صاحلني من عباد اهللا املختارين
، نافضا عنه كل شـيء    ،  متجردا من كل شيء    فأما يوسف فقد أشرنا من قبل إىل موقفه األخري          

 : مبتهال إليه يف انكسار ويف خشوع يناجيه، متجها إىل ربه

                                                 
 . 1882 - 1878 يراجع ما سبق تقريره عن هذه القضية يف هذا اجلزء ص)1(
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أنـت  ،  فاطر السماوات واألرض  ،  وعلمتين من تأويل األحاديث   ،  رب قد آتيتين من امللك     " 
  ..  " توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني، ويل يف الدنيا واآلخرة

فهو على مدار القصة يقف هذا      ؛   يكن هو كل شيء يف هذا اجلانب        ولكن هذا املوقف األخري مل    
 : قريبا منه مستجيبا له - سبحانه - حيسه، موصوال بربه، املوقف

 :  يف موقف اإلغراء والفتنة والغواية يهتف
  ..  " إنه ال يفلح الظاملون. إنه ريب أحسن مثواي، معاذ اهللا " 

 : الضعف وامليل يهتف كذلك ويف املوقف اآلخر وهو خيشى على نفسه 
وإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن وأكن مـن   ،  السجن أحب إيل مما يدعونين إليه     ،  رب " 
  ..  " اجلاهلني

 : يبني فضل اهللا عليه ويشكر نعمته ويذكرها،  ويف موقف تعريف نفسه ألخوته
نه من يتق ويصرب    إ،  أنا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا       : قال؟  أئنك ألنت يوسف  : قالوا " 

  ..  " فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني
إىل حاجة احلركة   ،   وكلها مواقف حتمل إحياءات يتجاوز مداها حاجة احلركة اإلسالمية يف مكة          

 . اإلسالمية يف كل فترة
 وأما يعقوب ففي قلبه تتجلى حقيقة ربه باهرة عميقة لطيفة مأنوسة يف كل موقـف ويف كـل                  

  .. شتد البالء شفت تلك احلقيقة يف قلبه ورفت مبقدار ما تعمقت وبرزتوكلما ا؛ مناسبة
 :  فمنذ البدء ويوسف يقص عليه رؤياه يذكر ربه ويشكر نعمته

ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقـوب       ،  وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديث       " 
  ..  " مإن ربك عليم حكي، كما أمتها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق

 : ويف مواجهة الصدمة األوىل يف يوسف يتجه إىل ربه مستعينا به
  ..  " واهللا املستعان على ما تصفون، فصرب مجيل، بل سولت لكم أنفسكم أمرا: قال " 
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وهو يوصيهم أال يدخلوا من باب واحـد وأن         ،   ويف مواجهته لعاطفته األبوية اخلائفة على أبنائه      
وأن احلكم النافـذ    ،  ال ينسى أن هذا التدبري ال يغين عنهم من اهللا شيئا          ،  فرقةيدخلوا مصر من أبواب مت    

 : وإمنا هي حاجة يف النفس ال تغين من اهللا وقدره؛ هو حكم اهللا وحده
وما أغين عنكم من اهللا     ،  يابين ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة         : وقال " 
  ..  " وعليه فليتوكل املتوكلون، لتعليه توك، إن احلكم إال هللا، من شيء

مل يتسرب اليأس من رمحـة ربـه        ،   ويف مواجهة الصدمة الثانية يف كربته وهرمه وضعفه وحزنه        
 : حلظة واحدة إىل قلبه

إنـه هـو    ؛  عسى اهللا أن يأتيين م مجيعا     ،  فصرب مجيل ،  بل سولت لكم أنفسكم أمرا    : قال " 
 .  " العليم احلكيم

وبنوه يؤنبونه علـى حزنـه علـى        ،  قيقة يف قلب يعقوب درجة البهاء والصفاء       مث يبلغ جتلي احل   
، فيواجههم بأنه جيد حقيقة ربه يف قلبه كما ال جيـدوا          ؛  يوسف وبكائه له حىت تبيض عيناه من احلزن       

ورجـاؤه يف رمحتـه     ،  فمن هنا اجتاهه إليه وحده وشكواه له وبثـه        ؛  ويعلم من شأن ربه ما ال يعلمون      
 : وروحه

: قالوا قالوا . وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم     ! يا أسفا على يوسف   : وتوىل عنهم وقال    "
، إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا     : قال! تاهللا تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضا أو تكون من اهلالكني          

. هللاوال تيأسوا مـن روح ا     ،  يا بين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه      . وأعلم من اهللا ما ال تعلمون     
  ..  " إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون

، وهم جيادلونه يف ريح يوسف    ،   ولقد ذكرهم مبا يعلمه من شأن ربه وما جيده من حقيقته يف قلبه            
 : وقد صدق اهللا فيه ظنه

تاهللا إنك لفي   : قالوا. لوال أن تفندون  ،  إين ألجد ريح يوسف   : وملا فصلت العري قال أبوهم     " 
إين أعلم مـن    : أمل أقل لكم  : قال. فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا        .  القدمي ضاللك

  " . ؟ اهللا ما ال تعلمون



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

26

وهـي حتمـل    .  إا الصورة الباهرة لتجلي حقيقة األلوهية يف قلب من قلوب الصفوة املختارة           
ا أا حتمل اإلحياء الـدائم باحلقيقـة        كم؛  اإلحياء املناسب لفترة الشدة يف حياة اجلماعة املسلمة يف مكة         

 . لكل قلب يعمل يف حقل الدعوة واحلركة باإلسالم على مدار الزمان أيضا، اإلميانية الكبرية
|     |     | 

 . وأخريا جنيء إىل التعقيبات املتنوعة اليت جاءت بعد القصة الطويلة إىل اية السورة
بتقرير مأخوذ من     ع     قريش بالوحي إىل رسول اهللا      إن التعقيب األول واملباشر يواجه تكذيب     

 : حاضرا وقائعه  ع  هذا القصص الذي مل يكن رسول اهللا
  ..  " وما كنت لديهم إذ أمجعوا أمرهم وهم ميكرون، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك " 

 :  وهذا التعقيب يترابط مع التقدمي للقصة يف االجتاه ذاته
وإن كنت من قبلـه ملـن       ،   القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن      حنن نقص عليك أحسن    " 
  ..  " الغافلني

، والتقدمي والتعقيب على هذا النحو يؤلفان مؤثرا موحيا من املؤثرات الكثرية يف سياق السـورة              
 . وتوكيدها يف مواجهة االعتراض والتكذيب، لتقرير احلقيقة اليت يعرضاا

وبيـان  . ووين أمر املكذبني على نفسه      ع    لب رسول اهللا   ومن مث يعقب ذلك التسرية عن ق      
وهي حسب الفطرة السليمة يف     ،  مدى عنادهم وإصرارهم وعماهم عن اآليات املبثوثة يف كتاب الكون         

مث ديدهم بعذاب اهللا الذي قد يفاجئهم وهم        . واالستماع إىل الدعوة والربهان   ،  التنبه إىل دالئل اإلميان   
 : غافلون

. إن هو إال ذكر للعـاملني     ،  وما تسأهلم عليه من أجر    . كثر الناس ولو حرصت مبؤمنني    وما أ  " 
وما يؤمن أكثرهم بـاهللا إال      . وكأي من آية يف السماوات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضون          

 "  ؟  أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اهللا أو تأتيهم الساعة بغتة وهم ال يشـعرون              . وهم مشركون 
 .. 

 وهي إيقاعات مؤثرة بقدر ما حتمل من حقائق عميقة عن طبيعة الناس حني ال يدينون بدين اهللا                 
  ..  " وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون:  " وخباصة يف قوله تعاىل. الصحيح
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ألـا مل حتسـم يف      ،   فهذا هو التصوير العميق لكثري من النفوس اليت خيتلط فيها اإلميان بالشرك           
 .  التوحيدقضية

إىل حتديد طريقه ومتيزهـا       ع    بتوجيه الرسول ،   وهنا جييء اإليقاع الكبري العميق املؤثر املوحي      
 : واملفاصلة على أساسها الواضح الفريد، وإفرادها عن كل طريق

ومـا أنـا مـن    ، وسـبحان اهللا ، هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين  : قل " 
  ..  " املشركني

حيملها . يف هذه السورة ويف سواها    ،   مث ختتم السورة بإيقاع آخر حيمل عربة القصص القرآين كله         
ومعهـا  ،  وحيملها للمشركني املعاندين  ؛  ومعها التثبيت والتسرية والبشرى   ،  والقلة املؤمنة معه    ع    للنيب

وتقريـرا حلقيقـة    ؛  كما أن فيها للجميع تقريرا لصدق الوحي وصدق الرسول        . التذكري والعظة والنذير  
 : مع ختليص هذه احلقيقة من األوهام واألساطري، الوحي وحقيقة الرسالة

أفلـم يسـريوا يف األرض      . وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القـرى            " 
حـىت إذا   ؟  ولدار اآلخرة خري للذين اتقوا أفال تعقلـون       ؟  فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم      

وال يرد بأسـنا عـن القـوم        ،  فنجي من نشاء  ،  الرسل وظنوا أم قد كذبوا جاءهم نصرنا      استيأس  
ولكن تصديق الذي بـني     ،  ما كان حديثا يفترى   ،  لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب      . ارمني
  ..  " وهدى ورمحة لقوم يؤمنون، وتفصيل كل شيء، يديه

  .. واإليقاع الكبري.  إنه اإليقاع األخري
||     |      

منوذجا كامال لـألداء الفـين      ،  وبعد فلعل من املناسب يف تقدمي السورة اليت حوت قصة يوسف          
أن نلم بشيء من لطائف التناسق يف األداء القرآين يف السورة بكاملها وأن نقف عنـد                ،  الصادق اجلميل 

 : مناذج من هذه اللطائف متثل سائرها
تؤلف جزءا من جو    ،  تتكرر تعبريات معينة   - آنية األخرى كما يف السور القر    -  يف هذه السورة  

 : وما يقابله من اجلهل وقلة العلم يف مواضع شىت، وهنا يرد ذكر العلم كثريا. السورة وشخصيتها اخلاصة
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقـوب       ،  وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديث       " 

  ..  " إن ربك عليم حكيم، م وإسحاقكما أمتها على أبويك من قبل إبراهي
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واهللا غالب علـى أمـره      . ولنعلمه من تأويل األحاديث   ،  وكذلك مكنا ليوسف يف األرض     " 
  ..  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون

  ..  " وكذلك جنزي احملسنني. وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما " 
  ..  " لعليمإنه هو السميع ا؛ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن " 
  " ذلكما مما علمـين ريب    . إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما     ،  ال يأتيكما طعام ترزقانه   : قال " 

 .. 
  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون    ،  ذلك الدين القيم  ،  إن احلكم إال هللا أمر أال تعبدوا إال أياه         " 

 .. 
  ..  " أضغاث أحالم وما حنن بتأويل األحالم بعاملني: قالوا " 
وسبع سنبالت خضر   ،  يوسف أيها الصديق أفتنا يف سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف           " 

  ..  " لعلي أرجع إىل الناس لعلهم يعلمون، وأخر يابسات
ما بـال النسـوة     : ارجع إىل ربك فاسأله   : فلما جاءه الرسول قال   ،  ائتوين به : وقال امللك  " 

  ..  " ليمإن ريب بكيدهن ع؟ الاليت قطعن أيديهن
  ..  " ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني " 
 .  " إين حفيظ عليم؛ اجعلين على خزائن األرض: قال " 
  ..  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون، وإنه لذو علم ملا علمناه .. .  " 
  ..  " ارقنيتاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض وما كنا س: قالوا " 
  ..  " واهللا أعلم مبا تصفون، أنتم شر مكانا: قال " 
أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا مـن  : فلما استيأسوا منه خلصوا جنيا قال كبريهم  " 

  "  ..  .. اهللا
  ..  " وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني " 
  ..  " ه هو العليم احلكيمإن، عسى اهللا أن يأتيين م مجيعا " 
  ..  " وأعلم من اهللا ما التعلمون، إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا: قال " 
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  "  .. ؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون: قال " 
  "  .. ؟ إين أعلم من اهللا ما ال تعلمون: أمل أقل لكم: قال " 
  " .  .. . أويل األحاديثرب قد آتيتين من امللك وعلمتين من ت " 

 .  وهي ظاهرة بارزة تلفت النظر إىل بعض أسرار التناسق ولطائفة يف هذا الكتاب الكرمي
 وهو يرد مرة على لسان يوسف      " احلكم " ويف مقدمتها ،   ويف السورة تعريف خبصائص األلوهية    

ويأيت مرة على لسـان     ،  اإلراديةمبعىن احلاكمية يف العباد من ناحية دينونتهم وطاعتهم          - عليه السالم  -
، مبعىن احلاكمية يف العباد من ناحية دينونتهم هللا يف صورا القهرية القدريـة             - عليه السالم  - يعقوب

فيتكامل املعنيان يف تقرير مدلول احلكم وحقيقة األلوهية على هذا النحو الـذي ال جيـيء عفـوا وال                   
 : مصادفة أبدا

 : وبية احلكام يف مصر وخمالفتها لوحدانية األلوهية يقول يوسف يف معرض تفنيد رب
ما تعبدون مـن دونـه إال   ؟ أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار   ،  يا صاحيب السجن   " 

، أمر أال تعبدوا إال إيـاه     ،  إن احلكم إال هللا   . أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان         
  ..  " ذلك الدين القيم

 : قول يعقوب يف معرض تقرير أن قدر اهللا نافذ وأن قضاءه ماض وي
وما أغين عنكم من اهللا مـن       ،  ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة        : يا بين  " 

  ..  " وعليه فليتوكل املتوكلون، عليه توكلت، إن احلكم إال هللا، شيء
يستقيم إال أن تكون الدينونة اإلرادية هللا يف         وهذا التكامل يف مدلول احلكم يشري إىل أن الدين ال           

وليست الدينونة يف القدر القـاهر      ؛  فكالمها من العقيدة  . كالدينونة القهرية له سبحانه يف القدر     ،  احلكم
 . بل الدينونة اإلرادية يف الشريعة هي كذلك يف نطاق االعتقاد، وحدها هي الداخلة يف نطاق االعتقاد

 ..  " صفة اهللا املناسبة  ،  يذكر يوسف احلصيف الكيس اللطيف املدخل      ومن لطائف التناسق أن     
 : يف املوقف الذي يتجلى فيه لطف اهللا يف التصريف " . اللطيف

يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قـد         : وقال. وخروا له سجدا  ،  ورفع أبويه على العرش    " 
ن البدو مـن بعـد أن نـزغ         وجاء بكم م  ،  وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن      . جعلها ريب حقا  

  ..  " إنه هو العليم احلكيم .. إن ريب لطيف ملا يشاء .. الشيطان بيين وبني إخويت
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والتعقيب ،   ومن لطائف التناسق ما سبق أن أشرنا إليه من التطابق يف السورة بني تقدمي القصص              
وتتالقـى  ،  تقرير قضايا واحدة  وكل هذه التعقيبات تتجه إىل       .. والتعقيب اخلتامي الطويل  ،  املباشر عليه 

  .. عليها بني البدء واخلتام
 .  وحسبنا يف التعريف بالسورة هذه اللمسات حىت نلتقي ا يف السياق

|     |     | 
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قُص علَيك   نحن ن  2 ِإنا أَنزلْناه قُرآنا عرِبيا لَّعلَّكُم تعِقلُونَ        1الر ِتلْك آيات الِْكتاِب الْمِبِني      + 

 اِفِلنيالْغ ِلِه لَِمنِمن قَب ِإن كُنتآنَ وـذَا الْقُره كا ِإلَينيحا أَوِص ِبمالْقَص نس3أَح  
ين ِإذْ قَالَ يوسف ِلأَِبيِه يا أَبِت ِإني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا والشمس والْقَمر رأَيتهم ِلي ساِجدِ               

4                   ـِبنيم وداِن عطَانَ ِلِإلنسيا ِإنَّ الشدكَي واْ لَكِكيدفَي ِتكولَى ِإخع اكيؤر صقْصالَ ت ينا ب5 قَالَ ي 
            لَى آِل يعو كلَيع هتمِنع ِتمياِديِث وأِْويِل اَألحِمن ت كلِّمعيو كبر ِبيكتجي كَذَِلكا   وهما أَتكَم قُوبع

 ِكيمح ِليمع كبِإنَّ ر قحِإسو اِهيمرلُ ِإبِمن قَب كيولَى أَب6ع  
        اِئِلنيلِّلس اتِتِه آيوِإخو فوسكَانَ ِفي ي ـا           7لَّقَدـا ِمنِإلَى أَِبين بأَح وهأَخو فوسِإذْ قَالُواْ لَي 

 اقْتلُواْ يوسف أَِو اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجـه أَِبـيكُم            8ِإنَّ أَبانا لَِفي ضالٍَل مِبٍني      ونحن عصبةٌ   
      اِلِحنيا صمِدِه قَوعواْ ِمن بكُونت9و            ِقطْـهلْتي بِة الْجابِفي غَي أَلْقُوهو فوسلُواْ يقْتالَ ت مهنقَالَ قَآِئلٌ م  

 فَاِعِلني مِة ِإن كُنتاريالس ضع10ب  
 أَرِسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعـب       11قَالُواْ يا أَبانا ما لَك الَ تأْمنا علَى يوسف وِإنا لَه لَناِصحونَ             

 13 ِبِه وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَاِفلُونَ        قَالَ ِإني لَيحزنِني أَن تذْهبواْ     12وِإنا لَه لَحاِفظُونَ    
  14قَالُواْ لَِئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ ِإنا ِإذًا لَّخاِسرونَ 

لَتنبئَنهم ِبأَمِرِهم هـذَا وهم    فَلَما ذَهبواْ ِبِه وأَجمعواْ أَن يجعلُوه ِفي غَيابِة الْجب وأَوحينآ ِإلَيِه            
  15الَ يشعرونَ 

 قَالُواْ يا أَبانا ِإنا ذَهبنا نستِبق وتركْنا يوسف ِعند متاِعنا فَأَكَلَه            16وجاؤواْ أَباهم ِعشاء يبكُونَ     
      كُن لَوا وِمٍن لِّنؤِبم ا أَنتمو الذِّئْب   اِدِقني17ا ص        لَتـوـلْ سٍم كَِذٍب قَالَ بلَى قَِميِصِه ِبدوا عآؤجو 

  18لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جِميلٌ واللّه الْمستعانُ علَى ما تِصفُونَ 
ا غُالَم وأَسروه ِبضاعةً واللّه     وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ واِردهم فَأَدلَى دلْوه قَالَ يا بشرى هـذَ         

  _20 وشروه ِبثَمٍن بخٍس دراِهم معدودٍة وكَانواْ ِفيِه ِمن الزاِهِدين 19عِليم ِبما يعملُونَ 
|     |     | 
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ؤيـا  وتبدأ مـن ر   ،  وتتألف من ستة مشاهد   ،  مث احللقة األوىل من القصة    ،  هذا الدرس هو املقدمة   
بعـد  ، وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة  .. ووصوله إىل مصر  ،  يوسف إىل اية مؤامرة إخوته عليه     

 : وفيه غناء، ذلك التقدمي السابق للسورة
|     |     | 

حنن نقـص عليـك     . إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون     . تلك آيات الكتاب املبني   . ألر " 
  ..  " ك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلنيأحسن القصص مبا أوحينا إلي

  "  .. تلك آيات الكتاب املبني "  .. را. الم.  ألف
هي هي بعينها تلـك اآليـات       .  هذه األحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم         

ا عربيا مؤلفا مـن هـذه       ولقد نزله اهللا كتاب   . آيات الكتاب املبني  . البعيدة املتسامية على الطاقة البشرية    
 : األحرف العربية املعروفة

  ..  " لعلكم تعقلون " 
فال ،   وتدركون أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب املعجز ال ميكن أن يكون بشرا              

 . والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة وداللتها القاهرة. بد عقال أن يكون القرآن وحيا
علـى وجـه    ،  لسورة قصة فقد أبرز ذكر القصص من مادة هذا الكتاب          وملا كان جسم هذه ا    

 : التخصيص
  ..  " حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن " 

وهو جزء مـن     - وهو أحسن القصص   -  فبإحيائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص       
 . القرآن املوحى به

  ..  " وإن كنت من قبله ملن الغافلني " 
الذين ال يتوجهون إىل هذا النحو من املوضوعات اليت جـاء           ،   فقد كنت أحد األميني يف قومك     

 . ومنها هذا القصص الكامل الدقيق، ا القرآن
|     |     | 

  .. هذه املقدمة إشارة البدء إىل القصة
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 :  رؤياه على أبيهلنرى يوسف الصيب يقص،  مث يرفع الستار عن املشهد األول يف احللقة األوىل
رأيتـهم يل   . إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمـر       ،  يا أبت : إذ قال يوسف ألبيه    " 
إن الشيطان لإلنسان عدو    . فيكيدوا لك كيدا  ،  يا بين ال تقصص رؤياك على إخوتك      : قال. ساجدين
، يعقـوب وعلى آل   ،  ويتم نعمته عليك  ،  ويعلمك من تأويل األحاديث   ،  وكذلك جيتبيك ربك  . مبني

  ..  " إن ربك عليم حكيم، كما أمتها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق
وهذه الرؤيا كما وصفها ألبيه ليسـت مـن رؤى الصـبية وال             ؛   كان يوسف صبيا أو غالما    

أن يـرى هـذه    - حني تكون رؤياه صبيانية أو صدى ملا حيلـم بـه          - وأقرب ما يراه غالم   ؛  الغلمان
متمثلـة يف   ،  ولكن يوسف رآها ساجدة لـه     .  يف حجره أو بني يديه يطوهلا      الكواكب والشمس والقمر  

 : والسياق يروى عنه يف صيغة اإليضاح املؤكدة. صورة العقالء الذين حينون رؤوسهم بالسجود تعظيما
  ..  " يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر: إذ قال يوسف ألبيه " 

 :  مث يعيد لفظ رأى
 .  "  يل ساجدينرأيتهم " 

مل يفصح هو   .  هلذا أدرك أبوه يعقوب حبسه وبصريته أن وراء هذه الرؤيا شأنا عظيما هلذا الغالم             
أما متامه فال يظهر إال     . وال تظهر بوادره إال بعد حلقتني منها      . ومل يفصح عنه سياق القصة كذلك     ،  عنه

خشـية أن   ،   يقص رؤياه على إخوتـه     وهلذا نصحه بأال  . يف اية القصة بعد انكشاف الغيب احملجوب      
، فيجد الشيطان من هـذا ثغـرة يف نفوسـهم          - غري الشقيق  - يستشعروا ما وراءها ألخيهم الصغري    

 : فيدبروا له أمرا يسوؤه، فتمتليء نفوسهم باحلقد
  ..  " يا بين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا: قال " 

 :  مث علل هذا بقوله
  ..  "  لإلنسان عدو مبنيإن الشيطان " 

 . ويزين هلم اخلطيئة والشر،  ومن مث فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض
يتجـه  ،  وقد أحس من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له شـأن          ،   ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم    

وما يعلمه  ،  حبكم جو النبوة الذي يعيش فيه     ؛  خاطره إىل أن هذا الشأن يف وادي الدين والصالح واملعرفة         
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فتوقع أن يكون يوسف هو الذي خيتار مـن         . من أن جده إبراهيم مبارك من اهللا هو وأهل بيته املؤمنون          
 : فقال له. أبنائه من نسل إبراهيم لتحل عليه الربكة وتتمثل فيه السلسلة املباركة يف بيت إبراهيم

،  وعلى آل يعقوب   ويتم نعمته عليك  ،  ويعلمك من تأويل األحاديث   ،  وكذلك جيتبيك ربك   " 
  ..  " إن ربك عليم حكيم، كما أمتها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق

وإمتام نعمته عليـه وعلـى آل       ،   واجتاه فكر يعقوب إىل أن رؤيا يوسف تشري إىل اختيار اهللا له           
 ولكـن . هذا طبيعـي   .. ]واجلد يقال له أب     [  يعقوب كما أمتها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق        

 : الذي يستوقف النظر قوله
  ..  " ويعلمك من تأويل األحاديث " 

أقصد يعقوب أن اهللا سيختار يوسف ويعلمه ويهبه        . ؟  فما األحاديث .  والتأويل هو معرفة املآل   
وهو إهلام  . منذ أوائلها ،  من صدق احلس ونفاذ البصرية ما يدرك به من األحاديث مآهلا الذي تنتهي إليه             

 : وجاء التعقيب، لبصائر املدركة النافذةمن اهللا لذوي ا
  ..  " إن ربك عليم حكيم " 

أم قصد باألحاديث الرؤى واألحالم كما وقع بالفعـل يف          ؟  مناسبا هلذا يف جو احلكمة والتعليم     
 ؟ حياة يوسف فيما بعد
 . وكالمها يتمشى مع اجلو احمليط بيوسف ويعقوب،  كالمها جائز

 . عن الرؤى واألحالم وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة وذه املناسبة نذكر كلمة 
ملزمـون  .  إننا ملزمون باألعتقاد بأن بعض الرؤى حتمل نبوءات عن املستقبل القريب أو البعيد            

، ورؤيا صاحبيه يف السجن   ،  ذا أوال من ناحية ما ورد يف هذه السورة من وقوع مصداق رؤيا يوسف             
ناحية ما نراه يف حياتنا الشخصية من حتقق رؤى تنبؤيـة يف حـاالت              وثانيا من   . ورؤيا امللك يف مصر   

 !  .. ألنه موجود بالفعل .. متكررة بشكل يصعب نفي وجوده
ولكننا ذكرنا السبب الثاين ألنه حقيقة واقعة ال ميكـن إنكارهـا إال              ..  والسبب األول يكفي  

  .. بتعنت
 ؟ فما هي طبيعة الرؤيا
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إا صور من الرغبات املكبوتة تتنفس ا األحـالم يف غيـاب            : ي تقول مدرسة التحليل النفس   
 . الوعي

على كل حتكمه غـري      - ذاته ]وفرويد  [ . ولكنه ال ميثلها كلها   .  وهذا ميثل جانبا من األحالم    
 . يقرر أن هناك أحالما تنبؤية - العلمي ومتحله يف نظريته

 ؟  فما طبيعة هذه األحالم التنبؤية
رر أن معرفة طبيعتها أو عدم معرفته ال عالقة له بإثبات وجودهـا وصـدق                وقبل كل شيء نق   

وبعض سـنن اهللا    ،  إمنا حنن حناول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا املخلوق البشري العجيب           . بعضها
 . يف هذا الوجود

إن حواجز الزمان واملكان هي اليت حتول بني         ..  وحنن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو       
وأن مـا نسـميه     . أو احلاضر احملجوب  ،  املخلوق البشري وبني رؤية ما نسميه املاضي أو املستقبل        هذا  

وأن حاسـة  . كما حيجب احلاضر البعيد عنا عامل املكان، ماضيا أو مستقبال إمنا حيجبه عنا عامل الزمان  
لزمان وترى ما   فتتغلب على حاجز ا   ،  ما يف اإلنسان ال نعرف كنهها تستيقظ أو تقوى يف بعض األحيان           

ويف الرؤى  ،  كالذي يقع يف اليقظة لبعض الناس     ،  ليست علما ولكنها استشفاف   ،  وراءه يف صورة مبهمة   
وإن كنـا يف    . )1(أو مها معا يف بعض األحيـان        ،  فيتغلب على حاجز املكان أو حاجز الزمان      ،  لبعضهم

 - وهي ما يسـمى باملـادة      - اكما أن حقيقة املكان ذا    . نفس الوقت ال نعلم شيئا عن حقيقة الزمان       
 !  " وما أوتيتم من العلم إال قليال:  " ليست معلومة لنا على وجه التحقيق

 . وسنرى فيما بعد ما يكون تأويل الرؤيا،  على أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه
|     |     | 

 إخـوة   مشهد: ويسدل السياق الستار على مشهد يوسف ويعقوب هنا لريفعه على مشهد آخر           
 : مع حركة تنبيه ألمهية ما سيكون، يوسف يتآمرون

                                                 
 وأستطيع أن أكذب كل شيء قبل أن أكذب حادثاً وقع يل وأنا يف أمريكا وأهلي يف القاهرة وقد رأيت فيما يرى                      )1(

سر عن عينه بالذات، فجاءين الرد بأن       فكتبت إىل أهلي أستف   . النائم ابن أخت يل شابا ويف عينه دم حيجبها عن الرؤية          
ويالحظ أن الرتيف الداخلي ال يرى من اخلارج، فقد كان منظر عينه ملـن  . عينه قد أصيبت برتيف داخلي وأنه يعاجل      

أما الرؤيا فقد كشفت    . يراها بالعني اردة منظراً عادياً، ولكنها كانت حمجوبة عن اإلبصار بالرتف الداخلي يف قاعها             
 . وال أذكر غري هذه ألا وحدها تكفي! الدم احملجوب يف الداخلعن هذا 
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ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منـا       : إذ قالوا . لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني       " 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا خيل لكم وجه أبيكم وتكونوا          . إن أبانا لفي ضالل مبني    . وحنن عصبة 

ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غيابة اجلب يلتقطه بعض السيارة           :قال قائل منهم  . من بعده قوما صاحلني   
  ..  " إن كنتم فاعلني

 لقد كان يف قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثرية ملن ينقـب عـن اآليـات                  
لذلك نشبهه حبركة رفع الستار عمـا       . وهذا االفتتاح كفيل بتحريك االنتباه واالهتمام     . ويسأل ويهتم 
فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف مـا           . من أحداث وحركات  يدور وراءه   

 . يدبرون
. إن السياق هنا يفيد أن ال     ؟   " العهد القدمي  "  ترى حدثهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب       

ولو كانوا قد علموا برؤياه جلـاء       . أخيه الشقيق . فهم يتحدثون عن إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم       
فما خافه يعقوب على يوسف     . ولكانت أدعى إىل أن تلهج ألسنتهم باحلقد عليه       ،  ها على ألسنتهم  ذكر

ومل يكن بد أن يتم     . وهو حقدهم عليه إليثار أبيهم له     ،  لو قص رؤياه على إخوته قد مت عن طريق آخر         
يت متهد هلا ظروف    وال،  لتصل بيوسف إىل النهاية املرسومة    ،  ألنه حلقة يف سلسلة الرواية الكربى املرسومة      

وخباصة حني يكون الوالد    ،  وأصغر األبناء هم أحب األبناء    . وجميئه ألبيه على كربة   ،  وواقع أسرته ،  حياته
 . وإخوته من أمهات، كما كان احلال مع يوسف وأخيه. يف سن الكرب

  ..  " ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا وحنن عصبة: إذ قالوا " 
  .. فع وتنفع أي وحنن جمموعة قوية تد

  ..  " إن أبانا لفي ضالل مبني " 
 !  إذ يؤثر غالما وصبيا صغريين على جمموعة الرجال النافعني الدافعني

، وتتضخم يف حسهم أشياء صـغرية     ،  فيختل تقديرهم للوقائع  ،   ثُم يغلي احلقد ويدخل الشيطان    
وح غالم بريء ال ميلك دفعا عـن  ر. ون الفعلة الشنعاء املتمثلة يف إزهاق روح     . وون أحداث ضخام  

وتضخم يف أعينهم حكاية    . يهون هذا  - وإن مل يكونوا هم أنبياء     - وهم أبناء نيب  . وهو هلم أخ  ،  نفسه
 : أكرب جرائم األرض قاطبة بعد الشرك باهللا. حىت توازي القتل. إيثار أبيهم له باحلب

  ..  " أو اطرحوه أرضا. اقتلوا يوسف " 
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 ؟ وملاذا .. فطرحه يف أرض نائية مقطوعة مفض يف الغلب إىل املوت. ب ومها قريب من قري
  ..  " خيل لكم وجه أبيكم " 

، كأنه حني ال يراه يف وجهه يصبح قلبه خاليا من حبـه           . وهم يريدون قلبه  .  فال حيجبه يوسف  
 : تكاااجلرمية تتوبون عنها وتصلحون ما أفسدمت بار؟ واجلرمية! ويتوجه ذا احلب إىل اآلخرين

 !  ..  " وتكونوا من بعده قوما صاحلني " 
وتفقد صحة تقديرها   ،  وهكذا يسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها      ،   هكذا يرتغ الشيطان  

والتوبة بعـد    .. اقتلوا: وهكذا ملا غال يف صدورهم احلقد برز الشيطان ليقول هلم         . لألشياء واألحداث 
إمنا تكون التوبة من اخلطيئة اليت يندفع إليها املـرء غـافال            . اوليست التوبة هكذ  ! ذلك تصلح ما فات   

التوبة اليت تعد سـلفا     ! أما التوبة اجلاهزة  . وجاشت نفسه بالتوبة  ،  حىت إذا تذكر ندم   ؛  جاهال غري ذاكر  
 ! إمنا هي تربير الرتكاب اجلرمية يزينه الشيطان، فليست بالتوبة، قبل ارتكاب اجلرمية إلزالة معامل اجلرمية

، فيقترح حال يرحيهم من يوسـف     . يرتعش هلول ما هم مقدمون عليه     ،  ولكن ضمريا واحدا فيهم   
إمنا يلقيـه  . وال يلقيه يف أرض مهجورة يغلب فيها اهلالك، ولكنه ال يقتل يوسف  ،  وخيلي هلم وجه أبيهم   

 : احيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعيد، يف اجلب على طريق القوافل
إن كنـتم   . يلتقطه بعض السيارة  ،  وألقوه يف غيابة اجلب   ،  ال تقتلوا يوسف  : قال قائل منهم   " 
  ..  " فاعلني

 :  وحنس من قوله
  ..  " إن كنتم فاعلني " 

وهـو  . كأنه يشككهم يف أم مصرون على إبقاع األذى بيوسـف         .  روح التشكيك والتثبيط  
ولكن هذا كان أقل ما يشـفي  . ح فيه عدم االرتياح للتنفيذ   واض،  أسلوب من أساليب التثبيط عن الفعل     

  .. نفهم هذا من املشهد التايل يف السياق .. ومل يكونوا على استعداد للتراجع فما اعتزموه؛ حقدهم
|     |     | 

وهـا هـم أوالء     . يراودونه يف اصطحاب يوسف معهم منذ الغـداة       ،  فها هم أوالء عند أبيهم    
 : فلنشهد ولنستمع ملا يدور. كرون به وبيوسفومي، خيادعون أباهم
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، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب    . وإنا له لناصحون  ،  مالك ال تأمنا على يوسف    ،  يا أبانا : قالوا " 
: قالوا. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون      ،  إين ليحزنين أن تذهبوا به    : قال! وإنا له حلافظون  

  ..  "  خلاسرونلئن أكله الذئب وحنن عصبة إنا إذن
 والتعبري يرسم بكلماته وعباراته كل ما بذلوه ليتدسسوا به إىل قلب الوالد املتعلق بولده الصـغري                

  .. الذي يتوسم فيه أن يكون الوارث لربكات أبيه إبراهيم، احلبيب
  ..  " يا أبانا " 

 .  ذا اللفظ املوحي املذكر مبا بينه وبينهم من آصرة
  "  .. ؟ ا على يوسفمالك ال تأمن " 

والتسليم هلم بعكسه   ،  وفيه استجاشة لنفي مدلوله من أبيهم     ،   سؤال فيه عتب وفيه استنكار خفي     
فهو كان يستبقي يوسف معه وال يرسله مع إخوته إىل املراعي واجلهات اخللوية             . وهو تسليمهم يوسف  

ال ألنه ال يأمنـهم  ، ي حيتملونه وهم كباراليت يرتادوا ألنه حيبه وخيشى عليه أال حيتمل اجلو واجلهد الذ 
ومن ؛  مقصود ا استجاشته لنفي هذا اخلاطر     ،  فمبادرم له بأنه ال يأمتنهم على أخيهم وهو أبوهم        . عليه

 ! فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة. مث يفقد إصراره على احتجاز يوسف
  ..  " وإنا له لناصحون؟ مالك ال تأمنا على يوسف " 

فذكر النصح هنـا وهـو       - وكاد املريب أن يقول خذوين     - ه صافية ال خيالطها سوء     قلوبنا ل 
  .. الصفاء واإلخالص يشي مبا كانوا حياولون إخفاءه من الدغل املريب

  ..  " أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له حلافظون " 
مما ينشـط والـده     ،  ةوتصويرا ملا ينتظر يوسف من النشاط واملسرة والرياض       ،   زيادة يف التوكيد  

 . إلرساله معهم كما يريدون
أنه ال يأمنـهم     - بطريق غري مباشر   - وردا على العتاب االستنكاري األول جعل يعقوب ينفي       

 : ويعلل احتجازه معه بقلة صربه على فراقه وخوفه عليه من الذئاب، عليه
  ..  " ه غافلونوأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عن، إين ليحزنين أن تذهبوا به: قال " 
  ..  " إين ليحزنين أن تذهبوا به " 
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أن يبلغ حبه له درجة احلـزن  . وال بد أن هذه هاجت أحقادهم وضاعفتها ..  إنين ال أطيق فراقه   
 . وهو ذاهب كما قالوا له للنشاط واملسرة، لفراقه ولو لبعض يوم

  ..  " وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون " 
  أو كان احلقد اهلائج أعماهم فلم يفكروا ماذا        ،  م وجدوا فيها عذرا كانوا يبحثون عنه       وال بد أ

 ! حىت لقنهم أبوهم هذا اجلواب، يقولون ألبيهم بعد فعلتهم املنكرة
 :  واختاروا أسلوبا من األساليب املؤثرة لنفي هذا اخلاطر عنه

 .  . " لئن أكله الذئب وحنن عصبة إنا إذن خلاسرون: قالوا " 
فال ،   لئن غلبنا الذئب عليه وحنن مجاعة قوية هكذا فال خري فينا ألنفسنا وإننا خلاسرون كل شيء               

 ! نصلح لشيء أبدا
ليتحقق قدر اهللا وتتم القصـة       ..  وهكذا استسلم الوالد احلريص هلذا التوكيد ولذلك اإلحراج       

 ! كما تقتضي مشيئته
|     |     | 

واهللا سبحانه يلقي يف روع الغالم أا       . والء ينفذون املؤامرة النكراء   وها هم أ  ،  واآلن لقد ذهبوا به   
 : وأنه سيعيش وسيذكر إخوته مبوقفهم هذا منه وهم ال يشعرون أنه هو، حمنة وتنتهي
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال       . فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابة اجلب         " 
  ..  " يشعرون

ويف حلظة الضيق   . حيث يغيب فيه عنهم   ،  ر أمرهم مجيعا على أن جيعلوه يف غيابة اجلب         فقد استق 
وال منقذ له وال مغيث وهو وحده صـغري         ،  واملوت منه قريب  ،  والشدة اليت كان يواجه فيها هذا الفزع      

تـه  وانه سيعيش حىت يواجه إخو    ،  يف هذه اللحظة البائسة يلقي اهللا يف روعه أنه ناج         . وهم عشرة أشداء  
وهم ال يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه يف غيابة اجلب وهـو              ،  ذا املوقف الشنيع  

 . صغري
|     |     | 

حىت يأذن  ،  يؤنسه وال شك ما ألقى اهللا يف روعه ويطمئنه        ،  وندع يوسف يف حمنته يف غيابة اجلب      
 : ملفجوعندعه لنشهد إخوته بعد اجلرمية يواجهون الوالد ا. اهللا بالفرج
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وتركنا يوسف عنـد متاعنـا   ، إنا ذهبنا نستبق، يا أبانا: قالوا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون    " 
بل سولت  : قال،  وجاءوا على قميصه بدم كذب    . وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني      . فأكله الذئب 

  ..  " واهللا املستعان على ما تصفون، فصرب مجيل، لكم أنفسكم أمرا
فلو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوها منذ املرة األوىل اليت          ،  حلقد الفائر عن سبك الكذبة     لقد أهلاهم ا  

خيشون أال تواتيهم   ،  ولكنهم كانوا معجلني ال يصربون    ! يأذن هلم فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم      
م وقد كان أبوه  ،  كذلك كان التقاطهم حلكاية الذئب املكشوفة دليال على التسرع        . الفرصة مرة أخرى  
فلم يكن من املستساغ أن يذهبوا يف الصباح        . ويكادون يتهكمون ا  ،  وهم ينفوا ،  حيذرهم منها أمس  

ومبثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب        ! ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه أمس       
  .. فكان ظاهر الكذب حىت ليوصف بأنه كذب، لطخوه به يف غري إتقان

 .  فعلوا هذا
إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عنـد متاعنـا         ،  يا أبانا : قالوا،  وجاءوا أباهم عشاء يبكون     "

  ..  " فأكله الذئب
 : فيقولون، ويكاد املريب أن يقول خذوين،  وحيسون أا مكشوفة

  ..  " وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني " 
 . تشك فينا وال تطمئن ملا نقولألنك ، ولو كان هو الصدق،  أي وما أنت مبطمئن ملا نقوله

وأم دبـروا لـه     ،  أن يوسف مل يأكله الذئب    ،  ومن نداء قلبه  ،   وأدرك يعقوب من دالئل احلال    
فواجههم بأن نفوسهم قد حسـنت  ، ويصفون له حاال مل تكن،  وأم يلفقون له قصة مل تقع     . مكيدة ما 

، مال متجمال ال جيزع وال يفزع وال يشكو       وأنه سيصرب متح  ؛  هلم أمرا منكرا وذللته ويسرت هلم ارتكابه      
 : مستعينا باهللا على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب

 .  " واهللا املستعان على ما تصفون، فصرب مجيل، بل سولت لكم أنفسكم أمرا: قال " 
|     |     | 

لنرى املشهد األخري يف هذه احللقـة األوىل مـن حلقـات            ،  مث لنعد سريعا إىل يوسف يف اجلب      
 : القصة
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، وأسروه بضاعة . هذا غالم . يا بشرى : فأدىل دلوه قال  ،  فأرسلوا واردهم ،  وجاءت سيارة  " 
  ..  " وكانوا فيه من الزاهدين، وشروه بثمن خبس دراهم معدودة. واهللا عليم مبا يعملون

ب يف اآلبار ويف مثل هذا اجل     ،  اليت تبحث عن املاء يف مظانه     ،   لقد كان اجلب على طريق القوافل     
 : ويكون يف بعض األحيان جافا كذلك، الذي يرتل فيه ماء املطر ويبقى فترة

  ..  " وجاءت سيارة " 
  .. .  أي قافلة مسيت سيارة من السري الطويل كالكشافة واجلوالة والقناصة

  ..  " فأرسلوا واردهم " 
  ..  أي من يرد هلم املاء ويكون خبريا مبواقعه

  ..  " فأدىل دلوه " 
وحيذف السياق حركة يوسف يف التعلق بالدلو احتفاظا باملفاجـأة           - لينظر املاء أو ليمأل الدلو     

  : - القصصية للقاريء والسامع
  "  .. ! هذا غالم! يا بشرى: قال " 

وكيـف ابتـهج    ،  وحال يوسف ،   ومرة أخرى حيذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل          
 : ةليتحدث عن مصريه مع القافل، للنجاة

  ..  " وأسروه بضاعة " 
وملا مل يكن رقيقا فقد أسروه ليخفـوه عـن          . أي اعتربوه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقا       

 : مث باعوه بثمن قليل. األنظار
ويف ،  وكانوا يتعاملون يف القليل من الدراهم بالعـد        ..  " وشروه بثمن خبس دراهم معدودة     " 

  .. الكثري منها بالوزن
  ..  " ا فيه من الزاهدينوكانو " 

  ..  ألم يريدون التخلص من مة استرقاقه وبيعه
 .  وكانت هذه اية احملنة األوىل يف حياة النيب الكرمي

|     |     | 
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 +             و ِخذَهتن ا أَوننفَعى أَن يسع اهثْوأَِتِه أَكِْرِمي مرِالم رصِمن م اهرتقَالَ الَِّذي اشو  كَذَِلكا ولَد
مكَّنا ِليوسف ِفي اَألرِض وِلنعلِّمه ِمن تأِْويِل اَألحاِديِث واللّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ                

  21يعلَمونَ 
  22ِنني ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْما وِعلْما وكَذَِلك نجِزي الْمحِس

وراودته الَِّتي هو ِفي بيِتها عن نفِْسِه وغَلَّقَِت اَألبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ معاذَ اللِّه ِإنه ربي                 
ى برهانَ ربـِه كَـذَِلك       ولَقَد همت ِبِه وهم ِبها لَوال أَن رأَ        23أَحسن مثْواي ِإنه الَ يفِْلح الظَّاِلمونَ       

         لَِصنيخا الْماِدنِعب ِمن هاء ِإنشالْفَحوَء والس هنع ِرفصـٍر        24ِلنبِمن د هقَِميص تقَدو ابقَا الْببتاسو 
 قَالَ  25الَّ أَن يسجن أَو عذَاب أَِليم       وأَلْفَيا سيدها لَدى الْباِب قَالَت ما جزاء من أَراد ِبأَهِلك سوًءا إِ           

                    ِمـن ـوهو قَتـدٍل فَصِمن قُب قُد ها ِإن كَانَ قَِميصِلهأَه نم اِهدش ِهدشفِْسي ون نِني عتداور ِهي
  26الكَاِذِبني          ِمن الص وهو تٍر فَكَذَببِمن د قُد هِإنْ كَانَ قَِميصو   ِمن      27اِدِقني قُد هأَى قَِميصا رفَلَم 

         ِظيمع كُندِإنَّ كَي ِدكُنِمن كَي هٍر قَالَ ِإنبـِك     28دِفِري ِلـذَنِبِك ِإنغتاسـذَا وه نع ِرضأَع فوسي 
 اِطِئنيالْخ 29كُنِت ِمن  

ِز تراِود فَتاها عن نفِْسِه قَد شغفَها حبا ِإنا لَنراها ِفي ضالٍَل            وقَالَ ِنسوةٌ ِفي الْمِدينِة امرأَةُ الْعِزي     
  30مِبٍني 

فَلَما سِمعت ِبمكِْرِهن أَرسلَت ِإلَيِهن وأَعتدت لَهن متكَأً وآتت كُلَّ واِحـدٍة مـنهن ِسـكِّينا       
  لَيع جرقَالَِت اخــذَا ِإالَّ  وا ِإنْ هرشـذَا با هِللِّه م اشح قُلْنو نهِديأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم ِهن

   كَِرمي لَكفْ             31مي لَِئن لَّمو مصعتفِْسِه فَاسن نع هدتاور لَقَدِني ِفيِه ونتالَِّذي لُم فَذَِلكُن ـا    قَالَتلْ مع
      اِغِرينالص نا مكُونلَيو ننجسلَي هر32آم           ِرفصِإالَّ تِه وِني ِإلَيونعدا يِمم ِإلَي بأَح نجالس بقَالَ ر 

        اِهِلنيالْج نأَكُن مو ِهنِإلَي بأَص نهدي كَين33ع    فرفَص هبر لَه ابجتفَاس        ـوه ـهِإن نهدكَي هنع 
 ِليمالْع ِميع34الس_  

|     |     | 
ولكـن الـذي    ،  وبيع بيع الرقيق  ،  وقد وصل يوسف إىل مصر    ،  احللقة الثانية من حلقات القصة    

 - وخباصة حني تصاحبها السجايا املـالح     ،  واخلري يتوسم يف الوجوه الصباح     - اشتراه توسم فيه اخلري   
 . وهنا يبدأ أول خيط يف حتقيق الرؤيا، ي به امرأته خريافإذا هو يوص
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وقد أويت حكما وعلمـا     ،   ولكن حمنة أخرى من نوع آخر كانت تنتظر يوسف حني يبلغ أشده           
، إا حمنة التعرض للغواية يف جو القصور      . يستقبل ما هذه احملنة اجلارفة اليت اليقف هلا إال من رحم اهللا           

وخيرج يوسف منـها سـليما       .. وما يغشاها من استهتار وفجور     " بقة الراقية الط " ويف جو ما يسمونه   
  .. ولكن بعد أن خيالط احملنة ويصالها، معاىف يف خلقه ويف دينه

|     |     | 
. عسى أن ينفعـا أو نتخـذه ولـدا        ،  أكرمي مثواه : وقال الذي اشتراه من مصر المرأته      " 

ولكـن  ،  واهللا غالب على أمره   ،   تأويل من األحاديث   ولنعلمه من ،  وكذلك مكنا ليوسف يف األرض    
  ..  " أكثر الناس ال يعلمون

[  وسنعلم بعد شوط يف القصة أنه عزيز مصـر ،   إن السياق ال يكشف لنا حىت اآلن عمن اشتراه        
وان احملنـة قـد     ،  ولكن نعلم منذ اللحظة أن يوسف قد وصل إىل مكان آمن           ]إنه كبري وزرائها    : قيل

 : وأنه مقبل بعد هذا على خري، انتهت بسالم
  ..  " أكرمي مثواه " 

ألنه ،  ولكن التعبري أعمق  ،  واملقصود بإكرام مثواه إكرامه   ،   واملثوى مكان الثوي واملبيت واإلقامة    
يف مقابـل مثـواه يف   . وهي مبالغة يف اإلكرام .. ولكن ملكان إقامته، جيعل اإلكرام ال لشخصه فحسب 

 !  وآالماجلب وما حوله من خماوف
 : وما يتطلع إليه فيه من أمل،  ويكشف الرجل المرأته عما يتومسه يف الغالم من خري

  ..  " عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا " 
ومن مث تطلع الرجل أن يتخذاه ولدا إذا        .  ولعلهما مل يكن هلما أوالد كما تذكر بعض الروايات        

 . سامتهوحتققت خمايل جنابته وطيبته مع و، صدقت فراسته
 - وبه ومبثله قدر ليوسف التمكني يف األرض      ،   وهنا يقف السياق لينبه إى أن هذا التدبري من اهللا         

ويشري إىل أنه ماض يف الطريق ليعلمه اهللا         - وها قد بدأت بشائره بتمكني يوسف يف قلب الرجل وبيته         
ياق على هذا االبتـداء يف      ويعقب الس  - على الوحهني اللذين ذكرنامها من قبل      - من تأويل األحاديث  

وأنه مالك أمـره ومسـيطر   ، ال تقف يف طريقها قوة، متكني يوسف مبا يدل عليه من أن قدرة اهللا غالبة         
 : عليه فال خييب وال يتوقف وال يضل
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  " واهللا غالب على أمـره    ،  ولنعلمه من تأويل األحاديث   ،  وكذلك مكنا ليوسف يف األرض     " 
 .. 

وملا كان اهللا غالبا على أمره ومسـيطرا        ،  وأراد له اهللا أمرا   ،  إخوته أمرا وها هو ذا يوسف أراد له       
 : أما إخوة يوسف فال ميلكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما أرادوا، فقد نفذ أمره

  ..  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون " 
 .  ال يعلمون أن سنة اهللا ماضية وأن أمره هو الذي يكون

 : وقال عنه، قرر أن ما شاء اهللا ليوسف وميضي السياق لي
  ..  " ولنعلمه من تأويل األحاديث " 

 :  قد حتقق حني بلغ أشده
  ..  " وكذلك جنزي احملسنني. وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما " 

أو مبا هـو    ،  وأويت علما مبصائر األحاديث أو بتأويل الرؤيا      ،   فقد أويت صحة احلكم على األمور     
إحسـانه يف   . وكان ذلك جزاء إحسـانه    . فاللفظ عام ويشمل الكثري   ،  لعلم باحلياة وأحواهلا  من ا ،  أعم

 : االعتقاد وإحسانه يف السلوك
  ..  " وكذلك جنزي احملسنني " 

|     |     | 
جتيئه وقـد أويت صـحة      . وهي أشد وأعمق من احملنة األوىل     ،  وعندئذ جتيئه احملنة الثانية يف حياته     

 . ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله اهللا له يف قرآنه - رمحة من اهللا - علماحلكم وأويت ال
 :  واآلن نشهد ذللك املشهد العاصف اخلطري املثري كما يرمسه التعبري

. معـاذ اهللا  : قال! هيت لك : وغلقت األبواب وقالت  ،  وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه       " 
. ولقد مهت به وهم ا لـوال أن رأى برهـان ربـه             - يفلح الظاملون إنه ال   . إنه ريب أحسن مثواي   

واستبقا الباب وقدت قميصه من      - إنه من عبادنا املخلصني   . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء    
. إال أن يسجن أو عذاب أليم     ؟  ما جزاء من أراد بأهلك سوءا     : قالت. وألفيا سيدها لدى الباب   ،  دبر
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من         . وشهد شاهد من أهلها    .هي راودتين عن نفسي   : قال
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فلما رأى قميصه قد مـن دبـر        . وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني         ؛  الكاذبني
إنك كنت من   ،  واستغفري لذنبك ،  يوسف أعرض عن هذا   . إن كيدكن عظيم  . إنه من كيدكن  : قال

  ..  " اخلاطئني
 . فلننظر يف هذا األمر من باب التقدير؛ كانت سنها وكم كانت سنه إن السياق مل يذكر كم 

أي إنه كان حوايل الرابعة عشرة      .  لقد كان يوسف غالما عندما التقطته السيارة وباعته يف مصر         
وهي  .. . وبعدها يسمى فىت فشابا فرجال    ،  فهذه هي السن اليت يطلق فيها لفظ الغالم       . تنقص وال تزيد  

ويف هذا الوقت كانت هـي       ..  " وأخاف أن يأكله الذئب   :  " يها أن يقول يعقوب   السن اليت جيوز ف   
 .. فهذا اخلـاطر   ..  " أو نتخذه ولدا  :  " وكانت وزوجها مل يرزقا أوالدا كما يبدو من قوله        ،  زوجة

ويكون هناك يأس أو شبه يأس من       ؛  ال يرد على النفس عادة إال حني ال يكون هناك ولد           .. خاطر التبين 
وعل كـل حـال     . يعلمان فيها أن ال ولد هلما     ،  فال بد أن تكون قد مضت على زواجهما فترة        . ولدال

وأن تكون سن زوجـه حينئـذ حـوايل         ،  فاملتوقع عن رئيس وزراء مصر أال تقل سنه عن أربعني سنة          
 . الثالثني

 ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعني سنة عندما يكون يوسـف يف اخلامسـة والعشـرين أو                 
نرجحه ألن تصرف املرأة يف احلادثـة ومـا          .. وهي السن اليت نرجح أن احلادثة وقعت فيها       . اليهاحو

ونرجحـه مـن    . متهالكة كذلك على فتاها   ،  مالكة لكيدها ،  بعدها يشري إىل أا كانت مكتملة جريئة      
 تقال مبعىن   وإن كانت كلمة فىت    ..  " امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه      ..  " كلمة النسوة فيما بعد   

 . وهو ما ترجحه شواهد احلال. ولكنها ال تقال إال وهلا حقيقة من مدلوهلا من سن يوسف، عبد
 أو احملنة  - إن التجربة اليت مر ا يوسف     : لنقول. لنصل منه إىل نتيجة معينة    ،   نبحث هذا البحث  

ا كانت يف حياة يوسف فترة      إمن. مل تكن فقط يف مواجهة املراودة يف هذا املشهد الذي يصوره السياق            -
وجو ،  مع جو القصور  ،  مع هذه املرأة بني سن الثالثني وسن األربعني       ،  مراهقته كلها يف جو هذا القصر     

 : البيئة اليت يصورها قول الزوج أمام احلالة اليت وجد فيها امرأته مع يوسف
 .  " يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني " 

 . !  . وكفى
مأدبة خيرج عليهن يوسـف     ،  فيكون جواا عليهن  ،   واليت يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز      

 : فتصرح املرأة، ويصرحن، فيفتنت به، فيها
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  " ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين              " 
 .. 

ويوسف كان فيهـا    . هي بيئة الطبقة املترفة دائما    . ة فهذه البيئة اليت تسمح ذا وذلك بيئة خاص       
وجنا منها ومن   ،  وصمد هلا ،  فهذه هي احملنة الطويلة اليت مر ا يوسف        .. موىل وترىب فيها يف سن الفتنة     

ولسنه وسن املرأة اليت يعيش معها حتت سقف واحد كل          . تأثرياا ومغرياا وميوعتها ووسائلها اخلبيثة    
أما هذه املرة فلـو     .  تقدير مدى الفتنة وخطورة احملنة والصمود هلا هذا األمد الطويل          هذه املدة قيمة يف   

وخباصة ،  ملا كان عسريا أن يصمد هلا يوسف      ،  كانت وحدها وكانت مفاجأة بال متهيد من إغراء طويل        
 . وهي كانت متهالكة. والك املرأة قد يصد من نفس الرجل. أنه هو مطلوب فيها ال طالب

 :  نواجه النصوص واآلن
  "  .. ! هيت لك: وقالت، وغلقت األبواب، وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه " 

 .. وكانت الدعوة فيها سافرة إىل الفعل األخري      ،   وإذن فقد كانت املراودة يف هذه املرة مكشوفة       
ة احلامسة اليت تاج    وقد وصلت املرأة إىل اللحظ    ،  وحركة تغليق األبواب ال تكون إال يف اللحظة األخرية        

 : ونداء اجلسد األخري، فيها دفعة اجلسد الغليظة
  " . ! هيت لك: وقالت " 

إمنا تكـون هـي الـدعوة       .  هذه الدعوة السافرة اجلاهرة الغليظة ال تكون أول دعوة من املرأة          
، ه وفتوته تتكامل  والفىت يعيش معها وقوت   . وقد ال تكون أبدا إذا مل تضطر إليها املرأة اضطرارا         . األخرية

قبل هذه املفاجـأة    ،  فال بد كانت هناك إغراءات شىت خفيفة لطيفة       ،  وأنوثتها هي كذلك تكمل وتنضج    
 . الغليظة العنيفة

  ..  " إنه ال يفلح الظاملون. إنه ريب أحسن مثواي. معاذ اهللا: قال " 
  ..  " معاذ اهللا " 

 .  أعيذ نفسي باهللا أن أفعل
  ..  " ايإنه ريب أحسن مثو " 

 . وأكرمين بأن جناين من اجلب وجعل يف هذه الدار مثواي الطيب اآلمن
 . فريتكبون ما تدعينين اللحظة إليه، الذين يتجاوزون حدود اهللا ..  " إنه ال يفلح الظاملون " 
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،  والنص هنا صريح وقاطع يف أن رد يوسف املباشر على املراودة السافرة كـان هـو التـأيب                  
فلم تكـن هنـاك   . وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه احلدود، ر نعمة اهللا عليهاملصحوب بتذك 

وبعـد اهلتـاف بـاللفظ      ،  استجابة يف أول املوقف ملا دعته إليه دعوة غليظة جاهزة بعد تغليق األبواب            
 : الصريح الذي يتجمل القرآن يف حكايته وروايته

 .  " هيت لك: وقالت " 
 !  " وال أن رأى برهان ربهولقد مهت به وهم ا ل " 

فأما الذين سـاروا    .  لقد حصر مجيع املفسرين القدامى واحملدثني نظرهم يف تلك الواقعة األخرية          
واهللا يدافعه  ،  وراء اإلسرائيليات فقد رووا أساطري كثرية يصورون فيها يوسف هائج الغريزة مندفعا شبقا            

! وب يف سقف املخدع عاضا علـى أصـبعه بفمـه          صورت له هيئة أبيه يعق    ! برباهني كثرية فال يندفع   
، تنهي عن مثل هذا املنكر     -!  أي نعم من القرآن    - وصورت له لوحات كتبت عليها آيات من القرآن       

إىل آخر هـذه   .. فجاء فضربه يف صدره، أدرك عبدي: حىت أرسل اهللا جربيل يقول له   ! وهو ال يرعوي  
 ! واة وهي واضحة التلفيق واالختراعالتصورات األسطورية اليت سار وراءها بعض الر

مث جتلى له برهـان     ،  وهم ا هم النفس   ،   وأما مجهور املفسرين فسار على أا مهت به هم الفعل         
 . ربه فترك

إا إمنا مهـت  : وقال.  وأنكر املرحوم الشيخ رشيد رضا يف تفسري املنار على اجلمهور هذا الرأي       
ولكنه آثر اهلرب فلحقت بـه      ؛  وهم هو برد االعتداء   ،  لسيدة اآلمرة بضربه نتيجة إبائه وإهانته هلا وهي ا      

، وتفسري اهلم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة ال دليل عليها يف العبـارة              .. وقدت قميصه من دبر   
وفيه تكلف وإبعـاد    . فهي جمرد رأي حملاولة البعد بيوسف عن هم الفعل أو هم امليل إليه يف تلك الواقعة               

 . صعن مدلول الن
يف داخل  ،  وأراجع الظروف اليت عاش فيها يوسف     ،   أما الذي خطر يل وأنا أراجع النصوص هنا       
  .. وقبل أن يؤتى احلكم والعلم وبعدما أوتيهما، القصر مع هذه املرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة

 :  الذي خطر يل أن قوله تعاىل
  ..  " ولقد مهت به وهم ا لوال أن رأى برهان ربه " 
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وهـو تصـوير    .. بعدما أىب يوسف يف أول األمر واستعصم،  هو اية موقف طويل من اإلغراء 
 .. مث االعتصام باهللا يف النهاية والنجاة     ؛  واقعي صادق حلالة النفس البشرية الصاحلة يف املقاومة والضعف        

ألن املنهج القرآين ال   ؛  املتغالبةولكن السياق القرآين مل يفصل يف تلك املشاعر البشرية املتداخلة املتعارضة            
ويف حمـيط   ،  يريد أن جيعل من هذه اللحظة معرضا يستغرق أكثر من مساحته املناسبة يف حميط القصـة               

مع اإلملام  ،  فذكر طريف املوقف بني االعتصام يف أوله واالعتصام يف ايته         . احلياة البشرية املتكاملة كذلك   
 . الواقعية واجلو النظيف مجيعاليكتمل الصدق و، بلحظة الضعف بينهما

وهو أقرب إىل الطبيعة البشرية وإىل      . ونتصور الظروف ،   هذا ما خطر لنا وحنن نواجه النصوص      
ومن مث مل يتجاوز مهه امليل النفسي يف        . نعم إنه بشر خمتار   . وما كان يوسف سوى بشر    . العصمة النبوية 

، بعد حلظة الضعف الطارئـة    ،  يف ضمريه وقلبه  فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض        . حلظة من اللحظات  
 . )1(عاد إىل االعتصام والتأيب 

  ..  " إنه من عبادنا املخلصني، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء " 
  ..  " واستبقا الباب " 

وهي ما تزال يف هياجها     ،  وهي عدت خلفه لتمسك به     ..  فهو قد آثر التخلص بعد أن استفاق      
 . احليواين

  ..  " دت قميصه من دبروق " 
  ..  نتيجة جذا له لترده عن الباب

 :  وتقع املفاجأة

                                                 
: كيف جاز على نيب اهللا أن يكون منه هم باملعصية وقصد إليها؛ قلت            : فإن قلت :  "  قال الزخمشري يف الكشاف    )1(

ليـه، وكمـا    املراد أن نفسه مالت إىل املخالطة، ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميال يشبه اهلم به والقصد إ                 
تقتضيه صورة تلك احلال اليت كاد تذهب بالعقول والعزائم، وهو يكسر ما به ويرده بالنظر يف برهان اهللا املأخوذ على                   

ولو مل يكن ذلك امليل الشديد املسمى مها لشدته ملا كان صاحبه ممدوحا عند اهللا            . املكلفني من وجوب اجتناب احملارم    
وهو تعليل صحيح يف مجلته .  انتهى.."  لى االبتالء على حسب عظم االبتالء وشدته باالمتناع، ألن استعظام الصرب ع

ويرده بالنظر يف برهان اهللا املأخوذ على املكلفني من وجوب          :  " بغض النظر عن اإلشارة االعتزالية يف قول الزخمشري       
الربهان الذي أخذه اهللا على املكلفني هو       و. فهو إشارة منه إىل مذهب املعتزلة يف أن الربهان عقلي         " . اجتناب احملارم   

 ! فهو جبملته غريب على التصور اإلسالمي.  ولكن هذا خالف مذهيب تارخيي ال شأن لنا به..ما قرره يف شريعته 
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  ..  " وألفيا سيدها لدى الباب " 
إا . فتجد اجلواب حاضرا على السؤال الذي يهتف به املنظر املريب         ،   وهنا تتبدى املرأة املكتملة   

 : تتهم الفىت
  "  .. ؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا: قالت " 

 . فتشري بالعقاب املأمون، فهي ختشى عليه،  ولكنها امرأة تعشق
 !  " إال أن يسجن أو عذاب أليم " 

 :  وجيهر يوسف باحلقيقة يف وجه االام الباطل
 !  " هي راودتين عن نفسي: قال " 

 :  وهنا يذكر السياق أن أحدا أهلها حسم بشهادته يف هذا الرتاع
وإن كان  ؛  كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني        إن  . وشهد شاهد من أهلها    " 

  ..  " قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني
 ]سيدها بتعبري أهـل مصـر       [  هل كان مع زوجها   ؟   فأين ومىت أدىل هذا الشاهد بشهادته هذه      

ن يسـتدعي   كما يقع يف مثل هذه األحوال ا      ،  أم أن زوجها استدعاه وعرض عليه األمر      ؟  وشهد الواقعة 
 ! وخباصة تلك الطبقة الباردة الدم املائعة القيم، الرجل كبريا من أسرة املرأة ويطلعه على ما رأى

ألنه ملا سئل رأيـه يف      ،  وقد مسي قوله هذا شهادة    . وهو ال يغري من األمر شيئا     .  هذا وذلك جائز  
ألـا  ،   فتواه هذه شهادة   مسيت - ولكل منها ومن يوسف قول     - املوقف والرتاع املعروض من اجلانبني    

فإن كان قميصه قد من قبل فذلك إذن مـن أثـر             .. تساعد على حتقيق الرتاع والوصول إىل احلق فيه       
وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من         . مدافعتها له وهو يريد االعتداء عليها فهي صادقة وهو كاذب         

وقدم الفرض األول ألنه إن صح       .. صادقوهي كاذبة وهو    ،  أثر متلصه منها وتعقبها هي له حىت الباب       
واألمر ال خيرج   ! فمن باب اللياقة أن يذكر الفرض األول      ،  فهي السيدة وهذا فىت   ،  يقتضي صدقها وكذبه  

 . عن أن يكون قرينة
  ..  " فلما رأى قميصه قد من دبر " 
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 .. دبرت االام وهي اليت   ،   تبني له حسب الشهادة املبنية على منطق الواقع أا هي اليت راودت           
. يف اجلاهلية قبل اآلف السنني وكأا هي هي اليوم شاخصـة  " الطبقة الراقية  " وهنا تبدو لنا صورة من    

 : وهذا هو املهم كله، وميل إىل كتماا عن اتمع؛ رخاوة يف مواجهة الفضائح اجلنسية
 لذنبك إنـك  واستغفري،  يوسف أعرض عن هذا   . إن كيدكن عظيم  . إنه من كيدكن  : قال " 

 !  " كنت من اخلاطئني
فهي اللباقة يف مواجهة احلادث الذي يثري الـدم يف           .. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم     .  هكذا

فإنه ال يسوء املرأة أن     . فيما يشبه الثناء  ،  والتلطف يف جماة السيدة بنسبة األمر إىل اجلنس كله        . العروق
سها على أا أنثى كاملة مستوفية ملقدرة األنثى على الكيد          فهو داللة يف ح   ! إن كيدكن عظيم  : يقال هلا 
 ! العظيم

 :  والتفاتة إىل يوسف الربيء
  ..  " يوسف أعرض عن هذا " 

 ! حمافظة على الظواهر .. وهذا هو املهم ..  فأمهله وال تعره اهتماما وال تتحدث به
 : ساورته ومتزيق قميصهوضبطت متلبسة مب،  وعظة إىل املرأة اليت راودت فتاها عن نفسه

  ..  " إنك كنت من اخلاطئني. واستغفري لذنبك " 
 ! قريب من قريب. يف كل جاهلية، من رجال احلاشية،  إا الطبقة األرستقراطية

وقد صور السياق تلك اللحظة بكل مالبساا وانفعاالا         ..  ويسدل الستار على املشهد وما فيه     
 ! وال مستنقعا للوحل اجلنسي املقبوح، ضا للرتوة احليوانية اجلاهرةولكن دون أن ينشيء منها معر

|     |     | 
 ! فهكذا متضي األمور يف القصور. ومضت األمور يف طريقها. ومل حيل السيد بني املرأة وفتاها

. وما جيري يف القصور ال ميكن أن يظل مسـتورا         . وفيها خدم وحشم  ،   ولكن للقصور جدرانا  
وإال . الذي ليس لنسائه من هم إال احلديث عما جيـري يف حمـيطهن            ،  سط األرستقراطي وخباصة يف الو  

 : تداول هذه الفضائح ولوكها على األلسن يف االس والسهرات والزيارات
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إنـا لنراهـا يف     . قد شغفها حبا  . امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه     : وقال نسوة يف املدينة    " 
  ..  " ضالل مبني

وألول مرة نعـرف    . أشبه مبا تقوله النسوة يف كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون            وهو كالم   
ليعلن  - أي كبري وزرائها   - وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر        ،  أن املرأة هي امرأة العزيز    

 : هذا مع إعالن الفضيحة العامة بانتشار اخلرب يف املدينة
  ..  " سهامرأة العزيز تراود فتاها عن نف " 

 :  مث بيان حلاهلا معه
  ..  " قد شغفها حبا " 

 : وشغاف القلب غشاؤه الرقيق، بلغ حبه شغاف قلبها ومزقه، فهي مفتونة به
  ..  " إنا لنراها يف ضالل مبني " 

أم لعلـهن يتحـدثن عـن       . تفتنت بفتاها العرباين املشترى   ،   وهي السيدة الكبرية وزوجة الكبري    
وهو وحده املنتقد يف عرف هذه األوساط ال الفعلـة يف           ،  لفتنة وانكشافها وظهور أمرها   اشتهارها ذه ا  

 ! ؟ ذاا لو ظلت وراء األستار
|     |     | 

ويكشف السياق عن مشهد مـن      . وهنا كذلك يقع ما ال ميكن وقوعه إال يف مثل هذه األوساط           
 :  مبكر كمكرهن وكيد من كيدهناليت تعرف كيف تواجه نساء طبقتها، صنع تلك املرأة اجلريئة

، وآتت كل واحدة منهن سـكينا     ،  وأعتدت هلن متكأ  ،  فلما مسعت مبكرهن أرسلت إليهن     " 
إن هذا إال   . ما هذا بشرا  ! حاش هللا : وقلن،  فلما رأينه أكربنه وقطعن أيديهن    . اخرج عليهن : وقالت

ولئن مل يفعل ما آمره     . ستعصمولقد راودته عن نفسه فا    . فذلكن الذي ملتنين فيه   : قالت. ملك كرمي 
  ..  " ليسجنن وليكونا من الصاغرين

فهن اللـوايت  . وندرك من هذا أن كن من نساء الطبقة الراقية      .  لقد أقامت هلن مأدبة يف قصرها     
ويبدو أن كن يأكلن    . وهن اللوايت يؤخذن ذه الوسائل الناعمة املظهر      . يدعني إىل املآدب يف القصور    

وآتـت  . فأعدت هلن هذا املتكأ. على الوسائد واحلشايا على عادة الشرق يف ذلك الزمان        وهن متكئات   
ويؤخذ من هذا أن احلضارة املادية يف مصر كانت قـد            - كل واحدة منهن سكينا تستعملها يف الطعام      
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فإن استعمال السكاكني يف األكل قبـل هـذه         . وأن الترف يف القصور كان عظيما     ،  بلغت شأوا بعيدا  
وبينما هن منشغالت بتقطيع اللحـم أو       . ف من السنني له قيمته يف تصوير الترف واحلضارة املادية         اآلال

 : فاجأن بيوسف، تقشري الفاكهة
  ..  " اخرج عليهن: وقالت " 
  ..  " فلما رأينه أكربنه " 

 . ودهشن،  نت لطلعته
  ..  " وقطعن أيديهن " 

 . اجئة وجرحن أيديهن بالسكاكني للدهشة املف
  "  .. ! وقلن حاش هللا " 

  ..  وهي كلمة ترتيه تقال يف هذا املوضع تعبريا عن الدهشة بصنع اهللا
 . )1( " ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كرمي " 

على تسرب شيء من ديانات التوحيـد يف   - كما قلنا يف تقدمي السورة     -  وهذه التعبريات دليل  
 . ذلك الزمان

وأن لقني من طلعة يوسف الـدهش واإلعجـاب         ،  نتصرت على نساء طبقتها   ورأت املرأة أا ا   
واليت تفخر  ؛  اليت ال تستحي أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها        ،  فقالت قولة املرأة املنتصرة   . والذهول

 : وإن كان قد استعصى قياده مرة فهي متلك هذا القياد مرة أخرى؛ عليهن بأن هذا يف متناول يدها
  ..  " فذلكن الذي ملتين فيه :قالت " 

 !  فانظرن ماذا لقينت منه من البهر والدهش واإلعجاب
  ..  " ولقد راودته عن نفسه فاستعصم " 

                                                 
وتصور بعضهم أوصافا أقرب ما     .  أتعب الرواة أنفسهم يف وصف حسن يوسف الذي ر النسوة ور امرأة العزيز             )1(

وإن للرجولة جلماهلا اخلاص يف اكتمـال املالمـح         ! وما مبثل هذه األوصاف تبهر النساء     . النساءتكون إىل أوصاف    
وإن كان هناك احتمال آخر وهو أن نساء تلك الطبقة كثريا ما تنحرف فطرن فتعجبهن يف الرجل مالمح                  . الرجولية

 ! من مسات الرجالويغفلن عن غريها مما يوجد يف الرجل . وتقاطيع مما حيسب مجيال يف النساء
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إنه عاىن يف االعتصـام     : تريد أن تقول   -  ولقد رين مثلكن فراودته عن نفسه فطلب االعتصام       
ال ترى  ،  مهن يف تبجح املرأة من ذلك الوسط      مث تظهر سيطرا عليه أما     -!  والتحرز من دعوا وفتنتها   

 : بأسا من اجلهر برتواا األنثوية جاهرة مكشوفة يف معرض النساء
  " ! ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين " 

 .  فهو اإلصرار والتبجح والتهديد واإلغراء اجلديد يف ظل التهديد
. املبديات ملفاتنهن يف مثل هذه املناسبات     ،  ء املبهورات  ويسمع يوسف هذا القول يف جمتمع النسا      

ونفهم من السياق أن كن نساء مفتونات فاتنات يف مواجهته ويف التعليق على هذا القول مـن ربـة                   
 : فإذا هو يناجي ربه؛ الدار

  ..  " رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه: قال " 
سواء بـالقول أو باحلركـات      . مشتركات يف الدعوة  فهن مجيعا كن    . ما تدعوين إليه  :  ومل يقل 

خيفة أن يضـعف يف     ،  وإذا هو يستنجد ربه أن يصرف عنه حماوالن إليقاعه يف حبائلهن           .. واللفتات
 : ويدعو اهللا أن ينقذه منه، فيقع فيما خيشاه على نفسه، حلظة أمام اإلغراء الدائم

  ..  " لنيوإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن وأكن من اجلاه " 
، فرييد مزيدا من عناية اهللا وحياطته     ؛  الذي ال يغتر بعصمته   .  وهي دعوة اإلنسان العارف ببشريته    
 . يعاونه على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء

  ..  " إنه هو السميع العليم، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن " 
أو ،  بعد هـذه التجربـة    ،  ابته هلن  وهذا الصرف قد يكون بإدخال اليأس يف نفوسهن من استج         

 . أو ما مجيعا. بزيادة انصرافه عن اإلغراء حىت ال حيس يف نفسه أثرا منه
ويعلـم مـا وراء     ،  يسمع الكيد ويسمع الدعاء   ،  الذي يسمع ويعلم   " إنه هو السميع العليم    " 

 . الكيد وما وراء الدعاء
وانتهت ذه النجاة احللقة الثانيـة مـن        . هبلطف اهللا ورعايت  ،   وهكذا اجتاز يوسف حمنته الثانية    

 . قصته املثرية
|     |     | 
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 ودخلَ معه السجن فَتيانَ قَـالَ       35ثُم بدا لَهم من بعِد ما رأَواْ اآلياِت لَيسجننه حتى ِحٍني            + 
      رقَالَ اآلخا ورمخ ِصراِني أَعي أَرآ ِإنمهدا           أَحئْنبن هِمن رأْكُلُ الطَّيا تزبأِْسي خر قِملُ فَواِني أَحي أَرِإن 

      ِسِننيحالْم ِمن اكرا نأِْويِلِه ِإنـا             36ِبتأِْتيكُملَ أَن يأِْويِلِه قَبا ِبتكُمأْتبقَاِنِه ِإالَّ نزرت اما طَعأِْتيكُمقَالَ الَ ي 
 واتبعـت   37ما علَّمِني ربي ِإني تركْت ِملَّةَ قَوٍم الَّ يؤِمنونَ ِباللِّه وهم ِباآلِخرِة هم كَاِفرونَ               ذَِلكُما مِ 

 علَينا  ِملَّةَ آبآِئـي ِإبراِهيم وِإسحق ويعقُوب ما كَانَ لَنا أَن نشِرك ِباللِّه ِمن شيٍء ذَِلك ِمن فَضِل اللّهِ                
 يا صاِحبِي السجِن أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَِم اللّـه  38وعلَى الناِس ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يشكُرونَ      

   ارالْقَه اِحد39الْو          كُم مآؤآبو ما أَنتوهمتيماء سموِنِه ِإالَّ أَسونَ ِمن ددبعا تـا ِمـن        مِبه لَ اللّها أَنز
سلْطَاٍن ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه أَمر أَالَّ تعبدواْ ِإالَّ ِإياه ذَِلك الدين الْقَيم ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمـونَ                   

ما اآلخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير ِمـن رأِْسـِه      يا صاِحبِي السجِن أَما أَحدكُما فَيسِقي ربه خمرا وأَ         40
 وقَالَ ِللَِّذي ظَن أَنه ناٍج منهما اذْكُرِني ِعنـد ربـك فَأَنسـاه              41قُِضي اَألمر الَِّذي ِفيِه تستفِْتياِن      

ِسِنني عِن ِبضجِه فَلَِبثَ ِفي السبر طَانُ ِذكْري42 الش  
               ـرأُخٍر وضالٍَت خنبس عبسو افِعج عبس نأْكُلُهاٍن ياٍت ِسمقَرب عبى سي أَرِإن ِلكقَالَ الْمو

ما نحـن    قَالُواْ أَضغاثُ أَحالٍَم و    43ياِبساٍت يا أَيها الْمُأل أَفْتوِني ِفي رؤياي ِإن كُنتم ِللرؤيا تعبرونَ            
 اِلِمنيالَِم ِبعأِْويِل اَألحِسلُوِن 44ِبتأِْويِلِه فَأَرئُكُم ِبتباْ أُنٍة أَنأُم دعب كَرادا ومها ِمنجقَالَ الَِّذي ن45 و  

          افِعج عبس نأْكُلُهاٍن ياٍت ِسمقَرِع ببا ِفي سأَفِْتن يقدا الصهأَي فوسـٍر     يضالٍَت خنبِع سبسو 
 قَالَ تزرعونَ سبع ِسِنني دأَبا فَما حصـدتم         46وأُخر ياِبساٍت لَّعلِّي أَرِجع ِإلَى الناِس لَعلَّهم يعلَمونَ         

ذَِلك سبع ِشداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن ِإالَّ         ثُم يأِْتي ِمن بعِد      47فَذَروه ِفي سنبِلِه ِإالَّ قَِليالً مما تأْكُلُونَ        
  49 ثُم يأِْتي ِمن بعِد ذَِلك عام ِفيِه يغاثُ الناس وِفيِه يعِصرونَ 48قَِليالً مما تحِصنونَ 

لَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النسوِة الالَِّتـي        وقَالَ الْمِلك ائْتوِني ِبِه فَلَما جاءه الرسولُ قَالَ ارِجع إِ         
 ِليمع ِدِهني ِبكَيبِإنَّ ر نهِديأَي ن50قَطَّع  

قَالَ ما خطْبكُن ِإذْ راودتن يوسف عن نفِْسِه قُلْن حاش ِللِّه ما عِلمنا علَيِه ِمن سوٍء قَالَِت امرأَةُ                  
 ذَِلك ِليعلَم أَني لَم أَخنـه       51عِزيِز اآلنَ حصحص الْحق أَناْ راودته عن نفِْسِه وِإنه لَِمن الصاِدِقني            الْ
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        اِئِننيالْخ دِدي كَيهالَ ي أَنَّ اللّهِب ويةٌ      )1( 52ِبالْغارَألم فْسفِْسي ِإنَّ النىُء نرا أُبمـا      ووِء ِإالَّ مِبالس 
 ِحيمر ي غَفُوربِإنَّ ر يبر ِحم53ر_  

|     |     | 
فكل مـا بعـدها     ؛  وهذه هي احللقة الثالثة واحملنة الثالثة واألخرية من حمن الشدة يف حياة يوسف            

 هي حمنة السـجن     واحملنة يف هذه احللقة   . بعد ابتالء صربه على الشدة    ،  وابتالء لصربه على الرخاء   ،  رخاء
 . وإن كان يف طمأنينة القلب بالرباءة تعزية وسلوى، والسجن للربيء املظلوم أقسى. بعد ظهور الرباءة

مبا وهبه من علم لدين بتعبري الرؤيـا وبعـض          ،   ويف فترة احملنة هذه تتجلى نعمة اهللا على يوسف        
 عليه أخريا بإعالن براءتـه الكاملـة        مث تتجلى نعمة اهللا   . الغيب القريب الذي تبدو أوائله فيعرف تأويله      

وظهور مواهبه اليت تؤهله ملا هو مكنون له يف عامل الغيب من مكانة مرموقة              ،  إعالنا رمسيا حبضرة امللك   
 . وسلطان عظيم، وثقة مطلقة

|     |     | 
  ..  " مث بدا هلم من بعدما رأوا اآليات ليسجننه حىت حني " 

فبعد أن  ! وجو اجلاهلية ،  وجو األوساط األرستقراطية  ،  م املطلق وجو احلك ،   وهكذا جو القصور  
وبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن تقيم للنسوة حفـل اسـتقبال             . رأوا اآليات الناطقة برباءة يوسف    

ويفتنت هن به ويغرينه مبا يلجأ إىل       . مث تعلن هلم أا به مفتونة حقا      ،  تعرض عليهن فتاها الذي شغفها حبا     
وإما أن  ،  أنه إما أن يفعل ما يؤمر به       - دون حياء  - واملرأة تعلن يف جمتمع النساء    ،  غيثه منه وينقذه  ربه لي 

 ! فيختار السجن على ما يؤمر به، يلقى السجن والصغار
 ! بدا هلم أن يسجنوه إىل حني،  بعد هذا كله

ـ ؛  ولعل املرأة كانت قد يئست من حماوالا بعد التهديد       د زاد انتشـارا يف  ولعل األمر كذلك ق
وإذا عجز رجال البيوتـات عـن        " ! البيوتات " وهنا البد أن حتفظ مسعة     .. طبقات الشعب األخرى  
وأن امرأة  ،  فإم ليسوا بعاجزين عن سجن فىت بريء كل جرميته أنه مل يستجب           ،  صيانة بيون ونسائهن  

 ! يثها يف األوساط الشعبيةوالكت األلسن حد، وشهرت حببه، قد فتنت به!  " الوسط الراقي " من
  ..  " ودخل معه السجن فتيان " 

                                                 
 .  ينتهي اجلزء هنا)1(
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  ..  سنعرف من بعد أما من خدم امللك اخلواص
فوجه إليـه  ، وما ظهر من صالحه وإحسانه  ،   وخيتصر السياق ما كان من أمر يوسف يف السجن        

للعمل يف القصـر أو  وفيهم الكثريون ممن ساقهم سوء الطالع مثله ،  وجعله موضع ثقة املساجني   ،  األنظار
خيتصر السياق هذا كله ليعرض مشهد       .. فألقي م يف السجن   ،  فغضب عليهم يف نزوة عارضة    ،  احلاشية

ملـا  ، ويطلبان إليه تعبريها . فهما يقصان عليه رؤيا رأياها    ،  يوسف يف السجن وإىل جواره فتيان أنسا إليه       
 :  والسلوكيتومسانه فيه من الطيبة والصالح وإحسان العبادة والذكر

إين أراين أمحل فوق رأسي خبـزا تأكـل         : وقال اآلخر ؛  إين أراين أعصر مخرا   : قال أحدمها  " 
  ..  " إنا نراك من احملسنني، نبئنا بتأويله. الطري منه

فكونه سجينا ال يعفيـه مـن   ؛  وينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث بني السجناء عقيدته الصحيحة        
، القائمة على إعطاء حق الربوبيـة للحكـام األرضـيني         ،  اع الفاسدة تصحيح العقيدة الفاسدة واألوض   

 ! ويصبحون فراعني، وجعلهم باخلضوع هلم أربابا يزاولون خصائص الربوبية
فيطمئنهما ابتداء إىل أنـه     ،   ويبدأ يوسف مع صاحيب السجن من موضوعهما الذي يشغل باهلما         

وختلصه من عبادة   ،  زاء على جترده لعبادته وحده    ج،  ألن ربه علمه علما لدنيا خاصا     ،  سيؤول هلم الرؤى  
، وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة األوىل بقدرته على تأويل رؤيامها          .. هو وآباؤه من قبله   . الشركاء

 : كما يكسب ثقتهما كذلك لدينه
 إين،  ذلكما مما علمين ريب   ،  ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما         : قال " 

واتبعت ملة آبائي إبـراهيم وإسـحاق       . وهم باآلخرة هم كافرون   ،  تركت ملة قوم ال يؤمنون باهللا     
ولكن أكثـر   ،  ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس      . ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء       ،  ويعقوب

  ..  " الناس ال يشكرون
ته وتنقله يف احلـديث     وكياس،   ويبدو يف طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إىل النفوس         

  .. وهي مسة هذه الشخصية البارزة يف القصة بطوهلا .. يف رفق لطيف
  " ذلكما مما علمـين ريب    ،  ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما         : قال " 

 .. 
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 وهذا. ا يرى يرى به مقبل الرزق وينيبء مب     ،   ذا التوكيد املوحي بالثقة بأن الرجل على علم لدين        
وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبـوءات فيهـا    - فوق داللته على هبة اهللا لعبده الصاحل يوسف  -

جتيء يف اللحظة املناسبة من الناحية النفسية ليدخل ا إىل           " ذلكما مما علمين ريب   :  " وقوله - والرؤى
 .  سيؤول هلما رؤيامها عن طريقهوليعلل ا هذا العلم اللدين الذي؛ قلبيهما بدعوته إىل ربه

  ..  " وهم باآلخرة هم كافرون، إين تركت ملة قوم ال يؤمنون باهللا " 
وهم بيت العزيز وحاشية امللك واملأل من القوم والشـعب          ،   مشريا ذا إىل القوم الذين ريب فيهم      

 يواجه القوم عامة كي ال      إمنا،  ولكنه ال يواجههما بشخصيتهما   ،  والفتيان على دين القوم   . الذي يتبعهم 
 . وهي كياسة وحكمة ولطافة حس وحسن مدخل - حيرجهما وال ينفرمها

أن اإلميان باآلخرة كان عنصـرا       - كما قلنا من قبل    -  وذكر اآلخرة هنا يف قول يوسف يقرر      
ء ومل يكن األمر كما يزعم علمـا      ؛  منذ فجر البشرية األول   ؛  من عناصر العقيدة على لسان الرسل مجيعا      

لقد جاء إىل العقائـد الوثنيـة        .. متأخرا - جبملتها - األديان املقارنة أن تصور اآلخرة جاء إىل العقيدة       
  .. ولكنه كان دائما عنصرا أصيال يف الرساالت السماوية الصحيحة، اجلاهلية متأخرا فعال

 : ا هو وآباؤه مث ميضي يوسف بعد بيان معامل ملة الكفر ليبني معامل ملة اإلميان اليت يتبعه
  ..  " ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء، إبراهيم وإسحاق ويعقوب: واتبعت ملة آبائي " 

واهلداية إىل التوحيد فضل من اهللا على        .. فهي ملة التوحيد اخلالص الذي ال يشرك باهللا شيئا قط         
ويف ،  طرم أصوله وهواتفـه   ففي ف . وهو فضل يف متناول الناس مجيعا لو اجتهوا إليه وأرادوه         ،  املهتدين

ولكن الناس هـم الـذين ال       . ويف رساالت الرسل بيانه وتقريره    ،  الوجود من حوهلم موحياته ودالئله    
 : يعرفون هذا الفضل وال يشكرونه

  ..  " ولكن أكثر الناس ال يشكرون، ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس " 
ويفصح عن  ،   يتوغل يف قلبيهما أكثر وأكثر     مث .. وخطوة خطوة يف حذر ولني     ..  مدخل لطيف 

وفساد ذلك الواقع النكد    ،  ويكشف عن فساد اعتقادمها واعتقاد قومهما     ،  عقيدته ودعوته إفصاحا كامال   
 : بعد ذلك التمهيد الطويل .. الذي يعيشون فيه
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 ما تعبدون من دونـه إال     ؟  أم اهللا الواحد القهار   ؟  أأرباب متفرقون خري  ،  يا صاحيب السجن   " 
. أمر أال تعبدوا إال إيـاه     . إن احلكم إال هللا   . أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان         

  ..  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون. ذلك الدين القيم
كل معامل هـذا  ،  ذه الكلمات القليلة الناصعة احلامسة املنرية      - عليه السالم  -  لقد رسم يوسف  

 كما هز ا كل قوائم الشرك والطاغوت واجلاهلية هزا شديدا عنيفا          .  هذه العقيدة  وكل مقومات ،  الدين
 .. 

  "  .. ؟ أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار، يا صاحيب السجن " 
ليدخل من هذا املدخل إىل صلب      ،  ويتحبب إليهما هذه الصفة املؤنسة    ،   إنه يتخذ منهما صاحبني   

 : إمنا يعرضها قضية موضوعية، و ال يدعومها إليها دعوة مباشرةوه. الدعوة وجسم العقيدة
  "  .. ؟ أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار " 

إن الفطرة تعرف هلا إهلا واحد       ..  وهو سؤال يهجم على الفطرة يف أعماقها ويهزها هزا شديدا         
ويطاع أمره ويتبع شـرعه هـو اهللا        إن الذي يستحق أن يكون ربا يعبد        .. ؟    ففيم إذن تعدد األرباب   

ومىت توحد اإلله وتقرر سلطانه القاهر يف الوجود فيجب تبعا لذلك أن يتوحـد الـرب             . الواحد القهار 
مث ،  وأنه هو القاهر  ،  وما جيوز حلظة واحدة أن يعرف الناس أن اهللا واحد         . وسلطانه القاهر يف حياة الناس    

إن الرب ال بد أن يكون إهلا ميلك أمر          .. ك من دون اهللا ربا    ويتخذوا بذل ،  يدينوا لغريه وخيضعوا ألمره   
وال ينبغي أن يكون العاجز عن تسيري أمر هذا الكون كله ربـا للنـاس يقهـرهم                 . هذا الكون ويسريه  

 ! وهو ال يقهر هذا الكون كله بأمره، حبكمه
ملتفرقة األهواء اجلاهلـة     واهللا الواحد القهار خري أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا لألرباب ا            

ومـا شـقيت     - كالشأن يف كل األرباب إال اهللا      - القاصرة العمياء عن رؤية ما وراء املنظور القريب       
فهـذه األربـاب     .. وتوزع العباد بني أهوائهم وتنازعهم    ،  البشرية قط شقاءها بتعدد األرباب وتفرقهم     
جلاهليون هذا السلطان حتت تأثري الوهم واخلرافة       أو يعطيها ا  ؛  األرضية اليت تغتصب سلطان اهللا وربوبيته     

هذه األرباب األرضية ال متلك حلظة أن تتخلص        ! أو حتت تأثري القهر أو اخلداع أو الدعاية       ،  واألسطورة
ويف تدمري  ،  ومن الرغبة امللحة يف استبقاء سلطاا وتقويته      ،  ومن حرصها على ذواا وبقائها    ،  من أهوائها 

ويف تسخري تلك القوى والطاقات     ؛  اليت دد ذلك السلطان من قريب أومن بعيد       كل القوى والطاقات    
 ! يف متجيدها والطبل حوهلا والزمر والنفخ فيها كي ال تذبل وال تنفثى ء نفختها اخلادعة



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

59

فهو سبحانه ال يريد منهم إال التقوى والصالح والعمل         ؛   واهللا الواحد القهار يف غىن عن العاملني      
وحىت الشعائر اليت يفرضها عليهم إمنا يريـد ـا          . فيعد هلم هذا كله عبادة     - فق منهجه و - والعمارة

يا !  " وإال فما أغناه سبحانه عن عباده أمجعني       .. إلصالح حيام وواقعهم  ،  إصالح قلوم ومشاعرهم  
 الواحـد القهـار     ففرق بني الدينونـة هللا     ..  " واهللا هو الغين احلميد   ،  أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا     
 ! )1(والدينونة لألرباب املتفرقة بعيد 

 : خطوة أخرى يف تفنيد عقائد اجلاهلية وأوهامها الواهية - عليه السالم -  مث خيطو يوسف
  ..  " ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان " 

شر أم من غري البشر من األرواح والشياطني واملالئكـة          سواء كانت من الب    -  إن هذه األرباب  
. وليس هلا من حقيقة الربوبية شـيء      ،  ليست من الربوبية يف شيء     - والقوى الكونية املسخرة بأمر اهللا    

ولكن البشـر يف اجلاهليـات       .. الذي خيلق ويقهر كل العباد    ؛  فالربوبية ال تكون إال هللا الواحد القهار      
ويعطوـا  ،  وخيلعـون عليهـا صـفات     ،  وضاع يسمون من عند أنفسهم أمساء     املتعددة األشكال واأل  

واهللا مل جيعل هلا سلطانا ومل يرتل ا من          .. ويف أول هذه اخلصائص خاصية احلكم والسلطان      ؛  خصائص
  .. سلطان

ملـن ينبغـي أن يكـون       : ضربته األخرية احلامسة فيبني    - عليه السالم  -  وهنا يضرب يوسف  
 " أو مبعىن آخر ملن ينبغي أن تكون       .. ملن ينبغي أن تكون الطاعة    ! ينبغي أن يكون احلكم   ملن  ! السلطان
  " ! العبادة

  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون    . ذلك الدين القيم  . أمر أال تعبدوا إال إياه    . إن احلكم إال هللا    " 
 .. 

 احلاكمية من خصـائص     إذ؛  فهو مقصور عليه سبحانه حبكم ألوهيته     .  إن احلكم ال يكون إال هللا     
، سواء ادعى هذا احلق فـرد ؛ من ادعى احلق فيها فقد نازع اهللا سبحانه أوىل خصائص ألوهيته . األلوهية
ومن نـازع اهللا سـبحانه      . أو الناس مجيعا يف صورة منظمة عاملية      ،  أو أمة ،  أو هيئة . أو حزب ،  أو طبقة 

يصبح به كفره مـن املعلـوم مـن الـدين            ،أوىل خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باهللا كفرا بواحا        
 ! حىت حبكم هذا النص وحده، بالضرورة

                                                 
 . 1943 - 1938ص.  يراجع ما سبق تقريره يف هذا اجلزء عن قيمة العبودية هللا وحده يف واقع احلياة البشرية)1(
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وجتعلـه  ،   وادعاء هذا احلق ال يكون بصورة واحدة هي اليت خترج املدعي من دائرة الدين القيم              
ما علمت لكم من إله     : فليس من الضروري أن يقول     - سبحانه - منازعا هللا يف أوىل خصائص ألوهيته     

ولكنه يدعي هذا احلق وينـازع اهللا فيـه         . كما قاهلا فرعون جهرة   ،  أنا ربكم األعلى  : أو يقول ؛  غريي
ومبجرد أن يقرر أن اجلهـة      . ويستمد القوانني من مصدر آخر    ؛  مبجرد أن ينحي شريعة اهللا عن احلاكمية      

 ولو كان هو   .. جهة أخرى غري اهللا سبحانه    ،  أي اليت تكون هي مصدر السلطات     ،  اليت متلك احلاكمية  
واألمة يف النظام اإلسالمي هي اليت ختتار احلاكم فتعطيه شرعية مزاولة           . جمموع األمة أو جمموع البشرية    

إمنا مصدر احلاكمية   . ولكنها ليست هي مصدر احلاكمية اليت تعطي القانون شرعيته        ؛  احلكم بشريعة اهللا  
فالنـاس  . ة وبني مصدر السلطة   وكثريون حىت من الباحثني املسلمني خيلطون بني مزاولة السلط        . هو اهللا 

، والناس إمنا يزاولون تطبيق ما شرعه اهللا بسلطانه       . جبملتهم ال ميلكون حق احلاكمية إمنا ميلكه اهللا وحده        
  .. وما أنزل اهللا به من سلطان، أما ما مل يشرعه اهللا فال سلطان له وال شرعية

 : فيقول. يعلل القول بأن احلكم هللا وحده - عليه السالم -  ويوسف
 .  " أمر أال تعبدوا إال إياه " 

اليت خيـص    " العبادة "  وال نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العريب إال حني ندرك معىن            
  .. ا اهللا وحده

ومل يكن معناه يف االصـطالح اإلسـالمي يف أول    .. وذل، وخضع،  دان: إن معىن عبد يف اللغة    
فعندما نزل هذا النص أول مرة مل يكن شـيء           .. ان هو معناه اللغوي نفسه    إمنا ك  .. األمر أداء الشعائر  

إمنا كان املقصود هو معناه اللغوي الذي صار هـو معنـاه    . من الشعائر قد فرض حىت ينطلق اللفظ إليه       
سـواء  . واتباع أمره وحده  ،  واخلضوع له وحده  ،  كان املقصود به هو الدينونة هللا وحده      . االصطالحي
فالدينونة هللا وحده يف    . أو تعلق بشريعة قانونية   ،  أو تعلق بتوجيه أخالقي   ،  مر بشعرية تعبدية  تعلق هذا األ  

  .. ومل جيعلها ألحد من خلقه؛ ا نفسه - سبحانه - هذا كله هي مدلول العبادة اليت خص اهللا
اهللا اختصاص   - عليه السالم  -  وحني نفهم معىن العبادة على هذا النحو نفهم ملاذا جعل يوسف          

وسواء يف   .. ال تقوم إذا كان احلكم لغريه      - أي الدينونة  - فالعبادة. بالعبادة تعليال الختصاصه باحلكم   
وحكمه الشرعي اإلرادي يف حياة الناس      ،  هذا حكمه القدري القهري يف حياة الناس ويف نظام الوجود         

 . فكله حكم تتحق به الدينونة. خاصة
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حكما معلوما مـن الـدين       - احلكم خترج املنازع من دين اهللا      ومرة أخرى جند أن منازعة اهللا       
وهذا هو الشرك الذي خيرج أصحابه مـن ديـن اهللا            .. ألا خترجه من عبادة اهللا وحده      - بالضرورة

ويدينون له بالطاعة وقلوم غري منكـرة الغتصـابه         ،  وكذلك الذين يقرون املنازع على ادعائه     . قطعا
 . لهم سواء يف ميزان اهللافك .. سلطان اهللا وخصائصه
حتقيقا الختصاصـه    - باحلكم - سبحانه - أن اختصاص اهللا   - عليه السالم  -  ويقرر يوسف 

 : هو وحده الدين القيم - بالعبادة
  ..  " ذلك الدين القيم " 

، الذي يتحقق فيه اختصاص اهللا باحلكم     ،  فال دين قيما سوى هذا الدين     .  وهو تعبري يفيد القصر   
  .. حتقيقا الختصاصه بالعبادة

  ..  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون " 
فالذي ال يعلم شيئا ال ميلك االعتقاد فيـه  . ال جيعلهم على دين اهللا القيم     " ال يعلمون  "  وكوم

مل يعد من املمكن عقال وواقعا وصـفهم بـأم          ،  فإذا وجد ناس ال يعلمون حقيقة الدين       .. وال حتقيقه 
ذلك أن اجلهـل مـانع للصـفة    . ومل يقم جهلهم عذرا هلم يسبغ عليهم صفة اإلسالم! الدينعلى هذا  

 . بل منطق البداهة الواضح .. وهذا منطق العقل والواقع .. فاعتقاد شيء فرغ عن العلم به. ابتداء
 ذه الكلمات القليلة الناصعة احلامسة املنرية كل معامل هـذا          - عليه السالم  -  لقد رسم يوسف  

  .. كما هز ا كل قوائم الشرك والطاغوت واجلاهلية هزا شديدا؛ وكل مقومات هذه العقيدة، الدين
أي حـق   . وهو الربوبيـة  ،   إن الطاغوت ال يقوم يف األرض إال مدعيا أخص خصائص األلوهية          

ولو مل   - هوهو إذ يزاول هذا يف عامل الواقع يدعي       . ودينونتهم لفكره وقانونه  ،  تعبيد الناس ألمره وشرعه   
 . فالعمل دليل أقوى من القول - يقله بلسانه

فما ميكـن أن  .  وإن الطاغوت ال يقوم إال يف غيبة الدين القيم والعقيدة اخلالصة عن قلوب الناس    
واخلضوع . ألن العبادة ال تكون إال هللا وحده      ،  يقوم وقد استقر يف اعتقاد الناس فعال أن احلكم هللا وحده          

 . ي أصال مدلول العبادةبل ه. للحكم عبادة
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مرتبطا يف مطلعه باألمر الذي يشـغل       ،  وإىل هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه         
ليزيدمها ثقة يف قوله كله وتعلقا      ،  ومن مث فهو يؤول هلما الرؤيا يف اية الدرس        . بال صاحبيه يف السجن   

 : به
وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطـري مـن        ،  أما أحدكما فيسقي ربه مخرا    ،  يا صاحيب السجن   " 

  ..  " رأسه
 ومل يعني من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب املصري السيء تلطفا وحترجا من املواجهـة                 

 : ولكنه أكد هلما األمر واثقا من العلم الذي وهبه اهللا له. بالشر والسوء
  ..  " قضي األمر الذي فيه تستفتيان " 

 . اهللا وانتهى فهو كائن كما قضاه 
إال ما نقله إليـه     ،  الذي أمر امللك بسجنه دون حتر ودون حبث       ،   وأحب يوسف السجني الربيء   

كما ،  بعض حاشيته من وشاية لعلهم صوروا له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصويرا مقلوبا              
 : أحب يوسف أن يبلغ أمره إىل امللك ليفحص عن األمر .. يقع عادة يف مثل هذه األوساط

  ..  " اذكرين عند ربك: وقال للذي ظن أنه ناج منهما " 
فهـو  ،   اذكر حايل ووضعي وحقيقيت عند سيدك وحاكمك الذي تدين بشرعه وختضع حلكمه           

ويف هذا توكيد ملعىن الربوبيـة يف املصـطلح          .. فالرب هو السيد واحلاكم والقاهر واملشرع     . ذا ربك 
ومل يكونوا ينتسبون   ،  ة مل يكونوا يدعون الربوبية قوال كالفراعنة      ومما يالحظ أن ملوك الرعا    . اإلسالمي

  .. ومل يكن هلم من مظاهر الربوبية إال احلاكمية وهي نص يف معىن الربوبية. إىل اإلله أو اآلهلة كالفراعنة
ويترك هنـا   . وأن األمر قد قضي على ما أوله يوسف       ،   وهنا يسقط السياق أن التأويل قد حتقق      

، ولكن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا فعال مل ينفذ الوصـية           . ف منها أن هذا كله قد كان      نعر،  فجوة
ونسي ذكر ربه يف زمحة حياة القصر وملهياا وقـد عـاد          ،  ذلك أنه نسي الدرس الذي لقنه له يوسف       

  .. فنسي يوسف وأمره كله، إليها
  ..  " فأنساه الشيطان ذكر ربه " 
  ..   "فلبث يف السجن بضع سنني " 
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وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع األسباب كلـها          .  والضمري األخري يف لبث عائد على يوسف      
وكان هـذا مـن   . فلم جيعل قضاء حاجته على يد عبد وال سبب يرتبط بعبد، ويستمسك بسببه وحده 

 . اصطفائه وإكرامه
ويـدعوا لـه    ،  قيادهموأن يدعوا له وحده     ،   إن عباد اهللا املخلصني يتبغي أن خيلصوا له سبحانه        

يتفضل ،  وحني يعجزون بضعفهم البشري يف أول األمر عن اختيار هذا السلوك          . سبحانه تنقيل خطاهم  
فيـتم   .. اهللا سبحانه فيقهرهم عليه حىت يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحبا وشوقا             

  .. عليهم فضله ذا كله
|     |     | 

فهو يطلب تأويلها من رجال احلاشـية ومـن         ،  وقد رأى رؤيا أمهته   ،  كواآلن حنن يف جملس املل    
 : الكهنة واملتصلني بالغيبيات

وسبع سنبالت خضر وأخر    ،  إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف       : وقال امللك  " 
ـ  ،  أضغاث أحالم : قالوا. )1(إن كنتم للرؤيا تعربون     ،  يا أيها املأل أفتوين يف رؤياي     . يابسات ن وما حن

  ..  " بتأويل األحالم بعاملني
أو أحسوا أا تشـري     ،  فعجز املأل من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها       .  طلب امللك تأويل رؤياه   

إىل سوء مل يريدوا أن يواجهوا به امللك على طريقة رجال احلاشية يف إظهار كل ما يسر احلكام وإخفاء                   
أي أخالط أحالم مضطربة وليست      " أضغاث أحالم   "إا: فقالوا! وصرف احلديث عنه  . ما يزعجهم 

إذا كانت أضغاثا خمتلطة ال تشـري        ..  " وما حنن بتأويل األحالم بعاملني    .  " رؤيا كاملة حتتمل التأويل   
 ! إىل شيء

وطلـب  . ورؤيا امللـك  ،  ورؤيا صاحيب السجن  ،  رؤيا يوسف :  واآلن لقد مرت بنا رؤى ثالث     
كمـا   - ا يعطينا صورة من جو العصر كله يف مصر وخارج مصـر           واالهتمام  ،  تأويلها يف كل مرة   

على ما نعهد يف معجـزات  ، وأن اهلبة اللدنية اليت وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه         - أسلفنا
فنكمل حديث  . ولكن هذا حبث ليس مكانه هذه الظالل      ؟  فهل كانت هذه هي معجزة يوسف     ،  األنبياء

 ! رؤيا امللك اآلن

                                                 
 . أي تصلون إىل ايتها وتذكرون مآهلا:  تعربون)1(
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وذكر يوسف يف   ،  الذي جنا منهما وأنساه الشيطان ذكر ربه      ،  أحد صاحبيه يف السجن    هنا تذكر   
، هنا تذكر الرجل الذي أول له رؤياه ورؤيا صاحبه         .. دوامة القصر واحلاشية والعصر واخلمر والشراب     

 : فتحقق التأويل
 !  " أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون: )1(وقال الذي جنا منها وادكر بعد أمة  " 

 ||     |     
لريفع يف السجن على يوسف وصاحبه هـذا        ،  ويسدل الستار هنا   .. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون   

 : يستفتيه
وسبع سنبالت  ،  أفتنا يف سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف        - أيها الصديق  - يوسف " 

  ..  " لعلي أرجع إىل الناس لعلهم يعلمون، خضر وأخر يابسات
  .. وهذا ما جربه يف شأنه من قبل. أي الصادق الكثري الصدق، ف بالصديق والساقي يلقب يوس

  "  ..  .. . أفتنا يف سبع بقرات مسان " 
وأثبتها السياق مرة   ،  فكان دقيقا يف نقلها   ،  ألنه يطلب تأويلها  ،   ونقل ألفاظ امللك اليت قاهلا كاملة     

 . سياق لذكرهاوليجيء تأويلها مالصقا يف ال، أخرى ليبني هذه الدقة أوال
. إمنا هو التأويل والنصح مبواجهة عواقبه     ،   ولكن كالم يوسف هنا ليس هو التأويل املباشر ارد        

 : وهذا أكمل
  ..  " تزرعون سبع سنني دأبا: قال " 
 . وهي السنوات السبع املخصبة املرموز هلا بالبقرات السمان. متوالية متتابعة ..  أي
  ..  " بلهفما حصدمت فذروه يف سن " 

 .  أي فاتركوه يف سنابله ألن هذا حيفظه من السوس واملؤثرات اجلوية
  ..  " إال قليال مما تأكلون " 

 . واحتفظوا بالبقية للسنوات األخرى ادبة املرموز هلا بالبقرات العجاف، فجردوه من سنابله
  ..  " مث يأيت من بعد ذلك سبع شداد " 

                                                 
 .  هي بضع سنني ما بني ثالث وتسعواملقصود عدد من السنني. أي جمموعة:  بعد أمة من السنني أو األوقات)1(
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 .  ال زرع فيهن
  ..  " ما قدمتم هلنيأكلن  " 

 !  وكأن هذه السنوات هي اليت تأكل بذاا كل ما يقدم هلا لشدة مها وجوعها
  ..  " إال قليال مما حتصنون " 

 !  أي إال قليال مما حتفظونه وتصونونه من التهامها
  ..  " مث يأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون " 

اليت تأيت على ما خـزنتم وادخـرمت مـن    ، ت الشداد العجاف ادبة  أي مث تنقضي هذه السنوا    
وتنمو كرومهم فيعصروا   ،  يغاث الناس فيه بالزرع واملاء    ،  تنقضي ويعقبها عام رخاء   . سنوات اخلصب 

  .. ومسسمهم وخسهم وزيتوم فيعصرونه زيتا، مخرا
فهو إذن من العلم اللـدين الـذي   ؛  وهنا نلحظ أن هذا العام الرخاء ال يقابله رمز يف رؤيا امللك         

 . باخلالص من اجلدب واجلوع بعام رخي رغيد، فبشر به الساقي ليبشر امللك والناس. علمه اهللا يوسف
|     |     | 

تاركا فجوة بني املشهدين يكمل التصور ما مت فيها         . وهنا كذلك ينتقل السياق إىل املشهد التايل      
، وحيذف السياق ما نقله الساقي من تأويل الرؤيا       . ى جملس امللك  ويرفع الستار مرة أخرى عل    . من حركة 

كل أولئـك حيذفـه      .. وعن سجنه وأسبابه واحلال اليت هو فيها      . وما حتدث به عن يوسف الذي أوهلا      
 : وأمره أن يأتوه به، لنسمع نتيجته من رغبة امللك يف رؤية يوسف، السياق من املشهد

  ..  " ائتوين به: وقال امللك " 
ولكنا جند يوسف يرد على     .  ومرة ثالثة يف املشهد حيذف السياق جزئيات تفصيلية يف تنفيذ األمر          

أو رسوال تنفيذيا مكلفا مبثـل      . إن كان هو الساقي الذي جاءه أول مرة       : رسول امللك الذي ال نعرف    
ويتبني ،  جند يوسف السجني الذي طال عليه السجن ال يستعجل اخلروج حىت حتقق قضيته            . هذا الشأن 

 .. من الوشايات والدسائس والغمز يف الظـالم  - على األشهاد - وتعلن براءته، احلق واضحا يف موقفه   
فلم يعـد   . ولقد سكبت هذه التربية وهذا األدب يف قلبه السكينة والثقة والطمأنينة          . لقد رباه ربه وأدبه   
 ! معجال وال عجوال
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املوقف الذي يقول يوسف فيـه      : الفارق بني املوقفني  إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح يف         " 
ارجع إىل ربك فاسأله ما بال النسوة الاليت قطعن         : واملوقف الذي يقول له فيه    ،  اذكرين عند ربك  : للفىت

  .. والفارق بني املوقفني بعيد، أيديهن
 .  "  عليمإن ريب بكيدهن؟ ما بال النسوة الاليت قطعن أيديهن: ارجع إىل ربك فاسأله: قال " 

وحىت يتحقق من شأن النسوة     ،   لقد رد يوسف أمر امللك باستدعائه حىت يستوثق امللك من أمره          
تذكريا بالواقعة ومالبساا وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن لـه           .. ذا القيد  .. الاليت قطعن أيديهن  

 .. يتدخل هو يف مناقشـتها    دون أن   ،  وحىت يكون هذا التحقق يف غيبته لتظهر احلقيقة خالصة         .. بعدها
 . وال خيذل طويال، مطمئن إىل أن احلق ال خيفى طويال، واثق من براءته، كل أولئك ألنه واثق من نفسه

بالقياس إليه وبالقيـاس    ،  مبدلوهلا الكامل  " رب " ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة      
واهللا رب يوسـف  .  الذي يدين لسلطانهفامللك رب هذا الرسول ألنه هو حاكمه     . إىل رسول امللك إليه   

  .. ألنه هو حاكمه الذي يدين لسلطانه
والسياق حيذف هذا لنعلمه ممـا       -  ورجع الرسول فأخرب امللك وأحضر امللك النسوة يستجون       

  : - يليه
  "  .. ؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه: قال " 

،  قد استقصى فعلم أمرهن قبل أن يـواجههن        فكأن امللك كان  . األمر اجللل واملصاب  :  واخلطب
فهـو  . ليكون امللك على بينة من األمر وظروفه قبل اخلـوض فيـه           ،  وهو املعتاد يف مثل هذه األحوال     

 : ومشريا إىل أمر هلن جلل أو شأن هلن خطري، يواجههن مقررا االام
  " . ؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه " 

ما قالته النسوة ليوسف وما حملن      ؛  ار يف حفل االستقبال يف بيت الوزير       ومن هذا نعلم شيئا مما د     
ومن هذا نتخيل صورة هلذه األوسـاط ونسـائها   . من اإلغراء الذي يبلغ درجة املراودة     ،  به وأشرن إليه  

وكانـت  ،  إنه حيثما كان التـرف    . فاجلاهلية دائما هي اجلاهلية   . حىت يف ذلك العهد املوغل يف التاريخ      
 ! كان التخلل والتميع والفجور الناعم الذي يرتدي ثياب األرستقراطية، واحلاشيةالقصور 

 : يبدو أنه مل يكن هنالك جمال لإلنكار،  ويف مثل هذه املواجهة باالام يف حضرة امللك
 !  " ما علمنا عليه من سوء! حاش هللا: قلن " 
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فقد كان أمر يوسف إذن مـن       . ولو من مثل هؤالء النسوة    .  وهي احلقيقة اليت يصعب إنكارها    
 . النصاعة والوضوح حبيث ال يقوم فيه جدال

 .. ولكنها ال تستطيع أن ختلص من تعلقها بـه        ،  اليت يئست منه  ،   وهنا تتقدم املرأة احملبة ليوسف    
 : تتقدم لتقول كل شيء يف صراحة

  ..  " دقنيوإنه ملن الصا. أنا راودته عن نفسه. اآلن حصحص احلق: قالت امرأة العزيز " 
 :  اآلن حصحص احلق وظهر ظهورا واضحا ال حيتمل اخلفاء

  ..  " أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني " 
؛  وزادت ما يكشف عن أن قلبها مل خيل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعد كل هذا األمـد                 

 : وما يشي كذلك بأن عقيدة يوسف قد أخذت طريقها إىل قلبها فآمن
  ..  " وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني، ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب  "

تشي مبا وراءها مـن انفعـاالت       ،   وهذا االعتراف وما بعده يصوره السياق هنا بألفاظ موحية        
 : كما يشي الستار الرقيق مبا وراءه يف ترفع وجتمل يف التعبري. ومشاعر

  ..  " أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني " 
 .. ال تبايل املرأة ما وراءها مما يلم ا هي ويلحق بأرداا          .  شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه    

 ؟ فهل هو احلق وحده الذي يدفعها هلذا اإلقرار الصريح يف حضرة امللك واملأل
هو حرصها على أن حيترمها الرجل املؤمن الـذي مل يعبـأ بفتنتـها              ،   يشي السياق حبافز آخر   

 : أن حيترمها تقديرا إلمياا ولصدقها وأمانتها يف حقه عند غيبته. اجلسدية
  ..  " ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب " 

 :  مث متضي يف هذه احملاولة والعودة إىل الفضيلة اليت حيبها يوسف ويقدرها
  ..  " وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني " 

 : طيبة ومتضي خطوة أخرى يف هذه املشاعر ال
  ..  " إن ريب غفور رحيم، إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب، وما أبريء نفسي " 
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فهي ال متلك إال أن     ،  امرأة تكرب الرجل الذي تعلقت به يف جاهليتها وإسالمها        .  إا امراة أحبت  
 ! أو خاطرة ارتياح حتس أا صدرت عنه، تظل معلقة بكلمة منه

. إمنا سيقت للعـربة والعظـة  ، اليت مل تسق رد الفن ،  اإلنساين يف القصة   وهكذا يتجلى العنصر    
ويرسم التعبري الفين فيها خفقات املشاعر وانتفاضات الوجـدان         . وسيقت لتعاجل قضية العقيدة والدعوة    

يف واقعة كاملة تتناسق فيها مجيع املؤثرات ومجيع الواقعيات يف مثـل هـذه              . رمسا رشيقا رفيقا شفيفا   
 . يف ظل بيئتها ومؤثرات هذه البيئة كذلك، وسالنف

االختبار فيه بالنعمـة ال     ،  وتسري احلياة بيوسف رخاء   ،   وإىل هنا تنتهي حمنة السجن وحمنة االام      
 . بالشدة

 . وتتابع القصة سريها يف اجلزء التايل إن شاء اهللا،  وإىل هنا نقف يف هذا اجلزء من الظالل
|     |     | 

فهـو  . ومن سوريت الرعد وإبراهيم املكيتني أيضا     ،  زء من بقية سورة يوسف املكية     يتألف هذا اجل  
 . )1(بكل خصائص القرآن املكي ؛ جزء كامل من القرآن املكي

وأمـا بقيـة سـورة      . يف موضعهما  - إن شاء اهللا   -  فأما سورتا الرعد وإبراهيم فسنعرف ما     
 .  ما سبق من التعريف بالسورة يف اجلزء املاضيفنرجو أن يراجع قبل قراءا يف هذا اجلزء، يوسف

مث التعقيبات األخـرية يف     ؛  والتعقيبات املباشرة عليها  ،  إننا نستقبل يف هذا اجلزء بقية قصة يوسف       
 - وكذلك نستقبل فيه مرحلة جديدة من مراحل حياة الشخصـية األساسـية يف القصـة               .. السورة

 -  الشخصية واستقامتها على املقومات األساسية هلـا       ومع امتداد هذه   - شخصية يوسف عليه السالم   
فإننا جند يف هـذه املرحلـة       ،  )2(تلك اليت مر ذكرها يف التعريف بشخصيات القصة يف التقدمي للسورة            

هي امتداد طبيعي واقعي لنشأة الشخصية وللمرحلة السابقة من حياـا            - اجلديدة مالمح جديدة تربز   
  .. ولكنها مع ذلك ذات طابع مميز

                                                 
 تراجع مقدمة سورة األنعام يف اجلزء السابع، ومقدمة سورة يونس يف اجلزء احلادي عشر، ومقدمة سورة هود يف                   )1(

 . اجلزء الثاين عشر
 " . دار الشروق .  "  من اجلزء الثاين عشر من هذه الطبعة املنقحة1963 - 1951 ص)2(
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، وقد استقامت مع نشأا واألحداث اليت مـرت ـا          - عليه السالم  -  جند شخصية يوسف  
وليقـوم  ،  الذي يعد ليمكن له يف األرض     ،  يف ظل التربية الربانية للعبد الصاحل     ،  واالبتالءات اليت اجتازا  

كـز التمـوين يف   وهو قابض على مقاليد األمـور يف مر ، بالدعوة إىل دين اهللا وهو ممكن له يف األرض        
 ! الشرق األوسط

والتعـري  ،  والتجرد له ،  والثقة به ،  واالطمئنان إليه ،   وأول مالمح هذه املرحلة هذا االعتزاز باهللا      
وهـوان تلـك    ،  واستصغار شأن القوى املتحكمة فيها    ،  والتحرر من كل أوهاقها   ،  من كل قيم األرض   

 ! سبحانه وتعاىل - القيم وهذه القوى يف النفس املوصولة األسباب باهللا
ورسول امللك جييء إليه يف سجنه يبلغه رغبـة         ،   تبدو هذه الظاهرة الواضحة يف موقف يوسف      

وال يتلهف على مغـادرة سـجنه       ؛  لطلب امللك  - عليه السالم  - فال خيف يوسف   .. امللك يف أن يراه   
 . وج من هذا الضيقوال تستخفه الفرحة باخلر؛ الظامل املظلم إىل رحاب امللك الذي يرغب يف لقائه

وما وراءها من التغريات العميقة يف املوازين والقيم واملشاعر يف نفس            -  وال تتجلى هذه الظاهرة   
وهو يظن أنه    - لنجد يوسف يوصي ساقي امللك    ،  إال حني نعود القهقرى بضع سنني     ،  يوسف الصديق 

الطمأنينة اليت تنسكب يف    . طمأنينةولكن هذه هي ال   ،  إن اإلميان هو اإلميان    .. أن يذكره عند ربه    - ناج
الطمأنينة  .. وهو يرى كيف يتحقق هذا القدر أمام عينيه فعال         .. القلب وهو يالبس قدر اهللا يف جريانه      

 فيسأله ربه  " رب أرين كيف حتيي املوتى    :  " وهو يقول لربه  ،  اليت كان يطلبها جده إبراهيم عليه السالم      
ولكـن  ! بلى :  " - وربه يعلم حقيقة ما يشعر وما يقول       - فيقول  "؟  أومل تؤمن   " -:  وربه يعلم  -

  ..  " ليطمئن قليب
، باالبتالء واملعانـاة ،   إا هي هي الطمأنينة اليت تسكبها التربية الربانية يف قلوب الصفوة املختارة           

  .. مث الثقة والسكينة .. واملعرفة والتذوق، والرؤية واملشاهدة
حىت يكون املوقف األخري يف جنائه      ،  اضحة يف كل مواقف يوسف من بعد       وهذه هي الظاهرة الو   

رب قد آتيتين من امللك وعلمـتين       :  " منخلعا من كل شيء فو له النفوس يف هذه األرض         ،  مع ربه 
أنت وليي يف الدنيا واآلخرة توفين مسلما وأحلقين        ،  فاطر السماوات واألرض  . من تأويل األحاديث  

 .  " بالصاحلني
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فقد حتدثنا عنها إمجاال عند     ،  والتعقيبات العامة يف السورة   ،   التعقيبات اليت ترد يف اية القصة       أما
 وسوف نواجهها بالتفصيل يف مواضعها من السياق إن شـاء اهللا          . )1(تقدمي السورة يف اجلزء الثاين عشر       

ذلك أـا الظـاهرة     . قصةإمنا أردنا فقط أن نربز تلك الظاهرة اجلديدة يف الشخصية الرئيسية يف ال            .. 
كما أا هي الظاهرة األساسية اليت حيتفل ا سياق القصـة           ؛  األساسية اليت تتكامل ا صورة الشخصية     

  .. وسياق السورة من الناحية احلركية التربوية للمنهج القرآين
 :  واآلن سنواجه النصوص تفصيال

|     |     | 
 +فِْسي ِإنَّ النىُء نرا أُبمو ِحيمر ي غَفُوربِإنَّ ر يبر ِحما روِء ِإالَّ مةٌ ِبالسارَألم 53فْس  

               أَِمني ا ِمِكنينيلَد موالْي كقَالَ ِإن ها كَلَّمفِْسي فَلَمِلن هِلصختوِني ِبِه أَسائْت ِلكقَالَ الْمقَالَ  54و 
  55رِض ِإني حِفيظٌ عِليم اجعلِْني علَى خزآِئِن اَأل

             ِضـيعالَ ناء وشن نا مِتنمحِبر ِصيباء نشثُ ييا حهأُ ِمنوبتِض يِفي اَألر فوسا ِليكَّنم كَذَِلكو
 ِسِننيحالْم رقُونَ 56أَجتواْ يكَانواْ ونآم لِّلَِّذين ريِة خاآلِخر رلَأَج57 و  

 ولَما جهزهم ِبجهاِزِهم قَـالَ      58وجاء ِإخوةُ يوسف فَدخلُواْ علَيِه فَعرفَهم وهم لَه منِكرونَ          
            ِرتِلنيالْم رياْ خأَنلَ وي أُوِفي الْكَينَ أَنورأَالَ ت أَِبيكُم نوِني ِبأٍَخ لَّكُم م59ائْتأْتت وِني ِبـِه فَـالَ    فَِإن لَّم

 وقَـالَ ِلِفتياِنـِه اجعلُـواْ    61 قَالُواْ سنراِود عنه أَباه وِإنا لَفَاِعلُونَ        60كَيلَ لَكُم ِعنِدي والَ تقْربوِن      
ملَّهلَع ِلِهمواْ ِإلَى أَها ِإذَا انقَلَبهِرفُونعي ملَّهلَع اِلِهمِفي ِرح مهتاعونَ ِبضِجعر62 ي  

فَلَما رِجعوا ِإلَى أَِبيِهم قَالُواْ يا أَبانا مِنع ِمنا الْكَيلُ فَأَرِسلْ معنا أَخانا نكْتلْ وِإنا لَه لَحـاِفظُونَ                  
63             يخ لُ فَاللّهلَى أَِخيِه ِمن قَبع كُما أَِمنتِه ِإالَّ كَملَيع كُمنلْ آمقَالَ ه       اِحِمنيالـر محأَر وهاِفظًا وح ر
64  

                تدا رنتـاعـِذِه ِبضِغي هبا نا مانا أَبقَالُواْ ي ِهمِإلَي تدر مهتاعواْ ِبضدجو مهاعتواْ محا فَتلَمو
 قَالَ لَن أُرِسلَه معكُـم حتـى        65ٍري ذَِلك كَيلٌ يِسري     ِإلَينا ونِمري أَهلَنا ونحفَظُ أَخانا ونزداد كَيلَ بعِ       

تؤتوِن موِثقًا من اللِّه لَتأْتنِني ِبِه ِإالَّ أَن يحاطَ ِبكُم فَلَما آتوه موِثقَهم قَالَ اللّه علَى ما نقُـولُ وِكيـلٌ            
66  

                                                 
 .  من اجلزء الثاين عشر1963 - 1951 تراجع ص)1(
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ِمن باٍب واِحٍد وادخلُواْ ِمن أَبواٍب متفَرقٍَة وما أُغِْني عنكُم من اللِّه ِمن             وقَالَ يا بِني الَ تدخلُواْ      
  67شيٍء ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه علَيِه توكَّلْت وعلَيِه فَلْيتوكَِّل الْمتوكِّلُونَ 

ما كَانَ يغِني عنهم من اللِّه ِمن شيٍء ِإالَّ حاجةً ِفي نفْـِس             ولَما دخلُواْ ِمن حيثُ أَمرهم أَبوهم       
  68يعقُوب قَضاها وِإنه لَذُو ِعلٍْم لِّما علَّمناه ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ 

  69أَناْ أَخوك فَالَ تبتِئس ِبما كَانواْ يعملُونَ ولَما دخلُواْ علَى يوسف آوى ِإلَيِه أَخاه قَالَ ِإني 
فَلَما جهزهم ِبجهاِزِهم جعلَ السقَايةَ ِفي رحِل أَِخيِه ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيتها الِْعري ِإنكُم لَسـاِرقُونَ                

 قَالُواْ نفِْقد صواع الْمِلِك وِلمن جاء ِبِه ِحملُ بِعٍري وأَناْ ِبِه            71نَ   قَالُواْ وأَقْبلُواْ علَيِهم ماذَا تفِْقدو     70
  ِعيم72ز              اِرِقنيا سا كُنمِض وِفي اَألر فِْسدا ِلنا ِجئْنم متِلمع اللِّه لَقَدِإن     73 قَالُواْ ت هآؤزا جقَالُواْ فَم 

   كَاِذِبني مقَالُو 74كُنت              ِزي الظَّـاِلِمنيجن كَذَِلك هاؤزج وِلِه فَهحِفي ر ِجدن وم هآؤزأَ   75اْ جـدفَب 
ِبأَوِعيِتِهم قَبلَ ِوعاء أَِخيِه ثُم استخرجها ِمن ِوعاء أَِخيِه كَذَِلك ِكدنا ِليوسف ما كَانَ ِليأْخذَ أَخاه ِفي                 

 قَالُواْ ِإن يسـِرق  76 أَن يشاء اللّه نرفَع درجاٍت من نشاء وفَوق كُلِّ ِذي ِعلٍْم عِليم              ِديِن الْمِلِك ِإالَّ  
ما فَقَد سرق أَخ لَّه ِمن قَبلُ فَأَسرها يوسف ِفي نفِْسِه ولَم يبِدها لَهم قَالَ أَنتم شر مكَانا واللّه أَعلَم بِ                   

 قَالُواْ يا أَيها الْعِزيز ِإنَّ لَه أَبا شيخا كَِبريا فَخذْ أَحدنا مكَانه ِإنا نراك ِمـن الْمحِسـِنني                   77تِصفُونَ  
  _79قَالَ معاذَ اللِّه أَن نأْخذَ ِإالَّ من وجدنا متاعنا ِعنده ِإنـآ ِإذًا لَّظَاِلمونَ 78

|     |     | 
وقد وقفنا   - احللقة الرابعة  - يف حلقة جديدة من حلقاا    ،  منضي يف هذا الدرس مع قصة يوسف      

واستدعاه امللك ليكـون لـه      ،  وقد أخرج من السجن   . يف اية اجلزء الثاين عشر عند اية احللقة الثالثة        
 . هو الذي سنعرفه يف هذه احللقة اجلديدة، شأن معه

مشهد امللك يستجوب النسوة الـاليت قطعـن        . أ بآخر فقرة يف املشهد السابق      هذا الدرس يبد  
وإعالنا لرباءتـه  ،  متحيصا لتلك املكايد اليت أدخلته السجن      - كما رغب إليه يوسف أن يفعل      - أيديهن

يف نفسه سـكينة ويف قلبـه   ، وهو يبدؤها واثقا مطمئنا  ؛  قبل أن يبدأ مرحلة جديدة يف حياته      ،  على املأل 
فيحسـن أن   . ويف حياة الدعوة كـذلك    ،  ينة وقد أحس أا ستكون مرحلة ظهور يف حياة الدولة         طمأن

 . وال شيء من غبار املاضي يالحقه وهو بريء، يبدأها وكل ما حوله واضح
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إمنـا  ،  ومل يشر إليها على وجه التخصـيص      ،   ومع أنه قد جتمل فلم يذكر عن امرأة العزيز شيئا         
فإن امرأة العزيز تقدمت لتعلن احلقيقـة       ،  عن النسوة الاليت قطعن أيديهن    رغب إىل امللك أن يفحص أمر     

 : كاملة
ذلك لـيعلم أين مل أخنـه       . وإنه ملن الصادقني  ،  أنا راودته عن نفسه   . اآلن حصحص احلق   " 
إال ما رحـم    ،  إن النفس ألمارة بالسوء   ؛  وما أبرى ء نفسي   . وأن اهللا اليهدي كيد اخلائنني    ،  بالغيب
  ..  "  غفور رحيمإن ريب، ريب

؛ تربيء نفسها من خيانة يوسف يف غيبتـه       ،   ويف هذه الفقرة األخرية تبدو املرأة مؤمنة متحرجة       
مث تعلن ما يدل     - إال ما رحم ريب    - ألن النفس أمارة بالسوء   ،  ولكنها تتحفظ فال تدعي الرباءة املطللقة     

  ..  "  غفور رحيمإن ريب " –ولعل ذلك كان اتباعا ليوسف  - على إمياا باهللا
وتبدأ مرحلة الرخـاء والعـز   .  وبذلك يسدل الستار على ماضي اآلالم يف حياة يوسف الصديق   

  .. والتمكني
|     |     | 

. إنك اليوم لدينا مكني أمـني     : فلما كلمه قال   .. ائتوين به أستخلصه لنفسي   : وقال امللك  " 
يتبوأ منـها   ،  وكذلك مكنا ليوسف يف األرض      ..إين حفيظ عليم  ،  اجعلين على خزائن األرض   : قال

وألجر اآلخرة خري للـذين آمنـوا       . وال نضيع أجر احملسنني   ،  نصيب برمحتنا من نشاء   ،  حيث يشاء 
  ..  " وكانوا يتقون

وحكمته يف طلب متحيص    ،  وتبني له معها علمه يف تفسري الرؤيا      ،   لقد تبينت للملك براءة يوسف    
وال يتهافت على   ،  وهو ال يتهافت على اخلروج من السجن      ،  مته وإباؤه أمر النسوة كذلك تبينت له كرا     

، املسجون ظلمـا  ،  ولكن يقف وقفة الرجل الكرمي املتهم يف مسعته       ! ملك مصر ؟  وأي ملك . لقاء امللك 
ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي     ؛  يطلب رفع االام عن مسعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه           

  ..  احلظوة عند امللكميثله قبل أن يطلب
 : كل أولئك أوقع يف نفس امللك احترام هذا الرجل وحبه فقال

  ..  " ائتوين به أستخلصه لنفسي " 
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 " وال ليسمعه كلمة  ؛  وال لريى هذا الذي يفسر الرؤى     ؛   فهو ال يأيت به من السجن ليطلق سراحه       
وجيعله مبكان املستشـار  ،  ليستخلصه لنفسه إمنا يطلبه ! كال .. فيطري ا فرحا  !  " الرضاء امللكي السامي  

  .. والنجي والصديق
فيضعوا النري   - وهم أبرياء مطلقو السراح    -  فيا ليت رجاال ميرغون كرامتهم على أقدام احلكام       

 .. وعلى حظوة األتباع ال مكانة األصفياء     ،  ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء     ؛  يف أعناقهم بأيديهم  
ليعرفوا أن الكرامة واإلباء واالعتزاز     ،  ويقرأون قصة يوسف  ،  هؤالء يقرأون هذا القرآن   يا ليت رجاال من     

 ! أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف واالحنناء - حىت املادي - تدر من الربح
  ..  " ائتوين به استخلصه لنفسي: وقال امللك " 

  ..  وحيذف السياق جزئية تنفيذ األمر لنجد يوسف مع امللك
  ..  " إنك اليوم لدينا مكني أمني: ا كلمه قالفلم " 

. فإذا هو يطمئنه على أنه عند امللك ذو مكانـة ويف أمـان            .  فلما كلمه حتقق له صدق ما تومسه      
. إمنا هو أمني  . وليس هو املتهم املهدد بالسجن    . إمنا هو مكني  . فليس هو الفىت العرباين املوسوم بالعبودية     

 ؟ فماذا قال يوسف. دى امللك ويف محاهوتلك املكانة وهذا األمان ل
عشـت يـا    : ومل يقل له  .  إنه مل يسجد شكرا كما يسجد رجال احلاشية املتملقون للطواغيت         

كال إمنا طالب مبا يعتقد     ! كما يقول املتملقون للطواغيت   ،  موالي وأنا عبدك اخلاضع أو خادمك األمني      
خريا مما ينهض ا أحد     ،  ادمة اليت أول ا رؤيا امللك     أنه قادر على أن ينهض به من األعباء يف األزمة الق          

فتنـة   - وجمتمعا من الفتنـة   ،  ومبا يعتقد أنه سيصون به أرواحا من املوت وبالدا من اخلراب          ؛  يف البالد 
قوته يف االحتفـاظ بكرامتـه      ،  فكان قويا يف إدراكه حلاجة املوقف إىل خربته وكفايته وأمانته          - اجلوع
 : وإبائه

  ..  " إين حفيظ عليم. اجعلين على خزائن األرض: قال " 
 واألزمة القادمة وسنوالرخاء اليت تسبقها يف حاجة إىل احلفظ والصيانة والقدرة على إدارة األمور              

ويف حاجة إىل اخلربة وحسن التصرف والعلم بكافة فروعـه          . بالدقة وضبط الزراعة واحملاصيل وصيانتها    
ومن مث ذكر يوسف من صفاته      . ت اخلصب ويف سين اجلدب على السواء      الضرورية لتلك املهمة يف سنوا    

 : وأن وراءها خريا كبريا لشعب مصر وللشعوب ااورة، ما حتتاج إليه املهمة اليت يرى أنه أقدر عليها
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  ..  " إين حفيظ عليم " 
 ومل يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال امللك عليه فيطلب أن جيعلـه علـى خـزائن                  

إمنا كان حصيفا يف اختيار اللحظة اليت يستجاب له فيها لينهض بالواجب املرهق الثقيـل ذي         .. رضاأل
وليكون مسؤوال عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك جتاوره         ؛  التبعة الضخمة يف أشد أوقات األزمة     

إطعـام  فإن التكفل ب  . فليس هذا غنما يطلبه يوسف لنفسه     . ال زرع فيها وال ضرع    ،  طوال سبع سنوات  
ألـا قـد    ،  إمنا هي تبعة يهرب منها الرجال     . شعب جائع سبع سنوات متوالية ال يقول أحد إنه غنيمة         

 . وقد متزق اجلماهري اجلائعة أجسادهم يف حلظات الكفر واجلنون، واجلوع كافر، تكلفهم رؤوسهم
، األرضاجعلين على خزائن     :  " - عليه السالم  - أليس يف قول يوسف    .. وهنا تعرض شبهة  

 : أمران حمظوران يف النظام اإلسالمي ..  " إين حفيظ عليم
إنا واهللا ال نويل هذا العمل أحدا       :  "  ع    وهو حمظور بنص قول الرسول    ،  طلب التولية :  أوهلما

 . ]متفق عليه [  .. ]أو حرص عليه [  سأله
 ؟  " مفال تزكوا أنفسك:  " وهي حمظورة بقوله تعاىل، تزكية النفس:  وثانيهما

 وال نريد أن جنيب بأن هذه القواعد إمنا تقررت يف النظام اإلسالمي الذي تقرر على عهد حممد                 
واملسائل التنظيمية يف هذا الدين      - عليه السالم  - وأا مل تكن مقررة على أيام يوسف        ع    رسول اهللا 

  .. الثابتة يف كل رسالة وعلى يد كل رسول، ليست موحدة كأصول العقيدة
، ألننا نرى أن األمر يف هذه املسـألة أبعـد أعماقـا           ،  وإن كان له وجه   ،  ال نريد أن جنيب ذا     

، وأنه إمنا يرتكن إىل اعتبارات أخرى ال بد مـن إدراكهـا           ؛  وأوسع آفاقا من أن يرتكن إىل هذا الوجه       
احلركيـة  وإلعطاء أصول الفقه وأحكامه تلك الطبيعة       ،  إلدراك منهج االستدالل من األصول والنصوص     

واليت مخدت ومجدت يف عقول الفقهاء ويف عقلية الفقه كلـها يف قـرون اخلمـود                ،  األصيلة يف كياا  
 ! والركود

لقد نشأ الفقـه    !  .. كما أنه ال يعيش وال يفهم يف فراغ       ،   إن الفقه اإلسالمي مل ينشأ يف فراغ      
ة حاجات احليـاة اإلسـالمية      ونشأ من خالل حركة هذا اتمع يف مواجه       ،  اإلسالمي يف جمتمع مسلم   

إمنا كان اتمع املسلم حبركتـه      ؛  كذلك مل يكن الفقه اإلسالمي هو الذي أنشأ اتمع املسلم         . الواقعية
  .. الواقعية ملواجهة حاجات احلياة اإلسالمية هو الذي أنشأ الفقه اإلسالمي
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ما ضروريتان لفهم طبيعة الفقـه      كما أ ؛   وهاتان احلقيقتان التارخييتان الواقعيتان عظيمتا الداللة     
 . وإدراك الطبيعة احلركية لألحكام الفقهية اإلسالمية؛ اإلسالمي

ودون ؛  دون إدراك هلـاتني احلقيقـتني     ،   والذين يأخذون اليوم تلك النصوص واألحكام املدونة      
ودون ، مراجعة للظروف واملالبسات اليت نزلت فيها تلك النصوص ونشـأت فيهـا تلـك األحكـام      

وكانت تلك األحكام   ؛  ستحضار لطبيعة اجلو والبيئة واحلالة اليت كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها          ا
وحياولون تطبيق هذه األحكام كأا نشأت يف       ؛  الذين يفعلون ذلك   .. تصاغ فيها وحتكمها وتعيش فيها    

! بطبيعة الفقه  " فقه " وليس هلم  " ! فقهاء " هؤالء ليسوا  .. وكأا اليوم ميكن أن تعيش يف فراغ      ؛  فراغ
 ! وبطبيعة هذا الدين أصال

مع استمداده أصال وقيامه علـى       " فقه األوراق  " خيتلف إختالفا أساسيا عن    " فقه احلركة  "  إن
  " ! فقه األوراق " النصوص اليت يقوم عليها ويستمد منها
. غت فيـه األحكـام    وصي،  الذي نزلت فيه النصوص    " الواقع "  إن فقه احلركة يأخذ يف اعتباره     

فإذا انفصلت عناصر هذا    . ويرى أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص واألحكام مركبا ال تنفصل عناصره           
 ! واختل تركيبه، املركب فقد طبيعته

ال تتمثل فيـه عناصـر      ،  يعيش يف فراغ  ،   ومن مث فليس هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته        
إنه مل ينشأ يف فراغ ومن مث ال يسـتطيع           .. أ نشأته األوىل فيها   املوقف واجلو والبيئة واملالبسات اليت نش     

 ! أن يعيش يف فراغ
 ونأخذ مثاال هلذا التقرير العام هذا احلكم الفقهي اإلسالمي بعدم تزكية النفس وعدم ترشـيحها               

 إنـا واهللا   "  ع    ومن قول رسول اهللا    " فال تزكوا أنفسكم  :  " وهو املأخوذ من قوله تعاىل    ،  للمناصب
  "  .. ال نويل هذا العمل أحدا سأله
؛ ليطبق يف هـذا اتمـع     ؛  يف جمتمع مسلم   - كما نزلت تلك النصوص    -  لقد نشأ هذا احلكم   

ووفق ،  ووفق تركيبه العضوي  ،  وفق نشأته التارخيية  . وليليب حاجة ذلك اتمع   ؛  وليعيش يف هذا الوسط   
وقد نشأ يف وسط واقعـي ومل        ..  جمتمع إسالمي  فهو من مث حكم إسالمي جاء ليطبق يف       . واقعه الذايت 

وهو من مث ال يطبق وال يصلح وال ينشىءآثاره الصحيحة إال إذا طبـق يف جمتمـع           . ينشأ يف فراغ مثايل   
وكل جمتمـع    .. ويف التزامه بشريعة اإلسالم كاملة    ،  ويف تركيبه العضوي  ،  إسالمي يف نشأته   .. إسالمي
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وال ،  ال ميلك أن يعيش فيـه     ،  بالقياس إىل ذلك احلكم    " فراغا "  يعترب ال تتوافر فيه هذه املقومات كلها     
 ! وال يصلحه كذلك، يصلح له

وإن كنا يف هذا املقام ال نفصل إال هذا احلكم          . ومثل هذا احلكم كل أحكام النظام اإلسالمي       .. 
  .. مبناسبة ذلك السياق القرآين

، وال يرشحون أنفسهم للوظائف   ،  اتمع املسلم  ونريد أن نفهم ملاذا ال يزكي الناس أنفسهم يف          
  .. وال يقومون ألشخاصهم بدعاية ما كي خيتاروا لس الشوري أو لإلمامة أو لإلمارة

كمـا أن  .  إن الناس يف اتمع املسلم ال حيتاجون لشيء من هذا إلبراز أفضـليتهم وأحقيتـهم             
اللهم إال ابتغاء األجـر      - ي أحدا بالتزاحم عليه   املناصب والوظائف يف هذا اتمع تكليف ثقيل ال يغر        

ومن مث ال يسأل املناصب والوظـائف إال   - بالنهوض بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان اهللا تعاىل     
 ! وهؤالء جيب أن مينعوها. املتهافتون عليها حلاجة يف نفوسهم

وإدراك طبيعة تكوينـه    ،  مع املسلم  ولكن هذه احلقيقة ال تفهم إال مبراجعة النشأة الطبيعية للمجت         
  .. العضوي أيضا

  .. فاتمع املسلم وليد احلركة بالعقيدة اإلسالمية.  إن احلركة هي العنصر املكون لذلك اتمع
 - على عهد النبـوات    - جتيء العقيدة من مصدرها اإلهلي متمثلة يف تبليغ الرسول وعمله         :  أوال

 - على مـدار الزمـان بعـد ذلـك     - جاء من عند اهللا وما بلغه رسولهأو متمثلة يف دعوة الداعية مبا    
فمنهم . يتعرضون لألذى والفتنة من اجلاهلية احلاكمة السائدة يف أرض الدعوة         ؛  فيستجيب للدعوة ناس  

ومنهم من يصدق ما عاهد اهللا عليه فيقضي حنبه شهيدا ومنهم من ينتظر حىت حيكم اهللا                ،  من يفنت ويرتد  
  .. ه باحلقبينه وبني قوم

وميكن هلم يف األرض حتقيقا لوعده بنصر من        ،  وجيعل منهم ستارا لقدره   ،   هؤالء يفتح اهللا عليهم   
ليس لـه   - أي لينفذ حكم اهللا يف األرض  - ليقيم مملكة اهللا يف األرض    ،  والتمكني يف األرض له   ،  ينصره

 . ة اهللا يف العبادومتكني لربوبي، إمنا هو نصر لدين اهللا؛ من هذا النصر والتمكني شيء
وال عنـد   ؛  وال عند حدود جنس معـني     ؛   وهؤالء ال يقفون ذا الدين عند حدود أرض معينة        

إمنـا  ! حدود قوم أو لون أو لغة أو مقوم واحد من تلك املقومات البشرية األرضية اهلزيلـة السـخيفة                 
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 .. كل األرض  "  .. األرض " يف: كل اإلنسان  "  .. اإلنسان " ينطلقون ذه العقيدة الربانية ليحرروا    
 . )1(ولريفعوه عن العبودية للطواغيت أيا كانت هذه الطواغيت ؛ من العبودية لغري اهللا

وقد الحظنا أا ال تتوقف عند إقامة الدولة املسلمة يف بقعة مـن              - ويف أثناء احلركة ذا الدين    
، وتتحدد مقامام يف اتمع   ،  لناستتميز أقدار ا   - وال تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم        ،  األرض

، من البالء يف اجلهاد   ،  اجلميع يتعارفون عليها  ،  ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إميانية        
وتربزهـا  ،  وكلها قيم حيكم عليها الواقـع      .. والتقوى والصالح والعبادة واألخالق والقدرة والكفاءة     

وال أن  ،  ومن مث ال حيتاج أصحاا أن يزكوا أنفسـهم         .. تسمني ا ويعرفها اتمع ويعرف امل   ،  احلركة
  .. يطلبوا اإلمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية

وقام تركيبه العضوي على أسـاس التميـز يف أثنـاء           ،   ويف اتمع املسلم الذي نشأ هذه النشأة      
، تمع املسلم من متيز السابقني من املهاجرين مث األنصـار    كما حدث يف ا    - احلركة بتلك القيم اإلميانية   

مث ظل يتميز الناس فيه حبسن الـبالء         - ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل     ،  وأهل بيعة الرضوان  ،  وأهل بدر 
مهمـا   - وال ينكر الناس فضائل املتميزين    ،  يف هذا اتمع ال يبخس الناس بعضهم بعضا        .. يف اإلسالم 

 - من جانب آخـر    - وعندئذ تنتفي احلاجة   -  أصحابه أحيانا فغلبتهم األطماع    غلب الضعف البشري  
  .. إىل أن يزكي املتميزون أنفسهم ويطلبوا اإلمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية

!  ولقد خييل للناس اآلن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع املسلم األول بسبب نشـأته التارخييـة               
إال أن تقوم   ،  لن يوجد اليوم أو غدا     .. ينسون أن أي جمتمع مسلم لن يوجد إال مبثل هذه النشأة          ولكنهم  

وهذه نقطـة    .. وإخراجهم من اجلاهلية اليت صاروا إليها     ،  دعوة إلدخال الناس يف هذا الدين من جديد       
وأمـا نـاس    ! دونفأما ناس فيفتنون ويرت    - كما حدث أول مرة    - مث تعقبها الفتنة واالبتالء    .. البدء

وأما ناس فيصربون ويصابرون ويصرون     . فيصدقون ما عاهدوا اهللا عليه فيقضون حنبهم وميوتون شهداء        
حـىت حيكـم اهللا     ؛  ويكرهون أن يعودوا إىل اجلاهلية كما يكره أحدهم أن يلقى يف النار           ،  على اإلسالم 

فيقوم يف أرض من     - أول مرة كما مكن للمسلمني     - وميكن هلم يف األرض   ،  بينهم وبني قومهم باحلق   
ويومئذ تكون احلركة من نقطة البدء إىل قيام النظام اإلسالمي قـد ميـزت               .. أرض اهللا نظام إسالمي   

ويومئذ لن حيتـاج هـؤالء إىل        .. وفق املوازين والقيم اإلميانية   ،  ااهدين املتحركني إىل طبقات إميانية    
 ! هد كله معهم يعرفهم ويزكيهم ويرشحهمألن جمتمعهم الذي جا، ترشيح أنفسهم وتزكيتها

                                                 
 " . دار الشروق " .  " معامل يف الطريق :  " يف كتاب" اجلهاد يف سبيل اهللا "  يراجع فصل )1(
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وهـذا  ؟ فإذا استقر اتمع بعد ذلـك     . ولكن هذا يكون يف املرحلة األوىل     :  ولقد يقال بعد هذا   
يتحـرك   .. إن هذا الدين يتحرك دائما وال يكف عن احلركـة         ! سؤال من ال يعرف طبيعة هذا الدين      

ولريفعـه  ؛  من العبودية لغري اهللا    .. كل األرض  ..  " األرض " يف .. كل اإلنسان  " . اإلنسان " لتحرير
بال حدود من األرض أو اجلنس أو القوم أو أي مقوم من املقومـات البشـرية         ؛  عن العبودية للطواغيت  
 ! األرضية اهلزيلة السخيفة

متيز أصحاب الـبالء وأصـحاب       - اليت هي طبيعة هذا الدين األصيلة      -  وإذن فستظل احلركة  
وسيظل  - إال أن ينحرف عن اإلسالم     - وال تقف أبدا لريكد هذا اتمع ويأسن      ؛  اهبالكفايات واملو 
قائما وعامال يف    - اخلاص بتحرمي تزكية النفس وطلب العمل على أساس هذه التزكية          - احلكم الفقهي 
 . ذات احمليط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه .. حميطه املالئم

ويصبح األكفاء املوهوبـون يف  ؛  يعرف الناس بعضهم بعضا ولكن اتمع حني يتسع ال    :  مث يقال 
 ! حاجة إىل اإلعالن عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية

إن اتمع املسلم    ..  وهذا القول كذلك وهم ناشيء من التأثر بواقع اتمعات اجلاهلية احلاضرة          
، كما هي طبيعة التربية والتكـوين والتوجيـه        - لنييكون أهل كل حملة فيه متعارفني متواصلني متكاف       

؛ ومن مث يكون أهل كل حملة عارفني بأصحاب الكفايات واملواهب فـيهم            - وااللتزام يف اتمع املسلم   
فال يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البالء          ؛  موزونة هذه الكفايات واملواهب مبوازين وقيم إميانية      

 - أما اإلمارات العامة فيختار هلا اإلمـام      . سواء لس الشورى أو للشؤون احمللية       ..والتقوى والكفاية 
خيتار هلا من بني جمموعـة       .. له - أو أهل الشورى   - الذي اختارته األمة بعد ترشيح أهل احلل والعقد       

اد ماض إىل يوم    واجله،  واحلركة دائبة كما قلنا يف اتمع املسلم      . الرجال املختارين الذين ميزم احلركة    
 . القيامة

ذلك ! يدخلون يف متاهة   - أو يكتبون  -  إن الذين يفكرون يف النظام اإلسالمي اليوم وتشكيالته       
حياولون تطبيقها يف هـذا     ! أم حياولون تطبيق قواعد النظام اإلسالمي وأحكامه الفقهية املدونة يف فراغ          

بالقيـاس إىل    - وهذا اتمع اجلاهلي احلاضر يعتـرب     ! بتركيبه العضوي احلاضر  ،  اتمع اجلاهلي القائم  
فراغا ال ميكن أن يقوم فيه هذا النظام وال أن تطبق فيه هذه              - طبيعة النظام اإلسالمي وأحكامه الفقهية    

كما  - فاتمع املسلم . إن تركيبه العضوي مناقض متاما للتركيب العضوي للمجتمع املسلم         .. األحكام
 العضوي على أساس ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها احلركة إلقـرار هـذا              يقوم تركيبه  - قلنا
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مع حتمل ضغوط اجلاهلية ومـا  . واهدة اجلاهلية إلخراج الناس منها إىل اإلسالم،  النظام يف عامل الواقع   
ىل والصرب على االبتالء وحسن البالء من نقطة البدء إ        ،  توجهه من قتنة وإيذاء وحرب على هذه احلركة       

قائم على قيم ال عالقة هلـا       ،  أما اتمع اجلاهلي احلاضر فهو جمتمع راكد      . نقطة الفصل يف اية املطاف    
يعد بالقياس إىل النظام اإلسالمي وأحكامـه الفقهيـة          - من مث  - وهو .. وال بالقيم اإلميانية  ،  باإلسالم

 ! فراغا ال يعيش فيه هذا النظام وال تقوم فيه هذه األحكام
 - ء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيالته وأحكامه الفقهية حيريهـم             هؤال

من غري ترشيح من أنفسهم وال       - أو أهل الشورى   - طريقة اختيار أهل احلل والعقد     - أول ما حيريهم  
 يزنون  كيف ميكن هذا يف مثل هذه اتمعات اليت نعيش فيها والناس ال يعرف بعضهم بعضا وال               ! تزكية

أيكون االختيار من عامة    ؟  كذلك حتريهم طريقة اختيار اإلمام    ! كذلك مبوازين الكفاية والرتاهة واألمانة    
متابعة لعدم   - وإذا كان اإلمام سيختار أهل احلل والعقد      ؟  الشعب أم يكون من ترشيح أهل احلل والعقد       

مث إذا ؟ أال يؤثر هذا يف ميـزام ؟ فكيف يعودون هم فيختارون اإلمام - تزكيتهم ألنفسهم أو ترشيحها  
مث أال جيعلـه    ؟  أال تكون هلم والية عليه وهو اإلمام األعظم       ؟  كانوا هم الذين سيعودون فريشحون اإلمام     

 .. . ؟  ويكون هذا هو العنصر األول يف اعتباره، هذا خيتار أشخاصا يضمن والءهم له
 ! اهة وأسئلة أخرى كثرية ال جيدون هلا جوابا يف هذه املت

إا هي افتراض أن هذا اتمع اجلاهلي الذي نعيش فيـه       ..  أنا أعرف نقطة البدء يف هذه املتاهة      
وأن قواعد النظام اإلسالمي وأحكامه الفقهية سيجاء ا لتطبق على هذا اتمع اجلـاهلي              ؛  جمتمع مسلم 

 ! وبقيمه وأخالقه احلاضرة، بتركيبه العضوي احلاضر
، ويوغل يف هذا الفـراغ    ،  ومىت بدأ منها الباحث فإنه يبدأ يف فراغ        ..  املتاهة  هذه نقطة البدء يف   

 ! ! وحىت يأخذه الدوار، حىت يبعد يف التيه
ومن مث لن يطبق فيـه النظـام        ،   إن هذا اتمع اجلاهلي الذي نعيش فيه ليس هو اتمع املسلم          

لن تطبق الستحالة هذا التطبيق الناشـئة        .. اماإلسالمي ولن تطبق فيه األحكام الفقهية اخلاصة ذا النظ        
ألا بطبيعتها مل تنشـأ يف     ؛  من أن قواعد النظام اإلسالمي وأحكامه الفقهية ال ميكن أن تتحرك يف فراغ            

 ! ومل تتحرك يف فراغ كذلك، فراغ
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 ..  إن اتمع اإلسالمي ينشأ بتركيب عضوي آخر غري التركيب العضوي للمجتمـع اجلـاهلي   
وحتددت أقدارها ومتيزت   ؛  إلنشائه - يف وجه اجلاهلية   - ن أشخاص وجمموعات وفئات جاهدت    ينشأ م 

 . مقاماا يف ثنايا تلك احلركة
.. ،     " اإلنسـان  " وجمتمع متحرك دائما يف طريقه لتحرير      .. وجمتمع وليد  ..  إنه جمتمع جديد  

ولرفع هذا اإلنسان عـن ذلـة       ،   اهللا من العبودية لغري   .. كل األرض  "  .. األرض " يف .. كل اإلنسان 
  .. أيا كانت هذه الطواغيت .. العبودية للطواغيت

 .. . وما إليهـا   .. . واختيار أهل الشورى  ،  واختيار اإلمام ،   ومثل قضية التزكية وطلب اإلمارة    
 ي نعيش فيه  يف هذا اتمع اجلاهلي الذ     .. يف الفراغ  .. ويطرقها الباحثون يف اإلسالم   ،  قضايا كثرية تثار  

وبقيمه وموازينه واعتباراته    .. بتركيبه العضوي املختلف متاما عن التركيب العضوي للمجتمع املسلم        .. 
وأخالقه ومشاعره وتصوراته املختلفة متاما عن قيم اتمع املسلم وموازينه واعتباراته و أخالقه ومشاعره              

  .. وتصوراته
حتديد النسل ومـا أدري     .. التأمني وقاعدا الربوية  شركات   ..  أعمال البنوك وأساسها الربوي   

ا أنفسهم أو جييبون فيها عن استفتاءات        " الباحثون " اليت يشغل  " املشكالت " إىل آخر هذه  ! ؟  ماذا
  .. توجه إليهم

يبدأون من افتراض أن قواعد النظام      ! يبدأون من نقطة البدء يف املتاهة      - مع األسف  - إم مجيعا 
؛ ي وأحكامه سيجاء ا لتطبق على هذه اتمعات اجلاهلية احلاضرة بتركيبها العضوي احلاضـر             اإلسالم

 ! إىل اإلسالم - مىت طبقت عليها أحكام اإلسالم - فتنتقل هذه اتمعات إذن
 !  وهي تصورات مضحكة لوال أا حمزنة

 - إمنا اتمع املسلم حبركته   .  إن الفقه اإلسالمي بكل أحكامه ليس هو الذي أنشأ اتمع املسلم          
هو الذي أنشـأ الفقـه      ،  مث حبركته يف مواجهة حاجة احلياة احلقيقية ثانيا        - يف مواجهة اجلاهلية ابتداء   

 ! والعكس ال ميكن أن يكون أصال .. اإلسالمي مستمدا من أصول الشريعة الكلية
ال ينشـأ يف األدمغـة        ..وال يعيش يف فـراغ كـذلك      ،   إن الفقه اإلسالمي ال ينشأ يف فراغ      

 .. إمنا هي حياة اتمع املسلم على وجه التحديد       . وليست أية حياة  . إمنا ينشأ يف واقع احلياة    ؛  واألوراق
فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه      ؛  ومن مث ال بد أن يوجد اتمع املسلم أوال بتركيبه العضوي الطبيعي           

  ..  جداوعندئذ ختتلف األمور .. الفقه اإلسالمي ويطبق
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بعد نشأته يف مواجهة اجلاهلية وحتركـه يف مواجهـة    -  وساعتها قد حيتاج ذلك اتمع اخلاص     
ذلك أننا ال منلك سـلفا أن       ! اخل وقد ال حيتاج    .. . إىل البنوك وشركات التأمني وحتديد النسل      - احلياة

لدينا من أحكام هـذا     كما أن ما    ! حىت نشرع هلا سلفا   ،  وال شكلها ،  وال حجمها ،  نقدر أصل حاجته  
ذلك أن هذا الدين ال يعترف ابتداء بشـرعية          .. الدين ال يطابق حاجات اتمعات اجلاهلية وال يلبيها       

ومن مث فهو ال يعين نفسه باالعتراف حباجاا الناشئة         . وجود هذه اتمعات اجلاهلية وال يرضى ببقائها      
 ! من جاهليتها وال بتلبيتها كذلك

الذي جيـب   ،  قيقية هلؤالء الباحثني أم يتصورون أن هذا الواقع اجلاهلي هو األصل           إن احملنة احل  
إن دين اهللا هو األصل الذي جيب على         .. ولكن األمر غري ذلك متاما    ! على دين اهللا أن يطابق نفسه عليه      

ولكن هـذا    ..وأن حتور من واقعها اجلاهلي وتغري حىت تتم هذه املطابقة    ؛  البشرية أن تطابق نفسها عليه    
لتحقيـق   - يف وجه اجلاهليـة    - هو التحرك  .. التحور وهذا التغري ال يتمان عادة إال عن طريق واحد         

بتحكيم شـريعة اهللا    ،  وحترير الناس من العبودية للطاغوت    ،  ألوهية اهللا يف األرض وربوبيته وحده للعباد      
فيفنت من يفنت ويرتد مـن      . االبتالءوهذه احلركة ال بد أن تواجه الفتنة واألذى و         .. وحدها يف حيام  

ويصرب من يصرب وميضي يف حركته حىت حيكم اهللا         ،  ويصدق اهللا من يصدقه فيقضي حنبه ويستشهد      ،  يرتد
وقد انطبـع   ،  وعندئذ فقط يقوم النظام اإلسالمي    ،  وحىت ميكن اهللا له يف األرض     ،  بينه وبني قومه باحلق   

وعندئذ تكون حليام مطالب وحاجات ختتلف يف طبيعتها        .  .ومتيزوا بقيمه ،  املتحركون لتحقيقه بطابعه  
وعلى ضوء واقع اتمـع      .. ويف طرق تلبيتها عن حاجات اتمعات اجلاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها         

ولكـن يف وسـط      - ال يف فراغ   - وينشأ فقه إسالمي حي متحرك    ؛  املسلم يومذاك تستنبط األحكام   
  .. ملشكالتواقعي حمدد املطالب واحلاجات وا

 ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثال أن يكون الناس يف جمتمع مسلم جتىب فيـه الزكـاة وتنفـق يف                    
وتقوم حياة الناس فيه    ،  مث بني كل أفراد األمة    ،  ويقوم فيه التراحم والتكافل بني أهل كل حملة       ،  مصارفها

مـن يـدرينا أن    ..  اإلسـالمية إىل آخر مقومات احلياة .. على غري السرف والترف واملخيلة والتكاثر 
وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مـع       ! ؟  جمتمعا كهذا سيكون يف حاجة إىل شركات تأمني أصال        

وإذا احتاج إىل نوع من التأمني فمن يدرينا أنه سيكون هو هـذا         ! ؟  تلك املالبسات والقيم والتصورات   
؟ هذا اتمع اجلاهلي ومالبساته وقيمه وتصوراته     املنبثق من حاجات    ،  النوع املعروف يف اتمع اجلاهلي    

 ! 
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؟   وكذلك من يدرينا أن اتمع املسلم املتحرك ااهد سيكون يف حاجة إىل حتديد النسل مـثال               
  .. وهكذا.. 

وإذا كنا ال منلك افتراض أصل حاجات اتمع حني يكون مسلما وال حجم هذه احلاجـات أو                 
واختالف تصـوراته ومشـاعره   ، العضوي عن تركيب اتمع اجلاهليبسبب اختالف تركيبه    ،  شكلها

فما هذا الضىن يف حماولة حتوير وتطوير وتغيري األحكام املدونة لكي تطابق حاجـات               .. وقيمه وموازينه 
 ! شأا شأن وجود اتمع املسلم ذاته، هي يف ضمري الغيب

ن هذه اتمعات القائمة هـي اتمعـات        هي افتراض أ   - كما قلنا  -  إن نقطة البدء يف املتاهة    
وهي ذا التركيب العضـوي  ، وأنه سيجاء بأحكام الفقه اإلسالمي من األوراق لتطبق عليها؛  اإلسالمية

 . وبالتصورات واملشاعر والقيم واملوازين ذاا، ذاته
 هو األصـل     كما أن أصل احملنة هو الشعور بأن واقع هذه اتمعات اجلاهلية وتركيبها احلاضر            

وأن حيور ويطور ويغري يف أحكامه ليالحق حاجات هذه         . الذي جيب على دين اهللا أن يطابق نفسه عليه        
حاجاا ومشكالا املنبثقة أصال من خمالفتها لإلسالم ومن خروج حياا مجلة            .. اتمعات ومشكالا 

 ! من إطاره
فال جيعلوه جمـرد خـادم لألوضـاع         ، وحنسب أنه قد آن لإلسالم أن يستعلي يف نفوس دعاته         

 وللذين يستفتوم بوجه خاص    - وأن يقولوا للناس  . واحلاجات اجلاهلية ،  واتمعات اجلاهلية ،  اجلاهلية
تعالوا أنتم أوال    .. أو بعبارة أخرى   .. وأعلنوا خضوعكم سلفا ألحكامه   ،  تعالوا أنتم أوال إىل اإلسالم     -

واشهدوا أن ال إله إال اهللا مبدلوهلا الـذي ال يقـوم            ،  يتكم هللا وحده  وأعلنوا عبود ،  فادخلوا يف دين اهللا   
 وتقرير ربوبيتـه ؛ وهو إفراد اهللا بألوهيته يف األرض كإفراده باأللوهية يف السماء      . اإلميان واإلسالم إال به   

ميـة  بتنحية حاك، وتنحية ربوبية العباد للعباد. وحده يف حياة الناس جبملتها    - أي حاكميته وسلطانه   -
 . وتشريع العباد للعباد، العباد للعباد

فإن اتمع املسلم يكون قد بـدأ أوىل        ،  هلذا القول  - أو اجلماعة منهم   - وحني يستجيب الناس  
وهذا اتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي احلي الذي ينشأ فيه الفقه اإلسـالمي         . خطواته يف الوجود  

  .. مع املستسلم لشريعة اهللا فعالملواجهة حاجات ذلك ات، احلي وينمو
،  فأما قبل قيام هذا اتمع فالعمل يف حقل الفقه واألحكام التنظيمية هو جمرد خـداع للـنفس                

 ! كما أنه لن تنبت البذور يف اهلواء، ولن ينبت الفقه اإلسالمي يف الفراغ، باستنبات البذور يف اهلواء
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ولكنه ليس عمال   ! ألنه الخطر فيه  ! المي عمل مريح  للفقه اإلس  " الفكري "  إن العمل يف احلقل   
وخري للذين ينشدون الراحة والسالمة أن يشتغلوا       ! وال هو من منهج هذا الدين وال من طبيعته        ؛  لإلسالم

أما االشتغال بالفقه اآلن على ذلك النحو بوصفه عمال لإلسالم يف هـذه             ! باألدب وبالفن أو بالتجارة   
 ! أنه مضيعة للعمر ولألجر أيضا - مواهللا أعل - الفترة فأحسب

لتلبية هذا اتمع اجلاهلي اآلبق     ،  وجمرد خادم مطيع  ،   إن دين اهللا يأىب أن يكون جمرد مطية ذلول        
وهـو  ؛  الذي يسخر منه احلني بعد احلني باستفتائه يف مشكالته وحاجاته          .. الشارد عنه ،  املتنكر له ،  منه

  .. غري خاضع لشريعته وسلطانه
وإن اتمع املسلم اخلاضـع      .. وال تعمل يف فراغ   ،  ه هذا الدين وأحكامه ال تنشأ يف فراغ        إن فق 

ولن تنعكس اآلية    .. لسلطان اهللا ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صنع ذلك اتمع              
 . أبدا

ية إىل اإلسالم لن    واالنتقال من اجلاهل  ؛   إن خطوات النشأة اإلسالمية ومراحلها هي دائما واحدة       
لتكـون معـدة   ، ولن يبدأ أبدا من صياغة األحكام الفقهية يف الفـراغ . يكون يوما ما سهال وال يسريا 

 " ولن يكون وجود هذه األحكام املفصلة علـى       . جاهزة يوم يقوم اتمع اإلسالمي والنظام اإلسالمي      
وليس الذي ينقص هذه    . اهلية إىل اإلسالم  والناشئة يف الفراغ هي نقطة البدء يف التحول من اجل          " اجلاهز

وليست الصعوبة يف ذلك     " ! اجلاهزة " اتمعات اجلاهلية لكي تتحول إىل اإلسالم هو األحكام الفقهية        
إىل  .. التحول ناشئة عن قصور أحكام الفقه اإلسالمي احلاضرة عن مالحقة حاجات اتمعات املتطورة            

 ! ه بعضهم اآلخروينخدع ب، آخر ما خيادع به بعضهم
إن الذي حيول دون حتول هذه اتمعات اجلاهلية إىل النظـام اإلسـالمي هـو وجـود                 !  كال

فتأىب أن تكون الربوبية يف حياة البشر واأللوهيـة يف األرض           ؛  الطواغيت اليت تأىب أن تكون احلاكمية هللا      
 .. ملعلوم من الدين بالضرورة   يعد احلكم عليه من ا    . وخترج بذلك من اإلسالم خروجا كامال     . هللا وحده 

أي تدين هلـا وختضـع       - مث هو بعد ذلك وجود مجاهري من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون اهللا             
وخترج هذه اجلماهري ذه العبادة من التوحيـد إىل         . فتجعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة مطاعة      - وتتبع
  .. سالمفهذا هو أخص مدلوالت الشرك يف نظر اإل .. الشرك

وتعتمد على ركائز من ضالل التصور بقـدر مـا          ؛   وذا وذلك تقوم اجلاهلية نظاما يف األرض      
 . تعتمد على ركائز من القوة املادية
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إمنا الذي يواجهها دعوة    . بوسائل مكافئة  - إذن -  وصياغة أحكام الفقه ال تواجه هذه اجلاهلية      
مث يكون ما يكون من شأن      ؛  ه اجلاهلية بكل ركائزها   وحركة تواج ؛  إىل الدخول يف اإلسالم مرة أخرى     
وعندئـذ   .. مث حيكم اهللا بني من يسلمون هللا وبني قومهم بـاحلق          . كل دعوة لإلسالم يف وجه اجلاهلية     

وتواجـه حاجـات    ،  اليت تنشأ نشأة طبيعية يف هذا الوسط الواقعي احلي        ،  فقط جييء دور أحكام الفقه    
، وفق حجم هذه احلاجات يومئذ وشـكلها ومالبسـاا        ،  ا اتمع الوليد  احلياة الواقعية املتجددة يف هذ    

وال ميكن االشتغال ـا     ،  وال ميكن التكهن ا سلفا     - كما أسلفنا  - وهي أمور كلها يف ضمري الغيب     
 ! من اليوم على سبيل اجلد املناسب لطبيعة هذا الدين

عليها يف الكتاب والسنة ليست قائمة      أن األحكام الشرعية املنصوص      - حبال -  إن هذا ال يعين   
والـذي ال   ،  ولكنه يعين فقط أن اتمع الذي شرعت هذه األحكام له         . اآلن فعال من الوجهة الشرعية    

ومـن مث   . ليس قائما اآلن فعال    - بل الذي ال تعيش هذه األحكام إال به        - تطبق هذه األحكام إال فيه    
ويبقى االلتزام ا قائما يف عنق كل من يسـلم مـن             .. معيصبح وجودها الفعلي معلقا بقيام ذلك ات      

ويتعرض ملا يتعرض لـه مـن       ؛  ذلك اتمع اجلاهلي ويتحرك يف وجه اجلاهلية إلقامة النظام اإلسالمي         
يتحرك ذا الدين يف وجه اجلاهلية وطواغيتها املتأهلة ومجاهريها اخلاضعة للطواغيت الراضية بالشرك يف              

  .. الربوبية
كلما قامت اجلاهلية وقامت يف     ،  إدراك طبيعة النشأة اإلسالمية على هذا النحو الذي ال يتغري          إن  

، هو نقطة البدء يف العمل احلقيقي البناء إلعادة هذا الدين إىل الوجود الفعلـي          .. وجهها حماولة إسالمية  
وخال ؛  قرنني األخريين بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر حمل شريعة اهللا يف خالل ال               

ختـدر  ؛  واألدعيـة والشـعائر   ،  وإن بقيت املآذن واملساجد   ؛  وجه األرض من الوجود احلقيقي لإلسالم     
وهو ميحى من الوجود    ؛  وتومههم أنه ال يزال خبري    ؛  مشاعر الباقني علي الوالء العاطفي الغامض هلذا الدين       

 ! حموا
وجد من يوم أن قيل      .. وقبل أن توجد املساجد   ،   إن اتمع املسلم وجد قبل أن توجد الشعائر       

فالشعائر مل تكن   ،  ومل تكن عبادم له ممثلة يف الشعائر      . فعبدوه،  اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه      : للناس
من ناحية املبدأ فلم تكن بعـد قـد          - إمنا كانت عبادم له ممثلة يف الدينونة له وحده        . بعد قد فرضت  

صبح هلؤالء الذين قرروا الدينونة هللا وحده سلطان مـادي يف األرض ترتلـت      وحني أ  -!  نزلت شرائع 
إىل جانب مـا ورد     ،  وحني واجهوا احلاجات احلقيقية حليام هم استنبطت بقية أحكام الفقه         ؛  الشرائع

  .. بنصه يف الكتاب والسنة
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  .. وليس هنالك طريق آخر؛  وهذا هو الطريق وحده
طريق حتول اجلماهري جبملتها إىل اإلسـالم منـذ أول وهلـة يف              وليت هنالك طريقا سهال عن      

فاجلماهري ال تتحول أبدا مـن       " ! األماين " ولكن هذه إمنا هي   ! وببيان أحكام اإلسالم  ،  الدعوة باللسان 
إىل اإلسالم وعبادة اهللا وحده إال عن ذلك الطريق الطويل البطـيء الـذي              ،  اجلاهلية وعبادة الطواغيت  

مث تتحرك هذه الطليعـة يف      ،  مث تتبعه طليعة  ،  والذي يبدؤه فرد   ..  اإلسالم يف كل مرة    سارت فيه دعوة  
يدخل  .. مث .. وجه اجلاهلية لتعاين ما تعاين حىت حيكم اهللا بينها وبني قومها باحلق وميكن هلا يف األرض               

:  " ناس دينا غريه  ودين اهللا هو منهجه وشرعه ونظامه الذي ال يرضى من ال           .. الناس يف دين اهللا أفواجا    
  ..  " ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه

 . عليه السالم -  ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة احلكم يف موقف يوسف
 إنه مل يكن يعيش يف جمتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب اإلمارة                 

ن يرى أن الظروف متكن له من أن يكون حاكما مطاعا ال خادما             كما أنه كا  . على أساس هذه التزكية   
وكان األمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره يف مصـر يف أيـام                . يف وضع جاهلي  

  .. وقد توارى العزيز وتوارى امللك متاما. حكمه
|     |     | 

إن السياق ال يثبت أن امللـك       . مث نعود بعد هذا االستطراد إىل صلب القصة وإىل صلب السياق          
. وإظهار مكانته عنـد امللـك     ،  زيادة يف تكرمي يوسف   ! إن الطلب تضمن املوافقة   : فكأمنا يقول . وافق

ويدع القاريء يفهم   ،  ومن مث حيذف رد امللك     .. بل ليكون قوله هو اجلواب    ،  فيكفي أن يقول ليجاب   
 . أنه أصبح يف املكان الذي طلبه
 : له تعقيب السياق ويؤيد هذا الذي نقو

وال نضيع  . وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمحتنا من نشاء             " 
  ..  " وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون .. أجر احملسنني

 ومن االستجابة له فيما طلـب ، ومن إعجاب امللك به،  فعلى هذا النحو من إظهار براءة يوسف     
واألرض هي  . وجعلنا له فيها مكانا ملحوظا    ،  وثبتنا قدميه ،   النحو مكنا ليوسف يف األرض     على هذا .. 

 . أو هي هذه األرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظم ممالكها. مصر
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  ..  " يتبوأ منها حيث يشاء " 
وما فيه من   يف مقابل اجلب    . واملكانة اليت يريد  ،  واملكان الذي يريد  ،   يتخذ منها املرتل الذي يريد    

 . والسجن وما فيه من قيود، خماوف
  ..  " نصيب برمحتنا من نشاء " 

ومن اهلوان على   ،  ومن القيد حرية  ،  ومن اخلوف أمنا  ،  ومن الضيق فرجا  ،   فنبدله من العسر يسرا   
 . الناس عزا ومقاما عليا

  ..  " وال نضيع أجر احملسنني " 
وحيسنون السلوك والعمل والتصرف مع     ،  واالجتاه إليه ،  هوالتوكل علي ،   الذين حيسنون اإلميان باهللا   

  .. هذا يف الدنيا .. الناس
  ..  " وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون " 

فاطمـأن  . مىت آمن اإلنسان واتقى،  فال ينقص منه املتاع يف الدنيا وإن كان خريا من متاع الدنيا     
 . ه وجهرهوراقبه بتقواه يف سر، بإميانه إىل ربه

وهذه البشرى يف اآلخـرة جـزاء       ،  تلك املكانة يف األرض   ،   وهكذا عوض اهللا يوسف عن احملنة     
 . وفاقا على اإلميان والصرب واإلحسان

|     |     | 
فلم يذكر كيف   . وطوى السياق دوراا مبا كان فيها طوال سنوات الرخاء        . ودارت عجلة الزمن  

كـأن  . وكيف نظم ودبر وادخر   . أدار يوسف جهاز الدولة   وكيف  . وكيف زرع الناس  ،  كان اخلصب 
 : هذه كلها أمور مقررة بقوله

  ..  " إين حفيظ عليم " 
ألن هذا   .. وكيف ضاعت األرزاق  ،  وكيف تلقاها الناس  ،   وكذلك مل يذكر مقدم سين اجلدب     

 : كله ملحوظ يف رؤيا امللك وتأويلها
  ..  " متم هلن إال قليال مما حتصنونمث يأيت من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قد " 
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كأن األمر كله قـد  . كذلك مل يربز السياق امللك وال أحدا من رجاله بعد ذلك يف السورة كلها           
وأبرز يوسف وحـده علـى مسـرح        . الذي اضطلع بالعبء يف األزمة اخلانقة الرهيبة      . صار ليوسف 

مها السياق استخداما فنيـا كـامال يف        وهذه حقيقة واقعية استخد   . وسلط عليه كل األضواء   ،  احلوادث
 . األداء

جييئون من البدو من أرض كنعـان       ،   أما فعل اجلدب فقد أبرزه السياق يف مشهد إخوة يوسف         
 كما ندرك كيف وقفت مصر    ،  ومن ذلك ندرك اتساع دائرة ااعة     . البعيدة يبحثون عن الطعام يف مصر     

ويف الوقت  . اا وخمزن الطعام يف املنطقة كلها     وكيف صارت حمط أنظار جري    ،  منها - بتدبري يوسف  -
 : ذاته متضي قصة يوسف يف جمراها األكرب بني يوسف وإخوته وهي مسة فنية حتقق هدفا دينيا يف السياق

: وملا جهزهم جبهازهم قـال    . فعرفهم وهم له منكرون   ،  فدخلوا عليه ،  وجاء إخوة يوسف   " 
فإن مل تأتوين به فال كيل لكم       ؟  ويف الكيل وأنا خري املرتلني    أال ترون أين أ   . ائتوين بأخ لكم من أبيكم    

، اجعلوا بضاعتهم يف رحاهلم   : وقال لفتيانه . سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون    : قالوا. عندي وال تقربون  
  ..  " لعلهم يعرفوا إذا انقلبوا إىل أهلهم لعلهم يرجعون

إىل  - فيمن يتجهون  - فاجته إخوة يوسف  .  لقد اجتاح اجلدب وااعة أرض كنعان وما حوهلا       
وها حنن أوالء نشهدهم يدخلون     . وقد تسامع الناس مبا فيها من فائض الغلة منذ السنوات السمان          . مصر

أما يوسف فإن خياهلم ال يتصـور       . إنه يعرفهم فهم هم مل يتغريوا كثريا      . وهم ال يعلمون  ،  على يوسف 
 من عزيز   )1(صغري الذي ألقوه يف اجلب منذ عشرين عاما أو تزيد           وأين الغالم العرباين ال   ! قط أنه هو ذاك   

 ؟ مصر شبه املتوج يف سنه وزيه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهيله وهيلمانه
 : فال بد من دروس يتلقوا.  ومل يكشف هلم يوسف عن نفسه

  ..  " فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون " 
 : مث أخذ يف إعداد الدرس األول، م مرتال طيبا ولكنا ندرك من السياق أنه أنزهل

  ..  " ائتوين بأخ لكم من أبيكم: وملا جهزهم جبهازهم قال " 

                                                 
 وهو املتوقع بعد سنوات اإلقامة يف بيت العزيز وبضع سنني يف السجن وسبع سنوات رخاء وبعض سين اجلـدب                    )1(

 . حىت جاءوا
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، واستدرجهم حىت ذكروا له من هم على وجه التفصيل        ،   فنفهم من هذا أنه تركهم يأنسون إليه      
فلما جهزهم حباجات الرحلة    . وأن هلم أخا صغريا من أبيهم مل حيضر معهم ألن أباه حيبه وال يطيق فراقه              

 . إنه يريد أن يرى أخاهم هذا: قال هلم
  ..  " ائتوين بأخ لكم من أبيكم: قال " 

ورأيتم أنين أكـرم    ؛  فسأوفيكم نصيبكم حني جييء معكم    .  وقد رأيتم أنين أويف الكيل للمشترين     
 : الرتالء فال خوف عليه بل سيلقى مين اإلكرام املعهود

  "  .. ؟ يف الكيل وأنا خري املرتلنيأال ترون أين أو " 
فقـد   - وخباصة بعد ذهاب يوسـف     -  وملا كانوا يعلمون كيف يضن أبوهم بأخيهم األصغر       

مـع  ،  وأم سيحاولون إقناعـه   ،  وإمنا يف طريقه عقبات من ممانعة أبيهم      ،  أظهروا أن األمر ليس ميسورا    
 : معهم حني يعودونعلى إحضاره  - على الرغم من هذه العقبات - توكيد عزمهم

  ..  " سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون: قالوا " 
  .. يصور اجلهد الذي يعلمون أم باذلوه " نراود "  ولفظ

.  أما يوسف فقد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة اليت حضر ا إخوته ليستبدلوا ا القمح والعلف               
ومـن اجللـود    ،  الت الشجر الصحراوي  وقد تكون خليطا من نقد ومن غالت صحراوية أخرى من غ          

والرحـل   - أمر غلمانه بدسها يف رحـاهلم  .. والشعر وسواها مما كان يستخدم يف التبادل يف األسواق 
 : لعلهم يعرفون حني يرجعون أا بضاعتهم اليت جاءوا ا - متاع املسافر

ـ        : وقال لفتيانه  "  وا إىل أهلـهم لعلـهم      اجعلوا بضاعتهم يف رحاهلم لعلهم يعرفوا إذا انقلب
  ..  " يرجعون

|     |     | 
دون كلمة واحدة عن الطريق وما      . لنشهد يعقوب وبنيه يف أرض كنعان     . وندع يوسف يف مصر   

 : فيه
وإنـا لـه    ،  فأرسل معنا أخانا نكتـل    ،  يا أبانا منع منا الكيل    : فلما رجعوا إىل أبيهم قالوا     " 
فاهللا خري حافظا وهـو أرحـم       ؟  نتكم على أخيه من قبل    هل آمنكم عليه إال كما أم     : قال. حلافظون
هـذه بضـاعتنا    . يا أبانا ما نبغى   : قالوا،  وملا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم      . الرامحني
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لن أرسله معكم حىت    : قال. ذلك كيل يسري  . وحنفظ أخانا ونزداد كيل بعري    ،  ومنري أهلنا ،  ردت إلينا 
اهللا على مـا نقـول      : فلما آتوه موثقهم قال    - إال أن حياط بكم    - بهلتأتنين  : تؤتون موثقا من اهللا   

  ..  " وكيل
عاجلوه بأن الكيل قد تقـرر منعـه   ، وقبل أن يفكوا متاعهم،   ويبدو أم يف دخلتهم على أبيهم     

فهم يطلبون إليه أن يرسل معهم أخـاهم الصـغري          . عنهم ما مل يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغري معهم        
 : وهم يعدون حبفظه. له وهلمليكتالوا 

وإنـا لـه    ،  فأرسل معنا أخانا نكتـل    ،  يا أبانا منع منا الكيل    : فلما رجعوا إىل أبيهم قالوا     " 
  ..  " حلافظون

فإذا هو جيهر مبـا  ! فهو ذاته وعدهم له يف يوسف    .  وال بد أن هذا الوعد قد أثار كوامن يعقوب        
 : أثاره الوعد من شجونه

  "  .. ! يه إال كما أمنتكم على أخيه من قبلهل آمنكم عل: قال " 
  .. فإذا أنا طلبت احلفظ لولدي والرمحة يب،  فخلوين من وعودكم وخلوين من حفظكم

 !  " فاهللا خري حافظا وهو أرحم الرامحني " 
والراحة من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غالل فـإذا           ،   وبعد االستقرار من املشوار   

 ! ومل جيدوا يف رحاهلم غالال، ن فيها بضاعتهم اليت ذهبوا يشترون اهم جيدو
يا أبانا منع منا    : فلما عادوا قالوا  . إمنا وضع هلم بضاعتهم يف رحاهلم     ،   إن يوسف مل يعطهم قمحا    

وكان هذا بعـض  ، وكان ذلك ليضطرهم إىل العودة بأخيهم . وفتحوا رحاهلم فوجدوا بضاعتهم   ،  الكيل
 . يهم أن يأخذوهالدرس الذي عل

 على أية حال لقد اختذوا من رد بضاعتهم إليهم دليال على أم غري باغني فيما يطلبـون مـن                   
 : استصحاب أخيهم وال ظاملني

  ..  " هذه بضاعتنا ردت إلينا. يا أبانا ما نبغى: قالوا " 
 : مث أخذوا حيرجونه بالتلويح له مبصلحة أهلهم احليوية يف احلصول على الطعام

  ..  " ومنري أهلنا " 
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  .. ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيهم،  واملرية الزاد
  ..  " وحنفظ أخانا " 

 :  ويرغبونه بزيادة الكيل ألخيهم
  ..  " ونزداد كيل بعري " 

 :  وهو ميسور هلم حني يرافقهم
  ..  " ذلك كيل يسري " 

كان يعطي كـل واحـد     - يه السالم عل - أن يوسف  " ونزداد كيل بعري  :  "  ويبدو من قوهلم  
وكان ذلك من احلكمة يف سنوات      . ومل يكن يبيع كل مشتر ما يريد       - وهو قدر معروف   - وسق بعري 
 : كي يظل هناك قوت للجميع، اجلدب

 : ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطا؛  واستسلم الرجل على كره
  ..  " تنين به إال أن حياط بكملتأ: لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقا من اهللا: قال " 

إال إذا غلبتم على أمركم غلبا ال حيلة        ،  أن تردوا علي ولدي   ،   أي لتقسمن يل باهللا قسما يربطكم     
 : وال جتدي مدافعتكم عنه، لكم فيه

  ..  " إال أن حياط بكم " 
 : فأقسموا.  وهو كناية عن أخذ املسالك كلها عليهم

  ..  "  على ما نقول وكيلاهللا: فلما آتوه موثقهم قال " 
 .  زيادة يف التوكيد والتذكري

 :  وبعد هذا املوثق جعل الرجل يوصيهم مبا خطر له يف رحلتهم القادمة ومعهم الصغري العزيز
وما أغين عنكم من اهللا     . يا بين ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة          : وقال " 
  ..  " وعليه فليتوكل املتوكلون، وكلتعليه ت، إن احلكم إال هللا. من شيء

  : - عليه السالم -  ونقف هنا أمام قول يعقوب
  ..  " إن احلكم إال هللا " 
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.  وواضح من سياق القول أنه يعين هنا حكم اهللا القدري القهري الذي ال مفر منه وال فكـاك                 
 . وقضاءه اإلهلي الذي جيري به قدره فال ميلك الناس فيه ألنفسهم شيئا

 .  وهذا هو اإلميان بالقدر خريه وشره
وإىل جانبـه حكـم اهللا       ..  وحكم اهللا القدري ميضي يف الناس على غري إرادة منهم وال اختيار           

وهـذا   .. وهو احلكم الشرعي املتمثل يف األوامر والنواهي      . الذي ينفذه الناس عن رضى منهم واختيار      
هو أن الناس ينفذونه خمتـارين أو  : باختالف واحد، شأنه شأن حكمه القدري . كذلك ال يكون إال اهللا    

ولكن . فيترتب على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه يف حيام يف الدنيا ويف جزائهم يف اآلخرة              . ال ينفذونه 
  .. الناس ال يكونون مسلمني حىت خيتاروا حكم اهللا هذا وينفذوه فعال راضني

 : ونفذوا وصية أبيهم،  وسار الركب
إال حاجـة يف   - ما كان يغين عنهم من اهللا من شـيء ، خلوا من حيث أمرهم أبوهم    وملا د  " 

  ..  " ولكن أكثر الناس ال يعلمون، وإنه لذو علم ملا علمناه - نفس يعقوب قضاها
ال تدخلوا من باب واحد وادخلـوا مـن أبـواب           : مل قال هلم أبوهم   ؟   فيم كانت هذه الوصية   

 ؟ متفرقة
بل ضد ما يقتضيه السياق القرآين    ،  بال ضرورة ،  سري يف هذا وتبدى وتعيد     تضرب الروايات والتفا  

إال حاجـة يف نفـس       - ولكنه قال فقط  . فلو كان السياق حيب أن يكشف عن السبب لقال        . احلكيم
واجلـو  . احتفاظا باجلو الـذي أراده    ،  فينبغي أن يقف املفسرون عند ماأراده السياق       - يعقوب قضاها 

ويرى يف دخوهلم من أبواب متفرقة اتقاء هلذا الشيء مع تسليمه بأنه            ،  شيئا عليهم يوحي بأنه كان خيشى     
وحاجـة  ،  إمنا هو خاطر شعر به    . واالعتماد كله عليه  ،  فاحلكم كله إليه  . ال يغين عنهم من اهللا من شيء      

 . فقد علمه اهللا هذا فتعلم. وهو على علم بأن إرادة اهللا نافذة، يف نفسه قضاها بالوصية
  ..  " كن أكثر الناس ال يعلمونول " 

. أو هي غرية امللك من كثرم وفتوم      ،   مث ليكن هذا الشيء الذي كان خيشاه هو العني احلاسدة         
سوى أن جيـد الـرواة      . أو كائنا ما كان فهو ال يزيد شيئا يف املوضوع         . أو هو تتبع قطاع الطريق هلم     

مما يذهب باجلو القرآين كلـه يف كثـرة         ،  ىل قال وقيل  واملفسرون بابا للخروج عن اجلو القرآين املؤثر إ       
 ! األحايني
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لنلتقي بإخوة يوسف يف املشهد التـايل بعـد         ،   فلنطو حنن الوصية والرحلة كما طواها السياق      
 : الوصول

|     |     | 
  " فال تبتئس مبا كانوا يعملون    ،  إين أنا أخوك  : قال. وملا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه       " 

 .. 
ودعوتـه ألن  ؛ وإطالعه على أنه أخـوه ،   وجند السياق هنا يعجل بضم يوسف ألخيه يف املأوى        

وهي ذكرى ال بد كان يبتئس هلا الصـغري كلمـا           ،  يترك من خاطره ذكرى ما فعله إخوته به من قبل         
 . فما كان ميكن أن تكون مكتومة عنه يف وسطه يف أرض كنعان. علمها من البيت الذي كان يعيش فيه

ولكـن  . بينما الطبيعي واملفهوم أن هذا مل حيدث فور دخوهلم على يوسف          ،  يعجل السياق ذا   
، ولكن هذا وال شك كان أول خاطر ساور يوسف عند دخـوهلم عليـه        . بعد أن اختلى يوسف بأخيه    

 . بعد الفراق الطويل، وعند رؤيته ألخيه
دقائق التعبري يف هذا الكتـاب      وهذه من   .  ومن مث جعله السياق أول عمل ألنه كان أول خاطر         

 ! العجيب
ليعرض مشهد الرحيـل    ،  وما دار فيها بني يوسف وإخوته     ،  ويطوي السياق كذلك فترة الضيافة    

، ريثما يتلقى إخوته درسا أو دروسا ضـرورية هلـم         ،  فنطلع على تدبري يوسف ليحتفظ بأخيه     . األخري
 : وضرورية للناس يف كل زمان ومكان

أيتـها العـري إنكـم      : مث أذن مـؤذن   ؛  هم جعل السقاية يف رحل أخيه     فلما جهزهم جبهاز   " 
، وملن جاء به محل بعري    ،  نفقد صواع امللك  : قالوا؟  ماذا تفقدون  - وأقبلوا عليهم  - قالوا. لسارقون

فما جـزاؤه   : قالوا. وما كنا سارقني  ،  تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض       : قالوا. وأنا به زعيم  
فبدأ بأوعيتهم  . كذلك جنزي الظاملني  ،  جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه      : قالوا؟  نيإن كنتم كاذب  

ما كان ليأخذ أخاه يف ديـن       ،  كذلك كدنا ليوسف   - قبل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيه       
إن يسرق فقـد    : قالوا - نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم        ،  إال أن يشاء اهللا   ،  امللك

واهللا أعلـم مبـا     . أنتم شر مكانا  : قال. فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم      . ن قبل سرق أخ له م   
: قـال . إنا نراك من احملسنني   ،  فخذ أحدنا مكانه  ،  يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبريا       : قالوا. تصفون

  ..  " إنا إذن لظاملون. معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده
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كأشد ما تكون املشـاهد حيويـة   ، افل باحلركات واالنفعاالت واملفاجآتح،   وهو مشهد مثري  
 . غري أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبري القرآين هذا العرض احلي األخاذ، وحركة وانفعاال

إـا كانـت    : وقيـل  - وهي عادة من الذهب    -  فمن وراء الستار يدس يوسف كأس امللك      
لندرته وعزته يف   ،  لداخل اوف من الناحية األخرى يف كيل القمح       ويستخدم قعرها ا  ،  تستخدم للشراب 

 . تنفيذا لتدبري خاص أهلمه اهللا له وسنعلمه بعد قليل، يدسها يف الرحل املخصص ألخيه. تلك ااعة
 : وهم منصرفون، يف صيغة إعالن عام،  مث ينادي مناد بصوت مرتفع

  ..  " أيتها العري إنكم لسارقون " 
وهم أبناء يعقوب بن إسـحاق بـن         -  إخوة يوسف هلذا النداء الذي يتهمهم بالسرقة        ويرتاع

 : فيعودون أدراجهم يتبينون األمر املريب - إبراهيم
  " . ؟ ماذا تفقدون - وأقبلوا عليهم - قالوا " 

 : أو احلراس ومنهم هذا الذي أذاع باإلعالن،  قال الغلمان الذين يتولون جتهيز الرحال
  ..  " نفقد صواع امللك: اقالو " 

 : وهي مكافأة مثينة يف هذه الظروف.  وأعلن املؤذن أن هناك مكافأة ملن حيضره متطوعا
 . أي كفيل ..  " وأنا به زعيم " من القمح العزيز " وملن جاء به محل بعري " 

ذا الفسـاد  وما جاءوا ليسرقوا وليجترحوا ه، فهم مل يسرقوا  ،   ولكن القوم مستيقنون من براءم    
 : فهم يقسمون واثقني، الذي خيلخل الثقة والعالقات يف اتمعات

  ..  " تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض: قالوا " 
  ..  فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا ال جنترح هذا

 . أصال فما يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع ..  " وما كنا سارقني " 
 : لمان أو احلراس قال الغ

  "  .. ؟ فما جزاؤه إن كنتم كاذبني " 
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أن يؤخـذ   : فقد كان املتبع يف دين يعقوب     .  وهنا ينكشف طرف التدبري الذي أهلمه اهللا يوسف       
فقد ارتضوا  ،  وملا كان أخوة يوسف موقنني بالرباءة     . السارق رهينة أو أسريا أو رقيقا يف مقابل ما يسرق         

 : ذلك ليتم تدبري اهللا ليوسف وأخيه.  أنه سارقحتكيم شريعتهم فيمن يظهر
  ..  " كذلك جنزي الظاملني. جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه: قالوا " 

 . والسارق من الظاملني.  وهذه هي شريعتنا حنكمها يف السارق
وأرشدته حصـافته إىل أن     . فأمر بالتفتيش . كل هذا احلوار كان على منظر ومسمع من يوسف        

 : كي ال يثري شبهة يف نتيجة التفتيش. حاهلم قبل رحل أخيهيبدأ بر
 !  " فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيه " 

، احلـالفني ،   ويدعنا السياق نتصور الدهشة باملفاجأة العنيفة ألبناء يعقوب املـوقنني بـرباءم           
يال على الصورة اليت تكمل رسـم املشـهد         بل يتركه يتماله اخل   ،  فال يذكر شيئا عن هذا     .. املتحدين
 : ريثما يفيق النظارة وأبناء يعقوب مما هم فيه، بينما يأخذ يف التعقيب ببعض مرامي القصة .. بانفعاالته
  ..  " كذلك كدنا ليوسف " 

 .  أي كذلك دبرنا له هذا التدبري الدقيق
  ..  " ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك " 

دون أن  ،  إمنا كان يعاقب السارق على سـرقته      ،   امللك ما متكن من أخذ أخيه       فلو حكم شريعة  
وهذا هو تدبري اهللا الدي أهلم يوسـف        . يستويل على أخيه كما استوىل عليه بتحكيم إخوته لدينهم هم         

وإن كان الشر قـد     . والكيد يطلق على التدبري يف اخلفاء للخري أو للشر سواء         . وهو كيد اهللا له   . أسبابه
 - وهو سوء . وظاهر األمر هنا أنه شر حيل بأخيه وهو شر حيل بإخوته إلحراجهم أمام أبيه             .  عليه غلب

وهو مـن دقـائق     . فلهذا اختار تسميته كيدا على إمجال اللفظ وباإلملاع إىل ظاهره         . ألبيه - ولو مؤقتا 
 . التعبري

   .. " إال أن يشاء اهللا ..  "  " ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك " 
 .  فيدبر مثل هذا التدبري الذي رأيناه

 :  ويتضمن التعقيب اإلشارة إىل ما ناله يوسف من رفعة
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  ..  " نرفع درجات من نشاء " 
 : مع التنبيه إىل أن علم اهللا هو األعلى،  وإىل ما ناله من علم

  ..  " وفوق كل ذي علم عليم " 
 .  وهو احتراس لطيف دقيق

 : تعبري القرآين الدقيق العميق وال بد أن نقف أمام ال
  ..  .. .  " ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك .. كذلك كدنا ليوسف " 

نظام : إنه يعين  .. حتديدا دقيقا  - يف هذا املوضع   - "  الدين "  إن هذا النص حيدد مدلول كلمة     
إمنا هذا  .  جزاء سرقته  فإن نظام امللك وشرعه ما كان جيعل عقوبة السارق هو أخذه يف            .. امللك وشرعه 

فطبقهـا  ؛ وقد ارتضى إخوة يوسف حتكيم نظامهم هـم وشـريعتهم     . كان نظام يعقوب وشريعة دينه    
 " وعرب القرآن الكرمي عن النظام والشريعة بأا       .. يوسف عليهم عندما وجد صواع امللك يف رحل أخيه        

  "  .. الدين
سـواء  . لية القرن العشرين عن الناس مجيعا      هذا املدلول القرآين الواضح هو الذي يغيب يف جاه        

 ! منهم من يدعون أنفسهم مسلمني وغريهم من اجلاهلني
ويعدون كل من يعتقد يف وحدانية اهللا        .. على االعتقاد والشعائر   " الدين "  إم يقصرون مدلول  

 ائر املكتوبة ويؤدي الشع ؛  وصدق رسوله ويؤمن مبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره          
مهما تكن دينونته بالطاعة واخلضوع وإقراره باحلاكمية لغري اهللا من األرباب            " دين اهللا  " داخال يف .. . 

. بانه نظام امللـك وشـريعته      " دين امللك  " بينما النص القرآين هنا حيدد مدلول      .. املتفرقة يف األرض  
  .. فهو نظامه وشريعته " دين اهللا " وكذلك

قد هزل وانكمش حىت صار ال يعين يف تصور اجلمـاهري اجلاهليـة إال               " دين اهللا  "  إن مدلول 
ولكنه مل يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إىل حممد عليهم صلوات                .. االعتقاد والشعائر 

 . اهللا وسالمه أمجعني
 - وإفـراده .  غريه ورفض ما يشرعه  ،  بالتزام ما شرعه  ؛  الدينونة هللا وحده  :  لقد كان يعين دائما   

أي : وتقرير ربوبيتـه وحـده للنـاس      ؛  باأللوهية يف األرض مثل إفراده باأللوهية يف السماء        - سبحانه
 " ومن هـم يف    " اهللا " وكان مفرق الطريق دائما بني من هم يف دين        . حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره   
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أو . خرين يدينون لنظام امللك وشـرعه     وأن اآل ،  أن األولني يدينون لنظام اهللا وشرعه وحده       " دين امللك 
 ! ويدينون لغري اهللا يف النظام والشرائع، يشركون فيدينون هللا يف االعتقاد والشعائر

 . ومن بديهيات العقيدة اإلسالمية متاما،  وهذا من املعلوم من الدين بالضرورة
وهم  " دين اهللا  " كلمة وبعض املترفقني بالناس اليوم يتلمسون هلم عذرا يف أم جيهلون مدلول            

وأن جهلـهم هـذا    " . الـدين  " من مث ال يصرون وال حياولون حتكيم شريعة اهللا وحدها بوصفها هي 
 ! مبدلول الدين يعفيهم من أن يكونوا جاهليني مشركني

 !  وأنا ال أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء حبقيقة هذا الدين جيعلهم يف دائرة هذا الدين
؟ فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقني هلا        . قيقة فرع عن معرفتها    إن االعتقاد حب  

 ؟ وكيف حيسبون من أهلها وهم ال يعرفون ابتداء مدلوهلا
ويلقـي بتبعـام    ؛  أو خيفف عنهم العذاب فيها    ،   إن هذا اجلهل قد يعفيهم من حساب اآلخرة       

ولكن هذه مسألة غيبية متروك      .. وهم يعرفوا وأوزارهم على كاهل من ال يعلموم حقيقة هذا الدين          
وليس هو الذي يعنينا    . واجلدل يف اجلزاء األخروي ألهل اجلاهلية عامة ليس وراءه كبري طائل          ،  أمرها هللا 

 ! حنن البشر الذين ندعو إىل اإلسالم يف األرض
فدين اهللا  . اهللا قطعا إنه ليس دين     ..  إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم          

 " . دين اهللا  " فمن كان يف نظام اهللا وشرعه فهو يف       . هو نظامه وشرعه وفق النصوص القرآنية الصرحية      
 . وال جدال يف هذا " . دين امللك " ومن كان يف نظام امللك وشرعه فهو يف

 هنا وارد علـى     ألن اجلهل . والذين جيهلون مدلول الدين ال ميكن أن يكونوا معتقدين ذا الدين          
واجلاهل حبقيقة هذا الدين األساسية ال ميكن عقال وواقعا أن يكون معتقدا            . أصل حقيقة الدين األساسية   

  .. وهذه بديهية .. إذ االعتقاد فرع عن اإلدراك واملعرفة. به
وحنـاول أن   ،  ونتلمس هلم املعـاذير    - وهم يف غري دين اهللا     -  وخري لنا من أن ندافع عن الناس      

 !  .. ون أرحم م من اهللا الذي يقرر مدلول دينه وحدودهنك
أو  .. ليدخلوا فيـه   " دين اهللا  "  خري لنا من هذا كله أن نشرع يف تعريف الناس حقيقة مدلول           

  .. يرفضوه
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الذين ،  خري لنا ألنه يعفينا من تبعة ضالل هؤالء اجلاهلني ذا الدين           ..  هذا خري لنا وللناس أيضا    
وأم يف   - وخري للناس ألن مواجهتهم حبقيقة ما هم عليه        .. هم به عدم اعتناقه يف احلقيقة     ينشأ عن جهل  

ومن دين امللك إىل ديـن      ،  قد زهم هزة خترجهم من اجلاهلية إىل اإلسالم        - دين امللك ال يف دين اهللا     
 ! اهللا

 إىل اهللا يف    وكذلك ينبغي أن يفعل الـدعاة      - عليهم صلوات اهللا وسالمه    -  كذلك فعل الرسل  
  .. مواجهة اجلاهلية يف كل زمان ومكان

نعود إليهم وقد حرك احلرج الذي يالقونـه        .  مث نعود إىل إخوة يوسف بعد هذا التعقيب القصري        
وينفوا ،  فإذا هم يتنصلون من نقيصة السرقة     ،  وعلى يوسف من قبله   ،  كوامن حقدهم على أخي يوسف    

 : ناء يعقوبويلقوا على هذا الفرع من أب، عنهم
 !  " إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل: قالوا " 

وتنطلق الروايات والتفاسري تبحث عن مصداق قوهلم هذا         ..  إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل       
وكأم ال ميكـن أن     ؛  كأم مل يكذبوا قبل ذلك على أبيهم يف يوسف        . يف تعالت وحكايات وأساطري   

وإرواء حلقـدهم   ،  وتربؤا من يوسف وأخيه السارق    ،  ة اليت حترجهم  يكذبوا على عزيز مصر دفعا للتهم     
 ! القدمي على يوسف وأخيه

 !  لقد قذفوا ا يوسف وأخاه
  ..  " فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم " 

إمنا قـال   . وهو يعلم براءته وبراءة أخيه    . ومل يبد تأثره منها   ،   أسر هذه الفعلة وحفظها يف نفسه     
 : هلم

  ..  " م شر مكاناأنت " 
 . وهي حقيقة ال شتمة -  يعين أنكم ذا القذف شر مكانا عند اهللا من املقذوف

وأراد بذلك قطع اجلدل يف االـام الـذي         . وحبقيقة ما تقولون   ..  " واهللا أعلم مبا تصفون    " 
 !  .. وال دخل له باملوضوع، أطلقوه

:  " عادوا إىل املوثق الذي أخذه عليهم أبوهم      . ه وعندئذ عادوا إىل املوقف احملرج الذي وقعوا في       
ويعرضون ،  الشيخ الكبري ،  فراحوا يسترمحون يوسف باسم والد الفىت      ..  " لتأتنين به إال أن حياط بكم     
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ويستعينون يف رجائـه بتـذكريه بإحسـانه        ؛  أن يأخذ بداله واحد منهم إن مل يكن مطلقه خلاطر أبيه          
 : وصالحه وبره لعله يلني

 :  " إنا نراك من احملسنني، فخذ أحدنا مكانه، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبريا: واقال " 
وكان يريد أن يشوقهم إىل املفاجأة اليت يعـدها         .  ولكن يوسف كان يريد أن يلقي عليهم درسا       

 : ليكون وقعها أعمق وأشد أثرا يف النفوس! هلم ولوالده وللجميع
  ..  " إنا إذن لظاملون.  من وجدنا متاعنا عندهمعاذ اهللا أن نأخذ إال: قال " 

فعـرب أدق   . ألنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق      .  ومل يقل معاذ اهللا أن نأخذ بريئا جبريرة سارق        
 : )1(تعبري حيكيه السياق هنا باللغة العربية بدقة 

زيـادة يف اللفـظ     وهي احلقيقة الواقعة دون      " معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده         " 
  .. حتقق االام أو تنفيه

  ..  " إنا إذن لظاملون " 
  ..  وما نريد أن نكون ظاملني

فانسـحبوا  ،  وعرفوا أن ال جدوى بعدها من الرجـاء       .  وكانت هي الكلمة األخرية يف املوقف     
 . أمام أبيهم حني يرجعون، يفكرون يف موقفهم احملرج

|     |     | 
 + يتا اسفَلَم               نِثقًا موكُم ملَيذَ عأَخ قَد اكُمواْ أَنَّ أَبلَمعت أَلَم مها قَالَ كَِبريِجيواْ نلَصخ هواْ ِمنأَس

    وهِلي و اللّه كُمحي أْذَنَ ِلي أَِبي أَوي ىتح ضاَألر حرأَب فَلَن فوسِفي ي مطتا فَرلُ مِمن قَباللِّه و  ـريخ 
  اِكِمنيـا                   80الْحـا كُنما ونِلما عا ِإالَّ ِبمنِهدا شمو قرس كنا ِإنَّ ابانا أَبفَقُولُواْ ي واْ ِإلَى أَِبيكُمِجعار 

 اِفِظنيِب حي81ِللْغا ِفيهلْنالَِّتي أَقْب رالِْعيا وا ِفيهةَ الَِّتي كُنيأَِل الْقَراساِدقُونَ  وا لَصِإن82ا و  
                 ِليمالْع وه ها ِإنِميعج ِني ِبِهمأِْتيأَن ي ى اللّهسِميلٌ عج ربا فَصرأَم كُمأَنفُس لَكُم لَتولْ سقَالَ ب

 ِكيم83الْح  

                                                 
واملفهوم أنه كان خياطبهم باملصرية فيعرفوا      . ه واللغة املصرية القدمية لغة وسطه      كان يوسف يتكلم العربية لغة أهل      )1(

 . أو تترجم هلم
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 قَالُواْ تـاهللا  84ن الْحزِن فَهو كَِظيم وتولَّى عنهم وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسف وابيضت عيناه مِ      
           اِلِكنيالْه كُونَ ِمنت ا أَوضركُونَ حى تتح فوسي ذْكُرأُ تفْتِني ِإلَى اللِّه        85تزحثِّي وكُو با أَشمقَالَ ِإن 

حسسواْ ِمن يوسف وأَِخيِه والَ تيأَسواْ ِمـن روِح          يا بِني اذْهبواْ فَت    86وأَعلَم ِمن اللِّه ما الَ تعلَمونَ       
  87اللِّه ِإنه الَ ييأَس ِمن روِح اللِّه ِإالَّ الْقَوم الْكَاِفرونَ 

           اعا ِبِبضِجئْنو را الضلَنأَها ونسم ِزيزا الْعها أَيِه قَالُواْ يلَيلُواْ عخا دلَ     فَلَما الْكَيِف لَناٍة فَأَوجزٍة م
       ِقنيدصتِزي الْمجي آ ِإنَّ اللّهنلَيع قدصت88و             مأَِخيـِه ِإذْ أَنـتو ـفوسم ِبيلْتا فَعم متِلملْ عقَالَ ه 

 قَد من اللّه علَينا ِإنه مـن يتـِق           قَالُواْ أَِإنك لَأَنت يوسف قَالَ أَناْ يوسف وهـذَا أَِخي         89جاِهلُونَ  
        ِسِننيحالْم رأَج ِضيعالَ ي فَِإنَّ اللّه ِبرِيص90و    ـاِطِئنيا لَخِإن كُنا ونلَيع اللّه كآثَر اللِّه لَقَد91 قَالُواْ ت 

        و لَكُم اللّه ِفرغي موالْي كُملَيع يبثْرقَالَ الَ ت    اِحِمنيالر محأَر و92ه      ـذَا فَـأَلْقُوهواْ ِبقَِميِصي هباذْه 
 ِعنيمأَج ِلكُموِني ِبأَهأْتا وِصريأِْت بِه أَِبي يجلَى و93ع  

 تاللِّه ِإنك لَِفي     قَالُواْ 94ولَما فَصلَِت الِْعري قَالَ أَبوهم ِإني لَأَِجد ِريح يوسف لَوالَ أَن تفَندوِن             
 فَلَما أَن جاء الْبِشري أَلْقَاه علَى وجِهِه فَارتد بِصريا قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم ِإني أَعلَم ِمن                 95ضالَِلك الْقَِدِمي   

 قَالَ سوف أَستغِفر لَكُـم      97ا كُنا خاِطِئني     قَالُواْ يا أَبانا استغِفر لَنا ذُنوبنا ِإن       96اللِّه ما الَ تعلَمونَ     
 ِحيمالر فُورالْغ وه هِإن يب98ر  

               آِمِنني اء اللّهِإن ش رلُواْ ِمصخقَالَ ادِه ويوِه أَبى ِإلَيآو فوسلَى يلُواْ عخا دِه   99فَلَميوأَب فَعرو 
  خِش ورلَى الْعع                  قَـدـا وقي حبا رلَهعج لُ قَدِمن قَب اييؤأِْويلُ رـذَا تِت ها أَبقَالَ يا ودجس واْ لَهر

أَحسن بي ِإذْ أَخرجِني ِمن السجِن وجاء ِبكُم من الْبدِو ِمن بعِد أَن نزغَ الشيطَانُ بيِني وبين ِإخـوِتي      
  100ربي لَِطيف لِّما يشاء ِإنه هو الْعِليم الْحِكيم ِإنَّ 

رب قَد آتيتِني ِمن الْملِْك وعلَّمتِني ِمن تأِْويِل اَألحاِديِث فَاِطر السماواِت واَألرِض أَنت وِليي              
  _101ي ِبالصاِلِحني ِفي الدنيا واآلِخرِة توفَِّني مسِلما وأَلِْحقِْن

|     |     | 
وعقـدوا جملسـا    ،  فانصرفوا مـن عنـده    ،  يئس إخوة يوسف من حماولة ختليص أخيهم الصغري       

إمنا يثبـت آخرهـا     . والسياق ال يذكر أقواهلم مجيعا    . وهم هنا يف هذا املشهد يتناجون     . يتشاورون فيه 
 : الذي يكشف عما انتهوا إليه
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أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من         : قال كبريهم . صوا جنيا فلما أستيأسوا منه خل    " 
وهو خـري   ،  أو حيكم اهللا يل   ،  فلن أبرح االرض حىت يأذن يل أيب      ؟  اهللا ومن قبل ما فرطتم يف يوسف      

وما كنا للغيب   ،  وما شهدنا إال مبا علمنا    ،  يا أبانا إن ابنك سرق    : ارجعوا إىل أبيكم فقولوا   . احلاكمني
  ..  " وإنا لصادقون، واسأل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها. حافظني

ويقرن . كما يذكرهم بتفريطهم يف يوسف من قبل      ،   إن كبريهم ليذكرهم باملوثق املأخوذ عليهم     
أو ،  إال أن يأذن له أبـوه     ،  وأال يواجه أباه  ،  أال يربح مصر  : مث يرتب عليهما قراره اجلازم    ،  هذه إىل تلك  

 . فيخضع له وينصاع، ي اهللا له حبكميقض
. فأخذ مبـا سـرق  ، أما هم فقد طلب إليهم أن يرجعوا إىل أبيهم فيخربوه صراحة بأن ابنه سرق  

فهـم غـري    ،  وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر ال يعلمونه       ،  أما إن كان بريئا   . ذلك ما علموه شهدوا به    
ومـا  ، فذلك كان غيبا بالنسبة إليهم، ث ما حدثكما أم مل يكونوا يتوقعون أن حيد    . موكلني بالغيب 

وهـي عاصـمة     - وإن كان يف شك من قوهلم فليسأل أهل القرية اليت كانوا فيها           . هم حبافظني للغيب  
فالقوافل ،  فهم مل يكونوا وحدهم   ،  وليسأل القافلة اليت كانوا فيها     - والقرية اسم للمدينة الكبرية    - مصر

  .. الغلة يف السنني العجافالكثرية كانت ترد مصر لتمتار 
|     |     | 

وقد أفضوا إليـه بالنبـأ      ،  حىت يقفهم يف مشهد أمام أبيهم املفجوع      ،  ويطوي السياق الطريق م   
ولكن وراءه أمال مل ينقطع يف اهللا أن يرد عليـه           . شجيا وجيعا ،  فال نسمع إال رده قصريا سريعا     . الفظيع
وإنه ألمل عجيـب يف     . بريهم الذي أقسم أال يربح حىت حيكم اهللا له        أو أوالده الثالثة مبا فيهم ك     ،  ولديه

 : ذلك القلب الوجيع
عسى اهللا أن يأتيين م مجيعا إنه هو العليم         ،  فصرب مجيل ،  بل سولت لكم أنفسكم أمرا    : قال " 
  ..  " احلكيم

 يف هذه   ولكنه. كلمته ذاا يوم فقد يوسف     ..  " فصرب مجيل ،  بل سولت لكم أنفسكم أمرا     " 
إنه هـو   ..  " املرة يضيف إليها هذا األمل أن يرد اهللا عليه يوسف وأخاه فريد ابنه اآلخر املتخلف هناك        

ويأيت بكل أمـر يف     ،  ويعلم ما وراء هذه األحداث واالمتحانات     ،  الذي يعلم حاله   ..  " العليم احلكيم 
 . عندما تتحقق حكمته يف ترتيب األسباب والنتائج، وقته املناسب
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، واالتصال الوثيق بـه   ،  إنه الرجاء يف اهللا   ؟   هذا الشعاع من أين جاء إىل قلب هذا الرجل الشيخ         
فيصبح عندها أصـدق  ، ذلك الشعور الذي يتجلى يف قلوب الصفوة املختارة . والشعور بوجوده ورمحته  

 . وأعمق من الواقع احملسوس الذي تلمسه األيدي وتراه األبصار
  ..  " وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم!  أسفا على يوسفيا: وتوىل عنهم وقال " 

ال تشاركه هذه القلوب    ،  وحيد مبصابه ،  حيس أنه منفرد مه   .  وهي صورة مؤثرة للوالد املفجوع    
ومل ون  ،  الذي مل ينسه  . يوسف. يندب فجيعته يف ولده احلبيب    ،  فينفرد يف معزل  ،  اليت حوله وال جتاوبه   
 : ذي تذكره به نكبته اجلديدة يف أخيه األصغر فتغلبه على صربه اجلميلوال، من مصيبته السنون

  "  .. ! يا أسفا على يوسف " 
 :  ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم يف أعصابه حىت تبيض عيناه حزنا وكمدا

  ..  " وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم " 
وأن يلسع قلوم حنينه ليوسف وحزنه عليـه ذلـك           ، ويبلغ احلقد بقلوب بنيه أال يرمحوا ما به       

بل يريدون ليطمسوا يف قلبـه      ،  وال يعللونه بالرجاء  ،  وال يعزونه ،  فال يسرون عنه  ،  احلزن الكامد الكظيم  
 : الشعاع األخري

  "  .. ! تاهللا تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضا أو تكون من اهلالكني: قالوا " 
حىت تذوب حزنا أو    ،  ويهدك احلزن عليه  ،  هللا تظل تذكر يوسف   تا.  وهي كلمة حانقة مستنكرة   

 ! فيوسف ميئوس منه قد ذهب ولن يعود. لك أسى بال جدوى
وهو على صلة بربـه غـري       ،  فهو ال يشكو ألحد من خلقه     ،  ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه لربه     

 : ويعلم من حقيقته ما ال يعلمون، صلتهم
 .  " وأعلم من اهللا ما ال تعلمون،  إىل اهللا وحزين)1(إمنا أشكو بثي : قال " 

كما تتجلـى هـذه     ؛   ويف هذه الكلمات يتجلى الشعور حبقيقة األلوهية يف هذا القلب املوصول          
 . وألالئها الباهر، احلقيقة ذاا جبالهلا الغامر

                                                 
 .  مهي ومصيبيت)1(
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فضال وهذا املدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته         ،   إن هذا الواقع الظاهر امليئس من يوسف      
إن  .. واستنكار بنيه هلذا التطلع بعد هذا األمد الطويل يف وجه هذا الواقع الثقيـل             ،  على عودته إىل أبيه   

فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما ال يعلم هؤالء           . هذا كله ال يؤثر شيئا يف شعور الرجل الصاحل بربه         
 ! احملجوبون عن تلك احلقيقة بذلك الواقع الصغري املنظور

معرفة التجلي والشهود ومالبسة    . ومعرفته سبحانه هذا اللون من املعرفة     ،  ذه قيمة اإلميان باهللا    وه
 . وإدراك شأن األلوهية مع العبيد الصاحلني، ومالمسة رمحته ورعايته، قدرته وقدره

جتلو هذه احلقيقة مبا ال متلك كلماتنا حنـن          " وأعلم من اهللا ما ال تعلمون     :  "  إن هذه الكلمات  
فيدرك ماذا تعين هذه الكلمات يف نفس العبـد الصـاحل           ،  وتعرض مذاقا يعرفه من ذاق مثله     . أن جتلوها 
  .. يعقوب

إال أن يتعمـق اللمـس       - مهما بلغـت   -  والقلب الذي ذاق هذا املذاق ال تبلغ الشدائد منه        
 ! واملشاهدة واملذاق

ع ما بيننا وبينه له يعلمـه سـبحانه         وند،  ولكننا حنمد اهللا على فضله يف هذا      . وال منلك أن نزيد   
  .. ويراه

فإن ،  يف العثور عليهما  ،  وأال ييأسوا من رمحة اهللا    ؛   مث يوجههم يعقوب إىل تلمس يوسف وأخيه      
 : رمحة اهللا واسعة وفرجه دائما منظور

إنه ال ييأس من روح     . وال تيأسوا من روح اهللا    ،  يا بين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه       " 
  ..  "  القوم الكافروناهللا إال

 ! ! !  فيا للقلب املوصول
  ..  " يا بين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه " 

. ودون يأس من اهللا وفرجـه ورمحتـه       . يف لطف وبصر وصرب على البحث     ،   حتسسوا حبواسكم 
ففيها ظل االسترواح من الكرب اخلانق مبـا ينسـم علـى            . أدق داللة وأكثر شفافية    " روح " وكلمة

 : األرواح من روح اهللا الندي
  ..  " إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون " 
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، الشاعرون بنفحاته احمليية الرخيـة    ،  الندية أرواحهم بروحه  ،   فأما املؤمنون املوصولة قلوم باهللا    
ح من ظالل   وإن املؤمن لفي رو   . واشتد م الضيق  ،  فإم ال ييأسون من روح اهللا ولو أحاط م الكرب         

  .. . وهو يف مضايق الشدة وخمانق الكروب، ويف طمأنينة من ثقته مبواله، ويف أنس من صلته بربه، إميانه
|     |     | 

وجـاءوا  ،  ونفذت منهم النقود  ،  وقد أضرت م ااعة   ،  ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة     
خلون ويف حديثهم انكسار مل يعهد يف أحـاديثم         يد .. ببضاعة رديئة هي الباقية لديهم يشترون ا الزاد       

 : وشكوى من ااعة تدل على ما فعلت م األيام، من قبل
فأوف لنـا  ، وجئنا ببضاعة مزجاة، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر : فلما دخلوا عليه قالوا    " 

  ..  " إن اهللا جيزي املتصدقني، الكيل وتصدق علينا
إىل هذا احلد من االسترحام والضيق واالنكسار ال تبقى يف نفس يوسف             وعندما يبلغ األمر م     

وحـان  ،  فقد انتهت الـدروس   . والتخفي عنهم حبقيقة شخصيته   ،  قدرة على املضي يف متثيل دور العزيز      
فيعود م إىل   ،  فإذا هو يترفق يف اإلفضاء باحلقيقة إليهم      ؛  وقت املفاجأة الكربى اليت ال ختطر هلم على بال        

 : ومل يطلع عليه أحد إال اهللا، ي البعيد الذي يعرفونه وحدهماملاض
  " ! ! ؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون: قال " 

والحت هلم مالمح وجه لعلهم مل يلتفتوا       .  ورن يف آذام صوت لعلهم يذكرون شيئا من نرباته        
 : متع يف نفوسهم خاطر من بعيدوالت. إليها وهم يرونه يف مست عزيز مصر وأته وشياته

  "  .. ؟ أئنك ألنت يوسف: قالوا " 
فاآلن تدرك قلوم وجوارحهم وآذام ظالل يوسف الصغري يف ذلـك الرجـل         ! ؟   أئنك ألنت 

  .. الكبري
إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجـر          . قد من اهللا علينا   . وهذا أخي . أنا يوسف : قال " 
  ..  " احملسنني

يعلنها هلم يوسف ويذكرهم يف إمجال مبا فعلوه بيوسف وأخيه يف دفعة            . مفاجأة عجيبة ! اجأة مف
معلال هذه املنة بالتقوى والصرب وعدل      ،  سوى أن يذكر منة اهللا عليه وعلى أخيه        .. وال يزيد  .. اجلهالة

 . اهللا يف اجلزاء
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خلزي واخلجل وهم يواجهونه    وجيللهم ا ،  أما هم فتتمثل لعيوم وقلوم صورة ما فعلوا بيوسف        
 : كرميا معهم وقد وقفوا منه موقفا غري كرمي. حليما م وقد جهلوا. حمسنا إليهم وقد أساءوا

  ..  " وإن كنا خلاطئني، تاهللا لقد آثرك اهللا علينا: قالوا " 
حللـم  وتقرير ملا يرونه من إيثار اهللا له علـيهم باملكانـة وا           ،  وإقرار بالذنب ،   اعتراف باخلطيئة 

وينجح . شيمة الرجل الكرمي  . يقابله يوسف بالصفح والعفو وإاء املوقف املخجل      . والتقوى واإلحسان 
 . إنه كان من احملسنني. يوسف يف االبتالء بالنعمة كما جنح من قبل يف االبتالء بالشدة

  ..  " وهو أرحم الرامحني، يغفر اهللا لكم. ال تثريب عليكم اليوم: قال " 
واهللا يتـوالكم   . فقد انتهى األمر من نفسي ومل تعد له جذور        . ذة لكم وال تأنيب اليوم     ال مؤاخ 

. شأن أبيه الذي ابيضت عيناه من احلزن      . مث حيول احلديث إىل شأن آخر      .. باملغفرة وهو أرحم الرامحني   
ه مـن   وما أمل جبسم  ،  معجل إىل كشف ما علق بقلبه من حزن       . معجل إىل لقائه  . فهو معجل إىل تبشريه   

 : وما أصاب بصره من كالل، ضىن
  ..  " وأتوين بأهلكم أمجعني، فألقوه على وجه أيب يأت بصريا، اذهبوا بقميصي هذا " 

واملفاجأة تصنع  . ذلك مما علمه اهللا   ؟   كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل         
 ؟ يوسف نيب رسول ويعقوب نيب رسولوما هلا ال تكون خارقة و .. يف كثري من احلاالت فعل اخلارقة

|     |     | 
حىت تنتهي مشاهدها املثرية بتأويل رؤيـا       ،  ومنذ اللحظة حنن أمام مفاجأة يف القصة بعد مفاجأة        

 . الصيب الصغري
  "  .. ! لوال أن تفندون. إين ألجد ريح يوسف: وملا فصلت العري قال أبوهم " 

 على بال أحد أن يوسف بعد يف األحياء بعـد هـذا   فما خيطر . كل شيء إال هذا   !  ريح يوسف 
 ! وأن له رحيا يشمها هذا الشيخ الكليل. األمد الطويل

لصدقتم معي ما أجـده      .. لوال أن تفندون  : لوال أن تقولوا شيخ خرف    .  إين ألجد ريح يوسف   
 . من ريح الغائب البعيد

: يقول بعض املفسرين  ؟  ومن أين فصلت  .  كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العري        
فرمبا . ولكن هذا ال داللة عليه    . وأنه شم رائحة القميص من هذا املدى البعيد       ،  إا منذ فصلت من مصر    
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واجتهت إىل حملة يعقوب على مـدى       ،  كان املقصود ملا فصلت العري عند مفارق الطرق يف أرض كنعان          
 . حمدود

. قع لنيب كيعقوب من ناحية نيب كيوسـف        وحنن ذا ال ننكر أن خارقة من اخلوارق ميكن أن ت          
ويف هذا  . كل ما هنالك أننا حنب أن نقف عند حدود مدلول النص القرآين أو رواية ذات سند صحيح                

 ! وداللة النص ال تعطي هذا املدى الذي يريده املفسرون. مل ترد رواية ذات سند صحيح
 : وا ما وجد من رائحة يوسففلم جيد،  ولكن احمليطني بيعقوب مل يكن هلم ما له عند ربه

  ..  " إنك لفي ضاللك القدمي. تاهللا: قالوا " 
 . وضاللك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي ال يعود،  يف ضاللك بيوسف

 : وتتبعها مفاجأة أخرى،  ولكن املفاجأة البعيدة تقع
  ..  " فارتد بصريا، فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه " 

ومفاجأة ارتداد البصر بعد مـا ابيضـت   . هو دليل على يوسف وقرب لقياهو.  مفاجأة القميص 
 : تلك اليت حدثهم ا من قبل فلم يفهموه. وهنا يذكر يعقوب حقيقة ما يعلمه من ربه .. عيناه

  "  .. ؟ إين أعلم من اهللا ما ال تعلمون: أمل أقل لكم: قال " 
  ..  " اطئنييا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خ: قالوا " 

وإن كان يعدهم باستغفار    ،  وأنه مل يصف هلم بعد    ،   ونلمح هنا أن يف قلب يعقوب شيء من بنيه        
 : اهللا هلم بعد أن يصفو ويسكن ويستريح

 .  " سوف استغفر لكم ريب إنه هو الغفور الرحيم: قال " 
   ..ال ختلو من إشارة إىل قلب إنساين مكلوم " سوف "  وحكاية عبارته بكلمة

|     |     | 
 : لنلتقي يف املشهد النهائي املؤثر املثري، فيطوي الزمان واملكان. وميضي السياق يف مفاجآت القصة

ورفـع  . ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمـنني      : وقال. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه       " 
، ل قد جعلها ريب حقـا هذا تأويل رؤياي من قب،  يا أبت : وقال،  وخروا له سجدا  ،  أبويه على العرش  
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من بعد أن نزغ الشيطان بـيين وبـني         ،  وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن وجاء بكم من البدو          
  ..  " إنه هو العليم احلكيم، إن ريب لطيف ملا يشاء. إخويت

. وبعد األمل والضـيق   . وبعد اليأس والقنوط  . بعد كر األعوام وانقضاء األيام    !  ويا له من مشهد   
 . وبعد الشوق املضين واحلزن الكامد واللهف الضاميء الشديد. حان واالبتالءوبعد االمت

 !  يا له من مشهد حافل باالنفعال واخلفقات والفرح والدموع
. ذلك يف ضمري الغيب وهذا يف واقـع احليـاة         :  ويا له من مشهد ختامي موصول مبطلع القصة       

 : ويوسف بني هذا كله يذكر اهللا وال ينساه
  ..  " ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني: وقال، خلوا على يوسف آوى إليه أبويهفلما د " 

وقد رفع أبويه على السرير الـذي        -  ويذكر رؤياه ويرى تأويلها بني يديه يف سجود إخوته له         
 : كما رأى األحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين - جيلس عليه
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قـد         : وقال،  وخروا له سجدا  ،  ورفع أبويه على العرش    " 

  ..  " جعلها ريب حقا
 :  مث يذكر نعمة اهللا عليه

وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيين                  " 
  ..  " وبني إخويت

 :  ويذكر لطف اهللا يف تدبريه لتحقيق مشيئته
   .. " إن ريب لطيف ملا يشاء " 

 :  حيقق مشيئته بلطف ودقة خفية ال حيسها الناس وال يشعرون ا
  ..  " إنه هو العليم احلكيم " 

 :  ذات التعبري الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه يف مطلع القصة
  ..  " إن ربك عليم حكيم " 

 .  ليتوافق البدء واخلتام حىت يف العبارات
|     |     | 
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نشهد يوسف يرتع نفسه من اللقـاء والعنـاق         ،  ار على املشهد األخري املثري    وقبل أن يسدل الست   
كل ! ليتجه إىل ربه يف تسبيح الشاكر الذاكر       .. . والرغد واألمان ،  والفرحة واالبتهاج واجلاه والسلطان   

 : أن يتوفاه ربه مسلما وأن يلحقه بالصاحلني - ويف فرحة حتقيق األحالم، وهو يف أة السلطان - دعوته
فاطر السماوات واألرض أنـت     . وعلمتين من تأويل األحاديث   ،  رب قد آتيتين من امللك     " 

  ..  " توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني. وليي يف الدنيا واآلخرة
  "  .. رب قد آتيتين من امللك " 

 . فذلك من نعمة الدنيا.  آتيتين منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله
  ..  " ألحاديثوعلمتين من تأويل ا " 

 . فذلك من نعمة العلم.  بإدراك مآالا وتعبري رؤاها
  .. نعمتك يا ريب أذكرها وأعددها

  ..  " فاطر السماوات واألرض " 
  .. ولك القدرة عليها وعلى أهلها،  بكلمتك خلقتها وبيدك أمرها

  ..  " أنت وليي يف الدنيا واآلخرة " 
  ..  فأنت الناصر واملعني

 . وهذه قدرتك. لك نعمتك رب ت
 : رب إين أسألك ما هو أبقى وأغىن.  رب إين ال أسألك سلطانا وال صحة وال ماال

  ..  " توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني " 
ويبـدو  . وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع األهل وملة اإلخـوان       ،   وهكذا يتوارى اجلاه والسلطان   

وأن يلحقه بالصاحلني   ،   ربه أن حيفظ له إسالمه حىت يتوفاه إليه        املشهد األخري مشهد عبد فرد يبتهل إىل      
 . بني يديه

  ..  إنه النجاح املطلق يف االمتحان األخري
|     |     | 
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 102ذَِلك ِمن أَنباء الْغيِب نوِحيِه ِإلَيك وما كُنت لَديِهم ِإذْ أَجمعواْ أَمرهم وهم يمكُرونَ               + 
مو       ِمِننيؤِبم تصرح لَواِس والن 103ا أَكْثَر             ـالَِمنيلِّلْع ِإالَّ ِذكْـر وٍر ِإنْ هأَج ِه ِمنلَيع مأَلُهسا تمو 

 ومـا يـؤِمن     105 وكَأَين من آيٍة ِفي السماواِت واَألرِض يمرونَ علَيها وهم عنها معِرضونَ             104
 أَفَأَِمنواْ أَن تأِْتيهم غَاِشيةٌ من عذَاِب اللِّه أَو تـأِْتيهم السـاعةُ             106أَكْثَرهم ِباللِّه ِإالَّ وهم مشِركُونَ      

  107بغتةً وهم الَ يشعرونَ 
          ِن اتماْ وٍة أَنِصريلَى بو ِإلَى اللِّه ععِبيِلي أَدـِذِه سقُلْ ه          ـاْ ِمـنـا أَنمانَ اللّـِه وحبسِني وعب

 ِرِكنيش108الْم  
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نوِحي ِإلَيِهم من أَهِل الْقُرى أَفَلَم يِسريواْ ِفي اَألرِض فَينظُـرواْ                 

      ارلَدو ِلِهمِمن قَب ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع فِقلُونَ        كَيعقَواْ أَفَالَ تات لِّلَِّذين ريِة خ109 اآلِخر    أَسيتى ِإذَا استح 
                  ـِرِمنيجِم الْمِن الْقَـوا عنأْسب درالَ ياء وشن نم يجا فَننرصن ماءهواْ جكُِذب قَد مهواْ أَنظَنلُ وسالر

110  
   كَانَ ِفي قَص لَقَد             نـيالَِّذي ب ِديقصلَـِكن تى ورفْتِديثًا يا كَانَ حاِب مِلي اَأللْبةٌ لِّأُورِعب ِصِهم

  _111يديِه وتفِْصيلَ كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَوٍم يؤِمنونَ 
|     |     | 

رنا إليها يف مقدمة احلديث عن      تلك التعقيبات اليت أش   . انتهت قصة يوسف لتبدأ التعقيبات عليها     
واجلوالت املوحية يف صفحة الكون ويف أغوار       ،  وتبدأ معها اللفتات املتنوعة واللمسات املتعددة     . السورة

فنأخذ يف استعراضها حسب ترتيبـها    . ويف الغيب اهول وراء احلاضر املعلوم     ،  النفس ويف آثار الغابرين   
 . وهو ترتيب ذوهدف معلوم. يف السياق

||     |      
وفيها أسرار مل   . مث بعث إليهم    ع    تلك القصة مل تكن متداولة بني القوم الذين نشأ فيهم حممد          

وقد سبق يف مطلع السورة قول      . وقد غربت م القرون   ،  يعلمها إال الذين المسوها من أشخاص القصة      
 : اهللا تعاىل لنبيه

وإن كنت من قبلـه ملـن       ،  القرآنحنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا           " 
  ..  " الغافلني
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 : ويعطف ختامها على مطلعها،  فها هو ذا يعقب على القصة بعد متامها
  ..  " وما كنت لديهم إذ أمجعوا أمرهم وهم ميكرون، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك " 

 إليك وآية وحيـه  ولكننا نوحيه؛  ذلك القصص الذي مضى يف السياق من الغيب الذى ال تعلمه    
وهم ميكرون ذلك املكر الـذي      ،  وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم      . أنه كان غيبا بالقياس إليك    

وهم يدبرون أمرهم بعـد     ،  وهم ميكرون بأبيهم  ،  وهم ميكرون بيوسف  . حتدثت عنه القصة يف مواضعه    
هناك من مكر بيوسـف مـن       وكذلك ما كان    . أخذ أخيه وقد خلصوا جنيا وهو من املكر مبعىن التدبري         

كل أولئك مكر ما كنـت حاضـره         .. ناحية النسوة ومن ناحية رجال احلاشية وهم يودعونه السجن        
لتحكي عنه إمنا هو الوحي الذي سيقت السورة لتثبته من بني ما تثبت من قضايا هذه العقيـدة وهـذا                    

 . وهي متناثرة يف مشاهد القصة الكثرية، الدين
|     |     | 

، واللفتات واللمسات اليت حترك القلـوب     ،  وإحياء القصص ،  كان من مقتضى ثبوت الوحي    ولقد  
. مث يسمعون منه ما يسمعون    ،  ويعرفون أحواله   ع    وهم يشهدون الرسول  ،  أن يؤمن الناس ذا القرآن    

وهم ميرون كذلك على اآليات املبثوثة يف صفحة الوجود فـال ينتبـهون             . ولكن أكثر الناس ال يؤمنون    
؟ فما الـذي ينتظرونـه    . كالذي يلوي صفحة وجهه فال يرى ما يواجهه       ،  وال يدركون مدلوهلا  ،  يهاإل

 : وعذاب اهللا قد يأخذهم بغتة وهم ال يشعرون
إن هـو إال ذكـر      ،  وما تسأهلم عليه من أجر    . مبؤمنني - ولو حرصت  - وما أكثر الناس   " 
وما يؤمن أكثرهم   .  وهم عنها معرضون   وكأي من آية يف السماوات واألرض ميرون عليها       . للعاملني

أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اهللا أو تأتيهم السـاعة بغتـة وهـم ال                . باهللا إال وهم مشركون   
  "  .. ؟ يشعرون

، رغبة يف إيصال اخلري الذي جاء بـه إلـيهم         ،  حريصا على إميان قومه     ع     ولقد كان الرسول  
اخلـبري  ،  ولكن اهللا العليم بقلوب البشـر     . الدنيا وعذاب اآلخرة  ورمحة هلم مما ينتظر املشركني من نكد        

كما  - ألم،  ينهي إليه أن حرصه على إميام لن يسوق الكثرة املشركة إىل اإلميان           ،  بطبائعهم وأحواهلم 
وال ، فهذا اإلعـراض ال يؤهلـهم لإلميـان   . ميرون على اآليات الكثرية معرضني - قال يف هذه اآليات 

 . ون بدالئله املبثوثة يف اآلفاقجيعلهم ينتفع
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، وإن شأم يف اإلعراض عنها لعجيـب ؛ وإنك لغين عن إميام فما تطلب منهم أجرا على اهلداية    
 : وهي تبذل هلم بال أجر وال مقابل

  ..  " إن هو إال ذكر للعاملني، و ما تسأهلم عليه من أجر " 
ال احتكار فيهـا    ،  وهي مبذولة للعاملني  ،  موتوجه إليها أبصارهم وبصائره   ،   تذكرهم بآيات اهللا  

وال شرط هلا يعجـز     ،  فيمتاز األغنياء على الفقراء   ،  وال مثن هلا يعجز عنه أحد     ،  ألمة وال جنس وال قبيلة    
 ومائدة عامة شاملة معروضة ملن يريد     . إمنا هي ذكرى للعاملني   . عنه أحد فيمتاز القادرون على العاجزين     

 .. 
  ..  " اوات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضونوكأي من آية يف السم " 

معروضة لألبصـار  ،   واآليات الدالة على اهللا ووحدانيته وقدرته كثرية مبثوثة يف تضاعيف الكون          
وهي ناطقة  . آناء الليل وأطراف النهار   ،  ميرون عليها صباح مساء   . يف السماوات ويف األرض   . والبصائر

ولكنهم ال يروا   . موحية ختايل للقلوب والعقول   . واجه العيون واملشاعر  بارزة ت . تكاد تدعو الناس إليها   
 . وال يسمعون دعاءها وال حيسون إيقاعها العميق

. حلظة تأمل يف الظل املمدود ينقص بلطف أو يزيـد         .  وإن حلظة تأمل يف مطلع الشمس ومغيبها      
، والربعم الناعم ،   تأمل يف النبتة النامية    حلظة. والنبع الروي ،  والعني الفوارة ،  حلظة تأمل يف اخلضم الزاخر    

، والسمك السابح يف املـاء    ،  حلظة تأمل يف الطائر السابح يف الفضاء      . واحلصيد اهلشيم ،  والزهرة املتفتحة 
حلظة تأمل يف    .. وسائر احلشود واألمم من احليوان واحلشرات واهلوام      ،  والدود السارب والنمل الدائب   

حلظة واحدة يتسمع فيها القلب البشري إىل إيقاعات         ..  أو يف زمحة النهار    يف هدأة الليل  ،  صبح أو مساء  
والتأثر ،  إن حلظة واحدة لكافية الرتعاش هذا القلب بقشعريرة اإلدراك الرهيب          .. هذا الوجود العجيب  

 ! لذلك ال يؤمن األكثرون ..  " ميرون عليها وهم عنها معرضون " ولكنهم. املستجيب
فاإلميـان  . إىل قلوم  - يف صورة من صوره    - كثري منهم يتدسس الشرك   ،  ن وحىت الذين يؤمنو  

وكل اعتبار من اعتبارات    ،  اخلالص حيتاج إىل يقظة دائمة تنفي عن القلب أوال بأول كل خاجلة شيطانية            
واإلميـان اخلـالص    . خالصة له دون سواه   ،  لتكون كلها هللا  ،  هذه األرض يف كل حركة وكل تصرف      

امل يف قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فال تبقى يف القلب دينونة              حيتاج إىل حسم ك   
 : وال تبقى يف احلياة عبودية إال للموىل الواحد الذي ال راد ملا يريد، إال هللا سبحانه

  ..  " وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون " 
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مشركون سببا  . ألشياء واألشخاص  مشركون قيمة من قيم هذه األرض يف تقريرهم لألحداث وا         
مشركون يف الدينونة لقوة غري قوة اهللا من حاكم أو          . من األسباب مع قدرة اهللا يف النفع أو الضر سواء         

. مشركون يف رجاء يتعلق بغري اهللا من عباده على اإلطـالق          . موجه ال يستمد من شرع اهللا دون سواه       
مشركون يف جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن         . اسمشركون يف تضحية يشوا التطلع إىل تقدير الن       

الشـرك  :  "  ع    لذلك يقول رسول اهللا    .. مشركون يف عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه اهللا        . لغري اهللا 
 . )1( " فيكم أخفى من دبيب النمل

 : ويف األحاديث مناذج من هذا الشرك اخلفي
  " . ف بغري اهللا فقد أشركمن حل:  " من رواية ابن عمر - وحسنه -  روى الترمذي

إن الرقـى   :  "  ع    قال رسول اهللا  : قال ا  وروى أمحد وأبو داود وغريه عن ابن مسعود       
  " . والتمائم شرك

من علق متيمـة    :  "  ع    قال رسول اهللا  :  ويف مسند اإلمام أمحد من حديث عقبة بن عامر قال         
  " . فقد أشرك

أنا أغين الشـركاء عـن      : يقول اهللا :  "  ع    سول اهللا قال ر : قال - بإسناده -  وعن أيب هريرة  
  " . من عمل عمال أشرك فيه معي غريي تركته وشريكه، الشرك

إذا مجـع  :  " يقول  ع  مسعت رسول اهللا:  وروى اإلمام أمحد عن أيب سعيد ابن أيب فضالة قال         
فليطلب ثوابه من   ،   عمله هللا  من كان أشرك يف عمل    : اهللا األولني واآلخرين ليوم ال ريب فيه ينادي مناد        

  " . فإن اهللا أغىن الشركاء عن الشرك، عند غري اهللا
إن أخوف مـا    :  " قال  ع    عن حممود بن لبيد أن رسول اهللا       - بإسناده -  وروى اإلمام أمحد  

يقول اهللا تعاىل   . الرياء:  " قال؟  وما الشرك األصغر يا رسول اهللا     : قالوا " أخاف عليكم الشرك األصغر   
اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عنـدهم     : يوم القيامة إذا جاء الناس بأعماهلم     

 ؟  " من جزاء
 .  فهذا هو الشرك اخلفي الذي حيتاج إىل اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص اإلميان

                                                 
 أو  - صلى اهللا عليه وسلم      -شهدت النيب   : قال.  عن معقل بن يسار    - بإسناده   - رواه احلافظ أبو يعلى املوصلي       )1(

 . – صلى اهللا عليه وسلم -حدثين أبو بكر الصديق عن رسول اهللا : قال
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الدينونـة يف   . حليـاة وهو الدينونة لغري اهللا يف شأن من شؤون ا        ،   وهناك الشرك الواضح الظاهر   
والدينونة يف تقليد من التقاليد كاختاذ أعيـاد         - وهو نص يف الشرك ال جيادل عليه       - شرع يتحاكم إليه  

والدينونة يف زي من األزياء خيالف ما أمر اهللا به مـن السـتر              . ومواسم يشرعها الناس ومل يشرعها اهللا     
  .. ويكشف أو حيدد العورات اليت نصت شريعة اهللا أن تستر

 واألمر يف مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة اإلمث والذنب باملخالفة حني يكون طاعة وخضـوعا               
إنـه   .. وتركا لألمر الواضح الصادر من رب العبيـد       ،  ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيد      

وهـو   .. مر اهللا ألنه يدل على الدينونة لغري اهللا فيما خيالف أ        . ولكنه يكون شركا  ،  عندئذ ال يكون ذنبا   
  .. من هذه الناحية أمر خطري
 :  ومن مث يقول اهللا

  ..  " وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون " 
وتشمل غريهم على تتابع الزمان وتغـري       ،   فتنطبق على من كان يواجههم رسول اهللا يف اجلزيرة        

 . املكان
بعـد  ،  عروضة يف صفحات الوجـود     وبعد فما الذي ينتظره أولئك املعرضون عن آيات اهللا امل         

 ؟ إعراضهم عن آيات القرآن اليت ال يسألون عليها أجرا
 ؟  ماذا ينتظرون

  "  .. ؟ أو تأتيهم الساعة بغتة وهم ال يشعرون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اهللا " 
عـذاب اهللا   فإن  . وليحذروا عاقبة هذه الغفلة   ،  إليقاظهم من غفلتهم  ،   وهي ملسة قوية ملشاعرهم   

ورمبا تكـون السـاعة علـى       ،  قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم     ،  الذي ال يعلم موعده أحد    
ال متتد إليه   ،  إن الغيب موصد األبواب    .. األبواب فيطرقهم اليوم الرهيب املخيف بغتة وهم ال يشعرون        

 ؟ فكيف يأمن الغافلون، وال يدري أحد ماذا سيكون اللحظة، عني وال أذن
وكانت اآليات اليت حيفل ا الكـون       ،  و إذا كانت آيات هذا القرآن الذي حيمل دليل الرسالة          

ويشركون بـاهللا شـركا     ،  إذا كانت هذه وتلك ميرون عليها وهم عنها معرضون         .. معروضة لألنظار 
ال ينحرفـون وال    ،  ماض يف طريقه ومن اهتدى ديـه        ع    فالرسول. ظاهرا أو خفيا وهم األكثرون    

 : ثرون باملنحرفنييتأ
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ومـا أنـا مـن    ! وسـبحان اهللا ، هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين  : قل " 
 .  " املشركني
  ..  " هذه سبيلي: قل " 

 . ال عوج فيها وال شك وال شبهة،  واحدة مستقيمة
  ..  " أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين " 

ال ،  ونسري فيها على بصر وإدراك ومعرفـة      ،  نعرف طريقنا جيدا  . ور فنحن على هدى من اهللا ون     
، عما ال يليق بألوهيته    - سبحانه - نرته اهللا . فهو اليقني البصري املستنري   . وال حندس ،  خنبط وال نتحسس  

 : وننفصل وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به
  ..  " وما أنا من املشركني " 

 .  ال ظاهر الشرك وال خافيه
 . ومن مل يشأ فأنا سائر يف طريقي املستقيم، هذه طريقي فمن شاء فليتابع 

، ال بد هلم ان يعلنوا أـم أمـة وحـدهم          ،   وأصحاب الدعوة إىل اهللا ال بد هلم من هذا التميز         
وال ! ويتميزون وال خيتلطون  ،  وال يدين لقيادم  ،  وال يسلك مسلكهم  ،  يفترقون عمن ال يعتقد عقيدم    

فهذه الدعوة ال تؤدي    . وهم متميعون يف اتمع اجلاهلي    ،  و أصحاب هذا الدين إىل دينهم     يكفي أن يدع  
وأن يتميزوا بتجمـع    ؛  إنه ال بد هلم منذ اليوم األول أن يعلنوا أم شيء آخر غري اجلاهلية             ! شيئا ذا قيمة  

؛ سهم من اتمع اجلاهلي   ال بد أن مييزوا أنف     .. وعنوانه القيادة اإلسالمية  ،  خاص آصرته العقيدة املتميزة   
 ! وأن مييزوا قيادم من قيادة اتمع اجلاهلي أيضا
يذهب بكل السلطان   ،  وبقاءهم يف ظل القيادة اجلاهلية    ،   إن اندغامهم ومتيعهم يف اتمع اجلاهلي     

وبكل اجلاذبية اليت ميكـن أن تكـون        ،  وبكل األثر الذي ميكن أن تنشئه دعوم      ،  الذي حتمله عقيدم  
 . لدعوة اجلديدةل

إن جماهلا هو جمـال      ..  وهذه احلقيقة مل يكن جماهلا فقط هو الدعوة النبوية يف أوساط املشركني           
وجاهلية القرن العشـرين ال ختتلـف يف         .. هذه الدعوة كلما عادت اجلاهلية فغلبت على حياة الناس        

 الدعوة اإلسالمية علـى مـدار       ويف مالحمها املميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها       ،  مقوماا األصيلة 
 ! التاريخ
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،  والذين يظنون أم يصلون إىل شيء عن طريق التميع يف اتمع اجلاهلي واألوضاع اجلاهليـة              
هـؤالء ال   .. والتدسس الناعم من خالل تلك اتمعات ومن خالل هذه األوضاع بالدعوة إىل اإلسالم    

إن أصحاب املـذاهب اإلحلاديـة      !  .. طرق القلوب يدركون طبيعة هذه العقيدة وال كيف ينبغي أن ت        
أفال يعلن أصحاب الدعوة إىل اإلسالم عن عنوام        ! أنفسهم يكشفون عن عنوام وواجهتهم ووجهتهم     

 ؟ وسبيلهم اليت تفترق متاما عن سبيل اجلاهلية؟ وطريقهم اخلاص؟ اخلاص
|     |     | 

إن حممدا   .. ات اهللا يف األرض من مصائر السابقني      وإىل بعض آي  ،  مث لفتة إىل سنة اهللا يف رساالته      
آيـات  ،  وهذه عواقب الذين كذبوا من قبل     . ورسالته ليست بدعا من الرساالت    ،  ليس بدعا من الرسل   
 . معروضة يف األرض

أفلـم يسـريوا يف األرض      . وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القـرى            " 
  " . ؟ أفال تعقلون، ولدار اآلخرة خري للذين اتقوا،  من قبلهمفينظروا كيف كان عاقبة الذين

وحلظات االسـترجاع اخليـايل     . حىت قلوب املتجربين  .  إن النظر يف آثار الغابرين يهز القلوب      
، خيافون ويرجـون  ،  وتصورهم أحياء يروحون يف هذه األمكنة وجييئون      ؛  حلركام وسكنام وخلجام  

طواهم الفناء وانطـوت    ،  آثارهم خاوية . ال حس وال حركة   ،  ا هم ساكنون  مث إذ  .. يطمعون ويتطلعون 
ودنياهم املاثلة للعيان واملستكنة يف الضمائر      ،  معهم مشاعرهم وعواملهم وأفكارهم وحركام وسكنام     

ومـن مث يأخـذ     . إن هذه التأمالت لتهز القلب البشري هزا مهما يكن جاسيا غافال قاسيا            .. واملشاعر
 : د القوم ليوقفهم على مصارع الغابرين بني احلني واحلنيالقرآن بي

  ..  " وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القرى " 
، ال من أهل الباديـة    ،  إمنا كانوا بشرا مثلك من أهل احلاضرة      .  مل يكونوا مالئكة وال خلقا آخر     

فرسالتك ماضية على   ،  كاليف الدعوة واهلداية  وأصرب على احتمال ت    .. ليكونوا أرق حاشية وألني جانبا    
  .. سنة اهللا يف إرسال رجال من البشر نوحي إليهم

  "  .. ؟ أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم " 
وأن ،  وأن سنة اهللا الواضحة اآلثار يف آثار الغابرين سـتناهلم         ؛   فيدركوا أن مصريهم كمصريهم   

 : ذه األرض إىل ذهابعاقبتهم يف ه
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 .  " ولدار اآلخرة خري للذين اتقوا " 
 .  خري من هذه الدار اليت ليس فيها قرار

  "  .. ؟ أفال تعقلون " 
 ؟ أفال تعقلون فتؤثروا املتاع الباقي على املتاع القصري؟  فتتدبروا سنن اهللا يف الغابرين

، للحظة احلامسة اليت يتحقق فيها وعد اهللا      قبيل ا ،   مث يصور ساعات احلرج القاسية يف حياة الرسل       
 : ومتضي فيها سنته اليت ال تتخلف وال حتيد

وال يـرد   ،  فنجي من نشاء  ،  جاءهم نصرنا ،  وظنوا أم قد كذبوا   ،  حىت إذا استيأس الرسل    " 
 .  " بأسنا عن القوم ارمني
م يواجهـون الكفـر   وه، ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق يف حياة الرسل      ،   إا صورة رهيبة  

وتكر األعوام والباطـل  ،  ومتر األيام وهم يدعون فال يستجيب هلم إال قليل        . والعمى واإلصرار واجلحود  
 . واملؤمنون يف عدم القليلة وقوم الضئيلة، وكثرة أهله، يف قوته

والرسل ينتظرون الوعد فال يتحقق     . والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر    ،  إا ساعات حرجة  
ترى نفوسهم كذبتهم يف رجـاء     ؟  تراهم كذبوا  .. فتهجس يف خواطرهم اهلواجس   . م يف هذه األرض   هل

 ؟ النصر يف هذه احلياة الدنيا
ومـا  .  وما يقف الرسول هذا املوقف إال وقد بلغ الكرب واحلرج والضيق فوق ما يطيقه بشـر               

 يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم       أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا     :  " قرأت هذه اآلية واآلية األخرى    
مـا   " .. . ؟    مىت نصر اهللا  : مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه         

ومـن  ، قرأت هذه اآلية أو تلك إال وشعرت بقشعريرة من تصور اهلول الذي يبلغ بالرسول هذا املبلـغ   
وحالتـه  ،  زل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة      والكرب املزل ،  تصور اهلول الكامن يف هذه اهلواجس     

 . وما حيس به من أمل ال يطاق، النفسية يف مثل هذه اللحظات
وال تبقى ذرة من    ،  ويأخذ فيها الضيق مبخانق الرسل    ،   يف هذه اللحظة اليت يستحكم فيها الكرب      

 : يف هذه اللحظة جييء النصر كامال حامسا فاصال .. الطاقة املدخرة
  ..  " وال يرد بأسنا عن القوم ارمني، فنجي من نشاء، صرناجاءهم ن " 
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حىت ال تبقى بقية من جهد      ،  وال بد من الكروب   ،  ال بد من الشدائد   .  تلك سنة اهللا يف الدعوات    
جييء النصـر   . مث جييء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة اليت يتعلق ا الناس            . وال بقية من طاقة   

وينجـون مـن   ، ينجون من اهلالك الذي يأخذ املكـذبني   ،  نجو الذين يستحقون النجاة   في،  من عند اهللا  
وال ،  مدمرا ماحقا ال يقفون له    ،  وحيل بأس اهللا بارمني   . البطش والعسف الذي يسلطه عليهم املتجربون     

 . يصده عنهم ويل وال نصري
يصا لقام يف كـل     فلو كان النصر رخ   .  ذلك كي ال يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزال        

فإمنـا  . ودعوات احلق ال جيوز أن تكون عبثا وال لعبا        . أو تكلفه القليل  . يوم دعي بدعوة ال تكلفه شيئا     
واألدعياء ال حيتملون تكاليف    . ينبغي صيانتها وحراستها من األدعياء    ،  هي قواعد للحياة البشرية ومناهج    

وتبني احلق من الباطـل     ،  ن محلها وطرحوها  فإذا ادعوها عجزوا ع   ،  لذلك يشفقون أن يدعوها   ،  الدعوة
ولو ظنـوا   ،  الذين ال يتخلون عن دعوة اهللا     ؛  على حمك الشدائد اليت ال يصمد هلا إال الواثقون الصادقون         

 ! أن النصر ال جييئهم يف هذه احلياة
إما و،  إما أن تربح رحبا معينا حمددا يف هذه األرض        ؛   إن الدعوة إىل اهللا ليست جتارة قصرية األجل       

والذي ينهض بالـدعوة إىل اهللا يف       ! أن يتخلى عنها أصحاا إىل جتارة أخرى أقرب رحبا وأيسر حصيلة          
 واتمعات اجلاهلية هي اليت تدين لغري اهللا بالطاعةواالتباع يف أي زمان أو مكـان              - اتمعات اجلاهلية 

إمنا ينبغي له   ! ة مادية قريبة األجل   وال يقوم بتجار  ،  جيب أن يوطن نفسه على أنه ال يقوم برحلة مرحية          -
أن يستيقن أنه يواجه طواغيت ميلكون القوة واملال وميلكون استخفاف اجلماهري حىت ترى األسود أبيض               

باسـتثارة شـهواا    ،  وميلكون تأليب هذه اجلماهري ذاا على أصحاب الدعوة إىل اهللا         ! واألبيض أسود 
وجيب أن يسـتيقنوا أن     !  .. دون حرماا من هذه الشهوات    وديدها بأن أصحاب الدعوة إىل اهللا يري      

وأنه . وأن االنضمام إليها يف وجه املقاومة اجلاهلية كثري التكاليف أيضا         ،  الدعوة إىل اهللا كثرية التكاليف    
إمنا تنضم إليها الصفوة املختارة يف اجليـل        ،  اجلماهري املستضعفة  - يف أول األمر   - من مث ال تنضم إليها    

وأن عـدد  . وعلى كل متاع هذه احلياة الـدنيا   ،  اليت تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسالمة       ،  كله
بعد جهـاد يطـول أو      ،  ولكن اهللا يفتح بينهم وبني قومهم باحلق      . هذه الصفوة يكون دائما قليال جدا     

 . وعندئذ فقط تدخل اجلماهري يف دين اهللا أفواجا. يقصر
وألـوان مـن    . يف اجلب ويف بيت العزيـز ويف السـجن        . ئد ويف قصة يوسف ألوان من الشدا     

كما هو وعد اهللا الصادق الـذي ال         - مث كانت العاقبة خريا للذين اتقوا      .. االستيئاس من نصرة الناس   
وفيها تصديق ما جـاءت بـه       ،  فيها عربة ملن يعقل   . وقصة يوسف منوذج من قصص املرسلني      - خييب
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فما كان ميكن أن يكون ما جاء به حديثا         . ة بني حممد وهذه الكتب    على غري صل  ،  الكتب املرتلة من قبل   
وال يستروح فيها القلب املـؤمن الـروح        ،  فاألكاذيب ال يصدق بعضها بعضا وال حتقق هداية       . مفترى
 : والرمحة

ولكن تصديق الذي بـني  ،  ما كان حديثا يفترى   ،  لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب       " 
  ..  " وهدى ورمحة لقوم يؤمنون، وتفصيل كل شيء، يديه

|     |     | 
وجتيء التعقيبات يف   . كما توافق املطلع واخلتام يف القصة     ،  وهكذا يتوافق املطلع واخلتام يف السورة     

. وعباراـا كـذلك   ،  وطريقة أدائهـا  ،  متناسقة مع موضوع القصة   ،  وبني ثناياها ،  أول القصة وآخرها  
ومطابقـة الواقـع يف     ،  مع صدق الروايـة   ،  ق السمات الفنية كاملة   وحتق،  فتحقق اهلدف الديين كامال   

 . املوضوع
فهـي  . ألن طبيعتها تستلزم هذا اللون مـن األداء       ،   وقد بدأت القصة وانتهت يف سورة واحدة      

كما ال يتم التنسيق     - فال تتم العربة ا   . ومرحلة بعد مرحلة  ،  ويوما بعد يوم  ،  رؤيا تتحقق رويدا رويدا   
وإفراد حلقة واحدة منـها يف      . إال بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حىت ايتها         - الفين فيها 

كحلقـة  . موضع ال حيقق شيئا من هذا كله كما حيققه إفراد بعض احللقات يف قصص الرسل اآلخرين               
أو حلقة قصـة نـوح      . أو حلقة قصة مولد عيسى    . أو حلقة قصة مولد مرمي    . قصة سليمان مع بلقيس   

أما قصة يوسف فتقتضـي أن      . اخل فهذه احللقات تفي بالغرض منها كامال يف مواضعها         .. . وفانوالط
 : من بدئها إىل ايتها وصدق اهللا العظيم، تتلى كلها متوالية حلقاا ومشاهدها

وإن كنت من قبلـه ملـن       . حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن          " 
  ..  " الغافلني
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله ءالسالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبدا

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

ية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار      من معينه الصايف، وكسر صنم     دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ ِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . يارهم من قيد أسرهم واحتالهلملتحرير املسلمني ود وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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