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ْ َ َ ُ
ات ا ْل ِك َتاب ْال ُمب ن
20
ي ﴿﴾ 1
الر ِتلك آي
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ً َ َ ًّ َّ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
22
ِإنا أنزلناه قرآنا عر ِبيا لعلكم تع ِقلون ﴿﴾2
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َن ْح ُن َن ُق ُّ
ص َع َل ْي َك أ ْح َس َن ْال َق َصص ب َما أ ْوحينا إليك هذا الق ْرآن وإن كنت ِمن قب ِل ِه ل ِمن الغا ِف ِل ن
ي ﴿24 ﴾3
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
نِ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ً َ َّ
س َو ْال َق َم َر َرَأ ْي ُت ُه ْم ل َساجد َ
وس ُ
ال ُي ُ
إ ْذ َق َ
الش ْم َ
24
ين ﴿﴾4
بت ِإ ين رأيت أحد عش كوكبا و
ف
ِ ِ
يه يا أ ِ
ِألب ِ
ِ
ِي
ِ
َُ
َ َ َ ُ نَ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ً َّ َّ ْ َ َ
ٌ
ٌّ
ُّ
َ
ن
27
قال يا ب ين ال تقصص رؤياك عَل ِإخو ِتك في ِكيدوا لك كيدا ِإن الشيطان ِل ِإلنس ِان عدو مبي ﴿﴾5
َْ
َ ْ ُ َ ِ َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ ُ ُّ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ ُ َ ِّ ُ َ
ََ
آل يعقوب كما أتمها عَل
يل األح ِاد ِ
يث وي ِتم ِنعمته عليك وعَل ِ
َوكذ ِلك يج َت ِبيك ربك ويعلمك ِمن تأ ِو ِ
يم َحك ٌ
يم َوإ ْس َح َق إ َّن َرَّب َك َعل ٌ
أ َب َو ْي َك من ق ْب ُل إ ْب َراه َ
32
يم ﴿﴾6
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِّ
ِ
ْ
َّ َ ْ َ َ
ٌ
ن
َ
ُ
َ
َ
َ
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َّ
ان ف يوسف وإخوت ِه آيات للسا ِئ ِل ن
35
ي ﴿﴾7
لقد ك
ِ
ي
ِ ِ
إخوة يوسف :
37
ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ٌ َّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ن
ُّ
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إل أبينا ِمنا ونحن عصبة إن أبانا ل ِف ضال ٍل مب ن
38
ي ﴿﴾8
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ يْ َ
ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َْ ً َ ْ ُِ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ
َ
َ
ً
ْ
ن
39
اقتلوا يوسف أ ِو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أ ِبيكم وتكونوا ِمن بع ِد ِه قوما ص ِال ِحي ﴿﴾9
َ َ َ ٌ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ
ف َو َأ ْل ُق ُ
َ
وس َ
وا ُي ُ
وه نف َغ َي َابت ْال ُج ِ
ض َّ
ب َي ْل َتق ْط ُه َب ْع ُ
الس َّي َارة إن ُك ُنت ْم َف ِاع ِل ن
ي ﴿41 ﴾10
قال قآ ِئل منهم ال تقتل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
َ ْ ْ ُ َ َ َ َ ً َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ
اصحون ﴿ ﴾11أر ِسله معنا غدا يرتع ويلعب و ِإنا له
قالوا يا أبانا ما لك ال تأمنا عَل يوسف و ِإنا له لن ِ
َ
ُ َ
42
ل َح ِافظون ﴿﴾12
ُْ َ ُ َ
َ َ نِ َ َ ْ ُ ُ ن َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ِ ْ ُ َ ُ
43
ب َوأنت ْم َعنه غ ِافلون ﴿﴾13
قال ِإ ين ليحزن ِ ين أن تذهبوا ِب ِه وأخاف أن يأكله الذئ
َ ُ ْ َ نْ َ َ َ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ٌ َّ ً َّ َ ُ َ
44
اِسون ﴿﴾14
قالوا ل ِي أكله
الذئب ون َحن عصبة ِإنا ِإذا لخ ِ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ن َ
ْ ُ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ِ َ َّ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
َ
َ
فلما ذهبوا ِب ِه وأجمعوا أن يجعلوه ِ يف غياب ِت الجب وأوحينآآ ِإلي ِه لتنبئنهم ِبأم ِر ِهم هذا وهم ال يشعرون
47
﴿﴾15
عودة ال إخوة يوسف :
52
الجولة التالية من المؤامرة:
52
ُ َ
َ
ُ ْ َ ُ
53
َو َجاؤوا أ َباه ْم ِعشاء َي ْبكون ﴿﴾16
َ ُ ْ
َ َ َ َ ََََ ُ ِ ْ ُ َ َ َ َ
نت ب ُم ْؤمن ّل َنا َو َل ْو ُك َّنا َصادق نَ
وس َ
وا َيا َأ َب َانا إ َّنا َذ َه ْب َنا َن ْس َتب ُق َو َت َر ْك َنا ُي ُ
ي
ف ِعند مت ِاعنا فأكله الذئب وما أ
قال
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
53
﴿﴾17
َ َ
َ َ ُ ََ َ
َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ ٌ َ ٌ َ ّ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
ان َع ََل ماَ
يص ِه ِبد ٍم ك ِذ ٍب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فص ْي ج ِميل واّلل المستع
وجآؤوا عَل ق ِم ِ
َ ُ َ
54
ت ِصفون ﴿﴾18
58
يوسف ن يف الجب؟
ُ َ
اع ًة َو ّ ُ
وه ب َض َ
َ َ ْ َ َّ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ ُّ ُ
اّلل َعل ٌ
يم ِب َما َي ْع َملون
ِ
وجاءت سيارة فأرسلوا و ِاردهم فأدل دلوه قال يا بشى هذا غالم وأِس ِ
58
﴿﴾19
ََ َ َ ْ ُ َ ََ ُ ْ
َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َّ
َ
َ
62
يه ِمن الز ِاه ِدين ﴿﴾20
س در ِاهم معد َود ٍة َوكانوا ِف ِ
و َِسوه َّ ِبثم ٍن ْب َخ ٍ
ْ
ََْ ُ َ َ َ َ َ
ف فن
ْ
وس َ
نف َع َنا َأ ْو َن َّتخ َذ ُه َو َل ًدا َو َك َذل َك َم َّك ِنا ل ُي ُ
َوق َ
ال ال ِذي اش َي ُاه ِمن ِم َ
رص ِال ْم َرأ ِت ِه أ ك ِ ِر يم مثواه عَس أن ي
ِ
ِ
َ ِ
ِي
َْ
َ
َ َ َ
َ ّ ُ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ ََ َ َّ
ُ ِّ ُ
ََ
62
اس ال َي ْعل ُمون ﴿﴾21
ض َو ِلن َعل َمه ِمن تأ ِو
األ ْر
يل األح ِاد ِ
ِ
يث َواّلل َغ ِالب ْعَل أم ِر ِه ول ِكن أ كي الن ِ
ِ
َو َل َّما َب َل َغ َأ ُش َّد ُه َآت ْي َن ُاه ُح ْك ًما َوع ْل ًما َو َكذل َك ن ْجزي ال ُم ْحسن نَ
67
ي ﴿﴾22
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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َّ ْ
َ َّ َ
َْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ
َ ْ ُ َّ ُ
اّلل إ َّن ُه َر ِن َأ ْح َس َن َم ْث َو َ
اي
َو َر َاودته ال ِ َ ين ه َو ِ ن يف َب ْي ِت َها َعن نف ِس ِه َوغلق ِت األبواب وقالت هيت لك قال معاذ
ِ
ِ
ْي
َّ ُ َ ْ ُ َّ
َ
81
ِإنه ال ُيف ِلح الظ ِال ُمون ﴿﴾23
َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ َ َّ ُ
َ َ َ ْ َ َّ ْ
وء َوالف ْحشاء ِإنه ِم ْن ِع َب ِادنا
رصف عنه الس
ْولقد َ همت ِب ِه وهم ِبها لوال أن رأى برهان رب ِه كذ ِلك ِلن ِ
ال ُم ْخلص نَ
83
ي ﴿﴾24
ِ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ً َّ َ
َ
ُُ َ َْ َ َ َِ َ ََ ْ
َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ُ
َ
اب قالت ما جزاء من أراد ِبأه ِلك سوءا ِإال أن
واستبقا الب
اب وق َدت ق ِميصه َ ِمن دب ٍر وألف ْيا سيد َّها لدى الب ِ
ُ ْ َ َ َْ َ َ
َ َ َ َ َ ن َ ْ
َ َ َ ُ ُ ُ َّ
َ َ َ َ ٌ ِ ْ َْ
َ
ٌ
ٌ
اهد من أه ِلها ِإن كان ق ِميصه قد ِمن
يسجن أو عذاب أ ِليم ﴿
َس وش ِهد ش ِ
 ﴾25قال ِ ي
ه راودت ِ ين عن نف ِ ي
ُُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ُُ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ
َّ
َ
َ
ن
ن
قب ٍل فصدقت وهو ِمن الك ِاذ ِبي ﴿ ﴾26و ِإن كان ق ِميصه قد ِمن دب ٍر فكذبت وهو ِمن الص ِاد ِقي ﴿87﴾27
َ َ
َف َل َّما َرَأى َقم َ
وس ُ
يم ﴿ُ ﴾28ي ُ
يص ُه ُق َّد من ُد ُبر َق َ
ال إ َّن ُه من َك ْيد ُك َّن إ َّن َك ْي َد ُك َّن َعظ ٌ
ف َأ ْعر ْ
ض َع ْن هذا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ٍ
َ
َ ْ َ
َ ْ َْ
َ
ن
91
اط ِئي ﴿﴾29
نت ِمن الخ ِ
واستغ ِف ِري ِلذ ِنب ِك ِإن ِك ك َ ِ
ُ ْ
َّ ْ
ٌ
َ ْ َ َ َ َ ُ ًّ َّ َ نَ َ َ ن َ َ
ُ ُ ََ َ
ْ َ
َو َق َ
ال ٍل ُّمب ن
ي ﴿﴾30
ال ِن ْس َوة ِ ن يف ال َم ِدين ِة ْام َرأة ال َع ِز ِيز ت َر ِاود فتاها َعن نف ِس ِه قد شغفها حبا ِإنا لياها ِ يف ض
ِ ٍ
94
ِّ ً َ َ
َ ََ ْ َ
َ َ ْ َ
َ
َّ َ ً َ ْ ُ
ْ
ََ
ْ
َ ْ
ْ
فل َّما َس ِم َعت ِب َمك ِر ِه َّن أ ْر َسلت ِإل ْي ِه َّن َوأ ْعتدت ل ُه َّن ُمتكأ َوآتت ك َّل َو ِاحد ٍة ِمن ُه َّن ِسكينا َوقال ِت اخ ُر ْج َعل ْي ِه َّن
شا إ ْن َه َذا إ َّال َم َل ٌك َكر ٌ
َف َل َّما َرَأ ْي َن ُه َأ ْك َْ ْيَن ُه َو َق َّط ْع َن َأ ْي ِد َي ُه َّن َو ُق ْل َن َح َ
اش ِ ّ ِ َ َ َ َ َ َ ً
96
يم ﴿﴾31
ِ
ّلل ما هذا ب ِ
ِ
قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ

الصَّاغِرِينَ ﴿﴾32
َ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ ُّ َ َّ َّ َ ْ ُ َ
ب إ َل ْيه َّن َو َأ ُكن ِم َن ْال َجاهل نَ
ون نن إ َل ْيه َوإ َّال َت ْ ْ َ نِ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ
ي
قال رب السجن أحب ِإ يل ِمما يدع
ِِ
ِ
ِ
ِ
رصف ع ين كيدهن أص ِ ِ
ِ
ي
ِ
111
﴿﴾33
َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َّ ُ ُ َ َّ ُ ْ
ُ
َ
113
فاستجاب له ربه فرصف عنه كيدهن ِإنه هو الس ِميع الع ِليم ﴿﴾34
ُث َّم َب َدا َل ُهم ِمن َب ْعد َما َرَأ ُو ْا َ
ات َل َي ْس ُج ُن َّن ُه َح ََّن ِح ن
115
ي ﴿﴾35
اآلي
ِ
ِ
ٍ
َ َ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ نِ َ َ ن َ ْ ُ َ ْ ً َ َ َ َ
اآلخ ُر إ نِن َأ َر نان َأ ْحم ُل َف ْو َق َرْأس ُخ ْ نياً
ان أع ِرص خمرا وقال
ِ ي ْ
ِ
ِ ي ِي
َ ْو ُدخل معه الس َجن فت ْيان ق َّال َأحدهمآ ِإ ْين أر ِ ي
َ
ْ ُ َْ َ
َّ
َ
ن
119
تأك ُل الط ْ ُي ِمنه ن ِبئنا ِبتأ ِو ِيل ِه ِإنا ن َراك ِم َن ال ُم ْح ِس ِني ﴿﴾36
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ِ َ ْ ُ َّ َ َ
َّ
َ
ُ ََ
ُ َ ُ
َّ
َ َ َ
َّ َ ُ ُ َ
ُ َ
ال ال َيأ ِتيك َما ط َع ٌام ت ْرزقا ِن ِه ِإال ن َّبأتك َما ِبتأ ِو ِيل ِه ق ْب َل أن َيأ ِتيك َما ذ ِلك َما ِم َّما َعل َم ِ ن ين َر ْ ِ ين ِإ ن ين ت َركت ِملة ق ْو ٍم ال
ق
َ ُ ْ َ ُ َ
ُْ ُ َ ّ َ ُ
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اآلخر ِة هم ك ِافرون ﴿﴾37
يؤ ِمنون ِب ِ
اّلل وهم ِب ِ
َ َّ َ ْ ُ َّ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ّ
ّ َََْ
َ ْ
ََ ْ َ َ
َ
اّلل علينا
س ٍء ذ ِلك ِمن فض ِل ِ
شك ِب ِ
آن ِإ َب ْر َ ِاهيم و ِإسحق ُويعقوب ما كان لنا أن ن ِ
وات َبعت ِملة َآب ِ ي
اّلل ِمن ي
َ
َ ْ
َّ
َّ
137
اس ال َيشك ُرون ﴿﴾38
اس َول ِك َّن أ ك َ َي الن
َو َعَل الن
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُّ ْ
َْ
َْ ٌ ََ ُ َ َ
َيا َصاح َن ِ
اّلل ال َو ِاح ُد الق َّه ُار ﴿.﴾39
144
اب ُّمتف ِرقون خ ْ ٌي أ ِم
الس ْج ِن أ أرب
ِْي
ْ ُ ْ ُ َّ ّ َ َ َ ََّ
َ
َ
َ
ُ َْ
َ َُُْ َِ
َّ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ ّ
ُ
ُ
َ
ّلل أمر أال
ما تعبدون ِمن د
ون ِه ِإال أسماء سميتموها أنتم وآبآؤكم ما أنزل اّلل ِبها ِمن سلط ٍان ِإ ِن الحكم ِإال ِ ِ
َ ْ ُ ُ ْ َّ َّ ُ َ َ ِ ِ ُ ْ َ ِ ُ َ َ َّ َ ْ ََ
َ ََْ
َ
َّ
ُ
َ
اس ال يعلمون ﴿.﴾40
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تعبدوا ِإال ِإياه ذ ِلك
الدين ُالقي َم ول ِكن أ كي الن ِ
ْ
َّ ْ
َ
َ
َ
ُ ن َ َ ْ ُ َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ِ ْ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َّ
ْ
ُ
ْ
َ
َيا َص ِ َ
ُ
ُ
ً
ض األمر ال ِذي
اح ْ يِ ْن السج ِن أما أحدكما فيس ِ يف ربه خمرا وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطي ِمن رأ ِس ِه ق ِ ي
َ
يه ت ْس َتف ِت َي ِان ﴿.﴾41
160
ِف ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ن
ُ
ُ
ِ
ِ
ن
َّ
يَ
َ
ْ
َ
َ
ِ
َ
نساه الش ْيطان ذك َر ربه فلبث ف ِ
َو َقال للذي ظن أنه ناج منه َما اذك ْرن عند ربك فأ َ
السجن بضع ِس ِن ن
ِ ِ
ِ
ِي ِ
ِ ِ
ِ ِ ِي
ٍ
﴿.﴾42
169
َ َ َ ْ َ ُ نِ َ َ َ ْ َ َ ََ
َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ْ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ َ
الت ُخ نْرص َو ُأ َخ َر َياب َسات َيا َأ ُّيهاَ
ِ ٍ
ات ِسم ٍان يأكلهن سبع ِعجاف وسبع سنب ٍ
وقال َالم ِلك ِإ ين أرى سبع بقر ٍ
ٍ
ُ ُ ْ ُّ ْ َ َ
َ
ْال َم ُأل أ ْف ُت ن
ُ
ون نف ُر ْؤ َي َ
ْ
ُ
اي ِإن كنتم ِللرؤيا تع ْيون ﴿.﴾43
174
ِ
ي
ي
َ ُ ْ َ ْ َِ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َْ
َْ َ
الم ب َعالم نَ
ي ﴿.﴾44
179
ح
األ
يل
و
أ
قالوا أضغاث أحال ٍم وما نحن ِبت ِ ُ ِ َ ُ ِ ِ ِ ْ ِ
َ َ َ َّ
َ َْ ُ
َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ِ ُ ُ َ
ون ﴿.﴾45
181
وقال ال ِذي نجا ِمنهما وادكر بعد أم ٍة أنا أنبئكم ِبتأ ِو ِيل ِه فأر ِسل ِ
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َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ْ ٌ َ ٌ َ َ ْ ُ ُ َ
الص ِد ُ
ف َأ ُّي َها ِ
وس ُ
ُي ُ
الت ُخ نْ َ ُ َ َ َ
يق َأ ْف ِت َنا نف َس ْبع َب َق َ
ات
نب
س
ع
ب
س
و
اف
ج
ع
ع
ب
س
ن
ه
ل
ك
أ
ي
ان
م
س
ات
ر
رص وأخ َر ي ِابس ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ي
ِ
ِ
َّ ِّ َ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ َّ
ون ﴿.﴾46
187
اس لعلهم يعلم
ل َع يَل أ ْر ِج ُع ِإل الن
ِ
نَ َ َ ً َ َ َ َ ُّ
َ َ َ
َُُْ َ
َّ َ ً
َ
دت ْم َف َذ ُر ُ
194
وه ِ ن يف ُس ُنب ِل ِه ِإال ق ِليال ِم َّما تأكلون ﴿﴾47
ال ت ْز َر ُعون َس ْب َع ِس ِني دأبا فما حص
ق
ُ َّ َ ْ
ُ َّ َ ْ
َ ْ َ َ َ ْ ٌ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ َّ َّ َ ً ِ َّ ُ ْ ُ َ
َْ َ َ
َ
َ
ثم يأ ِ ين ِمن بع ِد ذ ِلك سبع ِشداد يأكلن ما قدمتم لهن ِإال ق ِليال مما تح ِصنون ﴿ ﴾48ثم يأ ِ ين ِمن بع ِد ذ ِلك
َْ ُ َ
ُ َ ُ َّ
الن ُ
ون ﴿.﴾49
197
يه يع ِرص
اس َو ِف
يه يغاث
َع ٌام ِف
ِ
ِ
َ
َّ
َ َ َّ َ ُ َّ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ِ
َّ َ َّ
ال ْال َمل ُك ْائ ُت ن
َو َق َ
ال الن ْس َو ِة الال ِ َ ين قط ْع َن أ ْي ِد َي ُه َّن ِإن
ون ِب ِه فلما جاءه الرسول قال ار ِجع ِإل ربك فاسأله ما ب
ِ
ِي
َر ِن ب َك ْيده َّن َعل ٌ
يم ﴿.﴾50
207
ِ
ْي ِ ِ ِ
ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه.
215
ْ َ َ ُ َْ
َ َ
َ
ْ
ُ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ ُّ
َ
ّ
ُ
وس َ
دت َّن ُي ُ
اش ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ
ف َعن َّن ْفسه قل َن َح َ
وء قال ِت امرأة الع ِز ِيز اآلن
قال ما خطبكن ِإذ راو
ِ ِ
ّلل ما ع ِلمنا علي ِه ِمن س ٍ
َ
َ
َّ
َّ
ُّ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َح ْص َح َ
ص ْال َح ُّق أ َن ْا َراودته عن نف ِس ِه وإنه ل ِمن الص ِاد ِق ن
ي ﴿.﴾51
221
ِ
َّ َّ ْ َ َ ٌ
َ َ َُ ِ ُ َ ْ
ََْ ْ َ
َذل َك ل َي ْع َل َم َأ نِن َل ْم َأ ُخ ْن ُه ب ْال َغ ْي َ َ َّ ّ َ َ َ ْ
نَ
س أل َّم َارة
َس ِإن النف
ِ ِ
ب ُوأن اّلل ال يه ِدي كيد الخا ِئ ِني ﴿ ﴾52وما أبرىء نف ِ ي
َّ َ ي َ َ َ ِ َ َِّ َ ِ ِ َ
َّ
ٌ
ٌ
ُّ
وء ِإال ما ر ِحم ر ْ ين ِإن ر ْ ين غفور ر ِحيم ﴿.﴾53
226
ِب َالس ِ
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ْ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ْ
ْ َ ْ ْ ُ َْ
َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ َ ُ ُ ن
ي أم ن ٌ
ٌ
ي ﴿.﴾54
229
َس فلما كلمه قال ِإنك اليوم لدينا ِم ِك ن ِ
َوقال الم ِْلك ائ َت ِ ي
ون ِب ِه أست َخ ِلص ِه ِلنف ِ ٌي
ال ْ
ق َ
اج َعل نن َعَل َخ َزآئن األ ْرض إ نن َحفيظ َعل ٌ
يم ﴿.﴾55
231
ِ
ِِ َ ِ ِ ي ُِ
ِ
ي
َ
ْ
َّ
َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ
يع أ ْج َر ال ُم ْحسن نَ
يب ب َر ْح َمت َنا َمن َّن َشاء َو َال ُنض ُ
وس َ
َو َك َذل َك َمك ِنا ل ُي ُ
ث َي َشاء ُنص ُ
ف نف األ ْ
ي
ي
ح
ا
ه
ن
م
أ
و
ب
ت
ي
ض
ر
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ََ
َ َ ْ ٌ ِّ َّ ِ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ُ
َ
ْ
ُ
اآلخر ِة خي لل ِذين آمنوا وكانوا يتقون ﴿.﴾57
238
﴿ ﴾56وألجر ِ
َ
َ َ
ْ َ ُ ُ ُ َ ََ َ ُ ْ ََْ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ
244
نك ُرون ﴿.﴾58
وجاء ِإخوة يوسف فدخلوا علي ِه فع َرفهم وهم له م ِ
َ
ْ َ َ ْ ُ ن َ َّ ُ ِ ْ َ ُ
يك ْم َأ َال َت َر ْو َن َأ نِن ُأ ن
َو َل َّما َج َّه َز ُهم ب َج َ
وف ْال َك ْي َل َو َأ َن ْا َخ ْ ُي ْال ُم ن نيل نَ
ي ﴿ ﴾59ف ِإن
ون ِبأ ٍخ لكم من أ ِب
ت
ائ
ال
ق
م
ه
از
ه
ِِ
ِ
ي يِ
ِ
ِي
ِ
َ َ َْ َ َُ
َ َ َْ
ُ
َّ ْ َ ْ ُ ن
ْ
َ
245
ون ﴿.﴾60
ون ِب ِه فال كيل لكم ِع ِ
ندي وال تقرب ِ
لم تأت ِ ي
َ ُ ْ ُ ُ ُْ َ
َّ َ َ ُ َ
246
قالوا َس ن َي ِاود َعنه أ َب ُاه َو ِإنا لف ِاعلون ﴿.﴾61
َ َّ
َ َّ
َ
ُ َ َ ََ ْ َ َْ
ْ َُ ْ َ ََ
َ َ َ ْ
اعت ُه ْم ِ ن يف ِر َح ِال ِه ْم ل َعل ُه ْم َي ْع ِرفون َها ِإذا انقل ُبوا ِإل أه ِل ِه ْم ل َعل ُه ْم َي ْر ِج ُعون ﴿.﴾62
ال ِل ِفت َيا ِن ِه اجعلوا ِبض
وق
246
َّ ْ َ َ َ
َ َ
َّ َ ُ َ
ََ
َ ُ ْ َ َ
ُ َ
َ َ َ
َ ََ َ َ َْ
ال ه ْل
يه ْم قالوا َيا أ َبانا ُم ِن َع ِمنا الك ْي ُل فأ ْر ِس ْل َم َعنا أخانا نكت ْل َو ِإنا له ل َح ِافظون ﴿ ﴾63ق
فل َّما َر ِج ُعوا ِإل أ ِب
ِ
َ ََ ْ
آم ُن ُك ْم َع َل ْيه إ َّال َك َما َأم ُنت ُك ْم َع ََل َأخيه من َق ْب ُل َف ّ ُ
الراحم نَ
َ
اّلل َخ ْ ٌي َح ِاف ًظا َو ُه َو َأ ْر َح ُم َّ
ي ﴿َ ﴾64ول َّما فت ُحوا
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
َ
َ
َ َ ُ َ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ ْ
َ ََ
َم َت َ
اعت ُه ْم ُردت ِإل ْي ِه ْم قالوا َيا أ َبانا َما ن ْب ِ ن يغ ه ِذ ِه ِبضاعتنا ردت ِإلينا ون ِمي أهلنا ونحفظ أخانا
اع ُه ْم َو َجدوا ِبض
َ َ َ
َ َ ُ َ
250
َون ْزداد ك ْي َل َب ِع ٍي ذ ِلك ك ْي ٌل َي ِس ٌي ﴿.﴾65
َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ّ ُ َ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ََّ ُ ْ ُ
َ ْ ً ِ َ ّ َ َ ْ ُ َّ
اّلل َعَل
اّلل لتأتن ِ ن ين ِب ِه ِإال أن يحاط ِبكم فلما آتوه مو ِثقهم قال
ت
ون مو ِثقا من ِ
قال لن أر ِسله معكم حن تؤ ِ
ول َوك ٌ
َما َن ُق ُ
260
يل ﴿﴾66
ِ
ْ ْ
َ ْ ُ ُ ْ
َ َ َ َ َ ن َّ َ َ ْ ُ ُ ْ
ُّ َ َ ِ َ َ َ ُ ْ ن َ ُ ِ َ ّ
وا من َب َ
وا م ْن َأ ْب َ
ّلل ِمن َ َ ْ
س ٍء ِإ ِن ال ُحك ُم
ا
ن
م
م
نك
ع
ن
غ
أ
ا
م
و
ة
ق
ر
ف
ت
م
اب
و
ِ
ٍ
اب و ِاح ٍد وادخل ِ
ن ال تدخل ِ
وقال يا ب ِ
ٍ
ٍ
ي
ِي
َّ ّ َ َ ْ ي َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ِّ ُ
َ
ّلل علي ِه توكلت وعلي ِه فليتوك ِل المتوكلون ﴿.﴾67
265
ِإال ِ ِ
َ َ ْ َّ َ َ ً ن َ ْ
َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ ن َ ْ ُ ِ َ ّ
َْ ُ َ َ َ َ
س يعقوب قضاها
ولما دخلوا ِمن حيث أمرهم أبوهم ما كان يغ ِ ين عنهم من ِ
اّلل ِمن ي
س ٍء ِإال حاجة ِ يف نف ِ
َ َ َ
َ َّ ُ َ ُ ْ ِّ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ ََ َ َّ
273
اس ال َي ْعل ُمون ﴿.﴾68
الن
و ِإنه لذو ِعل ٍم لما علمناه ول ِكن أ كي
ِ
َ ُ ْ
ُ َ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ِن َ َ ْ َ ُ َ َ َ
ال َت ْب َت ِئ ْ
277
س ِب َما كانوا َي ْع َملون ﴿.﴾69
ولما دخلوا عَل يوسف آوى ِإلي ِه أخاه قال ِإ ين أنا أخوك ف
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ْ َ َ َ ِ َ ََ ن َ ْ َ
َّ ُ َ
ُ َ َّ َ َ ِ ٌ َ ُ ْ
ُ َ
َ َ َّ َ َّ َ ُ
َ َ
يه ث َّم أذن ُمؤذن أ َّيت َها ال ِع ُي ِإنك ْم ل َس ِارقون ﴿﴾70
فلما جهزهم ِبجه ِاز ِهم جعل السقاية ِ يف رح ِل أ ِخ ِ
َ ُ ْ َْ ُ ْ َ
َ َْ ُ َ
286
قالوا َوأق َبلوا َعل ْي ِهم َّماذا تف ِقدون ﴿.﴾71
َ ُ ْ َْ ُ ُ َ َ
اع ْال َملك َول َمن َجاء به ح ْم ُل َبعي َو َأ َن ْا به َزع ٌ
286
يم ﴿.﴾72
قالوا نف ِقد صو
ِِ ِ
ِِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ ُ ْ َ ن َ
األ ْرض َو َما ُك َّنا َسارق نَ
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ي ﴿﴾73
اّلل لقد ع ِلمتم ما ِجئنا ِلنف ِسد ِ يف
قالوا ت ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
ْ
َ ُ ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ن
ُ
َ
ُ
َ
ُ
يَ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ي ﴿ ﴾74قالوا جزآؤه من و ِجد ف رح ِل ِه فهو جزاؤه كذ ِلك نجزي الظ ِال ِم ن
وا َف َما جزآؤه إن كنتم ك ِاذب ن
قال
ِ
ِ
ي
ِ
ِ
290
﴿﴾75
َ َ
َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ
ُ َّ ْ َ َْ
ن
ُ
َ
َ
ين
يه ثم استخرجها ِمن ِوعاء أ ِخ ِ
فبدأ ِبأو ِعيَ ِت ِهم قبل ِوعاء أ ِخ ِ
يه ك ْذ ِلك ِكدنا ِليوسف ما كان ِليأخذ أخاه ِ يف ِد ِ
ْ
ِ َّ َ َ َ ْ َ ُ
َ
َّ
ُّ َ َ َ
َ
َ
ِ
َ
ٌ
290
ات من نشاء وفوق كل ِذي ِعل ٍم ع ِليم ﴿﴾76
اّلل ن ْرف ُع درج
ال َم ِل ِك ِإال أن َيشاء
ٍ
َ
َ ُ ْ
ِس َّم َك ًانا َو ّ ُ
وس ُ
ِس َها ُي ُ
ف نف َن ْفسه َو َل ْم ُي ْبد َها َل ُه ْم َق َ
ال َأ ُنت ْم ََ ٌّ
ِس َق َأ ٌخ َّل ُه ِمن َق ْب ُل َفأ َ َّ
وا إن َي ْش ْق َف َق ْد َ َ
اّلل
ِ
ِ ِ
قال ِ
ِي
ِ
َ َ
َ ُ َ
294
أ ْعل ْم ِب َما ت ِصفون ﴿.﴾77
َ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ ً َ ْ ً َ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
اك م َن ْال ُم ْحسن نَ
298
ي ﴿﴾78
ِ ِ
قالوا يا أيها الع َ ِزيز ِ ْإن له أبا شيخا ك ِب ًيا فخذ أحدنا مكانه ِإنا ن َر ِ
َ َّ ً َّ َ
َ
َ ّ
َّ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َق َ
300
اعنا ِعند ُه ِإنآآ ِإذا لظ ِال ُمون ﴿﴾79
اّلل أن نأخذ ِإال من وجدنا مت
ال َم َعاذ ِ
َ
َ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ًّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
ً َ ّ
اّلل َو ِمن ق ْب ُل َما
فلما استيأسوا ِمنه خلصوا ن ِجيا ق
ال ك ِب ُيه ْم أل ْم ت ْعل ُموا أن أباك ْم قد أخذ عل ْيكم َّم ْو ِثقا ِمن ِ
ْ
َ
َ
َ َّ ُ ْ ن ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ن يأذن ل أن أ ْو ي ْحك َم اّلل ل َوه َو خ ْ ُي ال َحاكم نَ
األ ْر َ
ض َح َ َ
302
ي ﴿﴾80
فرطتم ِ يف يوسف فلن أبرح
ِِ
ِي
ِ ي ِْ ي
ُ
ْ
َ
َ
ْ ُ ْ َ َ ُْ َُ ُ ْ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
وا َيا َأبانا إن ابنك َ
ِسق وما شهدنا إال بما ع ِلمنا وما كنا ِللغيب ح ِاف ِظ ن
ي ﴿﴾81
ار ِجعوا ِإل أ ِبيكم فقول
ِ
ِ
َّ ِ َ ِ ُ ِ
َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
َ
308
واسأ ِل القرية ال ِ ين كنا ِفيها وال ِعي ال ِ ين أقبلنا ِفيها و ِإنا لص ِادقون ﴿﴾82
َ َ َ ْ َ َّ َ ْ
يل َع ََس ّ ُ
ت َل ُك ْم َأ ُنف ُس ُك ْم َأ ْم ًرا َف َص ْْ ٌي َجم ٌ
يم ْال َحكيمُ
يعا إ َّن ُه ُه َو ْال َعل ُ
اّلل َأن َي ْأت َي نن به ْم َجم ً
قال بل سول
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ نَ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ُ ي َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ُ َ ِ َ
ٌ
﴿ ﴾83وتول عنهم وقال يا أسف عَل يوسف وابيضت عيناه ِمن الحز ِن فهو ك ِظيم ﴿.﴾84
311
َ ُ ْ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ْ َ ُ َ
ون م َن ْال َهالك نَ
318
ي ﴿﴾85
قالوا ت
ِِ
اهلل تفتؤا تذك ُر يوسف ح َن ت َكون ح َرضا أو تك ِ
َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َِ َ ُ ْ ن َ ّ َ ْ َ
َ َ َ َ
َ ّ
322
اّلل َما ال ت ْعل ُمون ﴿﴾86
اّلل وأعل ُم ِمن ِ
قال ِإنما أشكو ب ين وحز ِ ين ِإل ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ َ ن َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ
ّ
َ
ّ
َ
ُ
اّلل إ َّال ْال َق ْومُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ ُ َ
َّ
ْ ُ
يه وال ت ْيأسوا ِمن َّرو ِح ِ
ن اذهبوا فتحسسوا ِمن يوسف وأ ِخ ِ
اّلل ِإنه ال ييأس ِمن رو ِح ِ ِ
يا ب ِ ي
َْ ُ َ
324
الك ِافرون ﴿﴾87
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ نُّ ُّ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ
فلما دخلوا علي ِه قالوا يا أيها الع ِزيز مسنا وأهلنا الرص و ِجئنا ِب ِبضاع ٍة مزج ٍاة فأو ِف لنا الكيل وتصدق علينآآ
إ َّن ّ َ
اّلل َي ْجزي ْال ُم َت َص ِدق نَ
328
ي ﴿﴾88
ِ
ِ
ِ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ
ْ َ ُْ َ ُ َ
329
اهلون ﴿﴾89
قال هل ع ِلمتم ما فعلتم ِبي
يه ِإذ أنتم ج ِ
وسف وأ ِخ ِ
َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ
اّلل َع َل ْي َنا إ َّن ُه َمن َي َّتق َوي ْص ْي َفإ َّن ّ َ
ف َو َه َذا َأ نخ َق ْد َم َّن ّ ُ
اّلل َال ُيضيعُ
وس ُ
ال َأ َن ْا ُي ُ
َ
ق
قالوا أ ِإنك َألنت يوسف
ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ي
َأ ْج َر ْال ُم ْحسن نَ
330
ي ﴿﴾90
ِ ِ
َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َ ّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ
َ
ن
333
اط ِئي ﴿﴾91
اّلل لقد آثرك اّلل علينا وإن كنا لخ
قالوا ت ِ
َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ِ ّ ُ َ ُ ْ َ ُ ِ َ َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
قال ال تييب عليكم اليوم يغ ِفر اّلل لكم وهو أرحم الر ِاح ِم ن
335
ي ﴿﴾92
َ
َ
ُ
ْ َُ ْ َ
ْ
َ ُْ ن
َ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ون بأهلك ْم أ ْج َمع نَ
341
ي ﴿﴾93
ِ
يض هذا فأ َلقوه عَل و َج ِه أ ِْ ين يأ ِت ب ِص ًيا وأت َ ِ ي ِ ِ
اذهبوا ِبق ِم ِ
ي
َ َ َّ َ َ َ
ْ ُ َ َ ُ ُ ْ نِ
َ ُ ُ َ َْ َ َُُِ
ُ
345
ون ﴿﴾94
ولما فصل ِت ال ِعي قال أبوهم ِإ ين َأل ِجد ِري آآح يوسف لوال أن تفند ِ
َ ُ ْ َ ّ َّ َ َ
َ َ َ َْ
345
اّلل ِإنك ل ِ ن يف ضال ِلك الق ِد ِيم ﴿﴾95
قالوا ت ِ
َ
َ
َ
َ
ََ َ
ْ
َ ْ َ َّ َ ً َ َ َ ُ َّ ُ نِ ْ َ
َ
َْ
َ َ َ َ
َ ّ
اّلل َما ال ت ْعل ُمون ﴿.﴾96
فل َّما أن َجاء ال َب ِش ُي ألق ُاه َعَل َو ْج ِه ِه فارتد ب ِصيا ق
ال أل ْم أقل لك ْم ِإ ين أعل ُم ِمن ِ
280

َ ُ ْ
اس َت ْغف ْر َل َنا ُذ ُن َ
وب َنا إ َّنا ُك َّنا َخاطئ نَ
وا َيا َأ َب َانا ْ
ي ﴿﴾97
قال
ِ ِ
ِ
ِ

346
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َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ
الرح ُ
350
يم ﴿﴾98
قال سوف أستغ ِف ُر لكم ر ْ ي َن ِإنه ه َو الغفور َّ ِ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ
رص إن َشاء ّ ُ
اّلل آمن نَ
وا ِم ْ َ
357
ي ﴿﴾99
فلما دخلوا عَل يوسف آوى ِإلي ِه أبوي ِه وقال ادخل
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ُ ُ َّ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ًّ َ َ ْ
َ
َ
ش وخروا له سجدا وقال يا أب ِت هذا تأ ِويل رؤياي ِمن قبل قد جعلها ر ْ ين حقا وقد
َورفع أبوي ِه ْع ََل العر ِ
ْ
َ ْ َ َّ َ َّ ْ َ ُ
ُ ِ َ َْْ
ي إ ْخ َو َن إ َّن َرنِ
َ
ان َب ْي نن َو َب ْ نَ
َ
َ
ْ
ِ
أ ْح َس َن ْ َ ين ِإذ أخ َر َج ِ ن ين ِمن السج ِن وجاء ِبكم من البد ِو ِمن بع ِد أن نزغ الشيط
ِ ِي ِ ْي
ِي
َلط ٌ
يم ْال َحك ُ
يف ِّل َما َي َشاء إ َّن ُه ُه َو ْال َعل ُ
359
يم ﴿﴾100
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َ َ
َ
َ
َ َ َ ِ ن ُّ
َ ِ َ ْ َ ْ َ ن َ ْ ُ ْ َ َ َّ ْ نَ
َ
َ
ْ
َّ
الد ُنياَ
َ
َ
ض أنت و ِل ين ِ يف
اطر السماو ِ
يث ف ِ
يل األح ِاد ِ
رب قد آتيت ِ ين ِمن المل ِك وعلمت ِ ين ِمن تأ ِو ِ
ات واألر ِ
الصالح نَ
َواآلخ َرة َت َو َّف نن ُم ْسل ًما َو َأ ْلح ْق نن ب َّ
363
ي ﴿.﴾101
ِ ِ
ِ
ِ ِي ِ
ِي
ِ ِ
ْ َ
َ َ ْ َ َ َْْ ُ
ُ َ
ُ َ ََ
ُ
ْ َ ُ
َ َ
374
يه ِإل ْيك َو َما كنت لد ْي ِه ْم ِإذ أ ْج َم ُعوا أ ْم َره ْم َوه ْم َي ْمك ُرون ﴿.﴾102
وح ِ
ذ ِلك ِمن أنباء الغي ِب ن ِ
َ َ َ ْ ََ ُ َّ
ََْ َ َ ْ َ
ت ب ُم ْؤمن نَ
ي ﴿.﴾103
377
ص
ر
ح
و
ل
و
اس
الن
وما أ كي
ِ
ِ ِ
ِ
َََ
َ
ْ َ
َ َ
َ
ِّ
ْ
ُ
ْ
َ
َ ُ ُّ َ
ْ
َّ
ُ
ن
َ
ُ
َ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
ٌ
َو َما َت ْسألهم علي ِه ِمن أجر إن هو إال ِذكر للعال ِم ن
ض يمرون
ي ﴿ ﴾104وكأين من آي ٍة ِ يف السماو ِ
ِ
ٍ ِ
ات واألر ِ
َََْ َ ُ ْ َ َْ ُ ْ ُ َ
ون ﴿. ﴾105
379
عليها وهم عنها معرض
َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ِ ّ َّ َ ُ ُّ َ ْ ُ
َ
شكون ﴿.﴾106
382
وما يؤ ِمن أ كيهم ِب ِ
اّلل ِإال وهم م ِ
ْ
َ
َ
ً
ُ
ٌ
َ
َََ ُ ْ
َ
ّ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ْ
وا َأن َت ْأت َي ُه ْم َغ َ ِ ْ َ
384
اعة َبغتة َوه ْم ال َيش ُع ُرون ﴿.﴾107
اّلل أو تأ ِتيهم الس
أفأ ِمن
اب ِ
ِ
ِ
اشية من عذ ِ
َ ْ ُ َ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ن َ ُ ْ َ َ ّ
ُ َ
اّلل َو َما َأ َن ْا م َن ْال ُم َ ْشك نَ
ي ﴿388 .﴾108
اّلل عَل ب ِصي ٍة أنا وم ِن اتبع ِ ين وسبحان
ق ْل ه ِذ ِه َس ِب
ِ
يَل أدعو ِإل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
َْ ِ ْ َ ْ ُْ َ َََْ َ ُ ْ ن َ
ُ
َ ْ َ َّ َ ً ُّ
ََ ُ ُ ْ َْ َ َ َ
َ َ َْ َ ْ َ
األ ْ
ف كان َع ِاق َبة
ض فينظروا كي
ر
ف
وا
ي
س
ي
م
ل
ف
أ
ى
ر
ق
ال
ل
ه
أ
ن
م
م
ه
ي
ل
إ
وخ
ن
اال
ج
ر
ال
إ
ك
ل
ب
ق
ن
م
ا
ن
وما أرسل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
ِ
ي
ِ
َْ ْ ََ
َ َ ْ ٌ ِّ َّ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
َ
َ
َّالذ َ
ُ
اآلخر ِة خي لل ِذين اتقوا أفال تع ِقلون ﴿.﴾109
391
ين ِمن قب ِل ِهم ولدار
ِ
ِ
َ ََّ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ َ ُّ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ِ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ُّ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ْ
ج من نشاء وال يرد بأسنا ع ِن القو ِم
ْحن ِإذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد ك ِذبوا جاءهم نرصنا فن ْ ي
ال ُم ْجرم نَ
ي ﴿.﴾110
393
َ
ُ
ْ
َ َ ْ َ ِ َِ ن َ
ْ َْ ٌ
َ َ َ
ان َحد ًيثا ُي ْف َ َيى َو َلكن َت ْصد َ
يق َّالذي َب ْ نَ
ْ
َ
يل ُكلَّ
ي َي َد ْيه َو َت ْفص َ
َ
اب ما ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل َقد كان ِ يف قص ِص ِه ًم ِّ ِع ْية ِألو ِ يل األلب ِ
َ ْ َ ُ ً ََ ْ َ َ ْ ُْ ُ َ
ون ﴿.﴾111
394
س ٍء وهدى ورحمة لقو ٍم يؤ ِمن
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احلمد هلل الذي خلقنا وكل من نرتبط هبم من البشر من أبوين وخلق أبوينا من نفس واحدة لنحب
بعضنا البعض ولنتعامل مع بعضنا البعض بروح احملبة والصدق.
واحلمد هلل الذي منحنا العقل والفرقان واستخلفنا على األرض و ما عليها ليختربنا يف نفوسنا
فيثيبنا تثبيتا لكرمه وإحسانه أو يعاقبنا تثبيتا لعدله وقسطه.
والصالة والسالم على أنبياء اهلل تعاىل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وسائر األنبياء والرسل
الكرام وعلى الذين اهتدوا هبداهم وانتهجوا سبيلهم وعلينا مجيعا لو سلكنا طريقهم.
أما بعد ،فبني يديكم كتابي الذي أرجو أن يكون مفتاحا لفهم قصة يوسف كما هي يف القرآن
وحده .إنين مسلم أؤمن بالقرآن وبرسول اهلل حممد صلى اهلل عليه و آله إضافة إىل من سبقه من النبيني
عليهم الصالة والسالم  ،فليس يل دافع لكتابة قصة نيب من بين إسرائيل إال ألن القرآن الكريم حكاها لنا
لتكون قصته وقصة غريه من األنبياء عربة لنا ولغرينا إن كنا من أويل األلباب.
فإذا وجد احد القراء الكرام بأن ما ورد يف هذه القصة متشابه مع ما قد يكون ورد يف أقاصيص
اليهود أو غريهم فإن األمر ال يرتبط بالرتتيب التارخيي ملا ورد من كتب قبل القرآن الكريم وإمنا حبقيقة وقائع
القصة ذاهتا فقصة يوسف قصة حقيقية ال بد أن تكون األلسن قد تناقلتها حتى بلغت بعض مدوني الكتب
من اليهود سيما من قاموا بتدوين التلمود وجرى تثبيتها هناك .فإذا افرتق النص القرآني عن النص التلمودي
فألن القرآن هو كتاب مساوي ينقل وحيا إهليا ميثل حقائق األمور بينما التلمود وغريه كتب بشرية جتمع
شتات الكالم املتناثر دون القدرة على التمييز بني الغث والسمني منه.
ومع أن النص القرآني ليس كسائر النصوص فإنين أعتقد بأن اإلصرار على فهم ذلك النص بأدوات
منطقية ولغوية وسياقية وروحية معينة تؤدي دون شك اىل انكشاف خفاياه ألن اهلل تعاىل وعد بان يكون
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القرآن الكريم كتاباً فيه تبيان كل شيء .وعلى هذا األساس أطلقت العنان ملخيليت العلمية املنطقية كثريا
لتحسس احلوادث التارخيية فيها وكأني أعيش مع أبطاهلا يف خمتلف حاالهتم وأفكارهم سعيا لقراءة فكرهم
وأهدافهم وهم يصنعون مالحم احلكاية الكربى ،معتمدا دوما على وحدة املنطق وطبائع األمور كما نعرفها
كبشر واالبتعاد عما يولد نوعا من التناقض يف وحدة النص القرآني الذي ال يقبل وجود االختالفات فيه.
سعيت أن أجترد عن كل شيء ألفهم الفرد القبطي يف سدة احلكم ويف السجن حينما يكون رفيقا
ليوسف وألتعرف على أبناء يعقوب يف مؤامراهتم ويف أهدافهم وطموحاهتم .ومل أزهد يف أن ألبس جالبيب
األنبياء فدخلت مع يوسف يف غيابت اجلب ألملس مشاعر هذا البطل العظيم الذي قدر اهلل تعاىل له أن
يصنع األسرة املرموقة يف األرض كما بعثت بقليب ليأتيين خبرب عن قلب يعقوب وهو يصرب على ظلم أهل بيته
وأوالده.
يعقوب ويوسف مها بانيا تلك األسرة اليت حافظت على تكوينها أكثر من أربعة آالف سنة فهي
أشهر شجرة عائلية يف هذا الكوكب وأطوهلا عمرا دون منازع.
من هذا املنطلق أتيت بتفسري للكثري من غوامض القصة احلقيقية اليت شاء هلا منزهلا أن تتخذ
شكل الرواية اخليالية .وأترك احل كم للقراء الكرام ليحكموا يل بالنجاح أو باإلخفاق كما ميليه عليهم
إنصافهم وما متليه عليهم أذواقهم.
وأما عن كاتب السطور فأنا قبل كل شيء شخص بسيط ال أمحل شهادة علمية ومل أنتسب إىل
مركز علمي وديين أبدا .حتقيقاتي العلمية تنحصر يف الكتاب العزيز ويف بعض التشكيالت السياسية
املعارضة اهلادفة .فكنت أستفيد من كل شيء وأسعى ألن أدرك املغزى من وراء كل ما مير أمامي من
قضايا كبرية وصغرية ،فكان الفكر زميلي يف كل حركة حتى يف امللذات واللعب.
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كنت دوما اسعى اىل تطوير فهمي عن احلياة يف خمتلف فصوهلا.
كنت أزور البلدان وقبل أن أن عم مبا أراه من جديد هناك فإني كنت أنظر إىل الفروق الطبقية بني
ساكنيها فأرسم يف خيايل معادالت رياضية لتقييم حاالت الناس يف كل بلد على أساس ما أعرفه عن
حقائق االوضاع اليت يعيشوهنا.
لكنين واحلمد هلل تعاىل مل أربط أفق فكري بأي رباط بل كنت أسرح يف عامل الفكر وامللكوت حتى
لو مل أبح ألعز أصدقائي وأهلي بذلك .حتى عرفت بأن اهلل ليس فوق هرم الوجود كما يتوهم الكثريون؛ بل
إن الوجود املمكن بأسره ال يعدو أ ن يكون أمورا ومهية أمام سيد الكائنات وهي برمتها متكئة على إرادة
اجلبار العظيم لتستمر يف الوجود وإال أصبحت أثرا بعد عني لو أخذته تعاىل سنة او غفلة والعياذ باهلل.
أدركت بأن هناك باليني اجملرات ويف كل جمرة باليني األنظمة الشمسية وهي كلها مالجئ
ومستخلفات للبشر من امثالنا .فلله تعاىل بالييني الباليني من أمثال حممدنا ونوحنا وإبراهيمنا وموسانا
وعيسانا عليهم الصالة والسالم مجيعا.
وأخريا جزمت بأن ما نقله لنا أسالفنا من شعر للبيد بن ربيعة العامري قاله يف رثاء النعمان بن
املنذر قبل ظهور اإلسالم كان اصدق يف وصف زوال ملذات الدنيا وضرورة اللجوء اىل اهلل تعاىل وحده.
قال لبيد فيما قال :
أرى الناسَ ال يَدرُو َن ما قَدرُ أمرِهمْ

بلى  :كلُّ ذي ُلبٍّ إىل اللّهِ وَاسِلُ

أال كُلُّ شيءٍ ما خَــــــــال اللّهُ باطِــلُ

وكـــلُّ نعيمٍ ال مَحـــــــالة َ زائِلُ

وكلُّ أُنَاسٍ سوْفَ تَدخُــــــــلُ بَينَهُمْ

دُوَيْهية ٌ تصفَرُّ مِنها األنَامِـــــلُ
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وكلُّ امرىء ٍ يَوْماً سيعلمُ ســــعيهُ

إذا كُشِّـــفَتْ عندَ اإل َلهِ املَحاصِلُ

ولذلك طلقت كل شيء واكتفيت بالقرآن فأصبحت أشعر بالعلم احلقيقي يزيدني إنسانية ومينحين
هدى ونورا مع كل حلظة تأمل أو تفكر.
ومبا أننا مجيعا يف مسرية التطور اليت يتوالها اهلل سبحانه بنفسه فإن كتابي هذا كما قدمته سابقا
سيكون عرضا ألخطائي أكثر من أن يكون مرجعا للحقائق .ولذلك ففي حني أنين أفرح كثريا مبن يشجعين
فإنين ال أعادي من ينتقدني ويسعى لتصحيح أفكاري .لكنين أرجو من اجلميع أال يظلموا أنفسهم ويظلموني
يف توجيه االنتقاد السليب قبل أن يقفوا فعال على أخطائي.
لست من الذين يقلدون بل من الذين يفكرون ويستعملون عقوهلم كثريا ويسعون إىل فهم التفاصيل
املتعلقة بكل أمر فليس من السهل اهتامي بالغفلة وأنا هبذا احلرص الشديد على أن ال اغفل أي شيء ولكنه
ليس أمرا ممتنعا .إنين أعرتف بالضعف وباجلهل لكن علينا مجيعا أن نسعى للتعلم ونستعني باهلل أن يسدد
خطانا ويغفر لنا جهلنا وغفلتنا.
إنين أحب أن أعتذر من الذين قد يشعرون بأني أمسهم ببعض مفاهيم كتابي هذا من اإلخوة
الفلسطينيني والعرب ومن اليهود وبين إسرائيل ،ألنين سعيت لفهم القرآن كما هو دون أن أمحل هدفا أسعى
لتطبيق القرآن عليه .ولعلي ظلمت بعضهم وهذا إن كان فإنه من جهلي وليس من عنادي.
إنين أعتذر من كل من يرى يف كتابي هذا ما خيالف أفكاره وعقائده اليت عاش عليها وأرجو منه
أن يعذرني ألنين سعيت أن أكون صادقا مع نفسي ومع الناس مجيعا .ولذلك تركت مواريثي وذهبت وراء
ما أفهمه من كتاب رب الناس مجيعا فهو العليم اخلبري بنا وهو وحده يعلم حقائق الوجود وحقائق نفوسنا
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البشرية .هذا ما توصلت إليه وقد كتبته بلسان عربي بسيط دون تعقيد ودون أن أضمر شيئا أخبل على
القارئ به .وأرجو أن أكون صادقا.
كتبت هذه القصة القرآنية بشكل قصصي وبنفس الطريقة القرآنية فأدجمت كل املوضوعات ضمن
التفسري بداية .لكن البعض نصحين بأن أفصل املواضيع اجلانبية عن األصل فجرى األمر كما نصحوا ،فألبس
كتابي حلة بديعة منحته اجلمال ومنحت قارئه املزيد من الراحة حتى ال خيتلط عليه ما يناسب اهلامش مما
يليق باملنت .وال يسعين هنا إىل توجيه الشكر إىل مجيع من سددني بنصح أو باقرتاح وساهم بذلك يف
ترشيد وتطوير الكتاب بأي شكل كان.
إن كل املواضيع واليت قد يعتقد البعض بأهنا هامشية هي أمور مهمة جدا ملن يريد التعرف على
مغزى القصة وخاصة املسائل العلمية العمي قة اليت تضمنتها السورة الكربى ،فأرجو من القارئ الكريم أال
يرتك الكتاب دون أن يقرأ كل اهلوامش حني قراءته للمنت ،وأن حياول الغوص معي يف أعماق األحداث لرسم
الصورة األوضح عنها.
إنين أرحب مبن يعلمين ويهديين ولكنين ال أتبارى مع احد وسوف أبذل قصارى جهدي للرد على
ما سريدني من تعليقات أو أسئلة رغم أني أرى بأنين أفتقر إىل الوقت الكايف ملطالعة كل ما يردني .عليه
فإني أطلب من اإلخوة االكارم أن يعتربوا ما قدمته يف هذا الكتاب رأيا شخصيا واخليار متاح أمام اجلميع
أن يقبل أو يرفض منه ما شاء  .فأنا أرغب يف إكمال مسرية التفسري قبل أن يفاجأني املوت ،لذلك أدعو
اهلل تعاىل أن يوفقين لتقديم ما ميكن به جعل ما أطرحه من أفكاري يف هذا الكتاب أمورا حسنة ملن يسمعها
ميكن القبول هبا إنه مسيع الدعاء.
وأما حقوق الطبع.
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فقد قمت برعاية األصول القانونية املرعية يف لندن حلماية املطبوعات .ولكين فعلت ذلك حلماية
الكتاب وليس هبدف االنتفاع املادي منه .ولذلك فإني بعد حفظ حقوق الطبع لنفسي ،أجعل النصّ متاحا
ودون مقابل لكل من يريد أن يطبع الكتاب ،أو يطبع مقاطع منه أو يقوم برتمجته إىل أية لغة من لغات العامل
ويوزعه وينتفع شريطة ذكر املصدر واملؤلف وعدم القيام بأي تغيري يف النصوص سواء املنت أو اهلوامش
ودون احلاجة ألي إذن مسبق مين ويف املقابل فإني أرفض إتاحة الفرصة أمام كل من يريد أن حيتفظ حبقوق
الطبع لنفسه وبقدر ما تتيحه يل القوانني واألصول املرعية يف جمال النشر والتوزيع .كل ذلك ألن هذا الكتاب
جزء من ال علم والعلم كله مملوك هلل تعاىل وليس ألحد أن يدعي املالكية ملا سهل اهلل تعاىل نشره من املعارف
وال سيما ما خيص القرآن املنزل من عنده لعبيده يف هذا الكوكب .حنن ال منلك أنفسنا فكيف منلك العلم
الذي علَّمَناه ربنا املتعايل؟
لكنين أطلب من املرتمجني أن يسعفوني بن سخة من الرتمجة قبل القيام بالنشر ما دمت حيا ألطمئن
من صحة الرتمجة مبا يتاح يل من إمكانات طبعا .معلنا بأني ال أرى لنفسي أي حق قانوني ملنعهم من
االحتفاظ حبقوق الطبع للنسخ املرتمجة .واملرتجم يقوم بعمل مهين يستحق معه أن ينتفع من عمله كما أن من
حق الذي يطبع الن سخة العربية األصلية أن ينتفع مما طبعه أيضا لكن ليس من حقه أن حيتفظ لنفسه حبقوق
الطبع إال عند الرتمجة إىل لغة غري العربية .واحلمد هلل تعاىل على ما أنعم نسأله القبول والغفران والرضوان
إنه مسيع جميب.
بقي يل ان اوجه الشكر اخلاص اىل االخ العزيز األستاذ قصي املوسوي على ما بذله من جهد يف
مراجعة الكتاب واللغة اليت كُتب هبا واالفكار اليت وردت فيه وترتيبه العام من توزيع بني املنت واهلامش
ومناقشيت يف العديد من االمور اليت اوردهتا فيه ،دافعا اياي اىل إغناء العبارة وتوضيحها مبا حيقق عرض
الفكرة اليت اروم بشكل دقيق ،ما ساهم يف اخراج الكتاب حبلته احلالية.
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حكاية ميالد بني إسرائيل
مختصر تفسير سورة يوسف بإذن هللا تعالى

مقدمة تعريفية:
س ورة يوسف الكرمية هي الوحيدة يف القرآن اليت تسرد لنا قصة يوسف بشكل روائي ولكنها حقيقة وليست خياال.
لقد وضح اهلل تعاىل هذا املوضوع يف آخر السورة كما سنرى .هي قصة روائية والروايات تعرب عن خيال
الكاتب يف الواقع ولكننا هنا ال نرى أثرا واضحا من آثار اخليال ألن اهلل تعاىل ال يتخيل شيئا .إنه يذكر احلقيقة أو يتمثل
حبقيقة ممكنة.
فامليزة الروائية هلذه السورة هي أننا حنن حنتاج فقط إىل أن نتخيل كل املواقف لنتمكن من فهم أعماق اآليات
الكرمية .فهي رواية باعتبار حاجة القارئ إىل التخيل وليس باعتبار حاجة املنزل العظيم إىل التخيل .والعلم عند اهلل
تعاىل.

هدف السورة:
أ ظن بأن اهلدف األساسي للسورة هو بيان قصة تأسيس أكرب وأهم أسرة نبوية يف األرض .لقد قدر اهلل تعاىل هلذه األسرة
أن حتمل أول رسالة عامة لكل البشر .كان يعقوب وهو املعروف بإسرائيل أبا طبيعيا هلذه األسرة الكرمية .لكن أبناءه مل
يكونوا يف مستوى إمياني رفيع خيوهلم بأن يبنوا أسراً تؤمن باهلل وتتقي رهبا وتسعى ألن تقوم مبا يرضي الرب العظيم عز
امسه .ولذلك اخترب اهلل تعاىل نفوسهم مبسألة عائلية صعبة ثم وفقهم للتوبة كما سنعرف.
ولعل اهلل سبحانه يريد أن يوضح لنا هبذه القصة أن االصطفاءات الدنيوية ال ترتتب عليها أية آثار أخروية وال ميكن ألحد
أن يعرف تأويلها ومعانيها قبل يوم القيامة.
فقد أكد اهلل تعاىل بأن العربة هناك يف التقوى والعمل الصاحل النابع من اخلوف من اهلل تعاىل .كما أكد سبحانه بأن العمل
ليس مقياسا للدرجات ولكنه مقياس الكتشاف حقيقة النفس .فالنفس الطيبة تعمل الطيبات والنفس اخلبيثة تعمل
اخلبائث.
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يستحيل عقليا أن تكون العربة بالعمل ذاته باعتبار أنك ميكن أن تتصنع العمل الطيب أو تقوم بإجناز عمل حتصل من ورائه
فائدة شخصية أخرى .نعرف من القرآن أن املالئكة ينظرون ويكتبون توجهات النفس اإلنسانية وال يهتمون بالعمل ذاته.
ولقد أنزل اهلل تعاىل بعد سورة يوسف سورة الرعد اخلطرية لئال يتوهم الناس بأن هناك أمهية كونية أو أخروية لألسر
والعوائل واألقوام  .فالكل أذالء أمام وجهه الكريم جل جالله .والعلم عند اهلل تعاىل.

تفسير مبسط لمقدمة السورة الكريمة:
ين ﴿﴾1
الر تِ ْلكَ آيَاتُ ا ْل ِكتَا ِ
ب ا ْل ُم ِب ِ
أاللف :إشارة إىل اهلل تعاىل واالسم العظيم مشتق من أله يأله مبعنى خضع خيضع .فاهلل هو وحده الذي ختضع له
كل الكائنات طوعا أو كرها.
الالم :إشارة إىل اللقاء مع اهلل تعاىل.
الراء :إشارة إىل ال رسل من البشر .ونالحظ بأن اهلل تعاىل مل يعترب األحرف الثالثة آية كاملة كما فعل يف سور
سابقة (أمل /حم).
وأظن  -والعلم عنده  -بأنه سبحانه يشري إىل عدم جواز التمسك بالرسل من البشر .فامليم يف (أمل /املر  /حم)
تشري اىل التمسك مبا قبلها .وذلك لعدم إمكانية التمسك بالرسل من البشر بسبب غياهبم وموهتم أوالً ،وألهنم بشر مثلنا
ثانياً .لكننا نتمسك برساالهتم باعتبارها واق عة حتت عناية مباشرة من اهلل تعاىل .وهذا االمر ميثل جوهر الرساالت
السماوية .واألنبياء مكلفون مثلنا.
هذه املفاهيم الثالثة هي عناصر القرآن الواضح املبني .فالقرآن يعين الكتاب الذي أرسله اهلل تعاىل ليكون
الرسول الذي يتلقاه أول من يعمل به فتكتمل الصورة التشريعية يف أذهان البشر ناهيك عن اجلن فيما يرتبط هبم ،أو فيما
يشاركوننا فيه.
ولذلك فليس هناك حاجة حقيقية إىل بقاء الرسول مع القرآن .ورمبا تنحصر مهمة الرسول يف إثبات أن التشريع
املنزل قابل للتنفيذ يف الدنيا وليكون الرسول حجة علينا.
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فالرسول ليس عنصرا ضروريا وجو ده طيلة سريان أوامر الكتاب السماوي ولكنه يشكل ضرورة وقتية تنتهي
باليوم الذي يقدر اهلل تعاىل فيه وفاته وبه تنتهي مهمته بالكامل ويبدأ عصر جديد يستند إىل القرآن وحده ويهتدي
بالصحابة الذين عاشوا يف العصر النبوي الشريف.
وهناك مسألة أخرى جيدر االنتباه إليها وهي أن كل السور اليت تتضمن فواحتها احلرفية حرف الراء الذي يشري إىل
الرسول فإن اهلل سبحانه بعدها يذكر القرآن الكريم و بأنه هو الذي أنزله .كما ال ختلو مقدمات هذه السور من ذكر الناس.
أغلب الظن عندي هو أنه سبحانه يريد التأكيدََ على أن القرآن أو الكتب السماوية  -وليس الرسل -متثل
احلجة له على خلقه.
إن لسان حال القدوس كما يرتاءى يل  -والعلم عنده وحده  -هو أن الرسل ال ميكن أن يكونوا حججا باعتبار
موهتم و بشريتهم وتعرضهم لالختبار ولوساوس الشيطان الذي أتاح اهلل تعاىل له إمكانية اإللقاء يف نفوس البشر واالستفادة
من أثر ذلك لغرض االختبار .1

o
•

 1وحتى تتضح املسألة فإننا نورد ما يلي:

لقد تطور البشر وتكاملوا عقليا منذ توافق املتغريات الطقسية املختلفة لتصبح مجيعا يف املتوسط املعتدل قبل حوايل مخسة عشر قرنا
فكانت األمة اليت استلمت آخر رسالة مساوية أمة وسطا .كانوا قادرين على حتليل املسائل املختلفة وإدراكها ومتييز الصحيح من السقيم
منها فزالت احلاجة إىل بعث املزيد من الرسل الكرام ولذلك ختم اهلل تعاىل النبوة بنبيهم.

•

كان البشر قبل بدء التطور العقلي يستقبلون بعض األنبياء دون كتب ليأخذ اهلل تعاىل منهم مناذج ليوم القيامة وليس لبسط اهلداية الكاملة.
ثم بدأ عصر الرسالة املشفوعة بالكتاب يف أعظم حضارة على وجه األرض أيام موسى وإىل قوم فرعون وبين إسرائيل معا .لكن التطور
املطلوب بقي يف حالة النمو فرتة ال تقل عن  14قرنا توالت فيها أنبياء بين إسرائيل لبيان التوراة مطابقا ملختلف احلاالت التطورية للبشر
خالل القرون املذكورة.

•

جاء بعدها اإلجنيل خلتم الرسالة السماوية بصورة اختبارية مؤقتة .وحينما بلغ اإلنسان رشده فإنه سبحانه أنزل القرآن الكريم على خري أمة
أخرجت للناس وهي األمة املكية آنذاك .كان املكيون يومها متطورين وحضاريني فاحتني قلوهبم للغري ،يقرون الغرباء ويطعمون الفقراء
ويسدون حاجات شعبهم ويهتمون باللغة والشعر حتى يتواصلوا مع األمم املختلفة.
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إِنَّا أَ َ
نز ْلنَاهُ قُ ْرآنًا ع ََر ِبيًّا لَّعَلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُونَ ﴿﴾2
حينما يرسل اهلل تعاىل إىل قوم رسالة معينة فإنه ينزل ما يتناسب معهم لغة وعلما .إنه ينزل كتابا كامال ال نقص
فيه وال حيتاج إىل من يضيف إليه شيئا ولذلك مساه القرآن أي اجملموعة املفيدة ومبا أن املنزل هو اهلل تعاىل فهو كامل أيضا.

•

وملراعاة العدالة صار إيقاف النبوة ضروريا يف منطق السماء ،كما أضحى الكتاب املفصل املبني ضروريا ليحل حمل النبيني .فلزم أن يغين
الكتاب اجلديد كل من يتوخى احلقيقة عن الدليل واملرشد واإلمام وغري ذلك من مقومات اإليضاح .ذلك النقطاع الوحي وعدم إمكانية
تصحيح املعلومات عن طريقه وضرورة وجود مستمسك مساوي للذين يطلبون اهلدى من رهبم .وهكذا أضحى اإلجنيل والتوراة غري
كافيني للناس .وتفرض الرمحة اليت كتبها اهلل تعاىل على نفسه أن ميد املدركني بكتاب كامل يكتفون به ملعرفة ما هو ضروري هلم من مسائل
الغيب .فجاء القرآن كتابا كامال أثبت جدارته إىل اليوم ليكون رسوال قويا من اهلل تعاىل حيل حمل الرسل البشريني وبقوة أكرب ومالئمة أكثر
لظروفهم وأحواهلم املستمرة يف التطور.

•

وقد بني اهلل تعاىل يف القرآن بأن القرآن كامل ال نقص فيه يف موارد عديدة .قال تعاىل يف سورة األنعام :وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ
بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ( .) 38وقال سبحانه يف بداية األعراف :كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ
فَالَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِنيَ ( ) 2اتَّبِعُو ْا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَالَ تَتَّبِعُو ْا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيالً مَّا تَذَكَّرُونَ
( .) 3فاآلية األوىل تدل على أن الكتاب كامل مل يفر ط يف شيء .والشيء هنا يعين ما يريد اهلل تعاىل أن يقوله لعبيده سواء فيه التشريعات
أو التذكري بالعهود أو بيان احلقائق الضرورية للناس .وأما اآلية الثانية فهي تدل على عدم جواز اتباع أي مصدر غري القرآن .بالطبع فيما
يرتبط بالعالقة بني اهلل تعاىل وعبيده فليس القرآ ن كتاب طب أو هندسة أو صناعة .حنن كبشر نكتشف مبعونة ربنا حقائق األشياء
ونتعامل معه كما نضع ألنفسنا تشريعات ملزمة لنا مبا ألزمنا به أنفسنا .ولو يفكر القارئ اللكريم يف سورة الزمر فسريى املزيد من التأكيد
على االكتفاء بأحسن احلديث وبيان أن القرآن هو أحسن احلديث.
إذن ال ميكن أن يكون الرسل حججا هلل تعاىل وال ميكن أن ختلو الكرة األرضية حني تكامل التطور العقلي للبشر من حجة ميكن التمسك هبا
توخيا للحقيقة .فتلك احلجة هي القرآن وحده دون غريه كما وضحت حبمد اهلل تعاىل.
حنن مجيعا إخوان لألنبياء وعبيد لربنا ورهبم ،ولو ميز اهلل تعاىل عبدا على عبد يف االختبار فإن مقومات احلساب تضعف يف يوم القيامة
وسيكون من غري املمكن أن جيمع اهلل تعاىل الرسل والناس واجلن مجيعا يف موقف واحد أمامه ليحكم بينهم فيما كانوا فيه خيتلفون كما
وعد سبحانه وتعاىل بذلك.

هناية اهلامش .1
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إن قرأ ومجع مرتادفان حسب الظاهر ولكنك ال ترى عربيا يطلق اجلمع على جتميع األحرف والكلمات جتميعا
يعطي املعنى ،لكنهم يطلقون القراءة على هذا النوع من التجميع .فقرأ إذن يعين مجع جتميعا مفيدا .قال تعاىل يف سورة
القيامة:
ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ( )16إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ( )17فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ( )18ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا
بَيَانَهُ (.)19
فاهلل تعاىل هو نفسه الذي جيمع القرآن جتميعا مفيدا ويسمي هذا التجميع قراءة واجبة االتباع .ثم إنه تعاىل هو
نفسه الذي يبني القرآن للناس .وال ميكن أن نتصور بأن اهلل تعاىل ينزل قرآنابلغتنا لنعقله ونفهمه ثم جيعلنا حنتاج إىل من يؤوله
ويفسره لنا!.
والعربي هنا يف مقابل األعجمي .يطلق العرب كلمة العربي على الواضح املفهوم وكلمة األعجمي على املبهم غري
املفهوم .ولذلك استنتج سبحانه بأن السبب يف هذا التبيني والتوضيح هو أن يساعد الناس على التعقل ومعناه عمق
اإلدراك.
فاملرء يفكر يف معرفة الكالم ثم يسعى لعرضه على النفس لريى استجابة النفس للكالم .وحينما تتقبل النفس
املدركة الكالم وتطبعه يُقال بأن فالنا عقل املوضوع .والعقال كما نعرف هو ربط الشيء برباط حمكم واإلدراك العميق يعين
ربط النفس مبوضوع جديد مضاف إليها إضافة مقبولة لينضم إىل املخزون املصون يف وعاء النفس.
وقد قال سبحانه لنبيه يف سورة األعلى:
نسى (.)6
َسنُ ْق ِرُؤ َك فَال تَ َ
أي سوف نثبت األمر يف نفسك فنعقل نفسك برباط علمي جديد كلما أضفنا إليها موضوعا حادثا .تلك إشارة
إىل تثبيت القرآن يف فؤاد الرسول والفؤاد هو الرابط بني مركز اإلدراك يف النفس أو ما يسمى بالقلب وبني مركز املعلومات
احمليط بالنفس ويسمى الصدر .قال تعاىل يف سورة الفرقان:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيالً (.)32
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وحتى نعلم ونستيقن بأن الرسول غري قادر على أن يقص علينا أحسن القصص فإنه تعاىل ينتقل من اخلطاب لنا
مجيعا إىل اخلطاب له عليه السالم ليشعره ويشعرنا بأنه (عليه السالم) وإيانا يف غيبة عن هذا القَصَص.
إن اهلل تعاىل وحده هو احلاضر مع أبطال القصة وأركاهنا وهو املقدر لكل شيء فهو وحده الذي يفصّل احلق
والرسول يتعلم منه ومن القرآن  .ولبيان ذلك يقول سبحانه:

ص بِ َما أَ ْو َح ْينَا إِلَ ْيكَ َهذَا ا ْلقُ ْرآنَ َوإِن كُنتَ ِمن قَ ْب ِل ِه لَ ِمنَ
ص َ
سنَ ا ْلقَ َ
نَحْ نُ نَقُ ُّ
علَ ْيكَ أَحْ َ
ص ِ
ا ْلغَافِ ِلينَ ﴿﴾3
فكان عليه السالم من الغافلني عن هذه القصة قبل أن يوحي هبا اهلل تعاىل إليه لتكون جزءا من القرآن .واآلية
تدل داللة واضحة على خلو جيب الرسول من غري هذا الكتاب ،وهي توضح بأننا نعيش اليوم بدون نيب لعدم احلاجة
املستمرة إىل نيب شاخص ،والقرآنُ كاف لنا مجيعا.
لو كان رسول اهلل حمتاجا لقصص القرآن فهو أكثر حاجة حلكم القرآن ولتشريعاته .ولذلك سوف هنمل خالل
شرح هذه القصة اجلميلة كل األ حاديث والروايات واإلسرائيليات واإلجنيليات املنقولة من أهل الكتاب وكل ما حتدث به
املؤرخون .ألهنم مجيعا دون مستوى نبينا يوم نزول القرآن.
وهكذا نعلم بأن القاعدة العامة هي أن كل قصص املاضني اليت نقلها لنا املؤرخون من غري القرآن تعترب غري
صادقة حتى يثبت العكس .وأنى لنا أن نثبت ذلك؟
واآلن لنبدأ القصة بأسلوب روائي مستندين اىل ما يسعفنا به اخليال من افرتاضات تستند اىل املنطق العام وما
توحيه العبارة القرآنية لفهم اآليات.

س َوا ْلقَ َم َر َرأَ ْيت ُ ُه ْم ِلي
ت إِنِي َرأَيْتُ أَ َح َد َ
ف ِأل ِبي ِه يَا أَب ِ
إِ ْذ قَا َل يُو ُ
س ُ
عش ََر ك َْو َكبًا َوالش َّْم َ
اج ِدينَ ﴿﴾4
َ
س ِ
يبدو أن إبراهيم عليه السالم قد بعثه اهلل تعاىل إىل قومِ مَلِكٍ يف منطقة ما مما يدعى اليوم العراق .وحيتمل بأن
اسم ذلك امللك كان منرود.
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سعى إبراهيم أن يدعو قومه قبل أن تأتيه الرسالة وبعد أن جاءته إىل عبادة اهلل تعاىل ولكنه فشل يف إكمال
رسالته بسبب تعنت أهله وعدم استجابة العدد املعقول من الناس لدعوته واإلميان هبا لتكوين النواة األساسية للدعوة.
كان قومه يؤمنون باهلل ويعتقدون كمن سبقهم من أقوام نوح وهود وصاحل بعدم إمكانية الطلب من اهلل تعاىل
مباشرة وبضرورة توسيط كائنات أخرى من خلقه بينهم وبينه تعاىل .وهذا ما يعتربه اهلل سبحانه شركا ومبا أهنم يؤمنون به
فإن رمحته اقتضت تنبيههم عن طريق األنبياء بأن يدعوه وحده ويعبدوه وحده وخيضعوا له وحده.
آزر هو أبو إبراهيم وقد استاء من دعوات ابنه فطرده من عنده وكذلك فعل امللك وحاشيته رغم أهنم قد رأوا
منه (عليه السالم) اآليات البينات على صحة دعوته.
مل يؤمن بإبراهيم عدا لوط فخرجا من العراق باجتاه األرض املقدسة وسكنا فيها .هناك منّ اهلل تعاىل على
إبراهيم بول دين مها إسحاق وإمساعيل .ووعد اهلل تعاىل إبراهيم أن يرى هو وزوجته حفيدمها يعقوب.
يعقوب هو املعروف بإسرائيل وقد أكرمه اهلل تعاىل مبجموعة من األبناء وعددهم اثنا عشر .كان اثنان منهم
ولدين لزوجته األخرية واليت تزوجها يعقوب بعد وفاة زوجته األوىل احتماال .مما ال شك فيه أهنا مل تكن موجودة حينما
انتقلت األسرة إىل مصر لاللتحاق بغائبهم يوسف .ذلك ألن يوسف قد دعا أهله مجيعا ومل تكن مع يعقوب أكثر من زوجة
واحدة.
ويف ليلة من الليايل رأى يوسف مناما غريبا .رأى بأن أباه وأمه وأخاه من أمه وإخوانه العشرة اآلخرين من غري
أمه قد سجدوا له مجيعا .ولعل يف هذا بدايةًَ دليلٌ على أن أم يوسف كانت الزوجة احلية الوحيدة ليعقوب ليلة حصول
الرؤيا أيضا.
تعجب يوسف وفكر بأن خيرب أباه قبل كل شيء باملنام الغريب .كان يوسف خجال من أن يقول ألبيه احلقيقة
بصراحة فهو يكن له احرتاما كبريا فكيف يصارحه بأنه رآه يسجد له وهو ابنه الصغري ؟.
ولذلك استعمل مثاال جيدا ليقول ألبيه بأن هذا املنام املريب مل يغري أبدا من احرتامه ألبويه وإخوانه يف قلبه وبأنه
ال يشعر بأي كربياء أو زهو بل هو يوسف الولد القديم الذي حيرتم وحيب كل أسرته وعلى رأسهم النيب املكرم يعقوب.
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فمثل أبويه بالشمس والقمر ومثل إخوانه بالكواكب ليُشعر أباه مبا حيمل يف قلبه من احرتام وحب هلم مجيعا.
كان يوسف يعرف بأن التمثيل بالكواكب ليس دقيقا ،فهي ليست بشرا قادرا على االحنناء حنو األرض واختاذ
هيئة السجود .لكنه أراد أن حيتفظ باحرتام أسرته يف قلبه فتمثل باملضيئات ليشري إىل أهنم يف عينيه أنوار مضيئة تعطيه
وال حتتاج إليه لتستجديه ولذلك فهو يف حرية من تفسري هذا املنام.
ث م إنه كان على ثقة بعقل أبيه النافذ وبأنه سوف يطبق العدد عليهم وسوف يعرف بأن الشمس والقمر تشريان
إىل أبويه .من الواضح أن يوسف مل يكن ليعرف حجم الكوكبني وبأن القمر ال شيء أمام الشمس بل هو جزء بسيط من
الشمس نفسها  ،وإال لكان يأتي بتشبيه آخر كما أظن والعلم عند اهلل تعاىل.
تفطن يعقوب بأن هناك مستقبال مشرقا بانتظار ابنه يوسف وبأن ذلك سوف يثري بقية إخوانه ضده .وأغلب
الظن أنه كان يقصد إخوانه الذين هم أكرب منه سنا ال سيما بأهنم ليسوا من أم واحدة .أما أخوه الصغري الشقيق فهو ليس
داخال ضمن اإلخوة الذين سيكون هلم الدور التايل من القصة الطويلة.
عاش يعقوب حلظات مجيلة وهو يفكر يف مستقبل االبن الذي حيبه كثريا .شعر بأن ما كان منه من احلب يف
مكانه فهذا الولد هو الذي سيخلفه يف النبوة .إنه يعرف بأن النيب الصغري ال ميكن أن يسود إخوانه إال بعد أن يتخطى
عقبات يف احلياة العملية ت ساهم يف تطوير شخصيته وإنضاجها ،كما شعر بأن يوسف سوف يبتعد عن إخوانه فرتة
ليكتسب القدرة السياسية أو املالية الدنيوية حيت يهابه إخوانه فيخضعوا ملقامه العظيم املرتقب.
انتبه يعقوب إىل أن رسالة هذا الولد سوف تكون أكرب من رسالته هو واحملصورة يف األسرة وبأنه سوف يُنذر أمة
أخرى.
إنه كنيب يعرف بعدم إمكانية أن ينتقل نيب إىل قوم غري قومه إال إذا كان صغريا ليعيش بينهم فيصري واحدا منهم.
يعقوب فكر يف كل ذلك من منطلقه العلمي باعتباره نبيا علمه اهلل تعاىل الكثري من املفاهيم العلمية عن طريق الوحي.
بالطبع أن يعقوب كغريه م ن األنبياء كان يسعى بنفسه لكسب العلم ولكن إميانه العميق الذي أوصله إىل درجة
النبوة كان يساعده على درك احلقائق العلمية شيئا فشيئا.
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وبعد أن عاش يعقوب حلظات مع تأمالته يف ذلك املنام وتطبيق معلوماته العلمية على ما فهمه من الرؤيا الغريبة
بدأ بتقديم النصيحة البنه.

ش ْي َ
عد ٌُّو
ان َ
علَى إِ ْخ َوتِكَ فَيَ ِكيدُواْ لَكَ َك ْيدًا إِ َّن ال َّ
ص ُر ْؤيَاكَ َ
ص ْ
قَا َل يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
إلن َ
س ِ
طانَ ِل ِ
ُّم ِبينٌ ﴿﴾5
اختار يعقوب كلمة مجيلة حينما أراد أن مينع ابنه من نشر رؤياه .استعمل كلمة القصة ما يدل على أنه آمن
بصحة الرؤيا اليت رآها ابنه و اعتربها حقيقة سوف تظهر وتتجلى.
وحينما ننتبه لتفسريه للرؤيا نعرف بأنه عليه السالم حتدث مطمئنا بنبوة ابنه يوسف يف املستقبل وبصحة كلّ ما
احتملنا مروره يف خميلته كإنسان مفكر عظيم.
وكلمة القصة مصطلح قرآني يدل على سرد حقيقي ملواقف متعددة وقعت أو ستقع الحقا .وغالب القصص
القرآني منسوب إىل اهلل تعاىل وقلما جند اهلل تعاىل ينسب القصة إىل أنبيائه كموسى و يوسف يف هذه اآلية الكرمية.
فقول يعقوب البنه ال تقصص يعين ال تكشف هذه احلقيقة إلخوانك .فإخوانه الذين طاملا امتعضوا من قرب
يوسف من قلب يعقوب ،لن يتحملوا أن يروه نبيا يسودهم كما يسودهم أبوهم اليوم.
قال يعقوب ذلك لينجي أوالده العشرة من ورطة الكيد ألخيهم فال ميكن أن يغفر اهلل تعاىل هلم ذنب القتل لو وقع
منهم.
إنه سبحانه يعترب قتل إنسان واحد قتال جلميع الناس كما كتبه تشريعا على أمة موسى .لكن هؤالء هم أسرة
أنبياء وكان آباؤهم مشرعني هلم وكانوا مجيعا مسلمني تشريعا.
يعرف يعقوب بأن جرمية القتل العمد جتلب غضب اهلل تعاىل وإذا جاء الغضب ذهبت الرمحة وذهب معها
اهلدى .كما أن يوسف املرشح للنبوة كان يعرف ذلك قطعا ولذلك مل يوضح له يعقوب بأن سعيَ إخوانه لقتله سوف جيلب
غضب رهبم.
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إهنما كانا على يقني من عدم إمكانية قتل يوسف بعد هذا املنام الذي يدل داللة واضحة كما سنعرف على ما
ينتظر يوسف من النبوة .لكنهما ال يريدان تورط اإلخوة يف جرمية قاطعة يكفي التهيؤ هلا جللب الغضب املميت للقلب موتا
أبديا ال رجعة فيه.
بالطبع أن القرآن مل يقل بأن يعقوب كان يقصد القتل حينما استعمل الكيد ولكين أحتمل ذلك باعتبار أن اإلخوة
قصدوا القتل فعال لوال أخوهم األكرب ،ثم إن يعقوب بني هلم ختوفه من أن يأكله الذئب وهو يعين بأنه كان حيتمل قيام أوالده
بقتل أخيهم أو تعريضه للموت ،والعلم عند اهلل تعاىل.
نبه يعقوب ابنه يوسف بأن الشيطان عدو واضح لإلنسان ومعروف لدى أهل العلم .فعليه كناصح أمني أن
يتحاشى فتح اجملال للشيطان فيمتنع عن نقل الرؤيا لإلخوة .ومن املؤكد أن يوسف مل ينقل الرؤيا هلم أبدا قبل اليوم املوعود
يف قصر امللك الفرعوني فيما بعد ،وما يقوله اليهود غري صحيح قطعا.
خشي يعقوب وكانت خشيته يف حملها أن يقوم هؤالء اإلخوة بالكيد ليوسف لذلك التزما هو وابنه بعدم ذكر
القصة .لكنهما كانا على علم اآلن بأن يوسف مرشح لالبتعاد عن األسرة لفرتة غري قصرية .كانا يشعران بأن اهلل تعاىل
سوف يهيئ الظروف إلبعاد يوسف الشاب الذي يريد ربه أن ي ؤهله للنبوة ومنه للرسالة إىل إخوانه بعد أبيه .ولعلهما فكرا
يف أن هذا االبتعاد ال ميكن أال ينطوي على رسالة للقوم الذين سوف يعيش يوسف بينهم.
فكيف ميكن ليوسف أن يكتسب القدرة االجتماعية دون قوم وكيف ميكن له أن يرى أخطاء الناس وال
ينصحهم ،وكيف ميكن أن يتواجد ن يب بني قوم حيتاجون إليه وإىل علمه دون أن يبعثه ربه رسوال إليهم؟ ثم انتقل يعقوب إىل
املقطع األساسي من مقابلته مع ابنه الصغري وهو تفسري الرؤيا .2

2

للرؤيا تاريخ طويل يف هذه األسرة الكرمية .فقبل يعقوب كانت هناك رؤيا معروفة جلده إبراهيم اليت فسرها بشكل خاطئ فظن وابنه إمساعيل بأن

الرؤيا تنطوي على أمر إهلي بأن يقوم األب بقتل ابنه.
بالطبع ال ميكن أن يأمر اهلل تعاىل أحدا بقتل ابنه وبدون ذنب .كما أنه ليس مع قوال أن يرسل اهلل تعاىل أمرا ألحد يف املنام .إن الكثريين يؤمنون بعدم
حجية املنام ولكنهم يقولون بأن منام األنبياء حجة عليهم .بالطبع مل يقدم رجال الدين دليال واضحا على هذا االدعاء ألناقشه.
لعلهم يظنون بأن الشياطني ال توسوس يف صدور األنبياء وهو غري صحيح .قال تعاىل يف سورة احلج:
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كان يعقوب يعرف بأن عمه إمساعيل قد توىل إمامة الكعبة بعد جده إبراهيم وبأنه بدأ ببناء أسرة كبرية سوف
تتمتع باحتضان خامت النبيني فيما بعد .وأحتمل بأن كل األسرة كانت على علم بذلك.
فكان يعقوب ينتظر نبيا من بني أبنائه ليخلفه .وقد جاء هذا اليوم فعني اهلل تعاىل ذلك النيب املرتقب يف هذه
األسرة دون أسرة إمساعيل العم.
وجدير بالذكر بأن االرتباط بني األسرتني الصغريتني املنحدرتني من أب واحد ومها أسرة إمساعيل وأسرة
إسحاق ،مل ينقطع .ولذلك تعلم يعقوب من منام جده إبراهيم بأن اهلل تعاىل ال يأمر وينهى يف املنام.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَال نَبِيٍّ إِالّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(.)52
وقال سبحانه يف سورة فصلت:
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ ُهوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (.)36
وقال عز من قائل يف سورة األنعام:
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُو ْا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَالَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِنيَ
(.)68
فالرسل كبقية الناس مييزون بني الوحي الباط ل الشيطاني والوحي الصحيح من املالئكة بالسلب واإلجياب .فاهلل يأمر دائما باإلجيابيات ،بالعدل
واإلحسان .ولكن الشيطان بعكس ذلك يأمر بالسلبيات ،باإلثم والعدوان والطغيان.
ولكن إبراهيم فهم املنام هكذا ،وأصبح جتاوبه وابنه مع هذا الفهم اخلاطئ الكبري جماال عظيما الختبارمها.
ال شك ان اهلل تعاىل نظر إليهما ومها يريدان حتقيق املنام بتفسريه اخلاطئ بعني رمحته ورأفته حتى وصال حد التنفيذ األخري .هنالك تدخل الرؤوف
الرحيم عز امسه وأوقف قتل األب البنه بسبب اخلطأ يف تفسري الرؤيا.
إال أن اهلل تعاىل منح إبراهيم وساما عظيما هو أبوة كل من سيأتي بعده من األنبياء إضافة إىل إمامة احلج املختصة به دون غريه .إنه اإلمام الوحيد
املنصوص عليه واملعلن عنه يف القرآن الكريم ويف كل كوكبنا األرضي.

هناية اهلامش .2
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إنه سبحانه خيرب عن املاضي واملستقبل ويشجع على اخلري أحيانا يف املنام .لكن اإلنسان هو الذي يستفيد من
املنام فيأمر وينهى نفسه أو غريه.
هذا ما فعله يعقوب يف تفسري رؤيا يوسف وهذا ما فعله يوسف يف تفسري رؤيا امللك.
شعر يوسف بأن اهلل تعاىل يريد أن يعلم البشرية التخزين واالدخار استعدادا الحتماالت القحط ،ففسر املنام
مبصيبة ما قد حتل مبصر واستعمل عقله لبناء املخازن الكبرية (السايلوهات) بعد أن قيض اهلل تعاىل له ان يكون مسؤوال
عن خمازن أرض الكنانة.
فليس يف تفسري يعقوب أي أمر مولوي من اهلل تعاىل كما يف تفسري إبراهيم الذي ظن بأن اهلل تعاىل يأمره بأن يقتل
ابنه بل فسر يعقوب منام ابنه باحتماالت قوية عامة ليس هبا أية خماطرة.
عرف يعقوب بأن ي وسف سوف يفسر األحالم ملا رآه من قدرة واضحة البنه على بيان منامه ألبيه مبنطق
حضاري واضح .وأراد أن يوضح ليوسف بأن اهلل تعاىل سوف يصطفيه وخيتاره من بني إخوته واحتمل بأن يصبح بارعا
يف تأويل الرؤيا.
وتفسري الرؤيا هو جزء من تأويل األحاديث كما سنعرف فيما بعد .إن براعة ألنبياء تتضح من ظهور عالمات
النبوة يف حياهتم.
فنبينا (حممد) كان بارعا يف فن التعامل مع اجملتمع وجذب الناس إليه وهو أمر ضروري ملثل رسالته الكربى.
وإبراهيم كان بارعا يف املواجهة مع الشرك وكانت رسالته يف قطع آمال املشركني بكل قوة والوقوف أمامهم باملنطق
القوي املرافق جلرأته وشجاعته.
وكانت براعة موسى يف التحدث إىل امللوك و كان على علم بضرورة جتميع ما ميكن من القوة العلمية لقطع حجة
امللوك.
وكانت براعة املسيح وسليمان وداود يف حتسني حياة الناس زراعيا وصناعيا وعلميا.
كما أن نوح كان أستاذا يف املواجهة مع اإلعالم ويف كشف القناع عن أسرار اخللق.
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هؤالء الصفوة اخلرية يؤمنون باهلل تعاىل إميانا قويا ويعرفون بأنه سبحانه وراء كل األحداث فبيده ملكوت كل
شيء.
ولذلك أظن بأن التقديرات االهلية يف اراءة يوسف هذه الرؤيا الغريبة قد تدل يف منطقهم بأن هناك عالجا مساويا
طويل االمد إلعداد يوسف للنبوة على أسرته الكبرية نسبيا وعلى إخوان يوسف الكبار.
واألخ األكرب يرى  -باعتبار كرب سنّه  -نفسه أقرب إىل أب األسرة من غريه وحيرتمه اإلخوان الصغار عادة.
واألخ األكرب هو الذي يرث التاج وهو الذي يقوم برعاية إخوانه الصغار إن احتاجوا .والنظر إىل األخ األكرب كأب
هو شائع بني بعض الناس حتى اليوم.
ولذلك مل يكن اصطفاء يوسف للنبوة والرسالة أمرا سهل القبول بالنسبة إلخوانه الذين يكربونه سنا.
واحلقيقة أن البشرية كانت قبل تكاملها حمتاجة إىل مثل هذا النوع من التفكري حتى ال تنجرف مع التيارات
املعادية لإلنسان.
حالُ البشر قبل التكامل العقلي هو حال األطفال األذكياء .فهم مع فهمهم للكثري من املسائل عن طريق الذكاء
فاهنم يبقون أطفاال حمتاجني للرعاية والعناية اخلاصة من األبوين واألقربني.
ال شك إ ذن بأن يعقوب فكّر بأن قضية انتخاب يوسف واصطفائه على إخوانه الكبار ليس أمرا هينا .فهو
يعرف بأن اهلل تعاىل ال يعطي شيئا مفيدا ألحد دون سعي وإال لن يكن مستعدا نفسيا لتقلد القوة والسلطة.
وهل هناك أهم من النبوة يف منطق السماء بالنسبة للبشر الذين عاشوا قبل بلوغ مرحلة النضج العقلي الكامل ؟
ومبا أن يعقوب رأى قدرة يوسف على إبراز مقولة الرؤيا بعد أن تأكد من اصطفائه نبيا فإنه فسر الرؤيا البنه
هكذا:
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وب َك َما
علَ ْيكَ َو َ
ث َويُ ِت ُّم ِن ْع َمتَهُ َ
َو َك َذ ِلكَ يَجْ تَ ِبيكَ َر ُّبكَ َويُ َع ِل ُمكَ ِمن تَأْ ِوي ِل األَ َحادِي ِ
علَى آ ِل َي ْعقُ َ
ع ِلي ٌم َح ِكي ٌم ﴿﴾6
ق إِ َّن َربَّكَ َ
أَتَ َّم َها َ
س َح َ
علَى أَبَ َو ْيكَ ِمن قَ ْب ُل إِ ْب َرا ِهي َم َوإِ ْ
رمبا قال يعقوب ليوسف :إن يف امتناعك عن ذكر الرؤيا إلخوانك وسعيك لعدم إثارهتم طريقا واضحا لتسنم
العلياء بالنسبة لك.
اعلم بأن اهلل تعاىل عليم حكيم فال ميكن أن جيتبيك للنبوة قبل أن تنال حظك من العلم واحلكمة.
إنك أكثر من نيب ألنك سوف تنتقل إىل أمة كبرية فال بد أن تكون رسوال أيضا .إن يف نقل الرسالة إىل األمم
األخرى حاجة واضحة إىل تأويل األحاديث .جيب أن تعرف فحوى ما تسمعه من غريك فيجب أن تتعلم تفسري حديثهم
بدقة متناهية حتى ال ختسر قلوهبم .ولعل تأويل األحالم هو طريقك لفهم الناس وإدراك مقوالهتم.
ميكننا أن نلجأ إىل الظن بأن يعقوب أراد أن يبلغ ابنه يوسف بأن طريق العلياء غري مفروش بالزهور والورود.
وحتى يهيئه لقبول كل املنغصات واملتاعب األولية بدأ بذكر االجتباء من اهلل تعاىل.
إن اهلل عادل ال ميكن أن جيتيب أحداً ألجل أسرته وال ألجل حاجة أهله إليه .إن عليه أن يستعد لالصطفاء
اخلاص .ويكون االصطفا ء أحيانا حلمل الرسالة تلميذا عامال فقط كاصطفائه سبحانه لبين إسرائيل وأحيانا حلملها معلما
كاصطفائه لألنبياء والرسل .3

 3أرجو أن ينتبه القارئ الكريم إىل أن االجتباء واالصطفاء تضمان معنى االختيار باعتبار أهنما من باب االفتعال ولكنهما خمتلفان من حيثية أخرى.
فاألول مأخوذ من جبى جييب مبعنى مجع املاء يف احلوض والثاني مصاغ من صفا يصفو مبعنى خلص .ولذلك يُستعمل األول عادة يف اختيار الشيء أو
الشخص حلمل مهمة كالعلم أو الرسالة كاجتباء الرسل ليحملوا علم الكتاب فهو اصطفاء خاص.
ويُستعمل الثاني عادة لبيان اختيار الشيء أو الشخص لتنفيذ مهمة عملية كاصطفاء بين إسرائيل للعمل بالتوراة وكاصطفاء مريم لتحمل طفال من
جيناهتا الشخصية بال أب من اخلارج.
واملعلمون جينون مثارا جنيّة من الرزق العلمي الكبري فعليهم أال ينتظروا املزيد من الراحة بل املزيد من العمل الشاق.
ما نفهمة مما سرده لنا القرآن الكريم من جتارب االنبياء هو أن اهلل تعاىل جيتيب الفرد أوال ليتعلم فإذا جنح يف اختباره فإنه جيتبيه ثانية حلمل الرسالة.
وال ندري فلعل اهلل تعاىل جيتيب أكثر من فرد للتعلم ثم خيتار من بي نهم األوفى واألكمل ولكنه مل يذكر لنا شيئا عن غري الذين جنحوا يف االختبار.
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عرف يوسف من كالم أبيه بأنه مصون بإذن اهلل تعاىل من املوت ولكن الطريق قد تكون شاقة جدا وبأن الذين
يوصلونه إىل اهلدف األمسى هم إخوانه.
سيكو ن إلخوانه يد يف نبوته ورسالته وسيكون مصريه خارج بيته وبعيدا عن والديه وحناهنما وعطفهما.
عرف بأنه سوف يُحرم من أخيه الصغري أيضا ،إذ ال معنى ملشاركته معه يف سفره اخلطري إىل رسالة السماء.
عرف يوسف بأنه مسؤول عن إمتام نعمة اهلل تعاىل على كل بين يعقوب.
قال له أبوه بأن اهلل سوف يتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب لكنه هو اجملتبى وليس آل يعقوب الذين سيكونون
املستفيدين من رسالة أخيهم .مثاهلم مثال بين إسرائيل مع موسى فهم املختارون حلمل التوراة يف أعماهلم وحياهتم وموسى
مسؤول يف نقل التوراة إليهم وتعليمهم وهتذيب نفوسهم مبا يتأتى له.
إهنا مهمة شاقة على يوسف الصغري أن يقبل بتحملها وهو الذي يشعر بوجوب احرتام إخوانه الكبار وعدم
احتقارهم .مل يكن يوسف يعرف أي شيء عن الطريق والنهج املرسوم له.
لعله كان يعرف بأن اهلل تعاىل سوف يستفيد من احلوادث املقبلة إليصاله إىل اهلدف .لعله علم بأن اهلل تعاىل ال
ميكن أن خيلق حوادث مصطنعة ولكنه يفتح طريقني أمام إخوانه ليختاروا السبيل الذي يرتضونه فيستغله اهلل لصاحلهم
ولصاحل آل يعقوب مجيعا.

هناك رسل جرت اإلرادة االهلية بإرساهلم بالفعل ولكن ال ميكننا أن نستفيد من قصصهم فلم يذكر اهلل لنا عنهم شيئا.
وَرُسُالً قَدْ قَصَصْنَا ُهمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُالً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ( 164النساء).
فكيف باملرشحني للرسالة؟ إذن صدق يعقوب ،فاهلل اجتبى يوسف للتعلم ثم جيتبيه للرسالة.
مما ال شك فيه بأن يوسف الصغري فكر كث ريا يف كالم أبيه النيب املوهوب .إنه انتبه قطعا بأن طريق اجملد بالنسبة له مير من جادتي العلم واحلكمة .لقد
ختم يعقوب كالمه بأن ربه الذي جيتبيه هو ربه العليم احلكيم( .وكذلك جيتبيك ربك ،إن ربك عليم حكيم).

هناية اهلامش .3
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ولعله عرف وقبل أن يرى املنام بأن هناك حدثا آخر يف طريقه إىل التكوّن بينما هو ما يزال مع إخوانه الذين هم
أبطال قصة الرسالة اجلديدة.
بالطبع هو مل يعرف ما حصل ولكن البد وأن هناك شيئا ما بني إخوانه .لعله فكر يف قول أبيه :ويتم نعمته عليك
وعلى آل يعقوب كما أمتها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق .ما هي النعمة اليت أمتها على أبويه الذين مضيا؟ .
هناك نعم كثرية ينعم اهلل تعاىل هبا علينا:
(وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها)
ولكنه سبحانه يتحدث عن نعمة واحدة يكملها على أنبيائه وعلى بقية خلقه.
ال نعرف ما الذي دار يف خلد يوسف وهو حيلل كالم والده .لكننا حنن اليوم أهل كتاب مساوي امسه القرآن
فنعرف بأنه سبحانه يتحدث دائما عن إمتامه لنعمة اهلدى.
أو يتحدث عن إمتام نعمة توصل إىل اهلدى وإىل التسليم لوجهه الكريم ،كقوله تعاىل يف سورة الفتح خماطبا حبيبنا
حممد عليه السالم:
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ويَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (.)2
فكان يعقوب منتظرا إمتام نعمة اهلدى عليهم بإبقاء النبوة يف األسرة وتوسيعها لتشمل مجعا من البشر ،هم غري
أوالد إبراهيم.
إن يعقوب على علم بأن هدى اهلل تعاىل لن يتوقف على ما أنزله على نيب من األنبياء .فاإلنسان يتعامل مع
اإلنسان ويتعامل مع ربه احمليط بكل الكائنات واإلنسان يف تطور كما أن الكائنات يف تطور أيضا.
فنحن حنتاج إىل هديه دائما وأبدا ليعلمنا كيف نتعامل مع أنفسنا ومع إخواننا من بين اإلنسان ومع الشياطني
الذين ال يرتكوننا ومع بقية الكائنات.
حنن نتغري ونتكاثر وتتكاثر معنا الزراعة وتتطور كما تتطور الصناعة واملالحة والبناء وكل شيء يف احلياة.
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كانت األسرة تنتظر النبوة ألهنم على علم بأن نبوة العم الكبري إمساعيل سوف تنقطع بانتظار الرسالة اخلتامية.
لكن نبوة بين إسرائيل هي اليت ستستمر حتى نزول التوراة ثم تواصل سريها حتى انتهاء أمد العمل بالتوراة العظيمة.
شعر يوسف بثقل املهمة وهو يف سن الطفولة ولكنه ذو فكر ثاقب وعقل جبار .إنه قادر على أن حيكم بصحة
األمر من عدمه مبا أوتي من مقدمات علمية وإميانية باهرة .بات يوسف ومعه أبوه يعقوب منتظرَين ملا سريونه من إخوة
يوسف .وكما قال تعاىل:

سائِ ِلينَ ﴿﴾7
ف َو ِإ ْخ َوتِ ِه آيَاتٌ ِلل َّ
س َ
لَّقَ ْد كَانَ فِي يُو ُ
سوف تبدأ يف املستقبل القريب مسرية التكوين ألسرة عظيمة حلمل التوراة الكربى .تلك اليت سيهتدي هبا اجلن
و اإلنس ألول مرة يف هذا الكوكب  .يشعر كل املهتمني بأن هناك عالمات مهمة يف إخوة يوسف كما هي يف يوسف نفسه.
ميثل يوسف اهلدى والعلم والنور وكذلك الزعامة واملرجعية والنبوة .ولكن إخوته مع األسف ميثلون حماربة العلم
والنور ألهنم يشعرون بعدم قدرهتم على محل املشعل الكبري.
إهنم أحفاد إبراهيم ولكنهم ال حيملون قلب إبراهيم وال علمه وال فكره .إهنم يريدون الزعامة والنبوة مع أهنم
عاجزون عن حماربة أهوائهم وممارسة األعمال الصاحلة لكسب حمبة أبيهم.
إهنم جاهلون ألهنم يظنون بأن عواطف أبيهم وإخالء وجهه هلم متثل هلم السعادة األبدية .إهنم بذلك إمنا يعبدون
البشر وال يعرفون املعنى احلقيقي للتوحيد.
لكن يوسف حيب أباه كإنسان مثله إال أ نه حيمل املزيد من اخلربة وأبوه نيب يستفيد يوسف منه العلم ويزداد عن
طريقه ما يؤهله سلوك طرق اهلدى والدين.
يشعر يوسف بعد التحدث إىل أبيه بأنه سوف يفقد مساعدة أبيه له وسوف يبتعد عنه .عليه أن يستعد لكل
تعب وعنت أمال يف كسب رضوان اهلل تعاىل ولكن إخوة يوسف يعبدون يعقوب ويسعون لكسب رضاه بالتحايل عليه.
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إخوة يوسف :
نعرف من القرآن بأن اهلل تعاىل ال يأخذ قراراً قبل أن تتهيأ كل األسباب أو قبل أن يهيئها هو سبحانه بنفسه.
أظن أن إخوة يوسف جلسوا للتآمر قبل أن يرى يوسف حلمه املذكور .إنه سبحانه أخذ قراره بإعداد يوسف
للمهمة الصعبة ألن إخوانه كان قد ظهر عليهم ضعف نفوسهم وقلة عزميتهم أمام شهوات النفس .ظهر منهم الضعف فأرى
سبحانه يوسف الرؤيا العظيمة.
لنفتح عيوننا قليال لنرى كيف أن اهلل تعاىل احمليط هبم مجيعا يأخذ قراره ملصلحة اهلدى العام.
إنه تعاىل يريد أن يعني األنبياء من ساللة إبراهيم ألسباب ال نعرف عنها إال القليل وال يريد أن يعني نبيا من ساللة
إمساعيل ليخلو اجلو هناك ألمة أخرى هلا دور بعيد يف مستقبل األيام.
إنه سبحانه مهتم بظهور ما ميكن أن يظهر على الناس فال يكون للناس حجة على رهبم حينما يأخذ قراره
احلكيم.
حنن نعلم بأن حسن األلوهية أن يستبد ربنا برأيه وليس من صاحلنا وال من املمكن أن يهتم اهلل تعاىل بإرادة
اخللق ،لكنه سبحانه يهتم كثريا بتكامل حيثيات القرار قبل أن يقرر .إنه سبحانه يف منتهى العدالة ويعتين بكل أفراد خلقه
دون استثناء ويغلق الباب دون أيّة حجة للخلق.
فقراره باجتباء يوسف غري منفصل عن عدم كفاءة إخوانه لألمر اخلطري .ولذلك اعترب سبحانه يوسفَ وإخوانه
مجيعا أبطاال هلذه القصة الغريبة .فحتى نعرف القصة بدقة علينا أن نذهب إىل جلسة اإلخوة:
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ص َبةٌ ِإنَّ أَ َبانَا لَ ِفي َ
ين ﴿﴾8
ب ِإلَى أَ ِبينَا ِمنَّا َونَحْ نُ ُ
ع ْ
ف َوأَ ُخو ُه أَ َح ُّ
ِإ ْذ قَالُواْ لَيُو ُ
س ُ
ضالَ ٍل ُّم ِب ٍ
جلس اإلخوة يف معزل عن األبوين وعن يوسف وأخيه األصغر منه مهتمني مبسألة محقاء ال قيمة هلا يف منطق
السماء .إهنم كبار ال حيتاجون إىل أبيهم بل إن أباهم حباجة إليهم ليساعدوه يف أمور دنياه ولكنهم مهتمون مبحبة أبيهم اليت
يقدمها إىل أخويهم الصغريين حلاجتهما فعال إىل املزيد من حمبة األب باعتبار عمرمها الصغري.
وكان استدالهلم أمحقا .إهنم ينظرون إىل وجوب مبادلة أبيهم احلب هلم ألهنم عصبة حيتاج إليهم األب للحماية.
لقد نسوا الطفولة وحاجة يوسف وأخيه إىل حبهم وحب أبيهم وذهبوا متاما وراء وساوس الشيطان كما احتمله أبوهم
ودون أن يعلموا شيئا عن رؤيا أخيهم بل قبل أن يرى تلك الرؤيا.
اعتربوا أباهم يف ضالل واضح بأنه يعامل الطفلني الصغريين حبنان يتناسب مع طفولتيهما وال يبدي نفس احلنان
هلم ،ويبدو أن ذلك كان يبدر من يعقوب ألهنم كبار حيتاجون إىل النصيحة اليت كان يقدمها هلم أكثر من حاجتهم اىل
احلنان.
إنه نيب ينصح الغري ويسعى يف هدايته فكيف ال يسعى إىل هداية أبناءه؟ والواقع أن ما كانوا يتوقعونه من أبيهم
كان جمرد مظهر من مظاهر اتباع الشياطني الذين يسعون إلقناع رجال ناضجني هم آباء وأزواج أن يبقوا أطفاال صغارا يف
عيون أبيهم.
ليس هناك منطق وراء توقعات هؤالء اإلخوة الضالني املغرر هبم إال أن نقول بأهنم كانوا يبحثون عن عذر إلبعاد
أخيهم يوسف من البيت الكريم.
ولو نفكر فإن ا لكثري من استدالالتنا ضد بعضنا البعض هي من هذا النوع ونرى الكثري من احلروب والصراعات
بني الناس مبنية على أسس واهية مثل تلك.
عصبة كبرية من عشرة إخوان يتفقون على التفريق بني يوسف وأخيه بقتل يوسف ليُشعروا يعقوب بأن العصبة
الثنائية قد اهنارت يف مقابل العصبة ال عشرية الباقية .فكأهنم كانوا يعتربون كل طفل منهما أكثر من مخسة منهم ولذلك
أرادوا أال يبقى منهما إال واحداً فيكون أقل من العشرة!
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والذي يؤمل العاقل هو أن أبناء البشر ال يتفقون يف أكثر أفكارهم اإلجيابية ولكنهم يتفقون يف السلب بسرعة وبكل
جرأة وصالفة ووقاحة .وه ذا دليل واضح على وجود قوة غيبية خافية وراء تلك السلبيات تؤيدها فيقتنع الناس هبا
وينفذوهنا .وهو بدوره دليل واضح على وجود الشيطان.
هناك بني البشر قضايا مشاهبة كثرية لقضية ابين يعقوب الصغريين مع إخواهنما الكبار فكيف يتقبل العقل مثل
هذه املقارنات اخلاطئة إن مل نعتقد بوجود الشيطان اخلبيث وسعيه إلقناع البشر برتك اخلري واتباع الشر؟ فتعالت أصوات
أفراد من العصبة احلمقاء:

صا ِل ِحينَ
ف أَ ِو ا ْط َر ُحوهُ أَ ْرضًا َي ْخ ُل لَ ُك ْم َوجْ هُ أَبِي ُك ْم َوتَكُونُواْ ِمن بَ ْع ِد ِه قَ ْو ًما َ
س َ
ا ْقتُلُواْ يُو ُ
﴿﴾9
إهنم ال ير يدون التخلي عن الصالح ولذلك يريدون أن يقتلوا أخا هلم ثم يكونوا من بعده قوما صاحلني .هكذا
خيلط اإلنسان الشرك مع اإلميان وهو ال يعرف بأن اهلل تعاىل لن يتقبل أي عمل مهما كان ،من املشرك.
اإلماتة إلنسان آخر ليست من حق أحد أبدا بل هي من حق اهلل تعاىل .ذلك ألنه سبحانه ال مييت فعال بل ينقل
اإلنسان من عامل املادة إىل عامل اجملردات فموت النفس مبوت بدهنا الذي تتحرك فيه وليس مبوهتا هي بالنسبة للذي يرى ذلك
وهو اهلل تعاىل.
لكن املوت ذاته لو متّ على يد إنسان ال يرى ذلك االنتقال اجلميل فهو إعدام سليب كامل خيالف املنطق والعقل
السليم.
لقد أذن اهلل تعاىل أن نقتل القاتل دون إسراف أو نقتل فقط املفسدَ الذي خيرب األرض ويهلك احلرث وما يعتاش
عليه البشر.
وهؤالء القوم هم من أسر األنبياء الذين كانوا مسلمني عاملني حبرمة القتل ولكنهم يقنعون أنفسهم بأن يقتلوا أخاهم
ثم يعملوا الصاحلات! و مبثل هذا التربير األمحق لإلثم الكبري يربر اجملرمون أعمال القتلة بأهنم تابوا وأتوا بالشهادتني حني
هالكهم مثال أو بأهنم اعتدوا و كانوا يتوبون بعد كل اعتداء فال بأس هبم فهم على كل حال أصحاب أحد األنبياء أو أهل
بيته مثال! هكذا خيدع الشيطان الناس فلنتورع.
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لعل بعض إخوة يوسف مل يقبلوا بالقتل فاقرتحوا أن يطرحوه أرضا بعيدة عن أرضهم حبيث ال ميكنه العودة إىل
األرض املقدسة اليت كانوا يعيشون فيها أو جبوارها.
هم كانوا يعيشون يف األرض اليت عاش فيها جدهم إبراهيم .ومل يكن إلبراهيم غري ابن واحد هناك وأما ابنه
األكرب فقد بقي يف مكة ليكمل بناءها وجيعلها مكانا مالئما للحجيج من كل األرض.
ثم ورث إسحاق بيت إبراهيم ومل يذكر القرآن أوالداً إلسحاق عدا يعقوب .ولكن اليهود يذكرون له أوالدا
آخرين مثل عيسو .مما ال شك فيه لدى أهل القرآن بأن يعقوب هو االبن األكرب إلسحاق وهو الذي وعد اهلل تعاىل والديهما
إبراهيم وزوجته أن يرياه .قال تعاىل يف سورة هود:
وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (.)71
مل يعلم إخوان يوسف بأهنم يفعلون منكرا سوف يوظفه اهلل تعاىل إلعالء شأن يوسف .لقد كان غائبا عنهم متاما
بأهنم هم الذين فرشوا البساط األمحر جملد يوسف وبأهنم حفروا قبورهم بأيديهم.
وأكثر الظن بأنه سبحانه أرى يوسف الرؤيا بعد اجللسة التآمرية اخلطرية إلخوانه لئال خياف وخيشى مما سيحل به
على أيديهم.
يعلم يعقوب كما يعلم يوسف بأن هناك مستقبال مشرقا أمامه ،فعليه أن يصرب وعلى أبيه أن يصرب .بقي املنام
خفيا بني يعقوب ويوسف ومل يبدياه ألحد لعلمهما بأن ذلك ال يرضي اهلل تعاىل وال يعود عليهما بالنفع.
من هنا نسري مع خطَّي مكر ،أحدمها باجتاه الباطل واآلخر يتحرك يف داخل ذلك اخلط الباطل باجتاه احلق وال
يعلم أي من أصحاهبما شأن الفريق اآلخر واملدير هو اهلل تعاىل الذي يدير كل شيء ملا يفيد وال يعبأ مبا يقصده املنفذون
من خري أو سوء.
لكنه سبحانه ي ثيب احملسنني ويعذب املسيئني .فكل شيء يف الواقع يسري باجتاه اإلرادة املهيمنة العليا لكن الناس
واجلن يُمضون اختبارا عسريا وخطريا لنفوسهم يف هذه املعمعات الكربى اليت نراها ورآها من سكنوا األرض قبلنا.
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ويف النهاية تفوَّق ذلك املسار الرقيق الذي كان حماطا بالباطل على ذلك الباطل فأرغم كل الذين أتوا به على ان
يذعنوا للحق كما سنرى.
هكذا يسيّر اهلل تعاىل كل األعمال لصاحل أهدافه اخلرية الكبرية دون أن يشعر املستكربون .فلنشكره سبحانه
حتى على املصائب لو كنا مؤمنني فعال وحمبني فعال وموحدين حقا .قال تعاىل يف سورة السجدة:
فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (.)17
فلينظر كل واحد لعمله وليسْعَ لتصحيح أهدافه وتطهري نفسه وكفى.
لقد أبدى كل واحد منهم يف اجللسة املشؤومة حقيقته فمنهم من وافق على التخلص حتى ولو بالقتل ومنهم من
رأى القتل كبريا فوافق على النفي .لكن أحدهم ولعله أكربهم الذي يبدي فيما بعد اهتماما كبريا بتعهده ألبيه ،أصر على
عدم القتل هكذا:

ف َوأَ ْلقُوهُ فِي َ
ار ِة ِإن كُنت ُ ْم
غيَابَ ِ
ب يَ ْلتَ ِق ْطهُ بَ ْع ُ
ض ال َّ
س َ
قَا َل قَآئِ ٌل َّم ْن ُه ْم الَ تَ ْقتُلُواْ يُو ُ
سيَّ َ
ت ا ْل ُج ِ
فَا ِع ِلينَ ﴿﴾10
هذا األخ شعر بوخز شديد للضمري من أن يقوم إخوانه وهم يف كمال العمر بقتل أخ صغري هلم جملرد أن أباهم
يعامله نفس املعاملة اليت يعاملون أطفاهلم الصغار مبثلها.
إنه شعر على ما يبدو بأن هذا الطفل الصغري غري مذنب وليس له مكر ضدهم الستمالة أبيهم؛ لكن طفولته هي
اليت تفرض على أبيهم احلنون أن يبدي له وألخيه األصغر عطفا أكرب.
ومن أغرب الغرائب أن يقوم من يؤمن باهلل تعاىل وبنبوة يعقوب هبذه املؤامرة الظاملة ضد أخيه وضد أبيه النيب
األمني.
حقا أن هذا األخ األكرب مل يكن موافقا على العملية النكراء ولكنه رأى يف ابتعاده عنهم خطرا أكرب على يوسف
وأخيه .شعر األخ املذكور بأن عليه أن يبقى معهم ليمنعهم من القسوة اليت أبدوها ومن احملتمل أن يكون هدفه من
مشاركتهم هو محاية يوسف وأبويه.
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هكذا خيترب اهلل تعاىل النفوس وهكذا يبلي السرائر يف الدنيا قبل اآلخرة أحيانا.
وأخريا مل يُبدوا املوافقة النهائية على رأي ولكنهم اتفقوا على التخلص من يوسف بشكل من األشكال كما اتفقوا
على أن يبدأوا بإقناع أبيهم لريضى بأن يذهب يوسف معهم للتنزه ثم يروا فيه أمرهم .واتفقوا على حلن خاص خياطبون به
أباهم فتقدموا إليه و:

س ْلهُ َمعَنَا َ
غدًا يَ ْرتَ ْع
قَالُواْ يَا أَبَانَا َما لَكَ الَ تَأْ َمنَّا َ
اص ُحونَ ﴿ ﴾11أَ ْر ِ
س َ
علَى يُو ُ
ف َوإِنَّا لَهُ لَنَ ِ
َويَ ْلعَ ْب َو ِإنَّا لَهُ لَ َحافِ ُ
ظونَ ﴿﴾12
هذه الفئة املتآمرة كانت تبدي احلب والود ليوسف الصغري على أن القلوب مل تكن كما يظهر من حسن املعاملة
والكالم اجلميل وإغداق العطف.
كان يوسف وأخوه يظنان بأن إخواهنما حيبوهنما ومل يبد عليهما إال الرضا من اإلخوة .فمسألة الود واحلب ومتين
كل خري ليوسف كان أمرا ملحوظا حبيث مل حيتاجوا البحث عن ادلة إلثبات ذلك.
كل األسرة كانت تعتقد بأن اإلخوة ناصحون ليوسف ويريدون له كل اخلري ،إال أن يعقوب كان يبدي بعض التحفظ
على إرسال يوسف معهم باعتبار صغر سنه وعدم تكافؤه معهم يف الركض ويف الدفاع عن النفس.
كانت الرحالت السياحية قدميا رحالت سباق وصيد وخاصة بني الشبان فلم حين بعد الوقت الذي يلتحق فيه
األخ الصغري مبجموعة الفتيان األقوياء من أهله.
فقالوا ألبيهم :أنت تعرف بأننا حنب أخانا وحنب أن يشاركنا يف رحالتنا وسوف خنصص يوم غد للهو والرتع دون
السباق والصيد فلم ال توافق على أن يرافقنا ليلهو ويأكل من صيدنا يف أجواء أراضي البلد الذي عاشوا فيه؟ سوف
يستمتع كثريا وسوف نشعر بالفرح يف مصاحبة أخينا الصغري وحنن نعدك بأن ال نبتعد عنه حلمايته من كل سوء.
فزع يعقوب احت ماال من عرض أبنائه ألنه قد احتمل فيهم الكيد إن مسعوا ما مسعه من يوسف .إن كل احتمال
وارد حني املشاركة يف سفرات اللهو واللعب فإن فتح يوسف فمه باملنام اخلطري فسوف يكون مصريه املوت على يد إخوانه.
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وال ريب أنه عليه السالم فكر يف أن تأويله لرؤيا ابنه صحيح وبأهنم عاجزون عن الكيد املميت بيوسف ولكنه
يكره أن يرى أبناءه قد تورطوا بعمل مشني ضد أخيهم الصغري.
لقد دارت يف ذهنه عشرات التعابري إلبداء رأيه قبل أن يفتح فمه وحيرّك لسانه احتماال.
شعر بأن الطلب معق ول وبأن ظهوره بعد املنام دليل واضح بأن طريق العلياء مير من أبنائه العشرة لصاحل يوسف.
فكر يف كل شيء فرأى بأنه عاجز عن املمانعة ألن هناك إرادة قوية وراء العملية وال حيب أن يستمع لوما من ربه
الرؤوف الرحيم .ال يريد أن يسمع من اهلل تعاىل ما مسعه نوح حينما أخطأ يف تفسري ما حيدث أمامه بدقة ليعرف بأن ابنه
ليس من أهله ولواله ملا قدر اهلل تعاىل له الغرق أو أنه سبحانه مل يعد نوحا بأن ينجي أوالده مجيعا .مل يعد اهلل نوحا بأن
ينجي زوجته ولكنه وعد بأن ينجي بقية أهله.
مل يكن أمام يعقوب حيلة غري املوافقة ولكنه أراد أن يقفل عليهم كل باب فال يقولوا فاتنا ذلك وما انتبهنا هلذه
وعميت علينا تلك .ولذلك فإن األب العجوز وبلحن ال يدل على املنع املؤكد بل ينطوي على املوافقة املشروطة:

ع ْنهُ َ
غا ِفلُونَ ﴿﴾13
ب َوأَنت ُ ْم َ
اف أَن يَأْ ُكلَهُ ِ
الذئْ ُ
قَا َل إِنِي لَيَحْ ُزنُنِي أَن تَ ْذ َهبُواْ بِ ِه َوأَ َخ ُ
هذا كل ما ميكن أن يقوله يعقوب ردا على طلب أوالده الذين هم  -احتماال  -أسباب لتقدير إهلي كبري.
يعرف يعقوب بأن اهلل تعاىل ال يسمح ألي فعل أن يتحقق دون أن يكون فيه فائدة مرجوة وإال فقدَ هيمنته على
أعمال الكائنات .ولذلك يقوى االحتمال بأن اهلل ت عاىل أرى ابنه املنام بعد أن اتفق أبناؤه على أمر يساعد على تسنم
يوسف ذروة اجملد .ولعله رأى بأن من اخلري أن يصارحهم بأنه يتأمل أن يرافقهم يوسف خوفا من أن يغفلوا عنه فيأكله
الذئب.
من يدري فلعل اهلل تعاىل وضع اجلملة على لسانه ليكون خمرجا لإلخوة الذين نووا القيام بعمل قبيح هلم وضار هبم
وبكل األسرة ولكن نتائجه ستكون مفيدة مرضية للجميع بإذن اهلل تعاىل.
مل يكن اإلخوة حباجة إىل أن يتفطنوا لكل ما ميكن أن يسمعوا من جواب لطلبهم فهم يعرفون أباهم ويعرفون بأنه
شديد اخلوف على يوسف وأخيه .هو هذا الذي ينغصهم ويشعل يف قلوهبم نار احلقد ،فكيف ال ختاف علينا من أن يأكلنا
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الذئب؟ كان الشيطان مستوليا عليهم ويوحي هلم بكل ما يزيد الشقة القلبية سعة وابتعادا عن احلق والعدل .وبكل وقاحة
وإضمار للشر:

س ُرونَ ﴿﴾14
ب َونَ ْح ُن ُ
قَالُواْ لَئِ ْن أَ َكلَهُ ِ
ع ْ
صبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّ َخا ِ
الذئْ ُ
من الطبيعي أن ينتظر يعقوب هذا الرد املستنكر منهم .إنه ال يعرف ما يضمرونه ولكن كان عليه أن يصارحهم
بكل خماوفه فال يلومنَّ نفسه يف املساء وال يلومه أحد بأنه مل يتفوه مبا كان يتوقع .هم دائما عصبة! عصبة قوية تتوقع احلنان
املماثل حلنان األب مع الطفل الصغري وعصبة قوية يعيب عليه أن يتعرض أخوهم املرافق هلم هلجوم الذئاب!
كان يوسف مير بنشوة من انتظار النبوة ويعرف بأن إخوانه مشغولون بالصيد والسباق والرعي وكل شيء إال العلم
وكسب الفضائل ولن يقدر اهلل النبوة لالعبني .إنه يعرف بأنه هو بنفسه أكثرهم اهتماما برسالة السماء وأعالهم لياقة ألن
يتعلم أصول النبوة والكتاب.
بالطبع أن أباه قد نبهه بكل دقة أن يتحاشى إخوانه إذ كان متوقعا ان يكيدوا له كيدا .ولعل فزَع يعقوب مل ينتقل
إىل يوسف بل حل حمله املزيد من االطمئنان .إنه يف مقتبل العمر وينتظر املزيد من القوة واجلَلَدْ يف املستقبل بعكس أبيه
العجوز الذي ال ينتظر إال املزيد من الضعف والفتور.
إنه يستقبل احلياة وهذا يودعها .ليس صعبا على يوسف أن يستقبل املشاق ولكن القسوة تكسر ظهر يعقوب يف
املقابل.
بدأت سفرة النبوة وأمام يعقوب ويوسف ساعات حتى حيل الغد املوعود .كالمها يكرران يف خياهلما :أرسله
معنا غدا .يوسف فرح بأن املنام الذي رآه مل يدم أكثر من ساعات -احتماال -حتى ظهرت البوادر ولكن يعقوب يتوقع طول
الغيبة حتى تتغري كل احليثيات الفعلية .هذا الطفل يريد أن يسود عشرة إخوان كبار أقوياء والوعد وعد اهلل تعاىل الغالب
على أمره.
لعل يعقوب هو الذي بدأ مبخاطبة يوسف سرا :جيب أن نضع بيننا عالمة ألعلم ما حيل بك غدا .إهنم لن يقتلوك
فلو أهنم سعوا إلبعادك فليكن بيننا قميصك عالمة ألتعرف على سالمتك .ضع قميصك يف سلة األكل وحاول أال يراه
إخوانك .والبس قميص أخيك الصغري.
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فلعل يوسف قال ألبيه :كيف ألبس قميص أخي وهم يرونين وسوف يعلمون سرنا.
يعقوب :إهنم متآمرون عليك قطعا وهم اآلن يفكرون يف ما سيفعلون بك ولن يلتفتوا إىل مالبسك.
لبس يوسف قميص أخيه دون أن يعلم أخوه وضم قميصه األصلي إىل زاده حتت اخلبز والنواشف احملمولة يف
السلة استجابة لطلب أبيه.
مما ال شك فيه أن يعقوب ضم ابنه إىل صدره وتزود منه الكثري ليودعه وداعا طويال يعلم بأنه سيسري حتت
رعاية اهلل تعاىل ولكنه أب يقتله بُعد ابنه احلبيب يوسف عن ناظريه.
أما أمه فلم تعرف شيئا عن القصة ولكنها كأم مل تكن مقتنعة بأن يوسف سوف يعود قريبا .بالتأكيد أهنا انتبهت
إىل أن يوسف سرق قميص أخيه ولبسه ولكنها مل تر أن يوسف قد خبأ قميصه الشخصي يف السلة.
كانت يف حيص بيص ال تقدر أن تفصح عن هواجسها خوفا من زوجها النيب الكريم يعقوب الذي وافق أن يرسل
ابنها مع أبناء غريها.
انفصل اإلخوة مبن فيهم يوسف عن األبوين و عن األخ الصغري وأخذوا طريقهم حنو الربية وكأهنم يريدون الصيد.
األم واألخ الصغري ال يدركان شيئا من القصة ولكنهما يريان وجوها ال تعرب عما يف كوامنها .مها اللذان يقفان
ناظرين إىل اجملموعة اليت ختفي أمرا أو أمورا وال أدري هل كان ليوسف أخوات أيضا فيقفن مع األم واألخ متفرجات يقرأن
أمورا غريبة على الوجوه وال يعرفن القصة؟ ولعلهما أو لعلهم شعروا بأن هناك مؤامرتان متداخلتان بني هذين الفريقني ولكن
كال منهم حيتفظ مبا يف قلبه لنفسه.
وجه يعقوب حزين وفرح يف آن واحد .إنه حفيد إبراهيم الذي أخذ ابنه بيده ليذحبه يف سبيل اهلل فهو اآلن
يسرتجع تلك القصة الغريبة اليت ختمها اهلل تعاىل هبذا الذبح العظيم الذي نراه سنويا يف مكة وخارج مكة احتفاال بنجاة
إمساعيل من املوت ذحبا .فاهلل تعاىل ليس فقط يساعد عبيده بل يزيدهم عطاءً ومنّا.
ال ميكن أن نتصور أمراً دار يف خَلَدِ إمساعيل غري التوجه إىل اهلل تعاىل لينجي أباه من التورط يف دم ابنه .هذا
الدعاء اخلفي الذي استجابه اهلل تعاىل يف حلظة واحدة فنادى إبراهيم بالتوقف.
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نفس املوقف يتكرر ولكن ليس بتلك السرعة وال بذلك االختصار .فيعقوب اآلن يبعث ابنه لعملية مشاهبة مع
العلم بأنه لن ميوت على يد إخوانه ولكنها غيبة تطول وتطول.
هناك سكني وصلت إىل عنق مَنْ مساه ربه صادق الوعد .كان إمساعيل صادقا حينما وعد أباه بأن يصرب.
أعتقد شخصيا بأننا لو حنلل الصرب الذي أتى به إمساعيل لساعات فقط بل حنلل الدقائق األخرية ونقارهنا بصرب يوسف
سنوات طويلة؛ حيث يسمع يوسف املؤامرة علنية قبل إنزاله إىل البئر ثم بضاعة للبيع ثم عبدا لدى الوزير املصري ثم حماولة
االعتداء اجلنسي عليه من امرأة العزيز ثم السجن ،لرأينا بأن صرب الدقائق األخرية من إمساعيل الذي يرى املوت بعد
حلظات ويفكر يف أبيه إبراهيم ومصريه مع أمه ومع الناس أعظم من صرب حفيد األخ الصغري.
يعقوب ويوسف يعلمان بأن املوت غري وارد يف القضية ولكن هناك تعب وجهد وكفاح مضمون النجاح فهما يثقان
برهبما ثقة إمساعيل بربه .4

4

إمساعيل ال حيمل غري الثقة باهلل تعاىل ويرجح احتمال وقوع املوت املقبل إليه بعد وصول السكني حد الرقبة .هكذا نعرف مَن منهما أهم من اآلخر.

وهكذا حنلل أمهية أبينا إمساعيل وأمهية آباء بين إسرائيل.
كال الولدين إمساعيل وإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بنيا أسرتني عظيمتني حلمل أهم رسالتني مساويتني إىل كل أهل األرض إنسا وجنا.
ولكن أوالد إسحاق هم الذين بدأوا بنيان األسرة اإلسرائيلية باالعتداء على أخيهم ومسوا أنفسهم بين إسرائيل .وإمساعيل بدأ بناء األسرة اليت ستحمل
القرآن ،بدون اسم األسرة  ،على احلب اخلالص هلل تعاىل وعلى احلب املعقول ألبيه وال أرى جماال ألي أنانية يف املشهد اإلمساعيلي ومسى نفسه مسلما يدعو
أبناءه إىل التسليم لوجه اهلل فحسب.
بينما حنن نرى أنانية تبلغ حد احلمق يف إخوان يوسف ونرى بالطبع كل اإلخالص يف يوسف ويعقوب .ولو أردنا أن نقيس الرسائل الكربى مبقياس أتباعها
لوجدنا أن الرسالة احملمدية أكثر جدارة ألن تكون عاملية من الرسالة املوسوية على كليهما سالم اهلل تعاىل وصلواته ،ال نفرق بني أي منهما فنحن أبناء القرآن
وهكذا علمنا ربنا العليم احلكيم.
قال إبراهيم وإمساعيل كما ذكر اهلل تعاىل قصتهما يف البقرة:
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإمساعيل رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( )127رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( ) 128رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوالً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ
ا َحلكِيمُ (.)129

هناية اهلامش .4
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لنعد إىل إخوان يوسف:

فَلَ َّما ذَ َهبُواْ ِب ِه َوأَجْ َمعُواْ أَن يَ ْج َعلُو ُه فِي َ
ب َوأَ ْو َح ْينَآ ِإلَ ْي ِه لَتُنَ ِبئَنَّ ُهم ِبأ َ ْم ِر ِه ْم َهذَا
غيَابَ ِ
ت ا ْل ُج ِ
شعُ ُرونَ ﴿﴾15
َوهُ ْم الَ يَ ْ
وهكذا اجتمع اإلخوة مرة أخرى لالتفاق األخري على مرأ ى ومسمع من يوسف الذي ظنوا بأنه شعر من تلك

اللحظة بأنه أسري بني أيديهم وبأنه لن ير أبويه بعد هذا.
بالطبع مل يكن املوقف مفاجئا ليوسف ألنه احتفظ لنفسه بالرؤيا اليت رآها وبتفسريها اتباعا لنصيحة أبيه ،لكن
اإلخوة العشرة وبكل وقاحة وقسوة جلسوا يتآمرون ضد أخيهم أمامه.
كانوا يف الربية ومل يكن حتت تصرفهم غرف وال خمابئ ليبعدوا يوسف .كان األمر الذي يتحدثون بشأنه أكرب من
أن جيرؤوا على اختاذ قرار غري مجعي فيه خوفا من أن يصل اخلرب الصحيح إىل أبيهم يعقوب.
كان ضروريا هلم أن يتحدثوا يف كل احليثيات قبل البدء بالتنفيذ لئال يتمكن أحد من أن يلوم اآلخرين.
هذه هي الطريقة اليت يتفق عليها اللصوص واجملرمون قبل تنفيذ أية جرمية وخاصة لو كانوا يعيشون مجيعهم يف
بيت واحد كإخوة يوسف.
دار احلديث مع األخ األكرب احتماال الذي مل يكن موافقا بالكامل معهم ولكنه ال يريد أن ينفرد مبوقفه عنهم فال
ميكنه مساعدة يوسف كما ال ميكنه أن ينجو بنفسه.
أقنعهم بأن املوت ليس جزاء مناسبا ملن ال ذنب له وليس لديهم أي خمرج للتوبة إىل اهلل تعاىل بعده فال ميكنهم أن
يكونوا قوما صاحلني .إهنم يريدون أن خيلو هلم وجه أبيهم فقط فعليهم أن يبعدوا يوسف بأقل درجة من القسوة.
اتفقوا بعد املناقشة على أن يلقوا يوسف بكل هدوء يف جب يف طريق القوافل اليت متر من تلك املنطقة ليكون
بضاعة يطمع فيه أصحاب القوافل كسباً للمال فلعله يدخل بيت من ال يظلمه ويعيش بسالم عندهم.
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هك ذا تقل قسوهتم ويصغر ذنبهم .قالوا ألخيهم بأهنم ال يريدون له املوت ولكنهم يريدون أن يكسبوا ود أبيهم بأن
يفصلوا بينه وبني أخيه الصغري حتى ال يشكال حزبا ثنائيا قويا ضدهم.
و قالوا بأن عليه أن يصرب حتى متر القوافل .وأغلب الظن بأهنم رأوا قافلة من بعيد فأضافوا إىل محالته بعض
األكل والشراب ليعيش يوسف عليها حتى يصل الذين سيأخذونه.
مل يبد يوسف أي اسرتحام ألنه كان يظن بأنه منذ تلك الرؤيا مرشح للنبوة .كان يعرف بأن الرتشيح للنبوة ال يعين
النبوة بل يعين بأن عليه أن يصلح عمله ويسعى للمزيد من التعلم حتى ال يفقد هذا االمتياز الكبري .و لذلك مل يبد أي
اعرتاض ألنه كان على علم بأن اهلل تعاىل سوف يصطنعه على عينه ليساعده على أن يصري صاحلاً للرسالة.5
إن اهلل تعاىل يساعد عبيده دائما ليستفيدوا من مواهبه ولكننا حنن الذين نبتعد عن اهلل تعاىل فال نتمتع هبداه
للحد الذي ميكن أن نتمتع به .نظن دائما بأن الطريق إىل اهلل تعاىل مفروشة بالورود والرياحني ،كما أننا قلما نطلب الطريق
من اهلل تعاىل نفسه فنستفيد من وحيه العام وأحيانا من اهلمس مع امللك الرحيم العظيم.
يوسف وهو يف بداية املسرية يسعى ليصحح كل أعماله وينتظر مواصلة الرحيم إغداق رمحته اخلاصة عليه.
استمر يوسف باهلمس مع ربه يدعو ويطلب منه السكينة والرمحة دون ريب.

 5الشك أنه كان يعلم بإن اهلل تعاىل ال مينح العلم ألحد ال يستحقه ،والنبوة مقام علمي كبري وصاحبه مستعد دائما حلمل الرسالة إن وجد .أمل نر بأن اهلل
تعاىل قال لنبينا كما يف سورة اإلسراء:
ولَئِن شِئْنَا لَنَذْ َهبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ الَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيالً (.)86
وقال يف سورة الزمر:
ولَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ولَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (.)65
فاألنبياء دائما وأبدا مهددون بأن خيسروا النبوة الفعلية إ ن هم عصوا رهبم .هذا يعين بأهنم أدوا اختبارا استحقوا معه أن يصريوا أنبياء .ومن الطبيعي
أن يساعد اهلل تعاىل بعض الناس الطيبني ليصريوا يف معرض استالم النبوة كما ذكر سبحانه بأنه فعل ذلك مع موسى وعيسى .هناية اهلامش.5
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لقد أخذ اإلخوة قرارهم األمحق ومسع يوسف بأذنيه اتفاقهم ولكنه شعر بنفس الوقت يف قلبه بوحي الرمحن:
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون.
اطمأن يوسف بأنه أصبح فعال بعني اهلل تعاىل وبدأ بتفسري احلديث النفسي .إنه بدأ يتعلم ما وعده النيب الكريم
يعقوب.

لننظر إىل اآلية العربية نظرة عربية وال ننس بأن الوحي مل يكن بالعربية ولعله مل يكن بأية لغة بشرية.
الالم للتأكيد ،فبكل تأكيد سوف أنبؤهم مبا فعلوه ضدي وضد أخي الصغري ،مبا أوحاه إيل ربي .إنه ربي ألن
الشيطان ال يوحي مبا يعطيين االطمئنان .لو كان هو الشيطان لقال يل :حاول أن تسرتمحهم وتلجأ إليهم ،ولكن اهلل تعاىل
هو الذي ال ينسى عبيده فيعدهم إجيابيا مبا هو أعلى لئال حيتاجوا إىل خلقه إن كانوا يعبدونه وحده ال شريك له.
هذا الوحي يعين بأهنم سوف يأتوني حمتاجني ال يرون غري أن ينالوا مما سيعطيين ربي .سوف ال يفكرون يف الذي
أمامهم من شدة احلاجة بل ستكون عيوهنم وأفكارهم يف ما يساعدهم على البقاء .سيكون حاهلم مشاهبا إىل حد كبري
حلاهلم اليوم ولكن يف شأن آخر .إهنم يف معمعة أخرى ومل يلتفتوا مع طول الساعات اليت جلست بينهم بأني ألبس قميص
أخي وليس قميصي.
لقد صدق أبي بأهنم سوف ال ينتبهون إيل وال إىل مالبسي .إهنم يف فقر شديد يشعرون بأهنم يف حاجة ماسة
إىل التخلص مين وسيأتي اليوم الذي يشعرون فيه بنفس النسبة من الشعور بالفقر بأهنم حيتاجون إيل أنا اجلديد الذي أنعم
اهلل تعاىل عليه.
اشتد شوق يوسف لتلك النعمة اليت بدأ يشعر هبا أمام عينيه واستهزأ يف قلبه بإخوانه ومل يعبأ هبم ومل يطلب منهم
أي شيء وتركهم يأخذون قرارهم كما يشاءون واكتفى باهلل حسيبا .ونعم باهلل كافيا وحسيبا.
فكر يوسف احتماال بأبيه األكرب إبراهيم الذي خرج من بيته وأسرته وحيدا بدون أي قريب من أهله فأوحى إليه
ربه بأنه اختذه خليال.
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شعر يوسف بأنه أصبح يتبع ملة أبيه إبراهيم وقد ساعده اهلل تعاىل قبل الدخول يف اجلب بالوحي املطمئن الذي
أنساه كل خوف ووحشة.
عرف يوسف معرفة عيانية بأن اهلل تعاىل حينما اختذ إبراهيم خليال فهو ليس إال رب إبراهيم وقد رأى عبده
وحيدا فأبى له الوحشة من االنفراد واالنعزال عن اجملتمع وقد عامل سبحانه حفيد إبراهيم اآلن نفس املعاملة.
شعر بأن اهلل تعاىل اختذه خليال ألنه انعزل عن أهله .لقد علم واستيقن بأن اهلل تعاىل أكرم من أن ينتظر لعبده
املخلَص البالء فهو يُخرجه من وحشة البالء مبجرد أن يراه جادا يف طاعته وعبادته .اتبع يوسف ملة أبيه إبراهيم كما اتبع
ملة أبيه يعقوب.
اتبع امللة ومل يتبع األفراد ومل يتبع العادات ومل يلبس مثلهم ومل يَسِر مثلهم بل اتبع امللة اليت تعين عمق االنقياد للمنعم
وهو اهلل تعاىل.
ال معنى ألن يلبس ما لبسه إبراهيم وال ألن يأكل ما أكله يف نظام اهلل تعاىل .إنه يفهم أكثر من إبراهيم كيف يأكل
وكيف يلبس و كيف خيتار املركب واملسكن ولكن إبراهيم قدوة له يف التقرب إىل العزيز الكريم فحسب.
رأى يوسف بأن أباه إبراهيم قد خرج من بيوت امللوك ومن راحة العيش يف عراق اخلري والزرع والعمران إىل طريق
خارجي باجتاه اجملهول .لكن يوسف قد خرج من بيت ال ميكن أن يوصف بالثروة والغنى إىل مكان يعلم بأنه أكثر رخاء
من بيته.
إنه سوف يُباع إىل من يقدر أن يشرتي مثل يوسف وسوف يكسب القدرة والقوة اليت تُحوِج إليه إخوانه مستقبال.
فهما يسريان يف خطني خمتلفني ولكنهما هو وإبراهيم متوجهان إىل رهبما وحده ومستأنسان بوحيه وكالمه ونداءه وحده.
هذا هو معنى االتباع املطلوب عند اهلل تعاىل وليس التمسك باألشخاص.6

6

مل يشجع اهلل تعاىل على التمسك بغري العرو ة الوثقى وهو سبحانه وحده العروة الوثقى اليت يتمسك هبا األنبياء والصاحلون وكذلك املالئكة واألرواح

القدسية ،جل جالله.
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كل العامل العلوي وكل ذوي األلباب وكل العارفني احلقيقيني يتمسكون به وحده؛ ولكن الذين يتمسكون باألنبياء ليسوا عارفني بل هم حيتاجون إىل املزيد
من العلم والتفكر لعلهم يعرفون موارد خطإهم فيصححوها إن هداهم اهلل تعاىل رهبم.
وحينما نتعمق يف هذا الوحي السماوي املعطاء نرى بأن الذي استلمه قد مر خبمسة مراحل أساسية فيعين ذلك بأن ليوسف يدا يف االستيحاء .تلك
املراحل هي:
أوال :الكتمان ونرمز إليه (ك) لنعرف املوضوع من نفس القرآن ذلك الكتاب اجمليد .لقد كتم يوسف رؤياه عن غري أبيه بعد أن أعلمه أبوه بوجوب
الكتمان .كان املنام الذي رآه إشارة مساوية مهمة ولقد كتمه يوسف وكتم معه كل ما يدور يف قلبه فمر حقيقة باملرحلة األوىل من أمر آخر.
ثانيا :اهلمس ونرمز إليه (هـ) .ي قول اهلل تعاىل لعبيده :ادعوني أستجب لكم .ومعناه أن يذهب العبد بقلبه إىل اهلل تعاىل قبل أن ينتظر وصول اإلمداد
إليه من منطلق الغيب القدسي.
مل يستلم يوسف وحي النبوة الذي يأتي للنيب ليجعله إماما بالنسبة للناس ،ولكنه استلم وحيا يهمه هو شخصيا .فهو جيب أن يبدأ بالتضرع ثم ينتظر
الوحي ولقد فعل يوسف ذلك قطعا .عرف يوسف بأن األدب أمام الساحة القدسية واجب على العبد فلم يتحدث مع ربه بغري اهلمس القليب .إنه سبحانه
يعرف ما ختفي الصدور فاحلديث بالكالم وبالصوت اخلارج من اللسان يُعترب قلة أدب يف حضرة سيد الكائنات جل جالله.
و ال ننس بأن يوسف بني إخوانه ومل يكن ممكنا له أن يتوجه إىل ربه باللسان فكان التوجه القليب هو الطريق الوحيد له وقد سلكها دون شك.
ثالثا :اليقني وهو من مادة يقن فنرمز إليه بـ (ي) .إذا قال لنا ربُّنا :ادعوني أستجب لكم ،فهو يعين بأن االستجابة قطعية لو دعوته وحده بكل أدب.
إذن اليقني شرط من شروط اإلميان باهلل تعاىل عند الطلب من القدوس العزيز عز امسه .وكان عدم اهتمام يوسف بإخوانه دليال على يقينه بأن اهلل تعاىل
سوف يستجيب دعاءه وتضرعه واستجارته بوجهه الكريم.
رابعا :عزل الداعي نفسه عن الناس ونرمز إليه بـ (ع) :حقا بأن يوسف كان يسري ببدنه مع إخوته املذنبني ولكن قلبه كان متوجها إىل ربه فقط .فقد
عزل يوسف نفسه عنهم متاما فكان يناجي ربه فعال.
س اجملرمون بدنه بالسوء .ال أحد يُحبّ األذى إن كان يف كمال من عقله.
خام سا :الصرب ونرمز إليه بــ (ص) :مما ال شك فيه بأن العاقل خياف من أن مي َّ
لكن يوسف مل خيف أبدا وهو يُجَرّ إىل اجملهول .ذلك يعين بأنه التزم آنذاك بالصرب بانتظار الفرج من ربه حتى:
فتحت أمامه أبو اب الرمحة وشعر بالسكينة كالذي تقر عينه بعد انتظار طويل.
والصرب يف كل جمال خمتلف زمانيا .فبالنسبة ليوسف ويف تلك احلالة ،فإن كل دقيقة أطول بكثري من  60ثانية .فصبَرَ يوسف صربا طويال فعال .وكان
مستعدا للمزيد ولكن اهلل تعاىل ال يريد له أن يغمره اخلوف وهم يلقون به يف غيابت اجلب!
دعنا اآلن جنمع احلروف اليت ذكرناها لنرى اهنا تكون كلمة  :كهيعص .وما ذكرناه معنىً لفاحتة سورة مريم بإذن اهلل تعاىل .وكل أبطال السورة الكرمية
أنبياء وكلهم مروا باملراحل اخلمسة يف دعواهتم املختلفة.

هناية اهلامش .6
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عودة الى إخوة يوسف :
أ نزلوا األخ املؤمن الصغري إىل اجلب بعد أن نزعوا قميصه وهو ساكت وكأنه على موعد مع كل هذه
املمارسات املريبة .ولعلهم انتظروا قليال ليطمئنوا من أن أناسا من القوافل أتوا ليأخذوه ،أو أن أخاهم الكبري
قد عاد ليطمئن بأن أخاه انتقل مع الناس ومل يبق وحيدا يف اجلب  .هذا ما ميكن أن نتخيله ولكننا ال جنزم
ألن الرمحن سبحانه مل يهتم بأن حيدثنا عن ذلك.
الجولة التالية من المؤامرة:
ك يف يعودون إىل البيت وبأي شكل ويقابلون من منهم أوال ويف أي وقت؟ لنلطخ القميص بدم الصيد دليال على
تعرض يوسف للهجوم من قبل احليوانات.
مل يفكروا يف حيوان غري نفس الذئب الذي احتمله أبوهم .لقد قال أبوهم ذلك كمثال وليس باجلد .كان يوسف
غالما آنذاك والغالم يعين الظاهرة غرةَ شواربه فلم يكن عمره أقل من ثالث عشرة سنة.
كانوا سابقا حيملون العصي واألكل معهم يف أسفارهم وتنزهاهتم للدفاع عن النفس .حتى الذئاب اخلطرية فهي
هترب من العصا ومن شاب يتجاوز الثانية عشر عاما.
فظنوا بأن تكرار ما احتمله أ بوهم سيفيدهم ويزيد أباهم يقينا باحلادث الكذب .كان من األنسب هلم أن يتهموا
حيوانا أكرب وأشد فتكا من الذئب .ثم أي ذئب يقوى على أكل شاب بالكامل؟ كان عليهم أن يأتوا باجلسد املقتول دليال
على صدقهم ولكن ادعاءاهتم كانت محقاء مثلهم.
ثم اتفقوا على تصنع البكاء وعلى الدخول على أبيهم دون زوجته وأن يكون الوقت ليال ليصدق استباقهم وطول
غياهبم عن يوسف .يعقوب أب هلم مجيعا ولكن أم يوسف ليست أما هلم فسوف تنفجر مشكلة كبرية لو بدأوا هبا.
وصلوا البيت ليال وقد ساعدهم اهللع أن يتصنعوا البكاء بل أن يبكوا فعال .إهنم يعلمون بأن ما فعلوه منكر كبري
واملفقود هو يف النهاية أخوهم الصغري الذي داعبوه طويال .فاستعدوا لدخول البيت حذرين من أن ال يصل صوت بكائهم
إىل غري األب الذي حيمل قلبا كبريا .فمشوا اهلوينا،
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َو َجاؤُواْ أَ َباهُ ْم ِعشَاء َي ْبكُونَ ﴿﴾16
كان يعقوب ينتظر ذلك فلم يبد على وجهه أمارات املفاجأة مما أضاف إىل خوفهم قدرا آخر من اخلوف .وبعد
البكاء أو التباكي،

ب َو َما أَنتَ ِب ُم ْؤ ِم ٍن
ف ِعن َد َمتَا ِعنَا فَأ َ َكلَهُ ِ
ستَ ِب ُ
قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَ َه ْبنَا نَ ْ
س َ
ق َوتَ َر ْكنَا يُو ُ
الذئْ ُ
صا ِد ِقينَ ﴿﴾17
لنَا َولَ ْو ُكنَّا َ
توقعوا تبادل البكاء مع األب حتى تضيع القضية ويتشارك اجلميع يف املصيبة وكأهنا مصيبة نزلت من السماء
وليست من صنع أيديهم.
وكما يبدو فإن األب الكبري مل يساعدهم بالبكاء بل انتظر املزيد من األخبار قبل أن تظهر على وجهه أمارات ردة
الفعل.
مل يكن لديهم أي جمال للتفكري فكل ما يأتون به يعرب عن اتفاق على كل املشاهد اليت يلعبوهنا واليت سيلعبوهنا فيما
بعد .7
إخوان يوسف مل يتمكنوا من تدارك املوقف حينما رأوا أباهم ال يشاركهم البكاء بل ينتظر ليسمع منهم حديثهم.
أحتمل أهنم شعروا بأن األب احلكيم انشغل بتحليل املوقف بدال من االنفعال واالخنراط بالبكاء.
وهكذا فإن املؤامرات تنكشف بسرعة أمام الذين أوتوا احلكمة والعلم .واستمروا يف إظهار املشهد الثاني من
املؤامرة،

 7حينما نقرأ قصص أنبياء اهلل تعاىل على لسان رهبم وهو لسان الصدق واحلق ،نرى بأهنم ال يتفاجؤون بل يفاجئون اآلخرين بتصرفاهتم العقالنية اليت
تفوق كل املؤامرات.
فمثال حماولة فرعون إلفزاع موسى بإحضار مقادير كبرية من املواد السحرية املعمولة واآلخذة أشكاال كبرية تفوق طول احلية اليت رآها يف قصره فإذا
مبوسى يقف أمام الناس ويستغل التجمع الكبري ليدعوهم إىل اهلل تعاىل وخيوفهم من أن يسحتهم بعذاب لو استمروا يف افرتاء الكذب على اهلل عز امسه.
فاهنار فرعون واضطر أن جيمع وزراءه فورا لتدارك املوقف.

هناية اهلامش .7
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َو َجآؤُوا َ
س ُك ْم أَ ْم ًرا فَ َ
ب قَا َل َب ْل َ
س َّولَتْ لَ ُك ْم أَنفُ ُ
يص ِه ِبد ٍَم َك ِذ ٍ
علَى َق ِم ِ
ص ْب ٌر َج ِمي ٌل َوّللاُ
علَى َما تَ ِصفُونَ ﴿﴾18
ستَعَانُ َ
ا ْل ُم ْ
مل خيطر بباهلم أن يكون القميص الذي لطخوه بالدم غري قميص يوسف .نظر أبوهم إىل القميص قائال ليس هذا
قميص يوسف بل هو قميص أخيه! .إنكم تكذبون علي.
فتحوا عيوهنم وإذا به قميص األخ وليس قميص يوسف .اندهشوا ومل يعرفوا ما الذي فعلوه .هل أخذوا األصغر
بدل األكرب أم تركوا يوسف مع قميصه ينحدر حنو قاع اجلب العميق أم ماذا؟ هذا فعال ليس قميص يوسف .انكشفت
املؤامرة أمام حكمة يعقوب واضطرب اإلخوة اجملرمون وعرفوا بأهنم أخطأوا.
إهنم لن ينالوا وجه أبيهم بل سوف تقل حمبة األب هلم .لقد عرف األب كل شيء ولكنه مل يبد هلم معرفته سوى
ما أتى به من استنكار لكذهبم.

شعروا بأن أباهم يضمر أشياء ال ي قوهلا هلم .لقد هابوا أباهم وعرفوا بأهنم دون أن ينالوا عظمة
قلبه أو يغريوا أعماق نفسه .إنه ينظر بنور ربه الذي يعلم منه ما ال يعلمون .شعروا بأن أباهم واثق من أن
يوسف على قيد احلياة ولكنه ال يقول هلم كيف ذلك.
لقد علم آباء بين إسرائيل كم هم جاهلون!!
فكروا يف كالم أبيهم :بل سولت لكم أنفسكم أمرا ،يعين بأهنم هم الذين فعلوا شيئا وليس هناك
ذئب وال حيوان مفرتس يف القضية.
ثم فكروا يف ما أضافه أبوهم :فصرب مجيل .يعين بأن األب ينتظر عودة ابنه فكيف ميكن أن خيلو
وجهه هلم؟
إنه كان يرى يوسف يوميا وينشغل به وبزهرة شبابه و يعطيهم أقل وجها ولكنه من اليوم سوف يفكر
يف استعادة االبن وسوف يراهم كل يوم بعني االدانة الهنم هم الذين تآمروا على أخيهم الصغري.
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إنه نيب مرسل من اهلل تعاىل وهو يستجري بربه :واهلل املستعان على ما تصفون ،فما الذي سوف
حيل هبم من اآلن؟ تبددت كل آماهلم ومل يعرف كبريُهم كيف يُقنع أباه بأنه ليس مذنبا ولو فتح فمه فسوف ال
ينجو من إخوانه التسعة الذين ال يتورعون عن عمل أي شيء ضده حينذاك .شعر األخ الكبري بأن واجبه
كان أن خيرب أباه باملؤامرة قبل أن يذهبوا ومل يعرف بأن مشيئة القدر أعمته وأعمت كل إخوانه.
وأما أم يوسف فإهنا استقبلت زوجها النيب الكريم يهدؤها ويقول هلا كما أظن :ال جتزعي فإن
ابنك سيعود إليك ولكن بعد فرتة طويلة احتماال .إنه قطعا حي وله مهمة سوف ينهيها ويعود إلينا.
وكيف تعرف ذلك يا يعقوب؟
يعقوب :ال أقدر أن أفصح عن كل شيء ولكن اعلمي بأني أعلم من اهلل ما ال تعلمون!
هدأت األسرة الكبرية ومل يتعالَ النحيب والبكاء كما تصور اإلخوة الضالون .إهنا أسرة النبوة وإن
يعقوب بينهم ويعرف كيف يهدّئهُم  .لقد اسود وجه اإلخوة ولكن األم ولعل األخوات مسعوا من يعقوب يف
غياب األخوة ما يطمئنهن بأن يوسف عائد وبقوة .خسر اإلخوة احلمقى وجه أبيهم وخسروا وجه زوجته
ولعل وجه أخواهتم إن كان هلم أخوات يف البيت .وهذا جزاء املسيئني.
ومما ال ريب فيه بأن يعقوب أخفى عنهم ما قاله ألم يوسف ألهنم ال يستحقون أن يطمئنوا بأن
أخاهم راجع .عرفوا بأهنم خسروا أباهم وخسروا أخاهم ولكنهم مل يعرفوا ومل يفكروا أبدا يف املوقف الذي
ينتظرهم أمام يوسف الوزير املصري من خذالن وخزي.
وحينما راجعوا أنفسهم يف جلسة الكتشاف أسباب اخلطأ ،دار بينهم احلديث عن القميص.
خافوا كثريا من قصة القميص وصاروا حيسون بأن وراء القميص حدثا كبريا بانتظارهم .حبث اجلميع عن
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قميص يوسف يف البيت فلم يهتدوا .لقد استغرب كل من يف البيت إال يعقوب الذي التزم اهلدوء جتاه قصة
القميص .اختفى القميص وبقي الشك يراود األم وبقية األهل حول اإلخوان.
ما كان يف إمكان يعقوب أن خيربهم باملوضوع فهو سر جيب أن يبقى حتى يأتي وقته بإذن اهلل
تعاىل .لكن اإلخوة يف أعماقهم قالوا ولعلهم تداولوها بينهم بأن يوسف قد سرق قميص أخيه الصغري دون
أن يعرفوا السبب .ولعلهم ظنوا بأنه مل يعثر على قميصه فسرق قميص أخيه حلاجته إليه أو ألنه كان مشتاقا
للسفر يف أول سفرة له مع إخوانه .واخلالصة أهنم قد مكروا ومكر اهلل واهلل خري املاكرين.
ولعلهم فكروا فيما بعد بأن األسرة مل تطالبهم مبكان عظام يوسف أو قربه فال ميكن أن يأكل الذئب
كل البدن مبا ضمنه العظام .ولعلهم خافوا من ذلك أيضا.
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يوسف في الجب؟
س ُّرو ُه بِضَاعَةً
سلُواْ َو ِار َدهُ ْم فَأ َ ْدلَى َد ْل َوهُ قَا َل يَا بُش َْرى َهذَا ُ
غالَ ٌم َوأَ َ
ارةٌ فَأ َ ْر َ
َو َجاءتْ َ
سيَّ َ
ع ِلي ٌم ِب َما يَ ْع َملُونَ ﴿﴾19
َوّللاُ َ
بقي يوسف يف اجلب وحيدا ليس له إال اهلل تعاىل .هذا ما حصل إلبراهيم جده األكرب وهو يُغادر
وطنه ولكن يوسف اآلن يف سجن صغري حمدود احلركة .جدران البئر أعلى من أن يفكر يف تسلقها .لبس
يوسف قميصه ليقيه من الربد واحلشرات بانتظار اخلروج بفضل ربه .لعل هذه املرحلة تعادل حلظات النار
اليت أحاطت بابراهيم ذات يوم.
مل يبق يوسف كثريا ،يناجي ربه وهو مستمتع باحلديث القليب مع اهلل جلت عظمته .هكذا يصل
األنبياء إىل الدرجات العال وليس هناك طريق آخر.
ال يفكر اإلخوة بأن نظام العدالة الذي حيكم الكائنات ال ميكن أن يتحرك بغري أن يستعد ويتأهل
املستفيد وغاب عنهم أن العزيز احلكيم ال يظلم مثقال ذرة .ولوال ذلك ملا استقر شيء يف الكون املهيب.
إنه سبحانه أقر قانونا للمرياث باعتبار أن ألهل امليت أثر إجيابي يف ثروة معيلهم ولذلك يورثهم اهلل
تعاىل القسم األكرب من املرياث .وإذا اختار اهلل تعاىل األنبياء من أسرة واحدة فهو باعتبار تأثري املورثات
اجلينية فال ميكن أن يكتفي سبحانه هبا.
أمل يروا بأن يوسف وإخوانه كانوا مجيعا أسرة نيب كريم واحد فلم يستفيدوا عدا يوسف من
مواريث األنبياء؟ مما ال شك فيه أن يعقوب كان يف ريب من أن تبقى النبوة يف أسرته حينما طال العهد وكرب
أكثر أوالده دون أن يرى البوادر.
وصلت القافلة بعد وقت غري طويل احتماال واجتهوا حنو اجلب الذي يدعو منه يوسف ربه ،وكأهنم
على موعد معه .هكذا يقدر الرمحن لعبيده أن يكونوا يف عون بعضهم إن يريد هو العون ولو أهنم يريدون
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غري ذلك كما يُقدِّر سبحانه أ ن يضروا بعضهم أحيانا إن كان يرى يف اإلضرار مصلحة ولو أهنم يريدون
النفع.
أرسلت السيارة الواردة ساقيَها ليجلب هلم املاء من البئر العميق .هذه عادة القوافل أن يتقدمهم
الوارد ليحضر هلم املاء .أدىل الساقي دلوه بانتظار املاء فركب يوسف الدلو بدل املاء .ليس غريبا لو نظن
بأن الساقي ذهل حينما رأى الدلو حيمل غالما بدل املاء .ولعله كاد أن يرتك الدلو ولكن الذي قدَّر ذلك
فهو الذي حيفظ أيضا إنه محيد جميد.
متا لك الساقي نفسه مناديا زمالءه ومقدما هلم البشرى بأهنم حصلوا على غالم .مل تكن اللغة
غريبة عليهم وكان بإمكاهنم التحدث إليه .كما ال نشك بأهنم تومسوا فيه أنه ابن أسرة مرموقة وبأن هناك
مشكلة بسيطة وراء وجود هذا الفتى يف البئر.
إن املروءة والشرف تفرض عليهم أن يسألوه عن أهله ليعيدوه إليهم إن مل يكن يف إعادته خطر على
حياته .ومن أكثر االحتماالت قبوال بأن يوسف قال هلم شيئا عن أمره وبأن أباه وأمه ينتظران أي خرب منه.
لكن السيارة أو أصحاب القرار فيها رأوا بأن من مصلحتهم أن خيفوا أمره ويعتربوه بضاعة ليستفيدوا من
بيعه.
هؤالء هم اجملموعة الثانية اليت تؤدي اختبارها بعد إخوانه فتفشل أمام رهبا كما فشل إخوة
يوسف .ويكتفي اهلل تعاىل بأن يه دد عبيده بعلمه وبأنه مرتصد هلم .إنه سبحانه ال خياف أن يهرب منه
أحد وال خيشى أن يشاء أحد أمرا خارج نظام مشيئته جل وعال .قال سبحانه يف سورة التكوير:
وَمَا تَشَاؤُونَ إِالّ أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِنيَ (.)29
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يفزع العاقل حينما يتصور الناس يفعلون ما يفعلون ضد بعضهم غافلني أن ملك الكون املهيب معهم
يراقبهم ويعد أنفاسهم.
إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ إِالّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ( )93لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ()94
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (/95مريم).
والبضاعة تُطلق أصال على القطعة الطيبة اهلربة من اللحم .ولكن حيتمل أنه قد اصطلح فيما بعد
على ما ميلكه املرء من طيب املتاع ليستعمله يف جتارته .فالتاجر لن يتسنى له املتاجرة بغري احلسن الثمني مما
ميلكه .ولذلك فالبضاعة مال للتجارة وهو من أطيب املال.
ومل ترد هذ ه الكلمة هبذا املعنى يف غري سورة يوسف يف القرآن الكريم .فوردت كتعريف ملن ال
يعرف يوسف بعلمه وتقواه ولكنه يعرفه بأنه مال طيب للتجارة ،كما وردت ملا قدمه إخوان يوسف مثنا
للحبوب ولذلك وبعد أن اضمحلت أحواهلم مسوا بضاعتهم باملزجاة .فنعرف بأن البضاعة يف القرآن تعين
فعال الطيب من املال ولو استعمل أحد الرديء للتجارة فهي بضاعة غري نقية بل هي مزجاة ،والعلم عند
من أنزل القرآن سبحانه وتعاىل.
اصطحبت قافلة التجار يوسف معها لتبيعه يف مصر .فلعلهم كانوا فعال جتار مصر لكنهم مل يعلموا
بأهنم يبيعون من سوف حيكمهم ويتحكم يف طعام بطوهنم طيلة سبع أو أربعة عشر عاما باألحرى.
عرضوا يوسف بكل حذر وخوف يف سوق النخاسة .كانوا خيافون من أن تتفتح قرحية يوسف
ليفهم الناس قصته فيواجهوا مشكلة كبرية .إن النُخّاس عادة ما يتعاملون مع األباعد من البلدان البعيدة
جدا أو يتداولون ما ملكت أيدي شعوهبم خالل احلروب.
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واألهم من ذلك أهنم مل يكونوا جتار عبيد وإماء فالشكوك قد حتوم حوهلم بأهنم سرقوا الغالم من
بيت من بيوت أغنياء مصر .والطامة الكربى تكون إن نودي يف املدينة بأن غالما قد ضاع من الوزير أو
العزيز أو النبيل .بقي يوسف يف معرض البيع حلظات حتى حام حوله الزبائن وكذلك جتار العبيد.
ومن طرف آخر فإن أحد وزراء فرعون كان عقيما أو كانت امرأته عاقرا .كان هو وزوجته
يتمنيان الولد فكأن الوزير كان بصدد شراء طفل أو تبنيه.
وال نعلم ما الذي أوصل الوزير إىل سوق النخاسة؟! على أننا نعلم بأن بيع يوسف ما كان ممكناً
خارج الس وق .فكل بيع من ذلك الشكل يُعترب نوعا من التخفي وغري مأمون العواقب .كما نعلم بأن الوزير
لن يقبل أن يشرتي عبدا من املارة .فيا ترى هل أوصى الوزير أحدا ليُعلمه عن أي غالم أو طفل مميز يدخل
السوق أو أنه كان مارا يف عودته ظهرا إىل قصره وكان السوق يف طريقه فانتبه إىل أن أهل السوق حيومون
حول بضاعة جديدة دخلت السوق أو أي احتمال آخر؟
املهم أن الوزير انتبه لذلك ومبجرد دخوله السوق ابتعد اآلخرون احرتاما له وخوفا منه .رأى الذين
انتحلوا يوسف بضاعة بأن من اخلري هلم أن يرضوا الوزير فال ينكشف أمرهم .لعلهم متنوا أهنم مل يأتوا به يف
السوق بل مل يأخذوه من املنطقة اليت أخرجوه فيها من اجلب.
من الطبيعي أن تتوقف املزايدة حينما دخل العزيز واختار يوسف ليشرتيه .ولو فرضنا أن املزايدة
كانت يف بدايتها فمن جيرؤ أن يزيد على سوم الرجل احلكومي اخلطري .ولذلك باعوه مبا تسنى هلم دون
تعطيل .مل حي صلوا على سعر معقول بل باعوه بسعر أرخص بكثري مما يُباع أمثاله ،لو فرضنا وجود أمثال له.
حاهلم كان حال لص سرق ابن ملك من امللوك وعرضه للبيع فهو يف خوف وذعر ويبيع بأي سعر ألنه لص
كبري .وصدق احلق املتعايل حيث قال:
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َوش ََر ْو ُه ِبثَ َم ٍن َب ْخ ٍس د ََرا ِه َم َم ْعدُو َد ٍة َوكَانُواْ ِفي ِه ِمنَ َّ
الزا ِه ِدينَ ﴿﴾20
انتقل ابن إسرائيل إىل قصر الوزير املصري الذي اشرتاه بسعر زهيد ولكنه ملس كربياء يف الغالم
يستحق معه أن يتبناه .لو كان يوسف طفال ملا كان هناك إشكال يف تبنيه ولكنه كان غالما يف بداية
الرجولة .لكن العزيز على أي حال مل يرض بأن يسميه عبدا أو خادما .فلم يقل عسى أن خيدمنا أو حيرس
بيتنا مثال .لقد أوصى زوجته يف يوسف قائال :أكرمي مثواه .وهو يعين ما يقول بأن جيعله عضوا أساسيا
يف البيت كما لو كان هلما ولد.
ال ندري ما الذي جذب الوزير وليس لنا أن نقول إال أنه الذي اجتباه ربه للنبوة .وأنه سيدخل بيتا
غريبا عليه لغرض تربوي كبري .يف احلقيقة أنه ال ميثل يف منطق السماء دور املالك بل هو الذي اشرتاه من
مصر .إن له دورا هاما يف هذه املسرية الكبرية ولكنه جيهل دوره.
الغر يب يف قصة يوسف أن كل األشخاص يقومون بأدوار لصاحل القضية ولكنهم يقصدون شيئا
آخر .والعجب من ربنا العظيم الذي له هدف خاص يستعمل فيه من يشاء من أصحاب القدرات بالشكل
الذي يريده يف حني أنه سبحانه خيتربهم ويُبلي نفوسهم أيضا .حكمة غريبة ال يسع اإلنسان إال أن خيضع
إجالال للعليم احلكيم .دعنا نقول كما قال ربنا وهو يصف لقاء العزيز بزوجته مصطحبا يوسف:
سى أَن يَنفَ َع َنا أَ ْو نَتَّ ِخذَ ُه َولَدًا
شتَ َرا ُه ِمن ِمص َْر ِال ْم َرأَتِ ِه أَك ِْر ِمي َم ْث َوا ُه َ
َوقَا َل الَّذِي ا ْ
ع َ
ث َوّللاُ َ
علَى أَ ْم ِر ِه
ب َ
ض َو ِلنُعَ ِل َمهُ ِمن تَأْ ِوي ِل األَ َحادِي ِ
غا ِل ٌ
ف فِي األَ ْر ِ
س َ
َو َكذَ ِلكَ َمكَّنِا ِليُو ُ
اس الَ يَ ْعلَ ُمونَ ﴿﴾21
َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
يظن الوزير املسكني أنه اشرتى من سيبقى عنده إما ولدا أو مساعدا مكرما .وهو أيضا جيهل بأن
هذا الذي اشرتاه من مصر سوف يدخل قلب ملك مصر قريبا فيصري الوزير املقتدر حتت ظالله.
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لنقرأ قصة يوسف مع الوزير املصري الذي سيفتح األبواب أمام يوسف دون أن خيطر بباله ما
سينتج من إكرامه ليوسف .ولنكن واقعيني فإن العزيز فعال أكرم يوسف وما يقوله اليهود بأن امللك طرد
العزيز وأخذ منه زوجته وزوجها بيوسف هو غري صحيح.
ينظر اليهود إىل يوسف نظرهتم إىل أنفسهم اليت ال تتعدى مصاحلهم وقلما نراهم يهتمون باملبادئ
واملثاليات .كيف ميكن أن نتصور هذا اللؤم يف نيب عظيم مثل يوسف؟ سنرى بأن كل مواقف العزيز كانت
مجيلة حممودة تدل على أنه أحب يوسف واعتربه ابنا له فعال .وال نعرف من الذي أرسل يوسف إىل
السجن ،فالقرآن مل يصرح بأنه العزيز نفسه.
وكان يوسف مهتما أن يعلم العزيز بأنه مل خينه بالغيب .فالعزيز برأيي هو أحد أفضل أبطال القصة.
إنه كريم ولذلك يقول هلا :أكرمي مثواه .لقد رأى يوسفَ دقائق أو ساعة مثال وأكرمه وأمر بإكرامه فهو
إنسان طيب باملفهوم اإلنساني.
وذكر سببني ألمره باإلكرام ومها :أن ينفعهما ،أوال .ذلك يعين أن يستفيدا من ذكائه وعلمه
والكرماء يكرمون العلماء .مل يقل أن نستفيد منه فيعين أهنما يشغالنه فيتنفعان من عمله .بل نسب النفع إىل
يوسف بأنه هو الذي ينفع فقال ينفعنا .هذا يعين بأن العزيز شعر بأن الضيف اجلديد إنسان كريم ال حيتاج
إىل من يأمره بأمر ،بل هو الذي يقدم ما بيده لينفع اآلخرين.
وحتى يقفل الطريق أمام زوجته فال تُشكِّك يف حسن نيته أضاف بأنه الئق ألن نتخذه ولدا ،ثانيا.
ويعين بأنه ميكن أن يسد النقص الذي منينا به .ولعل السبب األساسي يف أنه بدأ مبا ميكن أن يصلهم من نفع
من يوسف هو أن النساء يكرهن عادة أن يُنظر إىل كرب عمرهن .فأن يُقال بأن هذا الغالم ابن لسيدة البيت
يعين بأهنا ليست صغرية كما تنظر هي إىل نفسها ولذلك بدأ مبا ينتظره من نفع من وراء يوسف ثم ذكر
النقص املوجود بينهما .وكال السببني يدالن على أنه صار مشدودا ليوسف وال يريد أن خيسره بأي مثن.
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أما السيدة فسنعرف بأهنا فعال مل تنظر إىل يوسف كولد هلا بل نظرت إليه نظرة أخرى .وميكن أن
نقول بأهنا أرادت أن تصفع زوجها الذي عرض عليها تبين غالم مثل يوسف فهي أصغر من أن تكون أما
هلذا الغالم .لعلها كانت تنتظر األوالد ولعلها كانت تظن بأن زوجها هو السبب ،لكنها على أية حال ال
تتوقع أن تكون أ ما لفتى يف هذا العمر .وسوف حنلل املوضوع فيما بعد بإذن اهلل تعاىل.
وأما املشهد اخلفي هلذه القضية ف هو أن اهلل تعاىل أراد للعزيز وقصره وكل من يزوره ،أن يكون
مدرسة تأهيلية للنيب املقبل على حتمل مسؤولية جسيمة ليتعلم تأويل األحاديث.
وتأويل األحاديث أعم من تأويل األحالم ولكن وجود عدة رؤى يف مسرية النيب يوسف جعل
املفسرين يظنون بأن اهلل تعاىل أراد أن يعلمه تأويل األحالم.8

 8إنه تعلم تفسري األحاديث وعن طريقها متكن من تأويل األحالم يف الواقع.
لننظر نظرة سريعة إىل مفهوم األحاديث يف القرآن الكريم .وقبل البدء يف املوضوع دعنا نفهم أن تأويل األحالم غري تأويل األحاديث.
فقد استعمل القرآن لفظ تأويل األحالم يف سورة يوسف ولو كان ذلك مرادفا لتأويل األحاديث لكان ممكنا أن يكتفي بواحد منهما حتى ال
نضيع يف معنامها .ومل يقل اهلل تعاىل وال يعقوب بأن اهلل أراد ليوسف أن يتعلم تأويل األحالم .إنه سبحانه مسى قصة يوسف حديثا يف آخر
السورة حينما قال سبحانه :ما كان حديثا يُفرتى ،كما مسى قصة ضيف إبراهيم حديثا أيضا .إنه سبحانه مسى القرآن حديثا بل مساه أحسن
احلديث .فاحلديث هو عامة الكالم الذي خيرج من شفيت املبتكر يف الواقع فيكون حديثا بالنسبة ملا ألفه الناس .دعنا حناول فهم املوضوع
بطريقة اوسع.
لو أننا نسعى لتدبر السر يف القضايا التالية يف القرآن فسوف نصل إىل بعض احلقائق العلمية ،بصورة طبيعية:
 .1كان نوح قريبا من الذين حيكمون قومه قال تعاىل يف سورة الشعراء:
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْ َسلِنيَ ( )105إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَال تَتَّقُونَ ( )106إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِنيٌ ( )107فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ()108
وَمَا أَ ْسأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِالّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِنيَ ( )109فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ( )110قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ األرْذَلُونَ
(.)111
منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

64

يوسف أيها الصديق

65

يوسف أيها الصديق

فقوم نوح األصليون هم املأل الذين كذبوه وهم احلاكمون هناك .كانوا يشعرون بأن هذه الدعوة ال تفرق بني النبيل والرجل العادي ولذلك
خالفوه بشدة .وهكذا قوم ه ود وصاحل فلقد خاطب اهلل تعاىل احلاكمني بأهنم قومهم احلقيقيون واستعمل هلم كلمة األخ.
 .2كان إبراهيم قريبا من امللك العراقي ولعله منرود وكان آزر أبوه وهو من املقربني إىل امللك .ولقد رأينا بأن إبراهيم دخل على امللك وقام
مبناقشته وهو أمر مستحيل لألباعد.
 .3تربى مو سى يف قصر فرعون منذ نعومة أظفاره حتى اشتد ساعده .ثم عاد مرة أخرى إىل قصر أبيه الذي تبناه ،فدعاه وصرب عليه
فرتة طويلة لعله يتذكر أو خيشى.
 .4تربى عيسى يف حضن زكريا وهو سيد قومه بل هو سيد بين إسرائيل وهم أكرب قوم احتفظوا بقيمهم العائلية هناك.
 .5مل يكن حممد بعيدا عن سادة قريش فعمه كان موئال هلم وبنو أمية احلاكمون يشعرون حبقوق بين هاشم يف األسرة القرشية الكبرية
ويعرتفون هبا.
لنسعَ االن لفهم األسباب احلقيقية وراء اختيار اهلل تعاىل أنبياءه من بني األسر واألقوام القريبة من امللك والسلطة.
إن من ذكرناهم عدا هود وصاحل فهم املعروفون بأويل العزم بيننا حنن املسلمني .وأما داود وسليمان فهما قد بنيا لنفسيهما سلطانا بقوهتما.
والذي نعرفه بأن داود هو الذي بنى اجملد بانتصاره على الفلسطينيني القدماء ثم آتاه اهلل امللك والنبوة .فهو ملك قبل أن يكون نبيا فيكون
سليمان مرتبيا يف ظالل ا لعرش السلطاني .ولعلنا نستوحي لذلك االمر األسباب التالية من كتاب اهلل تعاىل:
 .1الدعوة السماوية تأتي للقرون وليس لألفراد ،والقرون هم اجملموعات املتكاملة املتقارنة مع بعضها والذين يشكلون أمما كاملة .فيهم امللوك
والنبالء والعلماء واألغنياء والصناعيون واحلرفيون والعمال والفقراء.
 .2األنبياء ليسوا مأمورين بدعوة كل البشر وإال لكانوا متواجدين يف كل زمان ومكان .ذلك ألن نظام األلوهية ال يريد من بعض األقوام
الكاملة إال أن يصريوا مناذج لغريهم من البشر .هكذا ميكن انتخاب جمموعة أكرب من الناس لدخول جنات النعيم .ومن السهل معرفة
أن اهلل تعاىل كريم يريد أن يتوقى إرسال عبيده إىل النار .إنه سبحانه حيب أن يهتدي الناس مجيعا فتعمُّ عليهم نعمه وأرزاقه ويُظهر هبم
كرمَه وجوده .وما يأتي به من اختبار فهو من ضرورات عدالته اليت ال ميكن أن يتجاهلها .فهو رب العاملني مجيعا.
 .3إن امللوك هم مراجع القدرات املالية والعسكرية وهكذا القضاء والتنفيذ وأحيانا التشريع ،هلم جاذبية خاصة جيتمع يف حضرهتم
العلماء يف كل الفنون .فمنهم ومن جمالسهم ومؤسساهتم يظهر وينتشر ما استحدث من ابتكارات علمية ومِن عندهم تبدأ اللغات
اجلديدة .ولذلك فال ميكن إدراك مغزى اجلمل اجلديدة واالستعماالت املستحدثة للكلمات يف اللغات األصلية إن ابتعد اإلنسان عن
جمال س امللوك .فاللغة واحلضارة والثقافة العامة ليست إال اتفاقا اجتماعيا على استعمال كلمة أو اختاذ عادة أو إبداع عالج ألمراض
اجملتمع وأمراض أفراده ،فتحتاج إىل جممع يتفق فيه اجملتمع ،وامللك هو املسيطر على تلك اجملامع املختلفة .والنيب إنسان يريد أن يتحدث
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إىل األمة فعليه أن يبدأ مبلوكها ألن الناس على دين ملوكهم .ثم عليه بأن يتعرف على حضارة األمة ويفهم لغتها ويتعرف على استعماهلا
لكل مفردة لغوية وخاصة املفردات احلديثة فعليه أن يتواجد يف اجملالس امللكية ،حتى ال يكون بعيدا عن التطور العام جملتمعه وقومه.
هلذه األسباب اجل وهرية يف تبليغ أوامر اهلل تعاىل ونواهيه وحكمه وعامة تشريعاته وخاصة قبل الدعوة اخلتامية  -اليت هلا خاصية أخرى،
نسعى لنتحدث عنها يف هناية هذا البحث  -فإن اهلل تعاىل قدّر أن ينبثق أنبياؤه من بيوت امللوك أو يتواجدوا بينهم من الصغر أو من عهد
الشباب ليتعلموا لغة اجملتمع ويتعرفوا على بديهيات األمة اليت سيتولون تبليغ رسالة السماء فيها.
فتأويل احلديث هو مبعنى تفسري الكلمات واجلمل املستحدثة اخلاصة باألمة اليت يكون املرشح للنبوة والرسالة مستعدا ملواجهتها واالندماج
معها .أضف إىل ذلك بقية عالمات التواصل من إمياءات وإشارات وعادات وتقاليد ووو.
وحتى يسهل على القارئ فهم هذه املسألة اجلوهرية فيمكن له أن يفكر قليال يف الذين يرشحون أنفسهم للمناصب العليا مثل رئاسة اجلمهورية
وحتى الذين يرتشحون للنيابة يف الربملان فإن الناخبني يهتمون كثريا خبطبهم وباملناقشات العلنية معهم .إهنم من خالل ذلك يتعرفون على حقيقة
الشخص فيصوتون له أو ال يصوتون.
وطيلة حكمه ونيابته فإن خطبه هي اليت تقنع الناس ليساندوه وهبا يستويل على أذهان الكثري من املنتقدين وهبا يبدل كل إشكال لصاحله.
ولذلك نرى بأن القوانني املتطورة تفرض على املرشح للرئاسة أن يكون مقيما يف وطنه زمنا أكرب من أزمان أسفاره .ذلك ليكون على علم مستمر
ومتواصل بالتطور الثقايف واحلضاري وليكون قادرا على التفاهم مع جمتمعه .وأصل التفاهم هو اللغة وفهم اللغة ليعرف كيف يوصل رسالته كما
يعرف يف املقابل رسائل املستمعني واملرسلني إليه .ولوال ذلك ال ميكن أن ينجح يف رسالته وال ميكن أن يصل إىل هدفه متسلحا بالقوة النفسية
املطلوبة.
فمن ضروريات الرسول اإلهلي أن يكون على علم كامل بلغة الناس ولوال ذلك فإنه سيكون عديم الشأن.
هذا ال يعين أن يكون بليغا بالضرورة وال يعين أن يعرف النحو والصرف .فموسى بن عمران مل يكن بليغا ولكنه كان يعرف لغة األقباط
ويعرف تأويلها بالكامل كما يعرف كيف يتحدث إليهم حبيث يفهمونه.
واحلقيقة أن مسألة التحدث املباشر إىل الناس ال حتتاج إىل املزيد من العلم بالبالغة وخفايا الكلمات الغريبة .ذلك ألن الذي يعرف ما يريد
أن يقوله فإنه يضيف إىل رسالته اخل طابية إشاراته اليدوية والعينية وكذلك يفيض على احلاضرين وحيه النفسي والقليب .ولكن املهم أن يعرف ما
يقول الناس له.
بالطبع أن البالغة اخلطابية تساعده كثريا ولكن املهم أال يستعمل األلفاظ والكلمات اليت تدل على مفاهيم أخرى بعيدة عن موضوع حديثه
وحبثه أو خطابه .ولو نتعمق يف املسألة لنتدبر مسألة رسالة السماء اليت ال حيملها إال من هو الئق باالرتباط باهلل تعاىل وبالناس .فالرسول الذي
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وقبل أن نكمل الكالم حول تأويل األحاديث جدير بأن نلتفت إىل أن اهلل تعاىل أشار إىل دخول
يوسف يف قصر العزيز هكذا:
وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي األَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ األَحَادِيثِ.
ومل نسمع طيلة وجود يوسف يف القصر أي رؤيا أو منام .إنه بدأ بتأويل األحالم بعد أن ترك القصر
مُكرها إىل السجن .وسنرى أن احلديث يف القصر كان حول شخصية يوسف وقدرته على البيان إضافة
إىل عفته ومساحته وأمانته.
فكيف نتصور مدرسة لتأويل االحالم دون أن يذكروا فيها الرؤى واملنامات؟ فهي مثل مدرسة
للموسيقى و مدرسوها حرفيون يصنعون األحذية اجللدية؟!
واحلقيقة أن قصر الوزير الفرعوني كان جممعا للوزراء واألدباء وأهل اللغة وكبار موظفي الدولة
ومدرسيها .ولذلك كان مكانا مناسبا ليتعلم يوسف تأويل الكلمات اللغوية من مصدرها .ثم إنه يف ذلك
القصر اشتهر بني املرموقني وعرفوه شابا مهذبا عفيفا .ومن ذلك القصر انتقل إىل سجن خاص
بالشخصيات وليس سجنا عاديا .ولذلك وضح اهلل تعاىل النتيجة املتوخاة بقوله الكريم:
سنِينَ ﴿﴾22
ش َّدهُ آتَ ْينَاهُ ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما َو َكذَ ِلكَ نَ ْج ِزي ا ْل ُم ْح ِ
َولَ َّما بَلَ َغ أَ ُ
لنعد إىل هناية اآلية السابقة اليت تركناها دون أن نتعرف على مغزاها قبل أن نفهم حقيقة اآلية
الكرمية يف أعاله.

جيهل التواصل مع الناس ال يليق باهلل أيضا .كيف ميكن لرسول ال يعرف العربية مثال أن حيمل القرآن العظيم أو ال يعرف العربية أن حيمل التوراة
العظيمة؟ .هناية اهلامش.8
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وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي األَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ األَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ الَ يَعْلَمُونَ.
الو اقع بأننا لو مل نالحظهما معا فسيكون فهمنا لآليتني فهما مرتبكا ضعيفا .بل من األفضل أن نلتفت
إىل آية أخرى داخل السورة بعد أن قابل يوسف امللك وأخذ منه املنصب الوزاري اهلام ،وهي قوله تعاىل :
وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي األَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَالَ نُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِنيَ (.)56
وواضح أن التمكني الثاني يف اآلية  56هو فعلية التمكني وأما التمكني األول فهو باعتبار إعداده
ليكون قادر ا على تسلم املنصب .فمدرسة الوزارة ليوسف كانت يف بيت أحد الوزراء .وبكل بساطة فإن
اهلل تعاىل يف اآلية  21أراد أن يعلم يوسف كيف يتمكن من األرض وكيف يتعلم احلديث مع الناس.
وملا بلغ أشده أكمل له احلكم الذي يفيده للتمكن من األرض وأكمل علمه لتأويل أحاديث الناس.
ولقد مسى التمكن يف األرض حكما ومسى تأويل األحاديث علما.
بالطبع معرفة األمر الثاني أهون من األول بعد أن فهمنا معنى التأويل املذكور .ذلك ألنه سبحانه
قال( :ولنعلمه) ثم أشار سبحانه إليه يف اآلية التالية( :وعلما) .فتكون اجلملة الكاملة علمناه علما .والعلم
كان م علوما يف اآلية السابقة بأنه علم تأويل األحاديث وهو علم كشف املدلوالت اللغوية الدارجة بني الناس
وبني العلماء.
وكما وعدنا فسنتحدث يف هناية شرحنا هلذه اآليات حول عدم مشاركة نبينا التواجد يف بيوت
احلاكمني كما كان عليه إخوانه األنبياء من قبل.
فلنعد مرة أخرى إىل اآلية :21
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وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ الِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ ولَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا
لِيُوسُفَ فِي األَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ األَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يَعْلَمُونَ.
لقد وفق اهلل تعاىل بني حاجة الوزير إىل ولد وبني عرض أصحاب القوافل يوسف للبيع وبني خروج
الوزير من مكتبه أو أيِّ سيناريو آخر لريى يوسف املعروض للبيع ،ثم أدخل حب يوسف يف قلبه ليقول
المرأته ما قال.
ولقد وفّ ق سبحانه بني ما فعله اإلخوة وبني ورود السيارة يف الوقت املناسب وبأن تكون القافلة
متجهة إىل مصر وبأن يفكروا يف عرضه يف مكان مير فيه الوزير .وهناك الكثري من التوفيقات األخرى حتى
أدخل يوسف بالشكل الذي يريده ربه الكريم يف قصر الوزير املصري .هكذا مكَّن ليوسف يف األرض.
بالتأكيد أن من كانوا يف قصر العزيز كانوا يف خدمة العزيز وزوجته وليس يف خدمة يوسف بدليل
أهنم حينما رأوا إرساله إىل السجن فعلوا ذلك ،فلم يكن يوسف ذا مكنة يف القصر .إمنا كان القصر وكل
ما مر به من حوادث مَدرسةً له ليعرف كيف يتمكن يف األرض.
ونعرف مجيع ا بأن يوسف وحني تفعيل هذا التمكني قام ببناء أبراج ختزين احلنطة كما برمج لتجميع
احلبوب ثم نظم البيع على العائالت بأسلوب فين يتناسب مع إمكانات عصره.
فما ارتباط موارد متكينه مع ما رآه يف سفرته إىل اجلب وإىل مصر وإىل قصر الوزير وما واجهه يف
القصر؟
ميكننا حتل يل كل ما أتى به يوسف من جتاوب مع القضايا اليت واجهها حتى وصل إىل سدة احلكم
وأصبح وليا خلزائن األرض لنرى آثار التطور العلمي واضحة يف املسرية ونرجو أن يكون يف مناسبة أخرى.
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إال أن كل حمقِّق ميكنه أن يقوم باإلمعان فيما ذكرت ويتدبر يف الوقائع ويشعر بأن يوسف كان فعال يف
مدرسة علمية يتعلم من خلق اهلل تعاىل ثم يطبع اهلل يف قلبه احلكمة من كل حركة يراها أو يقوم هبا.
هناك تعلم يوسف بفهمه حلكم األفعال أن حيكم مبا جيب أن يفعله يف املستقبل .وواضح أن حكمة
الشيء هو ما ميكن لنا معرفته بالتحليل للفعل وألسبابه ولكن الفعل قد مضى وقوعه ،وأما احلكم فهو لِما
نريد أن نفعله يف املستقبل .فاحلكم الصحيح هو ما يصدر ممن أمعن يف كل ما واجهه يف ما مضى من عمره
وكشف موارد اخلطأ واإلصابة فصار خبريا يف تعيني العواقب .هناك ميكنه أن حيكم مبا جيب أن يفعله
مستقبال.
فالذي تعلمه يوسف هو طريقة أخذ القرار ليكون مديرا قويا قادرا على إجناز مهمته بدقة ودراية
حتى لو كانت املهمة جديدة عليه .املدراء العصريون ال يبالون كثريا بتغري مناطق عملهم فهم يستفيدون من
اخلرباء ومن املوظفني والعمال لفهم كل فنون العمل ولكنهم حيتاجون إىل خربة كبرية ليكملوا مسرية أخذ
الق رار بعناية ودقة ويصدروا قرارات قابلة للتنفيذ .خاصة وأن املدير يصدر قرارا لينفذه غريه فيجب أن
يكون القرار يف منتهى الدقة والصالحية والتكافؤ مع اإلمكانات البشرية وغري البشرية املوجودة يف مؤسسته.
هذا هو احلكم الذي تعلمه يوسف يف حضرة وزير والوزير ال يعلم بأنه يُعلِّم وزيرا للمستقبل العام
للبالد بل يظن بأنه يُعلِّم ابنا يتبناه ملستقبله هو وأسرته.
وحتى ال ننسى يعقوب الذي أشار إىل ابنه يوسف بأن اهلل سوف يعلمه من تأويل األحاديث،
فكيف نرد على سؤال من يسأل عن يعقوب الذي فهم ذلك مبجرد أن مسع املنام من فم ابنه ،فكيف عرف
ذلك؟
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إنه أمر سهل جدا فهو باإلضافة إىل معرفته السابقة بابنه فإنه رأى بأن ابنه مل يسرع إليه يف نقل رؤياه
بل فكر يف كيفية عرض الرؤيا على أبيه حبيث ال ينزعج أبوه منه وحبيث ال يكون قد أساء األدب مع أبيه،
ثم إنه فكر مع غرابة املنام نفسه بأن ينقله ألبيه مهما كان ذكره حمرجا.
عرف يعقوب بأن ابنه قادر على أن يدبر االمور ويديرها كما كان هو بنفسه مدبرا.
لو ننظر إىل يعقوب وهو يدير هذه األمة الصغرية املختلفة يف رؤاها بكل هدوء ويفرض عليها حبه
وسلطانه ،فسنعرف بأنه كان مديرا غري عادي.
إن أبناءه على سذاجة تفكريهم األمح ق يف أن خيلو هلم وجه أبيهم كانوا جيلون هذا األب ويركبون
اإلثم الكبري ألجل كسب وده .إنه رجل عجوز وغري موسر احتماال ولكنه مدير قوي يعرف كيف يتعامل مع
الناس وبتحليل بسيط لعالقاته مع أوالده نعرف قدرته العلمية وحكمته اليت غطت على كل مكر أبنائه الذين
هم جيل جديد يُفرتض أن يكونوا أكثر من أبيهم دراية حبكم التطور.
ثم لو نفكر يف إبقائه هلؤالء األبناء اآلمثني حتت سلطته بعد أن عرف بكل دقة ما قاموا به أكثر من
عقد من الزمان ثم سخرهم ليذهبوا إىل يوسف يف السفرة الثانية والثالثة بالطريقة اليت فرضها عليهم؛ كل
ذلك يبني قوة يعقوب يف اإلدارة واحلكم مبا جيب أن يفعل.
ملا بلغ أشده
بقي أن نعرف معنى قوله تعاىل (فلما بلغ أشده).
بلوغ األشد يف القرآن ورد يف عدة أعمار .فحينما يبلغ اليتيم سن الرشد وحينما يبلغ املرء أربعني
سنة وحينما يصل حد اإلدراك العلمي .ولذلك ال ميكن توصيف هذا التعبري بسن معني فعال.
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مما ال شك فيه بأن يوسف كان أقل من أربعني سنة إذ أنه كان غالما حني دخوله بيت العزيز فال
معنى ألن تصرب ا مرأة العزيز مخسا وعشرين سنة أو أكثر حتى تبدأ بعرض نفسها عليه .فأظن بأن بلوغ
األشد هنا يعين بلوغ الرشد العلمي وهو يبدأ من سن الدخول يف اجلامعة عندنا وينتهي بابتداء املرحلة
التعليمية العالية الثانية بعد ما ال يقل عن أربع سنوات حينما يسعى للماجستري أو الدكتوراه.
فبلوغ هذا األشد حتى يتمكن يوسف من استيعاب العلم واحلكم يطول أربع سنوات على األقل إن
مل يكن أكثر من ذلك .هناك يشتد احتماله للضربات الفكرية الكبرية الالزمة لدفع الريب وبلوغ عني احلقيقة.
حتى العباقرة حيتاجون إىل زمان كبري ليتمكنوا من احلكم وحيصلوا على اليقني يف املسائل العلمية
املعقدة .ناهيك عن أن كل املتعلمني حيتاجون إىل اخلربة العلمية ليصلوا حد احلكم يف املسائل .واخلربة حتتاج
إىل زمان طويل.
وحينما دخل يوسف بيت العزيز وعلى الرغم من نبوغه الفكري كما رأيناه يتحدث ألبيه النيب
العظيم يعقوب فإنه مل يكن بالغا أشده العلمي .إال أنه هناك يف بيت العزيز وبعد مرور زمن غري قصري بلغ
أشده كما نعرف من اآلية الكرمية.
وأما قوله الكريم:
وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يَعْلَمُونَ.
فباختصار فإن األمر هو فعل يصدر من اهلل تعاىل ولو مل يكن اهلل تعاىل غالبا عليه ملا أخذ الفعل
مسارا دقيقا يبلغ بعده اهلدف املنشود بكل عناية .وغلبته واضحة من إحاطته باحلاضر والغائب علميا
وكذلك إحاطته باإلمكانات املتاحة إضافة إىل قدرته على إتاحة الفرص وإضافة اإلمكانات متى ما شاء
أو أراد جل جالله.
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وأما اهتمامه سبحانه بذكر املقطع األخري الدال على جهل أكثر الناس بغلبة رهبم على أمره هو ما
نراه من قيام الكثري من أصحاب الرسل الكرام والكثري من ذوي العلم ومن محلة التوراة والقرآن باإلثم
والبغي .ذلك ألهنم ال يشعرون بتلك القوة القاهرة احمليطة هبم.
فلنفرض أن اهلل تعاىل كان يُري الناس قدرته فهل ميكن أن نتصور أحدا يعصيه؟ إن الناس كل
الناس خيافون من ملك أو زعيم قوي يدير شؤوهنم فال يعصونه لعلمهم باملواجهة الصعبة والقاسية ولكنهم
بكل سهولة يعصون اهلل تعاىل وهو بنفسه ال مبالئكته حميط بكل شيء وحميط باملالئكة ويتتبع كل أفعال
وحركات خلقه بصورة عرضية وليست بصورة طولية .فهو فعال معنا أينما كنا وهو فعال األول واآلخر
والظاهر والباطن وهو فعال على كل شيء قدير .ولكن أكثرنا ال يعلم.
ولنكمل فهمنا لآلية التالية:
ولَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِنيَ (.)22
بلوغ االشدّ هنا مقصود منه األشد العلمي وليس األشد البدني .ألن احلديث عن احلكم والعلم
وليس عن الفروسية أو املقارعة بالسيوف.
بالطبع أنه كان احتماال يف سن العشرين وليس سن البلوغ وال سن األربعني .واحملسن هو الذي
حيسن التعلم برأيي والعلم عند اهلل تعاىل .وقد اشتهر بيننا مثال ولعله من أقوال اإلمام علي بن أبي طالب:
قيمة كل امرئ ما حيسنه .ويقصد به ما حيسنه علميا وتطبيقيا .فيوسف كان يتعلم وكان يطبق علمه ما
أتيحت له الفرصة كما سنراه يف رحلتنا معه إن شاء اهلل تعاىل.9

9واآلن لنعرف ما هو السر يف عدم تعرض خامت األنبياء للتواجد يف حضرة السالطني؟.
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بكل بساطة ميكن القول بأنه مل يكن حمتاجا إىل ذلك .إنه كان فوق كل شيء أميا ال يعرف القراءة والكتابة ومحَلَ رسالة أكرب من رسالة
سلفه.
إن األمر ال يتعلق مبحمد بقدر ما يتعلق بأهل مكة .قال اهلل تعاىل يف شأهنم يف سورة آل عمران:
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ولَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَا ِسقُونَ (.)110
ولوالهم ملا أنزل اهلل تعاىل القرآن عليهم .إهنم من املهاجرين األولني مع رسول اهلل .ولو ننظر إىل مواثيقهم مثل عهد الفضول وإىل قوانينهم مثل
األشهر احلرم ألدركنا بأهنم متطورون على كل أهل األرض فعال .حنن مل نسمع من الصينيني وال من اليونانيني أي نوع من هذا التطور االجتماعي
الكبري املنبثق من مكة.
ويقول سبحانه يف شأهنم يف سورة آل عمران :
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آليَاتٍ ِألُوْلِي األلْبَابِ ( )190الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ
ويَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِالً ُسبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ( )191رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ
وَمَا لِلظَّالِمِنيَ مِنْ أَنصَارٍ ( )192رَّبَّنَا إِنَّنَا َسمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِإلِميَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا َسيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
األبْرَارِ ( ) 193رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُ ُسلِكَ وَالَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ الَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ( )194فَا ْستَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي الَ أُضِيعُ عَمَلَ
عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي َسبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ ألُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ َسيِّئَاتِهِمْ
وَألُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (.)195
هؤالء كانوا قبل رسول اهلل ولذلك قبلوا دعوته واعتربوه مناديا ينادي لإلميان .هذا يعين بأهنم شعروا بأن الرسول يتحدث مبا يؤمنون به
ويعلمون ه ولكن بلغة رسالية أقوى من لغتهم .إهنم اعتربوه مناديا ال معلما ألهنم يعلمون الكثري.
وللمزيد فهم ليسوا رجاال فقط بل هم جمموعة من الرجال والنساء .إنه تطور أسبق بكثري من التطور الغربي الذي وصل إىل أن املرأة إنسانة
قبل عدة مئات من السنني فقط.
ثم لو ننظر فإن املكيني كانوا جبانب كل صفاهتم الطيبة يقيمون أسواق الشعر وهو عمل إجيابي كبري لنشر العلم ولنشر اللغة بني خمتلف
طبقات اجملتمع .إهنم آمنوا بأن التفاهم باللغة يفتح أمامهم طرق السالم وهو ما يريده اهلل تعاىل حلمل القرآن.
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لكن احلكومات اليت حكمت مصر والعراق وغريها ممن سبقوهم كانوا يؤمنون باحتكار العلم يف قصورهم ودواوينهم حتى ال تطغى عليهم
الشعوب .ولنا يف قصة املشائني اليونانيني دليال واضحا على ذلك .فأرسطو كان أول من قام بنشر املعلومات الفلسفية بني الناس بإيعاز من
املقدونيني طبعا ألهنم أرادوا أن يُكوِّنوا جيشا قادرا على سحق أكرب احلكومات فكان لزاما عليهم أن يزودوهم بالعلم واملعرفة ليتفوقوا على
جيوش احلكومات الكربى وقد جنحوا يف خططهم.
وأما اإليرانيون فحتى بعد طردهم لليونانيني وقبل ظهور اإلسالم فقد كانوا حيتكرون العلم يف القصور امللكية .كان أنوشريوان املعروف
بالعادل وهو من أكرب الظاملني حيتكر العلم ألبنائه وأهله.
إن حممد بن عبد اهلل مل يكن حباجة إىل أن يتعلم ثقافة كانت يف متناول يده وال حيتاج أن يتعلم قوانني اجتماعية متاحة لكل أهله على
السواء .وأخريا سالم اهلل على نوح وإبراهم وموسى وعيسى وحممد وعلى إمساعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وعلى كل األنبياء والصاحلني.
والسالم على أهل مكة الذين آزروا رسولنا احلبيب وعلينا مجيعا إن اتبعنا الرسول األمني واتبعنا رسالته احلكيمة يف القرآن العظيم.

هناية

اهلامش .9

منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

76

يوسف أيها الصديق

منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

يوسف أيها الصديق

77

امرأة العزيز:
هلذه املرأة دور حيوي يف تعليم يوسف ولكن املسكينة اهنارت أمام علم يوسف وفهمه فظنت بأن
االرتواء اجلنسي منه يشفي غليلها.
ولو قال أحد بأن الزوجني كانا يتنافسان على تعليم يوسف ويتباريان فيكسب العزيز وختسر امرأته
ملا اعتربتَُ قولََه جمافيا للحقيقة.
فيوسف يف مدرسة احلَُ كم وتأويل األحاديث واملعلم األول هو الوزير ثم زوجته اليت أمرها بإكرام
مثوى يوسف.
وقد عطف اهلل تعاىل قصتها املشينة على قصة تعلم يوسف وأنه كان حيسن التعلم والفهم .بالطبع
أن ما يقال من أن يوسف كان مجيل ا لوجه مثريا للنساء كالم غري دقيق برأيي وال دليل عليه من كتاب اهلل
تعاىل.
اهتمت امرأة العزيز بإكرام يوسف بأن تعلمه وتدربه على استقبال كبار الضيوف وتُفهمه الثقافة
املصرية وثقافة القصور وثقافة احلكام.
واإلكرام هنا ال يعين تقديم األكالت الطيبة فذلك متاح ملن يدخل قصر العزيز وهو أحد أركان
الدولة املصرية الكربى .دولة احتضنت حضارة مرموقة ال زلنا نسعى بعد آالف السنني لنفهم عمق
مقوماهتا وندرك مدى توسعها وانتشارها.
كان الزوجان يفكران يف اختاذه ولدا هلما واملهم ة مناطة بامرأة العزيز .وواضح أن املرأة حمببة
للوزير بعقلها ورمبا جبماهلا أيضا لكين ال أمحل دليال قرآنيا على مجاهلا .وهي يف نفس الوقت هتاب زوجها
وتشعر بأهنا حتت رمحة هذا الزوج ذا املقام اخلطري يف الدولة.
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التقى يوسف بالكثري من الوزراء الذين يزورون العزيز واشتهر بينهم بعقله وذكائه واستدراكه
ألخطائهم يف مقوالهتم وأفكارهم .حتى امللك كان يعرفه ولذلك مساه بامسه حينما مجع زوجات
الشخصيات الكربى ليسأهلم عن السر يف استمالتهن ليوسف.
وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلنسان بعظمة يوسف وهو يف نفس الوقت حمبوبُ زعيمِ القصر وزوجته
ف كانا بالطبع يقدمانه لضيوفهما كنوع من إبراز ثروهتما البشرية يف القصر.
وكان امللك من بني الذين حيلّ ون أحيانا ضيوفا على العزيز بطبيعة احلال .كل امللوك وكبار
الشخصيات يزورون كبار موظفيهم وال ميكن أن يبقوا حمصورين يف قصورهم .ليس مبقدور فرعون أن يسري
براحة يف ش وارع مصر ولكنه بكل راحة يدخل قصر وزيره ويتخلى عن الربوتوكوالت ليشعر بأنه إنسان
مثلهم.
فاشتهر يوسف العبد بني كل أقطاب مصر بأنه فتى امرأة العزيز .والفتى يعين العبد احملبوب املدلل.
ذلك ألن الفتى يف الواقع يعين الذي يعطي غريه وعلى هذا األساس أطلق على الكريم وعلى البطل الذي
يدافع عن أهله وأمته ووطنه وعلى الشاب القادر على إدارة البيت وهكذا الشابة القادرة وقد استعري
للذين يقدمون شيئا لغريهم أو يعرضونه فوقعت الكلمة بكثرة على املدللني الشباب من العبيد واإلماء.
والواقع أن الذين متلك أمياهنم ذلك النوع من الفتيان والفتيات فهم حيبوهنم مجيعا ملا ينتظرونه منهم
من عطاء حتى لو كان العطاء أعماال مفيدة تصدر منهم لصاحل األسياد.
ولعل السبب يف تسمية ما يصدر من املفيت بالفتوى هو أن املفيت مينح غريه من عطائه العلمي والعلم
عند اهلل تعاىل.
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وامرأة العزيز باعتبارها امرأة شابة ترى بوضوح أمارات العبقرية على يوسف مما ال يوجد نظري له يف
زوجها وهو رجل قوي يف الدولة.
وسنرى يف سرد قصتها بعد قليل بأهنا شديدة الذكاء قوية الشخصية مدبرة مفكرة ال تقوم بعمل
دون سابق تدبري .حتى القصة الشهوانية اليت حنن بصدد بياهنا اآلن فهي مل تبادر هبا دون سابق تدبري.
وإن صدور مثل هذه املراودة املشينة من امرأة حكيمة ليس عاديا .فال بد من أن تكون هناك دوافع كبرية
يف قلب سيدة القصر حبيث مل تتمكن من جتاوزها فطغت الدوافع على حكمتها ورزانتها فوضعت نفسها يف
اختيار فتاها ليقضي منها وطرا.
ثم إن مسألة مثل هذه ال ميكن بياهنا بكل صراحة يف كتاب اهلل تعاىل ولعلها تكون غري جمدية وال
مصيبة ألهداف القرآن ،ولذلك اختصر اهلل تعاىل املوقف الذي حيتاج يف عرفنا حنن البشر إىل شرح طويل
جدا .وحنن احرتاما لكتابنا العزيز فسوف ال نسهب يف بيان القصة كثريا .ونكتفي باحتمال الدوافع فلعل
القرآن يساعدنا حينما يوضح بأهنما أرادا اختاذه ولدا.
هناك دون شك نقص يف أحدمها مما حيول دون إجناهبما .و مما ال شك فيه بأن كال من الزوجني
حيتمل العلة يف شريكه ولو مل يتهم اآلخر بأنه السبب .وحتى لو مل يفتحا قلبيهما فإن كال منهما يبحث عن
األسباب إلثبات أن النقص ليس فيه.
ولعل اهتمام امرأة العزيز كان يفوق اهتمام العزيز نفسه .والسبب أنه كان مشغوال بتصريف شؤون
وزارته واستقبال ضيوفه وحضور اجملالس والضيافات الكثرية والكبرية اليت يُدعى إليها بينما هي قلما
تشارك زوجها يف غدوه ورواحه ولطاملا بقيت يف منزهلا هتتم بشؤون القصر .إهنا مل تكن تزاول أية مهنة يف
القصر عدا اإلدارة بطبيعة شخصيتها كزوجة ألحد املقربني من فرعون مصر العظيم.
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ونعرف بأن األفكار املتضاربة تزاحم الذين تقل أعماهلم ومسؤولياهتم وختيم عليهم منغصاهتا.
حتى شعورها بالضعف اإلداري واملايل أمام زوجها حيثها على عمل شيء إلثبات أن النقص منه هو وليس
منها هي.
نعرف هذا من كون الزوجة برجمت بكل دقة للخيانة الزوجية وفكرت ومكرت للحمل املتوقع من
يوسف يف حني أهنا مل حتمل من زوجها بعد أن مرت فرتة غري قصرية على زواجهما .سوف تتجلى اخليانة
للزوج ومل يكن يف حوزة املاضني وسائل للتخلص من اجلنني يف أي عمر كان.
ومما ال ميكن جتاهله أهنا كانت منتبهة متاما ملا ميكن أن تؤدي اليه الدعوة املعيبة إىل عواقب
خطرية.
ولذلك فإني أظن بأهنا كانت تطلب احلمل من يوسف لرتي زوجها إن محلت بأهنا ليست السبب
يف عدم اإلجناب.
وجدير بنا أن نعرف بأن تلك األسرة مل تكن على نفس التفكري الشائع بني معتنقي األديان السماوية
حول العفة اجلنسية ،فلم يكن وقع احلادث قاسياً على اجملتمع آنذاك .لعل أمهية إثبات قدرهتا على اإلجناب
كانت يف منطقهم أهم بكثري من البقاء على األمانة الزوجية.
غب تفكري امرأة القصر األوىل يف مشاكلها ثم عزمها على مواقعة يوسف جنسيا فإهنا جلست
تربمج للعملية.
اختارت نفس غرفة نومها لتدعو فيها فتاها فتوحي ألهل القصر بأهنا حتتاج إىل تنظيم أو استشارة
ديكورية أو مناقشة مسألة أو تقديم تعليمات خاصة للذي يُعترب تلميذا للسيدة األوىل.
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كانت غرفة النوم ذات عدة أبواب ال أقل من ثالثة .وهذا شائع لدى الشخصيات الكبرية أن يهيئوا
ألنفسهم خمارج كثرية ملا يطرأ من احداث كمهامجة لصوص وإرهابيني أو رمبا ضد اشتعال النار أو أية
مشكلة مشاهبة أخرى.
وهذا سبب آخر الختيارها هلذه الغرفة .بالطبع أهنا فكرت بكل دقة يف مفاجأة زوجها هلا فرمبا
كانت تنوي أن تُخرج يوسف حينئذ من باب آخر بسرعة قبل أن تفتح الباب للزوج.
أما استعدادها البدني من مالبس خاصة وزينة وعطور فتستخدمها إلثبات حبها لزوجها وبأهنا
مستعدة الستقباله بكل ترحيب .أكملت امرأة العزيز التخطيط لليوم املوعود وشعرت بالسعادة والبهجة
باستكمال اخلطة .وليس غريبا إن قلنا بأهنا أرادت متعمدة أن تقوم باملراودة قبيل موعد عودة زوجها
لتثبت له بأهنا تزينت من أجله.
لعلها فكرت يف أن مفاجأة الزوج ممكنة يف كل حلظة فلو فاجأها فرتة طويلة قبل املوعد العادي
ورآها متزينة فسوف يشك فيها .ولذلك كانت امرأة العزيز يف ضيق وقيت شديد ال ميكن حتاشيه.
حان املوعد املدبر وانشغل كل عمال القصر ومسؤولوه باألعمال املناطة هبم،
س ِه َو َ
اب َوقَالَتْ َه ْيتَ لَكَ قَا َل َمعَاذَ ّللاِ إِنَّهُ
غلَّقَ ِ
او َدتْهُ الَّتِي هُ َو فِي بَ ْيتِ َها عَن نَّ ْف ِ
ت األَ ْب َو َ
َو َر َ
اي ِإنَّهُ الَ يُ ْف ِل ُح ال َّ
ظا ِل ُمونَ ﴿﴾23
َر ِبي أَ ْح َ
سنَ َمثْ َو َ

مجيل هذ ا التعبري القرآني الشامل مع قصر اجلملة ،فلقد عرب اهلل سبحانه وتعاىل عن جمموعة من

املسائل يف مجلة متوسطة احلجم.
.1

تبدأ اآلية بالدفاع عن يوسف بأنه كان يف بيتها وحتت خدمتها فال بد له من االنصياع

للدعوة األوىل باحلضور يف غرفة النوم.
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.2

تذكر اآلية مراودهتا له قبل الدفاع ليكون للدفاع عن نزاهة يوسف معنى يف هذه القصة

املشاهبة للقصص الغرامية .ليست السورة وال اآلية قصة غرام أبدا .كل الغرام احملتمل وجوده يف العبارة إن
وجد فهو ما يوحي به املقطع األول من اآلية وهو أقصر بكثري من املقطع الثاني إن قطعنا منه مجلة الدفاع
(اليت هو يف بيتها).
.3

دخل يوسف غرفة النوم انصياعا لعقد التملك املعرتف به حبوزة سيد القصر وسيدته.

من الواضح أن الذي يريد أن يعلمه من تأويل األحاديث ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب ،يعرف متاما بأن
يوسف اآلن يف معرض اختبار خطري ولكن يوسف أهل هلذا االختبار طبعا .وهذا ،باملناسبة ،يؤكد لنا
بأن التعيينات األولية لألنبياء كما فعل سبحانه بيوسف وموسى وعيسى ليست إال بيانا لتثبيت النبوة
املشروطة هلم فهم أنبياء بالقوة ال بالفعل.
.4

قامت امرأة العزيز بإغالق األبواب بيدها بعد دعوة يوسف لغرفة النوم لتضمن عدم

مفاجأة أحد .شتان بينه وبني غريه فهو فتى مملوك ختدمه سيدته بيديها .لقد أغلقت األبواب من أجله ثم
من أجلها .ذلك ألننا رأينا بأهنا متكنت من التخلص من عقاب زوجها حتى بعد ثبوت حماولتها مراودة
يوسف عن نفسه ولكن يوسف هو الذي دخل السجن محاية لشرفها ،وأي شرف!!.
.5

"هيت لك" لغة غري واضحة لنا حنن العرب الذين نعيش  15قرنا بعد نزول الكتاب

اجمليد .ويدّ عي البعض بأنه ترمجة لتعبري قبطي أو أنه نفس لفظ التعبري القبطي القديم لتفعيل هذه الدعوة
ولعلهم على حق .ولو نراجع كتب اللغة العربية فقد ال نصل إىل نتيجة .لكننا بكل سهولة نلمس رسالة اآلية
الكرمية يف استعمال هذه الكلمة الغريبة وهي أن امرأة العزيز عرضت نفسها متبسمة على يوسف ومهت
لتضمه إىل صفحة بدهنا .ال أظن بأن هناك كلمة قيلت بل هي متايلت إليه بدون مناقشة .لكن اهلل تعاىل
عرب عن رسالتها العملية بقوله( :هيت لك) وتعين إظهارها لكامل الرغبة وبأن الغرفة يف أمان وال خوف
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عليه .هي يف مثل هذه احلاالت رسالة طبيعية ال حتتاج املرسلة معها إىل استعمال تركيبات لغوية ،فهي
بعملها قالت ما ميكن أن يقال يف مثل تلك احلالة.
.6

ويف نفس اآلية املتوسطة اليت هي أقرب إىل اآليات القصرية ،بيَّن اهلل تعاىل ردّ يوسف

القاطع .سنعرف يف اآلية اليت تليها بأن هناك اضطراب طبيعي وقع ليوسف ثم فاجأها باجلواب ولكن اهلل
تعاىل كره أن يذكر اضطراب يوسف أو حلظة وجومه واضطرابه واكتفى جبوابه الذي أخرج السكوت
املطلوب يف هذه األجواء الغرامية .فيوسف قد قال مجلة ألقمتها حجرا دون شك :معاذ اهلل .فقال هلا ال
ميكن ذلك ،كما قال هلا بأنه خياف من ربه ،كما أضاف إىل رسالته بأنه يلجأ إىل ربه لينجيه من هذه الورطة
املربكة اليت يصعب التخلص منها.
.7

أعلن اهلل تعاىل بأن يوسف كان إنسانا حيمل نفسا إنسانية قوية شاعرة تساعده على أال

يستسلم ألية غواية مهما كان ت قوية ليثبت شكره لربه الكريم الذي أحسن مثواه .فقال يوسف لسيدة القصر
و أفهمها بأنه يعزو كل ما يراه منها ومن زوجها وبقية أهل القصر من احرتام وإكرام يلقاه منهم إىل اهلل تعاىل
الذي قدَّر له كل ما أُكرم به .حقا أثبت يوسف بأنه حيرتمهم تعاقديا واتباعا لألصول الشرعية وليس اتباعا
فطريا وراء العادات السائدة لدى عامة الناس .كانت اجلملة ضربة قاضية آلمال املرأة املتعالية يف تلك
اللحظة على األقل .لقد شعرت بأن التدبري مل يكن دقيقا فعال قبل أن يأتي اإلمداد الغييب من رب يوسف
لعبده يوسف.
حقا ،أهنا قد غدرت به ،وقد خانته،
سو َء َوا ْلفَحْ شَاء
ف َ
ع ْنهُ ال ُّ
َولَقَ ْد َه َّمتْ ِب ِه َو َه َّم ِب َها لَ ْوال أَن َّرأَى بُ ْرهَانَ َر ِب ِه َكذَ ِلكَ ِلنَص ِْر َ
ِإنَّهُ ِم ْن ِع َبا ِدنَا ا ْل ُم ْخلَ ِصينَ ﴿﴾24
من الثابت أهنا قد مهت به حينما حتركت لتضمه وتسقيه من جاذبيتها فلو أ ّن يوسف مل يعر أي
اهتمام هلا وإلغراءاهتا لقلنا بأن يوسف مل يتأثر نفسيا ومل يستولِ عليه أي ميل للتجاوب معها ألنه كان عنينا
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أو حصورا مبتلى بالربود والعجز .لكن يوسف مل يكن كذلك بل همَّ هبا ولو حبصول االضطراب يف كيانه أو
تقدم بقدر حركة الرأس شيئا بسيطا إىل األمام ثم االلتفاف نصف دائرة أو بقدرها ليأخذ طريقه إىل اهلروب
باجتاه نفس الباب الذي طرقه العزيز الذي صادف قدومه يف اللحظة احلامسة.
بالطبع أهنا ليست صدفة بل تقدير من العزيز العليم ملساعدة يوسف.
وهمَّ هبا لوال أن رأى برهان ربه.
ظاهرُ مقطع اآلية يدل على عدم حصول أي تقدم من يوسف باجتاه املرأة املصممة على الغواية.
هناك يف القرآن آية بل آيات أخرى شبيهة هبذه اآلية مثل قوله تعاىل يف البقرة:
فذحبوها وما كادوا يفعلون.
والواقع أهنم مل يذحبوها ولذلك قال سبحانه :وما كادوا يفعلون ،يعين ما فعلوا .وهنا أيضا تعين بأن
يوسف كان على أمت االستعداد نفسيا وقد فارت شهوته بصورة طبيعية ولكنه فكر يف برهان ربه.
والربهان هو احلجة القوية اليت تقطع احملاجة كأن يشك أحد يف طلوع الشمس ثم خترج الشمس من
حتت الغيم فهو برهان واضح لوجودها يف السماء.
وأظن أن الذي فكر فيه يوسف هو ربوبية اهلل تعاىل الذي أكرم مثواه إىل تلك اللحظة ألنه كان من
عباده املخلَصني .ولذلك أضاف سبحانه الربهان إىل الربوبية ال إىل األلوهية .عرف يوسف أن أقل ملسة
قاصدة منه للطراوة املعطرة اليت تفوح من املرأة املغمورة بالشهوة اجلنسية ،سوف تؤثر سلبيا يف تلك املكرمة
العظمى اليت ناهلا بوفرة طيلة إقامته يف ذلك القصر الفاخر.
إهنا خيانة كبرية للعزيز الذي توىل تنفيذ مكرمة اهلل تعاىل وهلل تعاىل نفسه فهو شرك باهلل .إنه
سيكون مشركا شهواته مع ربه.
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اضطرب يوسف متأثرا بوساوس املرأة املهيأة له ثم اضطرب مرة أخرى وبنفس اللحظة ولكن يف
مرحلة متأخرة خوفا من اهلل تعاىل.
هكذا حيفظ اهلل تعاىل عبيده املخلَصني من شياطني اجلن واإلنس .حقا إن املؤمنني يهتمون بالسالم
احلقيقي من رهبم وال يفضلون السالم املؤقت للتخلص من شهواهتم على السالم جبوار رهبم.10

 10قبل أن ننتقل للمرحلة التالية من احلكاية لنحاول فهم الفرق بني السوء والفحشاء يف اآلية الكرمية.
ظن البعض بأن يوسف عليه السالم همَّ بضرب سيدته أو رفع يده عليها أو أهاهنا بأي شكل من األشكال ليفرقوا بني السوء والفحشاء.
ذلك ألن الفحشاء تدل على الزنا فال معنى إلضافة السوء إليها كما تصوروا.
بالطبع أن ذلك مستحيل فيوسف كان مؤدبا بآداب القصور وكان تلميذا حقيقيا المرأة العزيز اليت بقيت حتبه وأظهرت ذلك مرة أخرى أمام
صديقاهتا ومل تقل هلن بأن يوسف قليل األدب .قالت فقط بأنّه مل يستجب هلا وإن مل يفعل ما تأمره ليسجنن.
الذين ظنوا املعنى املشار اليه يف اعاله اعتقد أهنم مل يتصوروا بدقة معنى رفع اليد على سيدة القصر أو اإلهانة الكالمية اليت تعترب كبرية
جدا غري قابلة للغفران وسوف يُعاقب عليها الفاعل وال ميكن أن يبقى حب يف قلب امرأة العزيز جتاه يوسف .إن أهم أمر عند أهل القصور هو
صيانة رفعتهم وسيادهتم ويأتي احلب والعواطف والغرام يف املرحلة التالية.
وأظن بأهنم مل يدققوا يف الكتاب الكريم أنه سبحانه يتحدث عن السوء والفحشاء يف عدة آيات أخرى يف القرآن العظيم .فنعرف من
مالحظة هذه اآليات الكرمية بأن السوء والفحشاء تأتيان معا يف القرآن لبيان أن الزنا فاحشة باعتبار اإلثم وسبيل سيء للتكاثر .وللعلم فإن
السبيل يف القرآن غالبا ما يعين سبيل التكاثر.
ففي سورة البقرة يتحدث سبحانه يف اآلية  169بصورة عامة بأن الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء .لكنه سبحانه يوضحها يف السور
األخرى ،فيقول عز من قائل يف سورة النساء:
وَالَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِالَّ مَا قَدْ َسلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء َسبِيالً (.)22
فالفاحشة سبيل سيء للتكاثر .ويف سورة اإلسراء يقول سبحانه:
وَالَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء َسبِيالً (.)32
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كما قلنا فإن امرأة العزيز وزوجها كانا حمرومني من األوالد وأراد العزيز اختاذ يوسف ولدا هلما.
وامرأة العزيز أذكى من أال تنتبه إىل توابع اللقاء مع يوسف حيث كان من املمكن أن حتمل وهي كانت تريد
ذلك إلثبات سالمتها لزوجها ولآلخرين .والفاحشة ألهل القصور ليست مسألة كبرية كما عليه احلال بيننا
حنن املؤمنني ولكن املهم عندهم أن يكون األوالد من نسلهم فعال .لنعرف مجيعا بأن الزنا شائع يف القصور
وعيبه ليس كبريا كما أنه كذنب مغتفر بينهم دائما.
ليتصور املؤمن أنه يرى زوجته (والعياذ باهلل) تدعو غريبا للفاحشة ،فهل يكتفي بأن يقول هلا ما
قاله العزيز لزوجته بعد أن ثبتت له براءة يوسف :استغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني!!
إن أبسط أمر يقوم به اإلنسان امللتزم أن يطلق زوجته ويرتاح منها.
وقد عرب اهلل تعاىل عن السوء يف حكاية يوسف منسوبا إىل يوسف وامرأة العزيز وليس إىل
أحدمها .ولو كان املقصود الضرب أو رفع اليد لنسب السوء إىل امرأة العزيز مفعوال به وإىل يوسف فاعال،
وهو ليس كذلك.
قال سبحانه على لسان امرأة العزيز :أراد (يوسف) بأهلك سوء؛ وقال سبحانه لبيان ما فعله
سبحانه بيوسف :كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء .ذلك ألن السوء باملعنى القرآني ميس الزاني
والزانية بأهنما ميهدان لطفل مل يأت عن الطريق الصحيح بل عن طريق الزنا .فالنتاج سوف جيلب هلما كليهما
السوء وكما هو معروف بيننا بأنه يسيء إىل مسعتهما .والعلم عند اهلل تعاىل.

وأخريا يف سورة العنكبوت يوضح السوء والسبيل ببيان خمتصر وكامل ال حنتاج معه إىل املزيد من البحث حيث يقول تعاىل:
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا َسبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِنيَ ( )28أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ
الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِالّ أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِنيَ (.)29

هناية اهلامش .10
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حلظات فاصلة مرت بامرأة العزيز وفتاها ،هي يف غاية النشوة بانتظار اللذة اجلنسية اليت كان من
املفرتض أن تعقبها نشوة إثبات السالمة البدنية لزوجها ،وهو يف غاية احلبور والسرور بأنه مل خين ربه ومل
يشرك به شيئا.
والنتيجة حني مسعا دقات الباب أن اهنارت املرأة اللعوب وشعرت بأن قيامتها ستقوم اآلن كما
استأسد يوسف وعلم بأن ربه قد أسرع يف فتح باب الرمحة والنجاة على قلبه مبصراعيه.
وعلى املتفكر العاقل أن يتدبر مثل تلك اللحظات اخلطرية ويتأمل لريى أي الطريقني أكثر قبوال ملن
أكرمه ربه بالعقل فيختار طريقه بعقالنية ودراية.
لع ل تعبري اللحظات غري صادقة فهي أقل من اللحظات بل أقل من حلظة مهما ساعدنا تصورنا
الفكري أن نقصر من طول اللحظة .فبلمح البصر انقلب سحر امرأة العزيز عليها فاستعملت كل عبقريتها
للخروج من الشرك الذي حاكته بيدها وظنت أهنا جنحت ،كما ارتاح يوسف بأنه ارتبط بسيد الكائنات
وهو الذي غري املوقف،
ب قَالَتْ َما َج َزاء َم ْن أَ َرا َد
اب َوقَدَّتْ قَ ِمي َ
صهُ ِمن ُدبُ ٍر َوأَ ْلفَيَا َ
ستَبَقَا ا ْلبَ َ
َوا ُ
س ِي َد َها لَدَى ا ْلبَا ِ
او َدتْنِي عَن نَّ ْفسِي َوش َِه َد
س َجنَ أَ ْو َ
س َو ًءا ِإالَّ أَن يُ ْ
عذَ ٌ
ِبأ َ ْه ِلكَ ُ
اب أَ ِلي ٌم ﴿ ﴾25قَا َل ِه َي َر َ
ص َدقَتْ َوهُ َو ِمنَ الكَا ِذبِينَ ﴿َ ﴾26وإِ ْن كَانَ
صهُ قُ َّد ِمن قُبُ ٍل فَ َ
شَا ِه ٌد ِم ْن أَ ْه ِل َها إِن كَانَ قَ ِمي ُ
صا ِدقِينَ ﴿﴾27
صهُ قُ َّد ِمن ُدبُ ٍر فَ َكذَبَتْ َوهُ َو ِمن ال َّ
قَ ِمي ُ
جاء النصر من اهلل تعاىل فعاد الزوج املستغفل إىل منزله قبل وقته املعتاد قليال كما أحتمل ،فرأى
الباب الذي قصده مغلقا فدق الباب .مل تكن أقفال األبواب القدمية للغرف حتمل مفاتيح مثل مفاتيحنا.
ولذلك كان القفل واملفتاح للتعامل مع الباب من الداخل .فلم حيمل العزيز مفتاحاً لغرفته اليت يأوي إليها مع
زوجته.
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تزامحت مشاعر خمتلفة لدى كل منهما يف غرفة النوم املغلقة .يوسف يشعر بأن ربه أرسل له العزيز
لينجيه من اإلثم وامرأة العزيز تشعر بأن الوقت حان للتمتع مبكرها املدبر لكل احتمال فعليها اآلن إخراج
يوسف بسرعة من باب آخر قبل فتح باب العزيز .ذاك يفكر يف ربه ويف شرفه وكرامته واحرتامه ملا قدمه له
العزيز من خدمة وحب ،وهي تفكر يف أن تنجي نفسها ولو على حساب حبيبها يوسف.
هذا االختبار اخلطري يرينا مدى حب هذا النوع من النساء الشهوانيات لغري أزواجهن .إنه طفرة
غرام و حماولة إلشباع شهوات جسدية فقط.
بادر يوسف فورا لفتح باب النجاة للعزيز قبل أن يدنس شرفه بيديه كما بادر بفتح باب النجاة
لنفسه قبل أن تثور شهواته فتقطع عليه سبل العودة إىل اهلل الكريم املتفضل عز امسه.
لقد أدار يوسف ظهره للمرأة قبل مساعها لدقات العزيز فساعده اإلدبار على التقدم عليها لفتح
الباب ،لكنها مجعت كل قدراهتا إلخراج يوسف من باب آخر درءا للفضيحة ،فاجتهت هي أيضا طرف
باب العزيز إلزاحة يوسف وليس لفتح الباب.
مل تساعدها قواها وسرعة رجليها على إزاحة يوسف ولكنها وصلت إىل قميص يوسف فتقطع
القميص من اخللف ووصل يوسف إىل الباب وفتحه وهي جتري من خلفه.
أسرعت لتكون يف مقدمة يوسف قبل أن يطل العزيز على الغرفة ويتعرف على حقيقة ما حصل.
الذي فتح الباب هو يوسف واليت بدأت بالشكوى هي امرأة العزيز لتتهم يوسف بأنه أراد بأهل
العزيز سوءا.11

11

هذا هو معنى حب الغانيات وهذا مدى صدقهن! لو كانت احلياة أكال وشربا ومتتعا باجلنس وتفاخرا باألموال واألوالد وباملالبس

والقصور واملراكب ملا وُصِف اإلنسان باإلنسان .قال تعاىل يف سورة القيامة:
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يوسف النيب يف موقف اخلادم لسيدةِ قصرِ وزيرِ فرعو ِن مصرَ ،ولكنه مع علمه وتقواه وحب سيد
القصر له مل يعرف كيف يدافع عن نفسه .مل يقل يوسف شيئا إال أنه ذكر الواقعة بكل صدق بقوله الربيء:
هي راودتين عن نفسي.
مل تكن هذه اجلملة مفيدة له يف مقابل منطق املرأة وسعيها الستدرار عواطف زوجها وكذلك
حتريك مشاعر الغرية لدى العزيز.
ثم إهنا متكنت من االبتداء باخلطاب وهو أمر مفيد جدا ملن يريد الظهور مبظهر املظلوم .إهنا هي
اليت اشتكت ويوسف هو الذي دافع .إن شكواها مقبولة للزوج وللسلطاتِ القضائية ألهنا امرأة تشكو من

أيَحْسَبُ اإلنسَانُ أَن يُتْرَكَ ُسدًى (.)36
كم هو سبحانه مجيل ومحيد .يرسل العظيم سورة بعد هذه اآلية لريي اإلنسان بأنه إنسان لو ختلى عن ملذاته وقدم من حقه لغريه ليعينه
على التخلص من اجلوع ،ومسى السورة سورة اإلنسان .لقد أخطأت امرأة العزيز ولكنها أمثت حينما اهتمت يوسف بالذي فعلته هي بيوسف.
قال سبحانه يف سورة النور:
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِالتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (.)23
يهمين أن أوضح ملن يطلع على هذه القصة أن اهلل تعاىل خياطب الذين يكثر عنوان اخلطاب حبضرهتم ويقصد اجلميع .إن الذين يتأثرون مبثل
هذ ه التهم هم النساء ولذلك حذر الرجال ولو حصل العكس فإن الذي رمى هو الذي يصيبه اللعن ولو كان امرأة.
يف هذا املوقف رمت امرأة العزيز يوسف باإلقدام على الزنا مع امرأة حمصنة أمام زوجها ،فهي اليت تُحرم من الرمحة ويوسف هو الذي ينال
الرمحة من اهلل تعاىل .قال سبحانه يف سورة احلج:
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (.)38
واملظلوم هنا يوسف واخلوّان هنا امرأة العزيز فلننظر كيف دافع اهلل تعاىل عنه.

هناية اهلامش .11
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سعي رجل قوي الغتصاهبا .ثم إهنا كانت حبالة استعداد الستقبال زوجها فتبدو عليها أمارات اإلثارة
اجلنسية واهلدف حسب الظاهر هو الزوج؛ إال أن يوسف قد أثري ومل يتمكن من أن يقي نفسه ضد
شهواته .هذا ما يرتاءى ملن يشاهد القضية كطرفٍ ثالث.
مل يكن أمام العزيز أي سبيل إال الدفاع عن زوجته خاصة وأن األصوات اليت تعالت من الركض
الثنائي إىل الباب ثم فتح القفل بقوة ثم صياح امرأة العزيز بقصد التأثري يف زوجها ،كل ذلك قد فتح عيون
وأمساع خدم القصر وجعلهم يهرعون ملكان احلادث .كان من واجبهم ذلك ملساعدة سيدهم وسيدهتم.
يف هذه اللحظة احلامسة يدافع اهلل تعاىل عن املؤمن الصاحل بني هذه اللمة.
وإذا بالعزيز ينتبه إىل نداء الوجدان ونداء العقل معا يقوالن له :لو تريد أن تعرف القصة وهي من
حقوقك املشروعة فانظر إىل قميص يوسف املشقوق .بالطبع أن الذي شق القميص هو زوجتك وليس
يوسف .فلو كانت امرأتك هي اليت هترب من هجوم يوسف عليها وكان يوسف هو الذي يريد اغتصاهبا
ويريد إبقاءها يف الغرفة حلظة مساع دقات الباب ليخرج من باب آخر وأرادت املرأة التخلص منه لكان الشق
يف القبل ألن من املفروض أن يكونا وجها لوجه ،لتشق هي قميصه .وأما لو كانت زوجتك هي اليت تريد
اغتصاب يوسف وهو الذي هرب منها لينجو وهي اليت أرادت أن متسك به لتخرجه من باب آخر فسيكون
الشق يف اخللف ألهنا اليت جرت وراء يوسف.
الوجدان يناديه بأال يظلم إنسانا أسريا يف بيتهم خيدمهم بكل إخالص ويساعدهم أكثر من كل خدم
القصر .والعقل يقول له بأهنما (يوسف وزوجة العزيز) مجعا موظفي القصر بصياحهما وخاصة صياح
الزوجة وسريون القضية ويفكرون فيها وسيعلمون من اجلاني ومن اجملنى عليه فتصرف يا أيها العزيز بعقالنية
حتى ال تالم غدا.
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الحظ العزيز واستمع بقلبه الندائني من قلبه وعقله فاضطر أن يستعمل العقل ويرتك عواطف الدفاع
عن شريكة احلياة.
انتبه العزيز إىل أن الوجدان والعقل يناديانه باملعقول والعادل فبادر بفتح عينيه وترك التفكري يف
زوجته فرأى بأن القمي ص مشقوق من اخللف .هذا يعين بأن اهلارب هو يوسف واملالحِق هي زوجته.
كان العزيز حيب يوسف كثريا ورأى بأن يوسف اآلن يف غاية احلاجة إىل من حيميه ويرفع عنه التهمة
اليت تؤدي إىل سجنه أو تعذيبه عذابا أليما .وفتح عينيه ثانية لريى خدم القصر هرعوا ملساعدهتما ولكنهم
ش اهدوا القصة ومسعوا األصوات ورأوا قميص يوسف مشقوقا وليس قميصها هي.
أظلمت الدنيا على العزيز ولكنه اتبع العقل والوجدان حقا ومل يستعمل العنجهية واالستبداد.
العزيز هو من أهل املرأة اليت تشكو ضد يوسف وهو الذي يشهد بقلبه ووجدانه كذب امرأته وصدق
يوسف.
هذا موقف ص ادق ثان من العزيز لريى ويعلم يوسف بأن ربه قد قدَّر له راعيا كرميا حيافظ على
حبه له حتى يف أحلك الظروف .انتهى دور القلوب فلنشاهد العيان:
ض
ف أَع ِْر ْ
فَلَ َّما َرأَى قَ ِمي َ
صهُ قُ َّد ِمن ُدبُ ٍر قَا َل إِنَّهُ ِمن َك ْي ِدكُنَّ إِنَّ َك ْي َد ُك َّن ع َِظي ٌم ﴿ ﴾28يُو ُ
س ُ
اطئِينَ ﴿﴾29
ستَ ْغ ِف ِري ِلذَن ِب ِك ِإنَّ ِك كُن ِ
ت ِمنَ ا ْل َخ ِ
ع َْن َهذَا َوا ْ
جنح العزيز يف حماربة نفسه ونظر إىل القميص وقال لزوجته خطابا عاما لكل النساء .كان حيب
زوجته كثريا ويشعر بأن هناك نقصا حيول دون أن تنجب وحيتمل بأن يكون هو الذي فيه عيب فتكرب
زوجته يف عينه ويسعى دائما إلرضائها.
ولذلك خاطب النساء مجيعا ليخفف من حدة األمل على زوجته اليت ظلمت يوسف يف كل مواقفها
ذلك اليوم.
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لكن خطابه ليوسف كان خطابا فرديا ليعلمه بأنه ال يزال حيبه ويكرمه ويسعى للدفاع عنه ضد
أقرب أهله إليه .مل يكتف حبماية يوسف ودعوته لإلعراض عما حصل إكراما للوزير الذي ليس له أي دور
جنائي يف القضية بل دعا زوجته خبطاب فردي أيضا قائال:
استغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني.
ولسان حال العزيز يف خطابه لزوجته :لقد جتاوزتِ كل احلدود وقمتِ بالظلم تلو الظلم ضد إنسان
بريء جعله اهلل تعاىل حتت سيطرتك .إنك خاطئة بكل املعايري وال جمال للدفاع عنك فقد شهد عليك
شاهد من أهلك وهو زوجك ومل تتمكين من أي مكر أمام املنطق والربهان احملكم فلم يبق لك إال العودة إىل
نفسك واالستغفار لعل اهلل تعاىل يغفر لك ذنبك .فحَكَم العزيز ضدها ولكنه عفا عنها بأن طلب منها
االستغفار من رهبما.
وهكذا جنح العزيز يف السيطرة على املوقف وأعاد االمور إىل جماريها ولو بالظاهر وعاد يوسف إىل
عمله يف القصر واستعاد هو وامرأة العزيز منزلتهما لدى سيد القصر وعادت كل اخلفيات يف مقارها يف
أعماق النفوس حمملة مبا استجد إثر الصدمة الكربى حلني آخر.
واآلن لنحلل املشهد العظيم بكل حرص لنأخذ منه العرب .إن ربنا ذكره لنا لنعترب إن كنا من أويل
األبصار.
.1

ال نعرف كم فكرت امرأة العزيز هبذا التدبري الذي فشل خالل حلظات ولكنها أدخلت

يوسف يف غرفة النوم وأغلقت عليه األبواب وأرته نضارة األنثى وشبقها وشوقها إليه وهو شاب يف مقتبل
العمر يلمس غضارة العيش اهلينء يف قصر املرتفني .فال ميكن االعتماد على التدبري إن مل يكن اهلدف
مشروعا .ذلك ألننا منكر ولكن اهلل أيضا ميكر واهلل خري املاكرين.
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.2

لننصح أنفسنا وننصح شباننا من اجلنسني أن ال ننسى اهلل تعاىل يف أي حال لئال نقع يف

متاهات ال ميكن اخلروج منها.
.3

لوال عناية اهلل تعاىل لوقع يوسف يف السجن أو العذاب بتهمة السعي الغتصاب سيدته ،إذ

مل يكن دفاعه مبُنج له فعال .لكنه ترك كل حيلة يف تلك اللحظة واكتفى بقول الصدق دون تفكري يف
العواقب ،إال أنه توجه بقلبه إىل ربه وساعده حبُّه هلل تعاىل واهتمامُه بذكر العزيز احلكيم .فأجناه اهلل تعاىل
بأن ألقى يف قلب العزيز ما ألقى .يا له من رب رؤوف رحيم حيمي املظلوم احملتمي بربه يف أحلك اللحظات
بكل قوة.

.4

وأقول :لو أنكم وقع تم يف مثل هذا املأزق فاتركوا كل حيلة ألنكم عاجزون عن مواجهة

مثل هذه املسائل باحليلة واملكر .يف املقابل استعينوا بالصدق وحده كما فعل يوسف .ويف نفس الوقت
توجهوا فورا إىل ربكم واطلبوا منه املعونة السريعة فإنه أسرع احلاسبني وأسرع املستجيبني .إنه سبحانه
وحده املأمول أن يساعدكم حتى لو كنتم خمطئني .استغفروه فورا واطلبوا رضوانه ومساعدته ولكن فقط
بقلوبكم .ال تتحدثوا باللسان واكتفوا باهلمس القليب .ال جتعلوا اللغة حاجزا بينكم وبينه .اتركوا التعابري
اللغوية واطلبوا منه سبحانه بقلبكم بكل بساطة وبكل خضوع.
لقد حاولت سيدة القصر أن ختفي شيَن نزواهتا عن أعني الناس مجيعا عدا يوسف وحاول العزيز
أن يقفل باب القضية بأي شكل خوفا من انتشار الفضيحة ضد األسرة املرموقة يف مصر .لكن اهلل تعاىل
أظهرها للعزيز ثم خلدم القصر فخرجت السيطرة من يد العزيز ومن يد زوجته .إن قضية غريبة مثل هذه
سوف تصل قطعا إىل أمساع املرتبطني هبم على األقل .إن يف القصور امللكية جواسيس ال ميكن اكتشافهم
وال مؤاخذهتم ،ألصحاب القصور األخرى .فكل سيد وسيدة من النبالء واألمراء يتمنى أن يتعرف على
أسرار بيوت منافسيه ليستفيد من تلك املعلومات عند احلاجة .ولذلك فإن لكل واحد صديقا أو صديقة
من خدم القصور اليت يهتم هبا لينقلوا له اخلرب .ليس هؤالء مسجلون وال يتقاضون رواتب ولكنهم يسمعون
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كلمات الود والرفق وبعض اهلدايا العادية أحيانا .إهنم ال يعرفون بأهنم جواسيس يعملون للغري كما ال ميكن
التحري حوهلم وال يصدر منهم أخطار أمنية كبرية .لكنهم يصلحون لنقل مثل هذه األخبار إىل الذين
يتوددون إليهم من أصحاب القصور األخرى .إهنم كخدم يشعرون بضرورة خلق بدائل ألنفسهم لو خسروا
أعماهلم كما أن الدولة مضطرة أن تشجع هذه العالقات حتى ال ينتقل خدم القصور إىل معارضيهم
وأعدائهم .حتى العبيد فإهنم حيتاجون إىل من يتوسط هلم ويدافع عنهم من أهل القصور األخرى .وهكذا
انتشر اخلرب املثري بني نساء الوزراء اآلخرين بسرعة،
شغَفَ َها ُح ًّبا ِإنَّا لَنَ َرا َها ِفي
س ِه قَ ْد َ
يز ت ُ َرا ِو ُد فَتَا َها عَن نَّ ْف ِ
َوقَا َل ِن ْ
س َوةٌ ِفي ا ْل َمدِينَ ِة ْ
ام َرأَةُ ا ْل َع ِز ِ
َ
ين ﴿﴾30
ضالَ ٍل ُّمبِ ٍ
واملشكلة الكربى يف مثل هذه اإلشاعات احملصورة بني نزالء القصور هي أن اخلرب ال ينتشر عن
طريق أصحاب القصور أنفسهم فيصل بدقة إىل اآلخرين .لكنه ينتقل عن طريق اخلدم الذين جيهلون الكثري
من األسباب فيشيع اخلرب ليكون أكثر ضررا مما لو أنه نقل بكل دقة.
والذي يز يد الطني بلة هو أن األخبار تنتقل بصورة جمتزأة لكل ذات شأن من نساء النبالء وقد مر
بعضها عن طريق خادم خلادم آخر ومنه للسيدة ثم جتلس النساء يف جمالسهن ويقمن بتلصيق األخبار
ببعضها البعض وحيصلن على نتيجة قد تكون خاطئة ولكن املسألة تشيع بينهن بعد أن تتخذ شكال مقبوال
بغض النظر عن احلقيقة.
مثل هذه النزوة املشينة كثرية يف بيوت املرتفني فهم يسعون ملعرفة أسرار أندادهم بغية استعماهلا
لضمان السرت على أنفسهم .فكل واحدة حتب أن تعرف سراً قبيحا لصاحبتها أو زميلتها حتى ال تسعى
هي للوشاية ضدها .والذي يبدو من هذه اآلية أهنن ك ن مفتقرات إىل سر قبيح من أسرار امرأة العزيز
املعروفة بينهن بالشرف والوقار وعدم اخليانة.
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ومن احملتمل أن امرأة العزيز كانت أحيانا تغمز وتلمز الزميالت والصديقات .ولعلها كانت تتكلم
عنهن وعن عشاقهن .هي حالة متفشية يف قصور امللوك وكبار حواشيهم.
ولذلك تداولوا ا لقصة اجلديدة بينهم بصورة مشينة تنم عن الرغبة يف االنتقام إىل حد ما .وعادة ما
يكون أصدقاء كبار النسوة من نفس الوزراء أو األمراء أو كبار رجال الدولة .وحتى ينتقمن منها ومن
فتاها الذي كانت تتفاخر به عليهن فإهنن ذكرن نزوهتا وهي مراودة فتاها ،وبأن عشيقها فتاها وليس
شخصية كبرية وبأهنا أسرية حب ال ميكنها التخلص منه وبأهنن شريفات يروهنا هي يف ضالل واضح.
وبتعبرينا كان النسوة يعقنب ملزاهتن بكلمة :غلطانة فالنة .وكأهنن غري غلطانات؟!
املراودة عن النفس:
راود أحدٌ أحداً يعين أراد شيئا منه فقام بعمل ليقوم الشخص املقابل بنفس العمل طوعا فيشرتكان
يف اإلرادة.
ذلك ألن املراودة من باب املفاعلة وهي رغبة الطرفني يف إجناز عمل أو يف التفاعل مع بعضهما
كاحملاربة واملقاتلة.
وراوده عن نفسه يعين بأنه أراد ولكن الطرف املقابل مل يرد فأراد فرض الرغبة يف نفسه لرييد هو
أيضا على الرغم من عدم رغبته.
وقد استعمل التعبري ست مرات يف سورة يوسف وسنشرحها هنا باختصار:
.1

وراودته  ...عن نفسه :يعين أهنا سعت بإظهار مفاتنها ليقع يف حبها فيقع عليها على

الرغم من أنه ال يُظهر أي رغبة يف ذلك ابتداء.
.2

راودتين عن نفسي :يعين أهنا أرادت أن تغويين وتستويل على نفسي بالرغم من رفضي.
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.3

تراود فتاها عن نفسه :يعين أهنا تسعى إلقناع فتاها أن يبادهلا احلب ولذلك أردفن :قد

شغفها حبا.
.4

ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه :يعين هل رأيتم من يوسف ميال للغرام فسعت

كل واحدة منكن لتطلبه وجتذبه إىل نفسها.
.5

أنا راودته عن نفسه :مثل املعنى األول.

.6

سنراود عنه أباه :سوف نسعى إلقناع أبينا أن يقبل مبا نريده على الرغم من متسكه بإبقاء

أخينا عنده.
.7

وحتى تتم الفائدة ويتبلور املعنى فإن يف القرآن آية آخرة تستعمل نفس التعبري وهي يف

سورة القمر حول قوم لوط:
ولَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (.)37
يعين بأهنم أرادوا من لوط أن ال مينعهم دفاعا عن ضيفه .إنه كان يريد أن مينعهم وأرادوا منه أن
يقاوم إرادته بإرادة أخرى للسماح هلم مبا يريدون فعله يف ضيفه .والعلم عند اهلل تعاىل.
إذن كان هناك مكر نسائي ضد امرأة العزيز،
س ِكينًا
اح َد ٍة ِم ْن ُه َّن ِ
سلَتْ إِلَ ْي ِه َّن َوأَ ْعتَدَتْ لَ ُه َّن ُمتَّ َكأ ً َوآتَتْ ُك َّل َو ِ
س ِمعَتْ بِ َمك ِْر ِهنَّ أَ ْر َ
فَلَ َّما َ
علَ ْي ِه َّن فَلَ َّما َرأَ ْينَهُ أَ ْكبَ ْرنَهُ َوقَ َّ
ت ْ
لِل َما َهذَا بَش ًَرا إِ ْن
اخ ُرجْ َ
َوقَالَ ِ
اش ِ ِ
ط ْعنَ أَ ْي ِديَ ُه َّن َوقُ ْلنَ َح َ
َهذَا ِإالَّ َملَكٌ ك َِري ٌم ﴿﴾31
مل متض أيام طويلة على تداول اخلرب بني زميالهتا املرتصدات ملثله من االخبار منذ أمد حتى عاد
اخلرب إىل امرأة العزيز مزودا بتعليقات الزميالت.
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اهتمت امرأة العزيز بنجوات اخلدم والصديقات املخلصات وكل من ميكن أن يتحدث عن هذه
القضية اليت تصدرت جمالس اخلواص من حاشية امللك حتى وصلت إىل امللك عن طريق زوجته وبناته أو
النساء املرتبطات به كائنا من كانوا.
بالطبع أن مثل هذه األخبار ال تؤثر أبدا يف اهتمام امللك بوزرائه ممن يُشاع عنهم شيء من هذا
القبيل ولن يقلص من اعتماد النظام عليهم وال يقلل من منازهلم الوظيفية.12
فلما است كملت امرأة العزيز ما ميكنها من حتريات حول اإلشاعة فكرت يف أن تعد هلن جملسا
ترفيهيا ليشعرن بالراحة وبأهنا ال تعرف شيئا عما أخفوه عنها حول يوسف.
أدركت املرأة العبقرية عدم إمكانية اإلنكار فقد ترسخت القضية يف أذهان الزميالت فعليها اآلن
أن تثبت هلن بأهنا على ح ق يف ما فعلت .فعليها أن تربهن هلن بصورة عملية بأن ليوسف ميزات كبرية
تفوق زوجها ولذلك رضيت بأن ختونه لتتقرب من قلب يوسف.

12ذلك ألن كل املرتبطني بالسلطة مبن فيهم امللوك ولو كانوا من احلكومات املعروفة بالدينية فإهنم مغمورون على األغلب باإلجرام وبالزنا
وبالقتل ولنا يف اآلية التالية خري مونس لقلوبنا إن كنا مؤمنني نتحاشى هذه القبائح الظاملة اليت تزيد العصاة إمثا .إهنا من سورة الفرقان اليت هي
فرقان حقا:
وَالَّذِينَ ال يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَال يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إالّ بِالْحَقِّ وَال يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (.)68
أنظر بأن هذه القبائح كلها مرتابطة ببعضها البعض ،قتل النفس والزنا ودعوة غري اهلل مع اهلل تعاىل.
ولو نفتح عيوننا قليال لنرى القتلة حتت أي لباس كانوا وبأية ذريعة اقرتفوا القتل فإهنم يأتون بالزنا بكل وقاحة ويربرونه كما أهنم يشركون باهلل
املفتني وامللوك وغريهم ممن يوجبون على أنفسهم طاعتهم.

هناية اهلامش .12
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مل تر املرأة أية ضرورة لتبوح بكل أسرارها وراء العملية ولعلها استغلت الفرصة لتبدي هلم عدم
اهتمامها مبشكلة عدم اإلجناب اليت تكاد تستويل على عقلها كأنثى تعرف اهتمام الزوج باإلجناب وتعرف بأن
األنثى هي املتهمة بالقصور عادة .ولذلك فكرت يف دعوهتن جللسة طويلة نسبيا وهادئة بعيدة عن
الشكليات والرمسيات ليأخذن راحتهن ويشعرن بالطمأنينة وبأهنا ال تعرف شيئا عما شاع بينهن من
قصتها.
وارتأت أيضا أن تذكر ل كل واحدة منهن إعجاهبا بشخصيتها وبأمهية أسرهتا ومبا تنطوي عليه من
اهتمام بالشرف وباألمانة .ذلك لتفرح كل واحدة منهن بأن يف يدها شهادة من امرأة العزيز بشرفها وشرف
أسرهتا فتخلو يدها من أن تكيل هلن التهم ولذلك ال يشعرن بضرورة التسرت على ما يف قلوهبن ويزددن
طمأنينة وسالما منها.
ثم فكرت يف ضرورة إظهار علم يوسف وعلو أخالقه وفضائله النفسية .فرأت بأن لسان احلال
هنا أوسع بيانا من لسان املقال .ولذلك أعدت اجللسة النسائية بشكل ميكن ليوسف أن حيضرها بكل
راحة لتبدي هلن عظمة شخصيته.
هذا يعين بأن اجللسة جيب أن ختلو من التحدث عن األزواج وعن ارتباطاهتن وسيطرهتن عليهم
وحبهم هلن حد الغرام كما تفعل النساء عادة .فعليها بأن جتعل احلديث يدور مدار املعلومات العلمية
وإدراك احلقائق والتوسع الذهين .هكذا ستظهر شخصية يوسف وينكشف السر الكامن يف تلك
الشخصية املهابة اليت متلك بدن يوسف.
هناك تشعر كل واحدة منهن بضرورة إرضاء يوسف بإرضاء شهواته كشاب يف مقتبل العمر لعلهن
ميلكن ركنا من أركان قلب هذا اإلنسان العظيم .ثم تبوح هلن بأهنا هي اليت راودته عن نفسه.
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قامت املرأة اليت علَّمت يوسفَ تأويلَ األحاديث عمليا بإظهار تفوقها عليهن وبأن تلميذها أكرب
ب كثري من زوجها ولذلك السبب أرادت أن تستويل على قلبه بإرضاء شهواته.
وأرادت يف نفس الوقت بأن توضح هلن مدى كرامة يوسف وترفعه عن أن يطلب اجلنس من
خادمات القصر اجلميالت احلسناوات والشابات .فهو يف عطش آخر يسعى من خالله للتفوق على رغبات
النفس باالستئناس بعلمه وخبالقه العظيم.
هكذا يشعرن بأن يوسف ليس إنسانا عاديا فيسقطن يف غرامه وحبه .هناك تتحول النساء
الالئمات بعد أن يتورطن حبب يوسف إىل نساء مدافعات عنها.
البد للرجال أن يعلموا بأن اجلنس ليس دائما مسيطرا على املرأة ولكنها تستعمل اجلنس إلرضاء
الرجل ملا له من دور كبري يف إرغام الرجال للطاعة هلن واالستماع إليهن .إهنا بالطبع تستمتع باجلنس ولكنها
ليست ضعيفة أمام نزواهتا بقدر ضعف الرجل.
والذين تناولوا قصة يوسف وأشبعوها باجلنس وظنوا بأن النساء قمن بتقطيع أيديهن فيزيائيا إثر
انبهارهن جبمال شكل يوسف قد وقعوا يف خطأٍ كبري بظين.
وحينما منعن يف تدبري املرأة ملثل تلك اجللسة العلمية الفاخرة نشعر بأهنا مل تكن طالبة هوى رخيصة
حينما أعدت تلك احلادثة الكربى الستمالة قلب يوسف .إهنا دبرت ألمر كبري فعال كما قلنا ولكن الذي
دمر تدبريها الكبري هو اهلل تعاىل الذي أراد أن يكمل فضله على عبده املخلَص يوسف وليس يوسف
نفسه.
ذلك ألن اهلل تعاىل يعرف بأنه هو سبحانه الذي أدخل يوسف يف هذه الورطة الكربى لتزكية قلبه
ونفسه إعدادا له للرسالة من ربه فهو سبحانه أجدر من يوسف نفسه ألن ينجيه يف اللحظة احلامسة.
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وهلذا السبب مساه العبد املخلَص ليشعرنا بأنه سبحانه كان معه يساعده على أن يتحمل تبعات
تلك الدعوة األنثوية القارعة على كل ما ينطوي عليه يوسف من قوة جهادية حملاربة الشهوات النفسية.
حتى العزيز نفسه قد وقع يف اختبار أكرب من قابليته ولكننا جيب أن نعرف بأنه إنسان طيب ال
تتأثر إنسانيته مبا صدر منه كثريا ولكنه ليس بسعة قلب يوسف.
علينا أن نعرف بأن املقارنة بني إنسان مبتلى بامللك مع إنسان مثله مرشح للرسالة العظمى ومبتلى

بالعبودية للعزيز ليس أمرا سهال.
يكفي مجيع أبطال القصة سواء العزيز أو امراته بأن اهلل تعاىل ربى عبده يوسف يف بيتهم وبأهنم نالوا
شرف إكرام نيب عظيم قدر اهلل تعاىل له أن يكمل بناء أمة هلا شأهنا يف تاريخ البشرية وهي أمة بين
إسرائيل.
إنه هو السبب يف تزكية نفوس إخوانه ويف إثبات أهنم مع ما ظهر منهم من قسوة فإهنم يف النهاية مل
يكونوا كافرين برهبم بل انساقوا وراء وساوس الشياطني.
لكن اهلل تعاىل يف مقام املقايس ة بني يوسف النيب وبني ملوك مصر وحواشيهم .إن رسالته الكبرية
هنا هي دفعُ نا حنن ألن منيز بني أصحاب العلم وأصحاب املالبس واأللقاب؛ أن ال نغرت مبا نراه من ظاهر
الشخصية فال نطيعهم ألهنم متكنوا من تسنم الذروة العليا مبكرهم بل منعن ونفكر يف كل شيء.
هذه السورة دخلت غرف النوم ودخلت غرف اجللوس واالسرتاحة امللكية وستدخل قصر فرعون
كما دخلت بيوت األنبياء ونقلت لنا صورا عن ساكنيها وما يدور فيها ودخلت سجون الذين ال ميلكون
سجنا فيلقوا أعداءهم يف اآلبار املظلمة وستدخل سجون البيوت الكربى وقصور كبار رجاالت الدولة.
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هذه السورة مل تكتف بالظاهر بل دخلت قلوب األنبياء وأبنائهم كما دخلت قلوب احلكام وقلوب
زوجاهتم وستدخل قلوب امللوك أنفسهم وقلوب املسجونني واحملتاجني.
إهنا سورة غريبة تعلمنا بأال نغلو يف البشر وال نغرت بالدعايات واأللقاب وال نثق يف غري ربنا الرؤوف
الرحيم سبحانه وتعاىل.
سنرى فيها بأن األهل واألقربني واألبعدين واألصدقاء واملغرمني بنا يرتكوننا للحوادث حينما يرون
اخلطر حمدقا هبم ولن يضحوا يف سبيلنا إن كانوا عقالء .أما اجملانني فال داعي ألن نتحدث عنهم.
وقبل الدخول يف اجللسة اهلامة اليت خيتصرها اهلل تعاىل بآية صغرية نسبيا وكبرية يف املعاني ،من
األفضل أن منر سريعا على شرح لغوي خمتصر لبعض تعابري اآلية:
مسعت مبكرهن  :والزمه أن يصدر منهن مكر وأن يسعني إلخفائه عنها .وقد حصل االثنان.
مكر َن ألهنن مل يقلن بأن يوسف أراد االعتداء على سيدته ولكن قُلنَ العكس وسعني إلخفاء ما قلنه عنها
ألهنا هي اليت مسعت ولسن هن الالتي قلن هلا.
ثم إهنا هي اليت استنتجت أهنن مكرن هبا وليس الالئي ذكرن هلا القصص .ذلك ألن السمع يف
القرآن يعين الوعي عن طريق السمع وليس جمرد وصول األمواج الصوتية اىل األُذُن.
أرسلت إليهن :يعين أرسلت إليهن رسلها تدعوهن برفق واحرتام .ألن الرَّسْل معناه االنبعاث بالرفق
والتُّؤَدَة.
وأعتدت هلن متكأ :يعين هيأت هلن جملسا جيلسن فيه مرتاحات جللسة اسرتاحة طويلة نسبيا
وبعيدة عن الرمسيات .واملتكأ يعين املكان أو الفراش الذي يستند اإلنسان ببدنه أو بقسم من بدنه عليه
للراحة.
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وآتت كل واحدة منهن سكينا :هذا التعبري يف السرد الروائي ال يعين أن يعطي بيد كل واحدة
سكينا فيزيائية  .هذه السورة تستعري اجلمل لتوصل املفاهيم بشكل روائي إىل قلوبنا وكما قلت يف بداية
القصة فإننا كبشر حنتاج إىل إعمال الفكر واخليال لتصوير املواقف كلها ولتدبر جزئياهتا ثم احلكم مبا ميليه
علينا العقل.
إن امرأة العزيز حباجة ماسة إىل أن تثريهن واحدة واحدة ضدها لتحصل هلن الطمأنينة بأن كل
واحدة منهن حتمل احلربة الضرورية ضدها فال يبخلن بإظهار ما جيول يف خواطرهن بكل راحة.
إهنا قدمت لكل واحدة منهن ترحيبا حارا يتضمن وصف الضيف ووصف أسرته بالشرف
وباألمانة وعدم اخليانة يف حال أهنا هي املتهمة باخليانة.
هناك سيشعرن أوال بأهنا تعرتف هلن ضمنيا مبا فعلت ولكنها متدحهن حتى يكفينها شرهن وشر
الدعايات املضادة هلا.
هذا باإلضافة إىل أن صيغة الدعوة كانت صيغة مرنة لطيفة أدخلت يف أنفسهن الشعور باعرتاف
امرأة العزيز بالذنب وبأهنا ال تريد اإلنكار بل تطلب منهن أن يساعدهنا برتكها وشأهنا وكتمان أمرها.
وقالت اخرج عليهن  :جيب أن نفرق بني اخلروج عليهن والدخول عليهن .لقد فسروا اجلملة عمليا
بالدخول عليه ن .وبأهنا أمرت يوسف بأن خيرج من خمبأِه إليهن لريوا وجهه اجلميل وجاذبيته القوية لإلناث
الكامنة يف وجهه.
كما ظنوا بأن النسوة قطعن أيديهن تقطيعا فيزيائيا برؤية واحدة .مل نسمع مبثل هذا أبدا يف قضايا
الغرام .لو كانت املسألة كما ظنوا فكان لزاما أن تقطع امرأة العزيز يديها عدة مرات كل يوم!!
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كل ذلك من وحي الشيطان الذي يوحي دائما للناس بالغلو يف املسائل حينما يتعذر عليه صرف
الناس عما ال يريده.
والواقع أن اخلروج عليهن يعين إظهار نفسه ومكنونات شخصيته هلن .إهنا تريد أن توحي إليهن بأن
يوسف يفوق زوجها ويفوق أزواجهن شخص ية وعلما .وال تنطوي اجلملة على أي وصف للبدن بل تقتصر
على السعي إلظهار احلقيقة العلمية لدى الشخص املنوه عنه.
فلما رأينه  :كان قد مر على وجود يوسف حتى ذلك اليوم يف بيت العزيز عدة سنوات .مل يكن
يوسف يف سجن مغلق األبواب فهو واحد من أبناء القصر وكان على مرأى ومسمع من أصدقاء وصديقات
القصر.
وال أدري كيف ظن بعض املفسرين بأنه كان خفيا عن أنظار الناس حتى ذلك اليوم أو هكذا
نستوحي من تفسرياهتم.
ومل يكن يوسف فتاة حتى يغريوا شكلها باملاكياج واألصباغ واملساحيق املعطرة كما يفعلون يف
األعراس .أولئك النسوة كن يعشن يف أحضان العلم واحلضارة ويهتم أهل العلم بالقدرات العلمية ويستمتعون
مبا يرونه يف أحد من حلٍّ لأللغاز العلمية والفكرية .لقد نسي اإلخوة بأن يوسف نيب والنيب مميز بالعلم ال
جبمال الوجه.
ومل يذكر القرآن الكريم أي شيء عن مجال يوسف.
اعتقد بان ما يقال حول يوسف ناجم عن أحاديث غري قابلة للوثوق هبا نسبت اىل الرسول بينما
القرآن الكريم يشري إىل أن معرفة الرسول بيوسف ال تزيد عن معرفتنا حنن به ألننا مجيعا نستند إىل القرآن
الكريم للتعرف على يوسف.
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لقد قال له اهلل تعاىل يف مقدمة هذه السورة بأنه هو الذي يقص عليه أحسن القصص بالقرآن وبأنه
كان من قبله من الغافلني.
دعنا ننظر إىل هذه اآلية الكرمية يف سورة األنعام :
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِنيَ (.)75
فهل رأى إبراهيم ملكوت السماوات واألرض بعينه أم ببصريته؟
أو ننظر إىل هذه اآلية من سورة األنبياء:
أَولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
أَفَال يُؤْمِنُونَ (.)30
فهل ميكن أن يرى أحد ما حصل قبل باليني السنني حينما كانت األرض ملتصقة بالشمس أم يرى
ذلك بفكره وعقله؟ فالنسوة رأين شخصية يوسف حبقيقتها العلمية والفكرية .تلك اليت قال اهلل تعاىل عنها
قبل أن يذكر لنا قصة امرأة العزيز مباشرة:
ولَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِنيَ (.)22
يريد اهلل تعاىل بكل قصة املرأة أن يرينا علمه وحكمه وبأنه حيكم بصورة عقالنية يف املسائل .إن
شكل القصة غرامي ولكن احلديث حول نيب عامل وليس عن شاب أصبح قبلة للغانيات املتزوجات .ولذلك
قال سبحانه بعد أن رأينه:
أكربنه :هل رأيتم أحدا يتحدث عن شاب مجيل بأنه كبري أو بأن الذين رأوه يكربونه؟ والواقع أهنن
أكربن علمه وذكاءه .رأين ثقافته الواسعة واطالعه العميق بالقضايا السائدة وحتليالته السياسية والعلمية.
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هذا يعين بأن يوسف جلس معهن ساعات حتى أُ سقط يف أيديهن ورأين أن امرأة العزيز كانت أمام جبل من
الكربياء العلمي والفكري ولذلك فضلته على زوجها وأرادت أن ترتبط به لعلها تكسب قلبه فيبقى
جبوارها.
والذي خفي عنهن برأيي أهنا أرادات أن حتمل من يوسف .علمن أن من حق امرأة العزيز أن
تسقط أمام كربيائه.
ولو ندقق يف اآلية الكرمية فليس فيها أية إشارة إىل الغناء واملوسيقى والرقص وكل أنواع الطرب.
وليس هبا أي حديث عن النعومة واجلمال وال عن الزينة واجملوهرات .إهنن فقط أكربنه،
وقطعن أيديهن  :اهنارت قواهن أمام كربياء يوسف الذي ظنوه فتى امرأة العزيز قبل ذلك اليوم.
لكنه اليوم رجل علمي وثقايف كبري وليس فتى زميلتهن فحسب .ونعرب عن اليد بالقوة .لقد ذكر اهلل تعاىل
اليد لنفسه أيضا باعتبار قوته وذكر لداود أيادي على أنه ال ميلك أكثر من يدين عضويني يف بدنه ،لكنه ذو
قدرات خمتلفة.
حتى هذا املقطع مل نر فيه أي حديث عن الغرام ،فلننتقل إىل بقية مقاطع اآلية العظيمة:
وقلن حاش هلل ما هذا بشرا :إهنن اآلن يقمن باملقايسة بينه وبني أزواجهن وأهليهن وامللِك الذي
يسودهم مجيعهم.
إهنن رأينه أكرب من البشر .جيب أال ننسى بأهنن نسوة الوزراء وليسوا بناهتم .إهنن خنبة فتيات
مصر الالئي أصبحن زوجات كبار رجال مصر مركز العلم والثقافة البشرية احملرتمة يف كل األرض آنذاك.
لقد وصلت امرأة العزيز إىل هدفها بأن تعرتف الالتي مدحتهن بأمجل األوصاف بأن يوسف أكثر
رفعة ممن هلن معهم ارتباط بالزواج .
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وأما قوهلن :حاش هلل ،فتعين سبحان اهلل .إهنن يؤمن باهلل ويعتربنه فوق الكائنات وخالقها
وسيدها فحينما يكربن أحدا يسبحن اهلل تعاىل ليقلن بأن اهلل أكرب من أن نفضل عليه أحدا.
حاشا يعين بعيد عنه ،والتسبيح يعين منزه عن جمانسة اخللق فمعنامها واحد .لكن التسبيح أمجل
من حاش هلل واالختصار ال يسمح يل بأن أشرح كل تعبري هنا فمعذرة من القارئ الكريم.
إن هذا إال ملك كريم  :لقد نزهن اهلل تعاىل فقط وارتفع يوسف يف عيوهنن فلم يبق إال املالئكة
ليشبهوا يوسف هبم.
هنا حنتاج إىل وقفة لنعرف عمق هذا التشبيه .ولنفتح عيوننا إىل توصيفهن للملَك بالكريم.
والكريم هو تعبري ربنا العظيم ولكنه سبحانه يرتجم لنا بدقة ما قصدنه فيكفينا بأن نعرف معنى
الكريم باللغة العربية.
لو كن عربيات لكان ممكنا أن نقول بأن اهلل تعاىل ذكر عني كالمهن باعتبار أمانة النقل ولكنهن غري
عرب فاهلل تعاىل ترجم كالمهن ترمجة أمينة فعلينا فعال أن نعرف املعنى بلغتنا.
سأضع معنى للكرم وأسعى لتطبيق بياني على بعض موارد ذكر الكرم يف القرآن نفسه .الكرم يعين
العطاء ماديا ومعنويا بسخاء دون انتظار التعويض .13

 13قال تعاىل يف سورة النساء :31
إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ َسيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَالً كَرِمياً.
فأولئك املسرفون يف الدنيا سيدخلون اجلنة دخوال حمرتما ال يشعرون معه بأهنم ال يستحقونه .وقال سبحانه يف سورة األنفال :4
أُوْلۤـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
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فالنسوة مل يصفن امللَََ ك بالعفة بل وصفنه بالكرم .ذلك يعين أهنن وصفن يوسف بأنه كثري العطاء
وال ينتظر شيئا من أحد كاملالئكة اليت تعطينا وتساعدنا بأمر اهلل تعاىل دون أن تنتظر منا شيئا.
انتهى بيان تأثري يوسف يف ضيفات امرأة العزيز وحان دورها لتجين الثمرات .وحينما حنقق يف
مقولتها هنا نشعر بأهنا حينما واجهت يوسف بكل شدة أمام زوجها بعد أن فتح يوسف الباب له ،إمنا
كانت تقول ليوسف بأنه هو الذي خالفها فهو مقصر وليست هي .ثم إهنا هي اليت مُنيت باللوم الشديد من
زوجها كما مُنيت قبل ذلك بالرد القاسي لطلبها من فتاها فرتيد أن تستعيد كرامتها اليت حطمها يوسف
أيضا .ولذلك مسعن منها أهنا،

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن َّنفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا
آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴿﴾32
بدأت بإعادة اللوم عليهن بأهنن خالل ساعة وقعن يف حب يوسف فكيف هبا وهي تعيش معه
سنوات طويلة؟.

فلهم رزق سخي دون أن يُطالَبوا بدفع الثمن .قال العزيز المرأته أن تكرم مثوى يوسف كما يف اآلية  21من هذه السورة .ذلك يعين أن تبالغ
املرأة يف احرتام يوسف وإكرامه دون أن تنتظر منه عمال يف املقابل أمال يف مستقبل مشرق جبوار يوسف .قال تعاىل يف اإلسراء:
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوۤاْ إِالَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِالَهُمَا فَالَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَالَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْالً
كَرِمياً.
فيقول اإلبن ألبويه قوال مجيال فيه احرتام وتوقري هلما دون انتظار الشكر والثناء منهما .وتطلق صفة الكريم على أزواج النبات واحلجارة
الكرمية واملقام يعين املنزل باعتبار أن كل هذه النعم تعطينا دون أن تنتظر منا شيئا .وحق الكرم هو عطاء اهلل تعاىل الغين جل جالله.

هناية

اهلامش .13
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لقد متكنت املرأة العاقلة من إشراك عدد من نساء النبالء معها يف حب يوسف ويف اخلضوع لعلمه
وأخالقه وفضائله ومكرماته.
إهنن مجيعا شعرن بأنه أكرب من أزواجهن وهذه املقولة عند نساء حمدودات األخالق وحمدودات
الكرامة تعين بأهنن يدعونه ليقابلن عطاءه ولطفه بعطاء من أجسادهن.
تلتزم الغانيات عادة بتفضيل أزواجهن على كل الرجال كما يقوم بعض الرجال أيضا بتفضيل
زوجاهتن على بقية السيدات.
هذا يعين بأن اولئك األزواج من الرجال ونسائهم ال يطمعون يف االرتباط بأحد غري شركائهم يف
احلياة الزوجية .و هذا القول منهن دليل على أهنن سقطن على أعتاب يوسف يطلنب املزيد منه.
ثم أرادت امرأة العزيز أن تستعيد كرامتها من يوسف ولو شئنا مسينا ما تقوم به انتقاما من يوسف.
لقد زال اخلوف من قلبها يف تلك اجللسة بأن يوسف استجاب ألمرها وجلس يف جملس خيلو من
الرجال سواه وأظهر قدراته لكبار نسوة املدينة يف غياب أزواجهن.
لسان مقاهلا ليوسف بأنك مل تستنكف عن اجللوس بني هؤالء النسوة يف جلسة اسرتاحة نسائية
ولسان مقاهلا هلن بأنكن مجيعا فضلتم يوسف على البشر مبن فيهم أزواجكن .فاعلموا بأني أنا أيضا قمت
مبا قمنت به ال أكثر ولكنه أهانين.
أنا الذي راودته عن نفسه فعال كما فعلنت دون أن ترين منه أي جتاوب وراء إظهار شخصيته
املعرفية الكبرية وإبراز خصائله الكرمية .لكنه استعصم على أنين صارحته بكل حب وإخالص فأنا أهدده
أمامكن بأنه لو مل يستج ب يل فسوف أبعثه إىل السجن وأقوم بتحقريه على الرغم مما له من احرتام كبري يف
هذا القصر.
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وكلمة استعصم مشتقة من عصم مبعنى مسك .واملقصود بأن يوسف حيتاج إىل أنثى مثلي وليس
هناك حب أو غنى أو عجز أو كره يل مينعه من أن يستجيب يل.
لقد صارحتهن بأن يوسف أيضا مييل إيل ولكنه ضغط على رغباته النفسية فأمسك عن التمتع
جبسدي .مل توضح امرأة العزيز السبب يف إمس اك يوسف نفسه ولعلها مل تعرف ذلك .من الصعب جدا أن
نقرأ تفكري امرأة العزيز وحتليلها أسباب امتناع يوسف ولكننا نشعر بأن يوسف كان يلمع بينهن بعظم
الشخصية وبكربياء النفس األبية.
لقد قال يوسف هلا يف الغرفة املغلقة عليهما بأنه خياف ربه وغري مستعد أن يفرط مبا أكرمه به ربه
مقابل إرضاء شهواته حينما قال:
معاذ اهلل ،إنه ربي أحسن مثواي ،إنه ال يفلح الظاملون.
بل قال يوسف أكثر من ذلك .قال بأنه مغرم حبب ربه فليس يف قلبه أي جمال ليحل إنسان حمل ربه
الذي غمره بكرمه ولطفه .والواقع أن تلك اجلمل الثالث القصرية اليت صدرت من يوسف يف وقت ال ميكن
معه أن يظن أحد شيئا عدا أنه عليه السالم ترجم أعماق قلبه باللغة البشرية وبأنه أراد من صميم قلبه أن
تفهم سيدة القصر بأنه يكرمها وحيرتمها وحيبها حبا بريئا ولكنه جيب ربه وخياف من غضبه.
واجلمل الثالث خليط فعال باحلب واخلوف بالنسبة للذات القدسية املهابة جل جالله .هو حال
األنبياء فعال .قال تعاىل يف سورة األنبياء:
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ويَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِنيَ (.)90
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كل األنبياء وكل املؤمنني الصاحلني خيافونه ويطمعون فيه ،جلَّ احلميد اجمليد .ويا له من محيد
جميد.
ولعل امرأة العزيز وباعتبار ضعف إمياهنا باهلل تعاىل كانت تنتظر من يوسف أن يعصي ربه ثم
يستغفره كما يفعل عامة الناس .ولعلها كانت تفضل شهواهتا على حرمة رهبا .ولعلها فقدت عقلها ووعيها
أمام أنانيتها وشعورها غري املنطقي بالكربياء فهددت يوسف الطيب الوديع العامل املؤمن الذي ال يسرف على
نفسه أبدا بالسجن.
لقد وقعت املرأة الذكية يف ضالل حقيقي وابتعدت كثريا عن املنطق كما ابتعدت عن رهبا الذي
أكرمها بكل ما بيدها من ترف وغضارة عيش.
كان عليها أن تقول بأهنا أرادت من يوسف أن يستجيب هلا باعتبار أهنا دعته للمتعة وليس
للعنت ،و لكنها حترتم اهتمام يوسف بربه وتعترب ذلك حسنا آخر من حماسن يوسف.
أما هتديدها بالسجن فهو منتهى األنانية ودليل على الضياع يف اهلوى وعلى فقدان مستمسكات
الشرف والوقار.
املهم أهنا استأسدت على نساء املدينة بعد أن أوقعتهن يف حب يوسف وخدعتهن ليظهرن هذا
احلب أمامه ا ومبرأى بعضهن البعض فأمخدت أصواهتن ولذلك باحت بالكثري مما جيول يف خواطرها دون
حذر .من الطبيعي أن يسكنت كلهن عنها بعد أن تالشى كيدهن وجتلى كيد امرأة العزيز يف تلك اجللسة.
لكن يوسف النيب العزيز ازداد خوفا وهلعا إثر ازدياد العاشقات من النساء الغانيات الالتي ال ميكن
له أن يستجيب لشهواهتن باعتبار احلرمة الشرعية واحلرمة اخلُلُقية واإلنسانية.
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ولذلك توجه إىل سيد الكائنات ملتمسا رمحته بربوبيته املرنة احملببة إىل قلوب املؤمنني فارتفعت
زفرات قلبه إىل السماء وهو جالس بني املتنافسات باحلب والقدرة واملغمورات حبب الدنيا وبدون صوت أو
لغة ولكن بقلب مملوء باخلوف والرعب من اهلل تعاىل فـــ
ْب ِإلَ ْي ِه َّن
ب ِإلَ َّي ِم َّما يَ ْدعُونَنِي ِإلَ ْي ِه َو ِإ َّال تَص ِْر ْ
ب السِجْ نُ أَ َح ُّ
ف عَنِي َك ْي َدهُنَّ أَص ُ
قَا َل َر ِ
َوأَكُن ِمنَ ا ْل َجا ِه ِلينَ ﴿﴾33
وإن أمجل شيء بني العبد وربه أن يعرتف املرء بضعفه أمام سيده ومواله ليستدر رمحته .فيوسف
بشر وشاب وليس هناك امرأة تستجيب لصبابة شبابه وختفف من هيجان الشهوات يف قلبه فتكون لباسا
له وسرتا على نزواته الطبيعية.
يوسف يعرف بأن ربه يعرف عنه ذلك فرأى بأن أحلى وأكمل الدعاء أن يفرغ قلبه لرب العاملني
ويعرتف أمامه باهنيار قدراته.
واللطيف يف دعاء يوسف وتوجهه إىل ربه هو أنه مل يتحدث عن الضغوط البدنية والنفسية األخرى
عليه بل تقبلها بقوله العاطفي املثري للرمحة:
رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه.
والغريب أنه استعمل كل ذكائه وعبقريته حينما توجه إىل ربه فلم يصر على السجن كما يفعله بعض
السذج ومل يعني لربه كيفية النجاة بل أراد أن يبدي لربه بأن السجن الذي خيوفونه به أحب إليه مما يبعده عن
رمحة ربه ويدخله يف زمرة اآلمثني.
ثم وبعد إظهاره للرضا بأي حكم حيكمه ربه حتى السجن فإنه طلب ما يريده بلسان غريب
أيضا .مل يقل اصرف عين كيدهن ،ليبتعد عن صيغة األمر بل دعا بصيغة الضعف واحلاجة وبأن كل قدراته
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أشرفت على االهنيار وكل رصيده قارب على النفاد فلو أن ربه مل يسعفه بشحنة روحانية ليصرف عنه
كيدهن فإن الضغوط اجلنسية سوف تُقطِّع يديه وتدمر كربياءه فينهار ويصبح أسريا بني أيديهن.
فذكر لربه ضعفه وطلب منه بكل خضوع أن يصرف عنه مكائد النسوة الطامعات فيه دون أن
حيدد كيفية ذلك .لكنه عليه السالم بدأ بذكر أن السجن مقبول لديه ليعرتف حبقيقة أن قيود احلرية أحب
إليه من انفالت الشهوات ومن االنغماس يف امللذات.
لقد ترك يوسف األمر كله هلل تعاىل ربه ومل يعني أي طريق حمبب للخروج من املأزق.
هذه هي صيغة الدعاء املؤدبة اليت يقدمها املؤمن لسيد الكائنات جل جالله.
على العاقل أال يُعلِّم ربه بل يعرض عليه مشكلته ويطلب منه سبحانه املساعدة للخروج من األزمة
بالشكل الذي يراه اهلل تعاىل نفسه فيكون دعاؤه مزجيا من التماس اخلالص ومن الرضا مبا يقدره الرمحن
الرحيم عز امسه.
و صبا  :يعين ترك حرمته وتنازل عن كربياء األدب ومراسيم االرتباط املعقول بني البشر ومتثل بفعل
الصبيان الذين ال جيدون ملا تشتاقه نفوسهم وازعا وال مانعا.
ولنعلم بأن مثل هذا االعرتاف عيب على اإلنسان حتى أمام أقرب الناس إليه ولكنه مجيل أمام اهلل
تعاىل العامل بالسرائر .فكأن يوسف يقول لربه بأنه يعلم بأن ربه يعلم حقيقته ولكنه يرضى وال يشعر بأي حرج
من أن ينظر إليه ربه ويكتشف مكنون قلبه ويطلع على عمق ضعفه .إنه ربه ومالكه ومن حقه أن يطلع
على كل شيء عنده.
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ال بل إن حلن القول لدى يوسف يدل على أنه يشعر حباجته إىل أن يطلع ربه على كل أسراره فهو
ضعيف حيتاج إىل عناية ربه ولن تتأتى العناية الصحيحة دون العلم بكل اخلفيات فيوسف يشعر باملتعة أن
يراه ربه ولذلك سعى وسيسعى أال يأتي مبا ال يتناسب مع وجوده يف مرأى الرمحن جل جالله.
وماذا ننتظر من رب رحيم وحكيم ومسيع وعليم إال أن نسمع منه سبحانه:
س ِمي ُع ا ْلعَ ِلي ُم ﴿﴾34
ف َ
اب لَهُ َربُّهُ فَ َ
فَا ْ
ع ْنهُ َك ْي َدهُنَّ ِإنَّهُ هُ َو ال َّ
ص َر َ
ستَ َج َ
لنفتح عيوننا قليال وندقق بأن اهلل تعاىل يؤكد هنا بأنه مسيع عليم .ذلك يعين بأنه سبحانه يعرف ما
حيتاج إليه عبده يوسف ويعلم كل القضية فلماذا يستجيب للعبد؟ ثم ملاذا مل يقم اهلل تعاىل بدفع الكيد عنه
ما دام يسمع ويعلم؟ إنه يساعد كثريا دون أن نطلب منه ولكنه يزداد رمحة لنا حينما نشكره .قال تعاىل يف
سورة إبراهيم:
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ ألَزِيدَنَّكُمْ ولَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (.)7
ولو حنلل دعاء يوسف فهو كله تعبري عن الرضا والشكر هلل تعاىل ولذلك خصه اهلل تعاىل مبساعدة
خاصة وليست عامة .إنه يساعد املرء حينما يقع يف مأزق بدني أو مايل أو أي ضغط نفسي ولكنه يُبقي
عادة كل عوامل االختبار مفتوحة فعالة ألنه سبحانه يريد أن خيتربنا.
فالذي فعله هنا هو أنه أزال عن يوسف كل أسباب االختبار واعتربه كمن أدى امتحانه قبل انتهاء
أسئلة االختبار.
إن األمر الطبيعي يف هذه الدنيا هي أن يسقط األفراد يف مثل هذه االختبارات النفسية لتتجلى
حقيقة النفوس ومدى قدرهتا على الصمود أمام الشهوات ومدى استعدادها للتضحية يف سبيل اهلل تعاىل.
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لقد قاوم يوسف مُ نزَلَقا فرديا خطريا بينه وبني امرأة حسناء حتكمه وتأمره باالنقياد لشهواهتا
ونسيان كل املبادئ .ثم قاوم دعوة مجاعية للمزيد من التمتع اجلنسي ثم شعر باالهنيار فدعا ربه شاكرا
معرتفا بالضعف ومقدرا رمحته يف أن جناه من امرأة العزيز كما جناه ذلك اليوم أيضا ولكنه عليه السالم يرجو
ربه أن يوقف هذا االختبار وال مانع لديه مما يهددنه به.
والغريب بأن الذي يقاوم أول مرة ضد أمر ما فهو أجدر بأن يقاوم يف املرات القادمة مادام يف نفس
العمر ويف نفس القدرات النفسية اليت ينطوي عليها قبل انقضاء ذلك املقطع السِّين والدخول يف مقطع سين
آخر .لكن يوسف ال يريد املخاطرة على حساب خسارة اإلميان واحلب العميق للرمحان وعلى حساب أن
تطغى عليه الشهوة فتحل املتعة البدنية حمل املتعة النفسية الرفيعة بالتناجي مع خالق الكون العظيم جل
جالله.
ثم إن يوسف اعرتف ضمنيا بعلمه وبأنه نال قسطا كبريا من رمحة اهلل التعليمية فال يريد أن
ينخرط يف سلك اجلاهلني فيخسر بعض علمه .إنه يشعر بأنه ينظر بربهان ربه كما فعل يف املواجهة مع
استعراض سيدة قصر العزيز ملفاتنها .هذا الربهان هو جزء من العلم الذي أكرمه به ربه فال يريد أن
خيسره .ولذلك أرفق دعاءه بسبب وجيه ومنطقي .إنه سبحانه حيب الشاكرين وكمال الشكر لنعمة العلم
أن يسعى املتعلم حلراسة مكارم ربه العلمية عليه .إنه سبب رائع ملثل هذا النوع من الدعاء فسالم على
يوسف.
ولذلك استجاب اهلل دعاء يوسف مبا يتناسب مع صيانة علمه ومنحه املزيد .إن يوسف حباجة
إىل أن يبقى مع احلاكمني ليزداد ع لما بتأويل األحاديث و لئال يبتعد عن ثقافة العصر ليستفيد منها يف دعوته
إياهم إىل اهلل تعاىل.
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وإذا كان موسى قد ابتعد عن قصور امللوك فإنه استعان بربه لريسل معه أخاه هارون الذي بقي يف
مصر وكان على علم كامل بالتطورات اليت متت خالل العقد الذي غاب فيه موسى.
ولي س ليوسف أخ مرتبط بقصور امللوك ليساعده مثال مستقبال حينما يعود إىل القصور ألداء
مهمته .فمن الضروري أن يبقى معهم لئال خيسر تأويل األحاديث .ولذلك نرى بأن استجابة الدعاء كانت
باملوافقة على سجن يوسف يف سجن خاص بالطبع.
لقد رأت امرأة العزيز وزوجها كيف حتوال ال شعوريا إىل مدافعني عن يوسف الذي اشرتياه من
مصر .دافع عنه العزيز ضد زوجته ودافعت هي عنه بشق قميصه من اخللف وهي تؤمن بعبقريتها كثريا.
ومل تكتف بذلك بل حاولت إغراء نساء املدينة بعظمة يوسف بعد أن أمرته باجللوس بينهن ولكنه
كرب يف أعينهن ومل يعبأ مبظاهر الدعوة للمصادقة معه.
لقد أجرب يوسف سيدة القصر أن تعرتف أمام نساء الوزراء بأهنا هي اليت دعته للمواقعة وبأن
يوسف هو الذي امتنع عنها .لقد اضطرت املرأة أن تفعل ذلك حتى ُتسكت النسوة عن مداولة قصة
غرامها من جانب واحد مع يوسف .لقد خرجت القصة إىل نساء الوزراء على الرغم من حماولة العزيز
تغطيتها بكل قوة:
ين ﴿﴾35
ث ُ َّم َبدَا لَ ُهم ِمن َب ْع ِد َما َرأَ ُواْ اآل َيا ِ
ت لَ َي ْ
س ُجنُنَّهُ َحتَّى ِح ٍ
من الصعب التكهن مبن هم الذين بدا هلم سَجن يوسف ولكن مما ال شك فيه أن العزيز وامرأته كانا
فيمن بدا هلم ذلك .وليس مقبوال أن يبعث العزيز ا لذي أحب يوسف من أول ساعة ودافع عنه حتى ضد
زوجته وأصر على أن تستغفر امرأته وتستمر يف إكرام يوسف ،من الصعب القول بأن العزيز سجن يوسف
ليعذبه .لقد سجنوه ليمسحوا العار عن أسرهتم فقط وليس ألمر آخر .لقد أرادوا إبعاده أياما ثم إعادته
إليهم ألهنم قد تعودوا عليه وال ميكنهم االستغناء عنه .ليس بني أفرادهم أحد يشابه يوسف يف العلم والفهم
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واإلدراك .إنه هو الذي استوىل على عقل ملكهم فيما بعد يف عملية واحدة صدرت منه فكيف بالذين
عاش يوسف بينهم ورأوا منه الكثري من املكرمات واالفكار النرية وحسن اخلصال؟ إهنم اضطروا إلبعاده
عن قصرهم أياما أو أشهر ومل يفعلوا ذلك بنية العقاب.
لنتصور نبيا من أنبياء اهلل الكرام يعيش معنا عدة سنوات فكيف يتأتى لنا أن نبعده عن أعيننا
بأيدينا؟ أضف إىل ذلك الشعور العاطفي الذي انتاب امرأة العزيز جتاه يوسف!
فمن غري الس هل أن نفهم ما كان يدور يف أعماق امرأة العزيز اليت كانت مصرة على حبها ليوسف
ومل تقتنع بغري االرتباط العاطفي البدني معه.
ولكن من السهل أن نفهم ما انطوت عليه نفس يوسف من أفكار وهو ينتقل إىل السجن .كان
يوسف يعيش يف متعة غامرة مسيطرة على مشاعره ألنه هو الذي طلب السجن من ربه ضمنيا فتحققت
رغبته واستجيب دعاؤه.
فالرابح هنا هو يوسف أيضا واخلاسر هم العزيز وامرأته وأهل القصر ونسوة املدينة وكل الذين
تعرفوا على حدة ذكاء يوسف وحسن أدبه وتعمقه يف املسائل وحتليالته العلمية والفكرية املمتعة.
لقد خسروا فعال وربح يوسف حبق .إهنم رأوا آيات براءة يوسف ورأوا عالمات قوته وارتباطه
بربه وكيف قدر اهلل تعاىل ليوسف أن يدخل العزيزَُ بيته يف أخطر حلظات امرأته وهي تعيش سكرة
الشهوات وتسعى إلطفاء غليلها باالعتداء على يوسف وإجباره باملمارسة املشينة معها.
إهنم مذنبون ويوسف هو الذي وقاه ربه م كرهم .هذا هو معنى نصر اهلل تعاىل .سنعرف قبل أن
ندخل قصر فرعون مصر مع أخينا يوسف املزيد من اهتمامات النيب العظيم عليه السالم.
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ومبا أن السجن خاص بالشخصيات السياسية وليس سجنا مظلما كما تصوره البعض فإن دعاء
يوسف لربه مل ينتج السجن احلقيقي املتعب له .وبالعكس فإنه استحب هذا السجن لرييح نفسه الطيبة
الشريفة من دعوات الفاحشة اليت انطلقت باجتاهه من نسوة مصر اجلميالت.
حكاية هذا السجن دنيويا كان بأمر وزير فرعون فسوف يكون سجنا سهال؛ وأما حكايته غيبيا
فكان من تقدير رب العاملني لينجي عبده الطيب فسوف يكون سجنا سهال أيضا .فاهلل تعاىل استجاب
دعاء يوسف بسجنه إكراما ليوسف ولكنه سبحانه جعل له سجنا هينا من السجون اخلاصة عطاء منه
سبحانه .نعمّا أنت يا ربنا دام عطاؤك ودام خضوعنا لك وحدك ال شريك لك.
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ْص ُر َخ ْم ًرا َو َقا َل اآل َخ ُر ِإ ِني أَ َرا ِني
َو َد َخ َل َم َعهُ السِجْ نَ فَتَ َيانَ قَا َل أَ َح ُدهُ َمآ ِإ ِني أَ َرا ِني أَع ِ
سي ُخ ْب ًزا تَأْ ُك ُل ال َّ
سنِينَ ﴿﴾36
ط ْي ُر ِم ْنهُ نَبِئْنَا بِتَأْ ِوي ِل ِه إِنَّا نَ َراكَ ِمنَ ا ْل ُمحْ ِ
حْم ُل فَ ْوقَ َرأْ ِ
أَ ِ

غريبة حكاية هذين الشابني الذين دخال مع يوسف السجن .فهما بالتأكيد سُجِنا بأمر ممن هم مثل

العزيز أو أعلى منه رتبة يف الدولة .وأحدهم بالتأكيد مرتبط بامللك ألن يوسف قال له بأنه سوف يسقي ربه
مخرا ثم أصبح ساقي امللك .ذلك يعين بأن امللك هو ربه حينما دخل السجن.
و من أكرب مشاكل املفسرين أهنم ظنوا بأهنما كانا يف حرية من تأويل مناميهما والواقع غري ذلك.
فاآلية تنبؤنا عنهما بأهنما طلبا تأويله ومها منامان وليسا مناما واحدا .ثم إن يوسف بعد أن فسر هلما
املنامني قال :قضي األمر الذي فيه تستفتيان.
واملفسرون ظنوا بأن يوسف لبى طلبهما بتأويل مناميهما فلو كانوا مصيبني لسمعنا يوسف يقول:
قضي األمران وليس األمر.
ثم كيف متكن يوسف من أن يقول بأن اهلل تعاىل قد قضى أمرا وهو ال يعلم الغيب؟ يف احلقيقة ال
ميكن تفسري سورة يوسف وال آياهتا قبل أن يتصور املرء املشهد ويتواجد مع أصحاب الشأن يف املكان
والزمان وخيلق لنفسه احلالة اليت كانوا فيها ليعلم حقيقة األمر.
والذي يزيد من صعوبة فهم القضية أن يوسف أسرع يف وصف قدرته على تفسري الغائب وبيان
إميانه وإميان آبائه وسعى لتخويفهما من عبادة غري اهلل تعاىل ثم فسر الرؤيا وأعقبها ما قاله بشأن األمر وهو
غري املنامني.
فلنبدأ بتصوير موقف صاحيب السجن .كان أحدمها من خدم امللك وكان يوسف من موظفي
قصر الوزير فكان الثالث دون شك يعمل لدى ذي شأن مثل ربَّي عمل يوسف مع الصاحب األول.
فالسجن كان سج نا خاصا ملن هو مرتبط بالسلطة .كان السجن سجنا تأديبيا ال حيتاج املسئول يف إدخال
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من يشاء فيه إىل حكم قضائي .نعرف ذلك ألننا رأينا يوسف مل يتمكن من أخذ أخيه عنوة من إخوانه دون
تدبري قضية السرقة .هذا يعين بأن هناك قانون صارم حيكم أرباب السلطة ،إذ كان يوسف آنذاك وزيرا
أقوى من الذي كان يف بيته بأن نزهه امللك نفسه ودعاه ومل يأت يوسف يف أول دعوة بل أتاه بعد أن أثبت
براءته من كل ما نُسب اليه من هتمٍ كانت ال هتم امللك .لكن يوسف أراد أن يدخل بكل نزاهة فكسب
املزيد من القوة على زمالئه الوزراء.
متى عرضا قصتهما على يوسف:
مما ال شك فيه أن الثالثة دخلوا السجن معا أو يف يوم واحد لقوله تعاىل :ودخل معه السجن
فتيان .وواضح أهنما مل يتعرفا على يوسف قبل ذلك .وضروري أن نعرف بأن خدم كل قصر من قصور
أرباب السلطة قلما يتعرفون على خدم قصر آخر .وهذا طبيعي فإن ذوي الشأن يزورون بيوت بعضهم
ا لبعض ولكن خدمهم ال يزورون إال أهليهم ويندر أن يتعرف خادم غريب على خادم يف قصر آخر .هذا ما
يسعى املسيطرون حتاشيه دائما حتى ال تنتقل أسرارهم بني خدم القصور بسرعة وبكثرة.
فبقيا فرتة ولو قصرية دون أن يذكرا شيئا ليوسف حتى اطمأنا إليه وعرفا بأنه من احملسنني .ميكن
لنا تقدير مثل هذا الزمان ألن اعتبار الشخص حمسنا مؤمنا وهو يعمل يف قصر املسرفني أمر غري عادي
وغري طبيعي .ولذلك فأحتمل بكل شدة أهنما رأيا رؤييهما يف السجن بعد أن تعرفا على يوسف ،لكنهما
تداوال الرؤيتني بينهما قبل عرضهما على يوسف.
وسوف نعرف املزيد لنضمن صح ة هذا االحتمال قريبا .والرؤيا أمر يراه الشخص نفسه وال يعرف
عنه اآلخرون شيئا وهو حيتاج إىل معرفة للشخص الذي يعرض عليه قصته .فهما كانا صديقني قبل
دخوهلما السجن وقد أباحا قصيت رؤييهما لبعضهما البعض ألنين احتمل باهنما قاما من النوم مذهولني يف ليلة
واحدة.
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هناك مسألة جلبت انتباههما وهو أن األول رأى الشراب يف النوم والثاني رأى الطعام .ثم إهنما مل
يتمكنا من الربط بني املنامني اللذين تراءيا لصديقني يف وقت واحد.
البد أ هنما استبشرا حبلميهما خريا وفسراه باخلري ولكنهما تعجبا من ذلك التوافق الغريب .حلمني
لسجينني يف وقت واحد أحدمها شراب واآلخر طعام! ولذلك قررا أن يعرضا هذا التوافق الغريب على
الذي رأوه وشعروا به شخصا حمسنا يصعب رؤية مثله يف القصور امللكية لعله يعرف أمر االرتباط بني
مناميهما.
ارتباك يوسف عند مساع املنامني :
إن كان صاحباه قد تعجبا من ذلك التوافق الغريب فإن يوسف قد تعجب أكثر منهما ،تعجبا بلغ
حد االرتباك ،بنظري.
ذلك ألنه عرف بأهنما أخطآ فعال يف تفسري مناميهما قبل كل شيء ثم إن املنامني الغريبني حصال
بتوافق ملفت مع دخوله هو السجن إضافة إىل ما حييط بشخصه من غرابة بالقياس مع بقية نزالء مثل هذه
السجون اخلاصة.
رأى بأن توافق هذين احللمني مع دخوله السجن وبعد أن عرف الفتيان بأنه رجل مؤمن هو الطريق
الذي سيحقق منامه هو الذي رآه يف بلده وبني أهله باألرض املقدسة أو بأرض كنعان.
إنه تأكد من ارتباط الرؤيا به هو ،فارتبك يف كيفية عرض االرتباط عليهما أيضا .ختيل ،إنسانا
ينتظر أمرا منذ سنوات ثم يرى نفسه مقرتبا من اهلدف عن طريق شخصني تعرف عليهما حمبوسني معه
ومها يظنان بأهنما حيمالن خربا غيبيا لنفسيهما! وهو يعرف بأن من غري املتاح له نقل ما يفهمه من احلادث
اجلديد بالكامل ،كما ال جيوز له أن يكذب.
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وسنرى حينما حنلل مقولته أنه عليه السالم بنفسه مل ينج من الوقوع يف خطأٍ غري هيّن حني التحدث
إىل صاحبيه يف السجن .وقد عوقب عقابا تأديبيا أو هتذيبيا على أساسه ،ألن ما ذكره ميثل نوعا من
الصبغة الن فسية اليت كان يوسف مبتلى هبا و َتحُول دون أن يزكي اهلل تعاىل صاحبها قبل أن يصري الئقا فعال
حلمل رسالة ربه.
ويبدو أن يوسف مسع منهما تفاؤهلما املشرتك مبا رأياه يف نومهما وبأهنما سوف يديران أو ميلكان أو
يكونان مسؤولني عن مشروع غذائي أو جتاري كمصنع للخمور أو إدارة الغذاء والشراب يف قصر مثل قصر
امللك احتماالً .ذلك ألن الطعام الذي يرتزقه اإلنسان ال ميكن أن ميثل طعام السجن.14

14

وسوف نتعرض ملفهوم الرزق ثم مفهوم الطعام يف القرآن باختصار هنا ليتجلى للقارئ حقيقة اآلية التالية فيمكننا حتليل كالم النيب يوسف

بدقة ودراية.
لست بصدد الرد على من يظن بأن الرزق معناه الغذاء الذي نأكله ،فال أظن أن مفسرا حمققا أو عاملا لغويا جيهل بأن الرزق أعم من الطعام.
قال الراغب يف املفردات :الرزق يقال للعطاء اجلاري تارة ،دنيويا كان أم أخرويا ،وللنصيب تارة ،وملا يصل إىل اجلوف ويتغذى به تارة.
يقال :أعطى السلطان رزق اجلند ،ورزقت علما ،قال{ :وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم املوت} [املنافقون ،]10/أي :من املال
واجلاه والعلم ،وكذلك قوله{ :ومما رزقناهم ينفقون} [البقرة{ ،]3/كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة ،]172/وقوله{ :وجتعلون
رزقكم أنكم تكذبون} [الواقعة ،] 82/أي :وجتعلون نصيبكم من النعمة حتري الكذب .انتهى كالم الراغب.
ويف لسان العرب :واألَرزاقُ نوعانِ :ظ اهرة لألَبدان كاألَقْوات ،وباطنة للقلوب والنُّفوس كاملَعارِف والعلوم؛ انتهى ما أردت نقله من ابن
منظور.
هذا ما قاله اللغويان املعروفان ونكتفي هبما ونذهب إىل القرآن نفسه لنعرف كيف استعمل القرآن كلمة الرزق .ومبا أننا نريد االختصار يف
هذا التفسري اجلزئي اجملم ل لسورة يوسف فسوف ال أذكر موارد الرزق مبعنى الغذاء يف القرآن لوضوحه ولكن يهمين أن يعرف القراء بأن الرزق يف
القرآن أعم من األكل أو الطعام وغريه.
.1
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فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى
لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (.)37
من الواضح أن الرزق هنا ليس هو الطعام .ذلك ألن احملراب ليس مكانا للطعام بل هو خمصص للعبادة أوال .والدليل الثاني بأن
مريم كانت حتتاج إىل سفرة األكل حلظة الوالدة وهي يف مكان غري احملراب وال إشكال من األكل هناك فأين املائدة اليومية كما ظنوا؟
إهنا تئن من آالم الوالدة والروح القدوس على لسان ولدها يقول هلا :هزي إليك جبذع النخلة .فعليها بأن تسعى وتتعب لتحصل
على األكل ولو قليال .هذا هو نظام الربوبية وال ميكن ختطيه .ولو نفتح قلوبنا وعيوننا فسنرى بأن زكريا تعلَّم منها شيئا يفيده
لل دعاء ولذلك ذهب ليناجي ربه فورا حتى جيين مثار دعائه .قال تعاىل بعدها:
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ َسمِيعُ الدُّعَاء (.)38
ونرى جبالء أن زكريا دخل الصالة ليستفيد من تعليمات مريم .قال تعاىل بعد اآلية السابقة:
فَنَادَتْهُ الْمَآلئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَ َسيِّدًا وَحَصُورًا ونَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِنيَ
(.)39
فالرزق املقدم ملريم هو رزق علمي وليس طعاما أو غذاء كما تصوره البعض.
.2

قال تعاىل يف سورة آل عمران:
وَالَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي َسبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (.)169
لنتصور الذين قتلوا يف معارك حبضور أنبيائهم ولينصروا رهبم فهم مقتولون حقا يف سبيل اهلل .إهنم ماتوا وتركوا أبداهنم مبا فيها
أفواههم وبطوهنم يف الدنيا وانتقلوا بأنفسهم عند رهبم كما ينتقل كل املوتى .فكيف يأكلون الطعام هناك؟ إهنم ليسوا يف جنات
النعيم اليت مل تُخلق بعد وقد وعد اهلل تعاىل بأن خيلقها بعد أن يهدم الكون ويعيد بناءه ليعطيه القدرة على البقاء األبدي كما وعد
يف القرآن .والواقع بأهنم يُرزقون األمان هناك واملوتى أحوج ما يكونون إىل الشعور بالسالم واألمان .قال تعاىل بعدها موضحا هذا
املوقف:
فَرِحِنيَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ويَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَالَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ (.)170
فالرزق هنا هو األمان وليس األكل.

.3

قال تعاىل يف سورة هود:
منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

124

يوسف أيها الصديق

قَالُواْ يَا ُشعَيْبُ أَصَالَ تُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ َألَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ( )87قَالَ يَا
قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِالَّ اإلِصْالَحَ مَا
ا ْستَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِالَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (.)88
فالرزق الذي يتحدث عنه رسول اهلل هو الرزق العلمي وليس املال وال األكل وال أية مادة أخرى .إنه بعلمه وهداه يدعو غريه
وليس بالطعام وال بأي رزق مادي آخر.
.4

قال تعاىل يف سورة النساء:
وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاء النَّاسِ وَالَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالَ بِالْيَوْمِ اآلخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا ( )38وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ
آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا ( .)39والرزق هنا هو املال وليس الطعام املعروف الذي نأكله.

.5

قال تعاىل يف سورة املائدة:
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً ِألوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِنيَ
(.)114
لقد أضاف املسيح طلب الرزق على طلب املائدة .واملائدة هي الطعام هنا ألهنم طلبوا ذلك يف اآلية السابقة:
إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ ()112
قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا ونَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ونَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (.)113
ولكنهم طلبوا ذلك رجاء اطمئنان قلوهبم وأن يزدادوا علما بصدق نبيهم .إهنما من مراحل اهلدى فطلب املسيح من ربه أن
يهديهم بعد أن يهنئوا باملائدة السماوية .فالرزق هنا مبعنى اهلدى.

.6

قال تعاىل يف سورة احلج:
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي َسبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِنيَ ( )58لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَالً
يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (.)59
هؤالء أيضا مقتولون أو ميتون ال ميلكون أبدانا يأكلون وقد وضح اهلل تعاىل رزقهم يف اآلية الثانية بأن رهبم سوف يدخلهم مدخال
يرضونه .ذلك بأهنم سوف يشعرون بنوع من عدم الراحة النفسية بأهنم مل حياربوا ولكنه تعاىل سوف حيشرهم مع املقاتلني يف
سبيله .سيشعرون بأهنم ال يستحقون ولكنه سبحانه يعدهم بأنه من كرمه يُدخلهم مدخال يرضونه .إنه الرحيم فعال وسوف
يُدخلهم يوم القيامة اجلنةَ دخوال مرضيا لقلوهبم حتى ال يشعروا بأهنم ال يستحقون تلك الدرجات العال .وال جمال هنا طبعا لنشرح
املوضوع أكثر من ذلك .واهلل العامل.

.7

قال تعاىل يف سورة الروم:
منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

125

يوسف أيها الصديق

ضَرَبَ لَكُم مَّثَالً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن ُشرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ َسوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ
أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (.)28
والرزق هنا هم اخلدم أو ما يعرف بالعبيد الذين ملكتهم أمياهنم.
وأما الطعام يف القرآن فهو أيضا ال يُطلق دائما على األكل بل هو يف الواقع ما يقوي اإلنسان أو أي شيء آخر .وهبذا االعتبار يسمى طعاما.
كما سنعرف من هذا البحث القرآني املختصر أيضا:
.1

قال تعاىل يف سورة البقرة:
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن َشرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِالَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً
بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِالَّ قَلِيالً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَ هُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّالَقُو
اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِريَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (.)249
لقد فصل طالوت بني من يشرب املاء قليال ليسد عطشه وبني من يطعم املاء .فيقصد بالطعام هنا أن يتقوى اإلنسان باملاء
ويروي عضالته بالكامل .وليس املاء غذاء ملعدة اإلنسان يف الواقع ،لكنه يعترب مروحا و منشطا للعضالت.

.2

قال تعاىل يف سورة يس:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُو ا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاء اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِالّ فِي ضَاللٍ مُّبِنيٍ
(.)47
ويقصدون به أهنم يكرهون تقوية من مل يشإ اهلل أن يقويه ماديا عاما وليس غذائيا فقط.

.3

قال سبحانه يف سورة األنعام:
قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَالَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَ ْسلَمَ وَالَ تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكَنيَ ( .)14قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (.)15
فهل اهلل تعاىل موجود قابل للطعام الغذائي حتى يُطعم؟ وما ارتباط الطعام الغذائي باختاذه سبحانه وليا؟ والواقع أن اهلل تعاىل
قوي يقوي غريه وال يتقوى بغريه .ولذلك فهو خري ويل ملن يعقل ذلك .فيقول النيب بأنه يأبى أن يتخذ غري القوي القاهر الذي فطر
السماوات واألرض بقوته دون أن حيتاج إىل من مينحه القوة ،سبحانه وتعاىل .ذلك ألن الويل هو القريب الذي يفيدك ،فهل هناك
خري من اهلل تعاىل الذي يفيدنا وال ينتظر أن نفيده ،ويقوينا وال يتوقع منا منحه أية قدرة؟ ولذلك فهو سبحانه وحده اجلدير بأن
يشرع من عنده ما جيب على من وجه إليهم تشريعه العمل به .فكل قدراتنا منه سبحانه ومن حقه أن يأمر وينهى لينظم استفادتنا
مما منحنا إياه من قدرات وإمكانات مملوكة له وستبقى مملوكة له وحده ولكننا خمولون بالتمتع هبا ضمن نظام وتشريع مساوي .و إن
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اهلل تعاىل وليس غري ه ،هو الويل القريب من الرسول ومن كل عبيده والقادر على أن ميدهم مبا حيتاجون إليه دون أن يستمد من
عبيده شيئا.
.4

قال تعاىل يف سورة الذاريات:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاإلِنسَ إِالّ لِيَعْبُدُونِ ( )56مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ( )57إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
الْمَتِنيُ (.)58
وميكننا أن نتعرف على معنى الرزق والطعام من هذه اآليات بكل جالء .فاهلل تعاىل ليس كائنا فيزيائيا يأكل وال يصح احلديث
عن عدم أكله .ذلك كأن تقول بأن القلم ال يفكر واإلنسان ال يأكل احلجر واملاء ال يكتب .ولكن ميكن أن يقول أحد بأنه يزود ربه
باملعلومات أو بأنه يساعد ربه ويعطيه املزيد من القوة والقدرة بإضافة قدراته إىل قدرة ربه .فاهلل تعاىل يقول بأنه خلق اجلن واإلنس
ليخضعوا له باعتباره احلق املطلق وال حيتاج إىل املزيد من العلم لتصحيح أوامره فال يريد منهم أي رزق وهو يعين أي علم ومعرفة بل
هو الذي مينحهم العلم وذلك يف املقاطع التالية من اآليات:
ما أريد منهم من رزق ،إن اهلل هو الرزاق.
ثم يتحدث عن موضوع القوة يف املقاطع األخرى من اآليتني األخريتني:
وما أريد أن يطعمون ،إن اهلل ...ذو القوة املتني.
فهو سبحانه ال يريد أي تقوية أو تنشيط ألنه هو مالك القوة كلها وهو بنفسه متني ال يعوزه أي إسناد .ويعين بأنه ال حيتاج إىل قوة
خارجية ال لذاته القدسية وال ألفعاله وتصرفاته يف خلقه .إنه هو القوي املتني الذي ميد كل الكائنات بالقوة والطاقة .فليس
للكائنات إال اخلض وع الفعلي .بالطبع أن ما نراه من عدم خضوع من بعض اإلنس واجلن فهو باعتبار أنه سبحانه منحهم اإلرادة يف
وجوداهتم ليختربهم ولكن ماهياهتم خاضعة له سبحانه بالكامل .ولذلك يعترب اخلارجني عن تشريعه ظاملني سوف حياسبهم فيما
بعد كما وضح يف اآليات التالية هلا وهي:
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَال يَسْتَعْجِلُونِ ( )59فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (.)60
والذنوب يعين طويل الذنب ويُطلق عادة على الفرس الطويل أو الغليظ الذنب .وهنا إشارة إىل كال املعنيني بأن للظاملني تبعات
خطرية تنتظرهم كما تنتظر الذين سبقوهم من الظاملني أمثاهلم.

نستخلص مما مضى بأن الطعام والرزق ليسا مقصورين على املأكوالت واألطعمة املعروفة بل ليسا مقصورين على املاديات .فالرزق عطاء
قد يكون ماال أو ملبسا أو مقتنيات خمتلفة أو غذاء أو علما والطعام قد يكون أكال أو طاقة أو قدرات معنوية أخرى .والفرق بينهما من حيث
املصداق بدون قيد هو أن الرزق هو عني اإلضافة املادية أو املعنوية ولكن الطعام هو نفسها بإضافة إمكانية استزادة املستفيد منه بالطاقة
والقوة .ولذلك ال ميكن إطالق الطعام على اجملوهرات أ و املأكوالت اليت ال حتمل قيمة غذائية ولكن الرزق يشملها مجيعا .بالطبع أن العطاء
أوسع من الرزق ألنه يشمل احلب والغفران وما يف حكمهما أيضا.

هناية اهلامش .14
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هناك فتَيان من فِتْية القصور دخال السجن مع يوسف .رأى أحدمها مناما وهو أنه يعمل كعاصر
للخمر يف مصنع من املصانع .وعصار اخلمور عادة ما يعصر لغريه حتى لو شرب من نتاجه .وأما اآلخر
فقد رأى نفسه حيمل خبزا فوق رأسه والطيور تنزل على مستقر اخلُبيزات وتبدأ بأخذ طعامها من اخلبز
احملمول.
ومبا أهنما رأيا مناميهما معا يف وقت واحد أو ليلة واحدة ثم أفصحا عنهما لبعضهما البعض
فإهنما ظنا بأن التفسري واحد وهو أهنما سوف حيصالن على مرتبة أو منزلة متكاملة باعتبار أهنما رأيا
األكل والشرب معا ومها يكمالن أحدمها اآلخر.
مل يشكا يف تفسريمها ولكن تعجبا من حصول ذلك يف وقت وزمان واحد وهو الذي أدى إىل
احتماهلما بأهنما سوف يشرتكان معا يف مشروع واحد ،أو حيصالن على منحة واحدة .ولعلهما انتبها إىل
أن هذين املنامني قد رأيامها يف وقت غريب وهو اشرتاك فتى مؤمن وحمسن من فتيان القصور معهم يف
السجن .وهو أمر غريب لعدم اهتمام أصحاب القصور باملؤمنني أوال ثم إن املؤمنني عادة ما ال يقومون
باملخالفات اليت تؤدي إىل السجن .وواضح هلما بأن السجن تأدييب وليس سجنا سياسيا وال جنائيا.
اتفقا كما يبدو أن يعرضا مناميهما وتفسريمها على يوسف لعله يتمكن من تأويل هذا التوافق
الغريب بني املنامني من شخصني يف سجن واحد فيفسر هلما املكسب الذي ينتظرانه حسب تأويلهما
البدائي .وكما قلنا فإن يوسف ارتبك ألنه رأى بأهنما خمطئان يف تفسري املنامني أوال ثم إهنما قد رأيا رؤيني
تفسران ليوسف نفسه اقرتابه من حتقق حلمه الذي رآه بني أهله يف صباه.
انتبه يوسف بأن األول رأى أنه يعصر مخرا ومل ير أنه يُعصر له اخلمر فهو ال يعين بأنه ميلك أو يرتزق
شيئا بل خيدم غريه فقط .ثم تفطن بأن اآلخر رأى بأن الطري تأكل منه وهو يعين بأنه خيسر وال يعين بأنه
يكسب أيضا .فلقد انتقص منه ومل يزدد عليه شيء.
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هكذا استيقن بأهنما خمطئان يف استبشارمه ا حبلميهما .عرف يوسف بأن أحدمها سوف خيسر
عمره وال يكسب شيئا وليس هلما رزق مشرتك قطعا .لكنه كيف يوضح هلما ذلك وينقل هلما ما يعرفه
من تأويل احللمني قبل أن يتحدث عن السبب يف ذلك التوافق الغريب؟
وانتبه يوسف أيضا بأن اهلل تعاىل يعطي الذين يكفرون بالرمحن أحسن املنازل ،لو كان ممكنا دنيويا.
ذلك ألهنم ال خَالق هلم يف اآلخرة .فرأى من واجبه أن يفند هلما تفسريمها أوال ثم يقدم نصحه هلما
باعتباره ناصحا من أهل بيت النبوة الذين حيسن هبم النصح ليساعدمها على التخلص من ضغوط الشهوات
واالهتمام باهلل تعاىل وباللقاء معه مستعينا ومستشهدا بالعلم الذي كسبه من عناية اهلل تعاىل وبفضل إميانه
باللقاء مع ربه.
قرر يوسف أن يبدأ بقطع األمل لديهما يف ما ينتظرانه من خري من وراء مناميهما .لعله أراد بذلك
جلب انتباههما إىل أن تفسري املنامني ليس أمرا بسيطا بل حيتاج إىل التدبر لو كان املنام مرتبطا بوحي
احلقيقة.
هكذا يفتحان قلبيهما لالستماع إليه وإىل كيفية تفنيده لرأييهما يف تأويل املنامني .ثم عليه أن يذكر
هلما سرَّ شخصيته العلمية املرتبطة بوحي السماء .هناك يتجلى هلما صدق شعورمها بأنه حمسن فعال.
إن ذلك ضروري ألهنما فسرا رؤييهما كما فسرا شخصية يوسف ولكن يوسف رأى بأهنما أخطآ
يف األوىل وأصابا يف الثانية  .ثم أحتمل أنه فكر يف كيفية بيان شخصيته هلما فبدأ بتوضيح ارتباطه بربه
وبأن علمه ناتج عن استحقاقه العملي يف اخلضوع اخلاشع لرب العاملني ويف االعتقاد باللقاء مع اهلل تعاىل.
إنه يف خضوعه لربه مال واحنرف عن طريق من عاش بينهم من غري املؤمنني ومل يغرت مبا يف يدهم من
مال وجاه ومجال وشباب .ثم فكر بأن يُبدي هلم بأنه من أسرة النبوة وبأنه حينما يعبد اهلل تعاىل وحده فهو
إمنا يتبع ملة آبائه.
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بالطبع أن خطأ يوسف كامن يف موقفه ذلك حيث بث حقيقة خاطئة يف نفوس املستمعني إليه دون
أن يشعر وفقد معه خاصية مميزة من خواص التمسك باهلل تعاىل وحده ولذلك متكن منه الشيطان يف ما بعد
فلم يكن حينذاك خملَصا كما كان يوم جناه اهلل تعاىل من الفاحشة املشينة كما سيأتي .والعلم عند اهلل
تعاىل.
لعله فكر يف أنه لو أبرز قدرته العلمية والعائلية وبأن األسرة اليت ينتمي إليها هي فوق بقية األسر
فسوف يرق له قلبهما فيستعدان لإلميان .وصاحباه يف السجن فهما من ضمن تلك البقية طبعا.
لكن يوسف كان خمطئا يف حماسباته وسوف حنللها بعد قليل بإذن اهلل تعاىل ،حيث أبعدمها عن
اإلميان به احتماال .كان على يوسف أن يفكر قليال قبل أن يذهب وراء وساوس الشيطان فيتذكر بأن
إخوانه الذين أرادوا قتله بدون أي ذنب وهو أصغر إخواهنم تقريبا هم أيضا أوالد إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وهم مجيعا يعتربون أنفسهم متبعني مللة آ بائهم .إهنم قد أشركوا باهلل فعال حينما استحلوا دم يوسف ثم
أشركوا أيضا بعد ترك القتل فأخرجوه من بيته وأبعدوه عن أهله وهو ليس شأنا بشريا وليس مسموحا
ألحد أن يطرد أحدا من بيته وبلده .ثم إهنم فرضوا على أخيهم الرق وهو أيضا تدخُّلٌ سافر يف شؤون
الربوبية وشرك قطعي بالرمحن عز امسه ،على أن كل املعاصي تعترب شركا إىل حد ما.
ثم انتقل إىل اهلدف الرسايل الذي يشعر به يوسف كمرشح للنبوة وهو أن يثبت هلما ومها يؤمنان
باهلل تعاىل بأهنما يف ضالل من اخلضوع لغري اهلل تعاىل ويعطيهما عليه الربهان .كان ذلك واجبا عليه بعد أن
يذكر هل ما بأنه من الذين منحهم اهلل تعاىل علما مميزا حتى ال خيضعان له هو قبل كل شيء.
والواقع ،أن هذا واجب كل الذين يتحدثون عن رساالت السماء ولو نقالً أن يبادروا قبل كل شيء
بنفي أهليتهما ألن يُقدَّم هلم أيُّ نوع من اخلضوع كما سنعرف بعد قليل بإذنه سبحانه .ثم يفسر هلما املنام و
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يأوله تأويال صحيحا ويذكر هلما بأن األمر الذي يستفتيان فيه وهو التوافق الغريب فهو من قضاء اهلل تعاىل
وليس مقتصرا على التقدير .والقضاء أمر جازم مؤكد الوقوع.
ولعل من الضروري أن أؤكد للقارئ مرة أخرى بأن القصة روائية يف حني أهنا حقيقية فالكلمات
ا ملستعملة فيها غالبا ما تكون مستعارة ملعاني ال يسعنا فهمها دون أن نتخيل .فالطعام ليس هو األكل،
والرزق ليس هو املال كما نستعمل الكلمتني .وسوف نقوم بشرح كل ذلك بإذن اهلل تعاىل ولنستمع إىل القرآن
الكريم وهو يقص علينا كيفية ابتداء يوسف ببيان ما يريد بيانه:
قَا َل الَ يَأْتِي ُك َما َ
علَّ َمنِي َر ِبي
طعَا ٌم ت ُ ْر َزقَانِ ِه إِالَّ نَبَّأْت ُ ُك َما ِبتَأْ ِوي ِل ِه قَ ْب َل أَن يَأْتِي ُك َما ذَ ِل ُك َما ِم َّما َ
اآلخ َر ِة هُ ْم كَافِ ُرونَ ﴿﴾37
ِإنِي تَ َر ْكتُ ِملَّةَ قَ ْو ٍم الَّ يُ ْؤ ِمنُونَ ِبالِلِ َوهُم ِب ِ
املشكلة يف هذه اآلية هي االداة (إِلَّ)واليت حتتاج اىل توضيح قبل مواصلة التفسري.15
انا شخصيا أظن بأن الرسالة القرآنية هتدينا إىل أن نقول بأن يوسف قال لصاحيب سجنه ما
اختصره القرآن يف اآلية وهي احتماال :ليس هناك بشارة مشرتكة تنتظركما يف الواقع .ال يأتيكما مكسب

15

ليس هناك لدى النحويني الذين اطلعت على كتبهم وهم من كبار أئمة اللغة والنحو ،بيان دقيق لالستثناء ولست إماما يف النحو .ولذلك

أذكر رسالة اآلية الكرمية كما أفهما فهما ظنيا ،وأترك التوفيقات النحوية للغري.
إنين من الذين ال يلتزمون كثريا بالنحو العربي الذي بدئوا تدوينه بعد فرتة طويلة من نزول القرآن فال ميكن أن نلزم القرآن بذلك العلم املتأخر.
لعلنا نكون صادقني لو قلنا بأن أرباب النحو قد اخنرطوا يف سلك احملدثني واملفسرين ليطبقوا علماً بالغ األمهية على آراء أولئك النفر من
احملدثني واملفسرين الذين وقعوا حتت ضغوط السل طات السياسية من جهة ومن جهة أخرى فهم كانوا حمتاجني ملن يساعدهم ماديا ليتصلب
عودهم وترتطب حمابر أقالمهم وتتكاثر صفحات أوراقهم فيقووا على كتابة علم النحو وبقية العلوم العربية.
واملتربعون سواء دوال وحكومات أو أثرياء وشعوبا فهم كانوا يفرضون مطالبهم على احملققني من أرباب العلوم حتى ال خيسروا متاسكهم مع
عامة شعوهبم اليت لن ترضى بالتغيري بل متيل إىل إبقاء األساطري املوروثة خوفا من التبدد و االبتعاد عن السواد .والسواد هو ما يزينه هلم
الشيطان وليس هناك يف الوقع سواد يدين بدين أو يتمسك و يوايل عقيدة متكاملة حقا.

هناية اهلامش .15
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ميكن اعتباره رزقا مشرتكا مثينا .لو يهدينا مناماكما إىل ما يقوي إمكاناتكما فأنا جدير بأن أفسر لكما ذلك
الرزق املتوقع .جدير بأن أبشركما به قبل أن يصلكما وهو ما تنتظرانه من املنامني لكن تفسريكما خاطئ
لألسف.
تابع يوسف القول :ومبا أن املنامات احلقيقية متصلة بإرادة اخلالق العظيم جل شأنه فإن إدراك
عمقها حيتاج إىل إميان خالص باهلل تعاىل مصحوبا بقبول اللقاء به حد التضحية يف سبيل تلك العقيدة الفذة.
وأنا ذلك الشخص.
لعل يوسف كان مبدعا يف دعوته هلما بالعودة إىل اهلل تعاىل بأن يبدأ ببيان حاله وما استفاده هو
من تضحياته يف سبيل إرضاء ربه ،أو أنه استفاد من جتارب سلفه .وعلى أي تقدير فإنه كان مصيبا
إعالميا ألنه استغل خطأ املخاطبني مصحوبا بقلقهما ليدعومها إىل اهلل تعاىل.
وعليه أ كمل قوله عن نفسه بأنه وهو يف قصر من قصور نبالء مصر ،فهو مل يتأثر بالزخرف والثروة
ومل يهتم بالتسهيالت املتاحة له بل بقي يفكر يف ملة املوحدين من آبائه وأهله .ولذلك استعمل كلمة( :تركت
ملة قوم) .والرتك يتحقق بسبق التجاوب مع الشيء.
فهو شاب جدير بأن يتمتع مبا ك ان متاحا له يف قصر الوزير الفرعوني حد عرض السيدة األوىل
نفسها له .ولوال أن يكون هناك جمال للتفاعل فلم يكن للرتك أثرا إجيابيا ومنحة ربانية من الذي يعلم خائنة
األعني سبحانه .وهو ما عرب عنه الكتاب الكريم( :فهمَّت به وهمَّ هبا) .همَّ هبا بطبيعته وشبابه وتركها
بعد أن استمع إىل نداء عقيدته وإميانه العميق بربه.
واآلن دعنا نفكر يف املقطع األخري من اآلية اليت تقول:
ملة قوم ال يؤمنون باهلل وهم باآلخرة هم كافرون.
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أصل امللة من أملل يُملل كما يقول اللغويون من أمللت الكتاب .فكأهنا كلمة تُطلق على ما متليه
األمة أو الشخ ص القوي الذي يكون أمة بنفسه ،على األفراد من طقوس والتزامات نفسية يدينون هبا
وخيضعون لتبعاهتا ومظاهرها.
وليس ضروريا أن يكون اإلمالل بالقوة اجلربية بل املهم قناعة الناس واستعدادهم التباع امللة والدفاع
عنها فهي حينذاك ملَََّتُهم وشريعتهم الشخصية .وأما الدين فهو ما جيب أن يكون عليه الناس بالنسبة
لرهبم باعتباره الدائن احلقيقي الذي جيب أن يُظهر الناس عبوديتهم له ويعرتفون باملديونية لكربيائه ولنعمه.16

 16امللة تشابه املذهب تقريبا الذي يظهر ويتولد حتت لواء دين واحد.
ولكل أحد مناسكه اليت تُظهر شخصيته كمتدين ملتزم بالدين .فاملنسك لكل شخص وامللة لألمة والدين هو ما أقر به اهلل تعاىل لنفسه
فرضا تشريعيا على عبيده.
فكان إبراهيم أمة باعتبار أنه ذهب مذهبا رائدا يف العبودية واخللوص للذات القدسية وقد أقر اهلل تعاىل له بالصحة ،فمن اتبعه يف خلوصه
فهو سائر على ملته املقبولة عند اهلل تعاىل وكلهم يدينون لرب العاملني ويسعون إلظهار املديونية والعبودية له كما يرتضيه هو سبحانه أو هكذا
جيب أن يكونوا.
وملة أهل مصر كبقية امللل اليت ال تعيش النبوة أو اليت مات أنبياؤها فإهنم يتبعون طقوسا تساعدهم على إقناع أنفسهم بأن دينهم يسمح هلم
بأن يشبعوا شهواهتم ويضمن هلم آخرهتم مع رهبم.
هكذا ينسون حقيقة اهلل تعاىل فال يعطون األولوية ألي اهتمام توحيدي بل يتحركون باجتاه الشرك شيئا فشيئا .فليس صحيحا قول من يقول
بأن فرعون مصر وحاشيته كانوا كافرين باهلل ،وليس ممكنا أن يرسل اهلل تعاىل نبيا إىل قوم ال ميلكون أوليات العقيدة بالذات الربوبية جل وعال.
ك ان املصريون معتقدين باهلل تعاىل ولذلك بنوا األهرامات مللوكهم استعدادا للملك يف احلياة األخروية ،فهم يؤمنون باملعاد أيضا .قال العزيز
ليوسف وامرأته:
يُو ُسفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَا ْستَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِنيَ (.)29
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واإلميان ال يعين االعتقاد فحسب بل يعين سيطرة االعتقاد على النفس حبيث يوجه صاحبه التباع
مقولة العقيدة .فاملؤمن باهلل تعاىل هو الذي يرتك نفسه وأهواءه طلبا ملرضاة ربه وليس املؤمن من شهد
الشهادتني حسب تعبرينا أو الذي احندر من أسرة تؤمن باهلل تعاىل.
فقوله عليه السالم :ال يؤمنون باهلل ،يعين ال يلتزمون مبا يرتتب على قبول العاقل املدرك لوجود اهلل
تعاىل من تقوى وحذر ومن استبشار بالرضوان وباللقاء املقبول مع إله السماوات عز امسه .ولذلك مل
يعطف جحودهم باآلخرة على عدم إمياهنم بل وضح مقصوده من عدم إمياهنم بأهنم يكفرون باآلخرة.
فالواو قبل "هم" األوىل للحال وليست للعطف .فكأنه قال :كيف يؤمن باهلل من يعمل عمال يتنافى مع
اخلوف من اللقاء بربه؟ إهنم كانوا يؤمنون باآلخرة مبعنى االعتقاد هبا ولكنهم ال يستعدون هلا كما جيب
فكأهنم يعتقدون هبا ولكنها ال توجههم وال تؤثر يف احليلولة دون اتباعهم للشهوات .واستعمل ما فسره القرآن
بالكفر باآلخرة بدل عدم االهتمام ليقول بأن اآلخرة ال حتد من ملذاهتم وال تقف عائقا أمام شهواهتم ومتعهم
وتنافسهم وتسابقهم على املعاصي واآلثام فكأهنم جيحدون هبا.

فهم يؤمنون باهلل ويؤمنون باملعاد ويهتمون بطلب املغفرة من الرب العظيم سبحانه وتعاىل .لكنهم يربرون متعهم وظلمهم بأهنا مسموحة هلم أو
بأهنم حيبون من حيبه اهلل تعاىل فيخلصهم من خطورة الوقوف أمام رب العاملني.
ولذلك فهم يعرتفون بالذنوب ولكنهم يتخلصون من تبعاهتا مبا يأفكون وينسبونه إىل اهلل تعاىل فال يرون داعيا ألخذ احليطة واحلذر من عذاب
رهبم وسخطه .هذا االلتزام املتعثر يسمى ملة أيضا .فهي تعبري عام ينطبق على األديان السماوية واألديان أو املذاهب البشرية.
فملة إبراهيم هي التزامه بالتوحيد وبوجوب إرضاء ربه وحده دون أن خيضع ألي ذي شأن آخر وهو الصحيح احلق .وأما ملة حكام مصر
فهي التزامهم باتباع ما خلقوه وأوجدوه بأنفسهم من زعامات وطقوس دينية وترك حقيقة األلوهية وعدم االكرتاث بالبحث عنها أو أخذ احلذر
من اللقاء مع تلك احلقيقة واالكتفاء باألوهام واألساطري.

هناية اهلامش .16
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ونفهم من خطاب يوسف لصاحبيه بأن النبوة ليست منحة بقدر ما هي استحقاق للنيب اإلنسان
وبأن النيب ليس ضامنا للوحي بل شديد احلذر أال خيسر ما حباه اهلل تعاىل به فهو يعيش اخلوف ويبتعد عن
املعصية جهد اإلمكان وليس له عصمة بل هو معرض لإلثم بصورة كبرية وموسعة.
إنه هو الذي يؤمن وهو الذي يتجنب املعصية وليس هناك مانع نفسي يقطع عنه سبل العصيان أو
مينع عنه وساوس الشيطان .وسنرى بعد قليل بأن يوسف النيب نفسه قد أتى بذنب حيتاج معه اىل الغفران
وهو منهمك بالدعوة إىل ربه دون أن يشعر فأخذه اهلل تعاىل بذنبه وعاقبه ومل يهمل عبده فلم ميهله،
سبحانه ،ثم سبحانه.
إنه سبحانه منزه من أن يقبل االنتساب املشوب إليه ومنزه من أن يساعد أنبياءه أكثر من أن يساعد
عبيده احملرومني من نعمة النبوة .إنه ليس مَلِ كا من ملوك األرض الذين يهتمون بأوالدهم ال لشيء إال ألهنم
أوالدهم ،بل هو سبحانه عادل يسعى للقسط وال يفضل أحدا على أحد دون أن يكون لدى املوهوب نفسه
مرجح يفضله على غريه.
ونضيف على فهمنا من خطاب يوسف بأنه مل يكن ليكسب العلم الذي به فند تفسري املنامني بكل
قناعة ويقني لو أنه كان من املذنبني ،وبأنه سوف يُعدُّ من املذنبني لو أنه مل مينع نفسه من اتباع الشيطان ومل
جياهد ضد أهوائه وشهواته.
كان على يوسف أن يعتزل القوم الذين مل يؤمنوا باهلل وباللقاء باهلل ليحظى بالعلم احلقيقي الصحيح
الذي يعطيه األهلية الستالم الوحي .قال تعاىل يف سورة مريم متحدثا عن جد يوسف األعلى إبراهيم:
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَالّ أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا ( )48فَلَمَّا
اعْتَزلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ ويَعْقُوبَ وَكُالًّ جَعَلْنَا نَبِيًّا ( ) 49وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا
وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (.)50
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فاالعتزال شرط من شروط استجابة الدعاء .وبعد أن رأى يوسف الرؤيا يف صباه تاقت نفسه
للنبوة فوضع سياسة حياته املستقبلية على أساس كسب النبوة والعلم اإلهلي متبعا ملة سلفه الصاحل
الطيب.
كان يوسف يعرف بأن النبوة اليت أخربه أبوه عنها ليست مضمونة إن مل يهيئ نفسه الستقباهلا .ليس
ألحد قرابة مع اهلل تعاىل وال ألحد دالة على الذات القدسية جل جالله.
إن اهلل تعاىل هو الذي يهدد باسرتجاع النبوة املمنوحة فكيف بالنبوة بالقوة واليت مل تتحقق بعد؟.
وهنا جدير بأن نعرف بأن النبوة اليت يتحدث عنها القرآن بالنسبة للبعض قبل أن تظهر نتائج
أعماهلم فهي نبوة بالقوة وليست بالفعل كنبوة موسى وعيسى املوعودين هبا قبل أن يولدا .ذلك لتسعى
والدتامها يف مساعدهتما ليكسبا النبوة احتماال .فلم يكن عيسى نبيا حقيقيا يف املهد بل كان حيمل نفسا
مستعدة للنبوة.17

 17قال تعاىل يف سورة آل عمران:
قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي ولَدٌ ولَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ( )47وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَاإلِجنِيلَ ( )48وَرَسُوالً إِلَى بَنِي إِ ْسرَائِيلَ....
فالرسالة تتحقق بعد أن يعلمه اهلل تعاىل الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل.
ولعل قائال يقول بأن اإلجنيل مرسل إىل قومه فكيف يتقدم إرساله على رسالته ،فهو رسول حينما استلم اإلجنيل .والواقع أن موسى استلم
التو راة كاملة قبل أن يرسله ربه إىل بين إسرائيل بالكتاب .إن إرسال التوراة مغاير إلرسال القرآن ألسباب ال جمال لذكرها هنا .وأما اإلجنيل فهو
احتماال اختذ نفس شكل التوراة يف اإلرسال ولعل رسالة املسيح األوىل بدأت بعد استالمه وتعلمه للتوراة واإلجنيل .إنه أُرسل إىل قوم حيملون
التوراة فلم يكن ضروريا أن ميهد اهلل تعاىل لكتاب مساوي دون مستوى الكتاب الذي بني أيديهم بغية منحهم بعض التسهيالت وإجراء جتربة
جديدة عليهم للحياة مع الكتاب السماوي دون األنبياء اليت بدأت مع وفاة املسيح وانتهت بظهور نبينا.
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ولعل من يدعي بأن املسيح تع لَّم كل شيء قبل الوالدة كما يقول بعضهم وهو كالم غري مستدل وخمالف لنص قرآني آخر .قال تعاىل يف سورة
النحل:
وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ الَ تَعْلَمُونَ َشيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَاألَبْصَارَ وَاألَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (.)78
فوسائل اإلدراك الدنيوية احملصورة يف أن يتحول السمع األذني والبصر العيين إىل مسع وبصر مدركني مبساعدة الفؤاد أو بربطهما بالفؤاد وهو
حركة فيزيائية حتتاج أن متر على مراحل التطور وال ميكن أن تدرك العني قبل الوالدة حيث ال جمال هناك ال للرؤية وال لالستماع فيحتاج العضوان
الرئيسيان إىل تطور فيزيائي وإىل جتارب للرؤية والسمع قبل أن مينحهما اهلل تعاىل اإلدراك بربطهما ربطا مباشرا بالفؤاد .والفؤاد هو الرابط
الطاقوي بني البدن الفيزيائي والنفس الطاقوية.
مما علمين ربي :تصريح من يوسف بأن ربه قد علمه فعال وبأنه علم ه من منطلق الربوبية وليس من منطلق األلوهية وبأنه سبحانه قد علمه
علوما أخرى منها ما استعان به يوسف لفهم خطإ صاحبيه وملعرفة حقيقة األمر وبكل دقة.
فمسألة الربوبية هي نظام دقيق يطوِّر به اهلل تعاىل خمتلف الكائنات باعتباره رب العاملني .ومبا أن اإلنسان موجود خمتار يتكامل بَدَنيا ضمن
نظام الطبيعة كما تتكامل الشمس والنجوم واحليوانات وخمتلف الكائنات األخرى فان تكامله العلمي يتوقف على سعيه هو بنفسه.
وأما اجلانب اإلهلي فإن اهلل تعاىل ضمن نظامه العام ال ميكن أن خيصص أحدا بالعلم أو مييزه عن بقية الناس وإمنا يبعث بالعلم إىل أهل كل
كوكب ضمن الزمان واملكان املناسب لينتهل منه من أراد أن ينتهل.
والسبب يف أننا ال نرى األنبياء اليوم ليس عائدا لألنبياء بل هو عائد للنظام الربوبي الذي يعطي كل مكان وزمان حقه من العلم.
وبدون أن نشرح املسألة بتفصيل فإني أطلب من اجلميع أن ينظروا إىل التطور العلمي العام ألهل كوكبنا لريوا بأن الناس يتكاثرون وتتكاثر
معهم أساليب الزراعة والتسهيالت وتظهر مع تكاثرهم الصناعات.
ثم إهنم يرتابطون بعد التكاثر الشديد فتظهر هلم قدرات خمتلفة الكتشاف املزيد من القوى الكامنة يف الطبيعيات فيخرتعون احلاسوب
ويتعرفون على االلكرتونات ويكتشفون أنواع الطاقة.
ثم إهنم اكتشفوا الذخائر األرضية يف الوقت املناسب والضروري هلم ولو كان السلف على علم هبا ألسرفوا فيها ومل يبق للمتكاثرين شيء
اليوم .حتى اإلعالم ووسائل النشر تطورت مع تكاثرنا وتطورنا وهذا دليل واضح على وجود قوة خارقة وراء الطبيعة اليت نشعر هبا وهي اليت
تنظم احلياة العامة وتقسم الثروة وتعطي العلم واحلكمة واإلدراك احلضاري مبا يتناسب مع شؤون البشر.

منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

يوسف أيها الصديق

137

إني تركت ملة قوم ال يؤمنون باهلل وهم باآلخرة هم كافرون:
عرفنا معنى املقطع الكريم وعرفنا بأن الواو قبل "هم" األوىل هي للحال ويعين حال كوهنم كافرين
باآلخرة .وتكرار "هم" ضروري حتى ال يلتبس على القارئ موضوع عطف "هم" األوىل على عدم إمياهنم
الصادق باهلل تعاىل.
حينذاك سوف يكون املعنى بأنه ترك ملة قوم ال يؤمنون باهلل كما يكفرون باآلخرة ولكن مقصود
اآلية أن تقول بأن عدم اإلميان باآلخرة نتيجة حتمية لعدم اإلميان احلقيقي والصحيح باهلل تعاىل.
الِل ِمن ش َْيءٍ ذَ ِلكَ
س َح َ
َواتَّ َب ْعتُ ِم َّلةَ آ َبآ ِئي ِإ ْب َرا ِهي َم َو ِإ ْ
وب َما كَانَ َل َنا أَن نُّش ِْركَ ِب ِ
ق َو َي ْعقُ َ
ِمن فَ ْ
ش ُك ُرونَ ﴿﴾38
اس الَ يَ ْ
علَ ْينَا َو َ
ض ِل ّللاِ َ
اس َولَ ِكنَّ أَ ْكثَ َر النَّ ِ
علَى النَّ ِ
هنا يكمن اخلطأ األكرب ليوسف برأيي .ذلك اخلطأ الذي سلبه تلك العناية اخلاصة اليت مألت
حياته روعة وعلما وقرارات حامسة ور ائدة ،وكان أجالها يف ذلك التقدير الدقيق لوصول العزيز يف اللحظة
احلامسة قبل أن يقع يوسف فريسة سهلة يف أحضان املرأة املاجنة.

وليس هناك علم يصل اإلنسان دون أن يسعى كما يدعي الكثريون .إذ أن هلل تعاىل يذكر بنفسه حقيقة أخرى يف كتابه الكريم تتعارض متاما
مع مقولة العلم اللدني أو ما شابه ذلك من تعابري غري دقيقة نسمعها هنا وهناك .أال وهي ما قاله سبحانه يف سورة النجم:
أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ( )36وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ( )37أَالّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( )38وَأَن لَّيْسَ لِإلِنسَانِ إِالّ مَا َسعَى
(.)39
والعلم هو إضافة إنسانية جتعل اإلنسان أكثر إنسانية فال ميكن أن يكسبه املرء بدون أن يسعى.
واجلانب الربوبي يف املسألة هو مساعدة اهلل تعاىل كرب لكل فرد منا أن ينال حظه من العلم مبا يتناسب مع كيانه ومسؤولياته وسعيه.
ونكتفي هبذا القدر من بيان احلقيقية القرآنية دون إثباهتا علميا حتى ال نبتعد كثريا عن قصة يوسف.

هناية اهلامش .17
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(وهمَّ هبا لوال أن رأى برهان ربه ،هو برهان الربوبية وليس برهان األلوهية) .هنا ويف هذه اللحظة
خسر يوسف شيئا كبريا فلم يعد من عباده املخلَصني (بفتح الالم).
هنا ويف هذه اللحظة فُتح الباب على مصراعيه للشيطان ليضاعف الغرور الذي متثل به أخونا
الكبري يوسف بن يعقوب حفيد إسحاق وحفيد إبراهيم .إهنا مشكلة كل أو غالبية بين إسرائيل .وسنرى
يف آخر املطاف وبتحليل بسيط أن إمساعيل الذي أبعده ربه عن التحفظات العائلية املورثة للكربياء قد فاز
على يعقوب الذي بنى أسرة عريقة كبرية متمثلة يف أوالده وأحفاده .حرية إمساعيل تغلبت على حمافظة
إسحاق.
ولعل أول من اهتم بالتحفظ العائلي هو ابنه يعقوب املعروف بإسرائيل .وال يفوتنا هنا أن نلفت إىل
أمهية االلتفات إىل ما حيكم عالقات اتباع األ ديان الثالثة من كراهية وشحناء فيما بينهم ونسعى مجيعا اىل
إ صالحه وحماولة القبول بالعيش املشرتك يف هذه احلياة الدنيا سيما وأننا نعود يف االصل ىل جذور واحدة
ونكون معا هذه العائلة البشرية الكبرية.
أضاف يوسف بأنه اتبع ملة آبائه وذكرهم باالسم و هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب .وكما عرفنا
فإن اتباع امللة ال تعين أن يقلد أحدا بل يسري على اخلط العام هلم.
إهنم مشوا على درب التوحيد خاضعني هلل ناسني غري اهلل تعاىل ولكن سار كل واحد منهم
بطريقته والتزم مبناسكه اخلاصة .إن كل إنسان يعيش يف حميط خاص به ومع أسرة ترتبط بكيانه الشخصي
وكل جمموعة من األسر يعيشون يف وطن خيصهم وحيتضنهم ويساعدهم ليهنئوا ويؤدوا واجباهتم بسالم .وإن
كل جمموعة من األوطان تدين بدين وتؤدي واجباهتا جتاه رهبا ضمن إطار خاص بتلك اجملموعة.
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فليس من الضروري أن يلبسوا مج يعا مثل بعض أو يأكلوا ما يأكله األكثرية أو يركبوا نفس املراكب
أو يبنوا بيوتا على طرز واحد.18

18

وهكذا ليس معنى هذا التشابه يف امللة أن يطلقوا مجيعهم اللحى مثال كما يظن بعض املؤمنني .لو كان كذلك فإن النساء سيكن

عاجزات عن اتباع ملة إبراهيم! وقد أمر اهلل تعاىل املسلمني كما أمر أهل الكتابني السماويني من قبلهم أن يتبعوا ملة إبراهيم.
ملة إبراهيم تتميز بتو حيد األلوهية واخللوص هلل وحده وليس شيئا آخر وهو املطلوب .فإبراهيم كان موحدا وهو يف قصور العراق كما كان
موحدا وهو مطرود إىل اجملهول كما كان موحدا يف األرض املقدسة وموحدا أيضا يف املدينة احملرمة .كذلك كان إسحاق وكذلك كان يعقوب
ومها ال يعيشان حياة مشاهبة حلياة إبراهيم.
وها هو يوسف يتبع ملة إبراهيم حتت عناية أبويه ،يتبعه يف اجلب املظلم ويتبعه مسروقا بني يدي جتار مصر ويتبعه عبدا يف قصر العزيز.
إهنا ملة إبراهيم اليت جعلته يطيع سيدة القصر يف كل شيء مشروع ولكنه وقف أمامها ممتنعا عن االستجابة حينما طلبت منه الفاحشة.
قال تعاىل يف سورة البقرة:
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِالَّ مَن َسفِهَ نَفْسَهُ ولَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي اآلخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِنيَ ( )130إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَ ْسلِمْ قَالَ
أَ ْسلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِنيَ (.)131
فاتباع ملة إبراهيم يعين أن يسلم لرب العاملني كما أسلم إبراهيم وجهه له سبحانه وتعاىل وليس أمرا آخر.
اتبع يوسف ملة إبراهيم وهو يلبس مالبس الكنعانيني البسيطة كما اتبعه وهو يلبس ديباج القصور املصرية الفاخرة .اتبع يوسف ملة إبراهيم
وهو يعيش يف أسرة النبوة كما اتبعه وهو عضو يف أسرة مشركة .اتبع يوسف ملة إبراهيم وهو حر طليق كما اتبعه وهو يف ظلمات اجلب أو يف
سجن مصر .قال تعاىل يف نفس سورة البقرة:
وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ (.)135
فإبراهيم أسلم إجيابيا لربه ومال عن قومه وترك شرك املشركني.
أظن بأن ربنا الرحيم قد وضح امللة اإلبراهيمية بكل دقة وأزال كل غموض عن كيفية اتباع ملة إبراهيم .واملطلوب لكل من أتى بعد إبراهيم
أن يتبع ملة إبراهيم ال غريه .وبعد حوايل  3000سنة من يوسف عاد القرآن ليأمر حممدا بأن يتبع ملة إبراهيم أيضا.
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لكن يوسف أضاف إسحاق ويعقوب على إبراهيم ليكرب أسرته .لسان حال يوسف بأن بين إسرائيل هم الصفوة اخلرية املتفوقة على بقية
الناس فعلى الناس أن حيذو حذوهم .بل لسان حاله أن بين إسرائيل وحدهم يسودون الناس فعلى الناس أن يأمتروا بأمرهم.
إن وجود أمة مؤمنة مثل بين إسرائيل هو فضل من اهلل تعاىل على بين إسرائيل وعلى الناس مجيعا! نسي يوسف بأنه هناك يف السجن ألن
أوالد إبراهيم وإسحاق ويعقوب من غري أمه قد أرادوا ألخيهم املوت فكيف يتعاملون مع بقية الناس؟! هل ذلك من فضل اهلل على بين
إسرائيل وعلى الناس يا أخانا يوسف؟!.
لقد ذكر لنا القرآن بأن يوسف فضل نفسه وأسرته على الناس ومل يقل بأن أوالد إمساعيل مبن فيهم نبينا حممدا قد فضلوا أنفسهم على
الناس.
احلقيقة أن كل املسلمني يشعرون بأن حممدا هو صاحبهم وأخوهم الكبري ولكن ال زال اليهود بعد انبعاث نيب عظيم غري إسرائيلي وبقوة
كبرية ،ال زالوا يعيشون اخليال والظن اإلسرائيلي اجلاهل الذي ورثوه من بين يعقوب.
واهلل تعاىل مل يرفع أمة على أمة وال إنسانا على إنسان بالوراثة .قال تعاىل يف سورة النحل:
وَالَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَالً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ ولَيُبَيِّنَنَّ
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ( )92ولَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن يُضِلُّ مَن يَشَاء ويَهْدِي مَن يَشَاء ولَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
(.)93
وقال سبحانه يف سورة احلجرات:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ ُشعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ (.)13
وقال تعاىل يف سورة الكهف خماطبا خامت النبيني:
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَالً صَالِحًا وَال يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (.)110
ال ميكن توقع أن يفضل اهلل تعاىل أحدا على أحد وإمنا تقتضي ضرورات االبتالء اإلهلي أن يكون هناك تشابك غريب يف أوضاع الناس ال
تتجلى فيه حقائقهم وحقيقة فضل بعضهم على بعض .فاهلل تعاىل أتاح ألبي سفيان أن يكون حاكما ويكون حممد حتت حكمه ردحا من الزمن
كما جعل موسى يعيش عقودا حتت حكم االقباط وهكذا.
وحينما أراد اهلل تعاىل إ رسال موسى إىل املصريني فإنه سبحانه قدر له أن يعيش حياتني إسرائيلية وقبطية ثم قدر له أن يعيش عقدا من
الزمان بعيدا عن بين إسرائيل وبعيدا عن فرعون مصر الكبري.
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إن يوسف رجل مؤمن طيب القلب ويف غاية اخلضوع واخلشوع هلل ولكنه مبتلى مبا ابتلي به بنو
إسرائيل من كربياء .إنه حباجة إىل أن يبقى فرتة يف السجن ليتطهر نفسيا ويشعر بالتواضع مع بين البشر
فيرتك كربياء بين إسرائيل ثم يتأهل للنبوة.
أظن بأنه هلذا السبب بقي بأمر ربه وبتقديره الكريم سبحانه بضع سنني يف السجن .لكن هناك
نظاما ألوهيا جيب مراعاته لتربير بقائه الفعلي يف السجن .هذه العنجهية حمفورة يف قلوب بين إسرائيل قاطبة
فهل يقدر اهلل تعاىل هلم مجيعا السجن؟
وحتى ال نظلم يوسف فإن موسى عاش فقريا خيدم الغري عدة سنوات حتى جاء على قدر فمن
صاحل يوسف أن يعيش فرتة يف السجن ليأتي على قدر.
ولنعد إىل أخينا يوسف لنراه كيف استمر يف اإلنصات إىل الشيطان .أكمل يوسف:
ما كان لنا أن نشرك باهلل من شيء.
وهو يعين بأن الشرك عمل غري مجيل هلم وال يتناسب مع شأهنم .أمل نر اهلل تعاىل يقول يف سورة
مريم على لسان املسيح:
مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن ولَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ()35؟
وهو يعين بأن اختاذ الولد ليس مناسبا لشأن إله العاملني جل جالله وال مجيال له.
هكذا جاء موسى على قدر بعد ما فقد هويته اإلسرائيلية احملضة وأصبح قادرا على استيعاب الغري .إنه أُمر أن يبلغ فرعون واألقباط قبل
بين إسرائيل ليعلم ويستيقن بأن اهلل تعاىل الذي أرسله هو رب العاملني وليس رب بين إسرائيل فحسب.
لكن أباه يوسف الذي عاش الظلم الذي أورده عليه أبناء إسرائيل املباشرون يف غيابت اجلب والذي عاش الرق ومل يزل عبدا وهو يف
السجن فإن العنجهية اإلسرائيلية مل تفارقه.

هناية اهلامش .18
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ال يعين قول يوسف بأهنم عاجزون عن أن يُشركوا باهلل تعاىل كما تراءى للبعض فظنوا بأن األنبياء
معصومون عن اخلطإ ،بل يعين أن الشرك ليس مجيال هلم.
واملشكلة الكربى أن يوسف قال ذلك باعتبار الساللة وليس باعتبار النبوة وليس يف كالمه مع
صاحبيه يف السجن أية إشارة إىل النبوة وليس لدينا أي دليل على أنه كان نبيا يف ذلك اليوم .واألحرى بنا
أن نقول بأنه فعل ما فعل قبل أن يتشرف بالنبوة.
من اخلري لنا أن نرى أنبياء اهلل تعاىل بعيدين عن دنس املعاصي واآلثام .إهنم قدوة لنا فليفعلوا ما
يفعلوا قبل أن يصريوا قدوة لألنام .فيوسف قال ذلك باعتباره من بين إبراهيم وليس باعتبار آخر وكان
حديثه عن آبائه بغض النظر عن نبوهتم .والدليل على غروره وكربيائه أنه أكمل قوله ذلك بقوله التايل:
ذلك من فضل اهلل علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون.
يعين يوسف فيما يعنيه للسامعني وأنا أقول ما أقول كسامع وأضع نفسي مكان صاحبيه يف السجن
فأنصت معهما إىل يوسف ا لذي أبدى علما وقدرة على بيان حقائق األحاديث حتى يف املنام وبأن اهلل تعاىل
علمه هو دون عامة خلقه .لو كنت معهم لقلت :هذا الرجل أفضل مين وقد منحين اهلل تعاىل مكرمة كبرية
أن حضرت يف جملسه فأشكر اهلل تعاىل على أن حشرني صحابيا ليوسف.
ولكن هل ليوسف أن يقول ذلك عين أم عليه أن يتواضع أمامي ويقول يل :إن أنا إال بشر مثلكم؟!
لقد أقر يوسف بداية بأنه كسب ما كسب من علم ألنه ترك عبادة غري اهلل تعاىل لغري اهلل تعاىل
وهو كالم مجيل وصحيح .لكنه أردف بأنه اتبع ملة آبائه ،وبأن أباءه غري بقية الناس وبأن اهلل تعاىل فضلهم
على غريهم وعلى الغري أن يشكروا رهبم بوجود أهل بيت النيب إبراهيم بينهم.
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هذا هو الكربياء الذي ظهر على لسان يوسف وهو دليل واضح بأن يوسف ما كان بعد مستوليا
على كربياء نفسه فما كان قادرا على أن يكون نبيا ألهل مصر الذين هم ليسوا من بين إسرائيل وال يوجد
إسرائيلي غريه هناك آنذاك.
حنن نشكر اهلل تعاىل بأنه مل يُقدِّر ألخينا الطيب يوسف أن ينجو من السجن ومل يقدر له ما قدر له
من السلطة إال بعد عدة سنوات .كان الكربياء سيأخذ من يوسف مأخذا ال يعلم أحد غري اهلل تعاىل ما
كان سيفعله يف وزارته وقوته حتت تأثري ذلك الكربياء.19

 19قرب من اهلل تعاىل أم تقرّب إليه :هذه مسألة أود أن أوضحها باختصار هنا للمناسبة.
حنن نسمع كثريا عن الذين يسمون أنفسهم عرفاء ونسمع كثريا عن مكاشفاهتم وعن حتدثهم بالغيبيات وقيامهم مبا يعجز عنه بقية الناس.
بالطبع ميكنين القول بضرس قاطع بأن كل ذلك حمض وهم وال يوجد ألحد مكاشفات مع اهلل تعاىل وال يعلم أحد شيئا من الغيب إال ما
أباحه اهلل تعاىل جلميع خلقه من العلم الغييب وهو اليوم حمصور يف القرآن الكريم.
لفهم ما اقول علينا ان نفكر قليال يف قوله تعاىل عن املالئكة بأهنم مقربون وتسميته بعض عباده من البشر باملقربني وهو سبحانه مل يعرب عن
أي خملوق بالقريب .حتى األرواح القدسية ومنهم جربيل فهو ليس بالقريب من اهلل تعاىل بل هو أيضا مقرَّب فقط.
واملقرَّب إىل اهلل تعاىل ال يعين بأن اهلل تعاىل قد قرَّبه إىل ذاته أو أناله بعض صفاته أو فوض إليه بعض أعماله .إن كل خصائص الربوبية
خاصة بالقدوس وغري قابلة لالنتقال إىل املخلوق وإال كان املخلوق شريكا فعليا هلل تعاىل  ،معاذ اهلل.
كل التقريب ال يتجاوز املعرفة بالقدوس فلو منعن بأن الشخص الذي يعرف عن اهلل تعاىل شيئا قليال ،فإنه لو بقي متقربا إىل اهلل تعاىل فهو
يعين بأنه كان حمتاجا إىل املزيد حينما استحق صفة التقرب .و حينما يستمر يف التقرب فهو يعين بأنه لن يبلغ حد الكمال أبدا ليكسب شرف
القرب مثال وإال وصفه اهلل تعاىل بالقريب ال باملقرب.
هذا يعين بأن التقريب ال يعين التقريب الفيزيائي أو امل عنوي إىل القدوس بل يعين تقريبه إىل معرفة القدوس .ذلك ألن احلقيقة هي أن التعرف
على اهلوة الساحقة بيننا وبني خالق السماوات واألرض ليس باألمر اهلني .فنحن كلما نزداد تقربا أي طلبا للمعرفة فإننا نزداد معرفة بالبعد
الشاسع بيننا وبني اهلل تعاىل.
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انتهى يوسف خاطئا من متجيد نفسه وأسرته وعاد بعد ذلك لينصح صاحبيه يف السجن مبا ميكن
ألي مؤمن عامل حبقائق الدين أن ينصح به غريه .مل ينس يوسف اهلل تعاىل يف كل كالمه مع صاحيب السجن
ومبا أنه مل ينس اهلل تعاىل فإن اهلل ال ميكن أن ينساه أيضا ولكنه مع األسف فقد بعضا من خاصيته حينما
كان خملَصا فلم مينع اهلل تعاىل الشيطان من االستمرار يف إغوائه فحصل ما حصل بعد هذه اجللسة بالطبع.
استمر يوسف يف كالمه قائال:
اح ُد ا ْلقَ َّها ُر ﴿.﴾39
اب ُّمتَفَ ِرقُونَ َخ ْي ٌر أَ ِم ّللاُ ا ْل َو ِ
ص ِ
يَا َ
ِجْن أَ أَ ْربَ ٌ
احبَي ِ الس ِ

مل يرتك يوسف الكربياء وهو خياطب صاحبيه يف السجن أن يقول هلم كالما أمجل من ذلك .لننظر

إىل إخوانه األنبياء قليال :قال هود لقومه كما يف سورة األعراف:
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَ الَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَالَ تَتَّقُونَ ( )65قَالَ الْمَألُ
الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِنيَ ( ) 66قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ
ولَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِنيَ ( ) 67أُبَلِّغُكُمْ رِسَاالتِ رَبِّي وَأنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِنيٌ ( )68أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ

ولذلك فحق انتسا بنا إىل بعض ال ميكن أن يتجاوز األخوة اليت تناسب كياناتنا .علينا أن نبتعد عن أي تسمية تدل على أي أمر فوق بشري
ألي بشر وهذا هو السر يف إصرار القرآن الكريم على أن األنبياء ليسوا إال بشرا .قال تعاىل يف سورة إبراهيم:
قَالَتْ لَهُمْ رُ ُسلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِالَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ولَكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (.)11
فالذي يُقرَّب ،يُقَرَّب إىل املزيد من العلم باهلوة بني ا خللق واخلالق وليس بالقرب ،إذ ال قرب فعال .ولذلك فأي شعور بالفوقية على أي خملوق
هو ظلم حقيقي للنفس.
والشيطان يعرف بعض الشيء عن هذا البعد احلقيقي فيسعى إلقناع الناس بأن النسب والتعرض لفضل اهلل تعاىل يقربان البشر من اهلل تعاىل
كمقدمة إلقناعهم بوجود أشخاص قريبني من القدوس حبيث ميكنهم أن يصريوا وسائط بني اخلالق وخلقه.

هناية اهلامش .19
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ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ
بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آالء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (.)69
اعتربه اهلل تعاىل أخا هلم فقد خاطبهم بكل تواضع بأنه ليس به سفاهة وبأنه رجل منهم وقد جاءه
الذكر من رهبم عليه باعتباره واحدا منهم لينذرهم .مل ميدح هود نفسه بل مدحهم هم بأهنم خلفاء من
بعد نوح وبأهنم أقوياء منعمون من اهلل تعاىل.
لكن يوسف مل يقبل بأهنما أخواه وال صاحباه بل صاحباه يف السجن .فلم يقل هلما يوسف بأنه
واحد مثلهما ليصغيا إليه ويثقا بإخالصه هلما.
وقال سبحانه خماطبا نبينا يف سورة الكهف:
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (.)6
خبع كما يقول أرباب اللغة تعين قتل نفسه غما .وقد استشهد الراغب لنفس املعنى باآلية التالية من
سورة فاطر:
أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء ويَهْدِي مَن يَشَاء فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ
عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (.)8
قارن بني اخللوص الواضح والتواضع املمزوج باحلب يف خطاب نبينا مع قومه؛ وبني خطاب أخينا
يوسف لصاحبيه يف السجن وهو يتحدث عن نفسه وأس رته وبأن اهلل تعاىل قد منَّ على الناس هبم وبأهنما
صاحباه يف السجن فقط ...أال ترى الكربياء متجليا يف خطابه والرتفعَ واضحا يف نصيحته هلما؟ هذه
هي املشكلة النفسية ليوسف ولكل بين إسرائيل تقريبا مع األسف.
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وأما فحوى خطابه العلمي البليغ فهو بأن الربوبية اليت تعين العناية احمليطة بالكائنات لينعموا باحلياة
وباهلدى حتت رمحته ال ميكن أن تأتي من أكثر من مصدر واحد.20

20

إن الكائنات برمتها مرتبطة ببعضها البعض وحمتاجة فقرية ملن يسندها وينظم عالقاهتا وارتباطاهتا.

جيب أن يكون الرب خمضوعا له ومقبوال لدى اجلميع وجيب أن يكون واحدا حتى يربط اجلميع برباط األلفة واحملبة وينظم عالقات الكائنات
املتباينة وحتى ال خيتلط اهلدى على الكائنات.
جيب أن يكون الرب قهارا فال يتمكن أحد من عدم االنصياع ألوامره فيعم السالم ويتثبت التوافق والوئام بني خلقه .لو كان الرب غري اهلل
تعاىل اخلالق العظيم فإن تباين املصاحل سوف خيلط األمر ويرفع االنسجام بني الكائنات .والواقع أننا نرى الكائنات اليوم ومنذ باليني السنني تسري
وفق نظام مفروض عليها فمدير ذلك النظام وحده قادر على أن يهدينا للسري بسالم مع بقية الكائنات .ولذلك قال يوسف عليه السالم بكل ثقة
ودراية:
أ أرباب متفرقون خري ،أم اهلل الواحد القهار؟
فبمجرد ما تتعدد األرباب فهم يتفرقون ألن كل واحد منهم يسعى جلذب الكائنات لنفسه وليس أحد أجدر من اخلالق نفسه أن يصون خلقه
حتت رعايته .ومبا أن اهلل تعاىل يرتبط مع خلقه بالنور أو الطاقة فإن كل إله افرتاضي جيب أن يكون كذلك.
إن علماء الفيزياء يعلمون بأن الطاقة كما تنفذ من جهة اىل جهة فهي جتذب أيضا .ثم إهنا تتحرك باجتاه ما يتناسب معها لتزيده نورا.
فلنتصور تعدد مصادر الطاقة واملصيبة اليت ستحصل لنا ولبقية الكائنات لو وجدت.
وقد وجه يوسف خطابه بلحن السؤال ليدعومها إىل التفكر وإىل بذل اجلهد للمعرفة الشخصية دون التقليد للغري .معرفة اهلل تعاىل واإلميان
بربوبيته وبأنه مستحق فعال ألن يُعبد هو أصل جيب على كل شخص أن يطمئن إىل صحته فال ميكن أن نطيع فيه الغري .وتكمن يف اآلية الكرمية
عدة مسائل جيدر بنا معرفتها:
.1

أن اهلل تعاىل هو خالق الكائنات وهو يدير ما خلقه بصورة تلقائية تثبيتا مللكه ،وأن األرباب اآلخرين ال

ميكن أن يسعوا ملساعدة أمثاهلم إال ملصلحة هلم فيها .ولذلك فعلى الذي يشعر باحلاجة هلم أن يؤمِّن هلم مصاحلهم ولكن ليس
عليه أن يؤمن مصاحل اهلل تعاىل.
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أضف إىل ذل ك أن ليس هلل مصلحة شخصية وال حاجة إىل أحد .ونرى يف الواقع أن الذين يتشبثون بغري اهلل تعاىل
كاملوتى يف القبور أو الذين يتشبثون باملالئكة بأن يصنعوا هلم أصناما فكلهم يسعى إلحاطة إهله الذي عينه لنفسه باملزيد من
املال الذي يصرفه على ضرحيه أو على مكان صنمه.
نص رف مال اهلل تعاىل معرتفني بأنه مال اهلل على ما خلقناه بأيدينا لنطلب منه املساعدة .واهلل تعاىل يقول يف سورة
اإلسراء:
قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَالَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَالَ تَحْوِيالً ( )56أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ويَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ويَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (.)57
ويعين بكل بساطة أن الذين تدعوهنم غري اهلل تعاىل فهم بأنفسهم يدعون اهلل فأيهم أقرب إليكم ،هل اهلل -الذي أقرب
إليكم من حبل الوريد -أم الذي يبحث عن وسيلة يتقرب هبا إىل اهلل تعاىل مثلكم؟ ثم إهنم مثلكم خيافون اهلل تعاىل ويرجون
رمحته وخيافون عذابه.
.2

إن الذين تطلبون منهم العون مهما كانوا أقوياء فإهنم غري مهيمنني على الكائنات وال مناص هلم من أن يراعوا

قوانني الربو بية الصادرة من اهلل تعاىل بينما اهلل تعاىل غري واقع حتت هيمنة أحد وهو القهار الذي يقهر كل شيء ليثبت أمره
فالعقل حيكم بأن نطلب حوائجنا منه سبحانه ال من غريه ،وال سيما أنه سبحانه دعا عبيده ليدعوه ويطلبوا منه لطفا وكرما
وليمنحهم املزيد من اهلدى فال يبحثوا عن من يساعدهم من خلقه .واملقصود من الدعاء هو تغيري مسار النظام الصاعد بال
توقف لنتجنب وقعه علينا ،أو نطلب املزيد من اخلري منه .نطلب تغيري املسار العادي للنعمة أو للغضب ولكن ال ميكن لغري
القهار أن يقوم بذلك التغيري.
.3

إنكم ختضعون للبعض حلاجة لكم تريدون أن تقضوها على أيديهم وهم ال ميلكون شيئا .إهنم ليسوا أربابا

حقيقيني وهم متفرقون مبعنى أن هناك الكثريين حيملون نفس الصفات ونفس القدرات اليت ترتاءى لكم ،ولكن ليس كمثل اهلل
شيء ،وهو واحد ال شريك له فالعقل حيكم بأن نستظل بظالله وهو القهار القوي القادر وال نتفرق حتت رمحة الذين نظن
بأهنم ميلكون شيئا.
أنظر إىل قوم نوح األقدمني فقد اعرتفوا بأن هلم جمموعة من األصنام وهكذا الذين أتوا من بعدهم.
املسيحيون ينظرون إىل املسيح والروح القدس على أهنما وسيلتان إىل اهلل تعاىل والنصارى منهم يضيفون إليهما مريم
العذراء.
اليهود يتشبثون مبوسى وهارون وعزير وبقية أنبيائهم ويهتمون بداود وسليمان وبقية األقوياء منهم وهم مجيعا متفرقون
ضعفاء أمام اهلل تعاىل.
املسلمون يطلبون من النيب وصحابته أو أهل بيته.
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وبتحليل بسيط نشعر بأن كل هؤالء حيسون بأن موسى واملسيح وحممد ليسوا منفردين وليسوا بكامل القوة ولذلك
يتشبثون مبن دوهنم فلعلهم يكونوا أكثر فائدة هلم من كبارهم .لكن الذين يكتفون باهلل تعاىل فهو حسبهم ويشعرون معه وحده
بالطمأنينة الكاملة وبأهنم قد متسكوا حببل ال ريب يف قوته ومكنته.
.4

إن صاحيب بوسف قد أُدخال السجن على يد الذين يسموهنم أربابا ألن مصاحل األرباب اقتضت سجنهم

ولكن اهلل تعاىل حليم يصرب على عبيده لعلهم يرجعوا إليه فيثيبهم باحلسنى .كان اهتمامهما واضحا يف أن يُرضيا امللك الذي
يعتربانه رهبما وقد فسرا مناميهما مبا يتناسب مع رضا امللك ومها غافالن عن اهلل الواحد القهار الذي هو رهبما فعال.
هذه الغفلة مشهودة لدى بين إسرائيل اليوم ولدى أتباع املسيح كما هي لدى املسلمني .ولنعم ما قال سبحانه يف سورة
الزمر:
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ا ْشمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( )45قُلِ اللَّهُمَّ
فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( )46ولَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا
فِي األَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ الفْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ( )47وَبَدَا لَهُمْ
َسيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ( )48فَإِذَا مَسَّ اآلنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ
عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ ( ) 49قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ()50
فَأَصَابَهُمْ َسيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُالء َسيُصِيبُهُمْ َسيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ( )51أَولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء ويَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليات لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( )52قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَ ْسرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِن
رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( )53وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَ ْسلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ
ال تُنصَرُونَ ( )54وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ ال تَشْعُرُونَ ( )55أَن تَقُولَ
نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ( )56أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِنيَ
( )57أَوْ تَقُولَ حِنيَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِنيَ ( )58بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَا ْستَكْبَرْتَ
وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (.)59
.5

أضف إىل املسألة الرابعة أعاله أن اهلل باعتبار قدرته وقهره فهو ال حيتاج إىل أن يستعجل بالعذاب بل يصرب

ويعطي الفرصة مرات ومرا ت ولكن امللوك الدنيويني يستعجلون بالعذاب ألهنم ضعفاء خيافون من أن يفقدوا السيطرة على
خمالفيهم .لنتذكر املثل الشعيب املعروف الذي ميثل حالة ملوك األرض :تغدى به قبل أن يتعشى بك.
.6

لسان حال يوسف يقول :إن الذين كربوا يف عيونكم هم صنائعكم فأنتم الذين قويتموهم ليتحكموا فيكم وإال

فهم ضعفاء مثلكم ليسوا منفردين يف السلطة والقدرة وليسوا قاهرين ألحد ألهنم أمثالكم ،بشرٌ ميلكون نفس قدراتكم
ومتلكون نفس قدراهتم ولكن اهلل تعاىل قاهر للكل دون احلاجة إىل أن يستعني بكم أو بأحد عليكم.
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ويضيف يوسف:
س ْل َ
س َّم ْيت ُ ُمو َها أَنت ُ ْم َوآ َبآ ُؤكُم َّما أَ َ
ان ِإ ِن
َما تَ ْعبُدُونَ ِمن دُونِ ِه ِإالَّ أَ ْ
س َماء َ
نز َل ّللاُ ِب َها ِمن ُ
ط ٍ
اس الَ يَ ْعلَ ُمونَ ﴿.﴾40
لِل أَ َم َر أَالَّ تَ ْعبُدُواْ إِالَّ إِيَّاهُ ذَ ِلكَ ِ
ا ْل ُح ْك ُم إِالَّ ِ ِ
الدينُ ا ْلقَيِ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
يريد يوسف أن حيل مشكلة التوارث اليت خدع الشيطان هبا عباد اهلل تعاىل .فكل املتدينني وغري
املتدينني من الذين يؤمنون باهلل تعاىل يهتمون بالرتاث الذي وصلهم من آبائهم.
هكذا ينتفي دور العقل بني أهل الديانات ويصبحون فريسة للطامعني من املخادعني والضالني
املضلني.21

.7

وأخريا فإن القوي بطبيعته صاحب النظام األلوه ي الذي يتحكم يف كل الوجود ،خري للضعفاء من الذين

يستمدون منه القوة بأنه وحده اهلل تعاىل ،وبالرغم من اعرتاف الشعب املصري باهلل تعاىل ،فإنه كان يعبد غريه ،كما يعرتف
املسيحيون واليهود واملسلمون اليوم بأن اهلل تعاىل هو اخلالق الواحد ولكنهم يستعينون باألنبياء واألولياء و الصاحلني.

هناية

اهلامش .20
21

ولنبدأ ببيان خمتصر ملفهوم العبادة فإن إبليس اللعني الرجيم قد غيَّر مفهوم العبادة يف أذهان املؤمنني حتى ظن األكثرية بأن العبادة تعين

الصالة أو ما شاهبها من املمارسات العبادية املعروفة.
والواقع أن العبادة تعين اخلضوع وتتمثل غالبا يف احلب املفرط والطاعة العمياء والشكر اجلزيل.
فكل عمل من األعمال الثالثة يصل حد اخلضوع فهو عبادة باعتبار أن العابد يشعر بفقدان اإلرادة أمام املعبود وبأن عليه أن خيضع مطيعا
شاكرا حمبا.
ولذلك يصفون احيانا العشق املفرط بني املغرمني من النساء والرجال بأنه حب عبادة.
والعربة فيه أن احملب يطيع احملبوب دون تردد وال تفكري أو اهتمام بالعواقب.
والعبادات اليت نراها يف معابد الذين يتخذون األصنام وسيلة لالرتباط باهلل تعاىل هي عني العبادات اليت نراها يف املزارات املعروفة وحتى
الكثري من الزيارات اليت يقوم هبا املسلمون أمام قرب رسول اهلل عليه السالم معتربينه حيا يسمعهم ويرد عليهم ولكنهم هم الذين ال يسمعونه ،كلها
أمور ينطبق عليها مفهوم العبادة دون أدنى شك.
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وعبارة "من دون اهلل" تعين عادة ،غري اهلل تعاىل أو تعين ضد اهلل تعاىل كما قال سبحانه يف سورة البقرة:
مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَ َشدُّ حُبًّا لِّلّهِ ولَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ
جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ َشدِيدُ الْعَذَابِ ( ) 165إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ األَ ْسبَابُ ( )166وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ
أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِنيَ مِنَ النَّارِ (.)167
ولكن العبارة يف آية سورة يوسف تعين غريه سبحانه .فعُبّاد األصنام يعبدون اهلل تعاىل أحيانا ولكنهم حيبون ويفضلون اخلضوع لألصنام.
واألصنام مثل القبور ،تشري إىل ذوات مقصودة وتكون الذوات عادة من املالئكة.
وأما عجل السامري فكان يشري ويرمز إىل موسى الرسول وقد اختذوه معبودا حتى يرجع إليهم موسى .والعبادة املشرتكة بأي شكل هي يف
حقيقتها عبادة املشركني.
إن كل من يعبد غري اهلل تعاىل يظن بأن للمعبود املخضوع له يدا يف التصرف باملتغريات ،وهو خطأ.
إن املتغريات مجيعها بيد اهلل تعاىل حتى اليت نراها بيد البشر .لو ننظر يف أعماق احلركات الكربى واالحداث اليت تقع يف األرض كاحلروب
والفتوحات والصناعات الكربى واملتاجر واملباني الفاخرة واألنظمة والتشريعات املتطورة فإهنا مجيعا تسري وفق نظام تطوري واحد ولو أن هناك
أشخاصا من البشر يديرون هذه احلركات الكبرية.
فنرى هناك رقعة جغرافية حمدودة وقعت حتت سيطرة املسيحيني ومثلها حتت قيادة املسلمني ومثلها حتت النفوذ البوذي على الرغم من أن
مجيع أصحاب الديانات الكربى سعوا حني قدرهتم على حتويل كل األرض إىل عقيدهتم ليسودوا فلم يفلحوا.
نرى بأن هناك جمموعات قوية من الدول املتحدة معا ،ولكن ليس ألية جمموعة أن حتكم األرض منفردة ،بل إهنا حمتاجة لبعضها البعض ،كما
نرى يف املقابل أن أية جمموعة تتعدى حدا من القدرة والقوة والتسلط فإهنا تسقط كما سقطت احلكومات األموية والعباسية والعثمانية وكما
سقط الفرس والروم واملغول وغريهم.
أن خريات األرض موزعة توزيعا دقيقا فكل أمة يف الواقع قادرة على أن تتحكم يف دخلها على أساس الثروات الطبيعية املمنوحة هلم من
قبل قوة غيبية ولكن الشعوب تتكاسل أحيانا فيعمها الفقر أو تتصارع فيما بينها فتخسر وتفشل.
ونرى بأن القوى الكربى مع علمها وإمكاناهتا التقنية ،ختطئ كثريا وختسر كثريا مما يدل على أن املدير العام جل جالله ال يريد هلا السيطرة
الكاملة.
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لقد شرح يوسف لصاحبيه كثريا من املعاني املتعلقة بالعبادة ،ولكن اهلل تعاىل خيتصر املوضوع
بقوله:

نرى بأن هناك الكثري من األمراض والعاهات الكربى تظهر على وجه األرض فتخلق الذعر بني البشر ثم تزول دون أن نعرف يف الواقع كيف
أتت وكيف انتشرت ثم كيف زالت أو خفت خطورهتا .فهل ميكن أن نتصور بأن هذه املتغريات بيد غري اهلل تعاىل احمليط املهيمن؟.
إن البعض يعترب األولياء أقوياء ووسائط للرمحن وسادة وملوكا وخيضع حتى لرفات عظامهم وقبورهم ،ويظن بأن هلم خطرا كبريا ،والواقع
أهنم ضعفاء ال حيلة هلم .قال تعاىل يف سورة يونس:
قُلْ هَلْ مِن ُشرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ( )34قُلْ هَلْ مِن ُشرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ
اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن الَّ يَهِدِّيَ إِالَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ( )35وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِالَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ الَ
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ َشيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (.)36
إن القدماء غلوا يف بعض األشخاص فانتقل الغلو مبساعدة الشياطني إىل أبنائهم وبقي ينحدر بينهم من جيل اىل جيل ،وكلما ابتعدوا عن
حقيقة األشخاص وهم يف غمرة الغلو فإن السلبيات الطبيعية زالت من صور تلك املسميات ولكن اإلجيابيات الومهية بقيت وتألألت وتطورت
شيئا فشيئا يف عامل الظن واخليال.
ثم حتولت املسميات إىل مقدسات ال يسع املرء أن يفكر جمرد تفكري يف إمكانية الشك يف قدسيتها ،بل عليه أن يتقبلها فهي رموز األمة
وعناوين امللة وبغريها ميوت الناس وينقطع ارتباطهم مع رهبم! .واحلقيقة أن كل األشخاص من البشر ،مهما كانوا متسامني ومرتقني يف درجات
العبودية و اخللوص فهم كانوا يأكلون الطعام ويشربون وينامون ويُحدثون فيغسلون وجينبون ويغتسلون.
إهنم مجيعا ضعفاء أمام القدرات الطبيعية وأمام األمراض بنص القرآن .إهنم مجيعا ماتوا ومل يتمكنوا من دفع املوت عن أنفسهم .كل مظاهر
الضعف هذه زالت من األذهان وحلت حملها العظمة والقدرة والتفوق والسمو.
إن املوتى مجيعا أحياء عند رهبم وليسوا أحياء عندنا وهم لو كانوا مؤمنني فهم يُرزقون األمان من اخلوف ولو كانوا كافرين فاسقني فسوف
يُصيبهم اخلوف والذعر من مستقبل احلساب أمام رهبم ال غري.
ليس للموتى أن يعرفوا عنا شيئا كما ليس لنا أن نعرف عنهم شيئا وهذا معنى الربزخ الفاصل بني احلياتني الدنيوية واألخروية .وكل هذه
املفاهيم موضحة يف كتاب اهلل تعاىل.
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إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم.
ومعنى ذلك أن السري التطوري الطبيعي و احلقيقي من احلاضر إىل املستقبل قد انقلب يف أذهاهنم
وأصبح من احلاضر إىل املاضي.
كان عليهم أن يفكروا يف مقوالت اآلباء وال يتعاملون معها على اهنا حقائق ثابتة .آباؤنا وحنن وليس
حنن وآباؤنا  .فلو انتقلت املعلومة من أبي إيل وفكرت فيها ألستبني حقيقتها فإني سأجد الكثري من
السلبيات فيها ،باعتبار التطور الطبيعي ملن يلحق على من مضى.
هكذا ينتفي التقديس ونضع كل شيء يف اختيار العقل والفكر متحررين من كل قيد من املاضي.
والغريب أن الناس يرون التطور العلمي الطبيعي ويستعملون النعم اجلديدة اليت أباحها اهلل تعاىل هلم
بعد أولئك األنبياء الذين ماتوا ولكنهم يقولون بأن الذين مضوا أكثر منا علما!
لو قلت ملسلم معاصر بأنه قد يكون أعلم من أحد االنبياء يف حقل معني من حقول العلم مثال لرأيته
يرتعش خوفا وذعرا من أنه مسح لك بالتفوه مبثل هذا الكالم.
إن الناس ينسون بأن اهلل تعاىل احلي القيوم يطور الناس فلو كان انبياء اهلل تعاىل املاضني أعلم منا
فهذا يعين بأن اهلل تعاىل مل يطورنا.
إهنم ينسبون الفشل إىل اهلل تعاىل لتقديس نبيهم .ذلك ألهنم يظنون بأن آباءهم أكثر منهم علما
وفضال .ولذلك أعقب يوسف:
ما أنزل 22اهلل هبا من سلطان.

 22اإلنزال يف لغة القرآن يعين التدرج التطوري من حيز القوة واالمكان إىل حيز الفعلية .قال تعاىل يف سورة الزمر:
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ويعين ليس ألولئك أية سيطرة عليكم وليس هلم أي سلطان من اهلل تعاىل بل إنكم أنتم الذين
تفرضون هلم سلطانا وقوة.
هذه حقيقة قَلَّ من يفكر فيها مع األسف على أن من السهل فهمها.
لو ننظر إىل مراكب األقدمني يف الرب والبحر ونقارن بينها وبني مراكبنا اليت تسبح اليوم يف األجواء
بل وحتى يف الفضاء اخلارجي سنرى بكل بساطة أن نظام األلوهية مل يضع للقِدم سلطانا بل سلط اجلديد
على القديم.
وحقيقة األمر أن البشر ال ميلكون شيئا بل إهنم مملوكون بأنفسهم هلل تعاىل فكيف ننصاع حلكم
البشر وخاصة الذين ماتوا منهم؟.
ثم يوضح ذلك بأن نظام األلوهية هو الذي يسيِّر األمور وليس هناك أمر بيد البشر فيقول:
إن احلكم إال هلل.
واحلكم معناه اخلطاب الفاصل الذي مييز الذي جيب أن يكون من الذي هو كائن فعال .فالكائن
فعال قد ينطوي على ظلم وإجحاف حنتاج معه إىل معرفة احلقيقة والذي يعرف احلقيقة هو اهلل تعاىل وحده
وليس غريه.

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ األَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُ قُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ
ثَالثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ال إِلَهَ إِال هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (.)6
فاهلل تعاىل طور األنعام من حالة إىل حالة ومل ينزهلا من علو إىل أسفل كما أنه سبحانه ينزل الغيث مبعنى أن املطر يتحول من حالة اجلمود إىل
حالة السيولة بعمليات طاقوية تتم داخل الغيوم حتى جتذبه األرض وليس هناك حبر من املياه يف السماء فينهمر منها حينما يفتح اهلل تعاىل
صمامات البحار السماوية مثال .فحينما يستعمل اإلنزال فهو يتضمن معنى التطور بصورة طبيعية.

هناية اهلامش 22
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ذلك ألن معرفة الذي جيب أن يكون حتتاج إىل معرفة الكائنات وإمكاناهتا ومعرفة املتغريات
ومداها وكلها واضحة هلل تعاىل ألنه هو وحده الذي يقدر كلَ شيء ويقضي مبا يشاء أو مبا يريد.
واحملتاج بطبيعته خيضع للمنعم ويلوذ به عند الشدائد .ومن رمحة اهلل تعاىل أن يهدي املختارين من
عبيده ليلتمسوا احلق من مصدره ولذلك قال يوسف متابعا:
أمر أال تعبدوا إال إياه.
هذا األمر بالنسبة لنا حنن البشر أمر تشريعي ليعلمنا الطريق الصحيح ملعرفة احلقيقة ولكسب
اهلدى ثم لنجين ما هو مقدر لنا من نعم اهلل تعاىل.23

23

ملزيد من التوضيح :فإن الكائنات برمتها خاضعة لوجه القدوس جل جالله وحنن حنتاج كثريا إىل هذه الكائنات فلو أننا خضعنا بإرادتنا

ملن ختضع له الكائنات مجيعها فإننا نقع يف الطريق الواضح املوصل إىل اهلدف الذي نتوخاه .ولكننا لو سعينا لنفس اهلدف من طريق أخرى
فقد نضل وقد ال نصل أو تطول بنا الطريق.
أما قولنا بأنه أمر تشريعي فباعتبار العبادة اليت متثل اخلضوع االختياري ولذلك أمرنا أن نأتي هبا مبحض إرادتنا .أما الكائنات غري املدركة
أو املدركة غري املختارة فهي مجيعها خاضعة لوجهه سبحانه جربا وفاقدة لإلرادة أمام حكم اجلبار العظيم جل جالله.
وليكن واضحا أيضا أن املالئكة املكرمني ال يعبدون اهلل تعاىل بل يسجدون له؛ وأما قوله تعاىل بأهنم:
ال يستكربون عن عبادته
فهو ليس باعتبار الفعلية بل باعتبار القوة .ذلك ألن اهلل تعاىل قادر على أن يعطيهم اخليار إن شاء فيصريون مالئكة ميشون على األرض
مثال .واآلية واضحة يف حصر العبادة واخلضوع بالذات اإلهلية .ذلك ألن اخلضوع ال جيوز ملن هو مثلك.
وكل الكائنات املخلوقة ممكنة يف ذواهت ا ويف أعماهلا إال اهلل تعاىل الواجب يف ذاته والذي ال ميكن لشيء أن يتخطى أمره سبحانه وتعاىل.
والكائنات برمتها مدينة له بأنه خلقها وميدها مبقومات الوجود واحلياة إن كانت من ذوات احلياة بشقيها الطاقوي والنباتي.
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وحتى يعطي يوسف لصاحبيه املعنى الدقيق ألسباب اخلضوع االختياري فإنه أردف قائال:
ذلك الدين القيم.
وحتى نعرف املعنى الدقيق للدين القيم فإننا سنحاول معرفة صفة القيم بداية فنمر على كل اآليات
اليت ذكر اهلل تعاىل فيها تلك الصفة وهي مثان آيات مع هذه اآلية .هي األنعام  161والتوبة  36والكهف 2
والروم  43 ،30والبينة  3و .5وسنجد ان ملخص املعنى الذي تدور حوله عبارة "الدين القيم" هو الدين
التوحيدي اخلالص من الشرك.24
 24عند حتليل هذه القضية جند التايل:
آيتا سورة الروم وردتا بعد ذكر دقة اهلل تعاىل يف صناعة خملوقاته فأمر نبيه باعتباره أسوة حسنة لصحابته أن يوجه وجهه طرف نظام الكون
الدقيق واخلايل من العيوب ساعيا الستعمال قوة اإلرادة عنده يف مسايرة كل النظام الشمويل الدقيق فال خيالف نظام األلوهية وينجو من املساءلة
يوم احلساب.
ذلك ليعلمنا بأن اإلسالم هو دين الطبيعة املرشد لنا حنو كيفية السري مع بقية الكائنات اليت هي خاضعة بطبيعتها لرهبا لنخضع بإرادتنا
للذات القدسية فنكسب رضاه سبحانه .ومها:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ ( )30مُنِيبِنيَ إِلَيْهِ
وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّالةَ وَال تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِنيَ ( )31مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا ِشيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ( )32وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ
دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِنيَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ( )33لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُ مْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( )34أَمْ أَنزَلْنَا
عَلَيْهِمْ ُسلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ( ) 35وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ َسيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ
( ) 36أَولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء ويَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ َآليَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( )37فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِنيَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ
خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ) 38وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَال يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ( )39اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَ قَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن ُشرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن َشيْءٍ
ُسبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ( ) 40ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( )41قُلْ
ِسريُوا فِي األَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِنيَ ( )42فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ ال مَرَدَّ لَهُ مِنَ
اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (.)43
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وقد منعنا اهلل تعاىل يف اآليات الوسطى أن نكون من أتباع املذاهب الدينية واعترب من ابتدعوها مشركني ألهنم فرقوا دين اهلل تعاىل وهو
واحد ال ميكن تفريقه ألنه منبثق من الواحد الذي خلق الكون املهيب ليستمر يف احلياة والبقاء والعطاء طيلة باليني السنني دون أن ينهار إال
ضمن شروط نظامه وقوانينه الطبيعية.
وأمره يف كلتا اآليتني للنيب باعتباره أقدر من غريه على أن يكون أسوة حسنة لصحابته واآليات االستداللية موجهة جلميع الناس .وقد ضرب
اهلل تعاىل بالربا مثال ليذكرنا بأننا ال منلك ما بأيدينا ،فعلينا أن نطيع ربنا املالك إن أردنا كسب رضوانه .وإال فنحن اخلاسرون.
ويف كل اآليات مينع من إشراك أي خملوق يف اخلضوع له باعتبا ر أن اخللق عاجز وجاهل حبقائق األشياء كائنا من كانوا .فال يستحق أحد أن
يُخضَع له حبا وشكرا وطاعة غري القدوس وحده .وطاعة رسوله عبادة له يف الواقع باعتبار أن الرسول ساعي بريد ال ميلك شيئا وال يدعو
لنفسه أبدا بل هو قانت لربه .عليه وعلى مجيع رسل ربنا الصالة والسالم.
وعلى أساس ما تقدم فان اهلل تعاىل ال يفوض من صالحياته شيئا إىل بعض عباده إطالقا إذ ال والية تكوينية ألحد يف هذا الكون إال هلل
وحده.
وهناك آيتان تتحدثان عن القرآن الكريم وأنه هو أو سوره كتب قيمة .األوىل ما افتتح به سورة الكهف:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّ ذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ولَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ( ) 1قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا َشدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِنيَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (.)2
فـ (القيم) هناك وصف للقرآن باعتباره نذيراً ومن شأن النذير أن يكون دقيقا وواضحا حتى يتمكن املنذَرون من اتباعه لينجوا من تبعات
اإلنذار من رهبم .إذ أن (القيم) يف مستهل اآلية الثانية يعين املستقيم اخلايل من أي اعوجاج .والثانية يف سورة البينة هكذا:
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِنيَ مُنفَكِّنيَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ( )1رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ( )2فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ()3
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِالّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (.)4
فالبي نة يف اآليات األربعة تدل على كتب السماء وتفرق أهل الكتاب ليس نتيجة لنزول البينة ولكن اهلل تعاىل بصدد بيان املسؤولية اليت تكون
بعد استالم اإلنذار ،ال سيما اإلنذار الكتابي.
وإن تفرقهم بعد نزول الكتب إثم واضح سيُسألون عنه .فاهلل تعاىل يريد أن يبلغنا بأن كتبه واضحة تدعو إىل صراط مستقيم غري ذي عوج
لتكون حجة علينا يوم احلساب العظيم أمام وجهه الكريم .والقرآن هو رسالة من اهلل تعاىل.
ثم نفكر يف آية سورة التوبة:
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إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ َشهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَ ات وَاألَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَالَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ
أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِنيَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِنيَ (.)36
إهنا تعترب نظام األشهر االثين عشر لتكميل السنة أو تقسيمها مسألة طبيعية تتناسب مع خلق السماوات واألرض .إن اهلل تعاىل وضع هذه
احلقيقة يف برنامج اخللق يوم بدأ التكوين األساسي خللق الكرات الغازية املهيمنة واملمتدة وخلق الكرات الصلبة املعدة الستضافة خلقه.
كما أنه اعترب يف نظامه حاجة كل إن سان إىل أربعة أشهر من الراحة عن كل حرب وخصام حتى ال يفقد توازنه بني النفس واجلسم .وأوصى
الصحابة أال يبدأوا بقتال املشركني ومييزوا بينهم فيقاتلوا الذين يقاتلوهنم دون غريهم .ذلك طلبا للمزيد من السالم وابتعادا عن احلروب جهد
اإلمكان.
هكذا يستقيم دينهم ويتخلص من تدخل األهواء والرغبات الشخصية واالنتقامية ليكون كل شيء خالصا لوجه اهلل تعاىل .بقيت آيتان مها
آية األنعام:
قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ ( )161قُلْ إِنَّ صَالَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ ( )162الَ َشرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِنيَ ( )163قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ َشيْءٍ وَالَ تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ عَلَ يْهَا وَالَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ( )164وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالَئِفَ األَرْضِ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ َسرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ()165
وهي أول آية يف القرآن انطوت على مفهوم الدين القيم مشروحا بكل وضوح ،واآلية تعقب األمثال الطيبة لتلك احلقيقة القرآنية .واآلية التالية
وهي يف سورة البينة وهي متثل آخر آية تتحدث عن الدين القيم:
وَمَا أُمِرُوا إِالّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِنيَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّالةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (.)5
ونالحظ أن احلديث تكميل ملا سبق ونقلناه وقرأناه معا عن أهل الكتاب فهم أُمروا بالعبادة املخلصة هلل تعاىل .أمروا بأن خيلصوا دينهم هلل
وحده وال يلتفتوا إىل الناس أبدا وهو معنى احلنيف الذي مييل عن الناس .فكل إنسان جيب أن يشق طريقه بنفسه إىل اهلل تعاىل مبا يتناسب مع
إمكاناته ومعلوماته تاركا أمته وتراثه واخللق أمجعني وراء ظهره.
لقد أرسل اهلل تعاىل كتبا إىل الناس لئال يكون هلم حجة بعد أن جاءهتم رسلهم بكتبهم من رهبم .وأما إضافة الدين إىل (القيمة) فهي حتتاج
فعال إىل موضوع لتكون وصفا له .فال ميكن أن تكون (القيمة) وصفا للدين ألن الصفة من التوابع ومل تتكامل شروط التبعية يف اجلملة .وقد ظن
البعض أن احلديث يف اآليات عن األمة اإلسالمية فهي املقصودة ويصري املعنى كما قالوا :دين األمة القيمة.
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إذن ميكننا أن نوضح معنى كالم يوسف بأن عدم الشرك بأي شكل هو الدين القيم املوصل إىل اهلل
تعاىل والذي ينهج من يسري فيه طريقا مستقيما ال عوج فيه .ولنحلل كالم يوسف على ضوء ما عرفنا من
معنى تقرييب للدين القيم .تقول اآلية من سورة يوسف:
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِالَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِالَّ لِلّهِ
أَمَرَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يَعْلَمُونَ (.)40

وال أدري كيف تكون األمة قيمة على دينها؟ .ويف نظري أن (القيمة) هنا تعود إىل الكتب املذكورة يف اآلية الثالثة وهي كتب القرآن.
فالقرآن ميثل جمموعة من الكتب اليت تدل كل منها على االستقامة وعدم االعوجاج يف كتاب السماء .فهي تعين دين الكتب القيمة .فكل الكتب
القدمي ة واحلديثة تأمر الناس بأن يرتكوا الشرك ويعودوا إىل رهبم وخيلصوا عملهم له وال يشركوا برهبم أحدا من خلقه سواء كانوا رسال وأنبياء أو
مالئكة أو غريهم.
وملة إبراهيم هي امللة اليت يعود إليها كل من جاء بعده من األنبياء والناس ألنه ضرب أعلى مثل لالستعداد للتضحية يف سبيل ربه فرتك كل
شيء ألجل اهلل تعاىل .ولذلك فهو متبوع كل األنبياء وكلهم مبن فيهم نبينا يفتخرون بأهنم أتباع إبراهيم.
من هذا البحث املختصر ميكننا معرفة الدين القيم بأنه هو عني الصراط املستقيم من حيث املصداق واهنما خيتلفان من حيث املفهوم
فقط .فالصراط املست قيم التشريعي للخلق يشري إىل السبيل املوصل حقيقة إىل اهلل تعاىل ليقع املؤمن ضمن احلركة العامة اجلربية للممكنات ولكن
باختياره ليكسب اجلزاء ويستحق الرضوان .ولكن املفهوم خمتلف ،حيث أن الدين هو القانون الثابت الذي ال يتغري ،والطريق أو الصراط هو
املنهج وهو ثابت ال تتغري أصوله باعتبار استقامته أيضا .فاملنهج أو الطريق الصحيح جيب أن يكون موصال للهدف الذي ينشده الدين أو
الدستور األساسي .فدين املؤمنني هو أال يشركوا يف أهدافهم إضافة إىل تطلعاهتم ،وطريقُهم هو العبادة املخلصة لرهبم وعدم الشرك به يف كل
أفعاهلم وأفكارهم.
إن ملة إبراهيم هو التفسري الفعلي ملنهج العبادة اليت توصلنا إىل الرضوان .فالكون يسري ضمن نظام قيم ال خلل فيه وال عوج والكتب
السماوية أنزهلا رهبا متناسبة ومتناسقة مع كل الكون ليساعدنا على اتباع قوانينه الطبيعية يف الطبيعة ،والدين القيم هو التشريع الذي يوصل
م تبعيه حتما إىل مسايرة كل النظام الكوني الذي نسميه نظام األلوهية الشامل حتى ال خيسروا وال يضيعوا وال يدخلوا النار.

هناية اهلامش

.24
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عدم اخلضوع لغري اهلل تعاىل هو الدين القيم والزمه اخلضوع هلل تعاىل .فال نكتفي بعدم عبادة الغري
بل نعبده ألنه سبحانه جدير بأن يُعبد وعبادته دليل على سالمة نفوسنا وبيان النصياعنا النفسي للحقيقة
املطلقة.
فالدين هنا هو األصل األساسي الذي جيب أن نراعيه يف كل مناهجنا وهو عدم الشرك باهلل تعاىل
واخلضوع له .فكل مناهجنا توضع على أساس اتباع قوانني األلوهية اليت ال مناص منها حقيقة ومن خيالفها
خيسر الدنيا كما خيسر اآلخرة.
ولكن أكثر الناس ال يعلمون:
كلمة (الناس) تشمل عامة الناس وخاصتهم .فالناس ال تعين العامة بدون اخلاصة ولذلك فكلمة
الناس تشمل كل اجملموعات البشرية بعلمائها وعماهلا وجتارها وكذلك ملوكها ورعاياها أو ناشطيها
وكساالها أو نسائها ورجاهلا أو كبارها وصغارها.25

25

بالطبع أن هناك بعض الناس يعلمون ولكن أكثرهم ال يعلمون فكيف نعرف أفراد هذين القسمني من حيث العلم واجلهل؟ ولنعلم أن

حكا ية اآلية الكرمية ال متثل األصول والكليات العلمية الكربى اليت حتيط بكل احلقائق بل حكايتُها حكاية املفاهيم العامة األساسية اليت ميكن
لكل إنسان أن يعلمها ولكنه ال يعلمها.
فلو كان املقصود هو احلقائق العلمية لكان ممكنا أن يقطع أي جدل بأن يقول :ولكن أكثر العلما ء ال يعلمون .ذلك لوجود بعض اجملموعات
البشرية اليت ال ختضع لغري اهلل تعاىل وهي تضم العلماء واحلكماء والعمال والتجار واملهنيني والعسكر والضعفاء والشباب والشيوخ مجيعا وكل
أصناف البشر تقريبا كما كان عليه صحابة موسى وعيسى وحممد .فبني الصحابة أناس عاديون من حيث العلم والشهرة والذكاء ولكنهم مل
يكونوا ليعبدوا غري اهلل تعاىل يف حضور الرسول إال أن ينكشف أمرهم.
فالذين يقعون ضمن أكثر الناس وهم الذين ال يعلمون ،فإن كل جمموعة منهم متثل شرحية كاملة من األمة .هذه الشرحية متثل العلماء
واملوجهني وامللوك وكبار املدراء والعسك ريني وأصحاب املصانع واملتاجر والقوى العاملة وكذلك الرياضيني واحلرفيني واملذيعني والطباخني
وغريهم من مكمالت األمة بدون الرسول .نقول ذلك ألن األمة يف القرآن تعين هذه اجملموعة املتكاملة مع الرسول وإال فهي قرن وليست أمة.

منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

159

يوسف أيها الصديق

وبعد أن أدى يوسف رسالته وأكمل دعوته إىل النجاة من الضالل كأخ هلما عزيز عليه ما يراه فيهما
من ضالل واضح وابتعاد عما وراء الطبيعة جل جالله وجهل حبقيقة الربوبية و األلوهية بدأ بالكشف عما
يراه مناسبا من تفسريه الصحيح للمنامني .قال يوسف:
ب فَتَأْ ُك ُل ال َّ
ط ْي ُر ِمن
س ِقي َربَّهُ َخ ْم ًرا َوأَ َّما اآل َخ ُر فَيُ ْ
ص ِ
يَا َ
ِجْن أَ َّما أَ َح ُد ُك َما فَيَ ْ
صلَ ُ
احبَي ِ الس ِ
ان ﴿.﴾41
َّرأْ ِ
س ِه قُ ِض َي األَ ْم ُر الَّذِي ِفي ِه تَ ْ
ستَ ْف ِت َي ِ

قال يف بيان تأويله ملا رآه األول منهما بأنه يسقي ربه مخرا .لكنه خاطبهما معا بقوله أما أحدكما

ليخفف على الثاني اخلرب املفجع عن موته صلبا احتماال.
إنه أيضا اعترب املنامني مكملني لبعضهما ولكنه كان أكثر دقة من صاحبيه بالضرورة.
من الواضح أن األول كان يظن يف حلمه تفسريا أكثر إيرادا له و إذا به سيعود احتماال إىل نفس
عمله األول .ال ميكن أن يسقي امللك وهو الرجل األول يف أعظم دولة يف االرض ،اخلمرَ إن مل يكن ذو خربة
بالسقاية.
لعله استاء كثريا حينما خيب السجني الذي يتجلى منه العلم واإلميان ظنه يف تفسري حلمه
فاضطرب أمله يف املستقبل احتماال .إنه ال يعرف بعد ما سيحل بصديقه صاحب الرؤيا الثانية.

فالتعبري القرآني هذا يف مثل هذه اآلية ال ميكن أن يُطلق على اجلاهلني من جمموعة متكاملة بل على كل اجملموعة.
إن احلديث يدور مدار التصرفات العادية كالصالة والصيام الصحيحة أو غري الصحيحة فلم يقل اهلل تعاىل ولكن أكثر الناس ال يتعلمون ومل
يقل ال يفهمون بل قال ال يعلمون .وحديث يوسف مع اثنني من خدم ال قصور وهم عامة الناس العاديني .فالعلم املناسب هلم هو جمرد فهم أال
خيضع لغري اهلل تعاىل ويعبد اهلل وحده .هذا علم سهل املنال ولكن الذين نراهم ال يعلمون هذا العلم فهم ال يريدون أن يعلموا بل يريدون أن ال
خيرجوا من مستنقع الرتاث الننت الذي أصبح ماؤه غورا ومل تظهر إال شوائبه العفنة .هناية اهلامش .25
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وبعد ذلك وضح يوسف رأيه يف الرؤيا الثانية خماطبا إيامها بلفظ الغائب أيضا .قال هلما بأن
اآلخر دون أن ينظر إليه احتماال ،فيُصلب فتأكل الطري من رأسه.
كان كال منامي هما ال حيمالن نتيجة إجيابية هلما .فاألول يسقي غريه اخلمر ال نفسه والثاني ال يقوم
بأي عمل بل يرى طيورا تأكل من اخلبز الذي حيمله فوق رأسه .فليس هناك يف املنام أي إشارة إىل أن أيا
منهما يكسب شيئا ،والثاني يتناقص ما حيمله على رأسه.
وال ميكن للطري أن تأكل من رأس اإلنسان إال إذا كان ميتا ألنه خياف االقرتاب من البشر.
هذان مها املنامان وقد فسرمها يوسف تفسريا غري الذي ظناه برأيي والعلم عند اهلل تعاىل.
وأما األمر الذي فيه يستفتيان وهو اتفاق رؤية شخصني ملنامني أحدمها شراب واآلخر طعام ،فإن
يوسف يضمر شيئا آخر ال يريد أن يوضحه هلما وهو توافق دخوله هو السجن معهما ورؤيتهما ملنامني
يوحيان إليه مبا خيصه هو دوهنما.
رأى يوسف بأن الواقعة ليست صدفة بل مقصودة يريد ربه أن يبعث له برسالة مؤداها أن خالصه
من السجن سيكون على يد هذا السجني بعد أن يستعيد شيئا من حريته.
إهنما فتيان وهذا يعين بأهنما عبدان ولكن العبودية ليست سجنا مينع عنهما التحرك إال أن منزهلما
اجلديد مسور جبدران ال ميكنهما اخرتاقها.
كان هذا املنام كافيا ليشعر يوسف بأنه ليس بتلك العظمة اليت يشعر هبا .إن حفيد إبراهيم
وإسحاق وابن يعقوب أرسله بنو أبيه إىل غيابت اجلب واستغلته السيارة بضاعة وباعوه فعال ،ثم أصبح
عبدا لدى سيدة قصر العزيز ثم أدخل السجن وهو يشعر اآلن بأن جناته ستكون على يد عبد ضعيف!
إن صانع بين إسرائيل يعاني من نقاط ضعف نفسية وال ميكنه أن يستلم النبوة قبل أن مير بعالج قاس ليشفى
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من مرض اخليالء الذي أصيب به .أين ذلك العلم الكبري الذي ينطوي عليه ليمنع عنه الكربياء ويعيد إليه
رشده؟
هذه هي طبيعة بين إسرائيل فهم دائما يسمون أنفسهم بين إسرائيل وال يقولون بأننا أهل األوطان
اليت ينتسب إليها غريهم من القرون واألمم البشرية .لقد مات إسرائيل قبل أربعة آالف سنة وال زالوا
يفتخرون بأهنم أبناؤه.
ولو تسأل من تعلّم منهم ،عن اإلميان والصدق فسيقول لك بأهنما وحدمها من معايري الفوز أمام اهلل
تعاىل ولكنه ال ميكن أن يتصور بأنه هو أيضا مطالب هبما للفوز أمام اهلل .إنه يتخيل بأنه مميز عن غريه ألنه
من بين إسرائيل الذي أصبح يف ذمة اهلل منذ قرون وينسى بأنه عبد هلل احلي القيوم وحري به أن يفتخر بربه
ال جبده األعلى الذي ال حراك فيه وال صوت له.
لننظر إىل يوسف كيف ينطق مبا هو صحيح وميارس ما هو غلط .إنه يعلم بأن الصدفة ليست
صدفة إال من خالل كوننا ال نعرف أسباب توافق األسباب فنظن بأهنا وقعت صدفة .فلو مل يكن يوسف
يتذكر منامه ويوفق بينه وبني منامي صاحبيه يف السجن لقال يف وصف األمر الذي فيه يستفتيان بأنه من
قضاء اهلل تعاىل .وتعين هذه اجلملة بأن ما حصل هلما أكثر من القدر.
حنن نسمي تصادم سيارتني صدفة ألهنا ميكن أن تكون كذلك باعتبار أن السيارات اليت تسري يف
الشوارع تتجاوز املاليني فيمكن أن تصطدم اثنتان بالصدفة .لكننا ال ميكن أن نتحدث هبذه الطريقة عن
الرؤى اليت هي قليلة.
يف السجن ثالثة أشخاص وقد رأى اثنان منهما منامني يف وقت واحد ومها فعال يكمالن بعضهما
البعض فاألمر أكثر من صدفة حتى يف املنطق غري العلمي البعيد عن معرفة إدارة اخلالق العزيز لكل حركات
الكون ومَن فيه.
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حنن اليوم بعدهم بآالف السنيني ال نرى قصة شبيهة برؤيا هذين السجينني فكيف ننسب أمرمها
إىل الصدفة.
ولذلك قال يوسف بكل ثقة أن أمرمها تابع لقضاء اهلل تعاىل مبعنى أنه جتاوز التقدير فأصبحت
النتيجة اليت ينتظرها يوسف من هذا التوافق حمتوما وهو جناته على يد ذلك الفتى السجني.
لكن قول يوسف ذلك ال يعين بأن كال املنامني سيتحققان .إنه نظر إىل القضية من زاويته هو وليس
من زاويتهما حينما قال قضي األمر فاحتماالت املفسرين ليست يف حملها لنقع يف مأزق علم يوسف للغيب
الذي ال يتفق مع العقل إذ أن الغيب خاص باهلل تعاىل.26

 26ليس يف اآلية أية إشارة إىل أن اهلل تعاىل أوحى إىل يوسف وليس مسألة إعدام الشخص الثاني ذي أمهية بالنسبة ليوسف ليؤكد هلما
بأنه سيُعدم .الدليل الوحيد لنا بالنسبة ملوت الثاني هو قوله تعاىل عن السجني األول بأنه الذي جنا منهما فعال فهو يعين بأن الثاني مل ينج .وحتى
نعرف معنى القضاء وكيفيته ال بد أن نقوم ببحث بسيط فيما يلي:
قضاء اهلل تعاىل:
نستشهد بآيتني من سورة البقرة بداية لفتح باب موضوع القضاء .قال تعاىل يف سورة البقرة:
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (.)117
وقال تعاىل يف سورة املائدة:
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء ولَيَزِيدَنَّ كَثِريًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ ويَسْعَوْنَ فِي األَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ الَ يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ (.)64
اآلية األوىل توضح إرادة رب العاملني القوية القاهرة اليت غريت املسرية النظامية خللق اإلنسان إىل مسرية غري عادية خللق املسيح بإرادة جازمة
مقضية سوف حتصل وقد حصلت فعال وجاء املسيح.
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وأما الثانية فهي للرد على ما قاله اليهود بأن ا هلل تعاىل يعمل ضمن نظام مشويل ال ميكن إيقافه فكيف يتأتى له سبحانه أن يغري منطا طبيعيا
مبعنى العادة ال مبعنى قوانني الطبيعة.
هناك قوانني إهلية سار عليها اليهود فكسبوا ما كسبوا حتى وقع جل املال اليوم بأيديهم فكيف هلل تعاىل أن يوقف املسرية العادية فيمنح
أشخا صا آخرين خالفا إلرادة أصحاب املال إن كان حديثهم عن املال؟ فريد عليهم سبحانه بأن يداه مبسوطتان.
هذا يعين بأن القوانني اليت نسري عليها واليت أقرها اهلل تعاىل نفسه ال ميكن أن حتول دون أن يقدر اهلل تعاىل أمرا آخر لتحقيق نتائج معاكسة
للعادة اليت يسري عليها الب شر .وكيف يكون ذلك؟ فنحتاج إىل حبث آخر هو البحث عن القدر لنتعرف على جماالت قضاء اهلل تعاىل .وسوف
نسعى الختصار حبث القدر جهد اإلمكان فيما يلي.
القدر:
لننظر إىل تدبريات اإلنسان نفسه وإىل كيفية تعامله مع اإلمكانات املتاحة ،فسنرى البشر بعكس احليوانات يسعون لكسب الثروة والغنى
وجلمع األموال وما أمكن من الثمرات وكذلك املواد املختلفة للبناء والصناعة والكساء واخلدمات العامة.
ومبجرد ما أن يفتح العاقل احلصيف عينيه على احلياة سيشعر بأنه حيتاج إىل أن يسعى لكسب املزيد من املقومات وإىل ختزينها بصورة
صحيحة ليستفيد منها ع ند احلاجة .ذلك ألنه كبشر مدرك يشعر بأن احلياة ال تسري وفق منط واحد فهناك الفقر واملرض واملزيد من األوالد
واألعداء والشهوات وبقية الضروريات واملرافق العامة واخلاصة ،وهذه االمور كلها سوف تضغط عليه بشكل أو بآخر فيجب أن يكون مستعدا
للمواجهة بأعلى درجات االستعداد وبأقل قدر من التعب واخلسارة.
من هذا املنطلق أوجد اإلنسان لنفسه قوانني علمية انتهت إىل التنبؤ باحلاجات املستقبلية وإىل وضع األهداف لكل مرفق من مرافق احلياة
ووضع املناهج املختلفة للوصول إىل تلك األهداف بأقل التكاليف واخلسائر.
ومبا أن الطبيعة وحركاهتا ليست بيد اإلنسان فإنه من واقع خرباته وخربات كل الذين مضوا والذين يعيشون يف خمتلف أماكن األرض ،يتوسع
يف االستعداد للمواجهة مع الضغوط الطبيعية اليت تفوق قدرته .وقد وضع البشر لتلك املواجهة املزيد من اإلعدادات الضرورية أو االحتمالية
ولو كان االحتمال ضئيال ،ومع ذلك فإنه يسعى لكسب املزيد من األمان مستفيدا مما أوتي من قوة وإمكانات.
ولننتقل اآلن بأفكارنا وعقولنا إىل خالق الكون وإىل قرار رب لعاملني بأن يبدأ باخللق .يكفينا ما ذكره لنا يف القرآن الكريم من تدبريات مهد
هلا العزيز احلكيم قبل أن يبدأ باخللق .أراد سبحانه أن خيلق كائنات مدركة تستفيد من نعمه املادية فيكرمها باستحقاق متشيا مع قانون العدالة
الذي يهتم سبحانه به.
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هؤالء ميكنهم أن يتعرفوا كثريا على اهلل تعاىل الذي كان موجودا دون أن يكون هناك من يعرفه .والذين فكروا يف أنه تعاىل ال ميكن أن
نتصوره بدون تصور اخللق ألن اخلالقية من معاني الذات القدسية ف يكون اخلالق ناقصا بال خلق ،ولذلك فاخللق مساوق للخالق وقديم مثله
ولكنه يف رتبة تالية باعتبار اإلمكان ،فهم خمطئون .لعل الفالسفة املشائني وعلى رأسهم املعلم أرسطو يف مقدمة هؤالء العلماء واملفكرين.
لكنهم أخطأوا ألننا بكل بساطة نرى بأن اهلل تعاىل كان قادرا على أن يوجدنا قبل آالف السنني ولكنه تأخر يف حتقيق فعلية قدرته تلك.
ذلك يعين بأنه سبحانه ال يقوم بتفعيل كل قدراته بصورة دائمة ويكتفي بأن يكون خالقا هلذه اجلزئيات بالقوة .إنه خالق بالقوة ولكنه خيلق بالفعل
ضمن نظام زمين مربمج .وقد أقر سبحانه ذلك يف سورة الرمحن:
يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي َشأْنٍ (.)29
فتغيري شأنه سبحانه بأن يُفعِّل بعض ما هو قادر عليه متى ما شاء أو أراد .ذلك يعين أن شأن خلقه يتغري يف الواقع وليس شأنه سبحانه
الذي ال يطرأ عليه أي تغيري .ولكن تغيري شأن اخللق من وط بتغيري إرادة اهلل تعاىل بالنسبة خللقه وليس ذلك مؤثرا يف الذات القدسية إطالقا.
مدبر عظيم بقدرات تفوق اخليال ال ميكن أن خيلق شيئا دون أن يدبر كل ما ميكن أن يطرأ عليه من تبديالت باعتبار إمكانية كل اخللق
طبعا .ولو أراد اجلبار العظيم أن مينح بعض خلقه اإلرادة فإنه يفسح لنفسه اجملال للمواجهة مع ما يقوم به ذلك املختار غري احلكيم والفقري احملتاج
إىل املزيد من املقومات فيما إذا مسحت له نفسه بالظلم الفاحش املؤثر يف نظام ربه.
كما أنه سبحانه يقدر له ولغريه كل ما حيتاجون إليه لالستمرار يف احلياة والعيش .لنضرب مثال لألمر الثاني قبل األول .قال تعاىل يف سورة
املؤمنون:
ولَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ َسبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِنيَ ( ) 17وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَ ْسكَنَّاهُ فِي األرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ
لَقَادِرُونَ (.)18
أنظر إىل اآلية الكرمية اليت توضح تدبري ربك قبل أن خيلقك .لقد وضع جمموعة كبرية من طرق التفاعالت الكونية خللق السماوات واألرض
ليتيح لرهبا اختيار ما يريده لتفعيل كل نوع من أنواع خلقه.
ثم إنه سبحانه مل يكن غافال عن البشر الضعيف واحليوانات اليت سيحتاج اإلنسا ن إليها وكذلك النباتات وبقية حوائج هذا اخللق املستهدف
فقدر هلا مقدارا معقوال من املياه لتتحرك مع الغازات اليت انفصلت عن الشمس حني خلق األرض .فصنع اهلل تعاىل األرض من الغازات املختلفة
مع املياه املقدرة حلياة اخللق النباتي ثم احليواني.
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مل يكن املدبر العظيم غافال عن اخللق من قبل خلق األرض .بالطبع أن هناك تدبريات سابقة حني خلق الشمس ال حنتاج لذكرها هنا ولكنها
مذكورة يف الكتاب السماوي العظيم.
واآلن لنمعن أكثر يف تدبري احلي القيوم املذكور أعاله .لقد ترك سبحانه اجملال مفتوحا لنفسه ملنع املاء عن خلقه إن شاء .فقال عز من قائل
يف هناية اآلية:
وإنا على ذهاب به لقادرون.
إنه لتدبري مهيب ويف منتهى الدقة جل جالله.
لنفكر كيف يواجه رب العاملني عبيده الذين ينشطون بفعالية ضد نظامه والذين ميكن أن يؤثروا يف برناجمه ملستقبل اإلنسان .لنعد إىل الوراء،
إىل ما قبل أربعة آالف سنة.
هناك توسعت املالحة البحرية فتعرفت طبقة من كبار جتار البحار -ولعلهم الفينيقيون -على طريقة خطرية من التمتع اجلنسي الذي يقطع
السبيل على تكاثر البشر .ذلك هو إتيان املثيل ،وقبل أن يتمكن البشر من السيطرة على كل مشاكله.
كان جيب فعل شيء من قبل القدوس ويقطع دابر هذه الفئة اخلطرية اليت يتنقل أفرادها عن طريق البحر إىل كل مكان فينتشر هذا االحنراف
النفسي يف كل املعمورة.
لننظر إىل النظام األلوهي كيف يتعامل مع كل القضايا وكيف يُعدُّ الكثري من اإلمكانات للمواجهة مع خمتلف االحتماالت منذ خلق األرض.
يريد اهلل تعاىل أن يق ضي على هذه الفئة اخلطرية اليت أسرفت يف اتباع الشياطني حتى تركت االرتباط مع اجلنس اآلخر بالكامل.
لقد تعرفت أيضا نساؤهم على نسائهم فأصبح الرجال يف واد والنساء يف واد آخر .أرسل إليهم لوط ليتزوج من بينهم فيصري عضوا يف ذلك
اجملتمع الفاسد .بدأ لوط مباشرة بعد اس تالم النبوة مبزاولة مهام الرسالة .لعلنا نفكر يف أنه استلم الرسالة مباشرة بعد التعرف على العلم النبوي
للضرورة الوقتية .بقي سنوات بل عقود ينصحهم حتى كربت بناته ووصلن سن الزواج.
ال نريد أن نتوسع يف قصة لوط وقومه وال نريد أن نتعدى املزيد .وصلت النصائح أو موعد الوعظ إىل هنايته وبدأ موعد العقاب باالقرتاب.
العقاب جيب أن يكون شامال حبيث يقضي على كل الفئة اخلطرية ليُزالوا عن بكرة أبيهم فال تنتشر عاداهتم بني الباقني ويصريوا عربة لغريهم.
جاءت املالئكة هبيئات بشرية ترتاءى لقوم لوط بصورة شبان .هرع أقارب زوجة لوط احتماال إىل منزل لوط طلبا للشبان القادمني وهم ال
يعلمون ما ينتظرهم .أخذهتم املالئكة باجلرم املشهود وأخربوا لوط وأوالده برسالة رهبم وأمروهم باخلروج يف منتصف الليل دون أن يهتموا
بغريهم فهم املؤمنون وحدهم يف ذلك البلد.
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فالذي قاله يوسف تعبري ملا عرفه بعلمه وليس إخبارا بالغيب .ونفسر كالمه عليه السالم كالتايل.
قلنا يف بداية حماورة يوسف مع صاحبيه يف السجن أهنما مل يسأاله عن تأويل املنامني بل سأاله عن
مسألة أو أمر االرتباط بينهما يف ليلة واحدة ويف مكان واحد.

كانت األعاصري الشديدة بانتظارهم يف السماء .لقد قدر اهلل تعاىل أن تكون العواصف مصحوبة بالصيحات الشديدة ومحلت العواصف
حبجارة صغرية حادة مقدرة من اهلل تعاىل يف مكان ما من األرض .هذا ما تنبؤنا به اآليات التالية :قال تعاىل يف سورة الذاريات:
لِنُرْ ِسلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِنيٍ ( )33مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِنيَ (.)34
وقال سبحانه يف سورة هود:
فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن ِسجِّيلٍ مَّنضُودٍ ( )82مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِنيَ بِبَعِيدٍ
(.)83
املسومة يعين املعدة سابقا واملُعْلَمة لغرض خاص .لننظر إىل ما حصل.
لقد كان هناك بالقرب من قرية قوم لوط حجارة مناسبة لتدمريهم معروفة لدى رب العاملني .إنه سبحانه حني خلق األرض دبر يف كل مكان
منها إمكانات لكل ما يريده يف املستقبل سواء للمكافأة أو للعقاب .لقد قدر منذ البداية الكثري من هذه اإلمكانات يف الكرة األرضية حبيث
يستفيد مما يريد متى ما يريد.
لكنه سبحانه قضى على قوم لوط بتلك احلجارة املقدرة سابقا ملثل هذه االمور .لقد قدر سبحانه أماكن كثرية داخل احمليطات للتسونامي
ولكننا كبشر انتبهنا بعد فوات األوان بأن البشرية نسيت أن تركب أجهزة إنذار مبكر يف احمليط اهلندي.
وليس باإلمكان فعال أن نوقف كل ما يضرنا فالكرة مليئة مبا ال نعرفه مما هي مسومة عند ربنا للمسرفني .كل هذه االستعدادات مقدرة وال
حيتاج اهلل تعاىل أن يقدر كل حركات الناس منذ بداية اخللق كما يرتاءى للبعض.
إنه سبحانه يريد أن مينح االختيار احلقيقي لكل البشر فال ميكن أن يقدر كل حركاتنا منذ بداية اخللق وال منذ بداية خلقنا .لو فعل سبحانه
ذلك ارتبك أو بطل االختيار وتعذر اختبارنا وهو تعاىل ال يريد ذلك.

هناية اهلامش .26
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ثم إن يوسف كان أكثر منهم علما ألنه بنفسه كان يُضمر رؤياه قبل أن يغدر به إخوته كما يضمر
تفسري أبيه يعقوب النيب له بأنه سوف يتشرف بالنبوة .قال له يعقوب بأنه سيصنع بين إسرائيل حينما قال:
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ األَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا
عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (.)6
كان يعقوب وابنه يوسف بانتظار اليوم الذي يتوفق فيه يوسف لصناعة أمة إسرائيل الكربى .تلك
األمة اليت سوف تربي كليم اهلل تعاىل وتؤهله ألن يستلم أول كتاب مساوي لكل أهل األرض جنّا وإنسا.
ولذلك قال يوسف شيئا وأضمر أشياء أخرى وكلها من تأويل األحاديث الذي تعلمه يف قصر
العزيز على يد العزيز وامرأته.
قال هلم بأن األمر الذي سألتما عنه ليس صدفة ولكن اهلل تعاىل قد قضى بأن تريا املنامني اللذان مل
يتفقا ألمر خيصكما بل ألمر خيص شخصا ثالثا.
مسع صاحباه تفسري يوسف ملناميهما وعرفا بأن ما فكرا فيه من سرّ وراء االرتباط بني مناميهما
صحيح ولعلّ يوسف يعرف هذا االرتباط ولكنه ال يريد اإلفصاح عنه.
انتهت اجللسة وذهب كل فرد ليفكر يف مستقبله .وبعد ذلك استعجل يوسف يف أمر كان عليه أن
يصرب فيه ويرتك كل شيء إلرادة ربه الذي أدار قضيته بكل حسن وإبداع حتى ذلك اليوم.
غفل يوسف بأنه خسر كونه خملَصا بعد ما حتدث بكل خيالء مع صاحبيه يف السجن .مل ينتبه إىل
أنه هو وكل إنسان يبقى يف غرفة االمتحان مادام ميلك اإلرادة وحينما ينتهي اختباره فسوف يفقد إرادته.
نسي يوسف حينما كان عليه أال ينسى .فيوسف الذي تفوق على شهواته اجلنسية ،وقع فريسة
ملكيدة من نوع آخر كادها له الشيطان ليحرك يف أعماقه شهوة التفوق األسري على بقية خلق اهلل تعاىل.
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نسي يوسف بأن التقديرات العائلية ال تعطي أي شرف عند اهلل تعاىل الذي ال ميكن أن يُكرم أحدا
أكثر من تقواه .قال تعاىل يف سورة احلجرات:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ (.)13
نسي يوسف الكثري فتمكن م نه الشيطان وخسر بصورة مؤقتة حالة كونه عبداً خملَصا .فكر
بنفسه أن يتحدث مع الذي ظن أنه ناج منهما .تقدم إليه يوسف يف غياب الذي ظن فيه عدم النجاة
احتماال وبالتأكيد أنه حتدث إليه بعد جلسة بيان الرؤيا اليت كانت مصحوبة باملسائل العلمية الكبرية:
ش ْي َ
َوقَا َل ِللَّذِي َ
طانُ ِذك َْر َربِ ِه فَلَ ِب َ
ث فِي
ساهُ ال َّ
اج ِم ْن ُه َما ا ْذك ُْرنِي ِعن َد َربِكَ فَأَن َ
ظنَّ أَنَّهُ نَ ٍ
ِجْن ِب ْ
سنِينَ ﴿.﴾42
ض َع ِ
الس ِ
بداية اآلية الكرمية تؤكد أن الذي قاله يوسف لصاحبيه يف السجن كان جمرد ظن منه باعتبار علمه
ومل يكن وحيا ربوبيا واضحا أوحي إليه.27

 27وواقع األمر أن الوحي الذي يتسلمه األنبياء يقوي ظنوهنم وليس هناك وحي جازم مبثل هذه املسائل.
إن رسولنا عليه السالم كان يستلم القرآن وكان يشك يف أنه من اهلل حتى أثبت له اهلل تعاىل عدة مرات بأنه كالم ربه .قال تعاىل يف سورة
يونس خماطبا نبينا:
فَإِن كُنتَ فِي َشكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَا ْسأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَالَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (.)94
بالطبع أن اهلل تعاىل أزال شكوك ن بينا بعد أن أراه نوره مرة ثم مرة أخرى كما فعل مبوسى الذي كلمه سبحانه مرتني أيضا .والظن هو
رجحان أحد طريف الشك فيكون الطرف الثاني للظن وهْماً يف الواقع .ولذلك فإن الظن هو أخ اليقني ولكنه ليس يقينا دون شك .إن اليقني
يعين إزالة الطرف اآلخر من الشك متاما فهو يفوق الظن درجة .هناية اهلامش .27
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وحتى نعرف القصة حنتاج إىل أن نعمل مقارنة بسيطة بني اجللسة السابقة مع صاحبيه يف السجن
وهذه اجللسة مع أحدمها على أغلب الظن.
وقبل عمل املقارنة حنتاج إىل حبث أحواله السابقة لنرى كيف أنه كان يومها من املُخلَصني ما يعين
بأن الشيطان مل يكن موسوسا إليه بقوة ألن اهلل تعاىل كان يف عونه كما رأيناه مع امرأة العزيز ثم بعد حضور
العزيز ثم يوم اجللسة الودية مع نساء الوزراء والنبالء يف جملس امرأة العزيز .ونعرف من هذه اآلية الكرمية أن
سجنه كان مقدرا أن يكون قصريا لوال خطأُه الشخصي.
ومن الواضح بأن الشيطا ن استوىل عليه بقوة بعد اجللسة السابقة ولكن الشيطان اللعني مل يكن
قادرا على املزيد من التشكيك والوسوسة أثناء تلك اجللسة.
ثم إن السر احلقيقي يف متكّن الشيطان منه بدرجة أعلى ،هو أنه كان من املخلَصني فخسر احلالة
وإال كان اهلل تعاىل يف عونه كما عوده عليه منذ أن خرج من بيت أبيه يف نزهة مل يعد بعدها إىل منزله.
الذي حصل يف هذه اجللسة برأيي ،هو أنه عليه السالم بعد أن خسر قسما من عناية اهلل تعاىل
بسبب مشاعره اإلسرائيلية املتكربة ،هو أنه مل يذكر اهلل تعاىل كما كان يفعل من قبل فاستحق أن يبقى يف
السجن لفرتة طويلة.
ومما ال شك فيه أن اهلل تعاىل حيب كل عبيده فيحب الذي يريده سبحانه أن حيمل راية رسالة
عظيمة ألكرب حضارة عمرانية يف األرض كمقدمة لصناعة أمة إسرائيل .فكل ما حصل ليوسف من ضغوط
كان ضروريا لتهذيب نفسه وتأهيله حلمل الراية الكربى.
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فالذي حصل بعد وسوسة الشيطان هو أن يوسف نسي أن يذكر اهلل تعاىل حينما تكلم مع
صاحبه يف السجن ليقنعه بقوة منطقه أن يتذكره عند امللك.28
كان عليه أن يقول لصاحبه  -لو أراد أن يقول شيئا آخر  :-لعل ربي يوفقك لتكون سببا يف تعرف
السلطة على ما أعانيه يف السجن فيكون خالصي بإذن اهلل تعاىل على يديك .أو ما شابه ذلك وال يقول
له :اذكرني عند ربك دون أن يتذكر اسم ربه الذي أكرمه حتى ذلك اليوم.
أظن بأن الشيطان أغواه ليستعجل يف التحدث إىل صاحبه قبل أن خيرج من السجن ألنه ناج
وسيكون يف حضرة امللك قريبا .لقد أنساه الشيطان بأن الذي قدر كل ذلك هو اهلل تعاىل فال حيتاج أن
يضيف إىل تدبري ربه شيئا من عنده.

 28وسنعرف ذلك من املقارنة  ،فقد ذكر لصاحبيه أنه قادر على فهم أغوار وحي املنامات ألن ربه علمه ،وقال بأنه وآباؤه يعزون كل ما
بيدهم من نعمة إىل اهلل تعاىل فال يشركون باهلل شيئا.
حتى افتخاره بآبائه كان عمال غري مناسب ولكنه عزا كل ما بيده إىل فضل اهلل تعاىل ألن الشيطان مل يكن قادرا أن يدبر ضده الوساوس.
علينا أن نعرف بأن الشيطان يدبر األمور ويعني اخلطوات ألهدافه فال ميكنه أن يقوم بالتدبري بسرعة بل حيتاج إىل وقت ليقوم بإعداد مكره.
ثم إنه دعا صاحبيه لرتك الشرك باهلل تعاىل وحصر العبادة يف الواحد القهار عز امسه .ثم فند كل مزاعمهم بوجود قدرات وبركات و
توفيقات لدى غري اهلل تعاىل واعترب ما يقولونه ادعاءات ما أنزل اهلل تعاىل هبا من سلطان.
وحينما ذكر هلما رأيه يف مناميهما فإنه مل ينس اهلل تع اىل بل عزا ما حصل من توفيق إىل قضاء اهلل تعاىل .ولو نعود بالقصة كما يف السورة
إىل ما قبل ذلك لرأينا يوسف يف شبابه وصغره ينسب كل حركة إىل اهلل تعاىل ويسعى جللب رضوان ربه .إنه رضي بأن يركب األهوال
ليكسب رسالة السماء فهو عبد صاحل خملص هلل تعاىل.
لكن اهلل سبح انه ال يتقبل أن يكون أنبياؤه مهتمني بعوائلهم وأسرهم وال يتقبل أن ينسب أحد منهم أمرا إىل غري اهلل تعاىل .هناية اهلامش
.28
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وحينما حيب اهلل تعاىل عبدا من عبيده فإن رمحته تقتضي أن يصحح أخطاء ذلك العبد الطيب
وال يرتك معاصيه للعقاب األخروي الشديد.29
لبث يوسف يف السجن بضع سنني قبل أن يقضي اهلل تعاىل بأن يرى امللك رؤيا ينجو من ورائها يوسف
الصديق .لعل هذه الرؤيا كانت مقدرة أن تظهر لنفس امللك قبل سنوات ولو بشكل آخر تبعا لطبيعة احلال.
فمن الصعب أن نظن بأن تقدير اجلفاف الطويل ألمة قد تأثر تقدمياً أو تأخرياً ملساعدة شخص
مهما كان ذا أمهية يف منطق الرمحن عز امسه كما أظن.
بالطبع أن هناك مسألة كبرية وراء يوسف وهو استضافة بين إسرائيل ليتم تربيتهم يف أعظم حضارة
يف األرض متهيدا حلمل التوراة الكربى.
املهم أن بقاء يوسف يف السجن كان ضروريا ليعرف كيف يتعامل مع الناس ليكسب ودهم وليكون
منصفا معهم و لئال جيلب غضب ربه.
ولو نقرأ القصة بإمعان بعد ذلك السجن سنراه وقد امتنع عن احلديث عن بين إسرائيل متاما .إنه
نسي بأنه حفيد إبراهيم وأصبح يتذكر دوما بأنه عبد اهلل تعاىل .يوسف القديم بقي فرتة طويلة يف قصر

29

أمتنى أن يقتنع القارئ الكريم بأن نظاما يعاقب أنبياءه املخلصني له هبذا الشكل فيرتكهم يف السجن بضع سنني ليتأدبوا فإن هذا النظام

سوف يعامل الذين نسوا اهلل تعاىل بقسوة شديدة يوم القيامة.
على املرء أن جيعل اهلل تعاىل على رأس أولوياته وال يرجح اهتماماته الدنيوية الزائلة على عالقاته مع اهلل تعاىل .فعلى كل عاقل أن يزداد سعيا
لتقوية أسس العبودية للذات القدسية جل جالله فيتمسك به وحده وباللقاء معه سبحانه وال يتبع خطوات الشيطان الذي يسعى لتضعيف مفهوم
األلوهية يف أذهان البشر .هناية اهلامش .29
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العزيز حتى زجّ به يف السجن ولكن يوسف اجلديد خرج من السجن إىل قصر امللك ومنه مباشرة إىل وزارة
فرعون مصر.
إنه تعلم احلديث مع الناس مبن فيهم ملوكهم وتعلم كيف يتحدث ويبلغ رسالته للمخاطب حمتفظا
بعبوديته لربه وغري متكرب على أحد أبدا.
لقد دعاه امللك ليبني له تفسري حلمه ولكن هذا العبد املتعجل الصاحل الذي مل يتمكن من أن يصرب
قليال فال يبدي مشكلته لعبد من عبيد اهلل يف السجن قد تغري كثريا .إنه اآلن أبى أن خيرج من السجن
وطالب بالكشف عن سرّ سجنه وحافظ على حبه للعزيز فلم يشتك عليه عند امللك.
هكذا يؤهل اهلل تعاىل أنبياءه حلمل رسالته .كل األنبياء مروا مبراحل اختبارية كبرية لتتزكى نفوسهم
وتتطهر قلوهبم ويتعلموا كيف يكلِّموا العاملني .ليس يف منطق الرمحن من يُولد عاملا ويُعني نبيا أو أفضل من
األنبياء بزعم البعض بدون أن يتعلم يف مدرسة الرمحن.
حتى حي يى الذي آتاه اهلل احلكم صبيا فاحلكم ال يعين النبوة وليس هناك حديث عن رسالة حييى
يف القرآن.
كانت مهمته الكربى أن يصدق برسالة املسيح ويقيين أنه قد فعل .لكن احلكم مرحلة عملية
لتنشيط القوة املدركة وهي تسبق النبوة وليست خاصة باألنبياء بل هناك الكثري من الناس مييزون بني
الصحيح والسقيم يف صباهم.
فكل األنبياء ميرون مبرحلة القدرة على الفصل بني املسائل حتى يتمكنوا من استالم الوحي وإال
فكيف مييزوا بني وحي الرمحن ووحي الشيطان؟ حتى العبقري الكبري عيسى بن مريم فإنه مر مبراحل
اختبارية حتى قام ربه بتفعيل النبوة يف وجوده .وقد أبلي عليه السالم بالء حسنا.
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انتهى اختبار يوسف يف السجن وأمت دراسته املتميزة بنجاح فجاءه الفرج من اهلل تعاىل .لقد كانت
فراسته صحيحة وكان الشاب السجني هو الذي سيقوم بالوساطة ولكن ليس مبا تراءى له بل بشكل آخر
كما سنرى بعد قليل.
ت ُخ ْ
ض ٍر
سنبُالَ ٍ
س ْب َع بَ َق َرا ٍ
ت ِ
اف َو َ
ان يَأْ ُكلُ ُه َّن َ
َوقَا َل ا ْل َم ِلكُ ِإنِي أَ َرى َ
س ْب َع ُ
س ْب ٌع ِع َج ٌ
س َم ٍ
لر ْؤ َيا تَ ْعبُ ُرونَ ﴿.﴾43
سا ٍ
َوأ ُ َخ َر َيا ِب َ
اي ِإن كُنت ُ ْم ِل ُّ
ت َيا أَ ُّي َها ا ْل َمألُ أَ ْفتُو ِني ِفي ُر ْؤ َي َ

بدأت املرحلة اجلديدة من صناعة بين إسرائيل .لقد رأى امللك املصري رؤيا غريبة ال ميكنه أن

ينسبها إىل اخليال والوهم .يبدو أن منامه كان طويال غري مقرون باألوهام ،فشعر بأمهيته وصحته.30

 30التمييز بني الصادق والكاذب من املنامات:
لعلّنا مجيعا رأينا منامات .ولعلّ بعضنا فكر وسعى ملعرفة جذورها .بالطبع أن الغالبية احتماال يكتفون بعرض مناماهتم على الغري طالبني
التأويل ولكن هناك الكثريون  -عدديا ال نسبيا -يسعون ملعرفة حقيقة الظواهر اليت ميرون عليها.
ولعلّ الكثريين منا رأوا رؤى وشعروا بأهنا من نسج اخليال وبأهنم يرون الصور احملفوظة يف أذهاهنم مع حركات بسيطة يف جسم الصورة.
ومع تطور علم التصوير وقدرة اآللة على اللعب يف الصورة فإن مسألة احلركات املختلفة للصور احملفوظة يف أذهاننا باتت حملولة.
إن الدماغ أقوى بكثري من اآلالت احلاسوبية اليت نست عملها لتحريك الصور ولصناعة الرسوم املتحركة مثال .لكن بعض الرؤى أكرب من أن
يكون جمرد حتريك خيايل للصور احملفوظة يف الذهن .و مبا أني لست خبريا وليس لدي الوقت الكايف لوضع جدول يوضح أنواع الرؤى كاملة غري
منقوصة ،فإني أكتفي بذكر بعض األنواع مما مير بذهين القاصر لعلها تساعدنا على التمييز بني الرؤى املختلفة.
وليكن معلوما بأنين أؤمن بصحة القرآن الكريم وبأنه كتاب الرمحن وبأنه الصحيفة الوحيدة احملفوظة بكل مجلها بقوة العزيز احلكيم عز امسه.
ولذلك فإني أهتم كثريا مبقوالت القرآن أكثر من الدراسات اليت متت خارج نطاق الكتاب الكريم .فلنذكر بعض أنواعها لتتفتح أذهاننا فقط.
وال بد من معرفة أننا نرى املنامات بغري عيوننا اليت تكون مغمضة حني الرؤيا .هذا دليل باهر على أن اإلنسان أكثر من هذا البدن الفيزيائي
الذي نلمسه ونشعر به .كل إنسان يشعر بأنه هو الذي يرى يف املنام فهو يرى الشيء بنفسه اليت متثله بالكامل.
ومن الطبيعي أن نعرف بأن الرؤية النفسية ليست شبيهة بالرؤية العينية فال ميكن أن يتصور أحد بأن للنفس عيونا ترى ولكنها رؤية طاقوية
شبيهة حبساسية اإللكرتونات اليت ترى األشياء بطريقتها اخلاصة.
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والنفس البد أن تكون كائنا طاقويا كاجلن أو املالئكة ،فهي تتحسس األشياء باعتبار متاس إشعاعاهتا معها ،ولكين أحتمل بأن الذي يفسر
لنا ما نراه يف املنام هو الدماغ.
فالنفس اليت هي اإلنسان حبقيقته تنقل حينما تعود إىل البدن بعد اليقظة الصور واملشاهدات إىل املخ الذي يستقبلها وخيزهنا يف خالياه،
النفس تقوم بذلك هبدف إبقاء حالة االحتاد مع البدن.
ولذلك ف ال ميكن أن نتصور بأن ما ننقله للغري وما نشعر به بعد اليقظة هو عني الذي رأيناه يف النوم .لعل املخ يفسر الصورة النفسية لنا أو أن
النفس تفسرها للمخ اإلنساني .ولذلك فإن االرتباك يف النقل متوقع بشدة.
فحينما نرى مناما دقيقا ينطوي على أرقام نتمكن من عدّها بالكام ل فإننا سنشعر بأن هذه الرؤى ليست من نسج اخليال .دعنا نستعرض
أنواعا من الرؤى واملنامات اليت ميكن للبشر أن يروها وكما يلي:
.1

أحالم نرى فيها امليتني من أفراد عوائلنا وأصدقائنا وبعضهم حيملنا رسائل لقومه وأهله وقرابته .هذه

األحالم مرفوضة قرآنيا وال ميكن أن ننسب ها إال إىل اخليال احملض .إهنا متثل حركات ومهية للصور الذهنية فحسب .ذلك ألن
اهلل تعاىل ال ميكن أن يفتح باب ارتباط بيننا وبني املوتى .قال تعاىل يف سورة املؤمنون:
حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ( )99لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَالّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم
بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (.)100
والربزخ هو احلدود الفاصلة اليت تقطع سبل االرتباط .قال تعاىل يف سورة الرمحن:
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ( )19بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ال يَبْغِيَانِ (.)20
والبحران الكبريان مها ما نسميهما اليوم باحمليطني األطلسي واهلادي والقارة األمريكية اليت بينهما متثل الربزخ.
وقال سبحانه أيضا يف سورة النمل:
إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (.)80
واآلية بصدد احلديث عن عدم قدرة الرسول على منح اهلدى ملن شاء ولكنها تستشهد حبقيقة علمية وهي أنه عليه
السالم ال ميكنه أن يُسمع املوتى.
والزم ذلك أن ينقطع االرتباط بيننا وبينهم .فتلك الرؤى جمرد خيال وال حجة فيما يذكرونه من وصايا واعرتافات للموتى
بعد موهتم .كل ذلك من وحي الشيطان ليلعب يف أذهان األحياء وال قيمة ملثل هذه األحالم.
.2

رؤى نشعر هبا أن اهلل تعاىل يأمرنا فيها بالسلبيات .فهي مما ال يعتد به ألن اهلل تعاىل ال ميكن أن يأمر

بالسلبيات .مثال ذلك املنام الذي رآه أبونا إبراهيم عليه السالم فظنّ بأن اهلل تعاىل يأمره بذبح ابنه.
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بالطبع أنه كان يعيش قبل التطور الفكري وقد أثبت جبدارة أنه حيب اهلل تعاىل أكثر من أبنائه وحتى نفسه وقد جزاه اهلل
تعاىل خري جزاء لثبوت إميانه العميق بربه .جيب أن نعلم بأن الذي يأمر بالسلب هو الشيطان ومن يسري على دربه ولكن اهلل
تعاىل ومالئكت ه ال ميكن أن يوحوا بالسلبيات .إنه سبحانه إجيابي حمض ومالئكته ال تطيع غري اهلل تعاىل فال ميكن أن ننسب
مثل هذه األحالم إىل اهلل تعاىل.
.3

رؤى نرى فيها احلقائق العلمية بدقة فهي أحالم صادقة ال ميكن أن يوحي هبا الشياطني .إهنا من وحي

الرمحن أو مالئكته وهي مفيدة ولطاملا انتظر العلماء واملفكرون حصوهلا هلم ليحلوا مشاكلهم العلمية.
إن اإلنسان ينطوي على مكنونات ذهنية ورثها من الغري أو اكتشفها بنفسه؛ وحينما يواجه مشكلة جديدة بكل معنى
الكلمة فال جيد يف حمفوظاته الذهنية حال هلا فإنه ال حمالة يسعى لالرتباط بالغيب لكسب املعرفة والوصول إىل اجلواب
الصحيح .واهلل تعاىل هو الذي يتوىل إلقاء املعلومات اجلديدة اليت حيتاج إليها عبيده ليخدموا البشرية.
.4

رؤى نرى فيها أخبارا مستقبلية قريبة الوقوع مثل موت شخص أو شفائه أو حصول حريق أو سرقة أو

اغتصاب أو احتالل أو حترير أو زواج أو كسب مال أو ثروة قريبة .أظن بأن هذه األحالم ال يعتد هبا بادئ ذي بدء ألن اهلل
ت عاىل ال يُخرب الناس مبا سيفعله غدا ولكنه خيرب األخبار املستقبلية البعيدة أحيانا ليتهيأ الناس أو املسؤولون هلا.
فإذا أراد اهلل تعاىل لشخص أن ميوت بعد أيام باعتبار أنه مبتلى بالسرطان يف كبده مثال وال ميكن عالجه وال يريد
سبحانه أن مين عليه بعالج خاص أو عكس ذ لك فإنه سوف ميوت بعد ساعات أو يشفى بعد ساعات أو أيام قليلة؛ فإنه ال
يبلغه لعدم الضرورة .لكن الذي يقوم بإبالغ مثل هذه األخبار هو الشيطان احتماال ألنه يريد أن يستفيد منها لصاحل أهدافه
الشريرة فيبلغ أحد أتباعه عن طريق األحالم .وهي ليست صادقة دائما ألن اللعني ليس على علم دقيق مبا سيحصل ولو
رأى بعض آثار املستقبل لكنه ال خيسر شيئا بل الذي خيسر هو البشر الذي ينقل رؤياه للغري.
والشيطان يعرف ذلك أحيانا ألنه يرى املالئكة فيعلم من تصرفاهتم بعض األخبار املستقبلية القريبة .إن املالئكة املوكلني
بنا ال يعلمون شيئا عن امل ستقبل البعيد .الذين يعلمون أكثر من هؤالء ال يعيشون بالقرب منا بل هم بعيدون جدا والشياطني
ممنوعون من االقرتاب منهم .حينما كانوا خيربون أولياءهم ببعض األخبار الغيبية فإن األنبياء كانوا موجودين إلحباط مقوالهتم
ولكن بعد ظهور خامت النبيني منعوا من االرتباط بالعوامل البعيدة للمالئكة تثبيتا لعدالة السماء يف غياب األنبياء.
.5

رؤى يراها القليل النادر من الناس حيث يشاهدون يف منامهم قضايا حصلت يف نفس اللحظات اليت كانوا

نائمني ولكن يف مناطق نائية وبعيدة .ثم تتجلى هلم بأهنا كانت حقيقية.
هذه األحالم صادقة تؤكد لنا بأن الن فس خمتلفة عن البدن وبأهنا ترتك البدن حني النوم أو تشعر بعدم االلتزام بالبقاء يف
البدن .واهلل تعاىل يؤكد لنا يف القرآن بأنه سبحانه يتوفانا حني النوم ومعناه بأنه سبحانه يعيدنا إىل فقدان االختيار متاما مثل
املالئكة الذين يعرب عنهم بالذين عند رهبم كما سنكون عليه بعد املوت ويف احلياة األبدية.
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ذلك ألننا صُنعنا بطاقة رب العاملني ثم يرسلنا مرة أخرى إىل الدنيا بعد اليقظة لنكمل مسريتنا اإلختبارية .قال تعاىل يف
سورة الزمر:
اللَّهُ يَتَوَفَّى األَنفُسَ حِنيَ مَوْتِهَا؛ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا؛ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ،وَيُرْ ِسلُ األخرى إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ اليَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (.)42
وال ضري أن نعرف بأن النفس مو جود طاقوي يسري بسرعة كبرية ال تقلّ عن سرعة الضوء .إن أغلب االحتمال عندي
بأهنا أسرع من الضوء والسبب يف هذا االحتمال هو أنين الحظت بأن النفس تعود فورا إىل البدن مبجرد سعي الغري إليقاظ
النائم.
أما الرؤى اليت تكون من وحي الشياطني وهي كثرية ،أو اليت تكون من وح ي اخليال البشري نفسه فهي مبثوثة إىل النفس
حال عودهتا إىل البدن احتماال .ونعرف بأن للنوم مراحل متعددة ومن الصعب معرفة طول كل مرحلة .وأكثر العلماء اجلدد
يظنون بأن الرؤى حتصل يف املرحلة األخرية من النوم حبيث يكون املرء قريبا من اليقظة .والشيطان يبعث بوحيه على شكل
وحدة متكاملة ليضمن وصوهلا إىل النفس بالسرعة املمكنة .ولذلك فإن وحي الشياطني إما أن يكون قصريا أو أننا نراه
متقطعا .ولو نالحظ فان منام إبراهيم كان قصريا جدا فقد خُيل له بأنه يقتل ابنه دون أرقام ودون تفصيالت.
.6

رؤى ترد على بعض أصحاب الشأن وتريهم بعض املسائل الكربى اليت ستحصل يف املستقبل ليستعدوا هلا.

هذه األحالم متثل وحي الرمحن ملساعدة البشر وهي صادقة .وعالمتها أهنا مركزة وتنطوي على أعداد دقيقة .مثال ذلك
املنامني املذكورين يف سورة يوسف ليوسف وامللك .كالمها ينطويان على أرقام مما يدل على أن الذي رآمها متكن من عد
األفراد الذين ظهروا له يف املنام .فيوسف رأى إخوانه وعدهم وملسهم بالعدد الكامل دون زيادة أو نقصان .وأما امللك فإنه
رأى األعداد أربع مرات يف منام واحد .إنه رأى سبع بقرات مسان ثم سبع بقرات عجاف ثم سبع سنبالت خضر ثم سبع
سنبالت يابسات .لقد تكرر العدد أربع مرات ومتكن امللك من أن يعدها يف كل مرة فهو منام صحيح جيب االعتداد به
عقليا.
وأما الرؤى اليت رآها رسولنا حممد (ص) فال نعلم عن تفصيالهتا شيئا .لقد أشار اهلل تعاىل إليها دون تفصيل .فال بد
أن تنطوي على مسائل دقيقة تنبئ عن صحتها ولعلها أرقام أو أشياء أخرى .ول عل السبب يف أن اهلل تعاىل أشار إليها يف
القرآن ليقول بأن الرسول ال يستلم كلمات قرآنية غري القرآن نفسه .ولعله ال يستلم وحيا غري القرآن ولذلك كان يستلم الوحي
املنامي ملسائله الكربى دون الوحي القرآني الذي هو أكثر وضوحا بالضرورة .إنه موحى للناس مجيعا عن طريق الرسول
األمني .هناية اهلامش .30
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فاملنام الذي رآه امللك كان مناما صادقا ولذلك اعتنى به لشعوره بأن هناك مسألة خطرية وراء
تلك الرؤيا .ثم إنه دليل واضح على أن امللك كان يؤمن باهلل وبأنه تعاىل يدير الكائنات ويدبر أمورها من
الغيب.
ليس هناك ملحد يؤمن باألحالم الصادقة .إنه رأى شيئا غريبا خيالف الصور الذهنية متاما .ليس
البقر من آكالت اللحوم حتى تأكل البقر .لقد حاولت أن أتصور كيفية أكل البقر للبقر فما اهتديت .لنتصور
أن نرى أسدا يف املنام فسوف خناف ولو رأيناه يفتك بفريسته فسنزداد خوفا ولو رأينا قطة آكلة للحوم تأكل
أسدا فسنزداد رعبا ولو نرى ما رآه امللك فسوف نفزع.
فليس أكل البقر من شأن البقر وال يقوى النحيف على أكل السمني .ثم إنه رأى السنبالت و عدَّها
وهو شيء غريب أيضا .فال أحد معتاد على عد سيقان الزرع لكنه عد السنابل بنوعيها وانتبه للناتج
ومتكن من وصف ما رآه يف النوم بكل دقة .هذه رؤيا يندر أن يُرى مثلها.
كان امللك خائفا جدا مما رآه يف منامه ويلتمس رأيا من احمليطني به ليساعده على ختمني املستقبل.
إن امللوك يعيشون على التدبري للمستقبل ليضمنوا ملكهم ،فهم يشعرون باخلطر الكبري املستمر على ما بيدهم
من قدرات لعلمهم بوجود أطماع كبرية ضدهم .فهم يهتمون بإدارات التجسس ليستعدوا ملا ميكن أن
يواجهوه؟
كان ملك مصر على رأس أكرب دولة يف األرض يف زمانه ،وقد رأى يف منامه الشخصي ما أفزعه.
ولذلك مل يطلب شخصا خاصا بل تكلم مع كل احلاشية حتى أن اخلدم والسقاة مسعوه وشعروا مبا
حييط بامللك من ذعر .ويُطلَق املأل لغويا على كبار احلاشية الذين ميلؤون العيون ولكنه هنا حتدث مع كل من
رآه كما يبدو ومسح ألي منهم أن يشري عليه.
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لعل امللك من فزعه خاطبهم مجيعا باملأل ليهتموا كلهم باملسألة أو أن كل واحد منهم مأل عيين امللك
أمال بأن يأتي له بنتيجة وكانت فراسة امللك يف حملها  .فلوال ذلك مل يكن ممكنا أن يصل الدور إىل ساقي
اخلمر لديه.
إن املوقف شبيه حبالة امللوك حينما يسمعون عن استعدادات حربية لغزو بالدهم ويرون أنفسهم
على وشك مواجهة قد تفضي هبم اىل الزوال .هناك فإن كل املستفيدين من امللك يهتمون ألن العدو أجنيب
ودخوله بالدهم يعين فناءهم مجيعا.
إهنم ال يعلمون شيئا عما سيحل هبم ألن اخلرب أتاهم عن طريق الرؤى اليت حتتاج إىل تفسري دقيق.
الكل خيشى من أن يتفوه بكلمة فقد تكون خاطئة وال ميكن حتمل عواقبها.
وقول امللك هلم :أفتوني يف رؤياي ،ينطوي على استعطاف وطلب خاضع للمساعدة من كل من
يقوى على ذلك .فاالستفتاء يعين جهل املستفيت وبأنه ينظر إىل من خياطبه نظرة اسرتحام إلخراجه من
ظلمات اجلهل إىل نور العلم يف اجلزئية اليت يطلب فهمها .واشرتاطه :إن كنتم للرؤيا تعربون ،يشتمل على
شرط حازم بأن ال يتفوهوا بال علم.
بالطبع أنه يعرفهم مجيعا ولوال ذلك ملا اختارهم حاشية له ،و يعرف بأهنم ليسوا من أهل تعبري
الرؤيا ولكنه يريد منهم أن يستعينوا مبن يعرف الرؤيا وال يستعجلوا وال يذكروا رؤيا امللك ملن ال يعرف تعبري
الرؤيا .أظن بأنه كان يبحث عن نافذة أمل تُفتَح أمام عينيه لريى من خالهلا بصيصا من األمل ،ولذلك
أشعر بأن جواب املأل كان خميبا آلماله .إهنم مجيعا اعرتفوا بانعدام حيلتهم يف هذه املسألة ،حيث:
ضغَ ُ
قَالُواْ أَ ْ
اث أَ ْحالَ ٍم َو َما نَحْ نُ بِتَأْ ِوي ِل األَ ْحالَ ِم بِعَا ِل ِمينَ ﴿.﴾44
والضغث كما قال صاحب الصحاح :قبضة حشيش خمتلطة الرطب باليابس .ولذلك قال اللغويون
العرب بأن أضغاث األحالم ،تعين األحالم املختلطة اليت ال ميكن تفسريها.
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فكأهنم قصدوا أن يُبعدوا شبح اخلوف عن ملكهم املذعور بأن ينسى منامه وأن ال يعتد به .لكن
امللك الذي رأى املنام وشعر بأمهيته نتيجة أ نه اشتغل يف املنام بِعَدِّ ما رآه عدًّا دقيقا ورأى بأن هناك تطابقا
يف األعداد لكل ما رآه.
ثم إنه شعر بأن الرؤيا كلها كانت دقيقة متناسبة مل يتخللها أي خلط أو عدم وضوح فال ميكنه قبول
ما سعى إليه أفراد حاشيته.
من هنا نعرف بأن يوسف قد أخ طأ خطأ كبريا بأن ظن أن عليه أن يسعى لتكميل املسرية اليت
بدأها ربه وأحسن ترتيبها  .أخطأ حينما مل يتعمق يف توكله على اهلل تعاىل فانطلق بعجلة واضحة يطرح
تصوره عن تغيري مصريه عرب إطالق العنان للتعبري عن حاجاته لسجني ال يعرفه.
وحينما نقارن بني املسائل العلمية اليت ذكرها لصاحبيه ومقولته غري املدروسة ألحدمها يف غياب
اآلخر نشعر باهلوة السحيقة بني الذي قاله باألمس والذي قاله فيما بعد.
فهو بكل قوة أثبت علمه وتفوقه يف التقوى وبأنه موهوب وبأن اهلل تعاىل علمه ما مل يعلمهما .ثم فسر
هلما مناميهما بدقة وذكر هلما السر يف أمر التوفيق بينهما بكل وضوح ومتيّز .لكنه تسرع وختلى عن كربياءه
أمام سجني ينظر إليه بإعجاب ،ليستميله و يستعطفه.
وكان سببُ نسيان الساقي طلبَ يوسف هو ما أوحاه يوسف إليه من شخصية حمطمة ال يعرف
كيف يتخلص من السجن فيتشبث بكل شيء.
مل يذكر اهلل تعاىل بأن الشيطان أنساه التحدث عن يوسف ولو أن للشيطان دورا بال شك .فيا
ليتنا حنن املسلمون اليوم نعرف بأننا لو نوكل اهلل تعاىل ليتوىل أمورنا ونكتفي بأن نتعرف عليه من خالل قرآنه
العظيم فنسعى إلرضاء ربنا لكان خريا لنا .إن الكثري من أساليب املقاومة لدينا خاطئة وغري صحيحة،
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كما أن الكثري من ادعاءاتنا اإلعالمية ومهية .هناك خلط كبري بني تعريفاتنا ملسائلنا املصريية اليوم وبني
معارف القرآن الكريم وجيب تصحيحها مجيعا .جيب الدقة حينما نتحدث عما وراء الطبيعة وحينما
ننسب شيئا إىل الغيب وإىل تقديرات رب العاملني وإىل الثواب والعقاب ،حتى ال نقع يف حبائل الشياطني
فنخسر رمحة اهلل تعاىل.
فلننظر كيف دبر اهلل تعاىل جناة يوسف على يد نفس الشخص الذي طلب منه يوسف جبهل
وتسرع أن يساعده  .لنرى كيف حقق اهلل تعاىل القوة والسلطان ليوسف السجني يف أمجل تقدير .لنتصور
اليأس الذي طرأ على امللك املذعور ،فرعون مصر العظيم بعد أن مسع جواب اجلهل من وزرائه و من أقرب
حاشيته وفيهم العزيز صاحب يوسف بالطبع .هذه ساعة تذكر الساقي الذي ليس من كبار املسئولني ليفتح
باب النجاة لفرعون مصر .هكذا يدبر اهلل تعاىل األمر:
ون ﴿.﴾45
َوقَا َل الَّذِي نَ َجا ِم ْن ُه َما َوا َّدك ََر بَ ْع َد أ ُ َّم ٍة أَنَاْ أُنَ ِبئُكُم ِبتَأْ ِوي ِل ِه فَأ َ ْر ِ
سل ُ ِ
نفهم من اآلية الكرمية هذه بأن تفسري يوسف ملنامي صاحبيه يف السجن وظنه مبآل أمرمها كان
صحيحا وقد حتقق فعال.
فاآلية توضح بأن أحدمها جنا ،وتشري إليه بـ "الذي" وهو يعين فعال بأن اهلل سبحانه يشري إىل ما
ذكره من قبل وهو تفسري يوسف للمنامني ليحل حمل تفسريمها بنفسهما حللميهما .فالذي جنا يف مقابل الذي
هلك .ثم تذكر اآلية الكرمية مسألة تدبريية أخرى وهي أن اهلل تعاىل قدر للذي جنا منهما أال يتذكر يوسف
قبل الوقت احملدد.
إن عنصر املفاجأة يف الوقت املناسب هو الذي سيحفز امللك أن يعني سجينا ال يعرف عنه سوى
أنه عبد مملوك ألحد وزرائه ،أن يعينه وزيرا بصالحيات كبرية.
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وليس غريبا إن قلنا بأن الساقي اخلاص للملك رأى القصر يف حيص بيص من رؤيا امللك .عاشوا
الرعب ملا ملسوه من رعب وحذر يف ملكهم .هنا أراد أن يقوم خبدمة ألسياده ففكر كما فكر غريه فتذكر
قصته وصاحبه مع يوسف .وكأن اهلل تعاىل أراد له أال يتذكر قصته مع يوسف قبل ذلك اليوم ،فأنساه
الشيطان ما قاله له يوسف عمليا .ومعنى "ادكر بعد أمة" هو تذكر بعد فرتة مقصودة من الزمان.
ولنحلل ما قاله صاحب السجن بعد أن ندرك مفهوم األمة.31

 31أظن بأن معنى "األم واألمة" يعود اىل مفهوم "القصد" وكل املعاني مشتقة من املعنى األساسي.فاألمة تعين :اجملموعة املقصودة من
الزمان ومن الناس .وأما األم فهي تعين اهلدف املنشود واملقصود.
هذا ما أفهمه من استعماالت الكلمة يف كتاب اهلل تعاىل وكما يلي:
.1

األم يف مقابل األب :وقد وردت كثرياً يف آيات الكتاب باعتبار أن اهلل تعاىل خلق الناس من ذكر وأنثى

ليجعل من جنس اإلنسان من يقوى على القيام بأعباء التكاثر ،فهي مقصودة هلذا الغرض ولو أهنا مليئة باحملاسن األخرى اليت
جتذب بين جنسها من الرجال العاجزين عن صناعة اإل نسان إال يف حدود املشاركة معها .ولقد أثبت اهلل تعاىل قدرة املرأة
أن تكون أما بدون أب ،من خالل محل مريم بعيسى دون زواج.
.2

اإلمام :وهو الذي يسبق من دونه يف القيام بعمل عبادي كالصالة واحلج بقصد تعليم الناس أو توحيد

صفوفهم.
.3

األمة :وهي اجملموعة املختارة من القرن لتستضيف نبيا يبعثه اهلل تعاىل من بينهم رسوال له سبحانه .وذلك

بقصد اختاذ الشهود والنماذج منهم ملقايسة اآلخرين عليهم يوم القيامة .والقرن تعين اجملموعة البشرية املتكاملة القادرة على
احلياة الطيبة املواكبة للعصر دون احلاجة ألن تُدار من قبل الغري .وتتشكل القرون عادة مقرونة بنوع من احلضارات البشرية
كالفراعنة وقومي عاد ومثود املعروفني باحلضارة العمرانية والبابليني املعروفني باحلضارة الزراعية وأهل مدين املعروفني بالتجارة
والفينيقيني املعروفني باملالحة والتجارة عرب البحار .قال تعاىل يف سورة النساء:
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُالء َشهِيدًا (.)41
فلكل أمة شهيد والرسول شهيد على صحابته الذين أشار إليهم القرآن الكريم بـ "هؤالء" .وهي تعين بأن شهداء األمم
هم رسل أيضا .ومبا أننا ال نرى يف كل زمان ومكان رسوال فإن األمة مصطلح قرآني يدل على الذين اصطفاهم اهلل تعاىل
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إلنزال الدين السماوي عليهم ليكونوا مناذج لغريهم .وعلى هذا األساس مل يبعث اهلل تعاىل رسوال لكل قرية والعلم عند اهلل
تعاىل.
.4

السياحة املقصودة اهلادفة :مسى اهلل تعاىل مكة أم القرى .والقرية تعين املكان الذي يُستضاف فيه الناس

باعتبار أن كلمة قرى تعين ضَيّف .فالقرية لو تطلق على املكان فهي باعتبار من يسكنها .قال تعاىل يف سورة الطالق:
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُ ُسلِهِ فَحَا َسبْنَاهَا حِسَابًا َشدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا (.)8
وكانت مكة مكانا خللق آدم وحواء واألنعام الثالثة الصغرية اليت خلقت مع اإلنسان مكانيا وقبله زمانيا ليتخذ منها
طعامه .فأول بيت وضع للبشر هي مكة فهي بطبيعتها أمٌ جلميع األماكن اليت تستضيف البشر يف األرض .ولكن ميزة مكة أن
اهلل تعا ىل أراد أن جيعلها مدينة سياحية لكل الناس باعتبار أهنا ورشة عمل رب العاملني ولذلك مساها بيته ومل يسم أي مكان
آخر مبثل هذه التسمية .فمكة قرية أنشأها اهلل تعاىل بقصد أن تكون يف النهاية قرية سياحية وأمر عبديه إبراهيم وإمساعيل
ليبنياها فيتمكن إبراهيم من أن يدعو الناس مجيعا لزيارهتا بغض النظر عن أدياهنم وأفكارهم ،فهي األم احلقيقية لقرى األرض
مجيعا هبذا االعتبار ال باعتبار ما ظنه البعض بأهنا مركز الدحو ،فهو ادعاء باطل ال أصل له وال ينطبق مع احلقيقة .وال
يوجد يف القرآن أية دعوة للمسلمني لزيارة مكة بل الدعوات للحج موجهة برمتها إىل الناس مجيعا.
.5

النهاية املعلومة اليت يسري باجتاهها الشخص :فحينما ميوت املرء الذي خسر آخرته وبعد بداية الدمار

الكوني فإنه يشعر بالنهاية األبدية املزعجة .قال تعاىل يف سورة القارعة:
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ( )8فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ( )9وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ( )10نَارٌ حَامِيَةٌ (.)11
فاهلاوية هي اليت تنتظر الذي أراه اهلل تعاىل خفة موازينه ليعلم بأن اهلاوية هي مآله .فاهلاوية أمه باعتبار أهنا مقصودة.
.6

الكتاب األصلي الذي يربط العاملني بقانون الطبيعة :قال تعاىل يف اآلية  7من سورة آل عمران:

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ...اآلية
فمحكمات القرآن متثل التشريعات الطبيعية اليت تناسب سري البشر ضمن النظام العام للكون .إهنا هي املقصد األصلي
للكتاب وأما املتش اهبات فهي متثل علوم القرآن واحلقائق الكربى للكائنات و هي ليست هدفا للكتاب ولكنها ملساعدة البشر
لعرض حتقيقاهتم العلمية عليها واالطمئنان لصحة نظرياهتم.
.7

الزمن املقصود لتحقيق شأن إهلي :وقد وردت الكلمة هبذا املعنى مرتني يف القرآن .إحداها يف سورة هود

بقوله تعاىل:
ولَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَالَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ
يَسْتَهْزِؤُونَ (.)8
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وهذه املدة املعدودة مقصودة ليتم منحهم الفرصة الكا فية للعودة إىل اهلل تعاىل وترك وساوس الشياطني والتغلب على
أهواء نفوسهم .والثانية هي ما يف سورة يوسف وتعين زمنا معلوما حتى ال يضيع عنصر املفاجأة يف قصة صاحيب السجن،
والعلم عند العزيز العليم.
وأما اإلشكاالت اليت ميكن أن ترد على التحليل أعاله فيُخرج األمة من معناها االحتمايل الذي وصلنا إليه بعد مالحظة مناسبة ورودها يف
الكتاب العزيز فهي كالتايل:
.1

قوله تعاىل يف سورة البقرة:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّنيَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِالَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (.)213
فاآلية تتناول حكاية الناس قبل أن يُبعث الرسل وتعتربهم أمة واحدة .والواقع أن اآلية الكرمية بصدد بيان السبب الداعي
لبعث األنبياء وآثار إرسال الرسل .ولعل السبب الداعي لذلك هو التنويه بعدم جدوى إرسال الرسل يف كل زمان ومكان
ولكل اجملموعات البشرية يف األرض .إن املقصود من إرسال الرسل حسب الظاهر هو هداية الناس للتمييز الدقيق بني
الطاغي واملعرتف باحلق أو الشقي والسعيد ،بغية إرسال أكرب عدد ممكن من املخلوقني للجنة .فهناك متهيد لذلك وهو أن
يكونوا مستعدين الستقبال الرسل بأن يؤمنوا باهلل بداية فيصريوا مستعدين لالستماع إىل من يدعي الرسالة من السماء.
فالناس خملوقون بالقوة الستقبال الرسل ولكنهم غري مستعدين بالفعل ،إال بعد فرتة وهو السبب لتأخري البعث املوضح حبرف
الفاء يف كلمة (فبعث) .ثم إن أول جمموعة استلمت الرسالة الكاملة وهم بنو إسرائيل فإهنم مل يكملوا االنصياع للحق إال قليال
منهم .بالطبع كان ذلك بعد إنزال األنبياء بال كتب ملن قبلهم دون ج دوىً .فاملقصود من األمة فعال هو القوة وليس الفعل وال
يضر بتفسرينا لألمة.
.2

ورد يف آل عمران كلمة األمة بنفس الطريقة املذكورة أعاله هكذا:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم
مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَا ِسقُونَ (.)110
ويتضح من اآلية ا ليت سبقت بيان املوضوع قبل عدة آيات بأن املقصود فعال أهنم كانوا قادرين على استقبال الرسالة
السماوية فبعث اهلل تعاىل بينهم خامت النبيني فاكتمل اتصافهم باألمة ولذلك قال هلم اهلل تعاىل بأن يسعوا ألن يكونوا أمة متطورة
تتطلع إىل التقدم احلضاري الذي يقدره اهلل تع اىل سواء مع النيب أو بعده ليكونوا قدوة لغريهم .هذا ما نفهمه من اآلية التالية
من قبلها:
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وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (.)104
فالفالح ليس مبصا حبة النيب فحسب بل بأن يهتموا بالعرف العام وهو املسرية النهضوية اليت يرعاها اهلل تعاىل مبوجب قوانني
األلوهية .وقد أمر اهلل تعاىل نبيه بأن يتبعها ويأمر هبا .تلك هي أمارة التقدم وامتطاء صهوة احلضارة املتطورة جيال بعد
جيل .قال تعاىل يف األعراف:
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِنيَ (.)199
ولقد ظن البعض بأن األحكام الشرعية هي املعروف وقد رأينا القرآن يضيف الصالة والزكاة إىل املعروف .قال تعاىل يف
سورة التوبة:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ
وَرَ ُسولَهُ أُوْلَئِكَ َسيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (.)71
فاملعروف ميثل أصال معنى الوالية واحملبة بني الناس وتتلوه بقية املسائل الشرعية الواجبة مثل إقامة الصالة و ....فهي
ليست أجزاء املعروف بل معطوفات عليه.
.3

قوله تعاىل يف سورة األنعام:

وَقَالُواْ لَوْالَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلٍ آيَةً ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ الَ يَعْلَمُونَ ( )37وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ
وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن َشيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ( )38وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ
وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (.)39
فاألمم هنا تشمل اجلن واإلنس الذين مل يروا عهود الرساالت السماوية .واهلل تعاىل بصدد بيان سياسته يف إرسال الرسل
لريد على إشكال املكذبني برسالة حبيبنا حممد خامت النبيني .ولذلك ذكر اإلنس بصفة الدواب واجلن بصفة الوجودات
الطاقوية اليت تنجز مهماهتا بطاقتني سلبية وإجيابية .ذكرهم بأهنم مجيعا أمم مبعنى أن كل جمموعة منهم قادرة على استضافة
رسول من اهلل تعاىل ولكن اهلل تعاىل ال يريد بسط اهلداية خارج نظام املشيئة إال يف حدود اختاذ النماذج ولذلك أرسل عددا
قليال من األنبياء .فاألمة هنا أمة بالقوة ال بالفعل .وال ننس بأن سورة األنعام تشابه أختها الرمحن يف بيان مشرتكات اجلن مع
اإلنس وقد مسى اهلل تعاىل كال اجلنسني يف السورتني باملعشر.
.4

وأما اجملموعة من اآليات اليت تضم اآليتني  34و 38من سورة األ عراف فهي تتحدث عن االرتباط بني األمم

الفعلية اليت احتضنت الرساالت واألمم بالقوة اليت مل تر الرسل من اجلن واإلنس .ومن الضروري التنويه بأن الرسل الذين أرسلوا
إىل اجلن من اجلن أنفسهم مل يكونوا حاملي كتب مساوية ولذلك فإن مؤمين اجلن كانوا يؤمنون بالتوراة ومن بعدها آمنوا بالقرآن.
وال بأس بأن يعرف القارئ الكريم بأن األمم الفعلية اليت استلمت الرساالت مل تعش مع الرسل أكثر من الزمان الالزم والضروري
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ملن كان ميكن أن يؤمن ليؤمن دون زيادة أو نقصان حتى تتحقق العدالة بني حاضري الرساالت وغائبيها والعلم عند اهلل
تعاىل.
.5

وال بد لنا أن نعرف بأن األنبياء هم أنفسهم أعضاء يف أقوامهم .فالنيب الذي يرسله اهلل تعاىل إىل قوم وهو

منهم بالطبع هو نيب ورسول إىل نفسه أيضا .ومعنى ذلك أنه جيب أن يكون أول املسلمني برسالة السماء ليكون منوذجا عمليا
صادقا لقومه .وحينما أراد اهلل تعاىل أن يوضح لنبينا أمهية إبراهيم كمسلم فإنه خاطبه هكذا يف سورة النحل:
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا ولَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ ( )120شَاكِرًا ِألنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
( )121وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي اآلخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِنيَ ( )122ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِنيَ (.)123
أراد اهلل تعاىل أن يعطي نبينا أكرب مثال للتسليم هلل تعاىل يف هذا الكوكب فتمثل بإبراهيم باعتباره ليس فقط رسوال إىل
قومه بل منوذجا صادقا بكل معنى الكلمة للتسليم واخلضوع لربه .فكان إبراهيم أمة قانتا هلل وحده وتاركا قومه مائال عنهم
وعن معبوداهتم إىل العلي العظيم جل جالله بكل خضوع وبكل صدق .فهو منوذج لألنبياء من بعده ليكون كل منهم أمة طيبة
لقومه صادقا يف متثيل رسالة السماء ويف تنفيذ تشريعات ربه سبحانه.
.6

ثم نأت إىل اآلية التالية من سورة القصص:

ولَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا ال نَسْقِي
حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا َشيْخٌ كَبِريٌ (.)23
فاألمة هنا برأيي باعتبار وجود موسى بينهم يف تلك اللحظات .ولعل الذي خفي على البعض أن موسى حينما كان يف
مدين كان يدعو إىل اهلل تعاىل قبل أن يصري نبيا .وقوهل م بأن الفتاتني كانتا بنيت شعيب ليس صحيحا برأيي .وقد ختم اهلل
تعاىل قصة موسى يف سورة القصص بذكر دعوته لقوم مدين هكذا:
ولَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ األُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( )43وَمَا كُنتَ
بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى األمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ( )44ولَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ
ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ولَكِنَّا كُنَّا مُرْ ِسلِنيَ (.)45
وعلى كل حال فتسمية اهلل تعاىل أهل مدين بأمة من الناس ال خيالف تفسرينا لكلمة "أمة".
.7

ونرى القرآن يسمي زمر االنس ورمبا اجلن أيضا واملوقوفني أمام رهبم يوم القيامة باألمم .قال العزيز يف سورة

اجلاثية:
وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( )28هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا
نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (.)29
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دخل الساقي السجن بأمر امللك فخاطب صاحبه القديم الذي بقي دوهنما يف السجن املشرتك
بينهم:
ت
سنبُالَ ٍ
س ْب ِع بَقَ َرا ٍ
ت ِ
الصدِي ُ
اف َو َ
ان يَأْ ُكلُ ُه َّن َ
ق أَ ْفتِنَا فِي َ
س ْب ِع ُ
س ْب ٌع ِع َج ٌ
يُو ُ
س ُ
ف أَيُّ َها ِ
س َم ٍ
ُخ ْ
اس لَعَلَّ ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ ﴿.﴾46
سا ٍ
ض ٍر َوأ ُ َخ َر يَا ِب َ
ت لَّعَ ِلي أَ ْر ِج ُع إِلَى النَّ ِ
بعد أن تذكر صاحب الس جن قصته مع يوسف قال للجمع احمليط بامللك ولعل ذلك كان يف حضور
امللك نفسه :أنا أكشف لكم تأويل املنام فأرسلوني إىل يوسف يف السجن ألعرض الرؤيا عليه.
وال ريب أنه فتح على امللك وحاشيته باب أمل حلل اللغز الغريب وإخراج أسرة احلكم من دوامة
اخلوف واحلرية.
جاء اسم يوسف مرة أخرى يف الوسط احلاكم بقوة أكثر من ذي قبل حبيث مل يتمكن العزيز من أن
ينبس ببنت شفه  .وال أظن أنه كان ميانع ألنه كان حيب يوسف دون شك وحيرتمه ويُكرمه ولكنه بالطبع
رأى أن عودة يوسف سوف تُحيي قصة زوجته من جديد يف سهرات القصور امللكية .لكن رؤيا امللك كان
أمرا بالغ اخلطورة فيستعد كل مهتم بشؤون امللك أن يضحي من أجلها ،ولذلك ال نرى من القصر امللكي
برمته إال املوافقة على دق باب يوسف وإعادته إىل مسرح األحداث مع املزيد من السيطرة والسلطان ومن
نوع السيطرة والسلطان ال من نوع احرتام علمه وذكائه كما كان متحليا به قبل أن يُسجن.
وصل اخلرب دون ريب إىل زوجة العزيز فاستعدت حبدة ذكائها للمواجهة ولكنها اآلن ال ميكن هلا أن
متكر مكرا فعليها أن تتهيأ للبوح باحلقيقة أمام امللك.
ذلك بأن اهلل تعاىل ال ميكن أن يُحاسب الناس قبل أن ير سل هلم الرسل .ولكنه مل يبعث يف كل قرية رسوال بل يتخذ من
بعض القرون البشرية أمما لريسل إليهم الرسل ثم يعتربهم مناذج يقيس عليهم غريهم من البشر .ذلك هو مظهر من مظاهر
الرمحة منه سبحانه .فكل زمرة من الناس يُحشرون مع منوذج مماثل هلم من أصحاب األنبياء ولذلك يسميهم أمما ،والعلم عنده
سبحانه وتعاىل .فاألمة إذن تتفرع من أمّ يؤمّ مبعنى قصد يقصد وليس مبعنى آخر .هناية اهلامش .31
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كانت تعرف عناد يوسف يف استجالء احلقيقة اليت قد أشعرته بالكثري من الضجر أن يُسجن بتهمة
ال تليق بساحته أبدا .تعرف املرأة أكثر من أي شخص آخر مدى نظافة يوسف وإبائه وإخالصه يف نفس
الوقت ألسرة العزيز الذين جنّ وه من أن يُباع عبدا لدى أسرة ال تعرف قدره وال هتتم بإخالصه وعلمه.
دخل الساقي السجن مرة أخرى ولكن رسوال من امللك وليس سجينا .من الصعب أن نصف ما
جال خباطره وهو يعود إىل حمبسه الذي مسع فيه بأنه سوف ينجو من السجن ويعود إىل عمله بقوة أكرب.
دخل الساقي على يوسف وهو يفكر احتماال يف أن يوسف سيخرج من السجن اليوم أكثر عزة منه
وأكثر احرتاما لدى امللك .ولعلّ الساقي كان مغرما بيوسف حبيث مل تأخذه الغرية واحلسد من يوسف.
ولعلّ ه قال يف نفسه بأن هذا الرجل العظيم يستحق كل احرتام وحظوة أمام فرعون مصر .ولعله
شعر باخلزي مع نفسه بأنه نسي طلب يوسف منه طيلة األعوام اليت تردد يف أيامها على ربه مغتبطا بالسقاية
وناسيا صاحبه السجني املؤمن واخلبري والعامل.
ولعله فكر وهو منتصر يشق طريقه إىل سجنه القديم يف الكلمة اليت يرحب فيها بالعودة إىل
صاحبه يف السجن فرأى بأن أمجل كلمة هي ما تدل على أن تأويل يوسف للمنامني ولالرتباط بينهما كان
صادقا وبأن يوسف كان صادقا أيضا يف تفسري الرؤيا هلما بكل إخالص ودون أن يُخفي عنهما شيئا.
أراد أن يبدي ليوسف مشاعره وهو يأتي إليه مبا يُخرجه من سجنه بقوة ال بضعف.
الساقي ال يدري بأن يوسف حيمل منطا فكريا مغايرا له .إنه ال يريد أن خيرج من السجن قبل أن
تتجلى كل احلقيقة يف أنه ظُلم ومل يكن مستحقا للسجن .ساقٍ أخطأ فسُجن فخرج من السجن بعد بشارة
يوسف له بالعودة إىل بيت امللك ساقيا شخصيا له ،يلتقي بسجني مل يرتكب خطأ ما وامنا ألُنه كان نظيفا
تقيا صاحلا متغلبا على طغيان الشهوة ومفضال السجن على معصية اهلل تعاىل.
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ولننظر إىل ما حصل أمام يوسف فقد نطق الساقي املرسل من قبل فرعون مصر إىل صاحبه يف
السجن بالكلمة اليت اختارها وصفا ليوسف:
يوسف ،أيها الصديق.
قرأ يوسف كل احلكاية من لقائه الثاني مع صاحبه حُرًّا رسوال من امللك وهو سجني قابع يف
السجن عدة سنوات.
عرف يوسف بأن اهلل تعاىل قد أكمل تأديبه وأعده ألن ميارس مهمته من جديد وهو يف طريقه إىل
أن جيلب الكرامة والعزة لبين يعقوب.
شعر يوسف بأن اهلل تعاىل مل ينسه وبأن صاحبه يف السجن قد نسيه فكان عليه أن يعرف كيف
يشكر ربه وكان عليه أال يفتخر بأسرته وآبائه بل يفتخر بأنه عبد خملص هلل تعاىل.
فكر يوسف ،كما أحتمل ،كثريا يف ما حصل لصاحبيه القدميني يف السجن ويف أن ما حصل
للناجي ليس نسيانا حقيقيا وليس صاحبه مقصرا ولكن املقصر هو يوسف الذي مل ينتظر أن يُكمل له ربه
مكرمته فيعود إىل أسرته إسرائيل وبين إسرائيل من جديد وقد اجتباه اهلل تعاىل عليهم مجيعا.
قال له أبوه بأن ربه سوف جيتبيه ويعلمه من تأويل األحاديث وقد علمه ربه ذلك قبل أن يدخل
السجن.
عرف يوسف بأن السجن كان ضمن الطريق ولكنه مل يكن لفرتة طويلة ومل تنو أسرة العزيز أن
يسجنوه هلذه املدة الطويلة ولكنه هو الذي أخطأ.
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لننظر إىل ما حصل بني شخصني حيمالن فكرين متغايرين متام التغاير ولكن يوسف مسيطر على
فكر الساقي ويقرأ ما جيول يف نفسه بعكس الساقي الذي كان غافال متاما عما جيول يف خاطر صاحبه يف
سجنه القديم.
عرض الساقي رؤيا ربه على يوسف طالبا منه رأيه يف تأويل ذلك املنام اخلطري .مل يقل الساقي بأن
الذي رأى املنام هو امللك ولكن يوسف عرف بأن امللك هو الذي رأى املنام.
إن نظرة الساقي يف ما يراه أمام عينيه ولكن نظرة يوسف يف من حييط بكل شيء و يهيأُ األسباب
لتنفيذ سياسته يف عبيده سبحانه وتعاىل .إن دائرة النظرتني خمتلفتان ودائرة يوسف أوسع جدا تصل حد
إرضاء اهلل تعاىل.
هذا هو الفرق بني الذي يهديه اهلل تعاىل والذي يسري خلف مصاحله اآلنية .إن هداية اهلل تعاىل
تشمل كل شيء يف الدنيا مبا فيها حقوق ا لغري وسنرى حينما يفسر املنام كيف أضاف إىل الرؤيا مفاهيمه
العلمية ومعرفته مبالك امللك جل جالله.
مسع يوسف جزئيات املنام من الساقي .رأى عظيم من عظماء مصر سبع بقرات مسان يأكلهن
سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات .لقد تكرر العدد ثالث مرات على األقل ولعله عد الرابع
أيضا ولكنه مل خيطئ يف أن يعد ثالث مرات فهو منام حقيقي ينبئ عن أمر يهم مملكته.
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مصر بلد زراعي يعتمد على النيل العظيم يف زراعته ويعتمد على األبقار مصدرا أساسيا لأللبان
واللحم واملصنوعات اجللدية وكذلك يف حراثة االرض .أنا أحتمل بان األحداث املشار إليها كلها وقعت يف
مصر املعروفة بيننا اليوم وليس يف مكان آخر كما احتمله البعض.32
البقرة السمينة ألهل مصر تعين اخلري والرخاء الذي يتعدى الناس فتسمن أبقارهم أيضا .هذا اخلري
هو اخلري الزراعي الذي يساعد البقرة على السمنة .فالذي قدر املنام سبحانه أراد أن يبلغ النائم الذي يرى
نفسه مسئوال عن طعام الشعب الذي يعيش يف أرض مصر ،بأن هناك جدبا زراعيا بانتظار البالد .فالبقرة
حيوان معتمد على العشب ،ومسنتها تعين وفرة النبات والزرع .وأما السنبالت اخلضر فهي تشري اىل الثروة
النباتية ،لتشمل أكل البشر جبوار طعام البقر .فسوف تكثر الغالت واللحوم ألهل مصر يف أعوام اخلري.
ثم يأتي بعد ذلك دور البقرات العجاف .والعجاف كما يقول أرباب اللغة مجع لألعجف والعجفاء
ومها ذكر وأنثى احليوان الذي ذهبت مسنته.
وقد صرح القرآن الكريم بأن امللك رأى سبع بقرات مسان ومل يصرح بأنه رأى يف املقابل سبع بقرات
عج اف .فلو كانت العجفاء تعين اليت زالت مسنتها ،فكيف عرف امللك ذلك يف املنام؟ ثم إن املنظر
خميف فعال أن ترى آكلة عشب تأكل مثلها قبل أن تنتبه إىل أن اآلكل حنيف واملأكول مسني! ثم ال ندري

32

إن البقرة من معامل مصر وليست من معامل اليمن كما ظنّ البعض وال من معامل عسري كما ظن البعض اآلخر .وامللك هو أحد فراعنة

مصر ولكن اهلل تعاىل مساه امللك متييزا بينه وبني فرعون املتجرب الذي عاصر موسى .ففرعون يوسف رجل مسامل نسبيا وكان يؤمن باهلل تعاىل
وهو وحده العليم حبق .قالوا بأن مصر تعتمد على النيل وليس على األمطار ولكنهم نسوا بأن مصر تعتمد على فيضان النيل والفيضان يعتمد
على األمطار .كان املصريون حيتفلون بالفيضان ألهنم بدونه يواجهون اجلدب .لنتصور غياب األمطار عدة سنوات فسوف جيف النيل قطعا.
وسنعرف املزيد بعد بيان التأويل .ثم إن اهلل تعاىل مل يصف ملوك األرض بالرب عدا فرعون موسى وملك يوسف .ولذلك فهو فرعون مصري
كما أظن .والعلم عند اهلل تعاىل .هناية اهلامش 32

منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

191

يوسف أيها الصديق

كيف رآهن حتى متكن من عدهن بكل دقة؟ لعله رآهن يف صف واحد وخلف كل واحدة بقرة ضعيفة
تأكل أختها السمينة.
ومما ال شك فيه أن اآلكالت أبقار ولو أن اهلل تعاىل مل يكرر ذكرها مكتفيا بالذكر األول على أن
املوضوع مكرر مرتني يف السورة ألمهيته على ما يبدو  .ولعل السبب هو أن يوضح لنا سبحانه تعجب
الساقي حينما قام بذكر املنام ،ولعله سعى إىل عدم تغ يري اللفظ الذي مسعه من امللك حتى ال يُربك
املفسر.
فلو أهنا كانت مصفوفة وخلف كل واحدة آكلتها فهي تعين عام خصب وعام جدب فكيف
فسرها يوسف بسبع سنوات خصبة تتلوها سبع سنوات جدباء؟ ولو أراد اهلل تعاىل أن يري امللك بأهنا
سبع متتالية عن طريق األبقار السمان ثم العجاف فكيف ميكن ذلك؟!
إن السنبالت ترد على هذا اإلهبام .إنه رأى جبوارها سبع سنبالت خضر فعرف يوسف بأن
احلديث عن األرض وبأن السنوات متتالية ألنه رأى سبع سنبالت خضر بشكل األبقار من حيث الصف.
فرأى األبقار مصفوفة ورأى جبوارها سنبالت مصفوفة أيضا .ثم إنه عليه السالم تعلَّم من املنام بأن
السنبلة لو تركتها لتيبس مع حباهتا فإهنا حتافظ على احلب حتى ال تتعرض للمؤثرات اخلارجية .ولذلك
فكر يف أن احلل هو أن حيافظ على السنبالت يف مكان بارد لتقوم السنبالت بصيانة احلبوب.
كما أنه عرف بأن السنبلة حني الفصل عن احلب تكون مناسبة للمواشي واحلبوب للبشر فهكذا
حيتفظ بغذاء احليوانات حتى ال ختلو األرض من اللحوم كما حيتفظ باحلبوب لتزويد الشعب بالغالت
الضرورية للحياة.
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وقبل أن نكمل تفسري املنام الذي قدمه يوسف لصاحبه ،دعنا نتحدث عن املقطع األخري من اآلية
حيث أضاف الساقي املرسل من طرف امللك:
لعلي أرجع إىل الناس لعلهم يعلمون.
يظهر لنا من تعبري الساقي ومتنيه املكرر مرتني لعلي ولعلهم ،بأنه كان حريصا على إخراج صاحبه
من السجن ألنه الذي بشره بالسقاية وباخلالص من السجن وألنه خجلٌ من أنه نسي قصة صاحبه طيلة
السنوات املاضية.
أراد الساقي بأن يوحي إىل ي وسف بأن نسيانه كان مفيدا فهكذا وبعد أن يفسر يوسف هذا املنام
الغريب سوف تكون معرفتهم بأمهية يوسف كبرية أكرب بكثري مما لو قال هلم بأن يوسف فسر منام الساقي
واآلخر فنجى الساقي فعال وصُلب اآلخر فعال.
أين منام الساقي وصاحبه من منام ملك البالد ،وأين أمهية هذا املنام وغرابته من غرابة حلمه؟
فكأنه طلب من يوسف أن يهتم بتفسري هذا املنام وال يلومه على النسيان فما حصل كان خريا له.
ومما ال ريب فيه أن يوسف بكياسته قرأ ما يُخفيه الساقي يف قلبه فلم يعبأ أيضا .وسنعرف ذلك
بعد قليل.
أوحى يوسف إىل الساقي بأنه يتقن كل عمل يعمله دون االهتمام بعوائده لشخصه .إنه صاحب
رسالة ال ميكن أن يستهني مبا يقوله أو يفرط يف ما يتحدث به مع الناس .إنه معلم خملص بغض النظر عن
حاجاته ومصاحله الشخصية .قال يوسف رادا على صاحبه القديم يف السجن كما وصف اهلل تعاىل
املوقف:
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سنبُ ِل ِه ِإالَّ قَ ِليالً ِم َّما تَأْ ُكلُونَ ﴿﴾47
قَا َل تَ ْز َر ُ
س ِنينَ َدأَ ًبا فَ َما َح َ
س ْب َع ِ
عونَ َ
صدتُّ ْم فَذَ ُرو ُه ِفي ُ
ظن املفسرون الكرام بأن دأبا هنا تدل على أهنم سيزرعون سبع سنني متواليات باعتبار معنى
كلمة دأب .و أن الفعل أمر بصورة اخلرب باعتبار "فذروه يف سنبله" .فقد قال الزخمشري يف الكشاف:
تَ َزرعُو َن :خرب يف معىن األمر كقوله :تؤمنون ابهلل ورسوله وجتاهدون .الصف . 11 :وإمنا خيرج األمر
يف صورة اخلرب للمبالغة يف إجياب إجياد املأمور به فيجعل كأنه يوجد فهو خيرب عنه .والدليل على كونه يف
معىن األمر قوله :فَ َذ ُرُوه ييف ُسنبُلي يه .دأابا :بسكون اهلمزة وحتريكها ومها مصدرا :دأب يف العمل وهو حال من
املأمورين أي دائبني :إما على تدأبون دأابا وإما على إيقاع املصدر حاالا مبعىن :ذوي دأب .انتهى.

أنا اختلف مع الزخمشري  .ف لو كان املقصود االستمرار أو اجلد يف العمل لقال سبحانه :تزرعون
سبع سنني دائبة أو دائبني .بالطبع أن قول الزخمشري :دأبا حال من املأمورين ،ال خيالف قوانني احلال برأيي
ولكن وضع املصدر مكان احلال لغري ضرورة ودون قصد خاص غري مقبول .حاشا كتاب اهلل تعاىل من
هذه التأليفات الغريبة.
وليس يف مفكرتي معنى للدأب ولكنين مضطر بأن أقول بأن الدأب معنى من معاني احلبوب أو
القمح بالذات أو نوع من الرب ولعل الكلمة قبطية معربة .أو لعل املصريني القدماء كانوا يستعملون تعبريا
خاصا للحبوب اليت يعيشون عليها كتعبرينا حنن هلا بالعيش.
فنر ى الشعوب اليت تعيش على القمح تسميه عيشا والشعوب اليت تعيش على الرز تسمي الرز
عيشا .فلعلهم يسمون احلب الذي يعيشون عليه دأبا .ولعلهم كانوا يستعملون كلمة تدل على العادة اليومية
يف األكل ففسرها اهلل تعاىل بالدأب مبعنى العادة .لكن الكلمة على أي حال ال ميكن أن تدل على غري
احلبوب الزراعية وال ميكن أن تكون صفة بالطبع كما ال ميكن أن تكون حاال كما قاله الزخمشري.
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وقال الطباطبائي يف امليزان :فاملعىن تزرعون سبع سنني زراعة متوالية مستمرة ،و قيل :هو
من دأب مبعىن التعب أي تزرعون جبد و اجتهاد ،و ميكن أن يكون حاال أي تزرعون دائبني

مستمرين أو جمدين جمتهدين فيه .انتهى.

وهو تفسري غري دقيق برأيي .ال أدري كيف توصل الطباطبائي إىل معنى :تزرعون سبع سنني
مت والية؟ وما الفائدة من إضافة متوالية؟ لنفرتض أن يوسف قال :تزرعون سبع سنني ،ومل يضف دأبا ،فهل
تعين تزرعون سبع سنني غري متوالية؟ بالطبع ال ،فما احلاجة إىل إضافة كلمة متوالية؟ كل الناس يعرفون بأن
زراعة حبوب العيش سنوية بالنسبة لكل احلبوب بال استثناء فال حاجة إلضافة كلمة :متوالية أو ما يف
معناها.
إذن قال يوسف لرسول امللك :هناك سبع سنوات خري وزرع بانتظار املصريني .فال تغرتوا هبا
وحاولوا أن حتصنوا من حصادكم ما زاد عن مأكلكم .ولو ترتكوا احلبوب يف سنابلها قبل حتصينها حتى ال
تفسد وتبقى حمفوظة يف السنابل الستقبال سين اجلدب.
كما أن يوسف أوصاهم بأن ال يسرفوا يف احلبوب فيكتفوا باألكل منها حتى ال جيوعوا يف سين
اجلدب املقبلة ال حمالة .هذه مسائل علمية دقيقة تفوه هبا يوسف من منطلق علمه وعقله قبل أكثر من
أربعني قرنا.
والواقع أن األنبياء كانوا علماء ومهندسني وأطباء أكثر من كوهنم أصحاب معاجز وخمربين بالغيب
كما يتصورهم الكثريون .وقد الحظت بأن أكثر آثار األنبياء اليت نعرفها من القرآن تنبئ عن علم وإدراك
حلقائق الطبيعة ومساعدة للناس يف احلياة األفضل ويف العيش بسالم وأمان.
يوسف استعمل فهمه لألعراف املصرية وكيفية تأويلهم لألحاديث ليتعرف على تفسري رؤيا امللك.
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فاهلل تعاىل خياطب الناس بالطرق اليت يفهموهنا .هذا امللك يدير جمتمعا متقدما يف الزراعة قبل أن
يكون متقدما يف العمران .والواقع أهنم كانوا يعيشون على الزراعة ولكن العمران وما تبعه هي من آثار
تفننهم يف احلياة واستفادهتم من فائض دخل هم لبناء األهرام واالشكال اهلندسية الرائعة على قبورهم إرضاء
مللوكهم حتى يطمئنوا بأهنم سيحيون ملوكا يف احلياة اآلخرة.
واهلل تعاىل يريد أن خيربه بأن مملكته تواجه خطر اجلدب ويريد أن يعلمه كيف يستعد هلا ويدفع عن
شعبه اجملاعة حد اإلمكان.
بالطبع أن اهلل تعاىل يقوم بتحقيق جمموعة من األهداف حينما يقوم بعمل فال ننس أهداف صناعة
بين إسرائيل أيضا ضمن قصة املنام مثال.33

33

البعض من اإلخوة الباحثني يظنون بأن قصة يوسف وكذلك موسى قد حدثتا يف منطقة أخرى غري مصر املعروفة .ويقول بعضهم

أهنما حصلتا يف منطقة عسري يف اجلزيرة العربية .بالطبع أنين لست بصدد الرد عليهم بقدر ما أنا بصدد الرد على إشكاالهتم األساسية يف وقوع
احلوادث مبصر الفعلية.
.1

يقولون بأن مصر مل تكن معروفة هبذا اإلسم قدميا .فمصر إذا ميكن أن يكون مبعنى البلد .إن اهلل تعاىل

يذكر اسم مصر يف قصيت يوسف وموسى باسم العَلَم فهو علم ملصر الفعلية وليست علما ملكان آخر يف عسري برأيي.
.2

يقولون بأهنم مل جيدوا آثاراً لي وسف أو موسى أو سليمان يف فلسطني ومصر الفعليتني .والواقع أن الرجال

الثالثة باإلضافة إىل داوود كانوا من املؤمنني الطيبني الذين ال يبنون القصور وال يقتنون أساسيات احلياة الثمينة جدا حتى تبقى
إىل اليوم .ثم إن عدم عثورهم على اآلثار ال يدل على عدم وجود اآلثار .أغلب الظن أن اإلسرائيليني يبحثون عن اآلثار من
واقع اخلرائط اليت رمسوها على أساس التاريخ اليهودي .وأنا شخصيا أشك كثريا يف صحة ذلك التاريخ .مثله مثل سائر
السري التارخيية اليت أنفق عليها امللوك أصحاب املصاحل ففندوا احلوادث لتنطبق مع مصاحلهم يف امللك والسيطرة على الرقاب.
إنين قارنت قصص التاريخ اليت كتبها املسلمون مع النزر اليسري من القضايا التارخيية اليت نفهمها من القرآن فلم أجد قصة
واحدة تنطبق مع آي الذكر احلكيم مع األسف .ولذلك فأجد من املعقول أن نعترب التاريخ اإلسالمي والتاريخ اليهودي من
قبل ،يعربان عن جمموعة من القصص واألساطري املفربكة وليس عن احلوادث كما حصلت .ومل نر بعد آثارا مماثلة يف عسري.
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بعد أن أوضحنا السبع اخلضر دعنا نوضح السبع الشداد .لقد اختصر اهلل تعاىل بقية
شرح يوسف تعبريا ملنام ملك مصر كما يلي:
شدَا ٌد يَأْ ُك ْلنَ َما قَ َّد ْمت ُ ْم لَ ُه َّن إِالَّ قَ ِليالً ِم َّما تُحْ ِصنُونَ ﴿ ﴾48ث ُ َّم
س ْب ٌع ِ
ث ُ َّم يَأْتِي ِمن بَ ْع ِد ذَ ِلكَ َ
يَأْتِي ِمن بَ ْع ِد ذَ ِلكَ عَا ٌم فِي ِه يُغَ ُ
اس َوفِي ِه يَ ْع ِص ُرونَ ﴿.﴾49
اث النَّ ُ
رأينا بأن يوسف وضح بكل إخالص معنى منام امللك وبني لصاحبه احللول اليت يراها مناسبة
ملواجهة املشكلة وكأنه يقول له :يهمين أن ال جتوع األمة وال يهمين أن أجنو من السجن أو أجد احلظوة عند
امللك.
وال ندري هل سنكتشف شيئا لو مسحت احلكومة السعودية مبثل هذه التنقيبات أو ال؟ وأغلب الظن أننا سوف لن نكتشف
شيئا هناك.
.3

يقول املسلمون منهم بأن هناك يف عسري أمساء قريبة من األمساء املوجودة يف فلسطني ومصر .وأقول هلم بأن

هناك يف كندا وأمريكا أمساء قريبة أو مشاهبة متاما ألمساء املدن الربيطانية والربتغالية واألسبانية .ذلك ألن الذين هاجروا
من هذه البلدان إىل القارة اجلديدة وضعوا أمساء مدهنم أو بإضافة وصف اجلديد على املدن اجلديدة .مثل نيو يورك مقابل
يورك ونوفا سكوجيا مبعنى سكوتلندا اجلديدة .وهكذا أسس اليهود املهاجرون إىل عسري فيما بعد مدنا ووضعوا عليها
أمساء مدهنم األصلية احتماال.
.4

وأقول لغري املسلمني ولغري املؤمنني باهلل تعاىل ،بأن إنكار أصل موسى وسليمان مثل إنكار العصر اجلاهلي

والع صر األموي والعباسي .وإن كلما ما نراه من آثار أموية مثل املسجد األموي ومسجد القبة مثال لو صحت بأهنا من مباني
بين أمية فهي تدل على اإلسالم أكثر من داللتها على بين أمية .فكما ال ميكننا إنكار حممد بن عبد اهلل فكذلك ال ميكننا
إنكار موسى وهارون وحتى يوسف ويعقوب .إن هناك أمة كبرية منتشرة يف األرض تُدعى بين يعقوب أو بين إسرائيل كما أن
هناك اليهود والنصارى الذين ميلئون األرض فكيف ميكن إنكار أنبيائهم؟ ميكن إنكار احلوادث التارخيية باعتبار أن املؤرخني
عادة ما يكذبون إرضاء ملن يدفع هلم من أجر يعيشون عليه ولكن ال ميكن إن كار أصل وجود إبراهيم وموسى وعيسى
ويعقوب وسليمان وحممد.
.5

يقولون بأن أهل مصر يعيشون على النيل وال يعتمدون يف زراعتهم على مياه األمطار .لقد نسي اإلخوة بأن

النيل يعيش على األمطار .هناية اهلامش .33
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ثم أردف يشرح لساقي امللك بقية املنام مبينا سين اجلدب .وصف يوسف تلك السنني اجلُدب
بالشداد.
والشد يعين تقوية عقد الوثاق فيعطي معنى القوة للفاعل ومعنى الضعف وغاية االنفعال بالنسبة
للمفعول .فالسبع الشداد يعين بأن اهلل تعاىل شد رباطها بقوة كبرية وهي انفعلت خاضعة أمام تلك القوة
الرهيبة اليت سيطرت عليها بالكامل.
وهكذا السين الشداد تعين بأن اهلل تعاىل الفاعل قد شد الوثاق على أرزاق الناس فتحطمت
إرادهتم أمام تلك القوة الرهيبة وباتوا ضعفا ء ال جيدون حيلة تنجيهم من تبعاهتا إال قليال مما حيصنون من
احلبوب.
وقد وضح له معنى الشدة بأن اجلفاف سوف يأكل احلبوب بدل أن ينميها .ذلك ألهنا ال ميكن أن
تنمو بال ماء بالطبع .واملزارع ينشر البذور يف األرض بانتظار الري فإن مل يصل املاء إليها فإن ديدان األرض
وهوامها تأكلها وتقضي عليها.
استدل يوسف هبذا االحتمال اخلطري على وجوب التحصن ملواجهة اجملاعة الكربى .ولو ننظر إىل
القارة األفريقية برمتها فإهنا تتعرض للمجاعة حتى يف عصر التطور الفعلي .مما يعين بأن مياه األمطار بالنسبة
هلذه القارة غري مضمونة وغري مستمرة.
ال أظن بان هذا الكتاب هو املوضع املناسب ملناقشة اآلراء اليت ترى أماكن وبلدان أخرى مسرحا
لقصة يوسف ولكين أعتقد بأن ما ذكرناه أعاله ودراسة عامة عن ظروف املناطق األخرى اجلغرافية وعدم
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وجود إشارات إىل جفاف توايل سبع سنني يف تلك املناطق ميكن ان يكون دليال يعضد ربط القصة بأسرها
مبصر.34
وال ميكن للبشر أن يتعلم إال إذا واجه مشكلة .أال نرى بأن غالبية الناس هم أبناء يومهم وهم ال
يستعدون للغد إال قليال منهم .هذه عادة غري مقبولة عند الذي يدير هذا الكون املهيب ويدير هذه األرض
الغريبة يف أطوارها سبحانه وتعاىل.
ومن كرمه تعاىل أنه يسعى لتعليم عبيده ويعترب البالء باملرض والقحط من ضرورات االختبار يف
الدنيا .وهو واقع ضمن منظومة اهلدى العام الذي يكرم اهلل تعاىل به اإلنسان .فهناك طريقان للخالص من
البالء ،إما أن يتعلم الناس ويتحقق اهلدف الغائي منه أو تنتهي مدة البالء .وكان يوسف على علم بأن
البالء ال ميك ن أن يبقى إىل األبد .إن ذلك يتناقض مع مساحة رب العاملني واتصافه بالرمحة حبق ،سبحانه
وتعاىل .وعلى هذا األساس أعطاهم البشرى بعام الغيث والعصر .والعلم عند اهلل تعاىل.

34

كلمة سبعة يف القرآن ويف الكتابات القدمية كلها ال تعين فعلية العدد بل تدل على كمال العدد .فالسنوات كانت سبعة على األقل وليست

على الكمال والتمام .وأنا شخصيا ال أظن بأهنا كانت أكثر من سبعة فعلية ألهنا ستكون مميتة حينئذ وبعيدة عن كرم اهلل تعاىل.
وأما احتمال أ ن أيا من نوعي سين الرخاء والشدة كانت أقل من سبعة فعلية فهو غري بعيد أيضا برأيي .ذلك ألننا نرى اهلل تعاىل يستعمل
هذا العدد للسماوات مثال .فهي أكثر من أن تعد وحتصى وال ميكن وضع عدد يقل عن الباليني هلا.
فالسبعة بالنسبة للسماوات تعين الباليني وبالنسبة لسين اخل ري والقحط قد تعين أقل من العدد الفعلي أيضا .إهنا متثل كمال اخلري وكمال
اجلدب والعدد احلقيقي عند اهلل تعاىل.
وأنا أظن بأن اهلل تعاىل أراد للناس أن يتعلموا التحصن واالدخار للمستقبل ويتجنبوا اإلسراف حتى عند كثرة احلبوب ،بغض النظر عن
فعلية السنوات السبعة.

هناية اهلامش .34
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أمعن يوسف كثريا ببيان سين اجلدب والشدة .وكان دقيقا جدا يف بيان ذلك ،فلم يقل بأن على
الدولة أن متنع الناس من الزراعة وانتظار املطر يف سين اجلدب السبعة.
إن ذلك خيالف نظام السماء .على اإلنسان أن يكون دائما يف حال الرتقب لرمحة ربه ولكن عليه
أيضا أن يكون مستعداً لكل بالء مبوجب نظام اخلوف من شدة تعامل اهلل تعاىل املؤقت مع عبيده.
إنه من رمحته يبلي األ مة بالقحط والزالزل واحلواصب وبقية الظواهر الطبيعية الكربى .إنه سبحانه
وضع يف أراضي الدنيا قوانني تسبب الشدة والبالء لتكون هذه األسباب متواجدة حينما يريد اهلل تعاىل أن
يذكر الناس بأنه موجود وبأهنم مل يشكروا خالقهم وبأهنم أشركوا به ما مل ينزل به سلطانا.
ذل ك هو برنامج احلياة الدنيا حتى يتعلم الناس بأهنم مضطرون للتفكري يف احلق إلثبات سالمة
عقوهلم وتشغيل هذه العقول ولتقديم الشكر له إلثبات سالمة نفوسهم .ولوال ذلك تعذر التمييز بني اخلبيث
والطيب وهو سر هذه النشأة.
مل مينع يوسف الشعب املصري من أن يقدموا قسما من طعامهم الذي يعيشون عليه لألرض حتى
يبقوا دائما يف حال األمل لرمحة رهبم .إنه يعرف بأن اهلل تعاىل ميحو ما يشاء ويثبت وليس عند أحد أي
علم حبقيقة التقدير غري اهلل تعاىل نفسه فهو عنده أم الكتاب.
كما أنه مل يأت بأي خرب غييب حينما بشرهم بعام اخلري التايل ألعوام الشدة .ولقد وضح لصاحبيه
يف السجن بأن اهلل تعاىل علمه حقائق األلوهية كعلم ال كإخبار مبا سيحدث.
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وقد علمه ذلك ألنه توقى بكل عناية الشرك وابتعد عن كل معامل الشرك املشني اتباعا لسنة إبراهيم
شيخ األنبياء واملرسلني .فكما أمر اهلل تعاىل نبينا وهو خامت النبيني  ،يف القرآن أن يقتدي بإبراهيم فإنه قد
أمر دون شك من سبقه من األنبياء أن يقتدوا بإبراهيم.35
كان يوسف على علم حبقيقة قرآنية نعرفها حنن اليوم بفضل القرآن وعرفها أبناء يوسف فيما بعد
بفضل التوراة ولكنه هو بنفسه عرفها بفضل إميانه اخلالص باهلل تعاىل.
فاهلل ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور سواء أكرمهم بالكتب السماوية أم مل يكرمهم
هبا .قال تعاىل يف سورة الشرح:

35

لقد ذكر يوسف املزيد بالنسبة له يف هذا الشأن بأن اتباعه إلبراهيم كان امتدادا لعبادة سلسلة طيبة من أبنائه وهم إسحاق ويعقوب

وكذلك إمساعيل عم يعقوب.
لقد اعرتف ضمنيا بأن حماربة الشرك مل تكن حمصورة يف بين إسرائيل بل كان إمساعيل حماربا قويا ضد الشرك .من هنا نعرف بأن األنبياء
مجيعا أُمروا باتباع إبراهيم.
كان إبراهيم عنوانا المعا للتسليم هلل تعاىل .فكان مفخرة للذين أسلموا هلل العظيم .قال سبحانه يف سورة آل عمران مشريا إىل نبينا:
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَالَ نَصْرَانِيًّا ولَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ ( )67إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ
وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِنيَ (.)68
علينا حنن املسلمون أال نغرت بالتسميات الدينية .فاملسلم مبعنى الذي يسلم أمره إىل اهلل تعاىل خمتلف عن الذي يسمى مسلما.
فلم يكن حممد بن عبد اهلل تعاىل مسلما باملعنى الثاني بل كان مسلما باملعنى األول .ولذلك كان أوىل الناس بإبراهيم يف زمانه .وكل
املؤمنني الصادقني من اليهود والنصارى مل يكونوا يهودا ونصارى باالسم بل كانوا أنصارا للمسيح إىل اهلل تعاىل وكانوا هادين تائبني إىل اهلل تعاىل.
وحنن أيضا لو مل نتعلم القرآن ونفهمه ونعشه حتى نتعلم كيف نسلم وجوهنا إىل اهلل تعاىل ثم نعمل بعلمنا فعال فنحن مسلمون باالسم كما هو
عليه اليهود والنصارى اليوم.

هناية اهلامش .35
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بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( ) 1وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ( ) 2الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ
( )3وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ( ) 4فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( ) 5إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( ) 6فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ()7
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (.)8
إن اهلل تعاىل يوقف استمرار البالء بصورة طبيعية ليدعو عبيده إىل العودة إليه .إنه هو يوقف
استمرار األوزار ألنه يريد أن يعلم عبيده وال يريد أن يعذهبم يف الدنيا .إن الزمة الكرم والرمحة والعطاء أن
يتوقف البالء حتى لو مل يعد الناس إىل رهبم.
ولذلك مل يقل يوسف بأن البالء سوف يستمر حتى يعود الناس إىل رهبم .وقد استعمل يوسف
كلمة فسرها اهلل تعاىل بالعام مرادفا للحول ومرادفا للسن ة .ذلك ألن احلول جيمع العام والسنة باعتبار تكرار
السنوات سنة بعد سنة.36

36

السنة باعتبار انتهائها يف آخر األشهر اإلثين عشر .سواء كانت سنتنا طبيعية مشسية أو توافقية قمرية .فإذا قلنا سنة أو استعملنا

فعلها وهو ( َسنَهَ) ،فإننا نقصد بأهنا انتهت يف هناية الشهر الثاني عشر .قال تعاىل يف سورة البقرة :259
 ..فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ َشرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ...
مبعنى أن طعامه وشرابه مل يبق سنة واحدة .ذلك ألن السنة تنتهي بعد انتهائه وتبدأ سنة جديدة.
أظن بأن عامة املفسرين مل يصيبوا يف تفسري املقطع أعاله من سورة البقرة كما مل يصب الكثري من أرباب اللغة العربية يف توضيح معنى السنة.
حتى الراغب مل يكن صائبا كثريا حينما قال بأن السنة تُطلق على سين اجلدب أكثر .إنه أوهم الكثريين بأن الفرق بني العام والسنة مرتبط
بالتفريق بني احلول احلسن و احلول الشديد .وأما العام فهو باعتبار تكرار احلول .واحلول طبعا يدل على املعنيني .فقولنا عام اخلري ال يدل على
أن اخلري حمصور يف  12شهرا.
ولو كان ذلك مقصود يوسف فإن اخلري سيبقى لسنتني على األقل .ذلك ألن الغيث لو يبدأ من أي وقت ويستمر  12شهرا فإن الزرع يف
السنة األوىل يستغيث يف بدايته مثال ويف السنة الثانية يف هنايته .ثم إن النيل سوف ميتلئ ويبقى فائضا فرتة أطول من فرتة األمطار .فزمان
الرتوي للزرع يزيد على أربعة أشهر ،يكفي الزرع أن يرتوى شهرا واحدا منها .هناية اهلامش .36
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وأما قوله الكريم على لسان يوسف :وفيه يعصرون ،فإن املقصود هو أهنم يعصرون اخلمر وال شيء
غريه .إن يوسف استعمل نفس الكلمة لبيان عصر اخلمر وال داعي ألن نغري املعنى ونتكلف التأويالت بدون
أي دليل .37
املهم بأن يوسف مل ينس أن يقدم النصح لصاحبه ما مل يتعارض مع نبوته.
لقد أخربه ضمنيا بأن ال مخر بعد فرتة من بداية سين اجلدب .إن مسؤولية يوسف أن يبحث عن
أكل للناس وليس البحث عن اخلمور من مهام األنبياء .سوف يبدأ عام اخلري بعد انتهاء أعوام الشدة دون
شك وعلى الناس أال جيلبوا ألنفسهم غضب رهبم فيستمر عليهم عام اخلري سنة بعد سنة.
عاد الساقي بقوة وبوجه باسم يبشر امللك الفرعوني بأنه حيمل حل اللغز احملري لكل رجاالت الدولة
العظمى.

37

وليس خطأ لو قلنا بأن يوسف أراد تنبيه صاحبه بأن عمله يف حال تأرجح يف سين اجلدب .سوف تتوقف صناعة اخلمر لفقدان

العنب .فعليه هو أن يستعد لذلك أيضا .عليه بأن يتعلم تعتيق اخلمر مثال لسين اجلدب أو يبحث عن عمل آخر لنفسه يف القصر امللكي الذي
ال حيب أن يرتكه.
ال مي كن وال جيوز ليوسف أن يعلم الناس كيفية تعتيق اخلمر .مل نسمع بأن األنبياء كانوا يشربون اخلمر قبل نزول القرآن إال من اإلجنيل احملرف
مثال ،وال عربة بالكتب احملرفة إجنيال أو توراة.
كان األنبياء مجيعا مسلمني ومن لوازم اإلسالم أن ال حيتسوا اخلمرة ليجتنبوا ما يُذهب بالعقل .إنه يؤدي اىل فقدان الرشد والصواب فيفقد
املرء عزميته ،والعزمية شرط أساسي للنبوة .ولذلك نقول بأن آدم مل يكن ليتشرف بالنبوة ألن اهلل تعاىل شهد عليه بأنه مل جيد له عزما .هناية
اهلامش .37
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ليس هينا أن حنلل نفسية الساقي وسرعة خطواته حنو سيده الذي ينتظره بفارغ الصرب .إن كل
األبواب مفتوحة له وامللك ال ينتظر وال يستقبل أحداً غريه لعله يضع عنه دهشته وحريته من املنام املرعب
واملخيف الذي ال يفارقه حلظة واحدة.
كان التفسري بسيطا وسهال وقابال للقبول بكل رحابة وكانت احلكاية مرضية لقلب امللك الذي
شعر بأنه اآلن يتنفس براحة وكأن غليله قد ارتوى وخوفه قد انقشع .واحلرية تسبب كل وسوسة للمرء
وخاصة لو كان يتحمل مسؤولية ضخمة مثل مسؤولية ملك أعظم دولة على وجه األرض.
كان امللك يشعر بأن جهله وحاشيته بتفسري هذه الر ؤيا الدقيقة اليت تنبئ بكل صراحة عن حدث
كبري ينتظر مصر ،قد حيطم كربياء امللك وقد يفقد الشعب العظيم ثقته مبلكه.
واضح من سرعة جتاوب امللك مع القصة ودعوته الفوري لإلتيان بيوسف بأن كل احلاشية اقتنعوا
بالتفسري الصحيح ومل يشعر أحد منهم بأي نقص يف فهم الرؤيا.
ول علهم تعجبوا من البشارة األخرية اليت حيتاجون للكشف عنها إىل نفس هذا العالِم ليوضح هلم.
إن دعوة امللك إلحضار يوسف إليه شخصيا فور استماعه للتفسري اجلدير بالثقة تنبئ عن تعطش كل
املسؤولني لتقصي املخرب عنه ال اخلرب.
لقد غابت صدمة تأويل املنام بسرعة ،إثر انتباههم إلبقاء إنسان مثل هذا مسجونا منذ سنوات يف
سجوهنم.
وال يسعين أن أقرأ ما حصل للعزيز من شعور باخلذالن.
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إنه حيب يوسف كثريا وال يدري ملاذا نسي يوسف؟ كما ال يسعين أن أمخن ما دار يف خلد امرأته
اليت حتب يوسف أكثر من حب العزيز وال تدري هي أيضا كيف نسيته؟ فالنسيان مل يكن خاصا بالساقي
بل نسي العزيز وزوجته بأهنما ومن معهما قصدوا إبعاده عنهم أياما ال سنوات.
علم العزيز وزوجته بأن يوسف قد خرج من قصرهم وسيدخل قصر سيدهم وال يعرفان موقعه
اجلديد بعد؟ حتى امللك الذي أحب يوسف ال يعرف أين موقع يوسف يف منظومة املُلك؟ إهنم ال يعرفون
بأن الذي أنسى الساقي والعزيز وزوجة العزيز والباقني بأن يوسف الطيب العامل سجني يف مصر هو الذي
سوف يعني موقع يوسف بعد ساعات.
إهنم مجيعا جيهلون يوسف وال يعرفونه وحيتاجون إىل املزيد.
وحتى نكون مؤدبني مع كتابنا العزيز فلنرجع إليه لنراه كيف خيتصر لنا املوقف بل املواقف يف آية
قصرية حنتاج إىل زمان غري قصري من التفكري العميق لندرك معناها.
سنعلم بعد إعمال اجلهد الفكري بأن هذه اآليات ليست أناشيد نستمتع بالتغين هبا وال يكفينا أن
نتلوها أو أن نستمع إىل نصوصها .إن مجاهلا خمزون يف أعماقها ولن نصل إليها إال بالتدبر بكل عمق.
لسنا حنن الوحيدين يف الغفلة فلننتبه إىل بدايات السورة بأهنا آيات الكتاب احلكيم الذي كان شيخ
املسلمني غافال عنها أيضا.
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إن مقدمة اخلالق للقصة العجيبة تنطوي على أمر واضح بأن يرتك املسلمون كلما مسعوه من أهل
الكتاب يف زماهنم من تفسريات مريبة وبيانات حمبطة لقصة صانع جمدهم وباني كياهنم .لنقرأ اآلية معا:
س َو ِة
سأ َ ْلهُ َما بَا ُل النِ ْ
ار ِج ْع إِلَى َربِكَ فَا ْ
الر ُ
سو ُل قَا َل ْ
َوقَا َل ا ْل َم ِلكُ ائْتُونِي بِ ِه فَلَ َّما َجاءهُ َّ
الالَّتِي قَ َّ
ع ِلي ٌم ﴿.﴾50
ط ْعنَ أَ ْي ِديَ ُه َّن إِنَّ َر ِبي ِب َك ْي ِد ِه َّن َ
استمع امللك للساقي الذي أكمل شوط العودة إىل سيده ،فأمر بإحضار يوسف إليه بعد ان ترك
األمر أثره عليه.
عاد الساقي إىل يوسف يف الشوط الثالث ،فرفض يوسف اخلروج من السجن قبل حتقق شرطه يف
الشوط الرابع ،فعاد الرسول يف الشوط اخلامس لرياه سيده وحيدا بدون يوسف ،ولينقل لسيده شرط
يوسف يف الشوط السادس وأكد للملك بأنه هو الذي جيهل وهو رب الساقي ورب من يف القصر ولكنه ليس
رب يوسف الذي يعلم كل ما يف قلوب النسوة يف الشوط السابع.
هناك سبعة مواقف وجمموعة حتركات وسرد واضح لعدة قضايا وأشخاص متعددون مذكورون يف
خمتلف مواقف اآلية هم امللك والساقي الرسول وزوجات الوزراء ،كلها خمتزلة يف آية تقل عن سطرين.
هذا هو القرآن فعلينا ان ال نكتفي إخواني وأخواتي مبوسيقى الكلمات رغم أن فيها رنات موسيقية
تتجاوز اخليال ولكن ربنا أنزهلا علينا قرآنا ال أناشيد ويريد منا أن نتدبر آياته.
اكتفى اهلل تعاىل بذكر واو االبتداء يف غرة اآلية ليشري هبا إىل طبيعة عودة الساقي من حضرة النيب
األمني إىل حضرة امللك الفقري لعلم رسول اهلل وبيانه لكل ما دار بينه وبني يوسف ولكل ما ميكن للخيال أن
يقرأه مما جال يف خلد امللك وحاشيته الذين كانوا مجيعا حاضرين عند رهبم منتظرين للنبأ العظيم.
قلنا يف بداية السورة بأن القارئ حيتاج إىل اخليال والفكر العميق ليدخل يف كل املواقف اليت مضت
عليها آالف السنني ليعرف معاني آيات السورة العظيمة.
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ولنجدد عهدنا مرة أخرى لنرى بأننا حتى اآلن مررنا خبيالنا يف بيت النبوة ورأينا وريث إسحاق
احملاط بأوالد يهابونه ولكنهم يتآمرون ضده بكل وقاحة ،ودخلنا معا اجلبّ الذي أُلقي فيه يوسف بعد أن
حضرنا جلسيت املؤامرة املشينة إلخوان يوسف من بين إسرائيل يف حماولتهم التخلص من الذي سيأتي هلم
بالسيادة والعزة كما فهمه أبوهم ولكنه أخفاه عنهم خوفا من حسدهم .هو حسد بين إسرائيل الذي ال
يفارقهم وعلينا أن ننتبه له حينما نعامل بين عمومتنا من أوالد إسحاق.
ثم خرجنا معه من اجلب وسافرنا مع التجار الذين أسروا هذا العظيم الذي ينتظره أعظم رأس يف
عامل زمانه بفارغ الصرب وال زال يف انتظار أن يستجيب ذلك اإلمام العظيم لدعوته باخلروج من السجن
باختياره فقد فتحت أبواب السجن له وهو الذي أبى أن خيرج!!
لنتذكر بأننا دخلنا قصر العزيز وعشنا مع يوسف حلظات الغرام األحادي ثم الغرام اجلمعي ورأينا
يوسف صامدا ال ينجذب ألي منهن.
ثم عشنا معه حينما أدخلوه السجن ظلما ،ظانني أهنم يتحكمون باألمر وهم ال يدرون بأن يوسف
استقبل السجن برحابة صدر فرحا جذالن بأن ربه استجاب دعاءه.
ظنوا بأنه مرعوب وتعجبوا من كربيائه اليت حالت دون أن تظهر على وجهه آثار اخلوف الذي كانوا
واثقني من تعرض يوسف له.
رأينا كيف أهنم أخطأوا ومل يعرفوا بأهنم املغلوبون وبأن يوسف هو الغالب .عشنا مع يوسف كثريا
من حلظات التوبة والتماس العفو من الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور.
فعلينا أن نستعد اآلن لنصاحب مؤسس االسرة العربية الكبري يف دولته وحكمه وسيطرته على
قلب فرعون مصر.
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بدأنا نشعر بأن شخصا غريبا يدخل قصر احلكم الفرعوني املهيب بكل قوة ليقول هلم بأنه ال حيتاج
إىل أن يقوم باغتيال امللك وال أن حيرك الشعب املصري للثورة ضده ما دام حيمل العلم الغزير ويتمتع بالتقوى
واخلوف من سيد الكائنات جل جالله.
سيأتي يوسف بعد قليل ليحكم مصر بأمر ملك مصر وبرضا منه ودون أن يؤذي أحدا أو ينتقم
من أحد.
وأهم ما ينبغي أن يعلمه اجلميع هو أن قائمة الرسل طيلة القرون املاضية ال تنطوي على إنسان ال
حيب الناس وال تنطوي على كراهية من أي منهم ضد أي شخص حتى الذين ظلموهم.
ليعلموا مجيعا بأن صاحب القلب الكبري ال يضمر إال اخلري إلخوانه وللعزيز ولزوجته ومللك مصر
ولكل الشعب املصري ولكل الناس دون أن يطمع يف شيء مما ميلكونه.
إنه مستمتع بذكر ربه ولن يتخلى عنه أبدا .إنه يعرف بأن ربه يدعوه دائما وأبدا كما يدعو غريه
للعودة إليه ليغفر هلم ومين عليهم بواسع رمحته.
حلن حديث امللك يدل على أنه فقد اتزانه حينما استمع إىل الساقي .ليس من دأب امللوك أن
يأخذوا قرارا يف مثل هذه القضية لصاحل شخص سجنه خنبة وزرائهم قبل أن يستشريوهم وقبل أن
يستشريوا احلاشية املقربة.
يبدو بأن امللك نسي كل تشريفاته اليت وضعها بنفسه أو ورثها من سلفه للدخول عليه .لنتصور
ملكا يريد أن يطلب سجينا ألي سبب .عليه أوال أن يأمر بإطالق سراحه ثم إعداده للحضور يف البالط.
يتطلب ذلك الكثري من التشريفات إلزالة آثار السجن أوال ثم إعداد املالبس اخلاصة له ،ثم تعليمه بروتوكول
اللقاء مع امللك واملرور باحلرس وببقية املسئولني اإلداريني.
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هناك موظفون يف القصور مهمتهم أن يتعرفوا على الضيف ويعملوا معه صداقة جللب انتباهه حتى
يستيقنوا من خلو الضيف مما خيل بآداب امللك .فامللوك مهما كانوا فإهنم يعيشون على هذه التشريفات
املعقدة اليت تصنع من شخصياهتم العادية أناسا فوق بقية الناس.
نسي فرعون كل الربوتوكوالت املعهودة يف مثل هذه املناسبات وأمر بإحضار يوسف فورا إليه،
وهذا معنى قوله :ائتوني به.
والصحيح أن يقول :حسنا ،ادعوه للمثول أمامنا .فلم يستعمل الدعوة ونسي بأنه ال يتحدث عن
نفسه باملفرد بل يستعمل كلمة اجلمع .ثم إن امللوك حييطون دعواهتم بنوع من الكلمات اليت تدل على أهنم يف
غنى عن رؤية الناس ولكنهم مينون عليهم باإلذن هلم.
فمثال كان عليه أن يبتسم ويقول :ال بأس بأن ندعوه إىل حضرتنا؛ كما يفعله كل كبار زعماء
األرض ،وهو أكرب ملك يف ذلك اليوم.
لو نقرأ قصة دعوة كبار امللوك للملوك الصغار فإهنم مينون عليهم بأن يدعوهم .وعادة ما ال يفعلون
ذلك بل يأمرون حاشيتهم بأن يتحدثوا إليهم ليطلبوا املقابلة مع امللك.
لكن ملك مصر ترك كل الرمسيات وأمر بأن يأتونه به .ويعين بأن حيضروه إليه بكل احرتام وإال قال
أحضروه عندي .إيتوني به يعين بأنين متشوق لرؤيته فبلغوه دعوتي إياه ملقابلته.
أصبح الساقي بأمر امللك رسوال من امللك وليس ساقيا يقدم كؤوس اخلمر للملك ولضيوفه.
وحينما منعن يف البيان القرآني نرى بأن اهلل تعاىل يف هذه اآلية خيفي لنا مقارنة بني نفسية فرعون
مصر الذي يفوق الفراعنة علما وأدبا كما سنعرف ،وبني نفسية عبد له أخلصه لنفسه سبحانه وتعاىل.
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فاآلية تشري إىل أن عظيم األرض اهنار أمام علم يوسف وهو دليل على أنه كان حيب العلم واملعرفة
وحيب أن يستزيد منه وسنعرف بعد قليل بأن امللك كان بوده أن يعني العلماء وزراء له.
هذا الفرعون العليم مل يتمكن من إخفاء تأثره بعلم يوسف وهو على عرش مصر ولكن السجني
يوسف أبدى عدم تأثره بدعوة عظيم مصر له بل وقف صامدا ليملي طلباته عليه.
أرسل يوسف أعظم رسالة شهدها امللك يف حياته حتى ذلك اليوم على األقل ،ألن تفاعله دليل
واضح على أنه يواجه أول جتربة من نوعها يف حياته امللكية.
مل يكن امللك وال أيا من حاشيته ينتظرون من سجني أكرموه بأكثر من أن يهرع للقاء سيد األراضي
املصرية بكل خضوع.
ولعل اختيار الساقي الذي سبق له أن عاش أياما مع يوسف يف السجن هو خري اختيار ال ميكن
أن نراه بعيدا عن التقدير السامي لذي اجلالل واإلكرام.
لوال صحبة الساقي مع يوسف ملا متكن من أن يعود إىل سيد مصر بدون يوسف .ويف املقابل
حيمل اعرتاضا على تصرفات وزرائه جتاهه.
وألول مرة يواجه أكرب رأس يف األرض رفضا لدعوته من سجني يف حمابسه .وسنرى بعد حلظات
كيف يفقد امللك اتزانه للمرة الثانية.
لنقرأ تعبري يوسف ردا على دعوة امللك :ارجع إىل ربك .مرة أخرى يرفض يوسف بأن امللك مين
عليه بل يؤكد بأنه رب الساقي وليس ربه ،ويقول للساقي ارجع مبعنى أنك مل تأت مبا يرضيين فعد إىل من
أرسلك وأبلغه شروطي.
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يا هلل؛ سجني ال يفكر يف خالصه من السجن بل يفكر يف أن يكون حضوره ألكرب قصر يف األرض
حضورا فخما يفوق خيال امللك نفسه.
واآلن قارنوا بأنفسكم بني النفسيتني .قارنوا بني نفسية امللك على العرش ويوسف يف السجن ثم
قارنوا بني نفسية يوسف األمس الذي اختلى بالساقي ليطلب منه أن يذكره عند ربه ونفسية يوسف اجلديد
الذي يرفض دعوة امللك نفسه للحضور أمامه! هكذا يؤدب اهلل تعاىل أنبياءه ليجعلهم أقوياء ال يهتمون إال به
وحده سبحانه فسيكفيهم رهبم القوي العزيز جل جالله وذل أمامه الكائنات برمتها.
لقد تغري يوسف وأصبح اليوم قادرا على أن حيمل رسالة الشرف العظيم من رب السماوات
واألرض إىل عبيده يف أرض مصر ليعودوا إليه وليحتضنوا بين إسرائيل.
تلك مقدمة لنزول التوراة العظيم بعد عدة قرون .وذلك إعداد للمصريني الستقبال التوراة وإن
أخفقوا فسوف خيتار اهلل تعاىل من بينهم من يستقبل أول تشريع مساوي لكل أهل األرض.
هكذا أدخل اهلل تعاىل أمة كبرية وهي يف طور ميالدها ضمن أمة كبرية موجودة فعال ومتمثلة
بأعلى حضارات األرض وسريى الناس بأن الراحة والثروة والرتف ال تزيد الناس علما كما يفعله العيش
الوسطي واحلالة العادية اليت يصفها اهلل تعاىل باحلياة الطيبة.
وما هي رسالة السجني يوسف إىل مليك مصر؟
تابع كالمه مع صاحبه القديم بعد أن أمره بالعودة إىل ربه ليملي عليه رسالة (رسول اهلل) يف
السجن:
فاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن أيديهن.
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مل يقل له يوسف :فاط لب منه أن يستفسر عن السبب يف ،أو فقل له بأنين أفضل أن أحضر عند
امللك بعد أن تتبلور له نظافة نفسي من التهمة املنسوبة إيل مثال.
كال بل قال له بلفظ اآلمر :فاسأله ،ويعين بأن رسالتك مل تنته بعد فعليك بأن تسأل امللك عن
السبب يف اهتامي من قبل نساء من حاشيته.
ول نستعرض اآلن حلن يوسف يف االستفسار ثم نستعرض بعد ذلك كيف فهم امللك رسالة يوسف
وكيف تفاعل معها.
وقبل ذلك دعنا نشري باختصار إىل عودة يوسف مرة أخرى إىل التأكيد على أن اجلهل مسيطر
على سيد ذلك الرسول ولكن سيد رسول اهلل يعلم كل شيء وبكل دقة .تابع رسالته قائال:
إن ربي بكيدهن عليم.
هذا النوع من اخلطاب اجلريء ليس يف مقدور الناس العاديني إطالقا إال إن كانوا متهورين .وال ننس
بأن امللك يتودد إليه ويسعى للقاء به وكأنه هو الذي يطلب اللقاء مع يوسف .إن يوسف ال يُفوّت فرصة
ليذكرهم بربه وبأنه حكيم عليم وبأنه هو الذي يدير األمور فعال.
إن أكرب مسألة لدى احلاكمني هي مسألة األخبار الصحيحة وما وراء األخبار .فيوسف اآلن يف
مقام االعرتاض على امللك بأن حاشيته ختطئ وتتهم األبرياء وهو غافل عنهم.
ثم يتحول إىل مقام التحدي ليقول للملك بأنك ضعيف فأنا أتبع السيد العظيم الذي يعلم كل اخلفايا.
وهو يف نفس الوقت يوحي إىل امللك بأنه ليس يف متناول يد امللوك ألنه ال يؤمن بالربوبية لغري الذات القدسية
جل جالله.
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هذا الكالم صعب القبول لدى فراعنة مصر الذين انفردوا يف اكتساب لقب الربوبية قرآنيا .وأنا ال
أدري هل هم الوحيدون يف األرض الذين ادعوا الربوبية أم أن اهلل تعاىل مهتم هبم دون غريهم.
بالطبع ،ليس من حق أحد أن يدعي األلوهية ولكن الربوبية أمر مسموح يف بعض الشؤون .فنحن
نقول رب العلم ورب األسرة ورب األمة ورب الدولة وال إشكال يف ذلك.
لكن الرسل ال يسعهم إال أن يؤكدوا بأهنم يرفضون أية ربوبية ألي خملوق كائنا من كان .واحلق أن
اهلل تعاىل يرعى رسله برعاية خاصة يصعب أن نراها بشأن غري الرسل .إهنم صفوة مميزة ال ميكن لنا أن
نشرك هبم غريهم يف إخالصهم إطالقا.
وحتى ال يشك أحد يف أن يوسف رسول من اهلل تعاىل إذ أن رسالته غري مذكورة يف السورة اليت
بامسه فإني أمتثل بآية أخرى يف القرآن الكريم خارج السورة اخلاصة وهي اآلية الوحيدة اليت تذكر بطلنا
وتذكره بالرسالة.
قال تعاىل على لسان مؤمن آل فرعون وهو خياطب فرعون موسى وحاشيته يف سورة غافر:
ولَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن
يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُوالً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ (.)34
فهو رسول دون شك وليس نبيا فقط وكان أبوه صادقا حينما قال له بأن اهلل تعاىل سوف يتم
نعمته عليه وعلى آل يعقوب كما أمتها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق .تلك نعمة النبوة وتكميلها
بالرسالة وهو الذي أكمل شرف الوحي آلل يعقوب.
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ولنعد للرسالة اليوسفية .ما بال النسوة ،تعين يف الواقع ما هي حكاية النسوة أو ما هو خَطبهن.
ولكن البال يف لغتنا تعين احلال والنفس وال تعين اخلطب .38
وحينما ننظر إىل جتاوب امللك مع هذا الطلب فإنه مجع النساء وقال هلن:
ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه.
ونرى بأن يوسف استعمل نفس اجلملة اليت استعملها القرآن حينما مر بقصته مع نسوة املدينة حيث
قال تعاىل:
وقطعن أيديهن.
فجملة قطعن أيديهن أتت يف ذهن امللك مبعنى راودن يوسف عن نفسه .لكن يوسف فسر احلالة
اليت حصلت لتلك النسوة باهنيار القدرة على إخفاء احلب واإلعجاب الشديد بيوسف ،وامللك فسر احلالة

 38والقرآن الكريم مل يذكر البال مبعنى اخلطب إال حني التخاطب مع فراعنة مصر .فهناك أربع موارد يذكر اهلل تعاىل فيها كلمة البال .اثنان
منها مبعنى احلالة النفسية ومها يف سورة حممد .وواحدة ثالثة يف سورة طه وهي هذه:
قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ األُولَى (.)51
والذي قاله هو فرعون موسى بعد أن قال له موسى بأن ربه هو الذي أع طى كل شيء خلقه ثم هدى .فأراد فرعون أن يرد على موسى
ردا علميا قويا ولذلك قال له :إذن فما هو شأن القرون األوىل اليت أتت دون أن يكون هناك أنبياء يهدوهنم؟ فلم يستعمل فرعون كلمة البال
مبعنى احلال والنفس.
والرابعة يف هذه السورة وهي رسالة يوسف لفرعون يوسف .وأنا أظن بأن األقباط كانوا يستعملون كلمة تعين البال يف العربية ويقصدون هبا
اخلطب والشأن.
هناك يف هذه السورة عدة تعابري غري عربية ولو أهنا جاءت بكلمات عربية .إهنا تعابري قبطية واستعمال يوسف هلذه التعابري دليل على أنه
كان فعال قد تعلم مصطلحات األقباط وهو ما عرب عنه اهلل تعاىل بتأويل األحاديث .هناية اهلامش .38
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بأهنن راودن يوسف على الرغم من متاسك يوسف وعدم إظهار أية عالمة من عالمات االهتمام باالنتقال
إىل احلاالت العاطفية املعروفة معهن.
فإما أن مجلة قطعن أيديهن تعين راودن يوسف عن نفسه وإما أن امللك كان يعرف القصة باعتبار
أن يوسف من سكان قصور وزرائه وكان معروفا لدى امللك حيث أنه مل يتكلف استبيان يوسف بل اكتفى
بالسؤال عن خطبهن واستعمل اسم يوسف بدون وصف باعتبار أنه وإياهن يعرفون يوسف.
وإني أظن والعلم عند اهلل تعاىل بأن املعنى الثاني هو الصحيح .فسؤال يوسف ينطوي على
استحياء من أمر خاف على الساقي على أقل تقدير .ومل يقل للساقي بأن القصة حصلت معه ولكن
الساقي عرف بأن هناك حكاية معروفة يف القسم الداخلي من قصر امللك وبأن يوسف يشري إىل تلك القصة
املعروفة بينهم ويريد من امللك أن يفتح ملفها ليستوضح بنفسه القصة وال يكتفي مبا قيل له من طرف النساء
أنفسهن.
ومما ال شك فيه بأن الساقي عرف بأن هذه احلكاية مرتبطة بأسباب إدخال يوسف للسجن.
ونالحظ بأن يوسف يكره أن يكشف القصة للساقي ألنه يعرف بأن الساقي سيبقى يف عمله ولكنه
هو الذي سوف يتبوء العلياء وعليه بأن حيافظ على أسرار بيوت النبالء فلعله هو يصري عضوا يف تلك
اجلماعة اليت حتكم مصر وتدير شؤون الدولة فيه.
وا ضح بأن يوسف كان على علم بأن امللك يعرف القصة ويكفيه اإلشارة إىل أنه مهتم بكشف تلك
القضية .وكما قلت سابقا بأن امللوك ال يهتمون مبثل هذه القضايا فهم ال يُقيِّمون وزراءهم هبذه االعتبارات.
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بالطبع أهنم ال يريدون أن ميس مثل هذا الدنس بيوهتم شخصيا وليكن الوزراء ما يكونوا .وكذلك
يسرت امللوك على مثل هذه القضايا اليت تصدر من وزرائهم .لكن يوسف حيمل نفسية كبرية ومهتمة بالشرف
وبالطهارة.
امللوك حيبون أن يعرفوا بعض القضايا اليت تدل على ضعف نفوس وزرائهم أمام اجلنس أو املال
ليستعملوها ضدهم متى ما لزم األمر ولكن يوسف ال يريد أن يدخل املنظومة امللكية إال طاهر املئزر.
جاء الساقي وأبلغ امللك رسالة السجني يوسف .شعر الساقي بأن هناك معرفة مسبقة بيوسف
وبأن امللك وحاشيته يعرفون يوسف .ولوال ذلك لكان صعبا عليه نقل مثل هذه الرسالة إىل سيد مصر
العظيم.
الحظ الساقي بأن امللك مل يغضب بل استلم اخلطاب منه بصورة عادية .وال أظن بأن للساقي أي
دور يف جلسة امللك مع النساء .اللهم إال ليسقي هلم مثال.
حرص امللك بكل إخالص أن يليب طلب يوسف الذي فضل أن يبقى يف السجن ويؤجل اللقاء مع
كبري مصر حتى تتبلور قصة سجنه ويعرف ا مللك والعزيز بأن يوسف كان نقي اإلزار وأنه ال ميكن أن خيون
عزيز مصر بعد أن أكرمه العزيز وجعله مرافقا لزوجته.
وأما زوجة العزيز فهي تفكر فيما تبوح به أمام امللك الذي دعاها مع كل النسوة الالئي حضرن
جلسة املكيدة القدمية يف بيت زوجة العزيز .تلك اجللسة اليت اعرتفت فيها سيدة قصر العزيز بعد أن
ورطت النساء مجيعا يف حب يوسف .فمما ال شك فيه أن قصة هذه اجللسة غابت عن امللك وعن
العزيز.
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وأظن بأن السر يف أن زوجة العزيز رضيت بإرسال حمبوهبا يوسف إىل السجن هو خوفها من أن
يبوح يوسف مبا دار يف تلك اجللسة لزوجها فينكشف أمرها وأمر النساء مجيعا لرجال البالط امللكي.
استجابت النسوة مجيعا ألمر عظيم مصر وحضرن أمامه يف جلسة خاصة خلت بالطبع من كل
حرسه ورمسييه.
نعرف ذلك يف حلن امللك معهن وذكره ليوسف باالسم وكأنه عضو يف األسر احمليطة بامللك .عرف
امللك بأن يوسف يريد أن يقول له بأن هناك جلسة حضرت فيها نساء الوزراء قبل أن يدخلوه السجن وفيها
صارحته النساء مجيعا مبا خيفينه من حب له.
ولعل امللك ال يدري عن اجللسة ولكن كشفها ومعرفة احلاضرات كان هينا عليه .إنه كان يعرف
بأن امرأة العزيز هي اليت أدخلت يوسف السجن يف احلقيقة فكان يكفيه أن يبعث وراء تلك املرأة ويأمرها
بأن تأتي مع كل النسوة الالتي حضرن جلسة كان فيها يوسف.
مل تعرف امرأة العزيز مقدار علم امللك بقصتها ولكنها ال تريد أن ختسر مكانتها يف الثلة احلاكمة.
عرفت بأن الذي ينجيها هو الصدق فدعت كل النسوة وأعدت نفسها للمصارحة مع امللك أمام النسوة
مجيعا .اختذت قرارا يف غاية الصعوبة ألن اجنذاب النسوة ليوسف كان بتحريض منها وكان اجنذابا آنيا
وليس هلن أي يد على يوسف سوى الدعوة العاطفية.
ولكن امرأة العزيز هي سيدة يوسف وهلا يد عليه وقد أفضت مكنونات قلبها أمام تلك النسوة.
لقد اعرتفت بكل صراحة بأهنا حتب يوسف وستعاقب يوسف إذا ما استمر يف عناده معها وواصل رفضه
لنداء قلب السيدة.
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سوف تتجلى بطولة يوسف مرة أخرى أمام امللك .عرفت امرأة العزيز بأهنا خسرت يوسف إىل
األبد وبأن هذا العبد الغريب سوف يدخل التاريخ املصري بكل قوة .إهنا ال تعرف بأن هذا العبد سيقود
أمة إىل مصر ويُدخلهم يف مصر بدفع صارم عن طريق البالط امللكي.
إنه سوف يقيم اخليمة اإلسرائيلية يف مصر فيأتي من بعده بنو إسرائيل بقيادة موسى وهم يعرفون
أسرار البالط ألهنم سيكونون أعضاء مؤثرين يف األسرة احلاكمة.39

39

إنه هو الذي خرق النسيج األسري وأشرك بين إسرائيل بقوة العلم يف حكم مصر .نرى ذلك واضحا متام الوضوح حينما استفز موسى

فرعون زمانه فاضطر فرعون حملاربة موسى ولكنه هو الذي غرق وموسى الذي فر من مصر مع خنبة من بين إسرائيل وبقي قسم من بين إسرائيل
يف البالط الفرعوني .ولذلك قال تعاىل يف سورة الشعراء:
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَ ْسرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ( )52فَأَرْ َسلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَا ِشرِينَ ( )53إِنَّ هَؤُالء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ( )54وَإِنَّهُمْ
لَنَا لَغَائِظُونَ ( )55وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ( )56فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( )57وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ( )58كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِ ْسرَائِيلَ
( )59فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِنيَ (.)60
فهناك بنو إس رائيل الذين حارهبم فرعون وهم الذين عربوا البحر إىل سيناء وهناك بنو إسرائيل الذين ورثوا قصور فرعون .هم الذين كانوا
ضمن األسرة الفرعونية احلاكمة .ولذلك يأمر اهلل تعاىل موسى أن يسري بعباده ليال ليفصل بني اجملموعتني من بين إسرائيل.
إن يوسف هو الذي أسس أساس بين إسرائيل و هو الذي أدخلهم بالط احلكم فصاروا جزءا من منظومة احلكم يف مصر .هم ليسوا مجيعا
مؤمنني ولكنهم بنو إسرائيل.
كما أننا نالحظ أن يعقوب وزوجته ويوسف وأخاه من أمه كانوا مؤمنني ولكن إخوة يوسف مل يكونوا صادقني يف إمياهنم بدليل أهنم سعوا لقتل
أخيهم .والقتل هو أكرب معصية تُخرج اإلنسان من طاعة الرمحن ،وهو شرك عظيم باهلل تعاىل الذي ميلك وحده احلق يف إنزال املوت على من
شاء من البشر.
فنحن اآلن أمام حكاية صناعة هذه األسرة اليت ستندمج مستقبال مع أهل مصر وتشاركهم يف حكم مصر شاءوا أم أبوا على الرغم من
بقاء القسم األ كرب منهم خارج نطاق احلكم وهم الذين ظلمهم فرعون موسى فيما بعد واستحيا نساءهم وقتل أوالدهم بالعمل اجلاد و املضين
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حضرت النسوة مبن فيهن امرأة العزيز يف جلسة قبطية نسائية مع عظيم القبط .صارحهن امللك
بكل وضوح ومل خيف عليهن علمه بأهنن كن قد راودن يوسف عن نفسه .هذه املصارحة اليت مهد هلا
يوسف من داخل السجن سوف تُدخل الرعب يف قلوب النسوة الالئي أخفني حقيقة اجللسة عن امللك وعن
أزواجهن من رجال البالط القبطي .قال امللك:
ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟
ومن جواب النساء نعرف بأن اخلطب هنا ال يعين املصيبة وال يعين األمر والشأن الكبري بل يعين
ويشري إىل هتمة موجهة إىل يوسف .يوسف الذي أثارهن مجيعا ليطلنب اخليانة الزوجية بالتودد العاطفي
إليه.
إذا قصد امللك باخلطب األمر الكبري يف اللغة ،عنى ما فعله يوسف هبن من إظهار وإبراز لقدراته
حبيث اجنذبن إليه وسعني للتودد بعرض أجسادهن عليه.
فالسؤال عما فعله يوسف هبن .مل تفكر املرأة وال النسوة بالطريقة اليت سوف يسأل امللك إياهن.
فامللك اهتمهن يف هذا السؤال بأهنن الالئي عرضن على يوسف الفاحشة ولكن يوسف هو الذي
امتنع .كما أنه اهتم يوسف بأنه أظهر هلن ما أنساهن الشرف العائلي ورضني بأن خيضعن ليوسف على
الرغم من ترفعه عليهن.
ال أدري فيما اذا متكنتُ من إيصال الرسالة إىل القارئ مع قلة بالغيت؟ أمتنى ذلك.

للمأل من حاشية فرعون .وسنعرف بعد قليل بأن اإلسرائيليني اليوم خيطئون يف مسألة مهمة ختالف قوانني األسرة وينسبون ال شعوريا هذا اخلطأ
إىل باني جمدهم يوسف بن إسرائيل .هناية اهلامش .39
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السؤال ذكي جدا ويعرتف مبا أبدينه أمام يوسف بكل وضوح وكأن امللك كان حاضرا بينهن.
ولكنه يف نفس الوقت يريد أن يعرف ما فعله يوسف هبن حتى اجنذبن جتاهه.
هل أن يوسف هو الذي غرر هبن وإال فكيف تبدي جمموعة من النسوة الرغبة يف اخللوة الفردية مع
يوسف.
شعرت النسوة بأ ال جمال لإلنكار أوال وشعرن بأن توجيه أية هتمة ليوسف قد تنكشف بسرعة
وتنطوي على ظلم واضح ضد إنسان بريء.
يكفي يف مثل هذه احلاالت أن تنربي امرأة واحدة لتدافع عن شرف الذي يسألون عنه فتتبعها
الباقيات مجيعا .فما الذي حصل فعال؟ .لنعد إىل القرآن فنقرأ اآلية قبل أن نستمع إىل جواب النسوة.
ت
ع ِل ْمنَا َ
لِل َما َ
سوءٍ قَالَ ِ
ف عَن نَّ ْف ِ
اش ِ ِ
علَ ْي ِه ِمن ُ
س َ
اودتُّنَّ يُو ُ
قَا َل َما َخ ْطبُكُنَّ إِ ْذ َر َ
س ِه قُ ْلنَ َح َ
صا ِدقِينَ ﴿.﴾51
اودتُّهُ عَن نَّ ْف ِ
ص ا ْل َح ُّ
يز اآلنَ َح ْ
س ِه َوإِنَّهُ لَ ِمنَ ال َّ
ص َح َ
ق أَنَاْ َر َ
ْ
ام َرأَةُ ا ْلعَ ِز ِ
يرتاءى بداية للقارئ بأن امللك يسأهلن :ما هي مصيبتكن أو ما الذي بدا لكن إذ قمنت بالسعي
للتغرير بيوسف الذي مل يبد لكم أي نوع من الدعوة إىل التبادل العاطفي؟
وأما القول بأن امللك قصد أن يسأل عن احلال أو الشأن وكأنه يريد أن يضع اللوم عليهن فقط ،فهو
مردود بسبب املقطع الثاني من اآلية الكرمية .فحينما قلن :حاش هلل ما علمنا عليه من سوء ،يعين بأهنن
مسعن ما ينبئ عن توجيه امللك هتمة إىل يوسف أو يريد امللك الكشف عن أي احتمال لقيام يوسف بالتغرير
هبن .ولذلك برأن ساحة يوسف يف اجلواب.
وأما جواب النسوة على استفسار امللك:
حاش هلل ما علمنا عليه من سوء؛
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فلقد وضحت معنى حاش هلل يف اآلية  31وتعين باختصار :سبحان اهلل .وأما قوهلن:
ما علمنا عليه من سوء،
فهي الشهادة اليت سدت الباب بالكامل على وجه زميلتهن امرأة العزيز أن ختفي سرا من أسرار
تلك اجللسة.
دعنا حنلل كالمهن .بالطبع أن السؤال أوسع بكثري من هذا اجلواب املختصر وكذلك قول امرأة
العزيز قبل اعرتافها بالذنب بأن احلق قد ظهر ساعته يدالن على أن النسوة قصصن القصة باختصار على
امللك إما بعد الذي اختاره اهلل تعاىل من بني أقواهلن كجواب أو قبل ذلك.
وأغلب الظن أهنن بدأن بـ (حاش هلل) .ذلك ألن صيغة اجلواب تدل على اجلواب املفاجئ ملن
يشعر بقلق وجداني إن مل يكشف احلقيقة بالكامل.
فاجلملة مقدمة لبيان احلكاية برأيي والعلم عند اهلل تعاىل.
فامللك حينما قال ما خطبكن فهو فعال يريد أن يتعرف على احلكاية بالكامل.40

40

لو نراجع موارد ذكر مثل هذا السؤال وندقق يف اجلواب املذكور يف القرآن نرى بأن األجوبة مفصلة وليست خمتزلة .فمثال سؤال إبراهيم

للمالئكة كما يف سورة الذاريات ثم جواب املالئكة:
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْ َسلُونَ ( )31قَالُوا إِنَّا أُرْ ِسلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِنيَ ( )32لِنُرْ ِسلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِنيٍ ( )33مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ
لِلْمُسْرِفِنيَ (.)34
ويكمل نفس السؤال يف نفس القضية ما يف سورة احلجر:
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْ َسلُونَ ( )57قَالُواْ إِنَّا أُرْ ِسلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِنيَ ( )58إِالَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِنيَ ( )59إِالَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا
لَمِنَ الْغَابِرِينَ (.)60
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فجواب النسوة مل يكن مقتصرا على تطهري مشاركة يوسف الشاب الوحيد يف اجللسة النسائية
املخصصة للرتويح.
إال أن اهلل تعاىل يكتفي بذكر ما يفيد تربئة يوسف من التهمة وليس أكثر من ذلك.
وميكننا معرفة أن احلكاية كلها قد قُصت يف حضرة امللك حبيث مل جتد امرأة العزيز حميصا غري
تكرا ر اعرتافها أمام امللك فتسقط الورقة اليت أقنعت هبا زوجها طيلة السنوات املاضية بأهنا كانت نقية
اإلزار كما كانت نقية املقصد ومل تفكر أبدا بالنزوة مع يوسف.
وأما عبارة :
(ما علمنا عليه من سوء)،
فتدل على أهنن اعرتفن بأهنن الالئي طمعن يف املزيد من االلتصاق بيوسف وليس يوسف الذي
غرر هبن.

أو قوله تعاىل يف سورة القصص بيانا حلكاية وصول موسى إىل ماء مدين:
ولَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَ لَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا ال نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء
وَأَبُونَا َشيْخٌ كَبِريٌ (.)23
فاجلواب ميثل حكاية كاملة لبيان السبب يف وقوفهما هناك جمتنبتني مزامحة األمة اليت تسقي .أو استفسار موسى عن السامري كما يف
سورة طه:
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ( )95قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ َسوَّلَتْ لِي نَفْسِي (.)96
نرى بأن السامر ي قص قصته بالكامل وذكرها اهلل تعاىل باختصار طبعا كالعادة .هناية اهلامش .40
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إن شهادة الذي يشهد احلادث بأنه "ما علم" تعين بأنه مل يشهد شيئا ميكن أن يستفاد منه غري ما
يظهره املشهود عليه .ولوال ذلك لقلن :ما رأينا عليه من سوء.
فمن الواضح بأن امللك مقتنع بأن يوسف مل يطلب املتعة واحلب ولكنه يريد أن يطمئن هل أن بقية
حركات يوسف كانت تضمر مرضا يف نفسه أم أنه كان يف غاية النظافة؟.
إن جمرد العمل الذي قام به يوسف جوابا على دعوة امللك يدل داللة واضحة على أن يوسف
بريء ولكن امللك يريد املزيد من أمارات الرباءة ليتعرف على أعماق يوسف.
إن امللك  -وهو ذو خربة واسعة وعلم كبري  -كان بصدد التحري الكامل عن مرشح للوزارة
ليزداد معرفة به يف هذه الفرصة اليت قد ال يتكرر سنوحها.
فتى يف ريعان الشباب متهم بالسعي للتغرير بسيدته وكان متوسطا جمموعة من سيدات اجملتمع
املصري آنذاك ويف جلسة ال ختلو من غرام ثم يكون بريئا من كل هتمة!.
هنا تتبلور حقيقة يوسف بكل دقة ،فلماذا ال يطلب امللك املزيد من أخبار يوسف .هذا
االعرتاف من جمموعة من النسوة املثقفات واملتحضرات لصاحل يوسف أدخل الطمأنينة يف قلب امللك ورأت
امرأة العزيز أن االعرتاف باخلطأ هو املخرج الوحيد هلا لتتجنب غضب امللك عليها.
و(السوء) يعين كل ما ميكن أن يسيء للسامع أو الناظر أو الذي يفكر يف شيء .فخالصة اجلواب
هو أهنن مل يلمسن أي شيء يسيء إىل أي منهن أو إىل أزواجهن من يوسف.
يعين أن يوسف مل يتحرش ومل يكن يف وارد العالقات الغرامية أبدا ولكنهن هن الالئي وقعن يف حبه
وهو بريء كامل الرباءة .ولنعد إىل امرأة العزيز اليت قالت:
(اآلن حصحص احلق ،أنا راودته عن نفسه).
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اع رتفت امرأة العزيز بأن احلق كان مطمورا مغمورا ومطموسا ولكنه خرج من حتت الرماد شيئا
فشيئا حتى جتلى.
وحصحص من مادة حصص مبعنى احلصة والقطعة من الشيء بعد تقسيمه وإيصاله إىل أهله.
فحصحص يعين أخذ احلق مكانه املناسب وهو التجلي والظهور شيئا فشيئا حتى مت ظهوره .ولذلك
بدأهتا بكلمة "اآلن" .مبعنى أنه كان مطمورا فظهر اآلن.
ووجه املقاطع هو أن احلق أخرج نفسه من الغمرات قليال بعد أن فرض نفسه على املدعوات يف
اجللسة النسائية ،وبعد أن ظهر علم يوسف وإباؤه وإصراره على الكشف عن مظلوميته وحقه أمام امللك.
فال ميكن تصور سجني بقي سنوات يف السجن ثم يرد عرض امللك باخلروج إن مل يكن له احلق .فاحلق حص
ثم حص ثم حص.
واحلص األخري هو اعرتاف امرأة العزيز بعد أن سُدت أمامها كل أبواب التخفّي وارتفعت عن
خبائها كل األستار اليت أسدلتها بيديها.
حتقق ما يصبو إليه يوسف .وعرف امللك بأن النسوة كلهن قد شاركن زوجة العزيز إلخفاء براءته
ألهنن فقدن القدرة على صيانة العفة الطبيعية املتوقعة منهن.
عرف امللك أن يوسف سعى لالبتعاد عن املغريات بعد أن كاد أن يصبو إليهن وأن اإلغراء والدعوة
للمصادقة قدمت من جهة واحدة وبقوة باعتبار سيل الدعوات املقدمة ليوسف.
مل يقم يوسف بأي عمل يثري النسوة ولكن امرأة العزيز هي اليت أرادت إظهار علم وكفاءة يوسف
لتثبت هلن بأهنا حمقة يف تفضيله على زوجها.
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واعرتفت أيضا بأن يوسف بالتأكيد من الصادقني .ظهر احلق واآلن يريد امللك أن يعرف من
يوسف ذاته ملاذا أصر على كشف احلقيقة.
ولذلك أ رسل إليه رسوال يبلغه بأنه قد سأهلن وانكشف له بأن احلق مع يوسف وليس مع النسوة
مبن فيهن امرأة العزيز.
شعر يوسف احتماال بأن امللك قد يريد معرفة السبب يف إصراره على كشف املوضوع ولذلك قال
للرسول:
ّللا الَ َي ْهدِي َك ْي َد ا ْل َخا ِئ ِنينَ ﴿َ ﴾52و َما أ ُ َب ِرى ُء نَ ْفسِي
ذَ ِلكَ ِل َي ْع َل َم أَ ِني َل ْم أَ ُخ ْنهُ ِبا ْل َغ ْي ِ
ب َوأَنَّ َ
وء إِالَّ َما َر ِح َم َربِ َي إِنَّ َربِي َ
غفُو ٌر َّر ِحي ٌم ﴿.﴾53
س ِ
ارةٌ بِال ُّ
س ألَ َّم َ
إِنَّ النَّ ْف َ

أبلغ يوسف امللك بأنه مل يقصد أحدا إال العزيز نفسه الذي أدخلت امرأته الشك يف قلبه حول

سال مة يوسف بعد أن رأى كل أمارات السالمة فيه وبعد أن ملس بنفسه احلقيقة .يريد أن يعلم العزيز بأنه مل
خينه يف غيابه حتى بأي ميل قليب.
إن يوسف يؤمن باهلل تعاىل وخياف من عالم الغيوب .فلم خيف يف قلبه أي غرام بزوجة العزيز .ولو
كان فعل ذلك ملا هداه اهلل تعاىل إىل هذا السيل من املعرفة اليت تروهنا وهي فوق قدراتكم العلمية
املتعارفة.
أنى للخائن أن ينال نصيبا علميا من ربه .إن الذي وضح احلقيقة هو اهلل تعاىل ألن يوسف مل يكن
خائنا له بالغيب .ومبا أن يوسف يكن احرتاما كبريا للعزيز وامرأته فإنه مل يتحدث شيئا ضد املرأة وحتدث
بلسان احلب والود:
ليعلم أني مل أخنه بالغيب.
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يعين يوسف بأنه مهتم بالعزيز كما اهتم العزيز به ،وتواق ألن يرى العزيز صديقا يرى من صديقه
الوفاء وال يضمر أي منهما أي شعور سليب ضد اآلخر.
غسل يوسف كل ما يف قلب العزيز من شك ضده بإصراره على كشف املالبسات اليت أخفت
احلقيقة عدة سنوات .ومل ينس أن يذكر هلم بأن الذي هداه وساعده هو اهلل تعاىل ضمن نظام األلوهية
الذي يدافع اهلل به عن الذين آمنوا به وحده وتوكلوا عليه وحده.41
إن النفس مصرة على البحث عمّا يشبع شهواهتا وتقوم بالسعي لتحقيق الرغبات ،إال ما رحم اهلل
تعاىل .ولعل يوسف أراد أن يبشر امرأة العزيز وزوجها بأن باب التوبة إىل اهلل مفتوح وبأن الذي يغفر هو اهلل
تعاىل نفسه وليس هو يوسف وال امللك.
أعطاهم يوسف مثاال من نفسه فقد توجه وتوسل بربوبية اهلل تعاىل فساعده ربه ،وعليهما أن يفعال ذلك
مع رهبما وال حاجة ألن يهتما بيوسف وغريه.42

41

قبل إكمال تفسري اآلية الثانية أحب أن أوضح مسألتني :أوالمها أن يوسف ما كان بالقوة اليت ظهر هبا يوم اخلالص من السجن حينما

دخل السجن بل كان ضروريا له أن يبقى سجينا لفرتة للتنظيف و التزكية .حتى سنه وعمره كان صغريا جدا قبل السجن حيث كان يف عمر
املراهقني مما ال يناسب وزارة مصر العظيمة.
واملسألة الثانية هو احتمايل بأن يوسف كان خملصا جدا ملعلمته امرأة العزيز حيث أشرك معها نسوة اجللسة املذكورة ليسهل عليها االعرتاف
بطهارة يوسف .وهذا دليل واضح على أن يوسف مل يرض أن يلحق أي أذى بامرأة العزيز وبأنه عليه السالم كان يريد هلا املغفرة احتماال ولكنه
مضطر أن يربئ ساحة نفسه ألنه نيب مرسل إليهم أو يكاد.
على يوسف اآلن باعتباره رسوال مثاليا ألهل مصر أن يوضح هلم حقيقة النفس اإلنسانية بأهنا عاجزة عن حماربة الشهوات وعليه أن يتوجه
إىل اهلل تعاىل ليعينه على ترك السوء .هناية اهلامش .41
42

قبل أن ننتقل إىل ت كملة جوانب املوضوع ،أرى من الضروري أن أوضح موضوعا هاما خيص إرسال اهلل تعاىل للرسل .إذ أننا سوف

نستقبل بعد قليل رسول اهلل وحنن جالسون يف قصر فرعون مصر .بالطبع أن رسل اهلل تعاىل ليسوا سفراء مرسلني من بلد إىل بلد صديق بل
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هم مبعوثون من نفس األمم ليحملوا أوامر السماء لقومهم .ولكن هناك بعض وجوه الشبه بني سفراء الدول ورسل الرمحان .كما أن هناك وجوه
اختالف ،حنصرها باختصار هنا:
.1

السفراء يعرفون كل شيء ممكن هلم عن البلدان اليت يتوجهون إليها بل جيب أن يتقبلهم رؤساء تلك الدول

وجيب أن يعرفوا لغتهم وعاداهتم وتقاليدهم إن أمكن .والرسل ال ميثلون أوطانا ورؤساء دول غريبة بل هم أهل نفس األمة
وال ميثلون اهلل تعاىل بل حيملون رسالته إىل قومهم .إهنم يعرفون لغة القوم أو أن اهلل تعاىل يرسلهم فرتة طويلة ليعيشوا يف تلك
األمة ويتعلموا أحاديثهم ويتعرفوا على تقاليدهم وأعرافهم.
.2

تسعى الدول أ ن ترسل سفراء من نفس دين الدولة اليت تستقبلهم إن أمكن وإال فيكونون مساملني متقبلني

دين الدولة املضيّفة وغري معروفني بالعداء ألهل ذلك الدين .واهلل تعاىل يبعث الرسل من بني الذين يؤمنون باهلل ليحملهم
رسالته إىل الذين يؤمنون باهلل أيضا .فال ميكن إرسال رسول إىل قوم ال يؤمنون باهلل ألهنم يفقدون أوليات االرتباط مع اهلل
تعاىل.
.3

مهمة السفراء هي تصحيح لغة التفاهم بني البلدين والسعي لتقريب أفكار الدولتني والشعبني .وأما مهمة

رسل اهلل تعاىل هي إقناع قومهم بأهنم عبيد حقيقيون هلل الذي يؤمنون به وبأن اهلل تعاىل قادر على التواصل معهم وال
حيتاجون إىل واسطة بينهم وبني رهبم .ولوال ذلك الحتاج كل أهل القرى وكل أهل املدن يف كل األزمان إىل رسل من اهلل
تعاىل .بالطبع أن هناك مهمة أخرى هي تقديم النماذج ،وال حنتاج أن نوضحها هنا باعتبار عدم ارتباط ذلك باحلياة الدنيا
ولكنه من ضرورات يوم احلساب.
.4

توجه الدول سفراءها إىل احلكومات ويكون ارتباطهم بالشعوب ضمنيا .واهلل تعاىل يرسل الرسل إىل امللوك

والزعماء ويكون ارتباطهم بعامة الناس ارتباطا ضمنيا أيضا .لكنهم سرعان ما يرتكون املتكربين ويبقون مع املؤمنني سواء
كانوا من األغنياء أو من الفقراء .وميكن فهم ذلك أل ن اهلل تعاىل يرسل الرسل إىل القرى .والقرية يف القرآن تعين املكان مبن
يسكنونه وبقدرهتم على استضافة غريهم واستعدادهم لذلك.
.5

يهتم احلكام بأن يرسلوا رسال وطنيني حيبون أوطاهنم ولكن اهلل تعاىل يهتم بالتقوى والعلم فقط وال يهتم

باألوطان وال بالعوائل وال باحملسوبيات األخرى .فيكون إرساهلم إىل أهل القرى باعتبار أهنم قدوة لغريهم ال غري.
كل تلك الصفات توفرت يف يوسف وأصبح قادرا على محل رسالة السماء ،وسيأتي بعد قليل ليقف أمام سيد مصر رسوال من ربه لوضع
اللبنات األوىل لصنع بين إسرائيل .هناية اهلامش .42
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امللك يظن بأنه سوف يستعمل يوسف لنفسه .ال خيتلف حال هذا الفرعون عن فرعون موسى
كثريا إال أن هذا مؤمن باهلل وإنسان طيب السريرة كما يبدو.
أحس امللك بأن كل املقومات اليت يريد هلا أن تكون جمتمعة يف يوسف قد توافرت بالفعل يف ذهنه
فعليه أن يراه ويتحدث إليه ليعينه يف املنصب املناسب له .إنه عامل أمني طاهر اليد والثوب.
هذه صفات قل من يبحث عنها من بني احلكام وامللوك ولذلك قلت بأنه ملك طيب السريرة .نفد
صربه:
صهُ ِلنَ ْفسِي فَلَ َّما َكلَّ َمهُ قَا َل ِإنَّكَ ا ْل َي ْو َم لَ َد ْينَا ِم ِكي ٌن أَ ِمي ٌن
ستَ ْخ ِل ْ
َو َقا َل ا ْل َم ِلكُ ائْتُو ِني ِب ِه أَ ْ
﴿.﴾54
شعر امللك الطيب بأنه يف أشد احلاجة إىل هذا اإلنسان العامل الذي خياف اهلل تعاىل ،ليمنحه
الصالحيات الكبرية ويضع فيه كل ثقته دون خوف.
أحس امللك بأن يوسف خمتلف عن وزرائه احلاليني فهو يعطي الكثري وال يطمع يف أن يأخذ الكثري.
شعر بذلك ألنه كان يعرف يوسف ويعرف قصته مع زوجة وزيره ولكنه اليوم عرف باملزيد من العلم وباملزيد
من التقوى واإلباء.
إن يوسف مهتم بنظافة اليد وبنظافة السمعة أكثر من اهتمامه بالراحة .إنه يفضل السجن على أن
يتورط يف الفاحشة.
يعرف امللك بأن جل حاشيته متورطون بالشهوات فهو حباجة إىل إنسان عليم قادر على السيطرة
على نفسه ومتعال على متين الرتف.
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رأى امللك كيف يهتم يوسف بالعزيز ويُكرمه وال يريد املساس بزوجته ودون أن يكون له أي طمع
من وراء ذلك .إنه من الصادقني ،ولذلك قال قلبه قبل لسانه :إيتوني به مكرما ألستخلصه لنفسي .هذا
يعين بأن امللك حمتاج إليه فهذا ليس خادما للقصور .إنه رجل دولة وإنه مساعد قوي للملك.
لقد صرب يوسف كثريا على نزوات سيدة قصر العزيز وحتمّل كل التهم مكتفيا مبجرد الدفاع عن
كرامته .لقد سجنته وطردته أسرة العزيز وهو أكرمها ومل يطلب القصاص منها .كل هذه احملاسن كانت
مشهودة يف تلك الشخصية الالمعة احلاملة لرسالة رب العاملني.
كان قلب امللك مليئا باحلب جتاه يوسف ،وقد ازداد يوسف مهابة لدى عظيم مصر حينما جرى
الكالم بينهما.
ال ندري ما الذي جرى بينهما ،إمنا نعرف بأن احلديث مل يكن حول نزاهة يوسف فقد أصبحت
ثابتة لدى امللك .لكنه يريد فقط أن يزداد علما مبقدرة يوسف واستعداده لتحمل املسؤولية.
إن أمانة يوسف متجلية ولكن القدرة اإلدارية غري واضحة بعد .ولذلك كلمه امللك قبل أن مينحه
ثقته يف تفويض بعض الصالحيات إليه.
وكأنه يقول له :كنت لدي أمينا فأصبحت مكينا أيضا .إن على امللك أن مينحه الصالحيات
وينتظر منه األمانة والوفاء مبا يتعهد به .ولذلك قدم املكنة بانتظار األمانة .يقول له باختصار :أثبتَّ بأنك
أمني على أزواجنا وقوي يف علمك وذكائك ،ولكننا نريد منك أن تكون أمينا على السلطة والقدرة العليا
أيضا.
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تقبل يوسف عرض امللك فأراد أن يعرض عليه قدراته التنفيذية .رأى امللك بأن يوسف مل يفسر
املنام فقط بل اقرتح عليه كيفية املواجهة .وينتظر امللك اآلن أن يبدي يوسف استعداده لتنفيذ ما اقرتحه
بنفسه .وقد قرأ يوسف ما يريده امللك من فحوى احملادثة اليت جرت بينهما فــ:
ض ِإنِي َح ِفي ٌ
ع ِلي ٌم ﴿.﴾55
ظ َ
قَا َل ا ْجعَ ْلنِي َ
علَى َخ َزآئِ ِن األَ ْر ِ
حينما تتجلى احملاسن للسلطة األمينة املخلصة لشعبها وحينما تنقشع كل غمامة عن وجه مَن
يريدون منه القيام باملهمات الصعبة فإن السلطة العليا تعرض املهمة ومتنح الصالحيات ثم يأتي الوزير ليعرض
قدراته.
هذا ما حصل بني يوسف وامللك .لكن املوضوع مقلوب يف احلاالت العادية .نرى بأن أصحاب
القدرات العلمية وا إلدارية يعرضون إمكاناهتم على مالكي القرار لعلهم ينالوا منهم املوافقة وليس العكس .ثم
إهنم يطلبون املوافقة للقيام باملهمة.
لكن يوسف استلم السلطة قبل أن يعرض بل قدم له امللك وعرض عليه األمانة وبأنه يثق فيه ثم
جاء يوسف ليطلب اجلانب الذي يفضل أن يبسط فيه جهوده .فيوسف تسلم احلقيبة ثم عني بنفسه املكان
املناسب لنفسه.
أعترب هذا امللك عنوانا لإلخالص ملصر وهو وأمثاله هم الذين بنوا احلضارة املصرية اليت مألت
عيون أهل األرض ،ألن امللك اختار هو بنفسه لبعض مراكز القوة يف سلطته ومل يقبل عروض اآلخرين .
وحتى يشعر كل القراء األكارم مب غزى ما أقوله ببياني املتواضع ،فإني أطلب منهم أن يفكروا يف نيب
حيمل رسالة السماء وهو يعمل لدى ملك ميلك كامل السلطة وال يشاركه يف عقائده إال اإلميان باهلل تعاىل.
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لقد دخلنا اآلن مع أخينا الكبري يوسف النيب يف قصر ملك مصر مع ما فيه من ترف وما يتضمنه
من زخرف ومن وزراء وكبار موظفني ال يعبئون بالسرقة ومن فتيات تعرضهن مواقعهن إىل التساهل يف كثري
من األمور.
يوسف هو املسلم الذي ميكنه أن يعيش مع ملوك الشرك يف بيت واحد ويساعدهم ألجل األمة
وحيافظ يف نفس الوقت على شرفه و دينه الذي ال مينعه من أن يعيش مع ملوك الرتف واللهو وهو يف عزلته
اخلُلقية عنهم! كل يعمل على شاكلته جمتمعني .قال يوسف للملك جوابا على عرض امللك:
اجعلين على خزائن األرض ،إني حفيظ عليم.
ليس سهال أن نعرف مغزى قول يوسف الذي يدل على أن امللك كان ينتظر منه ذلك .تصور لو
حصلت لك تلك املكرمة ،فكيف جترأ أن تقول له من أول حلظة :اجعلين على أموالك وممتلكاتك؟ أو
اجعلين مسيطرا على ممتلكات شعبك؟ أليس ذلك معنى خزائن األرض؟ وقد حصل ما طلبه يوسف فعال
كما سنعرف من اآلية التالية.
هذا يعين بأن امللك الذي اختصر اهلل تعاىل نتيجة حمادثاته مع يوسف قد أشار إىل يوسف بأن
امللك ينتظر منه استعداده لتسلم أعلى املناصب حسب اختياره.
أشعرَ امللكُ يوسفَ بأنه صادق معه حينما قال له بأنه اليوم لديه مكني أمني .يعين ال تفكر يف الثقة
فلدي كامل الثقة فيك وال أحتاج إىل مزيد من االختبار .لقد فعلتُ كل اختبار وجنحتَ أنت فيه ،فقل يل
ما هي الوظيفة اليت ختتارها يف مملكيت؟
فكما قلت قبل قليل بأن امللك ترك بروتوكوالت امللك و اختذ لنفسه مسريا آخر مع يوسف.
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ما فعله امللك ينبئُنا بأنه رأى نفسه أمام شخصية عظيمة يكربه عقال وعلما وبأنه غري مكرتث
باملُلك ولكن املَلك حيتاج إليه.
كل ذلك ويوسف حمتفظ ومراع لكل اآلداب اليت تليق باحلضور يف القصور واالماكن امللكية من
جانبه.
وسوف نرى حينما يقدم أهله للملك بأنه يراعي كل بروتوكوالت الفراعنة أيضا .لقد صدق يعقوب
حينما تفرس مستقبل ابنه:
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ األَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا
عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (.)6
فقد كان الئقا هلذا املستقبل املتوقع.43

43

وحتى نعرف كي ف جيعل اهلل تعاىل أولياءه مسيطرين على اآلخرين فال بأس أن نقرأ آيتني من مكانني خمتلفني من كتاب اهلل تعاىل .ثم

يسعى كل منا بنفسه ليوظف اآليتني يف بيان حكاية يوسف مع امللك.
قال تعاىل يف سورة البقرة:
اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( )257ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِنيَ (.)258
وقال سبحانه يف سورة النساء:
وَمَا أَرْ َسلْنَا مِن رَّسُولٍ إِالَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ ولَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَا ْستَغْفَرُواْ اللّهَ وَا ْستَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
(.)64
فالرسول هو الذي ميهد السبيل ألن يطاع مبا يساعده ربه من علم ومن حجج باهرة يقدمها لكل من حيتج عليه .هناية اهلامش .43
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وضح يوسف للملك بأ نه حيافظ على املمتلكات ويعلم كيف حيافظ عليها ألنه يعرف أمهية ذلك
ألرض مصر .قال يوسف للملك بلسان احلال أنك جيب أن تبقى قادرا على مد شعبك مبا يشبع بطوهنم
ويسد حاجاهتم حتى عند امللمات واملصائب .ولوال ذلك فإنك ستفقد سلطانك.
وكان امللك يشعر بذلك فسهل عليه قبول عرض يوسف لنوع اخلدمة اليت تفيد امللك وهتمه أكثر من
بقية اخلدمات.
احلفيظ يعين شديد االهتمام بالصيانة ومنع الطامعني واجلاهلني من اللعب به.
والعليم يعين بأنه على علم بأمهية تلك اخلزائن وبكيفية صيانتها واحملافظة عليها.
علينا أن منعن النظر قليال يف حياة يوسف اليت ذكرها لنا ربنا لنتعرف على أمهية يوسف ونسعى
ألن نفهم كيف كسب هذه املعارف.
عاش يوسف طفولته يف بيت عادي .كان ميلك قميصا واحدا كما ميلك أخوه قميصا واحدا
احتماال .ولذلك سهل على أبيه أن يعرتض على أوالده بأهنم كذبوا عليه بأن جاؤوا بقميص أخي يوسف
بدال عن قميصه.
ثم خرج من بيته للتنزه وفتح عينيه يف قصر العزيز عبدا خيدم امرأة العزيز .هناك تعلم كلما رآه
ومسعه من أهل القصر بالطبع .كانت امرأة العزي ز معلمته األوىل واألخرية قبل احلضور عند امللك .ذلك ألنه
فارق املرأة ليدخل السجن ومنه إىل حضرة السلطان األعظم .وال أظن بأن امرأة العزيز كانت تعرف صيانة
خزائن األرض وال كيفية ختزين احلبوب وال احملاسبة وال أمهية املال.
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لكن يوسف كان يف قصر يزوره الوزراء :الزر اعة والسكن واملالية والطرق والتشريفات والصناعات
والرتبية والتعليم واإلعالم والدراسات العليا أو ما يف حكمها .وكان العزيز واحدا من هؤالء الوزراء .كان
يوسف فاحتا عينيه وموجها مسعه لكل ما يسمعه منهم وممن دوهنم ليتعلم منهم.
كان يشجع امرأة العزيز أن تعلمه التشر يفات واللغة ومنطق القصور بإظهاره الفهم والعلم وقوة املنطق
والقدرة الفائقة على االستيعاب.
وكان امللك يزور وزيره أحيانا ويرى كل التشريفات امللكية ولو يف أوقات راحة امللك حيث يزور
حاشيته ليتخلى قليال عن التشريفات املعقدة اململة.
كان اهلل تعاىل يعلمه يف تلك الفرتة من عمر الصبا ليتفقه يف اإلدارة واحلكم وحفظ األموال .فأصبح
يوسف قادرا على العمل يف اململكة وعلى صيانة نفسه وعلى االحتفاظ بتقواه وخوفه من ربه وعلى التأقلم
مع كل األجواء.
لقد جنح يف طفولته فأبدى الرباعة يف احلديث مع شيخ بين إسرائيل وهو تقريبا أصغر أوالده عدا
أخيه من أمه .ثم جنح يف حفظ نفسه يف اجلب ويف قافلة التجار الذين ال يتورعون عن السرقة ويف سوق
النخاسة ليبدي قدراته فيجذب العزيز إليه  .ثم جنح بكل جدارة يف قصر وزير فرعون مصر ورأى احلضارة
البشرية املتفوقة دون أن ينبهر هبا بل تعلم منها فقط .وجنح أيضا يف حتمل السجن ويف أن يكسب قلب ملك
احلضارة البشرية بالتفوق العلمي والعملي والعقائدي.
هذا هو يوسف مؤسس بين إسرائيل .ولكنه كان جمهوال للناس حتى لبين إسرائيل أنفسهم.44

 44لننظر إىل بين إسرائيل كيف حيطمون يوسف وهم يظنون بأهنم يكربونه.

منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

235

يوسف أيها الصديق

236

يوسف أيها الصديق

.1

يقول اليهود بأن يوسف تزوج من امرأة العزيز وبأن امللك طرد العزيز وأحل يوسف حمله .يقولون ذلك وهم

يؤمنون بأن على بين إسرائيل أن يتزوجوا من أنفسهم ليكون أوالدهم إسرائيليني .فكيف تزوج يوسف من األقباط املشركني
إذن؟ يقولون بأن يوسف كان إنسانا عظيما متكن من أن يسيطر على قلب امللك بعلمه وعمله .فكيف نظر امللك إىل أنه
يرضى بأن يطرد الذي آواه وأحسن مثواه عمليا ودافع عنه ضد زوجته؟! ثم كيف نظر هذا امللك الذكي الطيب إىل
يوسف الذي يرضى بأن يُطرد العزيز ثم يتزوج بزوجته؟ لو فعل يوسف ذلك خلسر مكانته عند عظيم األقباط وألظهر
للمصريني بأنه انتهازي وصويل.
.2

يقولون بأنه حصل على أوالد من زوجة العزيز .فبنو إسرائيل احندروا من أمهات قبطيات بعيدات عن

الثقافة اإلسرائيلية .وال يقول القرآن الكريم أنه تزوج من امرأة العزيز.
.3

يقولون بأن يوسف سكن القصور وأصبح من املرتفني .هذا يعين بأنه فقد النبوة وختلى عن رسالة السماء.

فاألنبياء ال خيتارون القصور ولكنهم يدخلوهنا لينصحوا أهلها .وهذا ما يقوله القرآن عن يوسف .كان ذلك اإلنسان العظيم
ال يُفوت فرصة ميكنه أن يعرِّف ربه للغري ويتحدث عن عظمة اخلالق وضعة املخلوق أمام ربه وشدة حاجته إىل سيد
الكائنات جل جالله .فهل من اخلري لكم يا بين إسرائيل أن يكون مؤسس كيانكم نبيا من الصاحلني أم ملكا من املرتفني؟!
دخل يوسف قصر العزيز عبدا ودخل موسى قصر فرعون طفال وكالمها كانا جمربين بال اختيار .لكن موسى عاش بعد
القصر راعيا عند أبي زوجته ليتعلم على الصعاب كما عاش يوسف سنوات يف السجن بعد خروجه من القصر ليتأدب فال
يتكرب على خلق اهلل تعاىل .إهنما مل يعودا إىل القصور ليسكنا فيها باختيارمها بعد أن طهرمها اهلل تعاىل من منزلقات
القصور .حلظة كربياء ليوسف كلفته سنوات من السجن فكيف يسكن يف مساكن الذين ظلموا؟!
.4

يقولون بأن يوسف كاد أن ينتقم من إخوانه لوال زوجته القبطية املزعومة اليت منعته من ذلك .تلك اليت

عرضت نفسها عليه ودعته إىل الزنا سابقا .هم يقولون يف توراهتم الفعلية يف سفر التكوين  38:24ما نصه :وملا كان حنو
ثالثة أشهر أخرب يهوذا وقيل له :قد زنت ثامار كنتك ،و ها هي حبلى أيضا من الزنا .فقال يهوذا :أخرجوها فتُحرق.
ويقولون يف سفر احلكمة  3:16ما نصه املرتجم بالعربية :أما أوالد الزناة فال يبلغون أشدهم وذرية املضجع األثيم تنقرض.
بالطبع أن التوراة قد نزلت بعد يوسف ولكن يوسف نيب يعلم أصول التشريعات اإلهلية ويعمل هبا .وما تقوله التوراة أعاله ليس
تشريعا بل توضح حقائق مساوية يف الزنا بأن ذرية الزاني تنقرض .هل هكذا تصفون زعيمكم الذي أسس بنيان بين
إسرائيل؟ لكن القرآن ال يقول ذلك وال يقول بأنه عليه السالم تزوج من األقباط .كيف ترضون بأن امرأة دنت نفسها للزنا مع
يوسف نفسه تكون أصدق يف املشاعر اإلنسانية من رسول اهلل يوسف؟ وما إىل ذلك من ادعاءات باطلة ال تناسب النيب
العظيم الذي مهد لقيام بين إسرائيل بكل قوة.
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لقد عرفه أبوه حق املعرفة ثم عرفه العزيز و زوجته ثم عرفه ملك مصر.45
دخل يوسف القصر امللكي مرة أخرى ولكن ليأخذ القوة من ملك مصر فيعمل مع الفالحني وعمال
خمازن احلبوب وليجلس بنفسه يف تلك املخازن فيطمئن بأهنا توزع بعدالة على من حيتاج إليها.
لقد فتح املخازن اليت بناها بيده ومألها من فائض الزراعات املصرية بعد أن أقنعهم باالمتناع عن
اإلسراف واالكتفاء بالقليل مما يأكلون ،فتحها لكل اجلائعني يف األرض ألهنم مجيعا عبيد الرمحان ومن حقهم

ودعين أؤكد بأن الكتب اليت كتبها البشر أعجز من أن تعرف أعماق القلوب الرسالية الطيبة .فلو نريد أن نتعرف على الرسول
الكبري حممد من خالل كتب املسلمني فسنواجه إنسانا أنانيا ال يعبأ بقتل الناس ويهتم بالنساء .لكننا لو نقرأ هذا النيب من بني سطور القرآن
فسنرى إنسانا كبريا ذا خلق عظيم حيب كل الناس بغض النظر عن أدياهنم ويكره القتلة واخلائنني والذين يهينون اإلنسان وال يعبئون حبياة البشر.
فمحمد يف القرآن منوذج للخري واإلنسانية وحممد يف كتب احلديث والرتاث والتاريخ منوذج للتكرب واخليالء .إنه يف القرآن متواضع وأخ طيب
ملن عاش معه ويف تلك الكتب البشرية كسروي ميهد للحكم ويعد قومه بأهنم سريثون عروش الفرس والروم .إنه يف القرآن ال يدخل حربا إال
للدفاع عن أمته ضد الظاملني وينتظر أمر اهلل تعاىل كل مرة .لكنه يف كتب التاريخ والسرية اليت كتبها املسلمون ليس إال غاز يغزو بالد الناس
ليسطو عليهم وينتزع منهم ملكهم ونساءهم باسم الدعوة إىل اهلل تعاىل؛ معاذ اهلل.

هناية اهلامش .44

 45لريجع الناس إىل القر آن وحده ليتعرفوا على أنبياء اهلل تعاىل فهم رسل اهلل وال يعرفهم حبق إال اهلل تعاىل .وليرتكوا ما انتشر من نصوص
توراتية واجنيلية حمرفة وسائر كتب احلديث غري الشريف وكتب التاريخ والسرية النبوية املزعومة.
إن امللوك اجلبابرة كتبوا وأنفقوا على كتابة كتب متهد هلم ألن يغزوا البلدان األخرى وشعوهبا اآلمنة ويستحلوا أمواهلم وأعراضهم باسم
الدعوة إىل املسيحية أو نشر اإلسالم أو الدفاع عن اليهود املظلومني.
هؤالء ليسوا أنصار اهلل تعاىل وال من الذين هادوا وال من الذين آمنوا مبحمد الصادق األمني الذي حيب اآلدميني.
أقول ذلك مع بالغ األسف ألني واحد من هؤالء املعروفني باملؤمنني باهلل تعاىل .فيا ليتنا ننظر إىل أخطائنا فنصححها قبل أن يأتينا أنباء ما
استصغرناه من حقائق الوجود .هناية اهلامش .45
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أن يعيشوا يف أرض اهلل تعاىل ويقتاتوا من خري رهبم .آمن يوسف بأن الذي حصل على ما ال حيتاج إليه من
خريات األرض فهو يتحمل مسؤولية إشباع غريه.
اهتم يوسف خب دمة بطون الناس ليقنعهم بأن اهلل تعاىل حي ال ميوت وبأنه هو الذي يقدر النعم
لعبيده ،فـ
...كلوا من رزق ربكم واشكروا له ،بلدة طيبة ورب غفور( .سبأ)14
هذا هو يوسف صانع بين إسرائيل .ان كل األنبياء مثل يوسف لكن املشكلة يف الذين يأتون من
بعد األنبياء .قال تعاىل يف سورة مريم:
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنيَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ( )58فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ
خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّالةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ( ) 59إِالّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَال يُظْلَمُونَ شَيْئًا (.)60
العربة بالعمل الصاحل والتوبة إىل اهلل تعاىل وحده ،ثم ال فرق بني بين إبراهيم وال بين إسرائيل وال
صحابة املسيح وال أهل بيت حممد أو صحابته أو أي إنسان على وجه األرض ،عند اهلل تعاىل إال
بالتقوى.
ض يَتَبَ َّوأ ُ ِم ْن َها َح ْي ُ
يب ِب َر ْح َمتِ َنا َمن نَّشَاء َوالَ
ف فِي األَ ْر ِ
س َ
َو َكذَ ِلكَ َمكَّنِا ِليُو ُ
ث يَشَاء نُ ِص ُ
اآلخ َر ِة َخ ْي ٌر ِللَّ ِذينَ آ َمنُواْ َوكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿.﴾57
جْر ا ْل ُمحْ ِ
سنِينَ ﴿َ ﴾56و َألَج ُْر ِ
نُ ِضي ُع أَ َ
طبقا ملا علمنا اهلل تعاىل يف كتابه العزيز فإن يوسف لن يدخل اجلنة مبا مكنه له ربه من أرض مصر
ولكنه يدخل اجلنة بالتقوى بعد اإلميان باهلل تعاىل ،وهكذا كل األنبياء وكل الناس.
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مكّن اهلل تعاىل يوسف على أرض مصر ووضع الكثري من إمكانات املصريني حتت تصرفه ،فماذا
فع ل يوسف؟ هل بنى لنفسه القصور أم اختذ من الفاتنات املصريات أخداناً إلشباع شهواته؟ لو كان كذلك
الستمتع يف قصر العزيز وقد عُرض عليه ذلك.
أمجل غانيات مصر عرضن عليه الشهوات فلم ينزلق وهو يف ريعان الصبا وال حيمل مسؤولية األمة
على ظهره.
ولو أنه كان كما يتوهم البعض ملا متكن مبفرده أن يدير عجلة الغذاء ألهل مصر والبلدان اجملاورة
سبع سنوات عجاف.
يوسف متوكل على ربه فاهلل تعاىل وضع كل شيء حتت تصرفه وهو قادر على أن يتبوأ منها حيث
يشاء .ولكن يوسف سعى جهد امكانه ان ترتبط مشيئته مبا يشاء اهلل تعاىل ربه الذي أكرمه.
إنه يع رف ويدرك بأن اهلل تعاىل هو املالك احلقيقي وهو رب العاملني مجيعا ،فلو كان ربانيا فعليه أن
يهتم بإشباع بطون عبيد اهلل تعاىل ثم يشبع بطنه .وقد فعل يوسف ذلك.
لقد جلس بنفسه يدير توزيع األرزاق فرأى إخوانه وإال لو كان جالسا يف غرف الوزراء ملا رأى
إخوانه اجلائعني وملا متكنوا من الدخول عليه .كان باب يوسف مفتوحا ليدخل عليه الفقراء من كل جانب
ولذلك التقى بأسرته.
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إنه اختيار طيب ويف مكانه ،اختيار ربنا الرحيم ليوسف صاحب القلب الكبري والذي جيتهد مبا
أوتي من قوة وعلم؛ وصدَق يوسف حيث قال للملك :إني حفيظ عليم .وصدق امللك حيث قال إنه
مكني أمني .يعين أمني على السلطة وليس خائنا كأكثر أرباب السلطات.46
وقد اختصر اهلل تعاىل القول احلق يف اآلية الثانية بأن أجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون.
وتعين اآلية بأن العاقل يهتم باإلميان باهلل واخلوف منه سواء كان ملكا أو عبدا .فال فرق عند
رهبما ،بني يوسف الذي توىل أرزاق مصر برمتها وبني يعقوب أبيه الفقري إىل اهلل.
لقد رأيناه ال يقل علما وحصافة من ابنه يوسف وهو وأوالده االثين عشر وزوجته يعيشون يف بيت
واحد يف أحد أرجاء فلسطني ثم جاء إىل مصر ليزور ابنه الذي فتح اهلل تعاىل عليه فينقل كل بين إسرائيل
إىل مصر وهم من أفقر الناس.
كادوا ميوتون جوعا لوال أن فتح اهلل تعاىل على ابنهم يوسف ليشبع بطون كل األمة اليت تعيش حول
مصر بعلمه وذكائه وبتقواه وما وفقه اهلل تعاىل يف أن يتبوأ من مصر حيث يشاء.

46

لو ننظر إىل الرمحة اليت أصاب اهلل تعاىل هبا يوسف .لعل الكثريين يظنون بأهن ا املُلك .هي فعال امللك ولكن املُلك ملن يبتعد عن املُلك،

املُلك ملن يستعمل املُلك خلدمة املعوزين .هي رمحة ليمكن يوسف من إشباع نفسه الطيبة يف أن مكنه ربه خلدمة البشر.
فهل اليهود الذين ورثوه حيبون البشر أم حيبون أنفسهم؟ ترك يوسف كل أنانية وترك حاجته إىل الراحة يف القصور وإىل التمتع باجلنس وهو يف
شعلة الشهوات ،ترك لريضي ربه وليخدم الناس .فأين بنو إسرائيل اليوم من أبيهم يوسف؟ ما الفائدة أن تكون من ساللة األنبياء وأنت ال حتذو
حذوهم؟
إنه كان حمسنا قبل السلطة وقد أدى اختباره بنجاح فوسع اهلل تعاىل عليه السلطة لري ضي نفسا حتب اخلري وليس لريضي نفسا أنانية حتب
املتعة .الذي يستحل ويغتصب أراضي اآلخرين ليستمتع هبا ويأخذ منها أضعاف ما يأخذه أصحاهبا فخري له أن يقول أنه من أتباع خبتنصر
(نبوخد نزار) اجملرمني القتلة وال يدعي بأنه من أتباع إسرائيل ويعقوب وإسحاق وإبراهيم الطيبني املؤمنني برهبم.

هناية اهلامش .46
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تبوأ من مصر ما يساعد به الغري .فامرأة العزيز مل هتنأ مع يوسف ألهنا من بنات القصور ويوسف
أُدخل القصور وهو يفضل السجون عليها .هذان شخصان خمتلفان كل االختالف .هي انسانة أنانية
ويوسف تارك لشهوات نفسه وقلبه ويستعيذ باهلل من طغيان الشهوة.
قام يوسف مبساعدة الفالحني وأصحاب األراضي الزراعية يعلمهم ترك اإلسراف ،وقام باستعمال
الوسائل املتاحة يومها لتعليم األغنياء أن يكتفوا بإشباع بطوهنم من احلبوب وال يتجاوزوا ذلك خموفا إياهم
باجملاعة اليت تنتظرهم.
عاش معه أهل مصر سبع سنوات خرية وهم يستمعون إىل عظات وزير من وزراء فرعون نذر
نفسه خلدمة الناس .مل ميس يوسف العزيز وال زوجة العزيز وبقيا يف مكاهنما .لقد استفادا من يوسف
حينما كان خادما هلما واستفادا منه حينما صار وزيرا مثل العزيز وأقوى من العزيز.
يوسف أكرم من أن يرضى بأن ميسه أحد بسوء .إنه لن ينسى للعزيز ما أوصى زوجته به يف إكرام
مثواه ،فلو نسيه اليوم يف قوته فهو لئيم وحاشاه من اللؤم.
لكن بعض اليهود وصفوه مبا ينطبق مع حبهم لالنتقام الذي نراه اليوم الصقا هبم ال يفارقهم .هؤالء
هم مثل إخوان يوسف األنانيني وليسوا مثل يوسف ويعقوب الصاحلني الطيبني.
عاش الناس حبكمة يوسف يأكلون بقدر احلاجة ويرتكون الباقي ليوسف ليحفظه هلم استعدادا
لسين اجلدب .واصل الناس حياهتم العادية حبكمة يوسف ولكن يوسف مل يكتف بذلك .إنه مسئول
التغذية لكل الناس .ولذلك دبر بناء املخازن.
حينما طلب من امللك أن جيعله على خزائن األرض ،أراد خزائن املال ليبين هبا خمازن احلبوب
بالدرجة األوىل .يوسف مهندس البناء والناصح األمني ومعلم التغذية ،ال وقت له للرتف.
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يتمنى املرء أن يكسب محاية فرعون وماله ليستمتع بالكثري وخيدم قليال .ولكن يوسف طلب ذلك
ليخدم الكثري يف مقابل القليل.
كان يف القصر قبل السجن حينما تعرف عليه الوزير وبعد أن تعرف عليه امللك دخل خمازن
احلبوب ليشرف على التوز يع العادل .انتهت سين اخلري وبدأ اجلفاف ورأى املزارعون صحة قول يوسف كما
رأى امللك والوزراء وكبار رجال الدولة بأن يوسف على حق .ارتفع صيت يوسف فعرفه الناس مجيعا .47

47

هكذا يريد اهلل تعاىل ألنبيائه أن يشتهروا بني السواد .إهنم يبدؤون بامللوك وينتهون بعامة الناس .فقد بدأ إبراهيم بامللك وحاشيته

وانتهى مبن يف املعابد من عامة الناس حتى طردوه .وبدأ نوح باألغنياء واملرتفني ثم تركوه  ،وبقي مع السواد األعظم .وخرج موسى من قصر
فرعون شابّاً يف غضارة الشباب ليعود إليه داعيا إىل اهلل ال ساكنا مع فرعون .وانتهى يف النهاية مع جمموعة صغرية من فقراء بين إسرائيل ليعرب
هبم البحر إىل حيث التوراة اليت كانت بانتظارهم .وجاء املسيح ليبشر بين إسرائيل األقوياء والعلماء الذين احندر منهم ثم انتهى به املطاف مع
جمموعة صغرية من احلواريني .وجاء حممد ليدعو زعماء قريش ثم طُرد من مكة إىل حيث املال األقل مع جمموعة من املؤمنني الذين دفعوا
أمواهلم لتحرير إخواهنم من ظلم مرتيف مكة ثم هاجروا مع رسول اهلل ونزلوا ضيوفا على املتوسطني من أهايل يثرب .يبدو بأن هذا هو نظام رب
العاملني .هناية اهلامش .47
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فتح يوسف يف سين اجلدب مكتبه يف أحد خمازن احلبوب ليشرف على التوزيع..
علَ ْي ِه فَعَ َرفَ ُه ْم َوهُ ْم لَهُ ُمن ِك ُرونَ ﴿.﴾58
ف فَ َد َخلُواْ َ
س َ
َو َجاء إِ ْخ َوةُ يُو ُ
كان يعرف بأن أهله سوف يأتون إليه ولكنه ال يعرف كيف يأتون .إمنا كان على علم بأن اهلل تعاىل
ال يريد إلخوانه الظاملني إال أن يهديهم وال ميكن أن يهديهم دون أن خيتربهم .ال ننس ما أوحاه إليه ربه وهو
ينزل إىل اجلب بعد أن اتفق إخوته على ذلك .يوسف يذكر ذلك وينتظر حتققه ألنه علم بأنه وحي من اهلل
تعاىل.
وصلت اجملاعة إىل مدينة يعقوب ومسع الناس هناك بأن مصر تبيع احلبوب بالسعر احلكومي
للعوائل .مسعوا بأن كل الناس جيب أن حيضروا بأنفسهم ألن الدولة املصرية ال تبيع إال باألسهم .مسعوا بأن
كبار السن والنساء مرخصون من احلضور.
يبدو بأن النظام كان يقتضي بأن يسأل البواب أو مباشر التوزيع ولعله يسجل أيضا عدد أفراد
العائلة ويطلع على احلاضرين ليطمئن بأن القادرين قد حضروا.
جاء اإلخوة مع أهل املدينة طبعا وعرضوا أفراد أسرهتم .كان بينهم شاب مل حيضر ويريدون أن
يأخذوا سهمه أيضا .كان سهم الغائب أقل من سهم احلاضر فلكل شخص محل بعري له وللغائبني .ولكن
الشبان جيب أن حيضروا مجيعا.
كل املستثنيات تعود إىل يوسف نفسه ليفصل فيها ولذلك دخلوا عليه ،هم جاؤوا مع اآلخرين ثم
دخلوا عليه ألهنم ال يصطحبون أخاهم .وافق الوزير على منحهم حق الشاب الغائب بصورة استثنائية كما
يساعد غريهم بالطبع.
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حصل كل ذلك وهم ال يفكرون بأنه يوسف ولكن يوسف عرفهم فور دخوهلم عليه .يعرف يوسف
بأن ربه لن يرضى أن يعرفهم بنفسه .إهنم اآلن يف االختبار وعليه أن يصرب حتى يشعر حبلول وقت
التعارف .إهنم كانوا خمطئني عاصني؛ فهو ينتظر أن يصابوا بنوع من اخلوف حتى يعودوا إىل رهبم قبل أن
يتعرفوا عليه.48
فكر يوسف بأن يُعيدهم إليه مرة أخرى حتى ال يذهبوا إىل مركز توزيع فرعي آخر .رأى بأن
يبلغهم بأن املوافقة االستثنائية لن تتكرر..
خ لَّكُم ِم ْن أَ ِبي ُك ْم أَالَ تَ َر ْونَ أَنِي أُوفِي ا ْل َك ْي َل َوأَنَاْ َخ ْي ُر
َولَ َّما َج َّه َزهُم ِب َج َه ِاز ِه ْم قَا َل ائْتُونِي ِبأ َ ٍ
ون ﴿.﴾60
ا ْل ُم ِ
نز ِلينَ ﴿ ﴾59فَ ِإن لَّ ْم تَأْتُونِي ِب ِه فَالَ َك ْي َل لَ ُك ْم ِعندِي َوالَ تَ ْق َربُ ِ
أكمل املوظفون جتهيزهم وهم ينفذون موافقة الوزير املصري كما كانوا يفعلون مع اجلميع .وملا انتهوا
من ذلك ذهب إليهم يوسف بنفسه احتماال ليقول هلم بأن كيل أخيهم لن يتكرر.
كانوا قد ادعوا بأن هلم أخا صغريا من غري أمهم مل حيضر لصغر سنه وألنه وحيد أبويه .كانوا
كبارا يف السن وكان جيب عليهم أن يذكروا سببا لغياب أخيهم.
رمبا قال هلم يوسف ،إ نكم مساحمون يف هذه املرة لكن هذه األعذار غري مقبولة يف املرة القادمة،
فأْتوني بأخيكم من أبيكم لنعلم صدق دعواكم أوال وحتى ال تطلبوا مين االستثناء مرة أخرى .لقد رأيتم
بأنين أويف الكيل و لكن عليكم بأن تساعدوني يف أن أستمر يف ذلك معكم .ولقد ملستم حسن معامليت
لك م .وإن مل تأتوا به مرة أخرى فال تطلبوا مين كيله يف املرة القادمة وال تطلبوا مقابليت ومساعدتي.

48

يقول اليهود بأن زوجته املزعومة أقنعت يوسف بأن يدعوهم إىل بيته وأنا ال أحتمل صحة ذلك أبدا .لقد جاؤوا وشدوا رحاهلم

وذهبوا ومل يبقوا هناك حتى يفكر يوسف يف دعوهتم .هذه أيضا من أخطاء إخواننا من بين إسرائيل .هناية اهلامش .48
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شعر اإلخوة بأن الوزير املصري قد وافق على مساعدهتم ولكنه مل يكن بكامل الرضا ألن نظامه ال
ينطبق مع هذا النوع من التعامل .أحسوا بأنه رجل طيب حيب مساعدة الفقراء ولكن عليهم بأن ال حيرجوه
مرة أخرى وبأن حيضروا أخاهم ليطمئن لصدق دعواهم أيضا ولذلك:
ع ْنهُ أَبَاهُ َوإِنَّا لَفَا ِعلُونَ ﴿.﴾61
سنُ َرا ِو ُد َ
قَالُواْ َ
أرادوا التأكيد على ادعائهم بأن أباهم م تشبث به لصغر سنه فقالوا بأهنم سوف يستعملون منزلتهم
عند األب ليغري رأيه ويرسل معهم أخاهم على الرغم من إصراره على إبقائه عنده .وأكدوا له بأهنم
سيفعلون ذلك بكل ثقة.
اطمأن يوسف بأهنم سوف يعودون إليه .ثم فكر بأن يريهم املزيد من طيبه بأن يعيد إليهم الثمن
الذي د فعوه ليعلموا بأنه ال يطمع يف شيء وأن املال ليس مهما عنده ولكن احلبوب حمدودة ويريد الوزير أن
يطمئن بأن األكل يصل إىل احملتاج فعال .شعر بأهنا فكرة مجيلة..
عتَ ُه ْم فِي ِر َحا ِل ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم َي ْع ِرفُونَ َها ِإذَا انقَلَبُواْ ِإلَى أَ ْه ِل ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم
َو َقا َل ِل ِفتْ َيانِ ِه ا ْج َعلُو ْا ِبضَا َ

َي ْر ِجعُونَ ﴿.﴾62

دعين أخاطب بعض اإلخوة الذين يظنون بأن يوسف وبقية األنبياء يعلمون الغيب أو شيئا من
الغيب ،فلو كان يعلم الغيب ملا قال :لعلهم...لعلهم يرجعون.
إنه فعال كان يستعمل فكره الثاقب ويأخذ القرارات الدقيقة مستعينا بربه ألن يوفقه يف أعماله .ومبا
أن نواياه كانت طيبة وصادقة وخملصة هلل تعاىل وبعيدة عن الشهوات فكان التوفيق نصيبه.
شعر فتيان يوسف دون ريب بأن يوسف مهتم هبؤالء أكثر من غريهم دون أن يعرفوا السبب بال
شك أيضا .لكنهم مل يكونوا من العمال العاديني يف املخازن ،بل كانوا من فتيانه الشخصيني.
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وفتى الشخص يُطلق على الذي يالزمه وهو موضع ثقته .فمثال كان ملوسى فتى يالزمه يف أخص
أسفاره حتى يف السفرة اليت ذهب فيها بأمر اهلل تعاىل ليتعلم.
فهؤالء الفتيان هم خواصه ا لذين يثق هبم ويبوح أمامهم ببعض أسراره حتى يساعدوه يف حتقيق
أهدافه .كان يريد أن تكون املسألة غري علنية فال يشعرون بأن األمثان قد أعيدت إليهم قبل أن يصلوا إىل
أهلهم ويفتحوا متاعهم.
إن عنصر املفاجأة هناك قوى طلبهم من أبيهم إلرسال أخيه معهم .وأظن والعلم عند اهلل تعاىل
بأنه فكر من ذلك احلني بأن يأخذ منهم أخاه فيضطربوا ويأخذوا نصيبهم من العذاب فال يكون مسئوال أمام
ربه .إنه يعرف بأن من واجبه أن يؤدهبم قبل أن يُعرفهم بنفسه فال يشعرون مبا ال يستحقونه من االطمئنان.
استجاب فتية يوسف ألمر سيدهم الذي أحبوه كما أحبه اغلب من رآه من قبل من أهل مصر،
فجعلوا البضائع اليت قدمها إخوة يوسف مثنا للحبوب احلكومية ،يف رحاهلم حتت احلبوب حبيث ال يروهنا
قبل أن يفتحوا أوعيتهم يف بيتهم.
والرحال مجع رحل مبعنى الشيء الذي يصاحب املرء حني رحيله وسفره .ويُطلق عادة على ما
جيعلونه على ظهر الد ابة ليجلسوا عليها .ولكن الرحل هنا دون شك هو الذي وضعوه على الدابة حلمل
احلبوب.
وأما قوله :لعلهم يعرفوهنا ،فهو ليس راجعا إىل معرفة البضاعة .إهنم يعرفون البضاعة اليت قدموها
مثنا ملشرتياهتم دون شك .فالسر يف الرحال باجلمع .وهو أن يوزعوا البضائع على كل الرحال حتى يعرفوا
حلظة الوصول بأن البضائع كلها قد ردت إليهم.
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فلو وضعوها كلها يف رحل واحد فلعلهم يفتحوا ذلك الرحل فيما بعد فال يستفيد يوسف من
عنصر املفاجأة اليت تزيد األسرة عزما على العودة إليه .سيعلمون بأنه حينما قال هلم بأنه خري املنزلني ،فقد
كان حمقا .ليعرفوا بأن العزيز حيب وحيرتم الذين يأتون من بعيد ويعاملهم معاملة خاصة فيشجعهم ذلك على
التشوق للعودة إليه.
إهنم بالطبع سوف يفتحون أحد الرحال لريى أهلهم نوع احلبوب وليبدأوا باالستفادة والطبخ.
فلما رأوا أن الرحل ينطوي على بضاعتهم فسوف يشكون يف املسألة .سيظنون بأنه اشتباه .هناك
احتمال قوي بأهنم سيفتحون الرحل الثاني فريون نفس الشيء ثم سوف يفتحون كل الرحال .سوف
تند هش األسرة مجيعها ويعرفون بأن إعادة البضاعة مقصودة .سيعلمون بأن العزيز إنسان طيب وال خوف
منه على ولدهم .سوف يثق يعقوب بقوهلم وبصدقهم ويرضى بأن يرسل أخاه معهم.
يريد يوسف أن يشدهم إليه فال يرتكوا زيارته .لقد مكر يوسف مكرا عظيما بأن يأتوا مع أخيهم
فيمسكه عنده فتضطر األسرة للعودة مرة ثالثة أيضا وهكذا يتم التواصل غري املنقطع.
ثم إن يوسف كان يعرف فراسة أبيه وبأنه سوف يعرف أو يشك كثريا بأن الذي رأوه هو يوسف.
يعقوب إنسان عبقري يقرأ الرسالة مبجرد أن يرى اآلثار وال ميكن أن ختطئ فراسته .ليس معقوال
يف ذهن يعقوب أن ي قول هلم شخص بأن عليهم أال يأتوا عنده مرة أخرى دون أخيهم ،ثم يعيد الثمن إليهم
ويكرمهم .إنه يعرفهم وليس من يعرفهم غري يوسف.
يعقوب كان يعرف بأن يوسف نيب ال ميكن أن يكون مقتوال .األنبياء لن يُقتلوا وال ميكن أن ميوتوا قبل
أن يكملوا رساالهتم.
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وحينما قال يعقوب البنه بأن اهلل تعاىل سوف جيتبيه فيكون هو مؤسس األسرة اإلسرائيلية فهو كان
مطمئنا بأن الرسالة السماوية موجهة إىل ابنه يوسف ،فلن يُقتل يوسف كما أنه لن ميوت قبل انتهاء رسالته.
والرسالة منوطة بأن جيتمع مع إخوانه الذين هم آباء بين إسرائيل يف مكان واحد .فمقصود يوسف
يف (لعلهم) ،يف الواقع هو يعقوب باألحرى .لكن الفتية علموا بأنه يقصد بأن تتعرف األسرة على تعمد العزيز
بأن يعيد البضاعة إليهم فوزعوا البضائع على الرحال مجيعها .والعلم عند اهلل تعاىل.
وأما مجلة "إذا انقلبوا إىل أهلهم" فهي تعين إذا عادوا إىل أهلهم .مبعنى أن يوسف كان حريصا
على أن يهتم الفتية بإخفاء البضاعة حتى ال تنكشف قبل أن يعودوا إىل األهل .فمعنى االنقالب يف احلقيقة
هي العودة كما قال تعاىل يف سورة األعراف على لسان السحرة بعد أن آمنوا مبوسى:
قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (.)125
ولكن الفرق ب ني العودة واالنقالب هو بأن العودة قد تكون بنفس الطريقة اليت حترك منها الشخص
إىل مكان ما .فتكون العودة بسهولة السفر .لكن االنقالب يعين أن يعود املرء منقلبا على عقبيه وهو مغاير
للسفر األول .فقد يكون صعبا جدا فقط وقد يكون مثمراً كثريا أيضا.
يعرف يوسف بأن فرح ة العودة إىل األسرة بسالم حممولة مبا يشبع بطوهنم فرتة من الزمان ثم يرون
بأهنم مل خيسروا ماال بل عادت إليهم بضاعتهم قد تكون مفاجأة مجيلة مفرحة يسهل معها أن يتقبلوا املزيد
من التضحية طلبا للمزيد من املنفعة .وعلى هذا األساس فإن احتمال عودهتم إليه سيكون كبرياً جدا.
كل ذلك إضافة إىل ما يظنه من فراسة أبيه يعقوب الذي سيبدأ شوقه بعودة ابنه يوسف بالتهيج
واالشتعال يف قلبه .فعل يوسف ما بوسعه وترك األمر هلل تعاىل ربه الكريم الرحيم ولننظر ما الذي حصل
فعال:
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س ْل َم َع َنا أَ َخا َنا َن ْكتَ ْل َو ِإنَّا لَهُ
يه ْم َقالُواْ َيا أَ َبانَا ُم ِن َع ِم َّنا ا ْل َك ْي ُل َفأ َ ْر ِ
َفلَ َّما َر ِجعُوا ِإ َلى أَ ِب ِ
علَى أَ ِخي ِه ِمن قَ ْب ُل فَالِلُ َخ ْي ٌر َحافِ ً
لَ َحافِ ُ
ظا
علَ ْي ِه إِالَّ َك َما أَ ِمنت ُ ُك ْم َ
ظونَ ﴿ ﴾63قَا َل َه ْل آ َمنُ ُك ْم َ
عتَ ُه ْم ُردَّتْ ِإلَ ْي ِه ْم قَالُواْ يَا
ع ُه ْم َو َجدُواْ ِبضَا َ
اح ِمينَ ﴿َ ﴾64ولَ َّما فَتَ ُحواْ َمتَا َ
الر ِ
َوهُ َو أَ ْر َح ُم َّ
عتُنَا ُردَّتْ ِإلَ ْينَا َونَ ِمي ُر أَ ْهلَنَا َونَ ْحفَ ُ
ير ذَ ِلكَ
أَ َبانَا َما نَ ْب ِغي َه ِذ ِه ِبضَا َ
ظ أَ َخانَا َونَ ْزدَا ُد َك ْي َل َب ِع ٍ
ِير ﴿.﴾65
َك ْي ٌل يَس ٌ
أصغى اإلخوة إىل ما مسعوه من يوسف وفكروا يف كيفية الطلب من أبيهم ليضمنوا موافقته .كانوا
ال يدرون بأن الذي طلب منهم األمر يعرف األسرة بكاملها ويعرف كيفية إقناع يعقوب.
كان يوسف قادرا على أن خيمن رد فعل األب الكبري وقد مهد له دون علمهم .وللمرة الثانية قام
يوسف ويعقوب بعمل غاب عن اإلخوة متاما ومها خيتربان آباء بين إسرائيل اختبارا عسريا لعلهما ينجحان
يف إخراجهم من العناد والكربياء اإلسرائيلي إىل اخلضوع للرمحن والشعور بأهنم عبيد مثل غريهم لرب واحد
عزيز قهار.
لقد سبق هلم أن طلبوا من أبيهم مرافقة يوسف هلم وقالوا له بأهنم له حافظون .عادوا وكرروا
نفس الكالم ليأخذوا معهم أخاه األصغر ،فكيف يوافق يعقوب على طلبهم؟ قالوا له سابقا بأهنم يريدون
اصطح اب أخيهم يوسف ليسرح وميرح معهم ،ولكنهم كذبوا وعادوا إىل أبيهم بقميص ملطخ بالدم.
هكذا يتعاملون مع أب فذ حيمل عقال نفاذا بعد أن ازدادوا خربة عقدين من الزمان .هؤالء هم
أصول بين إسرائيل .ال ميكن أن نصفهم باحلمق ألهنم حيملون جينات يعقوب وإبراهيم ،وال ميكن أن نظن
بأهنم كفار مشركون ،فهم أحفاد شيخ األنبياء وأكرب من أسلم وجهه هلل تعاىل وقد تربوا يف بيت النبوة.
لكن املشكلة الكربى عند بين إسرائيل هي الشعور باالستعالء األجوف الذي يبعدهم عن احلقيقة
ويضيع عليهم فرصة التفكري الدقيق يف عواقب األمور .إهنم عقالء ومؤمنون باهلل ولكنهم متكربون يظنون
بأهنم خري البشر.
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وإني أظن بأن كلما خيسره العرب اليوم هو جراء نفس التفكري املتعجرف الذي حيول دون أن يفكر
العرب يف العواقب ،كما حيول دون أن يفكر املؤمنون منهم بيوم اجلزاء .بنو إسرائيل والعرب يظنون بأهنم
مفلحون يوم القيامة ألهنم أفضل من غريهم .فأولئك أحفاد يعقوب العظيم وهؤالء خيار من خيار.
وهكذا نرى اهلل تعاىل ال مين على أي منهم باملساعدة ليخرج مما هو فيه من العذاب ألنه سبحانه
يكره الكربياء ملن ال يستحق أن يتكرب .وليس من حق غري اهلل تعاىل أن يتكرب .ولو نفتح عيوننا لنرى بأن
ربنا سبحان ه قد أبلى املتكربين العرب واملتكربين من بين إسرائيل ببعضهم البعض .أليست هي سياسة
حكيمة؟
أضاف اإلخوة هذه املرة بأهنم سوف خيسرون كيل بعري لو ذهبوا بدون أن يصطحبوا أخاهم.
لقد منَّ عليهم العزيز فوافق على ادعائهم على مسؤوليته ولكنه أبلغهم بأنه يرفض العودة إليه مرة
أخرى بدون أخيهم.
ولو نالحظ الفرق بني التعبريين الصادرين من يوسف ومن إخوته لنفس املوضوع .قال يوسف لفتيانه
بأنه يأمل بأن يعودوا إليه مع أخيهم بعد أن ينقلبوا إىل أهلهم ومهد لقبول األسرة بأن أعاد إليهم بضاعتهم،
ولكن اهلل تعاىل قال بأهنم بدأوا بالطلب من والدهم بعد أن رجعوا إىل أبيهم مباشرة وبدون مقدمات.
وهناك كما قلنا فرق بني املوقفني .كان عليهم أن يصربوا قليال حتى يفتحوا متاعهم فرتى األسرة
بأعينها النتيجة فيطلبون من والدهم وهم يف غمرة الفرحة بأن األوالد جاؤوا بكسب حقيقي .لكنهم
أسرعوا .فما الذي ننتظره من يعقوب إال أن يرد طلبهم ويذكرهم بأهنم خانوه من قبل؟ علل يعقوب رده
عليهم بأن الكيل من احلبوب ال ميكن أن يقنعه ليسلم ابنه األصغر بيد إخوانه بعد أن خانوه يف أخيه األكرب .
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إنه مؤمن يؤمن بأن الرزق من اهلل تعاىل وهو خري حافظا وهو أرحم الرامحني .وبقوله :فاهلل خري
حافظا ،أبلغهم بأنه يتوكل على اهلل تعاىل وال يبايل خبسارة محل بعري .فالفاء على رأس اجلملة الكرمية تعين
بأنه يستنتج بأن االتكال على خري احلافظني خري له من االتكال على الوسائل املادية.
وحينما حنلل موقف يعقوب من أبنائه نشعر مبعنى االتكال على اهلل تعاىل ونعرف متى جيب علينا
أن نرتك كل املكاسب املادية وننفرد باالتكال عليه ولو كانت حساباتنا تدل على غري ذلك.
استنتاج اإلخوة كان استنتاجا ماديا دنيويا حمضا .لقد ذهبوا بدون األخ ومتكنوا من العودة مع كيل
خاص بأخيهم دون أن يكون معهم .هذا يعين بأن اهلل تعاىل قد أعاهنم وأدخل يف قلب العزيز املصري الذي
ال يعرفونه الرمحة والشفقة عليهم وعلى أبيهم .فما الذي حيول دون أن يفعل اهلل تعاىل ذلك مرة أخرى ،بل
مرات أخرى؟ لكنهم ماديون يعزون كل النتائج إىل أعماهلم الظاهرية.
من الطبيعي أن نستعني بالوسائل املادية ولكننا جيب أال ننسى بأن اهلل تعاىل قد يساعدنا بدون
ذلك أيضا إذا قست علينا الظروف.
إذن فما الذي حصل بعدئذ ليغري يعقوب رأيه؟ يعقوب ذلك الفذ الثاقب ينتظر شيئا آخر من
يوسف ليعرف بأن أبناءه رأوا يوسف ال غريه؛ ولكن يوسف ال ميكنه أن يرسل ما اتفقا عليه اآلن.
إال أن يوسف أرسل رسالة مع إخوانه ألبيه وهو يعرف قوة عقله وحدة ذكائه .لقد ذكر اإلخوة
قصة عزيز مصر وعرف أبوهم بأنه مسئول كبري يف الدولة اليت تعاني من اجلفاف.
عرف بأن ملك مصر يريد مساعدة القرى احمليطة مبصر ولكن ليس على حساب أموال مصر .إن
ما يأخذونه لقاء مبيعاهتم من احلبوب ميثل ما دفعوه للناس لقاء شراء احلبوب منهم .واإلخوة مل يُظهروا الفقر
املادي بل محلوا معهم قيمة احلبوب .كانت مشكلتهم احلاجة إىل الغذاء وليس إىل املال.
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إذن ملاذا أعاد املسئول الثمن إليهم؟ إنه سيدفعها من جيبه للدولة بالطبع .وما الداعي أن خيسر
مسئول كبري يلقى كل يوم عشرات من أصحاب القضايا املماثلة من حسابه الشخصي؟ فهذا يعرفهم ويعرف
الذين يريدون أن يتغذوا من تلك الغلة .وم ن ميكن أن يعرفهم يف مصر وهم أسرة فقرية يعيشون يف كنعان أو
ما يقرب من كنعان؟
عرف يعقوب بأنه يوسف وبأنه يقول ألبيه ال حتزن فاللقاء قريب ولكننا علينا كأنبياء أن نؤدب الذين
ظلموا من أهلنا لعلهم يعودوا إىل اهلل تعاىل و يستغفروه حبق.
عظيمٌ يعقوب ،وحبق عظيم! فال ميكن للشخص العادي أن ميسك نفسه دون أن يظهر على وجهه
آثار األمل والشوق ودون أن تنحدر من عينيه دموع الفرح.
هذا هو سر رضوخ يعقوب لطلب أوالده بعد أن فتحوا املتاع وشرعوا بفتح رَحل بعد رحل لريوا
بأن البضائع معادة وموزعة يف الرحل كله .اطمأن يعقوب بأن يوسف يريد أن يستلم أبوه الرسالة ولو مل يفتح
غري محل بعري واحد .لكن اإلخوة وبقية من يف البيت مل يعلموا شيئا عن الرسالة الربيدية .ومن الواضح أن
يعقوب مل يفصح ألحد أبدا حتى أم يوسف .نعرف ذلك حينما قضت إحياءات الشوق على كيانه النفسي
فظهر بعض اآلثار على أعماله اليت سعى فورا إلخفائها .سنعرف ذلك بعد قليل .لنقرأ اآليات مرة أخرى:
فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿﴾63
قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِالَّ كَمَا أَمِن تُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِنيَ ﴿ ﴾64ولَمَّا
فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ونَمِريُ أَهْلَنَا
ونَحْفَظُ أَخَانَا ونَزْدَادُ كَيْلَ بَعِريٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِريٌ ﴿.﴾65
ولنشرح اآليات باختصار حتى تنقشع كل التساؤالت بإذن العزيز العليم.
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مُنع منا الكيل :يعين بأن الكيل الذي ترونه أمامكم باسم أخينا قد مُنع بعد هذه املرة .ذلك ألن
العزيز قال هلم بأن علي هم أن يُحضروا أخاهم وإال فليس هلم أن يدخلوا عليه مرة أخرى طالبني مساعدته.
سيكتفون بالكيل العام الذي حيصله من وصل إىل مسئويل التوزيع من املوظفني املناط هبم التوزيع والبيع.
فأرسل معنا أخانا نكتل :تعين بأن كيل أخينا الصغري مرهون مبوافقتك على إرساله معنا فال متانع
وحنن نتعهد حبفظه.
قال هل آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ سأهلم سؤاال يعرفون جوابه .لقد
اعتمدت عليكم من قبل بإرسال أخيه معكم فتقاعستم يف محايته ،وتعرفون ما فعلتم به .مغزى استفسار
يعقوب :أال ختجلون بأن تطلبوا مين مرة أخرى أن أئتمنكم على أوالدي الصغار الذين حيتاجون إىل عناييت
وقد خنتم األمانة من قبل؟ ال تنتظروا مين أن أعتمد عليكم فأنتم تنكثون العهد وتنقضون املواثيق .هذه
شهادة إسرائيل على أكرب عدد من أوالده.
فليعلم اإلسرائيليون مدى تقبل اآلخرين إياهم .والواقع أن غالبية الناس ال يأمتنون عامة اليهود من
بين إسرائيل وال يثقون يف وعودهم .إن نكث العهد عادة ال تفارق الكثريين منهم مع األسف .اقرأ مسألة
عدم ثقة يعقوب بأوالده العشرة يف التوراة الفعلية :سفر التكوين :اإلصحاح  42من .38 – 36
فاهلل خري حافظا وهو أرحم الرامحني :يريد يعقوب أن يؤكد ألوالده بأنه يعلم حاجتهم إىل املزيد من
احلبوب ويقبل بأن ذهاب أخيهم معهم يساعدهم على بلوغ اهلدف ولكن املخاطرة معهم بعد أن نكثوا
عهدهم من قبل قد تدل على أنه لن يتورع عن بالء أصابه من قبل ليتوقى التكرار.
وحينما يشعر املرء خبطر املوت فعليه أن يرتك خطر اجملاعة لربه .إنه سبحانه أرحم الرامحني وال
مربر للتوسل بالوسائل العادية اليت ثبت اقرتاهنا خبطر فادح .دع الذي حيفظهم من كل سوء ليحفظهم من
اجملاعة أيضا.
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قال هلم بكل ثقة بأن اهلل أرحم إليه وإليهم من أنفسهم وال جيوز له املخاطرة مع جتربته السابقة
معهم .هذا هو مورد صحيح لل توكل على اهلل تعاىل وترك كل الوسائل األخرى بانتظار رمحة أرحم
الرامحني.
هذا درس نبوي يف حدود ما جيوز فيه املخاطرة بأن ال تتكرر نفس املخاطرة لتجنب خطر أقل مما
يتوقعه بعد أن متت جتربة عملية مماثلة مع نفس األشخاص.
وملا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم :بقي قرار يعقوب ساريا بعد أن عجز اإلخوة عن
إقناع أبيهم ويئسوا فعال مستسلمني ملا يقدره هلم رهبم.
لقد وعدوا العزيز وعلموا اآلن بأهنم دون مستوى القدرة على إقناع أبيهم .فمما ال ريب فيه أهنم
فقدوا اللغة اليت ميكنهم هبا إرضاء األب العجوز وعلموا بأن كل تدابريهم ومساعيهم لتحقيق اهلدف قد
باءت بالفشل الذريع.
ومع حتقق اليأس من إقناع يعقوب بدأوا بفتح املتاع فوجدوا 49الرحل األول حيمل قسما مما قدموه
من الثمن للعزيز!.

49

علينا االنتباه بأن الوجدان خيتلف عن الرؤية .أال نرى بأن املرء ال يستعمل كلمة الرؤية حينما جيد ضالته بل يستعمل الوجود عادة؟ إهنا

أبلغ من الرؤية حينما يتحقق املرء من شيء أكثر من أن مير أمام عينه أو أن يكون التفكر فيه مؤثرا حبيث ميكن أن يستعمل املرء كلمة الرؤية
حتى لو مل ير شيئا بعينه ولكنه ال ميكن أن يستعمل الوجود بغري التحقق الفعلي وبعد احلصول ال قبله.
وحينما يريد املزيد من التأكيد للمستقبل يستعمل كلمة الوجدان أيضا مثل قول إمساعيل ألبيه كما يف سورة الصافات:
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ َستَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
(.)102
أو قول موسى لذلك العبد الصاحل كما يف سورة الكهف:
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فاآلية الكرمية من سورة يوسف تشري فعال إىل تغيري مفاجئ يف حالتهم النفسية حينما ملسوا حقا
بأهنم مل خيسروا ماال مقابل ما جلبوه ألهليهم من متاع! حنتاج أن نفكر بأننا نالحظ قصة آباء بين إسرائيل
الذين يهتمون باملال أكثر من أي أمر آخر .أنا ال أهتم يعقوب عليه السالم ولكنين أشعر متاما بأن ،األبناء
العشرة الكبار قد تفتحت أساريرهم حينما وجدوا املال املعاد إليهم وبغض النظر عن مصدر املال
واحتمال أي نوع من احليلة يف األمر فإن قرحيتهم تفتحت ليقولوا عند ملس املال املعاد فعال:
يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي؟ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا؛ ونَمِريُ أَهْلَنَا؛ ونَحْفَظُ أَخَانَا ونَزْدَادُ كَيْلَ بَعِريٍ؛ ذَلِكَ كَيْلٌ
يَسِريٌ.
قَالَ َستَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَال أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (.)69
وقوله تعاىل حول الفاسقني من أصحاب أنبياء السلف كما يف األعراف:
وَمَا وَجَدْنَا ألَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَا ِسقِنيَ (.)102
فهو سبحانه يتحدث بعد أن فعلوا ما فعلوا فعال وال يتحدث عن علمه.
ومثلها ما أمر اهلل تعاىل به املسلمني على عهد الرسول أن يبحثوا عن الذين ميارسون اإلرهاب من املشركني فإذا وجدوهم باجلرم املشهود
قتلوهم حتى ال يكتفوا بالعلم اإل مجايل واالحتمال واالعتماد على شهادة الناس .فقال تعاىل يف سورة التوبة:
فَإِذَا انسَلَخَ األَ ْشهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِنيَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّالَةَ وَآتَوُاْ
الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ َسبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (.)5
ولو أراد سبحانه أن يأمر بقتل املشركني دون اجلرم املشهود ملا أمر بأن يقعدوا هلم كل مرصد بل اكتفى حبكم القتل واخراج املسلمني هلم من
بيوهتم ليقتلوهم .لكنه سبحانه ال يقبل أن ي قتلوا أحدا قبل أن جيدوه فعال متلبسا باجلرمية ويسعى سبحانه جهد اإلمكان ليمنع من قتل أحد
ولذلك مل يرتك احلكم دون أن يفتح هلم جماال للتوبة حتى يف آخر حلظة .وأعقب سبحانه أمرا لرسوله كما يلي:
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِنيَ ا ْستَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَالَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ الَّ يَعْلَمُونَ (.)6
وأعقبها سبحانه أيضا بإعذارهم بأهنم قوم ال يعلمون .سبحانه من رحيم ال تتوقف رمحته أبدا .هناية اهلامش .49
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تشري نرباهتم إىل الفرحة الغامرة اليت مألت قلوهبم فزادهتم ثقة ليعيدوا الطلب من أبيهم ألهنم ظنوا
بأن األب البد وأنه يهتم باملال كما اهتم به أبناؤه .ولذلك فتحوا خطاهبم بعد اليأس إىل أبيهم هكذا:
يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي؟ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا:
والسؤال يعين بأن ليس هناك ابتغاء أفضل وأكثر رجاء مما رأيناه من عودة املال إلينا مصحوبا باملتاع
الذي يسد جوعنا.
لو يسعى القارئ الكريم أن يفكر يف حديثهم عن احلبوب اليت لوالها لكان اهلالك جوعا بانتظارهم
ويقارنَه مع سؤاهلم هذا ليستيقن بأن هناك صدمة فرح كبرية فاجأهتم فمألت قلوهبم قبل عيوهنم فعال.
أنظر إليهم ،حتدثوا عن البضاعة قبل القدرة على أن ميريوا أهلهم .هذه هي حالة الذين يبالغون يف
حب املال فتأتي أبداهنم وحياهتم يف املرحلة التالية.
هناك بعض الناس ولعل الكثري من اليهود ميوتون يف سبيل املال وال يشعرون باخلطأ ألن املال عندهم
هو األصل واهلدف وهو احلياة بعينها .وهنا نعرف بأهنم كانوا يف ضغط نفسي شديد بأهنم قدموا ماال
وبضاعة مقابل حبوب كانوا جيلبوهنا جمانا من مزارعهم قبل القحط .
لقد اختصر الراغب اإلصفهاني معنى البغي بـ "طلب جتاوز االقتصاد" وهو تفسري مجيل ومتكافئ
للكلمة.
وهم أرادوا أن يقولوا بأن ما وجدوه هو أكثر بكثري مما كان ميكن توقعه من مجال يف املفاجئات
املمتعة .فعنوا بأهنم هل ميكن أن يطلبوا أو ينتظروا أكثر من ذلك؟.
وكأن الدنيا برمتها أقبلت إليهم حينما شرحوا بكل فرح :هذه بضاعتنا؛ ردت إلينا .ثم اسرتسلوا
يف بيان املزايا األخرى ألن يأخذوا معهم أخاهم.
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وقبل أن نفحص ما قالوا بعد ذلك دعنا ننتبه بأهنم اتباعا للمنطق اليهودي الذي بنوه لكل أبنائهم
استيقنوا بأن مسألة مصاحبة األخ الصغري هلم قد حُلَّت وليس إلسرائيل عليه السالم إال أن يبارك هلم ما
طلبوه يف حني أهنم أراد وا إرضاءه قبل قليل .ولذلك مل يطلبوا اإلذن مرة أخرى ألهنم اآلن مأذونون وما
عليهم إال أن يتغنوا مبا كسبوه من فضل العزيز املصري الذي أعاد إليهم بضاعتهم.
ومنري أهلنا وحنفظ أخانا :يعين نزود أهلنا باملرية من الطعام وهو الذي حيتاج إليه الناس إلشباع
بطوهنم؛ وليس الطعام الزائد مثل احللويات والفواكه مرية يف واقعها.
ولذلك فمرية األهل هو ما يسد اجلوع فقط .وعليه فإن حفظ اإلنسان منوط به؛ فأخوهم حيتاج
إىل أن يسد جوعه قبل كل شيء ليقي نفسه وقد حتقق  ،وسوف يتحقق يف املستقبل وال حيتاج أن يقتات
من مرية بقية األسرة.
ونالحظ ب أن األولوية للثمن املستعاد واملكسب التايل هو املرية والثالث هو حفظ األخ .ومل يكتفوا
بذلك بل أرادوا أن يشرحوا لوالدهم املزيد من مكاسبهم املنتظرة بقوهلم التايل:
ونزداد كيل بعري ذلك كيل يسري :ال أدري هل ال زال اخلوف من رفض األب باقياً يف قلوهبم أم قالوا تلك
اجلملة من منطلق آخر .فلو كان اخلوف باقيا فهم بتلك اجلملة أرادوا أن يقولوا ألبيهم بأن قصتنا مع يوسف
ختتلف عن قصتنا مع أخيه .مل جنن من يوسف ماال وما كان يوسف منتجا ولكنه تكرب علينا على الرغم
من حاجته .لكن هذا األخ الصغري اآلن هو سبب جللب املال  -والعزة عندهم يف املال طبعا  -فسوف
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حنافظ عليه بكل قلوبنا ملا فيه من خري لنا وله ولألسرة .ولذلك ال نرى داعيا خلوفك يا أبانا من أن نتآمر
عليه.50
و قول إخوة يوسف :ونزداد كيل بعري ذلك كيل يسري .هو دليل واضح على أن الكيل الذي مُنع
عنهم هو كيل األخ الصغري الذي أعطاهم يو سف منحة منه وأبلغهم بأن ال جدوى ملراجعته مرة أخرى .فلو
أرادوا كسب ذلك الكيل فعليهم أن جيلبوا معهم أخاهم .إن ذلك الكيل حمذوف عنهم لو عادوا بدون
أخيهم إىل العزيز .وأما لو عادوا معه فهو كيل مضمون .ولذلك عربوا عنه بالكيل اليسري مبعنى السهل
املشروط باصطحاهبم ألخيهم.

 50فهل يتآمر بنو إسرائيل على من يسبب هلم املكاسب؟ وو اقع األمر أن أكرب وسيلة لدرء خطر اليهود هو أن تساعدهم على كسب املال
كما أن أكرب خطر يهدد اآلخرين من اليهود هو أن تقف أمام مكاسبهم املادية .فكأنك تقتلهم آنذاك.
وال أدري هل فكر العرب بأن مقاطعة إسرائيل لن جتدي نفعا ولن يقلص من خطر اليهود بل يزيدهم حرصا على حماربة العرب والسعي
لسحقهم كما فعلوا.
قال تعاىل خماطبا نبينا األمني يف سورة اجلمعة اليت نزلت لتُعلِّم املسلمني ونبيهم كيفية املواجهة احلكيمة مع اليهود:
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِنيَ (.)11
فموضوع سورة اجلمعة يدور مدار التعامل مع اليهود وقد ختم اهلل تعاىل التعليمات بأن أخرب رسوله األمني بأنَّ ترك األمور التجارية لليهود
الذين حيبوهنا ألهنا تأتي هلم باملال؛ سيشجعهم على تركك قائما على دعوتك لدين اهلل تعاىل.
واعلم بأن ما عند اهلل تعاىل من خري وحبور بعد احلساب يوم القيامة ،خري لك من هلو الدنيا ومن التجارة فيها .وال تنس بأن اهلل تعاىل هو
الذي يرزقك وهو خري الرازقني .إنه يرزقك ما يكفيك ويقدر لك حياة مليئة باألفراح ملستقرك األخري فرزقه يف الواقع رزق ممتد ال هنائي ولذلك
فهو خري الرازقني.
والسورة الكرمية تدعو املسلمني لالهتمام باجلمعة كوسيلة مثلى لتجميعهم حول ذكر اهلل تعاىل وتقوية بنياهنم وعدم االكرتاث كثريا باملال
وبالتجارة فاهلل تعاىل غري مهتم باملسائل الدنيوية اليت ال تؤثر يف مكاسبهم األخروية .هناية اهلامش .50
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وأما إذا قلنا بأن خوفهم من رفض أبيهم إرسال األخ الصغري معهم كان زائال فقد يكون غري صحيح .لو
كان كذلك ملا احتاجوا مع زوال اخلوف إىل القول بأن كيل بعريه سيصبح سهال مضمون النيل .ولذلك جنزم
بأهنم مل يكونوا فعال واثقني متاما من موافقة أبيهم ولكنهم كانوا يسعون للحديث مع أبيهم وكأنه موافق وال جمال
له للرفض.51
يعقوب ويوسف مل يكونا ممن يركز على حساباته اخلاصة دون وضع اي خط للرجعة عنها .فنرى
يعقوب يضرب أحالم اوالده مرة أخرى بقوة ولكنه يوافق على طلبهم لسبب آخر .والقرآن الكريم يصف رد
يعقوب عليهم كما يلي:
ّللا لَتَأْتُنَّنِي ِب ِه ِإ َّال أَن يُ َحا َ
ط ِب ُك ْم فَلَ َّما آتَ ْو ُه
قَا َل لَ ْن أ ُ ْر ِ
ون َم ْوثِقًا ِمنَ ِ
سلَهُ َم َع ُك ْم َحتَّى ت ُ ْؤت ُ ِ
علَى َما نَقُو ُل َو ِكي ٌل ﴿﴾66
َم ْوثِقَ ُه ْم قَا َل ّللاُ َ

جيب أن نقرأ ما يف نفس يعقوب حتى نتعرف على املوقف بدقة وفهم .فيعقوب يف منتهى الذكاء

والعبقرية وهو عامل عظيم ال ميكن أن يرتك مسألة تُلقى إليه من الغري دون أن يفكر فيها بنفسه ليعلمها

51

هذه حالة يهودية أخرى و هو أهنم حيسبون حساباهتم وال يتوقعون أن تكون خاطئة فيكون خطاهبم مع اآلخرين أكثر جزما وثقتهم

بأنفسهم أكثر واقعية .كأهنم ينتظرون من بقية الناس أال خيالفوهم أبدا وحيزنون كثريا إذا ما واجهوا منطق الرفض من الغري.
ولنكن واقعيني فإن منطق الثقة بالنفس مفيد جدا ودا فع من دوافع التقدم ولكن احلسابات جيب أن تكون متناهية الدقة وأن يصغي املرء
معها لآلخرين أيضا .ذلك ألن القوة ليست يف األعمال واألسباب وحدها فلدوافع الناس واهتماماهتم أكرب األثر يف حتقق النجاح أو اخلسارة
الفادحة.
وعلى هذا األساس فإن خسائر اليهود قليلة ولكنها كبرية جدا .كما رأينا خسارهتم الكربى مع النازيني .ورأينا يف املقابل جناحهم الباهر
مع بقية دول العامل حينما سعوا إلحياء الدولة العربية على مقابر جدودهم .هذا منطقهم وهو قوي ولكنهم قلما يسقطون ويكون سقوطهم قويا
أيضا .ومن يدري فلعلهم يسقطون مرة أخرى ،وسيسقطون مرة أخرى بظن من يعرف شيئا عن كتاب اهلل تعاىل .وال ضري بأن نعرف أن العرب
ليسوا بعيدين من هذا املنطق بل هناك بني العرب من هو متشبث به متاما وهكذا بقية األمم .وميكن أن نطلق عليه اسم منطق املغامرات
الكربى .كل إخوان يوسف ما عدا الكبري قد غامروا يف إبعاد يوسف وأعلنوا موته على أساس ذلك املنطق اخلطري .هناية اهلامش .51
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مستلهما من سيد الكائنات الذي ال ميكن أن خيطئ كما ال ميكن أن ينسى عبيده الذين يطلبون منه وحده
النور والعلم ،جل جالله.
جيب أن نعلم بأن العبقري العظيم أبا يوسف وموسى وعيسى وكل أنبياء بين إسرائيل ،قد أدرك
متاما وبكل دقة تفاصيل أفكار أبنائه الذين سيُخلِّفون أمة بين إسرائيل املوعودة.
علم يعقوب بأن أحاديث األبناء تتبخر من واقع املادية احملضة وتنجلي عن اهتمام كبري باملال وتدل
على ابتعاد كبري عن واقع احلياة .فهم يبنون كل تدبرياهتم على الظاهر وينسون أصل الكائنات واملصري
احملتوم إليه سبحانه وتعاىل.
ليس لبنوة األنبياء وال لفهم بعض احلقائق السماوية أثر كبري يف فهم أعماق احلقائق ما مل يتذكر العاقل
ربه دائما وأبدا فيتوكل عليه وحده ويعترب كل مفاهيم احلياة وكلما يتوصل إليه بفكره نعمة منه سبحانه
ويعترب نفسه مبتلى بالنقص األبدي والفقر الدائم إىل القدوس العزيز.
قال تعاىل يف سورة الروم:
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ اآلخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ( ) 7أَولَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ
اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِالّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِريًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ()8
أَولَمْ يَسِريُوا فِي األَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا األَرْضَ
وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَ يِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ()9
ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون ( ) 10اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( ) 11ويَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (.)12
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اصطدم أبناؤه املاديون حينما قال هلم بأن إرسال ابنه معهم منوط بأمر آخر غري ما جيول يف
خواطرهم من أفكار جتارية رخيصة.
بالطبع أنه عليه السالم أربكهم برفض قاطع ثم قبول مشروط بشرط ممكن وبسيط.
لقد ظنوا بأن استعادهتم لبضاعتهم وانتظارهم للمزيد من اخلري على يد العزيز كانت كافية إلقناع
شيخ بين إسرائيل ،فإذا به يرفض ذلك بكل قاطعية رفضا باتا.
"لن أرسله معكم" تعين بأهنم خمطئون يف فهمهم ملا يقصده أبوهم.
ثم اصطدموا أيضا بأنه مع هذا الرفض القاطع يوافق على إرساله بشرط بسيط ويوصيهم توصية
غريبة مل يتفطنوا هلا من قبل.
وواقع األمر بأن يوسف أرسل رسالته ألبيه وجنح يف إبالغه إياه ويعقوب وافق على إرسال الولد
الصغري بعد أن استيقن بأن العزيز هو يوسف وليس شخصا آخر.
ل كن يوسف ويعقوب متفقان بأن اجملموعة الضالة من األسرة قد ال تفيق قبل أن تواجه ضيقا
شديدا يعلمهم أصول التفكري ويهديهم سبيل احلق والرشد الذي ينتهي إىل اهلل تعاىل.
بالطبع أن أبناء يعقوب يدركون خطورة احللف باهلل تعاىل فسيواجهون عواقب النكث وعدم
االكرتاث .إهنم ليسوا كاجلاهلني من عامة البشر ،ولذلك فإن تبعات القَسَم الكاذب سوف تلحقهم.
ويعرفون بأن يعقوب األب واضع كل ثقته بربه ،ولكن أليس يف التوفيقات املادية دليال على أن اهلل
تعاىل حيب الذي قدر له املال؟ هذا هو خطأ غالبية املؤمنني باهلل وأنا شخصيا منتبه هلذه املسألة منذ فرتة
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طويلة وأتوق أن أرى مؤمنا يعرف بأن دور القدرات الظاهرية يف الدنيا بسيطة جدا ولكنها مضللة فحسب،
لكين قلما أرى من يفكر فيها.52
وحينما منعن يف ما قاله هلم أبوهم نعلم بأن األب يقوم مبهمة أخرى مغايرة متاما للمهمة اليت يفكر
فيها أبناؤه من زوجته األوىل أو زوجته غري أم يوسف.
إهنم منهمكون جبلب احلبوب ملواجهة اجملاعة ويعقوب يفكر يف صناعة بين إسرائيل .يزداد يعقوب
يقينا كل يوم بأن الصناعة ستتم على يد يوسف وبأن أبناءه مجيعا هم آباء بين إسرائيل ولكنه يفكر يف عاقبة
هذه األمة العظيمة اليت تنحدر من جمموعة مادية ال تفكر إال يف املال وال هتتم إال بالدنيا.
لو كانوا يفكرون قليال لعرفوا بأن الذي يكرمهم بإعادة أمواهلم إليهم ويعطيهم ما حيتاجون إليه جمانا
هلو أكرم منهم فهو أكرم من بين إسرائيل.
إنه أكرمَهم دون أن مين عليهم بل سعى إلكرامهم بكل احرتام فهو منوذج يثبت هلم بأن بنوة إبراهيم
ليست كافية لكسب املكرمات والفضائل وعليهم ان يعلموا حينها بأهنم خمطئون.

 52ال ميكن القول بأن اجلميع غافلون عن أن الراحة اليت يقدرها اهلل تعاىل يف الدنيا ال تعين بأن املرتاح مرضي عند رب السماوات .لكننا
نرى الكثري من املؤمنني يظنون ذلك أو يصدر منهم ما يدل على إمياهنم بذلك .هذه الظاهرة اليت تتكرر كثريا لدى املتقني تدل على غفلة كبرية يف
قلوب الذين يؤمنون باهلل تعاىل ويُظهرون الثقة به سبحانه.
يراهم الباحث املتتبع بأهنم فعال خيافون اهلل تعاىل ولكنهم جيهلونه وجيهلون تقديراته احلكيمة جهال كبريا .وإني أذكر نفسي وإياهم هبذه
اآليات الكرمية من سور فصلت:
ي ي
ي ي ي
ي
ي
ين
ضَّراء َم َّستْهُ لَيَ ُقولَ َّن َه َذا يِل َوَما أَظُ ُّن َّ
َولَئي ْن أَذَقْ نَ ُاه َر ْْحَةا يمنَّا يمن بَ ْعد َ
الس َ
اعةَ قَائ َمةا َولَئن ُّرج ْع ُ
ت إي ََل َريّب إي َّن يِل عن َد ُه لَلْ ُ
ح ْس َىن فَلَنُنَ بئَ َّن الَّذ َ
ٍ يٍ
َك َفروا يمبَا ع يملُوا ولَنُ يذي َقن ي
ي
ي
ض َو ََنى يجبَانيبي يه َوإي َذا َم َّسهُ الشَُّّر فَ ُذو ُد َعاء َع ير ٍ
يض ( )51قُ ْل
اإلنسان أ َْعَر َ
ُ
َ َ
ُ
َّهم م ْن َع َذاب َغليظ (َ )50وإ َذا أَنْ َع ْمنَا َعلَى َ

اَّللي ُُثَّ َك َفرُُت بييه من أ ي
اق بعي ٍ
أَرأَي تُم إين َكا َن يمن عي ي
ي ٍ
يد (.)52
ند َّ
ْ َْ َ
َّن ُه َو ييف ش َق َ
َض ُّل ِم ْ
ْ
َْ ْ

هناية اهلامش .52
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وسنرى فيما بعد بأن يعقوب متكن بعناية ربه من معاجلة هذا الداء النفسي اخلطري ولكن العالج
اقتصر على أبنائه املباشرين ومل يتعداهم إىل أمة بين إسرائيل الكربى.
تلك هي احلاجة اليت قضاها اهلل تعاىل ليعقوب برأيي كما سنعلم بعد قليل بإذن العزيز سبحانه.
قال النيب األمني بأنه ال يكرتث مبا جنوه ومبا ينتظرونه من مكاسب مادية ولكنه موافق على إرسال
أخيهم معهم شريطة أن يوثقوا معه ميثاقا من اهلل تعاىل بأال يألوا جهدا إلعادته إليه مبا أوتوا من قوة.
فحمَّلهم مسؤولية محايته فضال عن هنيهم بطريقة غري مباشرة عن التفكري يف أية مؤامرة ضده.
و شبه اجلملة "لتأتنَّين به" تنطوي على عدة تأكيدات.
فالالم مبعنى أهنم سوف جيدُّون بكامل وسعهم ليأتوا به باعتبار أن الالم هنا تعين تأكيد املتكلم
على ما يقوله والالم هنا مقرون بالقسم باهلل تعاىل أيضا .ومعروف أن الم التأكيد ال تعمل.
النون املشددة األوىل نون تأكيد ثقيلة فلو كانت خفيفة قال لتأتونّي به .وهذه النون تفيد التأكيد
الثاني املضاعف.
واستعمل فعل اإليتاء ليعطي معنى إيصاله إليه وليس إرساله بواسطة أو بنفسه .فهم مرتبطون
حبلف من اهلل تعاىل أن يوصلوه إليه إال أن يُحاط هبم.
واإلحاطة هبم تعين فقداهنم كل قوة حلمايته وإرجاعه .مبعنى ظهور قوة قاهرة حتيط هبم من كل
جانب فيفقدوا السيطرة بالكامل.
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عرف يعقوب شخصَ العزيز وأخذ رسالته وبعث برسالة إليه عن طريق أخيه الذي ال يد له فيما
فعله إخوانه ضد أخيه وأخيهم يوسف .كان ذلك بعد أن قبل اإلخوة كل شروط األب العجوز وآتوه املوثق
كما يريد .استمر األب يف التوصية بالتايل:
ب َو ِ
ب ُّمتَفَ ِرقَ ٍة َو َما أ ُ ْغنِي عَنكُم ِمنَ ّللاِ
اح ٍد َوا ْد ُخلُواْ ِم ْن أَ ْب َوا ٍ
َوقَا َل يَا بَنِ َّي الَ تَ ْد ُخلُواْ ِمن بَا ٍ
علَ ْي ِه فَ ْل َيتَ َو َّك ِل ا ْل ُمتَ َو ِكلُونَ ﴿.﴾67
علَ ْي ِه تَ َو َّك ْلتُ َو َ
لِل َ
ِمن ش َْيءٍ ِإ ِن ا ْل ُح ْك ُم ِإالَّ ِ ِ
قرأت كل التف اسري املنشورة يف موقع للتفسري جيمع معظم التفاسري املعروفة فرأيت معظم املفسرين متفقني
على أن يعقوب خاف على أوالده من اإلصابة بالعني.53

 53إال اثنني منهم ،مها البقلي املتويف  404هجرية ،يف :عرائس البيان يف حقائق القرآن ،الذي سجل رأيا مغايرا وهذا نصّ تعبريه" :أشار
(يعقوب) الى بنيه اى اذا عزمتم بقلوبكم وارواحكم وعقولكم واسراركم سلوك سبيل الحق ال تدخلوا فيه بسبيل واحد بل
ادخلوا عليه بسبيل الصفات لتعرفوا حقائقها وتعرفوا بحقائقها عيان الذات.
وال أريد مناقشة رأيه لكن يعقوب حتدث إليهم يف مقام آخر فكيف جر احلديث إىل أن يفتح عليهم أبواب معرفة اهلل تعاىل؟ إنه احتمال بعيد
كل البعد.
وأما الثاني فهو ابن العربي املعروف يف تفسريه املسمى" :التفسري" .وقد أضاف إىل البقلي احتماله بأن يكون املقصود دعوهتم بأال يسلكوا
طريق فضيلة واحدة كالسخاوة مثال دون غريها .وهذه اإلضافة أقرب إىل اآلية من املعنى األول املشرتك بينهما.
ولكين أظن باهنا ليست دقيقة يف إصابة احلق ،ذلك ألن يعقوب كان يتحدث عن حكم واحد يتواله العليم احلكيم وليس معقوال أن خيالف
اهلل تعاىل سلوك طرق الف ضائل معا .فهل ميكن أن يقول اهلل تعاىل هلم اسلكوا طريق السخاوة وال تسلكوا طريق االقتصاد مثال؟!.
ولنعد إىل مناقشة القول العام وهو حذر يعقوب من إصابة أوالده بالعني أو باآلثار العملية للحسد .فأما الثاني فهو حمتمل الوقوع وال سبيل
لرفضه بصورة عامة ،فاحلاسد قد يلجأ إىل أعمال فيزيائية إليقاع األذى أو املوت على احملسود عليه كما حيصل دائما.
ولكن العجب كل الع جب من اعتقاد أكثر أهل األرض باإلصابة بالعني .واألنكى من ذلك أن املفسرين الكرام رضي اهلل تعاىل عنهم مجيعا مل
يردوا عليهم ومل يسعوا لتصحيح مسارهم الفكري .لقد أضحت هذه العقيدة اخلاطئة مصيبة علمية تناقض مفاهيم السماء .أظن بأن األوان
قد آن أن حنارب اخلرافات األ سطورية اليت أدخلها الشيطان يف قلوب البشر ليثبت هلم وجود قدرات غيبية لغري اهلل تعاىل .سنحارهبم علميا
متوكلني على رب القرآن الكريم.
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بالطبع فإن القرآن خيلو من أي إثبات هلذه الظاهرة املرضية لدى البشر ،وأعتقد أن ما يقوله البعض يف تفسري بعض اآليات ناتج عن اجلهل
باملعاني لتلك اآليات فحسب .وأما أصحاب األلقاب واملالبس املميزة فهم عامة سلفيون ال يعطون الفكر حقه يف حياهتم العلمية .هم الذين
يظنون أو يرون من صاحلهم أن يقلبوا هرم التطور ليقولوا بأن الناس يرتاجعون يف علمهم وفكرهم كلما تقدموا إىل األمام وبأن السلف هو أكثر علما
من اخللف.
خلو القرآن الكريم من اإلصابة بالعني
خيلو الكتاب العزيز من أية إشارة إىل هذه العقيدة السخيفة املنتشرة بني البشر كما نعرف .وكل اآليات اليت يتشبث هبا املفسرون لتأييد
مسألة مؤكدة يف كتب احلديث اليت خطتها يد البشر هي:
.1

آية سورة يوسف املذك ورة وقد وضحنا خطأهم يف فهمها .وسنوضح هنا أسباب عدم إمكانية تفسري اآلية

مبا قالوا.
ألف :كيف يتأتى إلخوان يوسف أن يدخلوا من أبواب مصر العظيمة املتباعدة عن بعضها البعض؟ إن مصر مهد احلضارات القدمية وكانت
األهرام موجودة فرتة قبل يوسف .وهي البلد الكبري الذي كان يغذي كل األطراف مبا حيتاجون إليه من غالت ،فكيف ميكن تصور أبواب ميكن
الدوران حوهلا والوصول يف أوقات متقاربة إىل مقر يوسف؟ والواقع أن كل باب موجه إىل طريق من الطرق الربية أو البحرية وال ميكن التفكري يف
أن تنتقل من األرض املقدسة وتدور حول مصر لتدخل من أبواب متفرقة وكأنك تدخل قرية صغرية!
باء :إذا كان يعقوب ال يغين عنهم من اهلل من شيء فخاف من أي شيء بعد اهلل تعاىل؟ ثم إن كل الذين يؤمنون هبذه األسطورة الكاذبة،
هم يؤمنون أيضا بالرقية .كان يعقوب قادرا على أن يعلمهم رقية يقرؤوهنا لدفع اإلصابة بالعني ويتحاشون الدخول من أبواب مصر املتباعدة عن
بعضها البعض والتعرض للضياع .ثم إهنم كانوا يسافرون على إبل ال ينفصلون عنها حتى يعودوا فأنى هلم أن يدخلوا من أبواب متفرقة؟
جيم :لقد ازداد عددهم واحدا فقط هذه املرة فكيف مل ينصحهم باالبتعاد عن التجمع خوفا من العني يف املرة املاضية؟ أليس يف ذلك
حتريكا حلسدهم ضد أخيهم األصغر هذه املرة؟ كفى ليعقوب ما فعلوه يف يوسف فهل يبتغي املزيد من الكيد ضد ابنه الصغري؟
دال :هل االهتمام باإلصاب ة بالعني يؤدي إىل التوكل على اهلل تعاىل أم العكس؟ قد يرد الشخص على من يوصيه بأن يتجنب عيون الناس بأنه
متوكل على اهلل تعاىل وال يبايل هبم ولكن الذي يهتم بعيوهنم ويتجنب العيون فهو يتقيهم قبل أن يتقي اهلل تعاىل وال حيتاج األمر إىل التوكل على اهلل
تعاىل.
.2

استش هادهم باآلية التالية من سورة القلم ونذكرها مع تاليتها لشدة ارتباطهما:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا َسمِعُوا الذِّكْرَ ويَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ( )51وَمَا هُوَ إِ الّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِنيَ (.)52
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وأعتقد ب أن "الزلق" من الكلمات القليلة اليت مل تُكن واسعة التداول لدى العرب قبل نزول القرآن .ولذلك فسروها بالزلل
والزجل املشاهبتني هلا لفظا .فلماذا مل يستعمل اهلل عز وجل إحدى الكلمتني املعروفتني دفعا للغموض يف كتابه العزيز؟ بالطبع أن
هناك معنىً مقصوداً آخر غري ما خت يله املفسرون الكرام .إن الناس يذهبون إىل اهلل تعاىل لينجيهم من خوفهم من اآلخرين
وينسون بأن عليهم أن يتوجهوا إىل القدوس لينجيهم من عذاب اهلل تعاىل ومن إضالل النظام األلوهي اخلطري هلم وليس من
عيون البشر الضعفاء.
يقول املفسرون بأن املقصود إبعاد النيب عن مقامه والتأثري يف شعبيته أو النظر إليه نظرة حديدية تكاد تقضي عليه!.ولننظر إىل آية ثانية
أخرى  -إذ ال ثالث هلما يف هذا املوضوع -لنستفيد من ذكرمها لفهم معنى الكلمة القرآنية .إهنا يف سورة الكهف:
فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْ ِسلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زلَقًا (.)40
واحلسبان ميثل نوعا من احلشرات الصغرية جدا وتأتي باملاليني أو الباليني خالل الليل لتقضي على الثمار وتفسدها .إهنا حتول مثار املنطقة
املغزوة برمتها يف ليلة واحدة إىل مادة لزقة تقريبا وغري مفيدة للبشر .إهنا حتيط بتلك الثمار إحاطة كاملة .وال أظن بأن الزلق تعين اللزق بل
تعين الفساد بصورة عامة.
ولننظر إىل حالة املشركني حينما كانوا ميرون برسول اهلل عليه السالم لريموه باجلنون .كانوا يشريون إىل بعضهم البعض بعيوهنم إىل الرسول
ليقولوا هلم بأن هذا هو اجملنون الذي حتدثنا عنه وما تسمعونه هو ذكره.
ليس للذي يستمع إىل آيات بعظمة آيات القرآن اليت تفوق كل قدراهتم اللغوية والشعرية والفكرية ويريد أن يرفضها إال أن يتهم صاحبها باجلنون
ليزيل تأثري بيانه القوي الساحر من أذهان السامعني.
إن مقصود املشرك من بث تل ك النظرة العينية الشائبة هو إفساد الدعوة على رسول اهلل متاما كما تفعل احلسبان يف مثار تلك اجلنة.
كانوا يريدون أن حيولوا دعوة احلق إىل مقالة جمنون حتى ال يتبعه الناس ولذلك استعمل اهلل تعاىل كلمة "كاد" وتعين اقرتب .ذلك بأهنم مل
يبلغوا ما أرادوه ولكنهم سعوا فقط .وقد شرح اهلل تعاىل ما ظهر من عملهم على لساهنم بأهنم :يقولون إنه جملنون.
واجلملة ال تعين بأهنم فعال قالوا بلساهنم بأنه جمنون بل يكفي أن يشريوا إليه بعيوهنم ملفتني أنظار وأمساع إخواهنم عن قوة الكالم الصادر فعال
من رسول اهلل وهو قوة القرآن يف الواقع ،لي حل حمله التفكري بأنه جمنون يتكلم بدون روية .وقد اشتهر بني الناس بأن اجملانني يتحدثون أحيانا بكالم
يعجز أئمة البيان عن صنعه واإلتيان به .ولنستمع إىل هذه القصة الشائعة بني أهل اللغة:
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يُقال من قصص املاضني ،بأن حنويا لعله عمر بن عيسى سقط عن محاره مغشيا عليه يف شوارع بغداد .جتمع عليه الناس ليساعدوه فلما
فتح عينيه رآهم جمتمعني حوله فقال :مالكم تكأكأمت علي كتكأكُئكم على ذي جنة .افرنقعوا عين!.
إنه بيان عربي صحيح ومجيل ولكن الذين جتمعوا عليه جيهلون أن معنى كالمه :ملاذا اجتمعتم حويل وكأني مصاب مبس اجلن ،تفرقوا عين.
فما كان من البعض إال أن قال جوابا للعامل النحوي :دعوه فإن جنيته تتكلم باهلندية.
فأدرك النحوي بأن الناس مل يفقهوا كالمه واعتقدوا بأنه شاعر يستلهم من اجلن وجنيته هندية تلهمه كلمات اهلنود.
فلو تصورنا نفس الشيء يف نبينا احلبيب وهو يقرأ على الناس آيات ثقيلة من الكتاب العزيز .لكان على الناس أن يسألوه عن معاني اآليات،
ولكن الذين كفروا وعاندوا  -وليس عامة الناس  -سعوا إلفساد املفاهيم العظيمة يف أذهان السامعني فقالوا بأنه جمنون أو ساحر أو مسه
اجلن.
واهلل تعاىل يقول يف النهاية بأن ما تسمعونه ذكر للعاملني مجيعا في جب أن يكون هكذا منطويا على مفاهيم كبرية ومجل ال حتتملوهنا ولكنها من
اهلل تعاىل وليس ممن تسمعون منه .إنه يردد ما أوحاه اهلل تعاىل إليه .فأين هذا مما قاله املفسرون بأنه سبحانه يعين اإلصابة بالعني؟
استشهاد املفسرين بآيات احلسد يف القرآن إلثبات اإلصابة بالعني.
ولنقرأ سورة الفلق اليت يستشهدون هبا كثريا ويعتربوهنا سورة أنزهلا اهلل تعاىل ليعوذ النيب هبا حفيده احلسن بن على ،كما أن سورة الناس
لتعويذ احلسني بن علي .قال تعاىل:
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ( )1مِن َشرِّ مَا خَلَقَ ( )2وَمِن َشرِّ غَا ِسقٍ إِذَا وَقَبَ ( )3وَمِن َشرِّ
النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ( )4وَمِن َشرِّ حَا ِسدٍ إِذَا حَسَدَ (.)5
ال ميكن أن يدور حديث السورة حول نسبة الشر إىل اخللق ،مبعنى أن يكون اخللق شريرا .ذلك ألن اهلل تعاىل يؤكد بأنه
هو اخلالق وبأنه خلق كل شيء فأحسن خلقه .فاحلديث عن شر يصدر من املخلوق وليس شرا يف ذاته وكيانه.
يقول الزخمشري يف تفسري اآلية ما قبل األخرية يف الكشاف :النفااثت النساء أو النفوس أو اجلماعات السواحر الاليت يعقدن عقدا يف
خيوط وينفثن عليها ويرقني والنفث النفخ مع ريق ،وال أتثري لذلك اللهم إال إذا كان َُث إطعام شيء ضار أو سقيه أو إمشامه .أو مباشرة
املسحور به على بعض الوجوه ولكن هللا عز وجل قد يفعل عند ذلك فعالا على سبيل االمتحان الذي يتميز به الثبت على احلق من احلشوية

واجلهلة من العوام فينسبه احلشوية والرعاع إليهن وإَل نفثهن ،والثابتون ابلقول الثابت ال يلتفتون إَل ذلك وال يعبئون به .فالزخمشري يعرتف
بأن النفث أو السحر بعينه ال يضر ولكن هناك أعماال جانبية قد تضر بالناس.
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ودعين أقول فما ضري أن نقول بأن احلسد بنفسه ال ميكن أن يضر ولكن احلاسد يستعمل إمكاناته األخرى ليؤذي احملسود وهو صحيح وال
إشكال فيه .فاحلاسد يقتل بالسم مثال وليس بعينه أو يسعى لإلفساد بني األسر بكالمه وبالكذب ليفرق بني املرء وزوجه وليس بنفس
احلسد .فشر احلاسد هو الشر الصادر من أعماله الفيزيائية األخر ى وليس الشر الصادر من عينيه .هذا التفسري ال يناقض قوله سبحانه يف
سورة السجدة:
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ َشيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ اإلنسَانِ مِن طِنيٍ (.)7
فاهلل تعاىل خلق اليورانيوم وأحسن خلقه ليستفيد منه الناس يف استخراج الطاقة الكهربائية مثال أو للمعاجلات الطبية املختلفة األخرى ولكن
الناس يسيئون استعماله فيصنعون منه القنابل املدمرة.
املوضوع املهم اآلخر هنا هو أن اهلل تعاىل خلق اإلنسان ومنحه اخليار ليختار طريقه بنفسه فلزم أن يعطيه احلرية يف احلركة يف األرض دون
وجل .فلو كان هناك خوف دائم من اجلن والشياطني اليت ال يراها بعينه وخوف آخر من عيون الناس اليت ال يعرف املصاب عنها شيئا وال
ميكنه أن يتقي منها فأين احلرية؟ وهو سبحانه يقول للشيطان بعد أن يسمح له بالوسوسة وجلب األنصار لنفسه كما يف سورة احلجر:
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ ُسلْطَانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (.)42
فال سلطان للشيطان إال ملن اتبعه فينحصر سلطانه يف أن يأمرهم ويتبعوه باختيارهم ال غري .فالشيطان الذي خيوفنا اهلل تعاىل منه ال ميلك
أن يقوم بعمل فيزيائي ضدنا فكيف للعني اليت ال خيوفنا اهلل تعاىل منها أن تؤذينا؟.
إن منطق اهلدى يدعو أن حيذرنا اهلادي سبحانه من كل خطر يهددنا وأن يشد احلذر من األخطار اليت ال نراها .ولذلك فإنه سبحان
يتحدث كثريا عن الشياطني ألننا ال نراهم وأهنم يروننا من حيث ال نراهم .لكنه مل يتحدث أبدا عن خماطر العيون ألهنا غري صحيحة.
لنتصور وجود عيون ميكن أن تؤذينا إذا اقرتبنا منها فعلينا أن نتوقى دخول املساجد واألماكن العامة وأال نُظهر النعمة على وجوهنا .واهلل
تعاىل يقول يف سورة األعراف:
يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِ ينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَا ْشرَبُواْ وَالَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِنيَ ( )31قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (.)32
كما يقول يف سورة الضحى:
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والواقع أن النيب األمني يعقوب أراد عالج مرض اخليالء النفسي الذي اُصيب به أوالده وهو على
أبواب الظهور الكبري لبين إسرائيل على يد النيب املكافح واجلريء يوسف.
كانوا يظنون بأهنم دائما على حق ألهنم أبناء إبراهيم فكان االعتماد األمحق على كياهنم األسري
يقفل عليهم أبواب االنفتاح الفكري واالجتماعي.
وهكذا ينظرون إىل القضايا من زاوية واحدة ال من مجيع الزوايا ويصرون على رأيهم .هذه حالتهم
اليت أورثوها أبناءَهم حتى اليوم مع األسف.
فاليهود قليلو التوسع يف الفكر والسبب يف جناحهم يف بعض املسائل هو أن التاجر ال يفكر إال يف
املال والطبيب ينحصر فكره يف الطب واملهندس يف الكمبيوتر و...و....وهكذا.
ولذلك جيتهدون يف تلك اجلزئية من جوانب احلياة فيتقدمون كثريا ولكنهم خيفقون يف اجلوانب
األخرى.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (.)11
فعلينا أن نُظهر النعمة وال نُخفيها لو نؤمن بالقرآن ،كما سيكون لزاما علينا أن نُخفي النعمة لو ن ؤمن بالكتب املضللة اليت ختلق لنا آهلة خفية
غري اهلل الواحد القهار جل جالله.
هذه هي أهم اآليات اليت يسعى بعض املفسرين لالستدالل هبا إلثبات فرية اإلصابة بالعني .بالطبع هناك بعض املرضى الذين يستشهدون
بالكثري من اآليات األخرى وكأن القرآن أتى ليثبت لنا اإلصابة بالعني ولكن بلسان خفي .معاذ اهلل .إنه كتاب واضح مبني يفصل كل شيء وال
خيفي أم را عن عبيد اهلل تعاىل .إنه كتاب هدى حقيقي صادق يصرخ صرخة احلقيقة ويدعو إىل الواقعيات ومينع من األساطري واألوهام.
سبحان منزله العظيم جل جالله.

هناية اهلامش .53
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ويندر أن جند يهوديا يفكر يف جمموعة خمتلفة من املسائل .فقال هلم يعقوب ناصحا أن ال يدخلوا
املسائل يف حياهتم من باب واحد بل يتوسعوا يف تفكريهم فينظروا من كل اجلوانب .مل يقل هلم يعقوب
ليدخل كل منكم من باب بل قال ادخلوا مجيعا من أبواب متفرقة .كان يعين بأن ينظروا إىل املسائل من كل
األبواب.
وأما تعقيبه بأنه ال يغين عن هم من اهلل من شيء فهو ليقول هلم بأن سعي اإلنسان ال يُغنيه عن ربه
ولكنه سوف يستمتع باملزيد من املعرفة من ربه ألنه يفتح خمتلف أبواب قلبه وفكره لإلهلام السماوي.
ولنعلم بأن اهلل تعاىل ال ميكن أن يفرض العلم على أحد إن مل يستعدّ الشخص نفسَه للتعلّم.54
وأما كلمة (احلكم) فقد وردت يف القرآن كثريا يف سبيل بيان احلقائق العلمية.
فاحلكم باألمر يعين اجلزم بأن النظرية صحيحة ،أو اختيار جواب من بني جمموعة من األجوبة،
واحلكم بأنه املقابل السليم لسؤال السائل.

54

حينما ندرس أسلوب نشر العلم امللهم يف كتاب اهلل تعاىل نشعر بأن املالئكة املوكلني بذلك يبثونه بصورة إحيائية عامة تُمكّن من يشاء أن

يستفيد منه .ولوال ذلك لكان نظام الرمحة ظاملا متعسفا؛ حاشا ربنا العادل رب العاملني مجيعا.
هناك إهلام ووحي عام لكل الكائنات املدركة حلل مشاكلهم الزمانية واملكانية ولكن الذين يقفلون أبواب عقوهلم خيسرون التمتع بذلك؛ وال
يستفيد منه إال الذين ينتظرون ذلك أو يسعون ليجدوا يف فكرهم وعقلهم أو يسمعوا بأذهنم أو جيدوا أمامهم ما يساعدهم على ذلك .يكفي
انتظار العلم وال حيتاج املرء معه إىل عقيدة وإميان بربه.
إنه سبحانه مينح اجلميع باعتبار أنه خلقهم ووعد بأن يهديهم مجيعا .واملعرفة العلمية هي الطريق الصحيحة لصالح األعمال وجللب الرضوان
ملن يتوق لرضوان ربه أيضا؛ إذ ال إميان بال معرفة وعلم.

هناية اهلامش .54
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فتكون رسالة اآلية بأنه يعتمد يف اجلزم بصحة املوضوع على اهلل تعاىل الذي يصح التوكل عليه دون
وجل ألنه تعاىل ال خيطئ أبدا وهو كفيل بأن يسدد خطى الذين يسريون على دربه ويتبعون طريقه
املستقيم.
بالطبع أن معرفة أن اهلل تعاىل كفيل مبساعدة من يسعى كان واضحا لدى األنبياء ومن يسري معهم
ومل يكن يف متناول العامة من الناس كما أظن.
و نصيحة يعقوب بأن يتوكل املتوكلون على اهلل ال على غريه إشارة واضحة إىل أبنائه الواقفني أمامه والذين
توكلوا يف قصتهم مع يوسف على قوهتم وعلى مكرهم ،مل يهتموا باهلل وال بتعليمات السماء.55
وقال إبراهيم كما يف نفس سورة الشعراء:
رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِنيَ (.)83
واحلكم هنا هي القدرة على الفصل بني الصحيح والسقيم أو احلق والباطل حيث يؤدي فهمه و
اتباعه إىل أن يرتقي املرء إىل درجات الصاحلني عند اهلل تعاىل.

55

إن حقيقة معنى التوكل على اهلل تعاىل هو أن يتعرف اإلنسان على أحكام ربه فيتبعها وهو القوة اليت تسنده وتدافع عنه .أمل تر موسى

يقول لقومه يف أصعب الظروف ،كما يف سورة الشعراء:
فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ( )61قَالَ كَالّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي َسيَهْدِينِ ( )62فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ
الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ( )63وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ اآلخَرِينَ ( )64وَأَجنَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِنيَ ( )65ثُمَّ أَغْرَقْنَا اآلخَرِينَ ()66
إِنَّ فِي ذَلِكَ َآليَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِنيَ (.)67
فكان موسى جيهل بعض فوائد الط اقة اليت حيملها واليت تتحرك باجتاه املكان الذي يضربه موسى بعصاه ،لكنه كان متوكال على اهلل وقد
علمه ربه يف اللحظة احلامسة أن يضرب بعصاه البحر.

هناية اهلامش .55
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وما اتباع العقالء من املؤمنني خلالص التشريعات السماوية إال اندفاعاً وراء قوانني الطبيعة اليت تبوح
هبا الكتب السماوية لتساعد الناس على التفاعل السليم معها وهي مما ال ميكن جتاهله يف واقع األمر.
فهم يتوكلون على اهلل تعاىل يف اتباع قوانني القرآن باعتبار أن البشر ال ميكنه الوصول إىل حقائق
الطبيعة بسهولة ولو وصل فإن وصوله ليس وصوال مشوليا ميكن االتكاء عليه بل حيتاج إىل التوكل على العزيز
احلكيم عز امسه.
وأذعن األبناء لنصيحة شيخهم املُلهَم وتغريت أفكارهم متاما ،كما سأوضح ذلك تباعا حينما منر
على قراراهتم املستقبلية بإذن اهلل تعاىل.
وهكذا جنح يعقوب يف تغيري أبنائه املباشرين حيث نصحهم يف اللح ظة املناسبة والدقيقة فهيأهم
للنزوح إىل مهد احلضارة البشرية آنذاك ليبنوا ما قدر اهلل تعاىل هلم.
ولننظر إىل القرآن الكريم كيف يشرح أحوال إخوة يوسف بعد أن أطاعوا أمر أبيهم:
َولَ َّما َد َخلُواْ ِم ْن َح ْي ُ
ع ْن ُهم ِمنَ ّللاِ ِمن ش َْيءٍ إِالَّ َحا َجةً فِي
ث أَ َم َرهُ ْم أَبُوهُم َّما كَانَ يُ ْغنِي َ
اس الَ يَ ْع َل ُمونَ ﴿.﴾68
وب قَضَا َها َوإِنَّهُ لَذُو ِع ْل ٍم ِل َما َ
علَّ ْمنَاهُ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
نَ ْف ِس يَ ْعقُ َ
وبنظرة خاطفة نشعر بأن املفسرين األكارم ابتعدوا كثريا عن مفهوم النصيحة اإلسرائيلية .فهل
هناك أحد مل يعرف معنى اإلصابة بالعني وهل قال يعقوب مسألة علمية كبرية حينما أمرهم بأن يتجنبوا
عيون احلاسدين كما يصوره املفسرون للكتاب العزيز؟ وهل منعُ أوالد اسرائيل من التعرض لعيون احلاسدين
كان سببا ألن يقضي اهلل تعاىل ليعقوب حاجة أخفاها يف نفسه؟
بالطبع أهنم قالوا بأنه أراد أن يدخلوا فرادى على يوسف ليتمكن يوسف من االختالء بأخيه يف
غياهبم .هذا كالم ظاهره معقول ولكنه أكثر من بسيط وساذج يف عمقه.
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هذه مهمة يوسف الذي ميلك القوة واملوظفني واحلرس الذين يُدخلون عليه من يشاء وهو يعرف
كيف يتصرف حينما يصلون إىل مكتبه الكبري .ليس يعقوب بتلك السذاجة أن يربمج هلذه املهمة وال حيتاج
أن يطلب من ربه العظيم هذه احلاجة البسيطة اليت يقوى عليها ابنه وسيقوم هبا قطعا.
إن إخوان يوسف تغريوا وفكروا يف أن يرتكوا حالة اجلمود الفكري لديهم و بدأوا ينظرون إىل
املسائل من كل زواياها فتغريت رؤاهم تغيريا جوهريا.
هذا التغيري يف تصوراهتم مل يؤثر يف إمياهنم بأن اهلل تعال ميلك ملكوت كل شيء وال ميكن االستغناء
عنه أبدا ولكنهم تعرضوا للمزيد من عناية رهبم .هذه درجة معرفية كبرية متكن يعقوب من تعليم أوالده
لينالوها وليست مهمة عملية فيزيائية يقومون هبا.
إنه عليه السالم تعلم بفضل اهلل تعاىل كيف ومتى يعرض احلقائق العلمية على أوالده املتعصبني
بعصابة األسرة ليغري أفكارهم احلمقاء.56

56

أكثر الناس فعال جيهلون حقائق العلم واملعرفة وال يتوفقون لالطالع على األسس العلمية الدقيقة للحياة .جيب على املدرك أن يفتح قلبه

هلل تعاىل حتى يصري جماال لتقبل احلقيقة اليت قد تكون خمالفة ملا ورثه من آبائه بل مثريا أحيانا ملن يعيش بينهم من أهله وأسرته وأهل وطنه وما
يُعرفون بأهل دينه ومذهبه.
ليست احلقيقة تابعة للناس بل على الناس أن يبحثوا عن ها ويتبعوها ،واحلقيقة يف واقعها وإصالتها موجودة عند الواحد القهار وليس عند
غريه .أنظر إىل هذه اآلية لرتى الذي ظننت بأنه يفيدك يف العلم وبأن كالمه عني العلم كيف يطلب من ربه أن يزيده علما .قال تعاىل يف سورة
طه:
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ( )113فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ
أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ( )114ولَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ ولَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (.)115
فاهلل تعاىل عهد إىل آدم لكن التباطؤ كان من آدم الذي خسر الوحي العلمي ومل يفز بالعهد؛ وهو سبحانه أنزل القرآن جلميع الناس لعلهم ينتبهوا
إىل احلقائق اليت غفلوا عنها ،كما أنه يُعلِّم النيب ويأمره أن يطلب املزيد من العلم.
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فالوحي ينزل بقدر حاجة اجملتمعات واألمم يف كل زمان ومكان  .ولذلك مل يكن ممكنا أن يعلم اهلل تعاىل استخراج النفط للنيب باعتبار الزمان
وعدم االستعداد للتعامل معه ولكنه علَّمَهم ما حيتاجون إليه .إنه سبحانه يعلمنا ما حنتاج إليه شيئا فشيئا لو فتحنا قلوبنا لوحيه العام سبحانه.
وميكن للجميع أن جيربوا ذلك يف حياهتم والتجربة صعبة على القلوب ولكنها سهلة للذي يبحث عن احلق.
قل يف نفسك  :دعين أذهب إىل ربي وحده .قل ذلك وفرغ نفسك من كل ما هتتم به من معتقدات ،ثم اقرأ أول سورة يف القرآن وهي سورة
الفاحتة وحاول أن تفهمها بعمق ودقة ،وفكر فيها .ستجد نفسك بعد ساعات أحيانا أو بعد أيام قالئل قد تغريت فعال وبدأت تفهم من هذه
السورة ما مل خيطر ببالك ومل يكتبه الكتاب و فقهاء التفسري الذين مألوا كتبهم بيانا هلذه الفاحتة .ال ختف بعد ذلك واسع ألن تفهم معنى أمل يف
بداية البقرة .سوف تفهمها دون شك بإذن اهلل.
ودعين أزيدك علما بأن كلما كتبه املفسرون يف بيان هذه األحرف ال ينطبق مع مفاهيم السورة .لو فهمت ذلك ستعرف معاني أخرى للبقرة
وستشعر بأهنا سورة عظيمة ،يا هلا من مفاهيم كربى مل يتفطن هلا املبدعون.
سعى إخوان يوسف ألن يرتكوا تشبثهم األمحق بالرتاث وبأهنم أحفاد إبراهيم وأبناء إسحاق ويعقوب .أخربهم أبوهم بأن عالقة الفرد مع
ربه عالقة فقر فردي قد ال يشاركه فيها أقرب الناس إليه.
فافتحوا قلوبكم ألن تسمعوا كل قول فتتبعون أحسنه .هكذا ميكنكم االرتباط األقوى مع ربكم ليصحح أفكاركم ويساعدكم على اخلروج
من األوهام اليت تعيشون فيها .هذه كانت رسالة يعقوب.
وقد عمل أبناؤه مبا أمرهم به أبوهم ،وشعروا بسرعة بأن آفاقا واسعة فُتحت أمام قلوهبم ونفوسهم فرأوا بأن هناك وراء الغيب أبوابا
مغلقة.
عليك أنت ايضا عزيزي القارئ أن تدخلها لرتى املزيد من املعرفة بل تلمسها فرتتاح يف الدنيا وترضي ربك يف اآلخرة .لكن الطريق طبعا
ليست مفروشة بالورود .استعد لتقبل الضغوط يف سبيل املعرفة .لقد ترك إخوان يوسف حالة الشعور األمحق بأهنم خري الناس فاستحقوا
املزيد من فضل اهلل تعاىل كما سنرى قريبا.
واهلل سبحانه يؤكد هذا املوضوع ليقول بأن يعقوب قد تعلم من ربه ما كان يعلمه حتى ما فعله بالنسبة ألوالده ليخرجهم من اجلهل والظلمات
إىل العلم والنور ،كان من فضل ربه وبتعليم منه .ذلك ألن يعقوب شعر باحلاجة إىل ذلك وكان خاضعا يلتمس اخلري من ربه وحده فعلمه اهلل
تعاىل .وهكذا  -إخواني وأخواتي -يعلمنا ربنا فال ختشوا ،واطرقوا هذا البا ب الذي فتحه لكم ربكم ليُعلِّمكم كما علم غريكم .ال تكونوا من
الغالبية اجلاهلة وال تعتمدوا على أحد وال هتتموا كثريا مبا ترونه مكتوبا يف كتبكم فهناك يف الغيب علم حقيقي ينتظركم لو طرقتم أبواب ربكم
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حاجة يعقوب هي أن يتعلم أبناؤه حسبما قضى اهلل تعاىل.
استعد اإلخوة للقاء العزيز وهم ال يزالون جيهل ونه .مل يقل هلم األب شيئا عما عرفه من قصة يوسف
ولكنه بشر أصبح يعدّ الساعات ليلقى ابنه الذي غاب عنه سنوات بل عقودا طويلة.
أسرع إخوة يوسف للعودة إىل العزيز ألهنم وعدوه أن حيملوا معهم أخاهم الذي ساعدهم العزيز يف
منحهم سهمه من الغالت دون أن حيضر بشرط أن يأتوا به.
كانوا حريصني أن يواجهوا كرم الوزير املصري الكبري باحلسنى ليعرف الوزير أهنم مل يكونوا مفسدين
يف األرض وكانوا صادقني.
ومن الطبيعي أن يتهيأ يوسف ليلقى أخاه لوحده ،فاحملتمل أنه أبلغ فتيانه الشخصيني أن ينتبهوا لعودة
اإلخوة فيسعوا إلرسال أخيهم الصغري لوحده إليه.
هذه املسألة من أسهل األمور يف مثل هذه املؤسسات احلكومية .جمرد أن يقولوا لإلخوة بأنه مشغول
جدا ولكن من األفضل أن ي رى أخاكم قبل كل شيء ثم ترونه حينما يفرغ مثال.
املهم أهنم أدخلوا األخ الصغري لوحده على يوسف بعد أن وصلت العري إىل مصر ودخل إخوة
يوسف خمازن احلبوب الرئيسية اليت اختذّ يوسف لنفسه فيها مكتبا كوزير يقوم مبهامه بشكل مباشر.

الكريم الذي خلقكم وتعهد بأن يهديكم لطفا منه وكرما وفضال .ستعرفونه وال ميكنين أن أصف ما سرتونه لو طرقتم بابه منفردين غري
مستعينني بالناس .هناية اهلامش .56
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دخل األخ الصغري على أخيه األكرب من أبويه وهو ال يعرفه وال ينتظر أن يكون يوسف وزيرا يف
مصر .عرفه يوسف وعرَّفه بنفسه قبل أن يسمح لبقية اإلخوة الذين ظلمومها بالدخول عليه.
نعرف من حلن اآلية الكرمية بأن يوسف أبلغه بأنه سيبقى عنده يف حيلة حيتاهلا على إخوانه ولعله
أبلغه باحليلة ليعلم كيف يتصرف حتى ال ينتبه أحد منهم .من املفروض أن يبلغه بكل ما نواه ألنه أخربه بأنه
أخوه.
وال أدري ملاذا مل يصرب يوسف حتى تثمر حيلته ثم يبلغ أخاه بأنه أخوه .لو كان يريد ذلك لكان من
اخلري له أال يطلب من الفتية أن يدخلوا عليه أخاه قبل البقية.
ليس يل إال أن أقول بأن يوسف الرحيم الودود أشفق على أخيه وكره بأن ميارس املكر الذي مهد
له فيضطرب قلب األخ الصغري حلظات حتى تنتهي املسألة وخيتلي به ويقول له كل شيء.
إنه شخص خمتلف عن إخوانه ولوال هذا االختالف يف اخلالل واخلصال ملا منحه اهلل تعاىل النبوة.
إن أول وأهم خُلُق يتخلق به األنبياء والرسل هو احملبة والشعور باحلب جتاه الغري.
كل األنبياء حيبون البشر مجيعا ولذلك يدعون كل الناس حتى أعداءهم ليؤمنوا برسالتهم فيمنحهم
رهبم املغفرة والرضوان ويدخلهم جنات النعيم.
إهنم الصفوة اخلرية الطيبة من أحسن الناس ومن أكرمهم ومن أخلصهم للغري.
مل يصرب يوسف القوي احلكيم أن يرى أخاه الصغري دون أن يُظهر له أعلى أنواع احملبة واحلنان،
فيصف لنا ربنا املوقف بأنه آوى إليه أخاه.
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ومعنى ذلك أنه ضم إليه أخاه الذي ال يعرف القصة وال يعرف ما سبب هذا احلنان من وزير
مصري غريب .لكنه قطع عنه املفاجأة ليبلغه بسرعة أنه أخوه يوسف.
إنه موقف عاطفي يصعب بيانه ويصعب علينا أن نتخيله .والوقت الذي سيصرفه ليس كبريا ألنه
بعد حلظات سوف يلقى بقية اإلخوة فرييد أن خيرب أخاه بسرعة عما سوف يفعله ليبقيه عنده .ويريد بالطبع
أن يطمئنه بأن أبامها يعرف كل شيء وبأنه استلم الرسالة فسمح هلم بأن جيلبوه معهم ليطمئن األخ الصغري
بأن األب العجوز لن يصيبه األمل من هول اخلرب.
بالطبع أن يوسف أخربه بأن من غري املناسب أن يعلم اإلخوة بالقصة قبل أن يتم اختبارهم ألهنم
يستقبلون أمرا كبريا هو صناعة بين إسرائيل.
ومما ال ريب فيه أنه ومن تلك الساعة دخل أخو يوسف يف صنع األسرة الكربى اليت سوف تستلم
أكرب رسالة مساوية ألهل األرض من رب اإلنس واجلن عز امسه.
وأما قوله ألخيه :فال تبتئس مبا كانوا يفعلون ،فهو أراد إدخال املزيد من الطمأنينة يف قلب أخيه
الصغري بأن اهلل تعاىل قدر له هذا العذاب لرتاه اليوم على رأس االقتصاد الزراعي يف مصر العظيمة.
فال هتتم مبا فعلوه ضدمها ألهنم الذين خسروا ومل يكسبوا.
(وال تبتئس) تعين ال تتأمل وال تستشعر االمل واحلزن .لقد أرى يوسف أخاه وبكل احرتام بأن الذين
ظلمومها اليوم حمتاجون له فاهلل تعاىل أكرمه أكثر بكثري مما فعل إخوانه معه.
ونعرف من مجلة يوسف هذه بأنه عليه السالم ال ينوي أي شر ضد إخوانه وبأن قلبه النبوي مليء
باحلب وفارغ عن أي عداء حتى بالنسبة للذين أنزلوا عليه أشد العذاب وكادوا يقتلونه.
فهو مل يظلم زوجة العزيز واكتفى بأن يتعرف امللك وحاشيته على براءته مما نُسب إليه.
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مثل هذا القلب الطيب ميكنه أن يصنع أمة عظيمة مثل بين إسرائيل.
إنه مرياث إبراهيم الطيب الذي دعا لذريته كثريا قبل أن يراهم ويستمتع هبم .مثل هؤالء قالئل يف
التاريخ البشري.
وأما ما يقوله عامة املفسرين نقال عن اليهود وبعض قصاصيهم األسطوريني من أن يوسف دعاهم
إىل بيته ثم أدخلهم غرف النوم اثنني اثنني واحتفظ بأخيه باعتباره فردا .ثم بكى وقال له بأنه أخوه ومنهم
من يبالغ يف بيان ذلك البكاء املزعوم ،فإهنا أقاويل ال تستند اىل دليل مربم كالقرآن مثال.
إهنم يظنون بأن العظماء يستنجدون بالبكاء كما نفعل حنن من عامة الناس .والقرآن الكريم مل يذكر
البكاء لألنبياء إال خوفا من اهلل تعاىل وحتت تأثري املعرفة الشديدة بإحاطة رب العاملني ونفوذه يف كل صغرية
وكبرية جل جالله.
لقد أنزلوا يعقو ب من درجة الطموح يف صناعة أمة حينما قالوا بأنه بكى حتى ابيضت عيناه.
واهلل تعاىل قال بأن عينيه ابيضتا من شدة حزنه وصربه ال من شدة بكائه.
مت التعارف بني األخوين واحتفظ األخوان الصغريان يف العمر والكبريان يف العقل واملطامح الكبرية
مبا اتف قا عليه وجاء بقية اإلخوة للسالم على الوزير املصري الذي أكرمهم من قبل وليبدوا له وفاءهم
بوعدهم وبأهنم صادقون وأمناء ،ومن الطبيعي أن يبدي هلم الوزير ارتياحه وبأنه مل خيطئ حينما وثق هبم
وبوعدهم.
بقي يوسف وزيرا غريبا يف عيون اإلخوة إال األخ الصغري الذي أبدى ذلك خمفيا ما يعرفه من حقيقة
الوزير.
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وحينما نفكر يف شخصية األخ فإنه كان فعال قويا قادرا على االحتفاظ بسر عظيم ليس يف وسع
اإلنسان العادي أن يكتمه دون أن يبدو أي تغيري على وجهه.
وال ننس بأهنم مجيعا أحفاد إسحاق وإبراهيم وهم مجيعا آباء بين إسرائيل الذين ال زالوا إىل اليوم
يتوارثون العلم ويتفوقون على غريهم يف حتقيقاهتم العلمية الكبرية يف أرجاء املعمورة.
إهنم جبوار مشاكلهم النفسية الكبرية فهم مجيعا يف غاية الذكاء ،ولذلك كانت مهمة األخ الصغري
كبرية جدا ولكنه جنح دون ريب يف الكتمان املطلوب منه.
واألمر يهدينا إىل فراسة يوسف أيضا .إهنم فعال أناس مميزون عن بقية البشر الذين عاشوا بينهم
والذين أتوا من بعدهم .وال ننس أيضا بأهنم وبعد قبوهلم دعوة أبيهم للنظر يف املسائل من عدة زوايا قد
أصبحوا أعمق إدراكا للمحيط وصار خداعهم وتضليلهم أكثر صعوبة.
السقَايَةَ فِي َرحْ ِل أَ ِخي ِه ث ُ َّم أَذَّنَ ُمؤ َِذ ٌن أَيَّت ُ َها ا ْل ِعي ُر ِإنَّ ُك ْم
فَلَ َّما َج َّه َزهُم ِب َج َه ِاز ِه ْم َجعَ َل ِ
س ِارقُونَ ﴿﴾70
لَ َ
استمر يوسف ومعه أخوه يف إكمال املسرية لتصحيح توجهات اإلخوة الذين يكربوهنما عمرا .قام
فتية يوسف مبهمة جديدة هي وضع السقاية يف رحل األخ الصغري حينما يقوم العمال بتجهيز العري.
يبدو بأن الدولة كانت متنع عامة الناس من الدخول يف مكان التخزين ويقوم املوظفون بكامل التجهيز
ثم يأتون باحليوان احململ إىل صاحبه ليأخذه حمموال.
ولوال ذلك ملا متكنوا من إعادة األمثان إىل رحاهلم يف املرة األوىل دون أن يروا ذلك.
ويبدو أيضا أن مكتب يوسف كان على امتداد مكان التجمع الذي يتجمع فيه أصحاب العري مع
عريهم فكان املوظف يأخذ احليوان من صاحبه ويسري به حنو املستودعات مارا بذلك املمر املؤدي بامتداده
إىل مكتب يوسف .أحتمل ذلك إذ ال جمال الهتام أخي يوسف بدونه كما سنعرف.
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فسوف يكون املستودع طرف هذا املمر حتى ال يراه الزبائن القادمون للشراء .فمثال يأخذون
جمموعة من اجلمال حيملوهنا واحدا تلو اآلخر ثم جيمعوهنم يف هذا املمر املتوسط بني مكان التجمع ومكتب
يوسف.
وعلينا أن نتصور بأن زيارة إخوان يوسف ليوسف متت بعد زيارة األخ له ودون وجوده .فهم قد
ذهبوا احتماال دفعة واحدة حينما خرج األخ الصغري من املكتب مارا باملكان الذي جيمع فيه املوظفون
احليوانات للتحميل.
وحينما أدخلوهم أشاروا إىل األخ الصغري بأن موعده قد انتهى وعليه أن خيرج .خرج األخ الصغري
وجيب أن تكون التهمة بأنه محل معه دون علم يوسف متاعا من غرفة يوسف وأخفاه حتت أذيال مالبسه
حيث مل يكن لديهم جيوب مثلنا .وأقصد باجليوب أماكن التخزين يف املالبس وليس فتحات القمصان إلمرار
الرأس منه.
وال نعرف بالضبط ما هو معنى السقاية ،كما جنهل معنى الصواع لكننا سنسعى للكشف عنهما
بإذن اهلل تعاىل.
وقد التمست مالذا يعينين يف قواميسنا اللغوية القدمية فلم أرتو منها وقفلت عطشانا كما كنت.
سامح اهلل تعاىل اللغويني مجيعا ،فقد كنا نتوقع منهم أن يكونوا لغويني حبق وليسوا أتباعا للمفسرين واحملدثني.
وليس املفسرون واحملدثون  -كما يبدو  -أحرارا يف نقلهم فهم يعملون ملن ينفق عليهم أو يقلد
اخللف منهم السلف دون أن يتحمل عناء التفكري احلر .ولذلك فإني أستأذن من أرباب الصناعة أن
أفسرمها مبا أفهمه من رسالة السورة الكرمية.
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بالطبع أن كلمة صواع مل ترد يف غري اآلية املذكورة يف القرآن ولكن السقاية وردت كثرياً كجذر ومرة
أخرى فقط بنفس الصيغة .هي يف التوبة:
أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَ
يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِنيَ (.)19
فلنفهم قليال عن آية التوبة .علينا أن نقدر كلمة قبل السقاية وهي مصدر لنتعرف بدقة على
املقصود؛ فلنقدر الشرف .فيكون املعنى أجعلتم شرف سقاية احلاج كشرف من آمن باهلل؟ فالسقاية هنا
عمل مهين أو ش ريف يقوم به إنسان .وقد يرمزون إليه حبامي احلرم مثال .فحماية احلرم تعين سقاية احلاج
وعمارة املسجد احلرام.
فالسقاية ميكن أن تكون مصدرا تعين مهنة أو مهمة ولكن يصعب أن نتصور السقاية مبعنى اإلبريق
أو الكوز أو الكوب الناقل ملياه الشرب.
وأما الصواع فهو أيضا مصد ر صاع يصوع ،صوعا وصواعا و ..ولو اعتربنا السقاية شرفا مهنيا
فقد يكون الصواع شرفا مهنيا بتعيني من امللك.
ثم ننظر إىل استعمال عمال يوسف للكلمتني اللتني تشريان إىل شيء فيزيائي واحد كما يبدو .فقد
استعمل القرآن عمل يوسف مع ذلك الشيء سواء جبعله يف رحل أخيه أو استخراجه منه مقرونا بكلمة
السقاية.
لكنه استعمل خطاب عمال يوسف ثم تعهد يوسف لإلخوة الغرباء غري املصريني مقرونا بكلمة
الصواع ومنسوبا إىل امللك.
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ثم إن القرآن استعمل كلمة السقاية مع األلف والالم وكأهنا معروفة بني الذين ارتبطوا بالكلمة وهم
يوسف وفتيانه حيث أن ا لسورة مل تشر إليها من قبل لتكون الكلمة مُعرَّفةً مبا يف السورة.
نعرف من ذلك أن كل احلاضرين مبن فيهم إخوان يوسف يلمسون معنى ذهنيا لكلمة صواع لو
أضيفت إىل امللك فسيهتمون هبا لكن إخوان يوسف ال يسمون املفقود سقاية بل هو معروف بني أهل مصر
أو يوسف وحاشيته فقط.
وبغض النظر عن كون السرقة مفربكة من قبل يوسف فإن املربرات جيب أن تكون صحيحة حتى
ال تنجلي حقيقة املسألة ألحد غري يوسف و أخيه.
فالصواع الذي جعلو ه داخل رحل األخ الصغري واملسمى عند بعضهم بالسقاية وعند عامة الناس
بصواع امللك جيب أن يكون على درجة كبرية من األمه ية حبيث يسمح ليوسف أن يرتك مكتبه مهروال وراء
املشتبه هبم ويسعى بكل جهده ولو بأن يعطي هدية ملن يُعطي اية معلومات تساعد يف اسرتجاعه.
إنه فعال منسوب إىل امللك ومسؤول خزائن األرض املصرية.57

57

حينما ننظر إىل آثار القدماء جند بأهنم كانوا خمتلفني عنا بعض الشيء من حيث أننا نرمز بصور على الورق وهم يرمزون بصور ومتاثيل

فعلية ملموسة لعدم انتشار الطباعة والورق وما شاهبها عندهم.
حتى اليوم نرى بأن اجملتمعات األمية تسعى لإلعالن عن مرشحي االنتخابات الربملانية بالصور .نرى مثال مرشحي باكستان يرمزون ألنفسهم
بالسيف والشراع والسيارة واحلنطة حتى أهنم يضعون نفس الصور الرمزية جبوار أمساء املرشحني يف ورقة االنتخاب النهائية فيضع األمي عالمة
املوافقة جبوار الصورة اليت ترمز إىل اسم من يريد أن يصوت له.
فقبل  4000سنة كان امللوك يرمزون إىل قوهتم مبا يتناسب مع شؤون بالدهم ثم يصنعون منها متاثيل أو قطعا تُقدم كأمر بيد أصحاب
الشأن.
هذا الشيء يسمى أمر امللك أو صواع امللك.
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على هذا األساس أبدى يوسف اهتمامه الشخصي هبذا الرمز اهلام بعد أن ادعى فقدانه من
مكتبه بنفس الساعة اليت استقبل فيها إخوانه الذين يعرفهم وينكرونه .ولنعد إىل اآلية الكرمية .قال سبحانه
مشريا إىل القصة باختصار :فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِريُ
إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (.)70

والصواع احتماال يدل على حالة الطاعة واالنقياد املساوق لالنصياع يف اللغة .واالنصياع يف قواميسنا اللغوية يدل على تفرق املتحركات مثل
احليوان أو البشر استجابة ألمر أو دعوة من هو أقوى منهم.
مثال ذلك استجابة املعزى ألمر الراعي الشاوي .والتفرق ال يعين االنتشار دائما بل يعين امتثال األمر برتك احلالة اليت هي فيها ،فلو كانت
جمتمعة حول مأكل مثال ثم أمرها الراعي برتك األكل ابتعدن عن املرعى انصياعا لدعوته ،وأما لو كانت منتشرة ودعاها إىل التجمع للعودة حتركن
باجتاهه للتجمع.
فصواع امللك عالمة عامة تدل على أمر إلزامي أصدر ه امللك وأعطى املأمور عالمة يستدل هبا على أنه حيمل أمر الرئيس األعلى للدولة.
لكن السقاية خاصة بأهل مصر.
مثاله ما نراه من رموز وعالمات لكل دولة مبقتضى اهتماماهتا فهناك من يرمز للدولة بالسفينة باعتبار أغلب السكان من صانعي السفن ،
إن كانوا أصحاب هذه الصناعة ،وهناك دلة القهوة واألسد اجملنح واإلنسان ذو األيادي الستة واألسدان املاسكان بالعلم وما شابه ذلك من
عالمات للدول واحلضارات والتجمعات الكربى يف األرض.
فرمز الدولة املصرية هي السقاية باعتبار النيل العظيم وسيطرة مصر على القسم األساسي من مصباته يف مصر والسودان .وال ضري بأن
يكون الرمز طاسا أو كوبا مزركشا أو مذهبا أو مرصعا .لكنه خاص بالبالط وامللك يعطي أمثاله لوزرائه وحلاملي أوامره الكربى مثل قواد
اجليش والشرطة .فكل أصوعة ملك مصر تظهر على السقايات باعتبار مصر.
ملوكنا وزعماؤنا احلاضرون يكتفون بكتابة األمر على ورق ة طُبع عليها رمز الدولة أو شعارها فيحتفظ هبا الوزير على طاولة عمله أو يعلقها
على جدار مكتبه أو يضعها يف برواز يُثبتها على إحدى رفوف مكتبته أو نوافذ غرفة عمله.
هي شيء رمزي مثنها يف أهنا تصدر عن السنام األعلى وسوف يسبب ضياعها فشالً ذريعا وخجال كبريا أمام الرأس األكرب .هناية اهلامش
.57

منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

284

يوسف أيها الصديق

متت العملية بعد أو حني جتهيزهم جبهازهم .مبعنى وقت إعداد األمتعة ووضعها على رواحل
العري إيذانا بإعادهتا إىل أصحاهبا جمهزة كاملة.
والرحل هو ما يوضع على ظهر اجلمل ليضم املتاع أو املرية وجبانبها احتماال اجليب اخلاص باملسافر
من رحله الذي يضع فيه حاجاته الشخصية ككوز املاء واهلميان وأي شيء شخصي آخر.
فلو كان الصواع داخل املتاع أو كيس احلبوب لرد اإلخوة ادعاء املؤذن بأن عمال يوسف هم الذين
ج هزوا املتاع وليس هلم يد فيها .ولكنها كانت يف اجلعبة أو الوعاء الشخصي اخلاص بأخي يوسف من
رحله.
ولذلك ما متكن اإلخوة من أن يدفعوا التهمة عن أخيهم الصغري .والذي زاد الطني بلة بأن األخ
الصغري مل يسع للدفاع عن نفسه؛ فكأنه تقبل التهمة واستسلم هلا.
وبعد أن بدأو ا بالرحيل الفعلي وساروا يف درب العودة إىل وطنهم نادى منادِ احلكومة من ورائهم
بأهنم سارقون.
بالطبع أن هذا النداء ال يعين توجيه هتمة السرقة إليهم مجيعا بل يعين بأن هناك شيء مفقود
يريدون الكشف عنه .فالنداء جملرد لفت انتباههم ليقفوا أو يعودوا راجعني إىل املستودعات املركزية.
ولذلك فلم يبد اإلخوة أي استياء يف املرحلة األوىل بعد استماعهم للنداء املنطوي على هتمة
السرقة.
ولعلنا نعرف بأن السرقة يف القرآن ال تعين اللصوصية بل تعين السرقة الصغرية وتُطلق على لصوص
املنازل وما يف حكمها برأيي .ولذلك:
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علَ ْي ِهم َّماذَا تَ ْف ِقدُونَ ﴿.﴾71
قَالُواْ َوأَ ْقبَلُواْ َ
فغريوا وجهتهم من إدبار إىل إقبال بكل ثقة ألهنم يعلمون براءهتم مجيعا من السرقة .وأما السر يف
السؤال عمّاذا يفقدون فهو ألهنم يسعون إلثبات أهنم ال حيملون شيئا من ممتلكات املخازن املركزية.58
ير َوأَنَاْ ِب ِه َز ِعي ٌم ﴿.﴾72
ص َوا َ
قَالُواْ نَ ْف ِق ُد ُ
ع ا ْل َم ِل ِك َو ِل َمن َجاء ِب ِه ِح ْم ُل بَ ِع ٍ
وواضح من جواب اجملموعة اليوسفية بأن هناك أمرا مزعجا حصل هلم وهم مستعدون ملنح
جائزة ملن يساعدهم على إزالة ذلك االنزعاج .فخاطبوا الغرباء القادمني من خارج مصر بأهنم يفقدون
قطعة ملكية موجودة بيدهم .تلك هي رمز الطاعة واالنصياع لديهم .ولذلك أردف القائل بأن هناك جائزة
ملن جاء به وهو محل بعري من احلبوب.
وجاء به مبعنى أنه ساعدهم على الكشف عنه إذ ال يتوقعون من السارق أن يعيد سرقته هبذه
السهولة .وال ضري بأن نعرف بأهنم لو أرادوا إعادته فعال لقالوا :أتى به .اإلتيان هو اإليصال إىل اهلدف
وليس اجمليئ به.
وهنا وصل يوسف الذي يبدو بأنه هرول من مكتبه ليصل إليهم فيشارك عماله يف الكشف عن
املسروق .أضاف يوسف على قول موظف املستودعات:

58

هذا هو معنى السرقة فعال يف منطقهم .هو بأن يفقد أحد شيئا فيظن بأنه مع الذي كان متواجدا عنده .هي فعال ليست اللصوصية

وال السرقة املربجمة املعروفة حتى آية السارق والسارقة ختص السرقات البسيطة املنزلية وال تعين السرقات الكربى والعلم عند اهلل تعاىل .هناك
مسألة جيب االنتباه إليها وهو أن السرقة عند أصحاب الشأن عيب كبري باعتبار داللتها على الضعف والسعي للعمل يف اخلفاء .لكن أصحاب
النفوذ وأبناء األسر الكبرية فإهنم يغتصبون دون خوف أو وجل وال يقومون بالسرقة اليت تعين جلب شيء يف اخلفاء .فمثال زعماء دولة
العصابات الصهيونية والعنصرية الفعلية يف إسرائيل يغتصبون مدنا وقرى للغري بالقوة ويعلنون عنها وال يعتربوهنا عيبا ،لكنك لو تتهم أيا منهم بأنه
سرق حذاءك مثال فسوف يقيم الدنيا ويقعدها عليك ألنك اهتمته بالسرقة املعيبة.

هناية اهلامش .58
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وأنا به زعيم .والزعم من الزعامة وليس من الزعم مبعنى القول األقرب إىل الكذب .والزعامة تعين
الكفالة أو الرئاسة.
أدخل يوسف نفسه يف القضية ليطمئن اإلخوة (الغرباء) بأن ليس هناك أية حماولة إليذائهم ولكنهم
فعال يف حالة غري صحية ألهنم يفقدون حكما مهما يؤثر يف شرف العمل لديهم .فقال هلم بعد أن أعلن
املسؤول احلكوم ي التابع له جائزة العثور على الضيعة ،بأنه يضمن اجلائزة من طرفه ليطمئنهم بصحة ادعاء
عماله.
واملسروق كما يبدو ليس شيئا مفيدا للعمال الذين قد ال يدخلون غرفة العزيز .وهناك احتمال
الفضول لدى بعض الغرباء أن يأخذ كل شيء غريب لديه دون أن يعرف قيمته وتبعاته .فتوجيه التهمة
ملثلهم ليس شاذا وال مهينا لو كانوا فعال فاقدين لصواع امللك.
يشعر احملقق بأن يوسف وعماله أبدوا حسن النية وبأهنم ال يرغبون يف شيء أكثر من استعادة
املفقود .مبعنى أهنم طلبوا من املتهمني مساعدهتم ولو مقابل املال.
بالطبع فإن يوسف يعرف بأن إخوانه غري م ستعدين لتقبل هتمة السرقة باعتبار أهنا جترح كرامتهم
ولذلك فهو بصدد إكمال مؤامرته ومكره من دون معرفة عماله .إنه كما سنعرف يقصد تأديب إخوانه لعله
يؤهلهم حلمل الرسالة.
شعر اإلخوة بالكثري من الضغط النفسي وبأن العزيز قد أذهلم وسلبهم عزهم حينما اهتمهم بالسرقة
ولو بطريقة هادئة.
ومن الواضح أن تعليمات يعقوب قد آتت أكلها فلم يصروا على أهنم غري سارقني بل سعوا إلثبات
أهنم ال ميكن أن يكونوا سارقني ملا رأى يوسف وأعواهنم منهم من حسن النية والوفاء بالوعد.
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رأوا بأن من اخلري هلم بأن يدعموا ادعاءهم باحللف باهلل تعاىل .كل ذلك إىل جانب اعتقادهم بأن
املفقود ليس يف أيديهم.
ولوال التغيري الذي أوجده يعقوب بتوفيق من ربه يف ضمائرهم ألحلوا بأهنم ليسوا سارقني ومل حيلفوا
ومل يسعوا إلثبات حسن النية.
إهنم يعرفون بأهنم قد يتعرضون للتفتيش ولكنهم يريدون أن يبقوا طيبني مساملني يف عيون العزيز
وأعوانه وال يريدون استفزازهم ضد أنفسهم .وواضح بأهنم سوف يستسلمون للتفتيش بدون مقاومة مع أنه
مهني هلم .فـ
س ِارقِينَ ﴿﴾73
قَالُواْ تَالِلِ لَقَ ْد َ
ع ِل ْمتُم َّما ِجئْنَا ِلنُ ْف ِ
ض َو َما ُكنَّا َ
س َد فِي األَ ْر ِ
التاء حرف قسم متضمن ملعنى التعجب كما يقول الزخمشري .وقد ذكره ابن هشام دون أن يرد
عليه فابن هشام يؤيده أيضا .وأظن بأهنما مصيبان كما أن العديد من أصحاب الصناعة يف النحو واللغة
يسندوهنما .و إضافة معنى التعجب إىل القسم سواء بلغة معلومة بينهم أو بإضافة حركة بدنية تدل على
التعجب؛ فأحتمل بأن اهلل تعاىل قد مجع تلك احلالة مع القول اللساني بذكر (تاهلل) بدال عن صيغ القسم
األخرى.
مقولة اإلخوة متثل نوعاً من التعامل السلمي الذي خيالف دأب بين إسرائيل.
ولعل من اخلطأ أن نظن بأن بين إسرائيل كانوا يف تلك احلالة يواجهون قوة قاهرة ال ميكن هلم مقاومتها
والتصدي هلا وليس هلم إال ذلك النوع من التجاوب مع التهمة املوجهة إليهم.
كان أسلوب تعامل العزيز الودي معهم حتى تلك اللحظة مثرياً للظن بأن ليس هناك استعمال شديد
للقوة .واحلقيقة أهنم قد تغريوا كثريا وأصبحوا يدركون بأن القوة والكرامة ليستا يف العائلة بل مها
مكتسبتان .بالطبع أن آثار الكرامة العائلية ال زالت شديدة عندهم كما سنعلم بعد قليل.
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فيكون مغزى رد اإلخوة هو :حنن نستغرب واهلل بأنكم توجهون االهتام إلينا بعد أن أدركتم بأننا
أثبتنا صدقنا معكم وأدركتم بأننا أتينا منري أهلنا مثل بقية الناس وبأننا ال نبغي أي فساد يف األرض.
إن الذي يريد الفساد ال ميكن أن يظهر أمام املسؤولني ويُعرّف نفسه هلم ويأتي إليهم بكل إخوانه.
ادعينا بأن لنا أخاً صغريا فأكرمتمونا بسهمه وطلبتم منا إحضاره ووعدناكم به وأوفينا بوعدنا مع صعوبة
إقناع أبينا العجوز .فأين حنن من هذه التهمة الغريبة اليت ال تناسب شأننا؟
لكن يوسف يعرف كل شيء وينوي أن ينفذ مهمته الكربى يف تأسيس أسرة قوية هي أسرة بين
إسرائيل املوعودة حبمل التوراة العظيم .إنه يدرك مسؤوليته يف إصالح إخوانه قبل كل شيء وقبل أن يرى
إخوانه اخلري واملال والكرامة يف مصر.
لقد مر هو بنفس احلالة حينما حتدث إىل صاحبيه يف السجن وها هم إخوانه يُظهرون نفس
الكرامة العائلية ناسني بأن الفضل كله هلل تعاىل وليس لألسر.
وسنرى قريبا بأن يوسف كان حمقا يف كيده .يريد يوسف أن حيطّ من غرور إخوانه واحداً واحداً
لعلهم يهتدون.
هو اآلن يف مفرتق خطري قد يؤدي إىل عدم جناح مكره حتى النهاية .إنه حيتاج فعال إىل هداية ربه
ليعلمه ماذا يقول فيأخ ذ أخاه أخذاً موجعاً لقلوهبم فتنكسر شوكتهم أمام أبيهم فيشعرون بالضعف احلقيقي
لديهم لعلهم يدركون بأن القوة هلل مجيعا.
علمه ربه بأن يقول اجلملة التالية فليس هلم آنذاك إال اجلواب الذي مسعه منهم .لقد حبذ يوسف
أال يقول بنفسه اجلملة التالية بل أشار إىل فتيانه احتماال فامتثلوا ألمره ،و..
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قَالُواْ َف َما َج َزآ ُؤ ُه ِإن كُنت ُ ْم كَا ِذ ِبينَ ﴿ ﴾74قَالُواْ َج َزآ ُؤ ُه َمن ُو ِج َد ِفي َر ْح ِل ِه فَ ُه َو َج َزا ُؤ ُه
َكذَ ِلكَ نَ ْج ِزي ال َّ
ظا ِل ِمينَ ﴿﴾75
قلنا بأن هتمة السرقة مشينة للذين يهتمون بعوائلهم بعكس هتمة الغصب والظلم العلين .لقد تأمل آباء
بين إسرائيل كثريا حينما احتمل الوزير املصري السرقة فيهم وكانوا على ثقة بأهنم مل ولن يقوموا مبثل هذا
العمل املعيب .ولذلك فإهنم وبكل قوة عينوا أكرب وأعتى جزاء ضد السارق كما يريده يوسف.
مل نسمع أبدا بأن يستعبد أحد السارق جزاء على سرقة بسيطة يأتي هبا أول مرة ،لكنهم أرادوا
إثبات براءهتم بكل قوة واطمئنان.
وأظن بأن مفعول الظلم احملتمل لديهم هو أسرهتم النقية وليس الذين سُرق منهم.
لقد تقبلوا أوال بأن وجود املسروق يف رحل الشخص دليل على حصول السرقة كما عينوا اجلزاء
األكرب له وهو املطلوب لدى يوسف ثانيا .ثم إهنم ال شعوريا تقبلوا التفتيش إذ ال ميكن التيقّن بعدم وجود
املسروق يف الرحل دونه .أما يوسف فهو ال يريد كشف السرقة ولكنه يريد تأديبهم وكسر كربيائهم االجوف
كما قلت.
ف َما كَانَ
فَ َب َدأَ ِبأ َ ْو ِع َيتِ ِه ْم قَ ْب َل ِوعَاء أَ ِخي ِه ث ُ َّم ا ْ
س َ
ستَ ْخ َر َج َها ِمن ِوعَاء أَ ِخي ِه َك َذ ِلكَ ِك ْدنَا ِليُو ُ
ت ِمن نَّشَاء َوفَ ْوقَ ك ُِل ذِي ِع ْل ٍم
ِين ا ْل َم ِل ِك إِالَّ أَن يَشَاء ّللاُ نَ ْرفَ ُع د ََر َجا ٍ
ِليَأْ ُخذَ أَ َخاهُ فِي د ِ
ع ِلي ٌم ﴿﴾76
َ
أبى يوسف أن يقوم عماله وفتيانه بتفتيش إخوانه كما يبدو فقام بنفسه بالعمل .بالطبع أن ذلك
يعطيهم نوعا من السلوان بأن الوزير قام بالتطلع إىل جيوب الرحال.
والوعاء برأيي هو جيب مضاف إىل الرحل ليضع املسافر فيه أمتعته الشخصية اليت حيتاجها يف
السفر.
مل ينج أحد منهم من التفتيش فتعرضوا مجيعا لإلذالل.
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مل ينبس األخ االصغر بكلمة دفاع واحدة ما أثار كوامنهم كثريا وأصبحوا ال يطيقونه ويتوقعون أمرا
يرحيهم من طيلة بال األخ الذي تقبل التهمة بكل سهولة.
ولعلهم ظنوا بأنه قد سرق فعال ولكنهم انزعجوا منه كثريا ألنه سبب اخلذالن ألسرة يعقوب.
كان الكيد فعال قويا ومل يكن ببال يوسف لوال مشيئة اهلل تعاىل .وأظن بأن اهلل تعاىل نسب الكيد
إىل مشيئته باعتبار أنه سبحانه مل خيالف قوانني الدولة اليت ال تسمح أبدا بأن يأخذوا أحدا مقابل سرقة
بسيطة ولكن اإلخوة قد حكموا عليه وتقبل هو احلكم دون جدال.
فالقضية سارت ضمن النظام العام باعتبار أن يوسف عاملهم مبا كتبوه على أنفسهم وليس باعتبار
القوانني احلكومية يف مثل هذه القضايا.59
ل قد قرر إخوته العقاب األليم ألخيهم الذي ثبتت عليه التهمة ومل يدافع عن نفسه ،فأضحى من حق
يوسف أن حيتفظ به عنده.
وأما املقطع األخري من اآلية فأظن بأن العليم املذكور بصيغة النكرة (فوق كل ذي علم عليم) هو اهلل
تعاىل باعتبار أنه سبحانه ميكنه التجاوب مع كل عبيده بالقدر الذي ينطوون عليه من علم ومعرفة وذكاء.

59

وأم ا ما نقرأه يف آخر اآلية من أنه سبحانه يرفع درجات من يشاء ،فهو باعتبار أن يوسف استعمل ذكاءه و عبقريته ومل يستلم وحيا

ولكنه استحق العناية فعلمه ربه .قال تعاىل يف سورة البقرة:
اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (.)257
إنه عز امسه يساعد املؤمنني املخلصني مجيعا ويعينهم على نيل أهدافهم اإلجيابية النبيلة .فلقد تعلم يوسف شيئا جديدا وهو أن ال يتشبث
دائما بالقوانني بل يسعى ألن يؤاخذ الناس مبا تعهدوا به فهو أكثر قبوال لديهم وأقل ثقال على قلوهبم ،على ما أظن.

هناية اهلامش .59
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فهو ليس كعلماء البشر الذين تنحصر قدراهتم التعليمية بل العلمية يف مستويات حمدودة فنرى أستاذ اجلامعة
عاجزا عن تدريس أ طفال احلضانة لوجود الفاصل الكبري بني أسلوبي التفكري لدى الطفل و لدى املتعلم
الذي حيظى بقدر كبري من املعرفة.
لكن اهلل تعاىل يساعد كل ذي شأن بقدر شأنه فهو ال يهتم بعلمه هو سبحانه و لكنه ينزل إىل
درجة املتعلم ليعطي ه احلكمة مبا ينسجم معه متاما .فهو عليم بكل حال وبكل شأن (جل جالله).
والذين ظنوا بأن املقصود هم العلماء غري اهلل تعاىل فأظن بأهنم مل يصيبوا .ذلك ألن اهلل تعاىل هو ذو علم
وليس فوقه عليم.60

 60لعل القارئ الكريم يتساءل ملاذا تغريت اإلشارة إىل اهلل تعاىل عدة مرات يف مجلة واحدة.
مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِالَّ أَن يَشَاء اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.
فاملشيئة األوىل منسوبة إىل اهلل تعاىل باعتبار أن تعليم العلم يدخل ضمن نظام املشيئة وهي متثل أهم قانون حيكم كل الكائنات املمكنة يف
الكون وال ميكن حتاشيه أبدا باعتبار تأثريه يف كل شيء.
ذلك ألن العلم ميثل انطباع الكلي يف الذهن حبيث تتقبله النفس وتعتربه حقيقة توصلت إليها بعد جهد وإال ال ميكن تصور القبول لدى النفس
العاقلة .ولن يتأتى ذلك باإلرادة ،فال ميكن أن نتصور بأن اهلل تعاىل وبلمحة عني علَّم يوسف علما جديدا .وليس ذلك لضعف يف القدوس عز
ا مسه ولكن الضعف فينا حنن البشر الذين نعيش مع الضعف دائما وأبدا حتى يف جنات النعيم؛ رزقنا اهلل تعاىل دخوهلا.
ولذلك فإنه سبحانه وضح لنا بأن املفهوم العلمي ليس من نوع العلم االبتكاري ولكنه تطوير للعلم املوجود لدى يوسف ،فقال عز مسه :نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء.
وأما املشيئة الثانية فهي ألن رفع الدرجات ال يتم إال بوجود استعداد كامل للمنعَم عليه ليتقبل ويتطبع هبا وإال مل تتم العملية لعدم تكامل العلة
املفعولية.
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لنعد إىل إخوان يوسف لنقرأ ما كان يدور يف خَلَدهم يف تلك اللحظات احلرجة.
أرجو من القارئ الفاضل حينما يقرأ هذه السورة اجمليدة أن ال ينسى احلقيقة األسرية لبين
إسرائيل .إهنم يسعون لتقوية األسرة وإظهاره ا فوق بقية األسر ليستظلوا هبا وينعموا باالنتساب إليها عاملني
بأن ليس ألحد غريهم أن يدخل يف هذا احلصن املتني واحملصور فيهم .فالدفاع عن األسرة لديهم هو أوىل
األولويات.
هؤالء هم آباء بين إسرائيل الذين رأوا بأن كرامة إسرائيل قد خُدشت وعليهم الدفاع عنها قبل أي
شيء آخر .بنو إسرائيل يسرقون! هذا شيء ال يُطاق.
ل و قيل بأهنم قتلوا ملا تأثروا كثريا فهم املتهمون بقتل أخيهم يف قرارة نفوس األسرة الكرمية دون
يعقوب ويوسف الذين يعرفان القصة بل يصنعاهنا.

وأما االنتقال من ضمري الغائب الذي يُشار به عادة إىل نظام األلوهية إىل ضمري املتكلم مع الغري يف اجلملة املذكورة فهو ألن اهلل تعاىل وحينما
يريد إحداث أمر قبل أوانه لضرورة فإنه يستعمل هذا الضمري إلثبات أن أسبا ب النعمة كانت متوفرة ولكنها مل تتكامل فمنَّ اهلل تعاىل على املنعم
عليه لسبب من األسباب بإحداث التغيري وعدم االنتظار حلني تكامل حيثيات املشيئة أو اإلرادة.
ولو ننظر إىل بداية سورة الفتح مثال سنجد نفس التعليل باعتبار أن حيثيات الفتح مل تتكامل ولكن هناك ضرورة أخرى ولعلها قرب وفاة
الرسول باعتبارات أخرى ال ميكن تأجيلها ،هذه احليثيات أكملها اهلل تعاىل بلطف خاص منه فسوف يقوم نظام األلوهلية باملغفرة الضرورية للرسول
وإكمال أسباب الفتح ودوافعه.
وأما العليم الذي يتضمن ضمري الغائب الذي يُستعمل عادة لبيان النظام األلوه ي فهو باعتبار أن الشأن شأن ألوهي لتبقى الكائنات كلها
خاضعة خضوعا حقيقيا هلل تعاىل .وهو ليس شأنا ربوبيا باعتبار أن التحديث ليس للتعليم والتطوير فحسب ولكنه لقبول األلوهية أو اخلضوع
املتكافئ مع النظام وليس اخلضوع القسري كما نراه يف الرتتيبات الدنيوية ،والعلم عند اهلل تعاىل .هناية اهلامش .60
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وقد اهتمهم يعقوب نفسه بفعل أمر مُعيب ،أثار الشعور بأهنم قتلوه لدى بقية أفراد األسرة ،ومل
يتمكنوا من رده ردا قويا مقنعا ،ولكن هتمة القتل دون هتمة السرقة لديهم .على أن قيام جمموعة كبرية بقتل
أخ صغري لديهم مشني فعال.
أسرع اإلخوة يف إثبات طهارة إسرائيل من أن ينجب أوالدا سارقني ليسوا يف مستوى األسرة الرفيعة
الكرمية ونسبوا الضعف املزري إىل زوجة أبيهم اليت تشاركه يف إجناب يوسف وأخيه .وإلثبات هذا احلكم
األمحق...
س َرقَ أَ ٌ
س ِه َولَ ْم يُ ْب ِد َها لَ ُه ْم قَا َل
ف فِي نَ ْف ِ
قَالُواْ إِن يَ ْ
خ لَّهُ ِمن قَ ْب ُل فَأ َ َ
س ِرقْ فَقَ ْد َ
س َّر َها يُو ُ
س ُ
أَنت ُ ْم ش ٌَّر َّمكَانًا َوّللاُ أَ ْعلَ ْم ِب َما تَ ِصفُونَ ﴿.﴾77
قلنا يف بدايات السورة يف وصف عودة اإلخوة من الصيد إىل أبيهم بدم كذب على قميص يوسف
بأن القميص كان ألخيه.
كان يوسف وباتفاق مع أبيه قد احتفظ بقميصه يف مهيانه للمستقبل ولبس قميص أخيه من أمه
حينما خرج مع إخوانه .وكان اإلخوة مهتمني مبؤامرهتم فلم ينتبهوا إىل أن أخاهم كان يرتدي قميص أخيه
وهو ما أشار يعقوب إليه وعلى اساسه اهتمهم بالكذب يف حكاية الذئب وأن أنفسهم سولت هلم أمرا.
هناك انقلب السحر عليهم فبدال من أن خيلو هلم وجه أبيهم فإنه ازداد اهتماما بأبنائه من غري أم
اإلخوة املتآمرين .فقصة سرقة يوسف لقميص أخيه كانت متثل جرحا كبريا يف قلوهبم وكانت ال تفارقهم
أبدا .فهي إىل جانب فضيحتهم أمام إسرائيل كانت متثل سرقة معيبة حصلت يف بيتهم ومل يتمكنوا من
اإلصرار عليها إلقناع األب بأهنم أفضل ممن أجنبته زوجة أبيهم.
ويبدو بأهنم كانوا يتداولون قصة السرقة هذه فيما بينهم دون بقية األسرة وكانوا يتأملون منها.
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من ناحية أخرى فإهنم أبدوا اهتماما بسمعة أسرهتم وكرامتها أمام املصريني وأمام العزيز بالذات .فكان
توجيه الته مة إليهم بسرقة شيء من غرفة من ساعدهم أمرا قاسيا جدا على قلوهبم وال يعرفون كيف
يواجهونه خاصة بعد ثبوت السرقة وسكوت أخيهم املتهم .فكانت أول مسألة هو أن يربئوا ساحتهم من
التهمة املشينة ولذلك نسبوا أسباب السرقة إىل األم محاية لكرامة األب العظيم إسرائيل الذي ميثل كل
الكرامة والشرف هلم ولكل بين إسرائيل.61

61

إذا أردنا أن نتعرف على بين إسرائيل بدقة فعلينا االنتباه إىل أهنم يف حني اهتمامهم الكبري باملال والثروة ،فإهنم كانوا أكثر متسكا باسم

إسرائيل .والقرآن الكريم يهدينا إىل هذه احلقيقة يف عدة موارد منها:
.1

أن الذي أسس كياهنم هو يوسف ولكنهم ال يهتمون كثريا به بل يتشرفون باالنتساب إىل يعقوب .وجند

اهتمامهم بداود وسليمان أكثر من يوسف .ولعلهما مل ينحدرا من يوسف بل من اإلخوة العصبة.
.2

تركوا حلم اجلمل وحرموه على أنفسهم ألن يعقوب كان يكره اجلمل .قال تعاىل يف سورة آل عمران:

كُلُّ الطَّ عَامِ كَانَ حِالًّ لِّبَنِي إِ ْسرَائِيلَ إِالَّ مَا حَرَّمَ إِ ْسرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ
صَادِقِنيَ ( )93فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (.)94
فاجلمل مل يكن حمرما يف التوراة األصلية اليت أنزلت فيما بعد وبقيت بني أيديهم آالف السنني حتى ضاعت فعال اليوم.
لكنهم إكراما ألبيهم إسرائيل غريوا تشريعهم وكذبوا على اهلل تعاىل.
.3

كان يعقوب خائفا عليهم من أن يرتكوا عبادة اهلل تعاىل ويعبدوه كما هو عليه كل األمم اليت عاشت بصحبة

الرسل الكرام تقريبا .قال تعاىل يف سورة البقرة:
أَمْ كُنتُمْ ُشهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِ ْسمَاعِيلَ
وَإِ ْسحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا ونَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (.)133
ولو نقرأ اآليات اليت تلتها فسنعرف بأن اهلل تعاىل ورسله املكرمون يدعوننا لالهتمام مبا أنزل على الرسل وليس بالرسل.
.4

قال سبحانه يف سورة اإلسراء:

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِ ْسرَائِيلَ أَالَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيالً ( )2ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا
َشكُورًا ( .)3فتشبثهم بالسامية مردود عند اهلل تعاىل باعتبار أن نوحا بنفسه كان عبدا هلل شاكرا له وحده فكيف
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يشكرون العبد ويرتكون الرب؟ وقد نبههم رهبم أال يتخذوا غري اهلل تعاىل وكيال ويرتكوا التمسك باألسرة والعائلة إال يف حدود
املتعارف املسموح.
.5

قال تعاىل يف سورة طه:

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ ال تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَال بِرَأْ ِسي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِ ْسرَائِيلَ ولَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (.)94
ومنها نعرف بأن هارون وهو عمود من أعمدة بين إسرائيل وعلى الرغم من نبوته فقد كان مهتما بتماسك األسرة
اإلسرائيلية ،هي مع األسف عادة إسرائيلية حتولت إىل ما يشبه الطبع الذي ال يفارقهم حتى بعد استالم الوحي .سالم اهلل
على هارون فليس يل إال أن أذكره باخلري ولكنه كان يُظهر حقائق قومه وليس حقيقة نفسه الطيبة اليت أخلصها اهلل تعاىل لينقل
رسالته دون أدنى ريب .فالتفريق بني بين إسرائيل ميثل كارثة للقوم وليس ألنبيائهم الكرام.
.6

وقال موسى لفرعون بعد أن ذكر له نعمته عليه يف تربيته وليدا كما جند احلكاية يف سورة الشعراء:

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوال إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِنيَ ( )16أَنْ أَرْ ِسلْ مَعَنَا بَنِي إِ ْسرَائِيلَ ( )17قَالَ ألَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ولَبِثْتَ فِينَا
مِنْ عُمُرِكَ ِسنِنيَ ( )18وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ( )19قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّنيَ ( )20فَفَرَرْتُ
مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْ َسلِنيَ ( )21وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِ ْسرَائِيلَ (.)22
فكان النيب اإلسرائيلي العظيم موسى عليه السالم متأملا من إذالل فرعون لبين إسرائيل .وأرجو االنتباه بأنه عليه السالم مل
يقل قومي وأهلي بل قال بين إسرائيل .وهذا يدل على ما إلسرائيل من احرتام كبري لدى ساللته حتى املرسلني منهم .بالطبع
أن اهتمام الرسول األمني موسى عليه السالم مل يتجاوز حدود التعارف ولكنه احرتام قليب متأصل يف كل بين إسرائيل ملا
ليعقوب من احرتام لدى الذرية بكاملها.
ولذلك فإني أقدم نصحي اخلالص للذين يتعاملون مع اإلسرائيليني أن يرتكوا احلديث عن بين إسرائيل وظلم بين إسرائيل وهو ليس صحيحا يف
الواقع .إن الذي يظلم الفلسطينيني كعرب هم أفراد ومجاعات من بين إسرائيل وليست األسرة الكبرية بكاملها .دعنا نضع اللوم على أفرادهم
وليس على إسرائيل .حنن جنهل مع األسف سبل املواجهة وقد ا ستفز العرب كل يهود األرض ضدهم وهو لصاحل إسرائيل وليس لصاحلهم .لقد
خسروا كثريا وظُلموا كثريا واألمل يعتصر قلب كل عربي وكل مسلم وكل إنسان أن يرى أطفاال ونساءا ورجاال يُداسون حتت أقدام شرذمة
طاغية من اليهود .أنا كبشر وكمسلم وكعربي ال أحتمل أن أمسع صراخ أطفال فلسطني وهم مظلومون ألننا ال نعرف كيف حنميهم وندافع عنهم.
فافتحوا عيونكم إخواني واقرأوا كتاب اهلل تعاىل وال تتجاوزوا حدودكم لريمحكم ويرمحنا ربنا الغفور ذو الرمحة.
وال ننس العودة إىل حكاية يوسف وموقفه مع إخوانه يف تلك اللحظة القاسية عليهم مجيعا .يوسف يعرف إخوانه متاما وقد مر هو بنفس
املسار النفسي .إنه هو أيضا مهتم بأبيه يعقوب ولكنه رسول علمه اهلل تعاىل أن ينظر إىل أبيه كأب ال أكثر ويُعيد الفضل واجملد والشرف كله إىل
اهلل تعاىل.
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تأمل يوسف كثريا من جهل إخوانه الذين يظنون بأن ليعقوب سرا يف شرف األسرة أكثر من تأمله يف
نيل اإلخوة اجلاهلني والناكرين طبعا لوالدته الفاضلة.
ومما ال شك فيه أن أخاه الصغري كان يشاركه يف األمل ولكنه ساكت -كما وعد أخاه -وناظر إىل األمور
فقط .ليس ليوسف أي بد إال أن يستمر يف احلفاظ على السر كامال يف قلبه الشريف الذي ضاق عليه
ك ثريا من مقولة إخوانه .وقوله يف آخر اآلية ال ميثل كالما مسموعا صدر منه بل كان حمصورا يف مهساته
القلبية برأيي.62

وسنرى يوسف يف حقيقته الطيبة الشريفة والنظيفة حينما نسعى لوصف حالته مع ربه بعد أن مجع سبحانه بينه وبني أهله مجيعا يف مصر
وبعد أن أكمل يوسف رسالته الكربى يف تأسيس بين إسرائيل.

هناية اهلامش .61

 62أود أن أحلل مغزى كالم يوسف داخل نفسه :أنتم شر مكانا واهلل أعلم مبا تصفون.
كان يوسف على علم بأن سرقته لقميص أخيه ال ميثل جرمية بل هو سعي إلكمال الرسالة على أحسن وجه وإلخبار األب بسالمته
وانتصاره حينما يقدر اهلل تعاىل ذلك .فهي سرقة لكنها ليست سرقة حمرمة .و لعل األب هو املالك احلقيقي للقميص وقد مسح ليوسف بذلك.
ثم إن حصول مثل هذه القضايا يف البيوت ليس عيبا وال يعترب سرقة بل هو لصاحل األسرة أحيانا كما يف تلك القصة.
لكنه يريد أن يَصُفَّ مع إخوانه فيقول دعنا نفرتض بأنين سرقت قميص أخي ولكين سرقته ألتقي شركم أنتم الذين أردمت قتلي و إبعادي عن
منزيل وأهلي ووطين .فأنا سرقت قميص أخي مضطرا وأنتم تآمرمت علي جملرد الكربياء واألنفة ودون أن حيق لكم ذلك .ما ذنيب أنا الطفل
الصغري لو أحبين أبي؟ حتى مع وصفكم فأنتم شر مكانا واهلل يعلم بأنكم تعلمون سالمة أخيكم يوسف ولكنكم تسرون ضده العداء خلبث
باطنكم وليس حلق لكم أو قصور مين .فاملكان هنا يعين الظرف املوصوف كائنا ما كان وال يعين املنزلة واملقام .واهلل العامل.
ثم إن يوسف بعبقريته قرأ ما حصل بعده من مقولة إخوانه .عرف بأهنم فعال لطخوا قميصه بدم كذب ثم ذهبوا إىل أبيهم به متذرعني مبقتله
بأنياب الذئب ،كما احتمله أبوهم حينما قال هلم :إني أخاف أن يأكله الذئب .وعرف بأن تغيري القميص كان مفيدا وبأهنم مل ينتبهوا وها هو
يقرأ ما يف ضمائرهم من كالمهم.
ونعرف من هذا بأن األسرة أخفت القصة عن األخ الصغري رأفة به ،وإال لكان هو القائل ليوسف حينما اختلى به يف مكتبه .يوسف اآلن
يلعب دور املعلم الكبري فهو خيفي كل شيء عنهم كما يُخفيه عن أخيه احتماالً.
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شعروا بأنه ممتعض من مقولتهم ولعلهم ظنوا بأنه يُكذِّهبم ويرى بأن اإلخوة يسعون لدرء شبهة السرقة
عن اجملموعة باختالق قضايا قدمية وبأن ينسبوا أسباب السرقة إىل كون أخيهم من أم أخرى.
ومبا أهنم قد تغريوا فعال وصاروا يطرقون أبوابا متعددة فإهنم غريوا مسار الدفاع وتوجهوا إىل
يوسف و..
قَالُواْ يَا أَيُّ َها ا ْلعَ ِز ُ
سنِينَ
يز إِنَّ لَهُ أَبًا َ
يرا فَ ُخ ْذ أَ َح َدنَا َمكَانَهُ إِنَّا نَ َراكَ ِمنَ ا ْل ُم ْح ِ
ش ْي ًخا َك ِب ً
﴿﴾78
ميكننا بكل سهولة مالحظة االسرتحام الشديد يف حلن قوهلم .فقد خاطبوه باللقب السامي وهو
العزيز .وواضح بأن العزيز هو لقب وزاري ألصحاب الرفعة يف مصر الفراعنة وكان زوج معلمته اليت راودته
عن نفسه حيمل نفس اللقب.
ونادوه بـ"يا أيها" وهي نوع نداء استعمل فيه اهلاء بعد الوصلة "أي" للتنبيه على أنه هو املقصود.
مثل هذا النداء يُطلق للتحذير مثل حتذيرات اهلل تعاىل يف القرآن للناس ولألفراد أو لالستغاثة بأن املنادى هو
القادر على أن يساعد.
فصيغة ندائهم تدل على أهنم طلبوا منه طلبا بكل خضوع واحرتام وبأهنم يأملون منه االستجابة.
ولذلك ذكروا له السبب العاطفي يف استغاثتهم وهو كرب سن أبيه .ثم رأوا بأن اجلود بالنفس يف مثل هذا
املورد دليل واضح على صدقهم وصالحهم.
هذه قدرة غريبة أن يكشف أخ بعد عقود سرا قدميا لدى إخوانه بصورة مفاجئة ويتمكن من االحتفاظ به يف قلبه .فألمهية القصة اليت
تؤكد على لياقة يوسف للمهمة الكربى ذكره ا اهلل تعاىل لنا بأن يوسف كان قويا حبيث يتمكن من السيطرة على نفسه يف أحرج املناسبات.
فالعظماء خيتارهم اهلل تعاىل للمسائل الكربى.
بالتأكيد أن نظرة يوسف إىل إخوانه قد أوحت إليهم بعض الشيء عن استيائه مما بدا منهم ولكنهم مل يتمكنوا أبدا من قراءة خَلَد أخيهم
الذي مل يتعرفوا عليه بعد .هناية اهلامش .62
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ومل يكتفوا بذلك بل أعقبوه بإضافة صفة اإلحسان إليه .كأهنم يقولون له بأنك لو تأخذ أحدنا
مكانه وتستفيد من إمكاناته وقدراته فأنت احملسن ولسنا حنن ،بل حنن الذين مسنا إحسانك.
و قد ذكروا إحسانه بلفظ احلال ليقولوا له بأن هذا اإلحسان أكرب بكثري يف عيوهنم مما أكرمهم به
من قبل .كان ميكن أن يقولوا له بأهنم رأوه حمسنا فطمعوا فيه ولكنهم مل يفعلوا لبيان أمهية هذا العمل.
بالطبع أهنم كانوا منتبهني بأن أيا منهم ال ميكن أن حيل حمل املتهم ألنه أصغر منهم بكثري واملطلوب يف
الفتيان الصغر وليس الكرب .إن عمر العمل لدى األحداث أكرب وإهنم أكثر قدرة على التغري ليتناسبوا مع
شؤون األسياد ويتعلموا خالهلم وآداهبم.
وهذا هو الذي يوجه توصيف املعاوضة باإلحسان وبأنه إحسان لكل اإلخوة مبن فيهم الذي
سيحل حمله يف خدمة العزيز .هذا التغيري هو مما جَدَّ يف أخالقهم بعد نصائح يعقوب.
ولعل يوسف قد انتبه إىل أن شيخ بين إسرائيل قد فعل فعلة يف إخوانه ألنه رأى بأن التغيري اخلُلقي
أكثر بكثري من ضغوط الزمان ومن قرعة الفقر واحلاجة اليت أملت هبم.
انتبه يوسف بأهنم اآلن يعرفون من أين تُؤكل الكتف فيفكرون ويتعقلون ثم يتكلمون ويُخاطبون.
هذا يعين بأهنم ش عروا بأن ليس كل ما يتحدثون به صحيحا وليس كل املوارد متشاهبة وال يكفي االعتزاز
بالعائلة واألسرة والكرامة وما شابه ذلك من ترهات متفشية يف أذهان اجلاهلني الذين ميثلون أكثر أهل
األرض.

منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

299

يوسف أيها الصديق

انتبه يوسف بأن إخوانه بدأوا يشعرون بأن الناس يقيِّمون كل فرد بقدر أهليته وعلمه وأدبه وليس
بادعاءاته وختيالته .ولذلك يسعون اآلن لتقييم حدود كل فرد يف القضية فيعطوا القوي حقه من النعوت
ليستدروا رمحته وإال فسوف لن يبلغوا اهلدف.63
مل يفكر اإلخوة يف إجياد خمرج إهلي لطلبهم ليقفلوا كل األبواب على يوسف .لكن يوسف الذي
يتحلى بذكاء وقاد عرف كيف يُسكت أمة تؤمن باهلل تعاىل بأن يتخلى عن الظلم ويعترب أخذ أحدهم
ظلما .ولذلك ألقمهم حجرا وأراهم بشاعة خطإهم يف جوابه القوي هلم.
عنَا ِعن َدهُ إِنَّآ إِذًا لَّ َ
ظا ِل ُمونَ ﴿﴾79
قَا َل َمعَاذَ ّللاِ أَن نَّأْ ُخذَ إِالَّ َمن َو َج ْدنَا َمتَا َ
بالطبع أن اهلل تعاىل خيتصر الكالم باعتبار القرآن وأمهيته ليحافظ سبحانه على إعجاز كالمه
العظيم.
لكن يوسف قد قال هلم مجلة أطول بكثري مما نقرأه يف القرآن كما أحتمل.
إن ال سر يف الظلم املذكور يف اآلية هو الظلم على الذين هم وراء كل فرد منهم .إهنم كبار
ومتزوجون وقد ذكروا و سجلوا قوائم بأفراد أسرهم ،فأخذُهم ميثل ظلماً على أزواجهم وأوالدهم الذين
سيُحرمون منهم.
هناك احتمال كبري بأن األخ االصغر مل يكن متزوجا أو كان له عيال أقل من بقية إخوانه وهو الذي
ظلمهم حسب الظاهر باإلقدام على السرقة فما ذنب أهل أخيه الذي سيحل حمله؟

63

هذا الذي يفقده اإلسرائيليون اليوم مع األسف كما يفقده العرب أيضا ولذلك فكل منهم يغين على لياله اليت ماتت وأصبحت نسيجا

خياليا ال أكثر .مع احرتامي للذين ننتمي إليهم مجيعا ولكنهم ميتون ال حراك فيهم وال قوة والقوة كلها هلل تعاىل الذي ميلكنا مجيعا ويديرنا مجيعا
وحنتاج إليه وحده.
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هذا الذي يستعيذ منه يوسف إىل اهلل تعاىل وليس جمرد أخذ شخص رضي بأن يتربع ليحل حمل
شخص آخر ويقدم له ما بوسعه من خدمة كعبد لديه.
مل يُشر يوسف يف جوابه إىل إثم أخيه فإمثه ال يستدعي أن يُؤخذ عبدا ولكنه أشار إىل أن من حقه
أن يأخذ من وجد متاعه عنده.
ثم إنه حتدث بصيغة املتكلم مع الغري فقال نأخذ ومل يقل آخذ ليقول هلم بأن العقد الذي أبرمتموه
قبل قليل معنا هو عقد مع مؤسسة وليس مع فرد حتى يُمكنه التربع بالتنازل عن حقه.
والواقع أهنم أبرموا العقد عمليا مع املوظف ولكن يوسف وصل يف النهاية ليضمن هلم اجلائزة لو أهنم
أعادوا املفقود من تلقاء أنفسهم.
ليس ليوسف موقف قانوني أو شرعي قوي سوى ما اتفقوا عليه ويريد أن يربئ ذمته دون أن يفقد
صفة اإلحسان الذي متثل به يف قلوب إخوانه الذين ال زالوا يف غفلة عنه.
وبعد أن فتح آباء بين إسرائيل قلوهبم للغري وأصغوا إىل الباقني ومل يكتفوا مبا لديهم وختلصوا من
بعض عقدهم بدأوا يشعرون بأن احلياة معقدة وليست بالبساطة اليت عاشوا عليها يوم جهلهم.
فحينما فتحوا قلوهبم شعروا فعال بأن جهلهم أكثر من علمهم كما شعروا بأن اإلميان باحلقيقة ليس
حكرا عليهم .هذا هو عزيز مصر يؤمن باهلل العظيم ويستعيذ منه ويسعى ألن يكون عادال حمقا غري ظامل
ألحد .ثم إنه حيب اإلحسان ولكن ليس على حساب مبادئه.
ظن اإلخوة قبل قليل بأن الوزير املصري مهتم بنفسه وفخور بطيبه وإذا هبم يرونه أكثر اهتماما
بالنظام وحبقوق اآلخرين وأكثر التزاما حبقوق املؤسسة اليت يعمل فيها.
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شعر اإلخوة فعال بأن احملاوالت غري جمدية وبأهنم أمام مسؤول حيب النظام ويضع إرضاء ربه
نصب عينيه وال يهتم بنفسه وال يصغى للمديح.
أحسوا فعال بأن العزيز إنسان غريب يساعد الناس طلبا ملرضاة اهلل تعاىل وليس إلرضاء مشاعره
وأحاسيسه ملساعدة مَن دونه .إنه إنسان طيب وقد توافقت مباديه اليت يؤمن هبا مع النظام العام ومع
تعليمات السماء.
لقد أخطأوا من البداية فعليهم أن يقبلوا مبا حكموه على أنفسهم .كان عليهم أن حيتملوا سرقة
أحدهم فال يتربعوا بأنفسهم مقابل سرقة بسيطة.
كان ميكنهم أن يقولوا لو كنا سارقني فإننا نقبل حكم القضاء املصري فكان أرحم عليهم مما جنوه
على أنفسهم بأيديهم.
وأحتمل أن اهلل تعاىل يصف هذه احلقائق اليت توصل إليها اإلخوة ببيانه الكريم:
ع َل ْيكُم َّم ْوثِقًا
صواْ نَ ِجيًّا قَا َل َك ِبي ُرهُ ْم أَلَ ْم تَ ْعلَ ُمواْ أَ َّن أَبَا ُك ْم قَ ْد أَ َخذَ َ
سواْ ِم ْنهُ َخلَ ُ
فَلَ َّما ا ْ
ستَ ْيأ َ ُ
ف فَلَ ْن أَ ْب َر َ
ح األَ ْر َ
ِمنَ ِ
س َ
ّللا َو ِمن قَ ْب ُل َما فَ َّرطت ُ ْم فِي يُو ُ
ض َحتَّ َى َيأْذَنَ ِلي أَ ِبي أَ ْو َي ْح ُك َم ّللاُ
ِلي َوهُ َو َخ ْي ُر ا ْل َحا ِك ِمينَ ﴿﴾80
كانت نتيجة املناقشة بينهم وبني العزيز أن استيأسوا من عودة أخيهم معهم .وحتى نتعرف على
املوقف بالضبط فلنحقق يف معاني الكلمات الثالثة األوىل وهي يأس وخلص وجني.
اليأس كما قال الراغب تعين انتفاء الطمع .ولعل انتهاء الطمع أكثر انطباقا مع االستيئاس ال مع
اليأس اجملرد .هذه الصيغة مل ترد يف غري سورة يوسف من القرآن .تلك السورة اليت ضمت  4تكرارات
ملادة اليأس من أصل  13مرة مكررة يف كل القرآن.
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واليأس يف أصله يعين االقتناع بعدم جدوى احملاوالت ،وهو قريب من القنوط الذي يعين انقطاع
األمل كلية.
فلعل الفرق بني اليأس و االستيئاس هو أن اليأس ميثل حالة نفسية حمضة حتصل لإلنسان سواء
سعى أو مل يسع وال يلزم أن يكون اليائس فعال طامعا يف امليؤوس منه مثل يأس الكفار من اآلخرة .ومثله
يأس إ خوان يوسف من أن يروا يوسف يف مصر بعد أن أمرهم أبوهم بأن يبحثوا عنه وعن أخيه يف تلك
الديار.
لكنك إذا سعيت ثم قطعت األمل فكأنك كنت تسعى لبلوغ هدف ومل يكن سعيك يف املسار
الصحيح فأخذت النتيجة العكسية .وقد وردت صيغة االستفعال هذه فقط يف سورة يوسف وملرتني ال
غري .والثانية يف آخر السورة حول استيآ س الرسل بعد بذل اجلهد .وأما قول بعض املفسرين وبالتبع بعض
علماء اللغة بأن اليأس يف اآلية  31من سورة الرعد يعين العلم فهو غري صحيح برأيي .بل املقصود أن يقطع
املؤمنون األمل يف أن يهدي اهلل تعاىل من ال يستحق .ذلك ألنه يناقض نظام املشيئة الصارم والعلم عند اهلل
تعاىل.
والكلمة الثانية خلص تعين صفى الشوائب .قال الراغب:
اخلالص كالصايف إال أن اخلالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه ،والصايف قد يقال ملا ال شوب فيه،
ويقال :خلصته فخلص ،ولذلك قال الشاعر:
وضاقت خطة فخلصت منها

خالص اخلمر من نسج الفِدام

أظن بأن الراغب أصاب يف فهم املعنى الدقيق للكلمة وأتى بشعر املتنيب كشاهد على حتقيقه يف
الكلمة العربية .يهمين معرفة أن العرب شاع عندهم استعمال كلمة خلص لإلنسان مبعنى السعي يف تصفية
قلب أو بدن والتوصل إىل أمر قد يُزيل منه أو منهم ما مل يرغبوا فيه .فلو قصد املتنيب أنه سعى لإلصالح بني
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خصمني مثالً ثم انتهى إىل أمر جاز له أن يقول :خلصت من خطيت .ولو أراد التخلص من مرض فسعى
وسأل األطباء ثم انتهى إىل عالج جاز له أن يستعمل نفس الكلمة ليوضح لنا نتيجة فحوصاته بعد التخلص
من الزوائد غري املطلوبة .والفدام مجع الفدم مبعنى الدم.
وأما الكلمة األخرية جنى فيقول الراغب ايضا:
أصل النجاء :االنفصال من الشيء ،ومنه :جنا فالن من فالن وأجنيته وجنيته.
إىل أن يقول:
والنجوة والنجاة :املكان املرتفع املنفصل بارتفا عههه ع مهها ،و لههه ،وق يههل :ههي لكو نههه نا ،يهها مههن ال سههيل،
وجنيته :تركته بنجوة ،وعلى هذا{ :فاليوم ننجيك ببدنك{ [يونس ]92/وجنوت قشر الشجرة ،و،لد
الشاة ،والشرتاكهما يف ذلك قال الشاعر:
فقلت اجنوا عنها جنا اجللد إنه

سريضيكما منها سنام وغاربه

انتهى كالم الراغب.
فإذا فهمنا معاني الكلمات املستعملة يف القرآن لبيان احلالة اليت وقع فيها اإلخوة سنفهم قبوهلم باألمر
الواقع وتركهم أخاهم عبداً خيدم العزيز وعودهتم إىل أبيهم خائبني .فهم ملا اقتنعوا بعدم جدوى املناقشة مع
العزيز استنتجوا ضرورة االنفصال عن أخيهم.
خلصوا يعين توصلوا إىل نتيجة بعد نفاد احملاوالت.
فاحملاوالت متثل السعي إلزالة الشوائب والشوائب هي اليت حتول دون العودة إىل ما كانوا عليه قبل
قليل حمتضنني ألخيهم .والنجاة تعين االنفصال عن األخ الذي استيأسوا من إمكانية مساعدته وختليصه من
الورطة اليت وقع فيها.
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نسي اإلخوة القحط واجلوع والفقر وعادوا إىل أنفسهم بأهنم ظلموا أباهم من قبل ومل يقبل األب
ادعاءهم حينما كانوا مذنبني.
ثم هم اآلن أمام مصيبة أخرى خارجة عن إرادهتم بل سعوا بكل ما أوتوا من عزمية وذكاء ليكونوا
صادقني ولكنهم مل يفلحوا والنتيجة بالنسبة لألب العجوز واحدة .إنه سيفقد ابنا آخر.
فكر اإلخوة بأن األب مل يصدقهم آنذاك إنه سوف يكذهبم اليوم أيضا .وإذا نقلوا القصة بالكامل
فسوف يقول هلم األب :أمل أقل لكم ال تدخلوا من باب واحد ،فلماذا مل تفكروا يف إمكانية حصول هذا األمر
من بينكم وتتقبلوا التهمة بصورة عامة وتفتشوا رحالكم وتعيدوا الصواع ألصحابه بدال من االستهتار والرتفع
واالستنكار وأنتم ال تعلمون شيئا عما يفعله كل فرد منكم .إهنم طالبوكم بإعادة متاعهم مقابل هدية لكم
فلماذا التعنت؟
كا ن اإلخوة متأثرين جدا باحلالة اجلديدة اليت سعى إليها يعقوب ولذلك مل يفكروا باالنتصار ألخيهم
وأبيهم والتشبث مبا يقوم به احلمقى من املكر واخلداع.
على املرء أن يقبل الواقع فهو أسهل عليه وأشفق من السعي يف هدف ال ميلك مقوماته مثل الذين
يقومون بأبشع الوسائل اليت يرفضها الوجدان وترفضها األديان السماوية.
موقف يفر املرء فيه من أخيه .جاء اآلن دور األخ األكرب الذي منعهم من قتل يوسف ولكنه قبِل
بأن يضعوه حتت تصرف العابرين ليأخذوه معهم بضاعة يستفيدون منه .إنه مل يأثم يف يوسف ولكنه أثم يف
أبيه .جنى يوسف بسعيه حسب الظاهر ولكنه مل يفكر يف األب العجوز الذي حيملون إليه خرب مقتل ابنه
كذباً .كان شريكا إلخوانه ولكن ليس شريكا بالكامل.
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هذا األخ اآلن يف موقف مشابه ملواقف يوم القيامة يريد أن يستفيد من أية قشة طالبا تطهري نفسه
من بعض اإلثم.
إنه قادر اآلن على عدم مواجهة والده واالستماع إليه وهو يرفض قوهلم ويقول:
بل سولت لكم أنفسكم أمرا .إهنم مجيعا استيأسوا من إمكانية تقديم أي مساعدة ألخيهم
الصغري ولكنه يفكر يف نفسه لينجو من عتاب األب القاسي.
وحتى نتصور املوقف جيدا دعنا نضيف إىل ذلك بأنه أب وله زوجة وأوالد وهم متلهفون لرؤيته
بينهم وخاصة حينما يرون بقية إخوانه عائدين إىل بيوهتم .لقد نسي األخ كل شيء إال نفسَه .قال إلخوانه
بأن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من اهلل تعاىل كما أخذ علي موثقا أيضا .ولكين مل أشارككم يف الظلم على
يوسف وأنتم الذين تآمرمت ضده من قبل.
فأنا خمتلف عنكم ومن حقي أن أبتعد عن وجه أبي حلظة عرض احلادث املؤمل عليه.
فتأكيده بأن إسرائيل أبوهم دون مشاركته معهم هو إسرائيل يف حال الغضب وليس إسرائيل
الطبيعي العادي الذي هو أبوهم وأبوه.
يذكرهم أخوهم بأن أبانا مل يأخذ منا موثقا من اهلل تعاىل حينما أرسل يوسف معنا ولكنه فعل ذلك
حينما أخذنا أخا يوسف األصغر ألنكم فرطتم يف يوسف وأنا مل أكن شريكا معكم فلماذا أرى املوقف املؤمل
معكم؟ اذهبوا لوحدكم وواجهوا مصريكم دوني.
سوف يرى األب بأننا ال حنرتم حتى مواثيقنا مع ربنا فأبعدوني عن هذه التهمة.
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إنين أحرتم املواثيق وال أحب الظلم ومل أفكر يوما يف التخلص من يوسف كما فعلتم .إنكم صادقون
يف أخي يوسف من أمه ولكنكم بدوني أمثتم يف يوسف فمن حقي وحدي أن أبقى بعيدا عن املواجهة مع
األب.
ولو أنين أخطأت اليوم كما أخطأمت ولكن املصيبة هي مصيبة يوسف اليت سوف تتجدد عند أبينا.
لقد أخطأت آنذاك أنين أخفيت عن أبي حقيقة األمر ألجلكم وسوف تنكشف الكثري من املسائل
ألبينا بل علينا أن نكشف له املسائل حتى ال نزداد إمثا.
إنكم ال ترضون بذلك فاذهبوا لوحدكم وأنا أنتظر إذن أبي .إنين أحتاج إىل إذنه ليعلم بأنين مل أكن
مذنبا معكم.
حنن أخطأنا بأننا أعطيناه املواثيق أال نرتك أخانا إال إذا أحيط بنا ،وقد تركناه دون أن يُحاط بنا.
كنا قادرين على أن ننجو من هتمة السرقة ولكن أبت نفوسنا املتكربة ذلك.
فأنا لن أترك هذه األرض اليت هبا أخي حتى يأذن يل أبي ألنين خمطئ .ثم إننا مجيعا أخطأنا حينما
قلنا للعزيز بأن له أخا سرق من قبل وهذا يعين بأنه ليس أجنبيا عن السرقة ولعل هذا الذي منع أخانا عن
أن يدافع عن نفسه .فنحن مل ندافع عنه كما وعدنا أبانا بل دافعنا عن كرامتنا دونه.
ولو أن أبي مل ير يل حقا فلم يعف عن حقه يف ذميت ومل يأذن يل فسأنتظر حكم اهلل تعاىل الذي ال
ميكن أن يرتك أمرا دون أن حيكم فيه وهو خري يل من كل حاكم .إنه أرحم الرامحني وخري احلاكمني فآمل من
ربي أن جيد يل حال ألمتكن من العودة إىل أهلي عندكم وجبواركم.
ودعاؤه هو أن حيكم اهلل تعاىل لصاحله وليس ضده مبا يُرضي األب الذي أخذ عليه املواثيق.
ولذلك قال متمنيا ربه :أن حيكم اهلل يل.
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يبدو يل بأن اإلخوة العشرة مجيعا مل ينتبهوا إىل أن غياب أكربهم غري مربر .مل ينتبهوا إىل أهنم ال
شعوريا سوف يعطون أباهم مادة أخرى ليشك فيهم ويتهمهم باملكر.
وما نقرؤه يف اآليتني التاليتني يدل على أن األكرب أراد أن يساعد إخوانه ويعلمهم اخلطاب املناسب
ألبيهم لكنه نسي فعال بأن غيابه من بينهم ملفت لالنتباه.
لقد تعلموا الكثري ولكنهم ال زالوا جيهلون حصافة أبيهم وقدرته العقلية الكبرية.
إن األخ الصغري وإخوانه يسعون كثريا التباع وعظ األب العتيد ولكن اجلهل متفش فيهم.
كان جلوء األخ األكرب إىل اهلل تعاىل مجيال جدا ودليال على رشده العتقاده بأن الذي يفيده بقوة هو
اهلل تعاىل وليس هو أبوهم يعقوب.
هذا دليل آخر على أنه يف صدد البحث عن خمارج متفرقة لقضيته وبأنه غري مصر على
املستمسكات القَبَلية الغبية.
قال إلخوانه وهو يعلمهم:
ب
ش ِه ْدنَا ِإالَّ ِب َما َ
س َرقَ َو َما َ
ار ِجعُواْ ِإلَى أَ ِبي ُك ْم فَقُولُواْ َيا أَ َبانَا ِإنَّ ا ْب َنكَ َ
ْ
ع ِل ْمنَا َو َما ُكنَّا ِل ْلغَ ْي ِ
صا ِدقُونَ
سأ َ ِل ا ْلقَ ْريَةَ الَّ ِتي ُكنَّا فِي َها َوا ْل ِع ْي َر الَّتِي أَ ْقبَ ْلنَا فِي َها َوإِنَّا لَ َ
َحافِ ِظينَ ﴿َ ﴾81وا ْ
﴿﴾82
ارجعوا إىل أبيكم يعين ال حتكموا بشيء وعودوا إىل أبيكم بكل صدق واعرضوا عليه املسألة
هكذا .وبقوله (أبيكم) أخرج نفسه من املأزق وأكد بأنه غري مذنب.
ومبا أن األمر بالرجوع ال يعين العودة بأبداهنم بل كما قلت بنفوسهم إليه ليساعدهم دون أن حيكموا
بشيء ولذلك استعمل الفاء بقوله :فقولوا .ومل يقل :وقولوا.
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هذا أيضا دليل آخر على أهنم يلِجون أبوابا متعددة حلل مشكلتهم وال يكتفون بفهمهم الشخصي مما
يهدينا إىل أهنم فعال قد تغريوا وأصبحوا يسعون للمزيد من العلم وأصبحوا يتقبلون غريهم وأصبحوا يثقون
بأن كل إنسان حيمل علما وعقلية ميكن أن يفيد هبما غريه.
فكيفية الرجوع إىل األب هو أن خياطبوه أوال بأنه أبوهم ليتم االستمالة الفكرية واستعداد املتعلم
ليسمع من املعلم.
ثم إنه أدرك بأن إعادة املسألة إىل األم هو اهتام غري صحيح لألم أوال وقد أضرهم دون أن ينفعهم
ثانيا  .عليهم اإلذعان بأن ابن يعقوب ميكن أن يسرق أيضا فيشملهم مجيعا.
لقد أصبحوا أكثر واقعية فهم اآلن يتأثرون باحمليط ويتعلمون من أخطائهم ويسعون لعدم تكرار
اخلطأ.
ولو كانوا ك ما كانوا من قبل لقالوا :إن ابن فالنة (أم يوسف) سرق .وحنن مل نره يسرق حتى مننعه
ولكن الوزير أثبت لنا بأنه سرق حينما أخرج السقاية من رحله الشخصي ومل يستنكر أخونا ومل يسع للدفاع
عن نفسه فعلمنا بأنه سرق وشهدنا عليه ألننا ما دافعنا عن عمله إذ ال جمال لذلك.
ثم إننا وعدنا بأن حنافظ عليه ولكننا كيف حنفظه يف الغيب .إنه دخل على يوسف قبلنا وخرج
منه ومل نكن معه لنحفظه ومننعه من مد اليد للتحف املوجودة يف غرفة العزيز.
و قال املرحوم الزخمشري بأهنم قالوا (ما علمنا أنه سيسرق حني أعطيناك املوثق) وهو كالم مجيل.
وقد ظن الكثريون بأن احلفظ للغيب يعين العلم بالغيب ،ساحمهم اهلل تعاىل و إياي.
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ثم أمرهم أخوهم الكبري بأن يقرتحوا على أبيهم أن يسأل التجار الذين كانوا يف صدر القافلة اليت
التحقوا هبا كما يسأل مالكي السيارات الناقلة .64إهنم رأوا كل احلادث وميكنهم أن مينحوا يعقوب مزيدا من
االطمئنان بأن أوالده غري مقصرين يف هذه القصة بالذات.
عاد إخوان يوسف إىل أبيهم خائبني وقد فقدوا أخاهم الصغري ومل يصاحبهم أخوهم الكبري .يبدو
بأهنم نفذوا تعليمات األخ الكبري كما هي ولكنهم مجيعا نسوا بأهنم أمام عبقريني فذين مها أبوهم إسرائيل
وأخوهم يوسف.
كانوا جيهلون بأهنم بريد ينقل الرسائل بني األب واالبن وأن يعقوب سوف يكشف شيئا آخر حينما
خياطبونه حسبما نصحهم كبريهم.

64

القرية يف العربية تعين املكان الذي حيييه أصحاب الثروات باعتبار قدرهتم على التجمع واالستضافة .ولذلك تُطلق كثرياً على أصحاب

القرية وعيوهنا.
ويف القرآن نرى كثريا من هذا النوع من االستعمال وهذا ما نفسر به تعذيب القرية أو إميان القرية وما شاهبهما.
وحنن ال ندري أين كان يسكن يعقوب وأوالده ولكننا نعلم بأن القرية تعين كبار أهل القرية الذين يتمكنون من حتريك القوافل التجارية
ويستعدون حلمايتها من اللصوص والطامعني.
وأما القول بأ هنم قالوا له اسأل أهل مصر فهو تعليق مبا يشبه احملال .كيف يتمكن يعقوب ماليا من إرسال شخص يتحقق من املوضوع ،ومن
يرسل غري أوالده؟
والواقع برأيي أهنم طلبوا من أبيهم أن يسأل أهل القرية اليت حركت القافلة من بلدهم وليس أهل القرية املصرية .ولذلك فضلوه على العري ألن
يعقوب يعرفهم ويعيش بينهم أو جبوارهم .ثم إهنم أضافوا العري وهم الذين يسريون اجلمال حتى ال يظن يعقوب بأن هناك جماملة ما بني أوالده
وبني جتار قريتهم.
خدم العري عادة ما يكونون دون مستوى املسافرين أو هكذا يتصرفون فال ميكن تصور جماملة بينهم وبني أبناء يعقوب .والعلم عند اهلل
تعاىل.

هناية اهلامش .64
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استمع يعقوب إىل أوالده وقال احتماال :لو كانت القضية كما قلتم فلماذا بقي أخوكم الكبري؟.
أنتم مل تذنبوا وقد أحيط بكم فعال فلم تنقضوا ميثاقكم ومل تكن بأيديكم حيلة .كان على أخيكم
الكبري أن يصاحبكم يف رحلة العودة فما الذي حدا به أن يبقى بعيدا عنا يف مصر؟ إذن هناك أمر آخر
ختفونه عين وال تريدون اإلفصاح به.
ثم كرر يعقوب نفس اجلملة اليت قاهلا هلم حينما أتوه بدم كذب إلثبات زعمهم مبقتل يوسف بأنياب
الذئب:
سى ّللاُ أَن َيأْ ِت َي ِني ِب ِه ْم َج ِمي ًعا ِإنَّهُ ُه َو
ص ْب ٌر َج ِمي ٌل َ
س ُك ْم أَ ْم ًرا َف َ
ع َ
َقا َل َب ْل َ
س َّو َلتْ َل ُك ْم أَنفُ ُ
ع ْينَاهُ ِمنَ ا ْل ُح ْز ِن
ف َوا ْبيَضَّتْ َ
سفَى َ
ا ْلعَ ِلي ُم ا ْل َح ِكي ُم ﴿َ ﴾83وتَ َولَّى َ
ع ْن ُه ْم َوقَا َل يَا أَ َ
س َ
علَى يُو ُ
فَ ُه َو ك َِظي ٌم ﴿.﴾84
استلم إسرائيل رسالة يوسف من إخوانه الذين ال يعلمون ما يفعلون.
يوسف يقول ألبيه :ال زال إخواني متمسكني بالكذب وال زالوا خيفون قصتهم معي .هؤالء ليسوا
أهال ألن يكونوا آباء بين إسرائيل قبل أن يكتمل إصالحهم .عليك بأن متارس عليهم املزيد من الضغط لعلهم
يهتدوا ويعودوا عن غيّهم.
احتفظت بأخي الصغري عندي لتعلم بأنين ابنك يوسف وبأنين مكرم يف مصر .أمتنى أن يكون يف
عودهتم خائبني بدون أخيهم هذه املرة ،دافعا هلم للعودة إىل اهلل تعاىل والتمسك بالصدق معك ليغفر هلم
رهبم وليساعدهم على مهمتهم الكربى يف تربية آباء بين إسرائيل املوعودين باستالم الوحي.
عرف يعقوب بأهنم حتدثوا عن أمر مريب مما حفز يوسف ليبقى يف تنكره معهم لعلهم يهتدون.
شعر يعقوب بأهنم قد تغريوا قليال ولذلك بقي أخوهم ومل حيضر خجال .وعرف أيضا بأن األخ
األكرب مل يشاركهم يف املؤامرة الكربى ضد أخيهم يوسف ولذلك بعثهم وحدهم ليواجهوا مصريهم معه.
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ولذلك كرر قولته هلم هذه املرة بدون أخيهم الكبري ليعلمهم بأنه يعرف بأهنم كانوا يف مؤامرة ضد
يوسف وبأن الذين سولت هلم أنفسهم هم هؤالء بدون أخيهم الكبري.
قال هلم بأنكم متآمرون منذ قضية يوسف وال زلتم .وليس يل إال الصرب اجلميل .والصرب اجلميل
هنا هو الصرب املصا حب للرجاء من اهلل تعاىل أن يعيد له أبناءه الثالثة .لقد تقبل يعقوب اآلن بأن األخ
األكرب أقل ذنبا من بقية اإلخوة وبأن اهلل تعاىل يريد بعلمه أن يهدي أبناءه فيصيبهم بالبالء ومتنى من ربه أن
يعاجل مرض أبنائه حبكمته فأبوهم أعجز من أن يقدم هلم عالجا حقيقيا.
لقد أ بلغ أوالده بأنه يعتقد بأن يوسف يف مصر وهو حي ،أبلغهم وهم يسعون إلثبات أن يوسف
ميت وليس حيا.
ضاقت الدنيا عليهم مرة أخرى ومل يعرفوا كيف يقنعوا أباهم بأن يوسف ميت حتى ال يتهمهم
بالتآمر أوال وحتى يبلغوا هدفهم األساسي القديم يف أن خيلو هلم وجه أبيهم ثانيا.
ضا قت عليهم الدنيا مبا رحبت ألنه اآلن يتهمهم بأهنم ال زالوا متآمرين ويعزو غياب أخويهم اآلخرين
إىل متسكهم بأسلوهبم القديم يف الكذب.
هذه صفة موجودة لدى بعض الناس ومنهم الكثري من اليهود أهنم يبنون قصورا من األكاذيب
ويسعون لتثبيتها بكل إمكاناهتم وذكائهم وال ميكن مواجهتهم إال بالكشف عن املؤامرة و إفضاحهم.
إنه أمر صعب ولكن ال ميكن أن تواجه بين إسرائيل بدون أن تستعمل عقلك ودهاءك إىل أبعد
احلدود.
ولنكمل املسرية لنرى كيف توفق يوسف لكسر غرور إخوانه بالكامل .كل ذلك بالتعاون مع أبيهم
إسرائيل وبتوفيق وتأييد من اجلبار العظيم جل جالله.
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أعرض عنهم أبوهم يعقوب ليقول هلم بأنه غري مقتنع وغري مرتاح ملا يقولون .أعرض عنهم ليقول هلم:
إنكم ختفون عين أمرا وال ميكن أن أقبل بأقل من أن تفصحوا عن احلقيقة بالكامل قبل فوات األوان وقبل أن
يفضحكم اهلل تعاىل.
ولذلك قال وهو يعرض عنهم بوجهه :يا أسفى على يوسف .ويعين بقوله أن ختاذهلم يف االعرتاف
باحلقيقة سوف يزيد من آالم يوسف وشقائه يف معاجلة إخوانه كما يزيد من آالمه هو يف فراق يوسف.
وال سيما وهو يعلم اآلن مكان يوسف ويعلم بأن اللقاء به منوط بانتهاء اختبار أوالده الذين جنوا
على أهلهم .وال أستبعد بأنه عليه السالم أراد بذكر كلمة يوسف أن يؤكد هلم علمه بكذهبم لعله يساعدهم
على العودة إىل أنفسهم وترك الكذب واملراوغة استدرارا لرمحة اهلل تعاىل على كل األسرة العظيمة شأنا.
وما أن تذكر يوسف مرة أخرى حتى اسودت الدنيا يف وجهه فهو يرى يوسف بعقله وال يبصره
بعينه والسبب هم أوالده وليس الغرباء أو األعداء.
توالت األحزان على يعقوب الذي يصرب على ظلم أوالده ألوالده وال يرى خمرجا هلذه املصيبة إال
بأن يعودوا إىل رشدهم قبل أن تظهر احلقائق أمامهم ويروا زيف الكذبة الكربى اليت حاكوها وما زالوا
يصرون عليها.
ولوال صرب ه وصرب يوسف حتى حيكم اهلل تعاىل خلسرت األسرة الكرمية وعد رهبا بأهنم مل يستوفوا
شروط االصطفاء.65

65

ولنعرف بأن كل اصطفاءات اهلل تعاىل يف الدنيا مرهونة باستيفاء الشروط .أال ترون بأنه سبحانه اصطفى موسى ليكون نبيا فهل صار

نبيا قبل أن يؤدي اختباراته وينجح فيها ولوالها مل تتم له النبوة قطعا؟ .ومثله عيسى.
أمل نقرأ عن آدم بأن اهلل تعاىل اصطفاه وعهد إليه ولكنه نسي فلم جيد اهلل له عزما ومل يفز بالنبوة؟.
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استمر يعقوب يف الصرب والكظم فابيضت عيناه من احلزن.
إنه ال يبكي وال يذرف الدموع ولكن قلبه الشريف يقطر دما بدل الدموع فتتأثر جوارحه األخرى
بسبب شدة صربه على األذى.
وابيضاض العينني هنا ليس ابيضاضا فيزيائيا كما تراءى لكل من قرأت عنه من مشاهري
التفسري.66

اهلل تعاىل يصطفي املدركني على أساس القوة اليت لديهم ولكن ت كميل النعمة منوط بتجاوهبم الصحيح مع دعوة رهبم وتسليمهم الكامل
ألوامره ومواعظه الكرمية .إن اهلل تعاىل عادل ال يظلم أحدا فال يُعطي من ال يستحق أيضا حتى ال يكون ظاملا لغريه.

هناية اهلامش .65

 66إن الضغط العصيب على العني الناتج من تأثر النفس باألحزان ال ميكن أن حيول لون العينني إىل األبيض كما هو معلوم ملتخصصي العيون.
وأما املاء األبيض ( )Cataractفإنه يؤدي إىل العمى الفعلي ،و واضح أن يعقوب مل يفقد بصره .وأما ظن البعض بأن إرسال يوسف قميصه
أعاد إليه بصره فهو خاطئ برأيي .سأشرح املوضوع يف مكانه بإذن اهلل تعاىل .إذن فما هو معنى ابيضت عيناه؟
دعنا نتعرف على معنى األبيض يف اللغة العربية بداية .األبيض هو السمح يف الواقع كما يقول أبو طالب يف وصف ابن أخيه رسول اهلل عليه
السالم:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

مثال اليتامى عصمة لألرامل

وحينما يستعملون الكلمة يف مقابل األسود فقد تعين األبيض كما تستعمل اليوم وقد تعين وهو الغالب ،ما يقابل الداكن.
وقوله تعاىل يف موسى النيب أن خيرج يده من جيبه فتنقلب بيضاء فهو ال يعين البياض املعروف بيننا اليوم قطعا .أراد موسى بذلك ان يُري
فرعون بأن ما يراه من حركة غريبة يف العصا فهي من موسى وليس من العصا.
فرأى فرعون يد موسى مشعة .ذلك ألن موسى محل الطاقة اإلهلية يف طور سيناء ليتمكن من القيام باملعجزات اليت ظهرت منه عليه
السالم .ومل يقم بذلك العمل يوم املباراة .ذلك ألن الثعبان قام بالتهام كل ما جاء هبا السحرة فلم حيتج إلثبات الوجود النوري أو الطاقوي يف كيانه
الشخصي ،والعلم عند اهلل تعاىل.
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واخليط األبيض إشارة إىل الفتحة يف عرض األفق املتأثرة قبل بقية األفق بانعكاس نور الشمس اآلتي من طبقة األوزون ،فهو ليس بالبياض
املعروف بيننا بل هو بياض الضوء القليل .وقد قالوا للشمس بيضاء باعتبار إشعاعاهتا .والليايل الثالث املقمرة يف منتصف الشهر تسمى
بالليايل البيض باعتبار الظهور اجللي لنور القمر وليس باعتبار اللون املعروف بيننا.
ومن الصعب أن جند يف القرآن الكريم كلمة األبيض مبعنى األبيض املعروف بيننا .حتى آية سورة فاطر اليت تتحدث عن ألوان اجلبال فهي ال
تقصد اللون األبيض كما أظن.
املوضوع األساسي يف تلك اآلي ة واليت بعدها ،هي بيان أمهية األلوان يف الطبيعة ومعانيها .هناك يعرب اهلل تعاىل عن علماء األلوان بالعلماء
وهم الفيزيائيون بظين وليس الذين عرّفوا أنفسهم برجال الدين أو بالعلماء .فهم دون شك أقل علما من الفيزيائيني .والذي عرف أمهية األلوان
فقد عرف جانبا من قِدَم اهلل تعاىل وليس الذين يكررون لنا كلمات السلف الذين هم أقل منا علما.
فاألبيض هناك يف مقابل األمحر ومها معا يف مقابل األسود .حتى األسود هناك ورد تفسرياً للغربيب وليس األسود املعروف بينننا إن دققنا
يف املوضوع؛ والعلم عند اجلبار جل جالله.
ونرى بأن قدماء ا لعرب كانوا يتحاشون تسمية الوجوه البيضاء للجواري فعال بالبيضاء ويعوضون عنها باحلمراء .لقد ظن الكثريون بأن
األمحر يعين األبيض ،ولعله غري صحيح فأحتمل أهنم قصدوا نفي السماحة عن تلك الوجوه فاستعملوا لونا حيبذونه لبيان بياض تلك الوجوه
والعلم ليس عندي ألنين لست ضليعا باللغة ولكنين أسعى.
واستعملوا األبيض للحنطة وهي ليست بيضاء بتعبرينا احلديث وكذلك قالوا البيضاء للربص .يروي رواة االحاديث أن قال علي بن أبي
ت َك ِ
ك ه
ضاءَ ََل ِمعَةً ََل تُ َوا ِر َيها الْعِ َم َامةُ .فدعا على رسوله إىل طلحة والزبري بالربص إن كان
اَّللُ ِِبَا بَيْ َ
ض َربَ َ
اذابً فَ َ
طالب ألنس بن مالك :إِ ْن ُكنْ َ

كاذبا.

بالطبع أنين شخصيا أرفض تلك القصة املشار إليها يف هنج البالغة ألهنا تنطوي على اإلخبار بالغيب ولكن العرب كانوا يستعملون األبيض
مبعنى األبرص بدليل أن الشريف الرضي مل يرفضه هلذا السبب يف هنج البالغة وهو عامل من أساطني األدب العربي دون شك.
وقد يكون السبب يف هذا االستعمال هو أن الربص يُبقي أثرا أمحرا على اجللد .هذا يعين بأن استعمال األمحر مبعنى ما نعنيه اليوم باألبيض
وكذلك العكس كان شائعا بني سلفنا.
فلو أن املفسرين الكرام فسروا اآلية الكرمية بأ ن بياض لون العني حتول إىل امحرار لكان أصح .وأنا أظن بأن املعنى أبعد من هذا أيضا.
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فابيضت عيناه تعين بأن عينيه قد ال تريان ما هو مرغوب لدى يعقوب صاحب تلكما العينني.
اسودت الدنيا يف عينيه فابيضت عيناه عن الدنيا .إنه يريد أن يرى يوسف ال غري .إن رؤيته البنه ختلصه
من الشرود الذهين الذي ابتلي به إثر االنتظار الطويل واحلزن الشديد.
وكلما نقل له أبناؤه أخبار يوسف ازداد شوقا إليه .إنه عليه السالم عرف دون شك بعد أول
زيارة ألبنائه العشرة له بأن الذي رأوه هو يوسف وليس غريه.
وهو بعبقريته كان يقرأ علم يوسف وما انطوى عليه من دراية كبرية يف سين الفراق.
لقد تعب يوسف يف تربية نفسه ليتعلم تأويل األحاديث لدى املصريني فيتمكن من إبالغ رسالة
السماء إليهم بلغتهم وكأنه واحد منهم حسب سنة اهلل تعاىل يف إرسال الرسل.
كل ذلك يزيد من شوق األب العجوز الذي هو بنفسه نيب عظيم لريى هذا االبن العليم .والذي يزيد
عناءه أن أبناءه اآلخرين بعيدون جدا وال زالوا يبتعدون عن يوسف يف ذكائه وعلمه وأدبه وإميانه اخلالص
برب العاملني جل جالله.

إن حقيقة معنى األبيض لدى العربي فيما مضى كانت اخللو من الشوائب واأللوان وقد استعملوها يف مقابل األسود باعتبار أن األسود تعين
اإلضافة غري املرغوبة ولو نسبيا.
فالوجه األسود يع ين الوجه الذي سوده صاحبه مبا هو غري مرغوب فيه لدى غريه أو لدى العامة أو لدى اهلل تعاىل .وبيَّضه يعين أزال عنه
تلك اإلضافة غري املطلوبة .وليس املقصود من األسود اللون األسود كما عليه األبيض أيضا .وقد استعملومها يف األلوان بالطبع باعتبار خلو
اللغة من كلمة أخرى.
وال ننس بأن اللون أو الصبغ األبيض جديد وليس قدميا فأنا أحتمل أن األصل ليس لأللوان .وقد تكون اإلضافة مرغوبة مثل األرض
املزروعة اليت تسود حني الزراعة ،فإذا أزيل أو ذبل الزرع قيل بأهنا ابيضت .باعتبار أهنا قد خسرت إضافة مرغوبة لغريها .إهنا كأرض قد
ختلصت ولكن ذلك غري مطلوب لنا حنن البشر وللحيوانات اليت تستفيد من النبات.

هناية اهلامش .66
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إنه مثل العطشان الوهلان الذي يبحث عن املاء فيقدم له أهله اخلل األبيض جرعة تلو جرعة وال
ميدونه بقليل من املاء املعني .فابيضت ال تعين االبيضاض الفيزيائي بل تعين خلو العني مما حيلو هلا من
مرئيات.
وال بأس بأن يعرف القارئ الكريم بأن اإلنسان يستمتع بالنظر بالعينني باعتبار أن اهلل تعاىل حددمها
لنرى اجلوانب ا ملضيئة يف املرئيات .لكننا لو ننظر إىل الكائنات بالعني النفسية فسوف نراها حبقيقتها دون
البصر بالعينني.
أال ترون بأن اهلل تعاىل حيشر بعض الكافرين عميانا يوم القيامة مبعنى فاقدي البصر ثم يُحضرهم مع
غريهم يف احملكمة الكربى للمحاكمة األخرية أمام الديان العظيم جل جالله؟.
أليس هذا ظلما بأن حيشر بعض املتهمني عميانا وبعضهم مبصرين؟ والواقع أنه سبحانه يوقف
هناك كل األعضاء الفيزيائية ويتم التعامل معهم عن طريق النفوس اليت ال تُطلق أصواتا بل هتمس فقط.
هناك سوف يرى اجلميع كل شيء رؤية نفسية حقيقية .فالكافرون حرموا من التمتع بالعني ومل
يُحرموا من الرؤية يف احلقيقة .والعلم عند اهلل تعاىل.
وقبل أن ننتقل إىل املقطع اآلخر من هذا املوقف ال يفوتنا أن نعرف السبب يف توسل يعقوب بعلم
اهلل تعاىل وحكمته يف دعائه ومتنيه لعودة أبنائه الثالثة.
انتبه يعقوب بأن اهلل تعاىل يريد أن مييز ب ني اآلمثني احلقيقيني الذين ميلكون قلوبا مريضة من أبنائه وبني
الذين حيملون قلوبا طيبة منهم ففعل ما فعل بعلمه وحكمته وفصلهم يف حكاية عودة اإلخوة بدون إخواهنم
الثالثة.
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إنه سبحانه يريد أن يصب يعقوب جام غضبه على الذين أجرموا فعال وينجي الذين مل يدنسوا
أنفسهم مبعصية اهلل تعاىل.
أراد يعقوب أن يدعو ربه ليعيد أبناءه إليه ولكن بعد تطهري الباقني فلم يتوسل برمحة اهلل تعاىل اليت
متس كل الكائنات بل توسل بعلمه وحكمته ليطلب من ربه معاجلة القضية فيعيد إليه الغائبني بعد أن يقلع
اخلبث من قلوب اآلمثني.
إنه يعلم بأنه جيهل الطريقة الصحيحة ،ويعلم بأن اهلل تعاىل كامل العلم بكل شيء فهو يبث شكواه
إىل ربه وال يريد منه سبحانه أن يبادل عواطفه جتاه أوالده بالرمحة بل يبادهلا بالعلم واحلكمة ،لئال ختسر
األسرة الكرمية ما وعدها رهبا ،والعلم عند خالقنا العزيز.
بقي التسعة اآلمثون مصرين على كذبتهم الكربى و..
ف َحتَّى تَكُونَ َح َرضًا أَ ْو تَكُونَ ِمنَ ا ْل َها ِل ِكينَ ﴿﴾85
س َ
قَالُواْ تَاهلل تَ ْفتَ ُؤاْ تَ ْذك ُُر يُو ُ
قالوا ذلك ألبيهم النيب يعقوب وجها لوجه .وهم يعلمون بأنه يعلم من اهلل ما ال يعلمون ألنه يستقبل
الوحي السماوي.
قالوا ذلك وهم أهل بيت شيخ األنبياء إبراهيم حسب التعبري الشائع بيننا حنن املسلمني .حيث
أهنم ينفصلون عن إبراهيم بأبوين فقط وكالمها نبيان.
قالوه متعجبني باعتبار أهنم حلفوا باهلل تعاىل مستعملني التاء اليت تدل على التعجب بظين.
وقد سعى املفسرون أن يعرفوا السبب يف قوهلم تفتأ بدون عالمة النفي فلم يهتدوا كما يبدو.
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ولذلك قالوا وقال معهم أئمة النحو بأن تفتأ تعين ال تفتأ ،فلماذا مل يذكر اهلل تعاىل "ما" كما هو شائع
وهو يريد لكتابه أن يكون واضحا مبينا؟ هناك دون شك فرق بينهما وهناك معنى قصده العليم احلكيم
حينما فسر لنا مقولة اإلخوة اإلسرائيليني.
وقد أمجع املفسرون وكذلك علماء اللغة والنحو تقريبا بأن تفتأ هنا تعين ال تفتأ وبأن عالمة النفي منوية
مع الفعل .67

67

إن مجال القرآن العظيم يكمن يف سيطرة املنزل العظيم على كل استعماالت الكلمات العربية وانتخابه الكلمات والتصريفات املناسبة

إلعطاء املعنى الذي يريده بالكامل وبدقة متناهية  ،فال داعي له أن حيذف عالمة النفي يف هذه اآلية الكرمية .والغريب أن دليل كل الذين قرأت
هلم من النحاة يف احتمال نية النفي هو هذه اآلية ويأتي بعضهم بشعر عربي آخر باعتبار تفسري مشهور للشعر وكانوا يف غنى عن ذلك التفسري.
فتبقى حجتهم هذه اآلية ،فكأهنم وضعوا قاعد ة حنوية هلذه اآلية أو لقصور فهمهم يف إدراك املقصود مع احرتامي وإكرامي هلم مجيعا ،رضي
اهلل عنهم وعنا وغفر هلم ولنا.
ولنستمع إىل ابن عقيل الذي ميثل الواقع النحوي يف عصره ليفسر لنا معنى ما فتئ وهي من أخوات زال حيث يقول يف شرحه على ألفية ابن
مالك هكذا :ومعىن زال وأخواهتا مالزمة اخلرب املخرب عنه على حسب ما يقتضيه احلال حنو ما زال زيد ضاحكا وما زال عمرو أزرق
العينني ومعىن دام بقي واستمر.
فإخوان يوسف ال يريدون القول بأن أباهم مستمر يف ذكر يوسف وكأنه ربه ولكنهم يريدون القول بأن أباهم سوف يصري عرضة للتحريض
القاصر أو للهالك كلما ذكر يوسف.
وعلينا أن نتصور احلال بكل عناية لنعرف املقصود من استعماهلم لكلمة فسرها احلكيم العليم بـ "تفتأ" موجبة ال منفية.
نعرف من حلن السورة الكرمية وكذلك من آخر مواجهة ليعقوب من قبل غري الذكور من أهل بيته احتماال بأن يعقوب كان يذكر يوسف أحيانا
ليقول هلم بأنه ال زال جازما بأن يوسف حي وسيعود إليهم وليذكر أوالده بأنه الزال مؤمنا بأهنم كذبوا عليه خمتلقني قصة الذئب الربيء من
افرتاس أخيهم الصغري .هذا ما نقرأه يف اآليتني التاليتني من نفس السورة:
ولَمَّا فَصَلَتِ الْعِريُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي َألَجِدُ رِيحَ يُو ُسفَ لَوْالَ أَن تُفَنِّدُونِ ( )94قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَالَلِكَ الْقَدِيمِ (.)95
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واحلرض :يعين بأنه يصري أذنا لكل من يُلقي إليه كالما غري دقيق فيفقد مصداقيته بني الناس باعتبار
أنه يستمع ويقبل كل ما قيل له دون تفكري.
وعلى ذلك فإننا نستعمل كلمة التحريض املشتقة منها لبيان معنى التشجيع ومنح القوة املعنوية.

هذه هي رسالة األنبياء أن يسعوا إلصالح أهليهم ومن حوهلم دون أن يكرروا األلفاظ اليت تزعجهم .فيعقوب قال هلم مرة بأهنم كذبوا عليه
بل سولت هلم أنفسهم أمرا ،ولكنه يكرر نفس املوضوع ببيان رأيه بأن يوسف ال زال حيا لعلهم يتورعوا.
واهتمام القرآن هبذا املوقف الذي خصص له عدة آيات من هذه القصة الطويلة اليت اختصر الكثري من مواقفها هو ألهنا آخر حماولة من
إسرائيل لتصحيح مسار بين إسرائيل قبل أن ينكشف األمر ويظهر للجميع كذب أوالده.
هذه آخر فرصة ليتورعوا ويثبتوا ألسرهتم بأهنم عازمون على ترك الكذب ولكنهم مل يتورعوا بالطبع .فالكذب ميثل الوسيلة املهمة لبين
إسرائيل الذين يكذبون بكل عناية ثم يصرون عليه حتى تنكشف أمورهم أو تبقى الفرية املختلَقة سيدة املوقف.
والذي حصل يف ذلك اليوم بأن يعقوب تأسف فعال على يوسف الذي احتمل الويالت حتى وصل إىل ما وصل إليه ثم هو ال زال حيتمل
الغصص ليهدي إخوانه الذين ظلموه وأبويه ،لعلهم يعودوا إىل اهلل تعاىل ويرتكوا اإلثم والعدوان والكذب.
مل يذكر يعقوب اسم يوسف ألوالده بقصد تكرار ت كذيبه إياهم كما يبدو ولكن األوالد ظنوا بأن أباهم يفعل ذلك ليقول هلم مرة أخرى بأهنم
كذابون باعتبار حكايتهم مع يوسف.
إهنم كانوا صادقني يف قصة أخيهم الصغري ولو أهنم أخطأوا يف تصرفاهتم حتى استبقاه العزيز مستندا إىل قرارهم هم وليس إىل نظام
فرعون.
إذن يريد اإل خوة أن يقولوا ألبيهم بأنه خاطئ يف تكرار اسم شخص مات فعال وهم قد رأوه مفرتسا وعادوا بقميصه ملطخا بدمه.
ال يريدون أن حيلفوا على قضية حصلت حتى يستعملوا كلمة ال تفتأ بل يريدون بيان حقيقة أن تذكري أبيهم إياهم بتفنيده الدعائهم يضر
باألب نفسه وبسمعته يف األسرة واجملتمع.

هناية اهلامش .67
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ففعل تفتأ ليس فعال ناقصا بل قصدوا معناه الكامل فهو ال حيتاج إىل خرب كما يف األفعال الناقصة.
وحنن نستعمل األفعال الناقصة عادة لبيان اخلرب وال نستعملها لبيان احلقائق اليت سوف حتصل وخاصة يف
أفعال ما زال وأخواهتا.
وقد قالوا بعدها :حتى تكون ومل يقولوا :فأنت ،أو حتى مل يقولوا :فتكون .فمعنى قوهلم :نتعجب
واهلل من أنك تصر على ذكر يوسف لتطفئ غضبك فسيتعاطاك اجلاهلون بالتحليالت اخلاطئة فتقبل منهم أو
هتلك يف ضاللك.
و مقصدهم أن يقولوا له :أترك ذكر يوسف وأرح نفسك من التفكري فيه فهو ميت وعليك أن تتقبل
احلقيقة وتنساه متاما.
حنن أبناؤك وحنن حنبك ونس اعدك واألسرة كلها يف خدمتك فحافظ على رصانتك ورباطة
جأشك وال تفرط يف ريادتك ألسرة عريقة ومهمة ورثتها وال زلت تسودها .وبتعبري أكثر دقة :ال تصرين
عرضة لكالم الناس الذين يقولون ما يشاؤون بال علم وال دليل حتى ال يستهني بك اجلاهلون.
لكن وسيلتهم لنقل رسالتهم إىل أبيهم هو أن يعاتبوه بأنه ال زال يذكرهم برأيه واهتامه إياهم يف فعل
مل يفعلوه بقوهلم :إنك تطفئ غضبك من غياب ابنك بأن تنهرنا وتزجرنا.
ثم أرادوا بأن ينصحوا أباهم ليرتك زجرهم بأن وصفوا عمله بأنه ضالل يفسح اجملال للجاهلني أن
يستغلوا ضعفه فيسطروا له األساطري وبأنه يهلك نفسه يف خضم هذه التصورات واألحالم اخلاطئة.
فيكون معنى اآلية بدقة بعد إعادة ما اختصره ربنا إىل متنها هكذا :قسما باهلل ،نتعجب من أنك
تطفئ غليل غضبك فينا مبا تقوله.
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إن تذكريك لنا بقصة يوسف اليت اندرست وتقبلت األسرة والناس بأنه مقتول جتعلك عرضة
الست ماع أحاديث املتحدثني عن غري علم أو هتلك نفسك بتذكرينا بشيء ليس لنا وال لك يد فيه ولسنا
قادرين على إعادة يوسف املقتول إليك .ميكنك أن تقرأ اآلية هكذا بغرض فهم القصة" :قالوا تاهلل تذكر
يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من اهلالكني ،و تاهلل تفتأ ضدنا لتطفئ نار وجدك ليوسف" .بناء على
هذا الفهم لآلية ،قال هلم يعقوب بأهنم خمطئون يف حكمهم عليه وبأنه ال يريد تذكريهم بقصة يوسف بل
يطلب أمرا من ربه ألنه يعلم ما ال يعلمون .فالتفت اليهم و..
ّللا َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ ﴿﴾86
قَا َل ِإنَّ َما أَ ْ
ّللا َوأَ ْعلَ ُم ِمنَ ِ
شكُو َب ِثي َو ُح ْز ِني ِإلَى ِ
البث يف أصل معناه يعين التفريق والنشر .وإني أظن بأن البث هنا والذي أمجع املفسرون على أنه
يعين احلزن والغم ،أظن بأن املعنى الدقيق هو أن يتفرق املرء يف فكره وخياله فيصاب مبا نعرب عنه اليوم
بالشرود الذهين أو ما ميكن أن نسميه الذُهان وال أقصد به املرض النفسي املعروف وإمنا حالة الشرود
والشعور باإلحباط واحلزن.
فكان يعقوب يفكر يف يوسف ،أين هو من مصر إن كان تفرسه صحيحا ،ويف أي حال هو وكيف
وصل إىل هناك؟ متى تنتهي املأساة مع أوالده الذين يصرون على ضالهلم وال يرتكون غيهم وتآمرهم عليه
وعلى يوسف؟
هذا التشتت الفكري يُعبَّر عنه بالبث والعلم عند اهلل تعاىل.
وأما احلزن فهو واضح للجميع بأنه حزين على فراق يوسف ألنه كان يعتقد بأنه حي يُرزق.
وأما قوله هلم بأنه يعلم من اهلل ما ال يعلمون فهو ال زال غري واضح املقصود ملن كان يسمع منه تلك
اجلملة.
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إنه ال يسمح لنفسه أن يفصح عما يعرفه عن رسالة يوسف اليت استيقن هبا حينما ذكر يوسف
قصة املنام له .ومن الطبيعي أن يشعر أوالده هذه املرة بأن األب ليس فقط مصرا على أن يوسف حي بل
يصر على أن يوسف وأخوه موجودان يف مصر.68
لقد فجر يعقوب موضوعا خطريا وجديدا أمام أبنائه هذه املرة فلم يكتف بالقول أنه يعلم من اهلل ما
ال يعلمون دون اإلفصاح الكامل بل أضاف إليه هذه املرة ما يلي:

68

هناك إشكال علمي على يعقوب بأنه لو كان صادقا يف قوله بأنه يشكو بثه وحزنه إىل اهلل ال إىل غريه فلماذا يتفوه به أمام أوالده؟

إنه نيب يعلم بأن اهلل تعاىل يسمع أصوات القلوب وليس من األدب أن يتجاهر بالشكوى أمامه بل كمال األدب أن يسر مع ربه يف قلبه دون
اجلهر من القول.
والواقع أنه يقوم بعملني منويني يف آن واحد .إنه يريد أن يهدي أبناءه ليقولوا له احلقيقة فريتاحوا غدا من مساءلة رب العاملني أمام احملكمة
الكربى كما أنه يريد أن يشكو بثه وحزنه إىل ربه.
فلحن قوله يدل على أنه يقصد أ مرا مرتبطا باألوالد يف جتاهره بقوله يا أسفى على يوسف .لكن هذا القصد خريٌ بنية نشر اهلدى بني
األوالد وليس بنية التشفي كما تراءى لألبناء أنفسهم.
فهو حينما قال إمنا أشكو ،أراد أن حيصر املشتكى إليه يف اهلل تعاىل ومل يرد أن حيصر قوله يف بيان الشكوى .إنه تفوه بكالم يدعو به أبناءه
لالنتهاء من كتمان احلقيقة وإغالق باب الكذب الذي طال أمده.
فالشكوى إىل اهلل تعاىل فعال ولكن اجلهر هبا بغرض الدعوة إىل اهلدى .مثاله مثال املرأة اليت ذهبت إىل رسول اهلل تشكو زوجها إىل اهلل
تعاىل بقلبها ولكنها جتادل رسول اهلل يف نفس القصة.
لعلها كانت جتادل الرسول باعتبار أن زوجها واحد من صحابته وقد ظلمها.
ويعقوب يشكو إىل ربه لينجيه من عذابه ولكنه بنفس الكالم يسعى ألن يهدي أبناءه الذين سببوا له كل هذا البالء .هناية اهلامش .68
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س ِمن
ح ِ
َيا َب ِن َّي ا ْذ َهبُواْ فَتَ َح َّ
ف َوأَ ِخي ِه َو َال تَ ْيأ َ ُ
س َ
سواْ ِمن يُو ُ
س ُ
ّللا ِإنَّهُ الَ َي ْيأ َ ُ
سو ْا ِمن َّر ْو ِ
ح ّللاِ إِالَّ ا ْلقَ ْو ُم ا ْلكَافِ ُرونَ ﴿﴾87
َّر ْو ِ

ازدادت حرية اإلخوة حينما طلب منهم أبوهم أن يعودوا إىل مصر هذه املرة ولكن ليس بقصد

جلب املتاع والطعام بل بقصد البحث عن يوسف وأخيه .وتعبريه :حتسسوا ،يعين أن يستفيدوا من
حواسهم للبحث عن يوسف.
وكلمة التحسس يف عمق معناها ختتلف عن التجسس املرادفة هلا نسبيا ألن التجسس قد يكون
لغرض كشف آراء الناس وأفكارهم وهو حمرم شرعا بصورة عامة يف القرآن الكريم وهو كتاب التسليم إىل
اهلل تعاىل والتسليم هو دين من سبق من األنبياء وليس خاصا باملسلمني.
لكن التحسس مقصود للبحث عن مفقود فهو ممدوح .والعرب يستعملون مثال تعبري جس النبض
للكشف عما يف اخلواطر وال يقولون حس النبض كما أهنم ال يستعملون جذر التجسس إن كان املقصود هو
العثور على مفقود دون السعي للكشف عن املالبسات واألسباب.
هذا النوع من القول زرع الثقة يف قلوب اإلخوان بأن األب يريد ابنيه فقط وال يرغب باكتشاف
ا ألسباب حتى تنجلي مؤامرهتم اليت سعوا وال زالوا جيدون يف إخفائها.
لكنهم غري آمنني من يوسف نفسه الذي سوف يكشف كل شيء ألبويه .بالطبع أهنم مل يشعروا أبدا
بأن يوسف يف مصر ومل يفكروا إطالقا يف أن الذي أخذ أخاهم منهم هو يوسف.
مل يكتف األب بأن يأمرهم بالعودة لغرض البحث عن األخوين ولكنه أضاف حقيقة يف نظام األلوهية
أال ييأس املرء من روح اهلل تعاىل.69
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فسحة الفر و الا فر ابلعافية تنفسا و روحا لقوهلم يفر اهلم و ينفو الكرب فالروح املنسوب إليه تعاىل بو الفر بع د الش دة نذن هللا
و مشيته ،و على من يؤمن ابهلل أن يعتقد أن هللا يفعل ما يشاء و حيكم ما يريد َل مابر ملش يته و َل معق ب حلكم ه ،و ل يو ل ه أن يي
من روح هللا و يقنط من رمحته فإنه حتديد لقدرته و يف معىن الكفر نحااته و س عة رمحت ه كم ا م ال تع اىل حاكي ا ع ن لس ان يعق وب (علي ه
السالم)" :أنه َل يي

من روح هللا إَل القوم الك افرون" و م ال حاكي ا ع ن لس ان إب رابيم (علي ه الس الم)" :و م ن يق نط م ن رمح ة رب ه إَل

الضالون" :احلتر ،56 :و مد عد الي

انتهى.

من روح هللا يف األخبار امل ثورة من الكبائر املوبقة.

حتليل العالمة يف غاية اجلمال ولذلك أبيت إال أن أنقله بالكامل .ولكــن تفســريي للواقــع الــذي عاشــه اإلخــوة مــع أبــيهم يف تلــك اللحظــات هــو
هكذا:
مل يعنت األب أبدا بإصرار أوالده على موت يوســف وبــأهنم ال يــرون أي معنــى للبحــث عــن شــخص رأوه ميتــا .أراد أن يقــول هلــم بكــل جــزم
كذبتم وال تسعوا إلخفاء كذبكم .لقد ضيعتم أخويكم ألنكم بعيدون عن رمحة اهلل تعاىل .أال ترون أنكــم اليــوم مفتقــرون إىل حنطــة مصــر وقــد
فقدمت خريات السماء؟ وأنا أقول لكم عن علم بأن يوسف وأخاه كالمها يف مصر فاذهبوا للتحسس عن أخويكم املفقودين وال تقصدوا غري اهلل
تعاىل ليساعدكم.
إنه عليه السالم منعهم من اليأس من رمحة اهلل تعاىل يف الواقع ولكنه بدل مفهوم الرمحة بالرَّوح ليعطيهم معنى أوسع مما يف أذهاهنم لعلهم ينتبهوا
إىل أن رهبم حميط بكل شيء وبأنه تعاىل ال ميكن أن مينحهم الراحة قبل أن يعودوا إليه مذعنني.
كان إخوان يوسف يفكرون يف كل شيء إال اهلل تعاىل فيحيكون املؤامرات وهم يظنون بأن ما يرونه بأعينهم هو النتيجة املرجوة مــن ســعيهم.
هذه حقيقة يهودية مؤسفة بأهنم يؤمنون باهلل تعاىل كثريا ويتفاخرون على األمم بأهنم شعب اهلل املختار ولكنهم ال يثقون باهلل العظيم .إهنم يثقون
بأمواهلم وأوالدهم وقدراهتم واألرض اليت تؤمن حياهتم أكثر من ثقتهم بالذي بيده ملكوت كل شيء.
أراد يعقوب ويوسف معاً أن يعينوا آباء بين إسرائيل على جتاوز هذه الرذيلة املوبقة ولكنهما كما سنرى قريبا مل يفلحا وبقي بنو إســرائيل علــى
ماديتهم وثقتهم الضعيفة باهلل تعاىل.
فهو عليه السالم أراد إفهام أوالده بأن االطمئنان النفســي الــذي يبحثــون عنــه ويبحــث عنــه كــل إنســان لــن يتــأتى دون عنايــة الســماء .فعلــى
العاقل املؤمن أن يشعر دائما بأن اهلل تعاىل حميط به وبأنه مالك ومدير لكل احلركات وبأن النتائج واملتغريات كلهــا بيــده ســبحانه دون أن يشــك يف
شيء منها وإال فهو كافر ببعض ما هو من خصائص األلوهية قبل الربوبية.
وأعين بذلك أن اهلل تعاىل لو مل يكن كذلك فكيف أخضع الكائنات لنفسه جل جالله قبل أن يربيها ويســاعدها للتعـايش أو التواجــد الســلمي
مع بعضها البعض؟
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ومعنى الرَّوح بالفتح هو الراحة كما قاله أرباب اللغة فعال واملقصود من الرمحة أيضا هو حتصيل
الراحة النفسية ملن يلتمس رمحة اهلل تعاىل من ذوي اإلدراك.
لقد انتهت فرصة أبناء يعقوب وستتم الفضيحة قريبا.
شد اإلخوة اآلبقون رحاهلم باجتاه مصر ليس للبحث عن أخويهم بل جللب احلبوب وإن شئنا قلنا
جللب العار والفضيحة .وقبل أن نسافر معهم إىل مهجر بين إسرائيل علينا االنتباه إىل احلقيقة التالية:
من الطبيعي أن نفكر بأن يوسف قد أخرب امللك بأنه يف صدد نقل أسرته إىل مصر وأخذ منه
املوافقة على ذلك .إنه مقدم على دعوة أسرة فقرية معدومة ال متلك األكل إىل بلد غين ميد املنطقة حباجاهتا
حتى املأكل.
من أين يأتي باملال ليُسكنهم أرض اخلريات املصرية؟
ومن الطبيعي أن نفكر بأن يوسف قد حضي بثقة امللك وحاشيته حينما رأوا وشاهدوا قدرته
على املواجهة العاقلة مع اجملاعة اليت كا نت بانتظارهم .رأوه كيف غطى املنطقة كلها بالطعام حينما شحت
السماء عليهم من فوقهم وجف النيل من حتتهم.

أراد يعقوب من أوالده أال يسافروا إىل مصر هذه املرة بغية جلب احلبوب بل يقصدوا استدرار رمحة رهبم للعثــور علــى أخـويهم متنـازلني عــن
كذبتهم اليت بنوا عليها كياهنم البائد .عليهم أن يستغفروا رهبم ويعلموا بأهنم مل يتمكنوا من إقناع نيب من أنبياء اهلل تعاىل بقبول الباطل.
لكنهم مل يتورعوا ومل يطيعوا رسول اهلل تعاىل ومجعوا بضاعة ليذهبوا إىل مصر جللب املزيد من احلبوب.
وحينما نالحظ ال كذابني فنرى بأن اهلل تعاىل يعطيهم فرصة كبرية لعلهم يعودوا ويعرتفوا أمام مــن كــذبوا علــيهم حتــى ميــن علــيهم رهبــم برمحتــه
ولكنهم قلما يعودوا .هناك يفضحهم اهلل تعاىل ويري الناس حقيقتهم كمــا نــراه ونســمعه مــن أخبــار امللــوك وأصــحاب املتــاجر والكثــري مــن النــاس
الذين يعيشون على الكذب.

هناية اهلامش .69
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ورأينا بأن مصر تتمتع بنظام صارم ال يسمح حتى للوزراء أن يتجاوزوا قوانني الدولة ولذلك مل
يتمكن يوسف من أخذ أخيه بدون املكر الذي علمه اهلل تعاىل.
فمما ال شك فيه بأن امللك كان على علم بالقصة يوم عاد اإلخوة إليه للمرة الثالثة.
أما بعد هذا لنعد إىل بين إسرائيل املصرّين على الكذب واملؤامرة وهم يعودون إىل مصر ويأخذون
أخاهم األكرب معهم مرة أخرى لالسرتحام من العزيز.
إهنم كانوا أكثر اختياال حينما دخلوا للمرة األوىل على العزيز و طالبوه مبنحهم سهم األخ الذي مل
حيضر معهم .وكانوا أكثر اختياال أيضا حينما قالوا بأهنم ليسوا سارقني ولكن الذي سرق هو بسبب ما
ورثه من أمه بدليل أن أخاه قد سرق أيضا.
هذه األسرة املختالة اليت مل تسمع نصيحة الذي يفتخرون بانتساهبم له وهو إسرائيل عليه السالم،
دخلت على العزيز متلبسة جلباب اخلنوع والذل إىل آخر احلدود.
فعلوا كل ذلك ألجل املال ومل يعلموا ما ينتظرهم من انكشاف أمرهم وما سيفرض عليهم ألن يعودوا
إىل أبيهم وأسرهتم ويعرتفوا بكل ذل بأهنم كانوا كذابني متآمرين طيلة العقود اليت مضت.
جزا اهلل تعاىل يوسف خريا ان مرّغ أنوفهم بالرتاب قبل فرتة لعلهم يتورعون ،وجزاه خريا حينما
فرض عليهم أن يعودوا بأنفسهم إىل أبيهم ويعرتفوا بالفضيحة أمام أمه وأبيه وبقية أفراد األسرة املثالية
الكرمية .ولنقرأ قصة الفضيحة اليت اختصرها اهلل تعاىل يف عدة آيات من الكتاب الكريم.
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علَ ْي ِه َقالُو ْا َيا أَ ُّي َها ا ْل َع ِز ُ
ف
س َنا َوأَ ْهلَنَا الض ُُّّر َو ِج ْئ َنا ِب ِبضَا َ
فَلَ َّما َد َخلُواْ َ
ع ٍة ُّم ْز َجا ٍة فَأ َ ْو ِ
يز َم َّ
ص ِدقِينَ ﴿﴾88
صدَّقْ َ
علَ ْينَآ إِ َّن ّللاَ يَ ْج ِزي ا ْل ُمتَ َ
لَنَا ا ْل َك ْي َل َوتَ َ
يعرف يوسف أباه يعقوب ويعلم بأنه ال ميكن أن يرسلهم هذه املرة جللب احلبوب .يعرف يوسف بأن
أباه شريك معه يف الرسالة وبأن عليهما أن يصلحا أصول هذه األمة العظيمة اليت ستنمو يف أعظم بلد يف
األرض ليتمكنوا من محل أول كتاب مساوي لإلنس واجلن.
مل يقم إخوة يوسف بتحسس يوسف وأخيه بل ذهبوا رأسا إىل يوسف لشراء احلبوب مبا لديهم من
بضاعة.
ومن الواضح أهنم غري قادرين على البحث عنهما بعد أن حيملوا احلبوب معهم على رحاهلم .وال
أدري ما هي الفرية اليت فكروا فيها ليواجهوا هبا أباهم الذي ينتظر منهم العودة بأخبار أخويهم؟ لعلهم فكروا
بأن يعقوب سوف يسكت عنهم حينما يراهم حمملني مبا يشبع بطوهنم!
إهنم ماديون ال يهتمون بغري املال مع األسف ويظنون بأن االدخار واجلمع هو أصل احلياة .دخلوا
على يوسف ويوسف ينتظر منهم رسالة من أبيه أو سؤاال عن مكان يوسف و أخيه .لكنهم واجهوه بكل
ذل طالبني منه أن يقبل بضاعتهم غري املتكافئة اليت أتوا هبا مثناً ملا ينتظرونه من كيل كامل للمونة.
مل يقل هلم أبوهم بأن يذكروا فقرهم املدقع للعزيز ولكنهم قالوا ذلك وهم ال يعلمون أن أخاهم األبي
الشهم واقف أمامهم وسوف يزعجه كثريا أن يراهم يف تلك احلالة البائسة .إهنم طلبوا مقابلة العزيز
ليسرتمحوه.
مسنا الضر  :تعين بأن الفقر دامهنا فأزال منا كل نعمة .فاملس تعين وصول الضر إىل أبداهنم حبيث
يشعرونه متاما.
والضر تعين كلما يضر املرء واملقصود هنا هو الفقر.
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وأما البضاعة املزجاة :فتعين القليلة اليت ال تناسب مثن ما ينتظرونه من متاع ليحاربوا به اجلوع.
فاملزجاة من زجا يزجو أي ساق الشيء بسهولة لقلة وزنه أو رخص مثنه.
وأوف لنا الكيل :تعين أعطنا كيل بعري كامل لكل فرد منا ملسيس حاجتنا .وطلبوا الصدقة
باعتبار أن العزيز منحهم مكاييل كاملة يف املرة األوىل معيدا إليهم الثمن الذي قدموه مقابل املتاع فعرفوه
إنسانا كثري اإلحسان.
وقد عرف العزيز نفسه عليهم بأنه من احملسنني .ثم إهنم أحسوا بأن العزيز يؤمن ويثق باهلل تعاىل
فجاءوه من حيث حيب .لقد تعلموا أسلوب التعامل مع األفراد بعد أن قال هلم أبوهم ال تدخلوا من باب
واحد وادخلوا من أبواب متفرقة.
إهنم يف مسريهم يوازون مسرية يوسف وأبيهم وال يلتقون أبدا .فهما يريدان إصالحهم وهم يريدون
مجع املال .اهنما ي عتمدان على اهلل تعاىل ويتحليان بالصدق  ،وهم يعتمدون على املال و يتشبثون
بالكذب.
أظن بأن يوسف صدم حينما رآهم يطلبون املتاع بكل خنوع وال ينفذون أمر أبيهم .إنه يعرف بأن
مأموريتهم هي البحث عنه وعن أخيه وليس طلب الطعام .فأبدى عدم االهتمام الكامل بطلبهم و..
ف َوأَ ِخي ِه إِ ْذ أَنت ُ ْم َجا ِهلُونَ ﴿﴾89
قَا َل َه ْل َ
س َ
ع ِل ْمتُم َّما فَعَ ْلتُم بِيُو ُ
نزل ردّ يوسف عليهم نزول الصخرة املتحدرة من شاهق .انتهى موعد املؤامرة وبدأت ساعة
االعرتاف.
هذا يوسف يف زي وزارة فرعون مصر العظيم .إنه فعال يوسف الذي يستجوبنا هبذا اللحن
القاسي وحنن إخوانه الذين نكربه سنا! لقد صغرنا يف عينيه وتضاءلت قيمتنا اإلنسانية والعائلية.
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مل يكن ليخطر بباهلم أن يعرِّف يوسف نفسه هلم وهم يشحذون منه الصدقة .لقد حتقق ليوسف
وحي ربه حينما أدخلوه اجلب:
فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ الَ
يَشْعُرُونَ (.)15
هذه نتيجة صدق الصادقني وتلك عاقبة الكذابني املفرتين .يا للعار ولكن ليس لديهم حيلة أو مكر
اآلن .القوة السياسية واإلدارية واملال وامللك كلها بيد يوسف اليوم .أرادوا أن خيل هلم وجه أبيهم بطرد
يوسف ،وها هم وأبوهم وكل األسرة حيتاجون إىل يوسف.
لقد فعلوا ما فعلوا حبق يوسف وأخطأوا ما أخطأوا حبق أخيه ثم إهنم كذبوا على أبيهم وأصروا
وأسروا عقودا دون أن يتقبل األب ادعاءهم.
وآخر األنباء أهنم خرجوا من عند أبيهم للتحسس عن يوسف وأخيه ولكنهم جاؤوا يتشحذون.
مصري أسود حالك ولكنهم يف النهاية بنو إسرائيل.
إن الذين يستمرون يف الكذب واملراوغة فإهنم ينتظرون مثل هذه الساعة العصيبة .ها هي احلقيقة
فرضت نفسها عليهم فسقطت عنهم كل األغطية .مجعوا كل شجاعتهم وواجهوا مصريهم متقبلني كل
العواقب .ردوا على أخيهم مستفسرين عنه و..
صبِ ْر
ف َو َهذَا أَ ِخي قَ ْد َم َّن ّللاُ َ
ق َويِ ْ
ف قَا َل أَنَاْ يُو ُ
قَالُواْ أَ إِنَّكَ َألَنتَ يُو ُ
س ُ
س ُ
علَ ْينَا إِنَّهُ َمن يَتَّ ِ
سنِينَ ﴿﴾90
ّللا الَ يُ ِضي ُع أَ ْج َر ا ْل ُمحْ ِ
فَ ِإ َّن َ
ال زال يوسف متهكما .يريد وبكل خلوص أن يصنع بين إسرائيل صناعة حسنة قوية ولكن بين
إسرائيل قد ال يبلغون طموحه.
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سؤاهلم "أ إنك" ال يعين اجلهل بل يدل على املفاجأة غري املنتظرة .مل يتوقعوا أن يكون أباهم مصيبا
يف أن يوسف حي يف مصر ومل خيطر بباهلم أن يبلغ يوسف وزارة أعظم إمرباطورية يف الكرة األرضية آنذاك.
إسرائيلي فقري يتبوأ من مصر حيث يشاء ويصدر األوامر ملختلف األطياف الوظيفية يف مستقر األهرام
العظيمة.
فالتأكيد يف املقطع األول بإنك لبيان اهلول الواقع عليهم ثم أبدوا بعض االرتياح بإكمال السؤال ولكن
بلغة التأكيد مرة أخرى "ألنت يوسف".
يعنون :قبلنا بكل ذهول أنك حقا يوسف .لكن يوسف متهكم ومتأمل منهم ومن سخافة عقوهلم
وسوء تدبريهم وهم إخوانه الذين يفرتض أهنم يرثون من صفات إبراهيم وإسحاق ليبنوا أكرب أسرة حمافظة
بني الشعوب املؤمنة باهلل تعاىل.
هي اختبار مساوي مواز الختبار أوالد إمساعيل ومن تبعهم من العرب بدون النظر إىل متاسكهم
األسري.
سوف تتبارى األسرتان معا مستقبال لريى اهلل تعاىل ويرينا الفرق بني االهتمام باألسرة واالهتمام
بالقانون إىل يوم القيامة ،والعلم عند اهلل تعاىل.
أجاهبم أخوهم :أنا يوسف وأضاف :و هذا أخي .أراد أن يكسر خياشيمهم مرة أخرى بعد أن
وصفومها بالسرقة لينفوا عن أنفسهم انتساهبما الكامل إليهم ألهنم أكرب من أن يسرقوا! أراد أن يقول هلم:
حنن مل نسرق حقاً ،ولكنكم أنتم أبديتم الذل والصغار أمام مسؤول مصري ووصمتم جبني إسرائيل بالعار.
مل يكتف بذلك بل أضاف بعد قوله :هذا أخي؛ قد من اهلل علينا .أراد أن يقول هلم بأهنما موضع
ثقة اهلل تعاىل ورمحته واهلل يعز عباده املخلصني ويرفع شأهنم ويذل املسيئني وحيطم كياهنم.
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كلهم أوالد النبيني و يعرفون بأن منن اهلل تعاىل على اإلنسان تدل على غاية الشرف والعز وتنبئ
عن اهتمام اجلبار العظيم بعبده املخلص له وحده.
وأردف يوسف مبينا حقيقة علمية :إنه من يتق ويصرب فإن اهلل ال يضيع أجر احملسنني .قال هلم
ذلك ليخربهم بأن العزة كلها عند اهلل تعاىل الذي ال ينظر إىل شرف العائلة وال يهتم بكرامة األسرة وال جمدَ
عنده لغري التقوى والصرب.
التقوى من الذي يستحق أن يُتقى والصرب على كل مصيبة يف سبيل إرضاء السيد املتعال .اإلنسان
الذي يرتفع عن الرضوخ للمصيبة و ال يبدي االهتمام الكبري بامللمات هلو احملسن الذي يتقبله اهلل تعاىل.
ذلك حق فسيد الكائنات خيتار من بني عبيده من ال ينسى بأنه عبد للجبار العظيم فتهون عليه كل
صعوبة ألنه يف النهاية حمسوب على العلي العظيم جل جالله وليس من فئة األذالء الذين يضطربون عند كل
مصيبةٍ خيتربهم هبا رهبم.
إنه حمسن يف فعاله وعبد خاضع لرب واحد أحد قوي ال ميكن أن ينسى الذين ال يلوذون بغريه وال
يدينون إال له سبحانه وتعاىل.
اهنار إخوة يوسف أمام املنطق القوي وشعروا بالصَّغار بعد أن أراهم أخوهم بأن ربه أحسن إليه
ومنحه القوة السياسية والعزة والعلم واإلرادة القوية.
أقفلت أمامهم كل أبواب املكر والفرار فأمجعوا كل قواهم وعزموا على االعرتاف باحلقيقة مهما
كانت صعبة ومرة.
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ها هو يوسف يفوقهم فعال وهو مل يكسب ما كسب عن طريق املكر والظلم بل جلأ إىل ربه يف كل
مواقفه فكسب اخلري من سيد الكائنات جل جالله ولذلك وبدون أي تكتم أو حتايل وبدون أي اعتزاز
بأمهم أو بأبيهم:
اطئِينَ ﴿﴾91
قَالُواْ تَالِلِ لَقَ ْد آثَ َركَ ّللاُ َ
علَ ْينَا َو ِإن ُكنَّا لَ َخ ِ

لقد صدقه إخوانه وليس هلم يد عليه وال بد هلم إال أن يصدقوه .منط ٌق قوي ومتمسَّك قهار

ومُلك ظاهري دنيوي بارز! مل تفارقهم احلرية ومل يرتكهم اهللع فأقسموا متعجبني بتاء القسم باهلل العظيم.
أرادوا االعرتاف باخلطأ إذ ال جمال للمراوغة ولكنهم فضلوا أن يعرتفوا بعدالة السماء قبل االعرتاف
بالذنب ،فقالو :لقد آثرك اهلل علينا.
يعنون جبملتهم أنك فعال تستحق أن تسمو علينا فآثرك اهلل تعاىل الذي ال يفعل إال الصحيح وال يريد
إال العدل واحلق .أتوا باسم اهلل تعاىل إهلا ومل يأتوا بامسه ربا ليعرتفوا له بأنه يستحق باعتبار أن نظام
األلوهية يهتم بالقانون العام الذي يساير العدالة املطلقة والذي به يدير اهلل تعاىل خمتلف الكائنات وخيضعها
مجيعا إلرادته اجلازمة القوية اليت تأخذ طريق التنفيذ يف كل جوانب الكون بسهولة ويسر.
لكن منطلق الربوبية خيتلف فهو ينظر إىل حاجة املوجود أكثر من اهتمامه بالنظام العام املسيطر
على كل الكائنات ،والعلم عند العليم احلكيم.
واألثر برأيي بناء على ما فهمتُه من أرباب اللغة العربية ،هو الح ٌق يُرى يدل على ساب ٍق كان ،أو
فَعَلَ أمرا يف ظرف.
وآثر من اإليثار وهو إفعال أصله اإلئثار وقد بدلوا اهلمزة الثانية ياءا للتسهيل .و حيتاج يف حتققه إىل
فاعل ومفعول هو صاحب األثرة ومفعول ثان هو الذي وقع فيه أو عليه األثر.
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فتارة يقوم الشخص بتفضيل شخص آخر على نفسه فهو يؤثره على نفسه ليفضله أو يقوم شخص
ثالث بذلك التفضيل.
ونسبة التفضيل إىل اهلل تعاىل يف هذه اآلية لبيان عجز املفضَّل بنفسه عن التأثري بدون إرادة القهار
عز امسه .أرادوا إثبات أمهية املراحل اليت مت هبا ذ لك الظهور املتجلي ليوسف وهو فعال خارج عن قدرة
البشر كما عرفنا وكما بينه لنا الفرقان العظيم يف خمتلف مراحل التحوالت املقصودة بتيسري منه تعاىل
وحده.
كالم إخوة يوسف يف غاية الدقة واإلمعان وال غرو فهم أبناء إسرائيل العبقري الكبري.
وأما قوهلم :وإن كنا خلاطئني ،فهو كالم بليغ ومتني أيضا.
أرادوا أن يقولوا ليوسف بأهنم معرتفون بالذنب ولذلك أضافوا الم التأكيد على توصيفهم أنفسهم
باخلاطئني ولكنهم أرادوا أن جيزموا له بأن السبب يف تفضيل السماء إياه عليهم ليس هو بسبب خطئهم بل
يوسف يستحق ما حباه اهلل تعاىل به بنفسه.
ولذلك أضافوا إن كنا  ،على اعرتافهم باخلطأ .فمعنى اآلية والعلم عند ربنا :نؤكد اعرتافنا خبطئنا
ولعل خلطأِنا سبب فرعي لتفضيلك ،ولكنك أنت مبا رأيناه منك أكثر منا علما وفضال وإميانا ،فتستحق
هذا التفضيل بغض النظر عن تعرضك لظلمنا وما أخطأناه يف حقك.
و نقرأ يف أغوار اعرتافهم بأهنم يقرون ليوسف استحقاقه ملا وصل إليه من مظاهر النعمة اإلهلية
حتى لو مل يكن متعرضا ملا أصابه من قسوةٍ من أقرب الناس إليه أو من غريهم .ولوال هذا القصد الكتفوا
بقول :وحنن خاطئون.
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أدرك يوسف عمق الندم الذي متثل به إخوانه فتغريت هلجته وعاملهم معاملة األخ ألخيه تاركا كل
ما أصابه وأخاه من ظلمهم وراء ظهره مكتفيا مبا أواله اهلل تعاىل ربه من فضل واضح عليهم مجيعا .ولعل
الذي تفوه بتلك اجلمل البليغة نيابة عنهم مجيعا هو أخوهم األكرب.
ثم إن يوسف شعر بأن الظلم الذي أصاب أخاه األصغر كان أقل منه بكثري فسمح لنفسه أن يغفر
هلم ما قسوا به على أخيه الصغري أيضا ولذلك،
اح ِمينَ ﴿﴾92
يب َ
الر ِ
قَا َل الَ تَثْ َر َ
علَ ْي ُك ُم ا ْليَ ْو َم يَ ْغ ِف ُر ّللاُ لَ ُك ْم َوهُ َو أَ ْر َح ُم َّ
أغلب الظن هو أن يوسف أراد بقوله ال تثريب معنى ال تقريع أو ال لوم عليهم آنذاك .فيكون معنى
كالمه املوجه لنفسه وأخيه الصغري أن يستنكفا عن تذكري ما فعله إخواهنما ضدمها يف حضورهم بعد ذلك
اليوم.
وكلمة تثريب عربية استعملها العرب قبل القرآن بدليل يثرب ولكين ال أعرف كيف توصل علماء
اللغة إىل معنى التقريع من كلمة كانت تدل على الشحمة الرقيقة كما يقولون.
لكننا نقرأ رسالة اآلية من حلن يوسف حيث من الواضح أنه أراد إدخال الطمأنينة يف قلب إخوانه
بأهنم يف سالم منه.
وأما إضافته "اليوم" فمقصوده احلياة الدنيا برأيي ،مبعنى أهنم يف أمان من أي قرع دنيوي من ذوي الشأن
باعتبار أن املتضرر احلقيقي من بني املخاطبني هناك هو نفسه واملتضرر األقل تأثرا أخوه الصغري الذي يتبعه
وال خيالف أمره كما يبدو.70

70

جيب أن نعرف بأن اهلل تعاىل خيترب عبيده فيما يصيبهم هبا من امتحانات دنيوية ليميز اخلبيث من الطيب ،فالطرف األساسي للمطالبة

بإنزال العقاب أو تعيني الثواب هو اهلل تعاىل نفسه.
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الكثريون يظنون بأن حقوق الناس ال ميكن تالفيها إال بإرضائهم وقد نسوا بأن الناس مجيعا عبيد لرب العاملني فالواجب يف املرتبة األوىل
إرضاء رب العاملني وليس إرضاءهم.
ثم إن هدف رب العاملني كشف حقائق الناس فهو قد اكتشف حقائق إخوان يوسف بأن اختربهم يف أقرب الناس إليهم فلم يفوزوا .نعم
ليوسف حق دنيوي ميكنه التغاضي عنه أو املطالبة به وهذا ال يؤثر أبدا يف آخرة الظاملني.
فيوسف يعفو عن حقه الدنيوي الثابت له ،ولكن النتائج الطبيعية لألعمال يف الدنيا ويتلوها اجلزاء األوفى يف اآلخرة هي بيد رب العباد
وحده .ولذلك دعا هلم أخوهم مستغفرا ومذكرا نفسه وإياهم بأن رهبم هو أرحم الرامحني.
وجدير بكل إنسان يؤمن بنظام األلوهية الذي حيكم الكائنات وال ميكن أن يغفل عن مراعاة العدالة أن يفهم بأن اهلل تعاىل الذي يتوىل كل
احلكم والتقدير لوحده وبدون أي تأثري من أي من الكائنات فهو يف نفس الوقت أرحم من أي رحيم.
لو عرفوا ذلك ملا ذهبوا للبحث عمن يساعدهم ضد رهبم .لو كان هناك إمكان ية للمساعدة فإن اهلل تعاىل هو أوىل بأن يساعد عبيده فهو
املالك احلقيقي هلم مجيعا وهو الذي أوجدهم ورباهم وساعدهم فكيف ال يكون أرحم إليهم من كل رحيم.
أمتنى أن نفكّر مجيعا كمؤمنني يف حقيقة هذه املسألة اليت تفوه هبا يوسف أمام إخوانه ليقول هلم بأن رهبم يف النهاية أرحم هبم من أخيهم ومن
أبيهم كما كان أرحم به منهم ومن أبيهم أيضا.
لو قيل ليعقوب بأن ابنك مرشح لذلك النيل العظيم لو جتشم عناء السقوط يف اجلب والتغرب عن الوطن من صغر سنه والبيع يف سوق
النخاسة ثم العذاب النفسي من امرأة العزيز متلوا بالسجن لعدة سنوات ،لقال ال أريد له ذلك دون شك.
وأما يوسف نفسه فلم ميلك الشجاعة لقبول كل ذلك بداية ولكنه يوم القيامة سيقول يا ليتين منيت أكثر من ذلك فأفوز باملزيد من السعادة
األبدية.
هكذا يكون اهلل تعاىل بتقديراته أيضا أرحم الرامحني لنا من كل أهلنا ومن أنفسنا أيضا .سبحانه من كريم ال يُضاهى ورحيم ال يُجارى.
هناية اهلامش .70
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ولنواصل سرينا مع ما حصل لإلخوة يف حضرة أخيهم ،وماذا حدث بعد تلك املفاجأة الصاعقة؟ وما
هو حال يعقوب يف تلك األثناء؟ فيعقوب ال ينتظر أخبار يوسف وأخيه وهو يعلم من اهلل تعاىل بأهنما خبري،
بقدر ما ينتظر انتهاء اختبار أبنائه الذين عصوا واتبعوا سبيل املفسدين.71

 71قبل أن ننتقل للمقاطع األخرى من القصة الكربى فإنين أرى من الضروري أن أتطرق لرأي أخينا الطباطبائي الذي سعى لفهم هذه اآليات
اجلميلة ولكشف أغوارها البعيدة وقال كالما مجيال حبق ولكنه غري مصيب  -يف رأيي -وقد يسبب بعض االضطراب ملن يطلع عليه.
قال يف امليزان :وإمنا ميد نفي التثريب ابليوم ليدل على مكانة صفحه و إغماضه عن اَلنتقام منهم و الارف بذا الارف بو عزيز
متر أويت النبوة و احلكم و علم األحاديث و معه أخوه و بم أذَلء بني يديه معرتفون ابخلطيئة .انتهى كالم الطباطبائي.
أظن بأن يوسف أكرب من أن يفكر يف أن مين على إخوانه هكذا .واآلية ال تدل على ذلك .وهو عليه السالم مل ينسب أي فضل لنفسه بل
هلل تعاىل وحده فهو الغفار وهو أرحم الرامحني.
إنه برأيي كان متأملا من أهنم يشعرون بالذل أمام إنسان قبل أن يعرفوا بأنه أخوهم يوسف .وسعيُ يوسف لكسر أنوفهم مل يكن إلرغامهم
على طاعته بل لكسر الكربياء العائلي يف قلوهبم فيعودوا إىل اهلل تعاىل الغين الفياض ويتخلوا عن تويل البشر والتمسك بالتجمعات العرقية
البشرية الفقرية بطبيعتها.
ولو قال يوسف بدال عن ذلك :اليوم ال تثريب عليكم ،لكان الحتمال العالمة بعض اجملال .ذلك باعتبار أن أصحاب الشأن عادة ما يبدؤون
بذكر الظرف (اليوم ،هنا ،اآلن) ليلفتوا األنظار إىل أمهية الظرف الذي يتمتع فيه اخلطيب بالقوة والعزمية.
لكنهم ال خيتمون بالظرف القوي إال إذا أرادوا التكرار .وال أظن بأن لذلك الرتتيب دليل علمي عدا السماع.
فاالبتداء بعدم التقريع هو لنفي التقريع ولنفي النية فيه متاما وليس يف ذلك أي تذكري أو تنبيه إياهم بالقوى اليت يتمتع هبا النيب يوسف.
لو نقرأ اآلية التالية من هناية سورة التوبة اليت تتحدث عن نبينا وهو منوذج إلخوانه األنبياء والرسل سنرى كيف يتعامل الرسل مع قومهم مبن
فيهم أسرهم:
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِنيَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (.)128
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إنه أحرص منهم على بين إسرائيل وعلى سالمة األسرة املباركة اليت ستحتضن جمموعة غري قليلة
من أنبياء اهلل تعاىل ورسله الكرام .لقد فعل ما بوسعه كما فعل يوسف ما بوسعه لتعديل توجهات اإلخوة
الذين غرر هبم الشياطني.
عرف يوسف بأن احملاوالت البشرية التعليمية قد انتهت وبدأ دور آخر هو دور هجرة بين إسرائيل
إىل مصر .إن قائد هذه اهلجرة هو يعقوب وليس يوسف بالطبع .هي حركة عظيمة يف سلسلة التحركات
البشرية يف األرض وكانت عظيمة بالنسبة لألسرة أيضا.
مل تشمل دعوة يوسف كل الذين عاشوا معهم يف بالدهم منذ هجرة إبراهيم إليها .إهنا هجرة تغاير
هجرة عمهم الكبري إمساعيل الذي نقله أبوه لوحده إىل مكة الفعلية واليت كانت بكة يومها ليبين األمة اليت
سوف توازي بين إسرائيل يف االختبار السماوي الكبري ألهل األرض مجيعا.

وقال الطباطبائي أيضا يف ختام تفسري اآلية الكرمية :مث دعا هلم و استغفر بقوله" :يغفر هللا لكم و بو أرحم الرامحني" و بذا دعاء و
استغفار منه إلخوته الذين ظلموه مجيعا و إن كان احلاضرون عنده اليوم بعضهم َل مجيعهم كما يستفاد من موله تعاىل اآليت" :مالوا اتهلل
إنك لفي ضاللك القدمي" و سيتيء إن شاء هللا تعاىل .انتهى كالم الطباطبائي.
وهذا الرأي أيضا غري دقيق بظين .أحتمل بأن األستاذ الفاض ل مل يكن منتبها حلقيقة قيام يوسف بصناعة بين إسرائيل أوال ثم غفل كما أرى
بأن من واجب األنبياء أن يكملوا رسالتهم قبل كل أمر آخر.
كان بإمكان يوسف أن يقول هلم من أول رؤية بأنه أخوهم فيدخل السرور يف قليب أبويه أيضا بأسرع وقت ممكن .كان ميكن له بعد أن فاز
بالوزارة يف مصر أن يبعث رسال إىل أهله ويدعوهم أو خيربهم مبكانه وبأنه جنا من املهالك.
إنه دون شك كان حيمل رسالة السماء لتصحيح مسار آباء بين إسرائيل ولتعديل أفكارهم العنصرية والعرقية الساذجة.
إن كل اجملريات اليت ذكرها اهلل تعاىل تسري يف هذا االجتاه فال جيوز له جتاهل بعض إخوانه .إهنم مجيعا كانوا حاضرين دون أدنى شك.
هذا ما وعده اهلل تعاىل وهو يف مهوى اجلب بأنه سينبئهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون .مل يستثن اهلل تعاىل أحدا منهم .وأما اإلشكال
الذي يشري إليه يف هناية كالمه وقد وضعت حتته خط فسوف أحتدث عنه حينما نصل لآلية الكرمية بإذن اهلل تعاىل .هناية اهلامش .71
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وعلينا أال ننسى بأن يوسف قد أخذ اإلذن دون شك من ملك مصر وسنعرف بعد قليل بأن
امللك كان منتظرا هلم.72

72

أنا ال أعرف كيف مت إقناع امللك هبذه اهلجرة اخلطرية إال أننا نعرف بأن اهلل تعاىل وراء كل شيء وهو مقلب القلوب واألبصار سبحانه

وتعاىل.
وملن يريد املزيد من التحقيق فإن ملوك مصر مل يكونوا مستبدين بل كانوا يستشريون احمليطني هبم فلم تكن املسألة سهلة على امللك نفسه
أيضا .والقرآن مل يتعرض هلذه املسألة باعتبار أهنا ليست ضمن نطاق السرد لعملية صناعة بين إسرائيل بل هي قضية مصرية داخلية توىل اهلل
تعاىل دون شك أمرها ،والعلم عنده.

هناية اهلامش .72
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قال يوسف خماطبا كل إخوانه وأظن بأن أخاه الصغري قد أرسله معهم أيضا ليحضر أهله إن كان
متزوجا وليساعدهم:
يرا َوأْتُونِي بِأ َ ْه ِل ُك ْم أَ ْج َم ِعينَ ﴿﴾93
يصي َهذَا فَأ َ ْلقُوهُ َ
علَى َوجْ ِه أَبِي يَأْ ِ
ا ْذ َهبُواْ بِقَ ِم ِ
ت بَ ِص ً
عاد القميص مرة أ خرى للصورة .هو نفس القميص احلقيقي الذي اتفق يوسف مع أبيه أن حيتفظ
به ملثل ذلك اليوم فيكون يف إرساله إليه دليال قطعيا على انتهاء كل املسائل الفرعية وابتداء اهلجرة.
ليس لدينا أي دليل على أن يعقوب كان يعرف الكتابة فلم يكن هناك أي طريقة إلرسال الرسائل إال
مبثل هذه العالمات.
مل يكن إخوة يوسف مأمونني على صدق احلديث فهم كما رأيناهم يستمعون إىل أبيهم ويُظهرون له
االمتثال ثم يفعلون ما يبدو هلم ،فهم خونة يف الواقع .و دعنا حنتمل أن هناك شيئا من هذه السجية املعيبة
مع أوالدهم اليوم فنجعلها يف اعتباراتنا حينما نتعامل معهم .أمتنى أن ال يكونوا كذلك.
فهم قد يكذبون وميكن أن خيونوا وليست اخليانة عيبا على من يرضى لنفسه أن ينزل إىل مستوى
الكاذبني .إن يوسف يعرف بأن أباه ال يثق يف إخوانه وأراد أن يقول هلم بأن نقل رسالته الشفهية لن تكون
مقبولة ليعقوب حتى يرضى باهلجرة الكربى.
انتبه اإلخوة أيضا بأن هناك سرا كبريا يف هذا القميص واستيقنوا بأن ظنهم يف السرقة كان ظنا
خاطئا ولعل ذلك كان مقصودا عند يوسف لرييهم سوء ظنهم عمليا.
وقد أكد يوسف عليهم بقوله :اذهبوا بقميصي هذا ،ليقنعهم بأن يعقوب منتظر هلذا القميص وليس
لغريه.
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انتبه املتآمرون بالشر بأن أباهم ويوسف كانا أكثر منهم استعدادا ملواجهة مؤامرهتم وعرفوا متاما
بأهنم كانوا يف منتهى الضالل واجلهل أمام يوسف وأبيهم.
ويبدو بأن يوسف كان ينتظر إهناء كل احملاوالت يف ذلك اليوم أو يف تلك األيام ،فكان القميص
حاضرا عنده يف مكان عمله وليس يف مسكنه الذي ال ميكن أن يكون يف إدارة املخازن.
قال هلم بأن طريقة إيصا ل القميص يكون بإلقائه على وجهه .وهذا ال يعين أن يرموه على وجهه
الفيزيائي كما تصوره الكثريون .فلو رموه على وجهه فسوف ال يرى شيئا وال يعرف القصة ،ناهيك عن أن
العملية غري مؤدبة وغري مجيلة فعال.
إنه يعين بأن ال يتحدثوا معه شيئا ويكتفوا بإلقاء القميص يف مقربة من وجهه لرياه.
يريد يوسف ألهله مفاجأة أخرى لعلهم يهتدوا وهي هذه كما سنعرف بعد قليل بإذن اهلل تعاىل.
مثل هذه املفاجآت املدروسة تقلل من املناقشات غري الضرورية وتبعث بالرسالة إىل املقصودين بكل دقة
وبكل عناية.
وأما قوله :يأت بصريا ،فيعين بأن أباه سوف يعرف القصة وسوف يقبل منكم الكالم فيأمر
باهلجرة.
ليست اهلجرة مسألة سهلة وال ميكن ليعقوب أن يرضى هبا فينقل اجلميع إىل مصر ثم يعود خائبا
حيث يرى بأن الظروف غري مناسبة هلم مثال وقد فقد يف املقابل ،بيته ومأواه ومأوى كل أهله.
فالبصري هنا ل يست يف مقابل األعمى كما ظنوا ولكن يف مقابل اجلاهل أو الشاكّ .مل يكن يعقوب
أعمى وليس يف القرآن أية إشارة إىل ذلك .إهنا استنتاجات غري دقيقة.
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يعرف يوسف مدى شك يعقوب يف إخوانه فأراد أن يبلغ أباه بأن املسألة مقبولة لدى السلطات
املصرية وبأن كل الرتتيبات قد متت إليواء املهاجرين يف مصر.
إن كل احلركات اليت يأمر هبا يوسف مقصودة ومعروفة بينه وبني أبيه .ولعل من يقول يل مستندا إىل
ظين بعودة األخ الصغري معهم بأنه كان جديرا بأن حيمله يوسف رسالته اليت سوف يتقبلها يعقوب.
فأقول بأن يوسف ويعقوب حينما تفامها معا قبل خروجه األخري مع إخوانه مل يكونا ليعرفا بأن اهلل
تعاىل سوف يقدر إرسال أخيهم الصغري بالشكل الذي حصل كما ملا يكونا عاملني بالوقت الذي يتم فيه
التنفيذ الكامل ألمر اهلل تعاىل.
ولذلك فقد مهدا لكل األخبار الضرورية هبذا الشكل وعدم تنفيذ أي منها كان باعثا للشك يف
قلب يعقوب .والعلم عند اهلل تعاىل.
بيد أننا رأينا األخ األكرب الذي كان رافضا إليذاء يوسف مل يتمكن من خمالفة إخوانه بل سايرهم
حتى ال يتعرض ملكرهم فكيف باألصغر الذي ليس من أمهم.
مل يكن هناك أية وسيلة إلقناع يعقوب باهلجرة إال ضمانات يوسف نفسه ومل يكن هناك ما يبعث
باليقني القطعي يف قلب يعقوب غري العالمة املتفق عليها بينهما.
سيعلم يعقوب القضية ويقبل باهلجرة إن ألقوه على وجهه بالطريقة اليت قال هلم وهم مجيعا كانوا
حريصني على هذه اهلجرة اليت تفألوا هبا لتخرجهم من فقرهم وبؤسهم فكان احتمال اللعب يف تعليمات
يوسف غري مظنون.
لقد هابوا يوسف ودخل يف قلوهبم الكثري من التعظيم لشخصه وألبيهم الذي شعروا خبطورته عند
مشاهدهتم لذلك املوقف من يوسف.
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إهنم دون شك أعادوا دراسة القضايا بشكل عكسي وتفطنوا متاما للكثري من أخطائهم الكبرية
وللكثري مما جهلوه من معرفة لشخصييت يعقوب ويوسف.
ثم أكمل يوسف تعليماته بأن قال هلم :وأتوني بأهلكم أمجعني .أحتار حينما أراجع ما قاله يوسف
مع أبيه ورسائله إليه وأقارن بني مقوالته ومقوالت بقية األسرة.
يشعر اجلميع بعظمة شخصية يعقوب ولكنهم ال يظهرون له االحرتام الالئق به إال يوسف.
كانوا يتهمونه باحلرض وبالضالل وهم يعلمون بأنه نيب اهلل كما كانوا من جانب آخر يفتخرون
باالنتساب إليه.
لكن يوسف مل يأمر أباه أبدا بأمر بل يرتك األمر له ومل يتحدث أبدا ضد أبيه .كان يسعى ليحرتم
وليكون على مستوى االبن الذي يتعلم من أبيه طيلة القصة الطويلة.
خاطب أباه بيا أبت حتى يف عز قوته ويف قصر فرعون كما سيأتي .مل يقل يوسف ليأت أبي بل
خاطب إخوانه :وأتوني بأهلكم أمجعني .يشمل األهل أزواجهم وأوالدهم وأخواهتم وأهليهن ومعهم أبويه
أيضا ولذلك أكد على كلمة أمجعني حتى ال يفسروها تفسريا خاطئا.
واستعماله صيغة املتكلم لوحده يف (وأتوني) هو ليُعلمهم بأهنم سيكونون يف ضيافته حتى يتمكنوا
من تكوين أنفسهم وترتيب حياهتم املستقبلية يف مهجرهم اجلديد .والعلم عند اهلل تعاىل.
سار اإلخوة جبمعهم حنو بلدهم وهم يف أسوء حال نفسي ليكشفوا كل شيء أمام أبيهم الذي
يعرف كل شيء عنهم ولكنه كان حريصاً أن يسمع منهم.
سوف تُبلى السرائر قريبا وتعرف األسرة كل القصة .لقد هشم يوسف أنوف إخوانه وأمرهم أن
يذهبوا بأنفسهم إىل أبيهم معرتفني.
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اقرتبت العري من جممع القرى وراحت كل جمموعة تتجه إىل القرية اليت أتت منها .ومن الطبيعي أن
ينتشر خرب وصول القوافل التجارية إىل أهل القرية أو املدينة اليت يسكنوهنا .شاع خرب الوصول بني العوائل
القروية وبلغ يعقوب اخل رب .وهكذا حيدثنا القرآن الكريم اخلرب الذي كنا جنهله وكان رسولنا غافال عنه:
ُون ﴿﴾94
صلَ ِ
َولَ َّما فَ َ
س َ
ت ا ْل ِعي ُر قَا َل أَبُوهُ ْم ِإنِي َألَ ِج ُد ِري َح يُو ُ
ف لَ ْوالَ أَن تُفَنِد ِ

الدور اآلن ليعقوب الذي يعرف بأن هذه القافلة ستأتي بأخبار يوسف وأغلب الظن أنه انتظر

وصول العالمة من يوسف .إنه يعرف بأن يوسف اآلن مسؤول كبري ال ميكنه ترك العمل وعليه بأن يدبر هلم
أمراً آخر ليجمع مشل األسرة.
أراد يعقوب أن يبدأ برتتيب الدور احلاسم اجلديد لقصة أوالده بأن يذكرهم مبا قاله هلم من قبل
وبصورة أكثر دقة .ولذلك تفوه أمام احلاضرين وقبل وصول اإلخوة بأنه حيتمل وصول أمانة من يوسف مع
املقبلني من مصر.
وعرب عن املوضوع بأنه جيد ريح يوسف .ليس ليوسف ريح حقيقي يصل إىل مشام يعقوب من
بعيد ولكنه تعبري عن علمه بأخبا ر يوسف .هو مثل تعبريهم عن أخبار أحد أو أنباء سارة بريح الصبا أو
نسيم الصبا .ومل يقل يعقوب بأنه يشم ريح يوسف بل قال جيد ليفصح عن الوجدان الفكري.
وأما بقية كالم النيب احملرتم ألهله :لوال أن تفندون؛ فنعرف معناه مما قالوه له يف اآلية التالية .ولو
أردنا أن نعو د إىل أرباب اللغة لنعرف املعنى فسنضيع بني آرائهم غري املستقرة .الكذب واللوم وختطئة الرأي
والضعف أو الكرب واخلرف أو ضعف العقل!
قَالُواْ تَالِلِ إِنَّكَ لَ ِفي َ
ِيم ﴿﴾95
ضالَ ِلكَ ا ْلقَد ِ
قالوا له ذلك بعد أن أكد هلم ظنه بأن أخبار يوسف مع القافلة املقبلة .قالوا ذلك ليفندوا قول
األب إسرائيل الذي ميثل شرف األسرة الكربى وفخرها .فلنعرف من قوهلم اجلاهل كيف يتعاملون مع
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أنفسهم ومع بُناة جمدهم وال نتوقع من اإلسرائيليني أن يكونوا واقعيني معنا .علينا أن نتعامل معهم فال لغة مع
بين إسرائيل غري لغة املعاملة والتجارة .كان ميكنهم أن يصربوا قليال ساعة أو ساعتني فتتبني هلم حقيقة
ادعاء شيخ بين إسرائيل .لكنهم مل يصربوا وتفوهوا بكالم أمحق ال يدل إال على استعجاهلم وعدم تأنيهم يف
احلكم حتى على أقرب الناس إليهم .فما معنى قوله عليه السالم :لوال أن تفندون؟
اعترب الرسول قوهلم السالف تفنيدا لظنه بأنه ينتظر أخبار يوسف من تلك القافلة العائدة فالتفنيد
جاء مبعنى نسبة اجلهل والضالل إىل الشخص بأنه يقول شيئا ال يدرك خطأه وليس مبعنى التكذيب طبعا.
فقد أصاب من أرباب اللغة من قال بأن التفنيد هو تضعيف الرأي بظين والعلم عند اهلل تعاىل.
وأما قَسَمُهم باهلل تعاىل فهو ليس من باب احللف الذي يطلب صاحبُه تأكيد زعمه ولكن من باب
جلوء املتعجب إىل اهلل تعاىل ليعينه على حتمل املخاطب .ولذلك قالوا :إنك لفي ضاللك القديم ،مبعنى إنك
ال زلت تتخبط كما كنت يف آرائك الضعيفة املاضية .والواقع هو أن يعقوب وهو فخرهم وعزهم قد ادعى
أمرا مل يظهر بعد خطأه ،لكن بنو إسرائيل هم عادة أبناء الوقت فلو أنك ال تعطيهم اإلثبات الفعلي فهم
يستمرون يف تكذيبك حتى تظهر هلم احلقيقة .وليس صعبا على بعضهم أن يصدقوك بعد ظهور احلق
فالكثريون منهم حيملون وجوها عريضة ال ترى فيها محرة اخلجل مع األسف.
يرا قَا َل أَلَ ْم أَقُل لَّ ُك ْم إِنِي أَ ْعلَ ُم ِمنَ ّللاِ َما
ِير أَ ْلقَاهُ َ
علَى َوج ِْه ِه فَ ْ
ارتَ َّد بَ ِص ً
فَلَ َّما أَن َجاء ا ْلبَش ُ

الَ تَ ْعلَ ُمونَ ﴿.﴾96

وصل اإلخوة ولعل القميص كان بيد أكربهم ألنه كان أقل منهم إيذاء ليوسف وأكثرهم حرصا عليه
وعلى صيانة وعده ألبيه .وهناك احتمال قوي بأن يكون البشري أخاه الصغري الذي عاد معهم دون ريب
إلحضار أهله ولتجميع ما يريد محله إىل املهجر اجلديد.
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كان طبيعيا هذا احلق لألخ الذي اهتموه مرة كما اهتموا أخاه مرة سابقة أن يكشف خطأ إخوانه
الذين ظلمومها وظلموا بقية األسرة الكرمية.
لكين احتملت االحتمال األول باعتبار اآلية التالية اليت تتحدث عن طلبهم االستغفار فاألخ الصغري
مل يكن ضمنهم يف هذا الطلب.
جاء البشري فألقى القميص الكاشف حلقيقة كل ما قاله يعقوب والكاشف فعال لكذبة اإلخوة
واملبَيِّن بأن يوسف فعال يف مصر ،أمام وجه أبيه.
لقد فوجئت األسرة مجيعا ألن اإلخوة نفذوا تعليمات يوسف كاملة احتماال فلم يفتحوا القميص قبل
أن يروا أباهم ولذلك عرب الكتاب الكريم بأهنم ألقوه على وجهه واإللقاء قد يضمر معنى املفاجأة.
من الط بيعي أن تتفتح أسارير يعقوب فيعلم بأنه كان على حق طيلة ما مضى ويسعى إلفهام أهله
بأنه مل يكن خمطئا حينما خالف أوالده ومل يكن خمطئا حينما قال هلم بأن يوسف حي يعود ووو.
فمعنى ارتد بصريا أنه عليه السالم انقلب يف عيون وأمساع أهله إنسانا بصريا عاملا ال شيخا خرفا
يكرر جهله وضالالته القدمية.
ولذلك أسرع يف بيان أنه ال ميكن أن يعلم شيئا بدون أن يُعلمه ربه فقال :أمل أقل لكم إني أعلم من
اهلل  .ذلك ألن ما قاله هلم فيما مضى كان ميثل علما جيهلونه وقد ثبت جهلهم وصدقه ،فهم اآلن قد
خيضعون له ولعلمه.
وعلى األنبياء أال يسمحوا ألحد بأن يعبدهم وخيضع ألشخاصهم .ما أطيب هذه الصفوة اخلرية،
عليهم مجيعا سالم اهلل تعاىل وحتياتنا واحرتامنا وهلم مجيع حبنا وودنا.
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اط ِئينَ ﴿﴾97
ستَ ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُو َبنَا ِإنَّا ُكنَّا َخ ِ
قَالُواْ َيا أَ َبانَا ا ْ
بادر اإلخوة اخلاطئون باالعتذار من أبيهم ولكن بطريقة األنبياء العارفني ال كالعامة من الناس .إهنم
يعلمون بأن األب العاطفي لن يرضى بأن يصيبهم أية تبعة ملا ظلموه بل يدعو هلم دائما باخلري والصحة
والسالمة ،لكن الذي سوف يؤاخذهم دون شك هو اهلل تعاىل.
إهنم يعلمون بأن احلياة الدنيا هي حياة اختبارية يريد اهلل تعاىل أن مييز هبا اخلبيث من الطيب.
يكفي للتمييز أهنم قد تعمدوا التخطيط لقتل أخيهم ثم رضوا بنفيه إىل األبد ظلما وعدوانا فهم
جمرمون يف منطق الرمحان وسوف ال يرتكهم اهلل تعاىل ولو رضي يعقوب ويوسف ألف مرة.
لقد ظهر للرمحن بأن نفوسهم ليست طيبة وال ميكن أن يتقبل رضوان أهلهم العاطفي عنهم .إن اهلل
تعاىل يقتص من اجملرمني يف اآلخرة ليُرض ي املظلومني ولكنه يف نفس الوقت يرمي بكل اجملرمني يف نار جهنم
ألهنم جمرمون ال جملرد االنتقام للمظلومني .ولذلك فإن اجملرمني يف العقيدة واالهتمام بالظلم سيدخلون النار
أيضا ولو أننا يف احلياة الدنيا ال منسهم بأي أذى ألهنم مل ميسوا أحدا بسوء.
فنظام احلياة األخ رى ال جيانس نظامنا الدنيوي قطعا .إن نظامنا مبين على أساس السعي للتقليل
من الظلم وحفظ النظام والبحث عن السالمة واألمان النسيب والسعي ملراعاة العدالة ما أمكن.
لكن النظام هناك مبين على أساس القسط إىل أبعد احلدود لتمييز النفس الطيبة من النفس
اخلبيثة .حنن ننظر للظاهر وهناك ينظرون للباطن .حنن ننظر للعمل وهناك يهتمون بالنية والقصد .حنن نريد
العيش بسالم وهناك يريدون الفصل بني املؤمن واجلاحد.
ولذلك طلبوا من أبيهم أن يستغفر هلم رهبم من ذنوهبم ألهنم كانوا خاطئني.

منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

348

يوسف أيها الصديق

أرجو أن يتعلم املؤمنون ويعلموا بأن طلب العفو من املظلوم غري جمد هلم يوم احلساب .عليهم السعي لتغيري
نفوسهم وجعلها نفوسا طيبة مؤمنة بشكل دائم وإال فما فعلوه من ظلم سيبقى دليال إجراميا ضدهم.73

73

بلغين بأن أحد الفضالء املعاصرين فرّق بني اخلاطئ واملخطئ بالقول بأن األول يعين اخلطأ املقصود واملتعمد والثاني يدل على السهو.

وبعض السلف من اللغويني ظنّ ذلك أيضا .ويف ذلك جمانبة للصواب على ما أرى  .فاهلل تعاىل استعمل لفظة اخلاطئ بالنسبة لقوم فرعون
حينما أنقذوا موسى يوم كان رضيعا من البقاء يف البحر وهم مل يتعمدوا ذلك بالطبع بل أخطأوا فيه .قال تعاىل يف سورة القصص :وَأَوْحَيْنَا إِلَى
أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَال تَخَافِي وَال تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْ َسلِنيَ ( )7فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِنيَ ( .) 8وقد قال بعض اإلخوة املفسرين بأن اهلل تعاىل بصدد التعليل ليكون
موسى هلم عدوا وحزنا قال بأهنم كانوا خاطئني .حتى الزخمشري احتمل هذا االحتمال ولو أنه مل جيزم .والواقع أننا لغويا ال ميكن أن نصل إىل
معنى جازم للمقصود .ذلك ألن اخلاطئ هو أصل فعل خطأ بدون زيادة ولكن املخطئ مزيد فيه من باب اإلفعال وقد ورد كالمها يف القرآن
ملعنى اخلطأ املقصود وكذلك السهو .قال تعاىل يف سورة النساءَ :وَما َكا َن لِ ُم ْؤِم ٍن أَن يَ ْقتُ َل ُم ْؤِمنًا إَِله َخطَئًا َوَمن مَتَ َل ُم ْؤِمنًا َخطَئًا فَ تَ ْح ِر ُير
َرمَبَ ٍة ُّم ْؤِمنَ ٍة .92 ,,فهذا هو ليس خطأ مقصودا ومل يأت مزيدا فيه .علينا أن نعرف بأن هناك قليال من األفعال يف لغة العرب يتساوى فيها
اجملرد وباب اإلفعال مثل :سرع وأسرع ،خطأ وأخطأ ،رف ع وأرفع .بالطبع هناك فرق بسيط غري قابل للتعريف باحلد بينهما وال داعي للدخول

يف هذه األحباث التخصصية.
لكن آية سورة القصص فعال بصدد بيان أن قوم فرعون كانوا حيذرون من أمر وقعوا فيه دون أن يشعروا .نعرف ذلك حينما نقرأ معها عدة
ِ
ِ
ِ
األر ِ
وسى
آيات أخرى قبلها وبعدها كما يليَ :وُمنَك َن َهلُ ْم ِيف ْ
ض َونُ ِري ف ْر َع ْو َن َو َب َاما َن َو ُجنُو َد ُُهَا م ْن ُهم هما َكانُوا َْحي َذ ُرو َن (َ )6وأ َْو َح ْي نَا إِ َىل أُِم ُم َ
ِ ِ
ِ
ت َعل َْي ِه فََل ِْق ِيه ِيف الْي ِم وَل ََتَ ِايف وَل َحتَْزِِن إِ هَّن رادُّوهُ إِل َْي ِ
أَ ْن أ َْر ِ
ض ِع ِيه فَِإ َذا ِخ ْف ِ
آل فِ ْر َع ْو َن لِيَ ُكو َن َهلُ ْم
ني ( )7فَالْتَ َقطَهُ ُ
ك َو َجاعلُوهُ م َن ال ُْم ْر َسل َ
َ
َ
َ َ
ِ
ني ( )8ومَال ِ
ت َع ْ ٍ
سى أَن يَن َف َعنَا أ َْو
ني ِّل َول َ
َت فِ ْر َع ْو َن مُ هر ُ
َت ْام َرأ ُ
َع ُد ًّوا َو َح َزًَّن إِ هن فِ ْر َع ْو َن َو َب َاما َن َو ُجنُ َ
ود ُُهَا َكانُوا َخاائِ َ
َ
َك َل تَ ْقتُ لُوهُ َع َ
نَت ِ
هخ َذهُ َولَ ًدا َو ُب ْم َل يَ ْشعُ ُرو َن (.)9
وقد علل سبحانه التقاط آل فرعون ملوسى ليكون هلم عدوا وحزنا ألن موسى هو الذي سبب إغراق فرعون وآله (حسب تعبري القرآن) يف
البحر يوم اخلروج .والذي تعمد اإلثم هو فرعون وهامان وليس جنودمها الذين ينفذون أوامر األسياد دون أي قصد .لكنهم مجيعا مل ينتبهوا
بأهنم يساعدون العدو احلقيقي هلم حينما أنقذوا موسى من املوت يف البحر .فساعدوه حتى ال يغرق ولكنه أغرقهم فيما بعد بأمر اهلل تعاىل.
ِ
األر ِ
ض َو َج َع َل أَ ْبل ََها ِشيَ ًعا
فاإلثم احلقيقي هو لفرعون وقد وضح اهلل تعاىل ذلك يف اآلية الرابعة من نفس سورة القصص :إِ هن ف ْر َع ْو َن َعال ِيف ْ

ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ين ( . )4وأما إثم جنوده فهو يف مساعدهتم له ولكنهم ليسوا
ضعِ ُ
يَ ْستَ ْ
س ُ
ف اَائَِفةً منْ ُه ْم يُ َذبِ ُ أَبْنَ ُ
اءب ْم إِنههُ َكا َن م َن ال ُْم ْفسد َ
اءب ْم َويَ ْستَ ْحيي ن َ

أصحاب القضية يف الواقع .هم يف محايتهم لفرعون كانوا خيشون من استعالء بين إسرائيل عليهم ألهنم أكثر منهم ذكاء ونشاطا يف جوانب احلياة

املختلفة .فكانوا حيذرون بين إسرائيل وهم ال يدرون بأهنم قدموا احلماية لإلسرائيلي األول بتقدير رب العاملني عز امسه .واآليات التالية تتحدث
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لنعد إىل يعقوب النيب العظيم وننظر إىل جتاوبه مع طلب أبنائه.
الر ِحي ُم ﴿﴾98
ف أَ ْ
قَا َل َ
س ْو َ
ور َّ
ستَ ْغ ِف ُر لَ ُك ْم َر ِب َي ِإنَّهُ هُ َو ا ْلغَفُ ُ

وبعيداً عن اجملامالت والتعاطف أجَّل يعقوب االستغفار لسبب علمي غاب على كثري من املفسرين

مع األسف.
قال بعضهم بأن يوسف رضي عنهم فورا ألنه شاب وبأن يعقوب مل يبد رضاه السريع ألنه عجوز ال
يقبل االعتذار بسرعة.
وقال بعضهم انه أخر االستغفار لوقت السحر وهو كالم أكثر حكمة من القول األول.
وأظن بأن النيب العظيم كان يعرف بأن االستغفار دعاء وال جيوز الدعاء أمام غري اهلل ألننا عبيده
وعلينا أن خنفي سيئاتنا كعبيد عن أعني غري اهلل تعاىل.
واال ستغفار شهادة على النفس بالسوءى .ويعرف النيب أيضا ،بأن كمال توقريه هلل تعاىل أال جيهر
بالقول ألنه يسمع مهسات القلوب فسيكون الدعاء باجلهر قلة أدب أمام الديان العظيم.
ويعرف بأن العبد حينما يقف أمام ربه سائال طالبا الرمحة فعليه أن يكون على يقني بأن الكريم لن
يرد طلب عبده فيحتاج إىل أن ينعزل عن أبنائه ليستجلي اليقني والقطع قبل الشروع بإرسال الدعاء القليب
إىل ربه.
عن حك اية أخت موسى اليت بصرت به عن جنب وهم ال يشعرون .ثم قالت هلم بأهنا ميكن ان تدهلم على أهل بيت يكفلونه هلم وهم أيضا مل
ينتبهوا.
واخلالصة أن اخلطأ املشرتك واملتساوي بني فرعون وهامان وجنودمها هو يف موسى وليس يف أهنم كانوا ظاملني .فالظلم بينهم ليس
متساويا ،ولذلك جنزم بأن اخلاطئني يف سورة القصص هو اخلطأ يف التعرف على موسى وليس اخلطيئة املعروفة ،والعلم عند اهلل تعاىل.
وباملناسبة فإن لفظة املخطئ مل ترد يف القرآن الكريم.

هناية اهلامش .73
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ويعرف بأن الصرب هو مفتاح الفرج فعليه وعليهم أن يصربوا قبل أن يثقوا بأن دعوهتم قد استجيبت
فال داعي لالستعجال .دعهم يتعلموا على الصرب ،والعلم عند اهلل تعاىل.
وقد أعقب وعده بتذكري أوالده بأن ربه غفور رحيم تطييبا خلواطرهم وإعدادا لقلوهبم لئال
ينتظروا من رهبم غري املغفرة والرمحة.
إن انتظار احملتاج من سيده مرحلة مهمة من مراحل االستجابة لدى املوىل الكريم عز امسه .والعلم
عند املتعايل الكريم.
لكن يوسف مل يت حدث عن املغفرة يف اآلخرة بل وعدهم بأن ال يقرّعهم يف الدنيا ،والعلم عند اهلل
تعاىل.
لقد حتققت آمال يعقوب فابنه يوسف حي وقد رزقه اهلل تعاىل النبوة وها هو يقوم جبلب أسرته إىل
مصر متهيدا لبناء أمة ميكنها أن تستقبل أعظم كتاب مساوي لإلنس واجلن قبل القرآن العظيم.
عاد أبناؤه إىل رشدهم ورضخوا للحقيقة وتقبلوا أخاهم يوسف بقلوب راضية .ستكون هجرهتم
سهلة ألن ابنه قد سبقهم إلعداد كل التسهيالت للهجرة الكربى.
عاد ولده الصغري وابنه الكبري إليه ساملني .اعرتفت له األسرة بأنه صادق يف تنبؤاته واعرتفوا بأنه
يعلم من اهلل ما ال يعلمون.
استعدت األسرة الكرمية للهجرة إىل أرض مصر بقيادة األب العجوز يعقوب .لقد استعدوا مجيعا
وجاء يوم الرحيل لريحلوا قاصدين أرض األهرام ضيوفا على ابنهم الوزير املرموق يف مصر.
مل يفكر أحد من بين يعقوب هبذا األمر ومل يدر يف خلدهم اي احتمال لتلك اهلجرة املشرفة بتمهيد
من العليم سبحانه وتعاىل.
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ليست اهلجرة دعاء استجابه اهلل تعاىل ،ولكنها تقدير ربوبي ألمر كبري قد جيهله أبناء يعقوب وكل
أسرته .لكن يعقوب ينتظر ذلك ولو أنه مل يعلم مكان اهلجرة برأيي القاصر.
ذلك ألن من متطلبات العواطف األبوية أن يبحث عن ابنه فبمجرد ما أرسل أبناءه إىل مصر حبثا
عن يوسف فهو يعين بأنه استيقن يومها بأن يوسف مستقر يف مصر .ولعله استيقن بأن امليعاد هو مصر ،بل
ال يبدو هناك كثريُ شك يف ذلك.
ومن جانبه فإن يوسف أعد العدة الستقبال أسرة النبوة يف أرض امليعاد املؤقت .وال أظن بأن
يوسف ويعقوب كانا يعلمان بأن مصر ليست مكانا دائما لبين إسرائيل أو بأن التوراة سوف ال تنزل يف مصر.
وهذا من غرائب هذه األسرة الكرمية .فأبوهم إبراهيم عجز عن أن يهدي أهله يف العراق كما
عجز موسى فيما بعد أن يهدي قومه من األقباط يف مصر.
لقد اضطر إبراهيم للهجرة كما اضطر موسى للهجرة.
وهل بقي حممد يف منزله؟ كال بل اضطر هو أيضا للهجرة .كل أصحاب الدعوات الكربى هاجروا
أو بقوا بني أقوامهم حتى عذب اهلل تعاىل أولئك األقوام إال يوسف ويونس.
أما يونس فقد جاء قومه العذاب ولكنه لسبب قد يعود إىل مستواهم الفكري والعقلي ،رفع اهلل
تعاىل ع نهم العذاب يف آخر حلظة ،وهي قصة تستحق أن يفرد هلا كتاب آخر .نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا إىل
إجناز ذلك يف املستقبل القريب

74

74

كتب اهلل تعاىل على نفسه الرمحة فهو يراعي كل حاالت خلقه وال ميكن أن حياسبهم أو جيازيهم فيما ال ميلكون عمله بكل حرية

وإرادة ولذلك ال حياسب األطفال وال اجملانني .بالطبع أن هذا ال يعين بأنه سبحانه يكتفي يف إثبات اجلهل أو الضعف أو اجلنون مبا يدعيه
الفاعلون أنفسهم ،بل ينظر سبحانه إىل خفايا صدورهم وحيسب حقيقة قدراهتم وأعذارهم دون شك .فمثال مل يقبل من بين إسرائيل ادعائهم
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بأهنم اشرتكوا مع السامري يف صناعة العجل دون إرادة .قال تعاىل يف سورة طه :قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ولَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ
الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ( .)87فرد عليهم اهلل تعاىل بقوله :أَفَال يَرَوْنَ أَال يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْالً وَال يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَال نَفْعًا (.)89
فاعتربهم أشركوا باهلل تعاىل فأمرهم موسى بأن يقتلوا رغبات نفوسهم لعل اهلل تعاىل أن يغفر هلم .
فبنو إسرائيل من أسرة قوية عريقة يف املعارف الدينية وهم أذكياء من منبتهم وأولئك النفر منهم قد عاشوا فرتة طويلة مع موسى بعد
الرسالة وكانوا يف قمة القوة فال ميكن أن يقبل اهلل تعاىل منهم االضطرار أو اجلهل .
ثم إنه تعاىل رفض اعتذار كل األمم الرسالية السابقة اليت أنكرت دعوات رسلها ومل يصرف عنهم العذاب بعد أن رأوا مقدمات
العذاب .لكنه سبحانه ميز قوم يونس عن غريهم .قال تعاىل يف سورة يونس :إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ ( )96ولَوْ جَاءتْهُمْ
كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ األَلِيمَ ( )97فَلَوْالَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِميَانُهَا إِالَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ اخلِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِنيٍ ( .)98كما ميز يونس بنفسه من قبل .فيونس من قبل أن يصري رسوال بل لعله مل يكن نبيا بعد بالفعل بل كان نبيا بالقوة ،فإنه
ظن أن لن يقدر اهلل تعاىل عليه .قال تعاىل يف سورة األنبياء :وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن الّ إِلَهَ إِالّ
أَنتَ ُسبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِنيَ ( )87فَا ْستَجَبْنَا لَهُ ونَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِنيَ ( .)88ال جمال ألن أشرح الواقعة كما أعرفها
يف هذا املكان ولكن يكفي بأن نعرف بأنه عليه السالم دخل ظلمات العاصفة واحتمل بأهنا مقدمات العذاب حيث ال فائدة يف التوبة ولكنه
تاب وقبل اهلل تعاىل توبته ورفع عنه الغم .أرجو أن يعلم القارئ بأن اهلل تعاىل رفع عنه الغم ولكنه رأى العذاب مؤقتا يف قصة غريبة سأشرحها
بإذنه تعاىل يف ما بعد .إنه مرشح للرسالة وحاله كان كحال يوسف يف السجن املؤقت حيث قدر اهلل تعاىل أن يبقى عدة سنوات لتتغري بعض
أفكاره فيستعد لتلقي رسالة ربه .
لقد جتاسر املعدُّ للرسالة جتاسرا كبريا على سيد الكائنات حيث مل أجد يف القرآن نبيا قام مبا قام به يونس فكان عذابه أليما جدا
ولكن اهلل تعاىل أعاده إىل احلياة من جديد واكتفى مبا رآه من العذاب وبعثه رسوال .ذلك دليل واضح بأنه سبحانه مل يعترب يونس جمرما مع هول
إمثه وفداحة ذنبه .لقد أعطي الفرصة مرة أخرى ليكمل اختباره رسوال إىل قوم من امثاله بالطبع .هذه هي عدالة السماء اليت ال تقبل اإلفراط
وال تقبل التفريط .إن عدالة الرمحن تقتضي املوازنة بني ما مينح للممتحَنني وما ينتظره منهم .هذا البحث طويل منر عليه بسهولة خوفا من
اإلطناب.
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وههنا حبث آخر بأن اهلل تعاىل ال يبعث الرسل إال ألقوامهم الذين احندروا منهم كنوح وإبراهيم وحممد عليهم الصالة والسالم مجيعا
أو يرسلهم اليهم يف الصبا ليرتبى الرسول بينهم ويتزوج منهم أحيانا فيصري واحدا منهم كإمساعيل ويوسف وموسى عليهم السالم ،فكيف أرسل
يونس إىل قوم بعيدين عنه؟ ولنعرف ذلك أوال دعنا نقرأ القصة من سورة الصافات :وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْ َسلِنيَ ( )139إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ ) (140فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِنيَ ( )141فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ( )142فَلَوْال أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِنيَ ( )143لَلَبِثَ فِي
بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ( )144فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ َسقِيمٌ ( )145وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ َشجَرَةً مِّن يَقْطِنيٍ ( )146وَأَرْ َسلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
( )147فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِنيٍ (.)148
لقد التقمه احلوت فمات دون شك بل تقطعت أوصاله ثم إن اهلل تعاىل بعثه مرة أخرى بأن أدخل نفسه دون بدنه املأكول إىل األرض
كما يفعل بنا قبل يوم القيامة .نبذه بالعراء قبل أن يربأ من سقمه حتى ال يدخل عامل الربزخ فيستحيل إعادته .ثم أنبت عليه شجرة من يقطني
ليخلق لنفسه من خلية اليقطني بدنا حيوانيا يناسب نفسه كما سيكون عليه الناس يف العامل اآلخر .حوّل هو اخللية النباتية فنبت إنسانا يناسب
النفس اليت خُلق هلا البدن متاما بعكس العملية األوىل عند تكون اجلنني يف بطن امه حيث خيلق اهلل تعاىل للبدن املتكون نفساً تناسبه .إهنا
عملية طويلة حتتاج إىل زمان تتجاوز عشرات السنني ألنه نوع من النشوء واالرتقاء السريع .هذا هو الفرق بني اإلنسان الدنيوي واإلنسان نفسه
يف اآلخرة .وهكذا نكون بال آباء وال أمهات هناك فال أنساب بيننا إطالقا ولنرتك األساطري جانبا .ولذلك حينما أراد اهلل تعاىل ليونس أن مير
مبرحلة مشاهبة للمراحل األخروية يف الدنيا بعد أن خسر اجلينات املوروثة من أبويه وصنع لنفسه جينات حيوانية سريعة داخل اليقطني فإنه
خسر كل ارتباط بالبشر املنحدرين من آدم وحواء فلم يكن له قوم ومل يكن له أقارب بعد ذلك .
هذا البحث نرتكه أيضا لوقت آخر ونكتفي هنا ببيان وحدة التعامل مع يونس وقومه لنعرف السر يف إرساله إىل اولئك القوم الذين مل
يكن ليعرفهم فضال عن أن يكون منبثقا منهم .لقد آمن يونس حينما رأى الظلمات وآمن قومه حينما رأوا العذاب كما أشارت إليه اآليات اليت
أوردناها قبل قليل .ال نريد املقارنة مع قوم حممد (صلى اهلل عليه وآله) ألهنم كانوا يف قمة التطور الفكري زمانيا ولكن دعنا نقارهنم بقوم نوح
(عليه السالم) .ليس يف قصة يونس مع قومه أية إشارة إىل التدبر والتفكر وإىل أية مناقشة مع نبيهم كما ليس يف القرآن أي حديث عن علم قوم
يونس أو احتجاجهم على يونس أو أي اختالف بينهم كأن يؤمن بعض ويبقى اآلخرون يف شركهم .لكن قوم نوح مارسوا أنواع الضغط اإلعالمي
ضد نوح وناقشوه كثريا كما حتدث نوح معهم عن التطور وعن تشابه األنظمة الشمسية وقد آمن فريق وبقي فريق يف شركهم .كل هذا يدل على
أن يونس وقومه مل يكونوا باملستوى الفكري لبقية األقوام والقرى الرسالية لكنهم كانوا يشكلون جتمعا قويا مساهم اهلل تعاىل قرية وهي تعين املكان
باعتبار ساكنيه القادرين على االكتفاء الذاتي وعلى ضيافة الغري .
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أظن بأن ما قلناه يدل على متايز طبيعي بني األمة اليونسية وبني األمم الرسالية األخرى .هذا التمايز مرتبط بالقدرات العقلية اليت
تدل على أن اهلل تعاىل الذي يعمل ضمن نظام الطبيعة اليت ميلكها جل جالله ،قد حسب املمنوحات لديهم فرآها أقل مما هو لدى غريهم من
األمم ولذلك خفف عليهم الواجبات والعقوبات تبعا حلقائقهم الذاتية .إن القوة العقلية هي اليت ختول اإلنسان الكامل للتمييز بني الصحيح
والسقيم فكلما جتلت القوة لدى فرد أو أمة كلما ازداد التزامهم فيشتد تبعا لذلك عقاهبم إن خالفوا سنن اهلل تعاىل .بالطبع هذا املوضوع ليس
بسيطا بل يتطلب حبثا علميا واسعا فنرتكه أيضا لزمان آخر ومناسبة أخرى بتوفيق من ربنا الرحيم  .لكنين سعيا إلشباع فضول القارئ الكريم
أشري إىل بعض األمور الوجدانية اليت يسهل قبوهلا :
.1

إن اهلل تعاىل خيلق الكائنات كلها ضمن نظام الطبيعة فليست الكائنات اليت نراها ونعيش معها مبا فيها

أبداننا صناعات تركيبية كصناعات البشر اليت يعاجلها الصناعيون ضمن خطوات حتويلية سريعة مستخدمني احلرارة احملددة
املصنوعة والرتكيب الكيماوي باليد واملعايري وكذلك التفريغ واحلمل املتوايل مبساعدة اآلالت املصنوعة واملخازن املدروسة املبنية
بصورة خاصة وغري ذلك من مستلزمات الصناعة والعالج الفين .
.2

 .بناء على ذلك ليس اإلنسان دمية مصنوعة من مواد أرضية حبتة نفخ اهلل تعاىل فيها النفس اإلنسانية

فهي حينئذ ال حتمل شخصية ذاتية وال ميكن وصفها بالساللة املتطورة عن طريق النشوء واالرتقاء .
.3

 .لو كان اإلنسان دمية نشطها اهلل تعاىل بالنفس اإلنسانية كما تصوره املعروفون برجال الدين اليهود

واملسيحيني واملسلمني لكان لزاما وضمن العدالة اليت نسميها يف الصناعات وحدة املعايري ( ،)Standardأن حنمل نفوسا
متشاهبة يف اإلدراك وحنن لسنا كذلك .ولذلك ال ميكن توظيف مقياس الدزينات وما شاهبها لبيان القوة البشرية كما نفعل لبيان
القوة احليوانية .على أن أفراد احليوانات أيضا حتمل شخصيات مميزة ولكن اإلنسان كل إنسان حيمل شخصية فردية ال يشاركه
فيها أخوه وأبوه وابنه .الفروق بيننا أكثر بكثري من املشرتكات ،كما أن الفروق بني أممنا وأقوامنا البشرية أكثر بكثري من مشرتكات
األمم البشرية .
.4

 .هذا هو السر يف خالفة كل منا بأمر اهلل تعاىل يف األرض .قال تعاىل يف سورة الشمس :ونفس وما

سواها .فكل نفس يسويها اهلل تعاىل مع البدن الذي خيتلف عن البدن اآلخر كثريا .واملؤثرات أكثر من أن نعدها وحنصيها وكل
فرد بنفسه يتأثر هبا بنسب متفاوتة جدا تفوق احلصر فال نرى بنان أحد يشابه بنان شخص آخر يف هذه األرض اليت تستضيف
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لكن يوسف بقي يف مصر ومل يهاجر ومل ينزل العذاب على أهل مصر .أنا ال أعرف السبب .فهل
كان املصريون مساملني أيام يوسف ومل يعارضوا دعوة رسوهلم بل تقبلوه فاستحقوا الرضوان والغفران من
رهبم؟ لو كان كذلك ،فما باهلم يرفضون دعوة موسى اليت فاقت كل األعراف الرسالية بقوهتا فلم يؤمن
ملوسى إال السحرة وزوجة امللك ومؤمن آل فرعون وقليل من قوم فرعون.

باليني األفراد .وقال تعاىل يف سورة فاطر . :إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ( )38هُوَ الَّذِي
جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي األرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَال يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إالّ مَقْتًا وَال يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إالّ خَسَارًا
(.)39
.5

.بناء على ما قلناه نعرف بأن اإلصالة هنا للبدن وبأن النفس مقدرة للتعايش مع البدن املختلف ونرى

بعد ذلك وجدانا بأن كل إنسان منا يتغري بنفسه طيلة حياته الدنيوية اليت نعيشها .لو منعن يف ذلك فسنعرف الفروق الكبرية بني
نفوسنا اليت تفوق الفروق البدنية لدينا .واهلل تعاىل يتعامل مع األبدان لنقضي هبا دنيانا ويتعامل مع النفوس ليقيمنا ويوزننا ويعطي
كالً منا حقه العادل يف احلياة األبدية .
.6

 .فكان ضروريا أن يذكر اهلل تعاىل لنا قصة يونس ليربهن على عدالته ومالحظته الدقيقة لكل ما منحنا

يف مقابل ما ينتظره منا من جتاوب .وليقول لنا بأنه ال ميكن أن يعطي أحدا أكثر مما يستحقه مالحظا حدة اإلدراك النفسي عنده
كما ال ميكن أن يؤاخذ أحدا جبريرة إال بعد إجراء كل مقاييس العدالة عليه دون تفريق بني الناس يف املنح اليت ال يد هلم فيها
كالوطن والساللة واملوروثات الدينية واحلضارية .
سبحانه من خالق قوي عادل عزيز و يا ليتنا نعرفه ولو قليال فنفتخر به ربا غفورا رحيما كرميا ال ينسانا فال ننساه وال يهملنا
فنعشقه وال يقطع رمحته عنا ولو عصيناه فال نتخلى عن العبودية والرق له لنكون من أنصار احلقيقة ومن حميب العدالة والقسط .

هناية

اهلامش 74
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حتتاج هذه املسألة إىل دراسة علمية عميقة لنتعرف هبا على نفسيات إخواننا املصريني آنذاك وأنا
لست يف صدد ذلك اآلن ولعلي ال أملك ما يؤهلين هلذا األمر ،رغم انه جدير بالبحث ،كما ال أحب بأن
أعزو ترحيبهم بيوسف ألنه جناهم من اجلوع ألنين أحب مصر وأحب أهل مصر.
وصلت قافلة النبوة إىل مصر وفتح يوسف أبوابه أمامها .أعين أبواب مصر بإذن من اهلل تعاىل فهم
جمموعة كبرية قد يتوزعون يف خمتلف أرجاء بالد النيل قريبا .وقد شرح اهلل تعاىل املوقف بكل اختصار
هكذا:
آوى إِلَ ْي ِه أَبَ َو ْي ِه َوقَا َل ا ْد ُخلُواْ ِمص َْر إِن شَاء ّللاُ آ ِمنِينَ ﴿﴾99
فَلَ َّما َد َخلُواْ َ
س َ
علَى يُو ُ
ف َ
إنين أجهل السبب يف أن القرآن الكريم مل يذكر إال إيواء يوسف ألبويه .فهل مل حيتضن يوسف أوالد
إخوانه وبقية األسرة اليت قد تنطوي على بعض األخوات أيضا إن كانت ليعقوب بعض البنات كما ذكر
البعض.
على أي حال فإن دعوة يوسف إىل دخول مصر بسالم وأمان تشمل كل األسرة املقبلة صغارا
وكباراً ،نساء ورجاالً.
واإلنسان العاقل مثل يوسف يستعمل لفظة :إن شاء اهلل ،حينما يكون األمان حمققا فعال ولكنه
يعزوه إىل مشيئة ربه صيانة له باعتبار أن األمان احلقيقي بيد اهلل تعاىل وكل ما نفعله حنن قد يكون أسبابا
لزوال األمن لوال مشيئة الرمحن عز امسه.
لقد أبلغ يوسف امللك وهو ينتظر وصول هذه القافلة الكرمية ويستعد الستقبال أبوي وزيره احملبوب
يوسف وإخوانه.
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قال هلم يوسف بأن امللك بانتظارهم وعليهم أن يستعدوا لدخول القصر الفرعوني يف أقرب موعد.
إن يوسف وزير يدخل على فرعون دون تشريفات ولكن على أسرته أن متر بكل املراحل اليت تسبق
تشريفات املثول أمام ملك مصر الكبري.
لقد أضحى القصر امللكي على علم بأن إخوان يوسف عادوا إىل مصر مع أبويه وسوف حيظون
باللقاء مع رب القصر امللكي فرعون مصر.
وحينما نتصور املوقف نرى بأن الوزراء عادة ما يسبقون الضيوف يف أيام االستقبال امللكية الختاذ
أماكنهم الرمسية يف احلضرة الفرعونية لتتكامل هيبة احلكم يف عيون اآلخرين.
حان موعد الزيارة وسبق يوسف أهله الختاذ مكانه بني الوزراء .ومما ال ريب فيه أنه أبلغ مسؤويل
التشريفات بأن أهله سيزورون امللك يف الساعة املعينة أو يف الزمان املعني حيث أن الساعات الفعلية مل تكن
متوفرة آنذاك.
هناك بروتوكوالت رمسية وإعدادات تشريفية للضيوف قبل أن يرفعوهم إىل عرش امللك العظيم.
فيوسف اآلن يف احلضرة الفرعونية جالس يف مكانه املخصص له بني الوزراء وأسرته سوف يتحركون يف
الوقت احملدد باجتاه القصر.
هناك تسهيالت إليص اهلم إىل القصر دون شك .وحينما وصلت األسرة إىل املدخل األول من
ساحة القصر الفرعوني كان يف استقباهلم مأمورو التشريفات الفرعونية ليعلموهم الربوتوكول.
أبلغوهم بأن الوزير يوسف سوف يكون قريبا يف استقباهلم ليصاحبهم إىل عرش فرعون مصر.
هناك بروتوكول الستقبال وزير فرعون خاصة وهو يف قصر امللك ويف املالبس الرمسية يف مثل هذه
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املناسبات .فحينما يصل الوزير إىل الضيوف فإن املأمورين عادة ما يبلغون الضيوف بوصوله بصوت عال
لالنتباه.
وحني وصول الوزير على الضيوف أن ينحنوا له احرتاما ملصر وملكه الذي يتشرف هو بالوزارة
لديه .ال مي كن ملسؤويل التشريفات أن مييزوا بني أب الوزير وغريه ألن االحرتام هو احرتام ملصر وليس
لشخص الوزير.
هذا هو معنى التشريفات الرمسية .تعلَّمت األسرةُ كيفيةَ استقبال الوزير املصري كغريهم من
الناس .إن مصر هو أعظم بلد يف األرض وليس ألية جمموعة أي فخر على مصر آنذاك.
وصل الوزير يوسف مبالبسه الرمسية أمام أبويه وإخوانه لريافقهم إىل العرش امللكي فاحننى اجلميع
طبقا لتعليمات الربوتوكول.
انتبه يوسف فورا لرؤياه اليت حتققت بأمر اهلل تعاىل يف تلك الساعة .نسي يوسف بأنه وزير فرعوني
يف مالبسه الرمسية اآلن ومل يتمالك نفسه أال يقول ألبيه :يا أبت وهو يف مركز احلكم.
اهندمت التشريفات الفرعونية حلظات تأملية ليوسف وأبيه ومن بعدهم إخوان يوسف الذين يرون
بعض ما كان يدور بني يعقوب ويوسف من قديم الزمان من أسرار مل يعلموا عنها شيئا.
اي ِمن قَ ْب ُل قَ ْد
َو َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َ
س َّجدًا َوقَا َل يَا أَبَ ِ
علَى ا ْلعَ ْر ِش َو َخ ُّرواْ لَهُ ُ
ت َهذَا تَأْ ِوي ُل ُر ْؤيَ َ
ْن َو َجاء ِبكُم ِمنَ ا ْلبَ ْد ِو ِمن بَ ْع ِد أَن
سنَ بَي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِمنَ ِ
َجعَلَ َها َر ِبي َحقًّا َوقَ ْد أَحْ َ
السج ِ
نَّز َ
ش ْي َ
يف ِل َما َيشَاء ِإنَّهُ هُ َو ا ْل َع ِلي ُم ا ْل َح ِكي ُم ﴿﴾100
غ ال َّ
طانُ َب ْي ِني َو َب ْينَ ِإ ْخ َو ِتي ِإنَّ َر ِبي لَ ِط ٌ
انتهت مهمة هذه السورة الكرمية بتحقق الرؤيا وبقيت احلِكَم اليت سنعرفها من اآليات التالية بعد
هذا املقطع.

منشورات مركز تطوير الفقه اإلسالمي

359

يوسف أيها الصديق

مل يكن يوسف وال يعقوب ليعرفوا قبل ذلك اليوم السر يف تلك الرؤيا الغريبة بأن يرى يوسف أبويه
وإخوانه خيرون له سجدا.
ومعنى اخلر سجدا هو أن ينحنوا برؤوسهم احرتاما للشخص الواجب احرتامه ثم يستقيموا مرة
أخرى وال شيء غريه كما سنعرف.
والسجود يعين االنكماش ولو قليال وبالنسبة لإلنسان فإن غاية السجود هو السقوط على األرض
كما نفعله أمام ربنا يف الصالة وال جيوز لنا أن نفعل ذلك باختيارنا لغري اهلل تعاىل.
كما ال جيوز لنا أن خنضع خضوعا كامال ملن دونه سبحانه وتعاىل فهو الذي يستحق كل خضوع
وهي العبادة بعينها .حتى اخلضوع يف الشكر واخلضوع يف الطاعة ال جيوز لغري اهلل تعاىل ألهنا عبادة حقا.
فاخلر سجودا يعين احلركة املضطربة للرأس باجتاه األسفل لالحرتام.
فيعقوب وزوجته أم يوسف مل يسجدا لولدمها كما يظن البعض بل احننيا احرتاما للوزير باعتبار
بروتوكول القصر الفرعوني وهو ال ينطوي على اخلضوع للفرد أو للولد.
بالطبع أن هذا االحرتام سبق حضورهم أمام امللك والذي ال نعلم عنه شيئا ومل يذكر لنا القرآن
تفصيال له لعدم أمهية ذلك اجمللس بالنسبة ألهداف حكاية صنع بين إسرائيل.
املهم أهنم مجيعا زاروا القصر امللكي دون ريب لقوله تعاىل :ورفع أبويه على العرش وخروا له
سجدا.
هنا ك احتمال أن تكون زيارة امللك خاصا بأبويه باعتبار بداية اآلية ولكين أظن ظنا قويا بأن امللك
رآهم مجيعا إال أن املقصود هو رفع يوسف ألبويه على العرش الفرعوني إكراما هلما.
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ولكن اإلخوة مجيعا كانوا مدعوين مبعيتهما .تلك هي ضربة أخرى على أنوف إخوانه من غري أمه
لعلهم يتورعون عن النيل من شرف يوسف وأخيه وأمهما كما فعلوا من قبل.
ثم بدأ يوسف ببيان إجيابيات احلكاية الطويلة متجاهال السلبيات أو مارا عليها مرور الكرام .إنه
مؤمن طيب ال يتحدث إال بنعمة ربه ويأبى أن ينشر ما أصابه من أذى يف طريقه اىل العلياء.
بدأ كما رأينا ببيان حتقق منامه الغريب وانكشاف اللغز الكبري.
كان هو ويعقوب على علم باملنام ولكنهما مل يعرفا الكيفية اليت ستتحقق فيها الرؤيا دون املساس
مبعتقداهتما الدينية.
ثم ذكر إحسان اهلل تعاىل إليه يف إخراجه من السجن .نعرف من هذا بأن السجن الذي مر به مل
يكن أمرا هينا ومل يكن خروجه منه عاديا ولو أنه كان سجنا خاصا.
وعلى الرغم من أن اهلل تعاىل ذكر لنا نوايا العزيز وزوجته ومن معهما على أن يسجنا يوسف لفرتة
حمدودة.
ولقد رأينا بأن الفرتة طالت ومل تظهر أية بادرة منهما إلخراجه من السجن .بقي يوسف سجينا ال
يدري متى اخلالص حتى جاء وعد اهلل تعاىل.
ولعل يوسف كان فرحا بأن الذي أدخله السجن هو العزيز وزوجته ولكن الذي أخرجه هو ربه.
كل املؤمنني حيبون أن يروا اخلري من رهبم ال من غري رهبم.
ثم ذكر املكرمة الربانية الثالثة أن جاء بإخوانه من البدو وهي البادية كما يقول علماء اللغة.
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ال ميكن اجلزم بأن إخوانه كانوا يزورونه لو علموا بأنه يوسف .كان ضروريا أال يعرفوه كما كان الزما
أن يعرفهم يوسف.
لقد نفذ يوسف فيهم بوادر مهمته الكربى يف إنشاء أمة إسرائيل العظمى وإعدادها الستالم أول
وحي مساوي لكل أهل األرض .هذا التقدير اجلميل واحلكيم هو من ربه احلكيم العليم سبحانه.
وال ينسى يوسف أن ينسب السلبيات إىل الشيطان الرجيم إذا ما اضطر إىل ذكرها .لكن هذه
السلبية اليت أراد منها الشيطان أن خيمد نور النبوة يف أوالد يعقوب قد حتولت إىل مدخل ليتبوأ يوسف من
األرض املصرية اخلصبة والغنية حيث يشاء وليصل إىل منصب مرموق يف قمة املناصب احلكومية.
فهي نية شيطانية بائسة غزاها تقدير رباني حكيم ومفيد نعتربه رابع التقديرات احلكيمة.
بالطبع أن اهلل تعاىل قام بعمله أيضا حيث بلور حقائق قلوب اإلخوة وكشف عن مكنونات الضمائر
بكل وضوح ولكل أهل يعقوب شيخ بين إسرائيل احلصيف.
ف تبينت حقيقة يعقوب العبقرية إضافة إىل حلمه وقوة إميانه بربه مقابل ضعف نفوس أوالده.
وال حنتاج إىل أن نكتب املزيد عن مجال التقديرات الربوبية فهو سبحانه كما قال عبده يوسف:
لطيف ملا يشاء .لطيف يف ربوبيته وعنايته لعبيده املخلَصني.
ذلك ألنه جل جالله حميط بالكائ نات بعلمه وقوي يف حكمته اليت يُحكم هبا كل تقديراته فال ميكن
أن نرى فيها أي جمال للفساد واخلراب أو عدم التجاوب والطاعة فتقديراته لطيفة حكيمة تأخذ طريقها حنو
التنفيذ بكل قوة وسالسة ،جل جالله.
ويستمر يوسف الصديق يف بيان نعم ربه الكريم فيقول:
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ض أَنتَ
ب قَ ْد آتَ ْيتَ ِني ِمنَ ا ْل ُم ْل ِك َو َ
اوا ِ
علَّ ْمتَ ِني ِمن تَأْ ِوي ِل األَ َحادِي ِ
ث فَ ِ
اط َر ال َّ
ت َواألَ ْر ِ
س َم َ
َر ِ
صا ِل ِحينَ ﴿.﴾101
س ِل ًما َوأَ ْل ِح ْق ِني ِبال َّ
َو ِل ِيي ِفي ال ُّدنُ َيا َو ِ
اآلخ َر ِة تَ َوفَّ ِني ُم ْ
يبدأ يوسف ببيان النعمة اخلامسة والسادسة  ،األهم فاألهم ال األقدم فاألقدم .فقد وصل للملك
بعد أن تعلم تأويل األحاديث ولكن نعمة امللك أقل حصوال من نعمة العلم .فاهلل تعاىل أوصله إىل امللك دون
أن يسعى له وهذا هو املقصود من اإليتاء.
آتاه اهلل امللك من منطلق الر بوبية هدفا ومنهجا .فربوبية املتعايل اقتضت أن يصل يوسف إىل
مرحلة فعالة من القدرة السياسية املعرب عنها بامللك كما أن ربوبيته سارت مع يوسف خطوة خطوة ليصل
إىل هدف السماء دون أن يفكر فيه ودون أن يعلم مصريه.
ليس متوقعا أن يصل أحد للسلطة يف بلد غريب بعلمه .إهنم عادة ما يتخذون علماء القوميات
واملناطق األخرى كمستشارين فحسب.
ويوسف ليس من بلدهم وال من قوميتهم وعرقهم وال من دينهم وحيمل عرقا يبوح به فخرا كما رأيناه
أمام صاحبيه يف السجن .وكان من ضرورات تسنم ذلك املنصب أن يتعلم تأويل األحاديث.
إنه ليس مصريا وال يعرف أس رار اللغة وآداب اجملتمع وخبايا املفاهيم والتعابري اليت توضح هدف
القائل للسامع مبا ال يدع له حاجة لالستفسار.
فتأويل األحاديث ضرورة ملحة ملن يريد أن يرتبط باألمة .تلك هي اسباب طبيعية للهدف األمسى
الذي من أجله فطر اهلل تعاىل السماوات واألرض ليأتي اإلنس واجلن وحييوا يف أراضي الكون الوسيع حياة
طيبة يؤدون فيها اختبارهم.
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وبعد االنتهاء من بيان نعم ربه خيتم يوسف محده لربه بالدعاء لنفسه .خاطب ربه بفاطر
السماوات واألرض.75
أراد يوسف أن يطلب من ربه الدار اآلخرة ولكن عليه أال يستهني هبذه الدار .وإنه على علم بأن
ليس هناك من هو أقرب إليه من اهلل تعاىل نفسه وال أقوى منه وال أرحم وال من هو خري منه ،سبوح
متعايل.

75

ذلك ألنه يريد أن حيمد ربه ويدعوه دعاء يصل إىل النشأة الثانية غري مكتف هبذه الدنيا وقصر مدهتا وانعدام األمان والسالم احلقيقي

فيها .لكنه يعلم بأن نصيبه كإنسان أتى به ربه هنا لالختبار هو قليل من خريات الدنيا.
يريد يوسف أن يعرتف بأن النشأة اليت خلقها اهلل تعا ىل واليت حنن ننعم يف ظالهلا اليوم ليست صغرية أو قصرية .ولذلك وليكمل محد ربه
فال يستهني خبلقه ،مساه فاطر السماوات واألرض.
هذا التعبري يشري إىل االنفطار األول الذي بدأ اهلل تعاىل هبا اخللق قبل أن يكون هناك شيء غريه يف الوجود .كان ذلك دون شك تفجريا
نوريا أو طاقويا مهيبا ال ميكن لنا إدراك جزئياته إذ ال وجود خللق مدرك آنذاك وال وجود ملكان وال زمان.
ذلك االنفطار العظيم الذي خلق اهلل تعاىل به حبارا عظيمة من املواد الكيماوية اليت توسعت بسرعة خيالية لتصنع لنا الفضاء كما يبدو.
هذه أهم مسألة يف اخللق ويشري إليها سبحانه يف سورة ق هكذا:
أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ األَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (.)15
ويشري إليها سبحانه يف سورة الروم:
الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ولَهُ الْمَثَلُ األَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (.)27
فاخللق األول باعتبار انعدام املادة والفضاء هو أهم من إعادة اخللق إلنشاء الكون األبدي بعد اهندام هذا الكون الفعلي .هناية اهلامش
.75
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ولذلك خاطب ربه أ مام أقرب الناس إليه قائال :أنت وليي يف الدنيا واآلخرة .والويل تعين القريب
الذي يفيد املرء ،فكأنه يقول لوالديه وإخوانه :أحبكم ولكين أفضل أن ال أطلب من غري ربي شيئا .إنه خري
يل منكم مجيعا.
تلك هي صفة محيدة يف رأي يعقوب ولكنها ضربة أخرى يف وجه إخوانه الذين يؤمنون كثريا باحلياة
الدنيا ويهتمون هبا وبزخرفها.
وقد الحظ اإلخوة بأن الذي ساعد يوسف هو اهلل تعاىل وليس أبواه واعرتفوا أمامه من قبل بأن
اهلل قد آثره عليهم وبأهنم هم الذين أرادوا له الضر والشر .وأنا أضيف على قوهلم بأهنم سعوا ضده وضد
أخيه حتى آخر حلظة وآخر حول وقوة .هكذا يتعامل بنو إسرائيل عادة مع غريهم وال ميكن أن ينصاعوا
للحق وال يفيدهم إال القوة ولكن ال يفيد استعمال القوة ضدهم بل من الواضح أهنم خيافون ،فيكفي إدخال
الرعب يف قلوهبم إن متردوا ،أو استمالتهم باألمل إن أحسنوا .إهنم ليسوا لؤماء ولكنهم حيملون صفات غري
حممودة.
ويعلم يوسف أيضا بأن االختبار مصاحب للمرء مادام يعيش احلياة الدنيا فهو دائما يف خطر أن
خيسر حالة التسليم للجبار ولذلك طلب من ربه أن يتوفاه مسلما.
ومن البديهي أن آخر اختبار هو املعيار األساسي للحكم على نفسية اإلنسان .إن املرء يف صباه
قد يسهو وخيطئ ويأتي باملوبقات حتت خمتلف الضغوط ولكنه وكلما يزداد أشهراً وسنني من العمر فإنه
يزداد بلوغا ألشده املعريف والعقلي وتزداد معه حقيقة ماهيته يف الظهور .فاخلري واحلظ السعيد ملن يسعد يف
أواخر عمره حتى الذي أخطأ يف مقتبل العمر.
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والتويف يعين اسرتجاع أمانة اإلرادة املمنوحة لنا لغرض االختبار يف الدنيا .فالذي يتوفاه اهلل مسلما هو
الذي يسلم أمره إىل اهلل تعاىل يف حياته الدنيا ولو كان مستمرا يف العيش.76

76

هكذا اعترب اهلل تعاىل الذين قتلوا يف سبيل اهلل أحياء ألهنم سلموا إرادهتم إىل رهبم قبل أن خيوضوا املعركة مع أعداء اهلل تعاىل .هذه

حالة خاصة هبم وال يشاركهم فيها أحد حتى األنبياء الكرام .لكن اهلل تعاىل علم أنبياءه ومن يريد أن يعيش حياهتم بأن يوكلوا أمرهم إىل اهلل
تعاىل .قال سبحانه يف سورة املزمل:
وَاذْكُرِ ا ْسمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيالً ( )8رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ال إِلَهَ إِال هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيالً (.)9
وقال يف بداية األحزاب وأمره الكريم هناك يفيد اجلميع برأيي:
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريًا ( )2وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيالً (.)3
إن اتباع القرآن بالنسبة لنا حنن املسلمون وترك غريه من األحكام هو الدليل الواضح على توكلنا على اهلل تعاىل وعلى أحكامه اليت أنزهلا
بعلمه وهو أسهل السبل ألن يتوفانا مسلمني له وحده دون غريه.
أما التشبث بأي كائن غري اهلل تعاىل فهو لعب بالنار واتكاء على الظنون واألوهام اليت ما أنزل اهلل تعاىل هبا من سلطان.
لكن االهتمام بغري القرآن دليل واضح على عدم قناعة املرء بتنزيل السماء وكأنه يظن بأن اهلل تعاىل أمهل أو نسي بعض الضروريات
التشريعية .حاشاه سبحانه فنحن ال حنتاج إىل أكثر من هذا الكتاب وبعض السنن اليت ورثناها من أعمال آبائنا مثل الصلوات واحلج وهم
تعلموها من الصحابة والرسول ومن مواريث إبراهيم العملية.
وما زاد على ذلك من مستجدات األحكام فمرجعها احلقيقي اىل برملاناتنا وجمامعنا الوطنية واحمللية وليس كتب الرتاث البائدة اليت ال قيمة
هلا يف ميزان التطور العلمي الذي نلمسه بفضل من اهلل تعاىل.
وجدير بأن نعلم أن نتيجة التسليم إىل اهلل تعاىل هو أن يعيش املسلم بوجهه مع األنبياء واملرسلني والصديقني والشهداء الذين يلحقهم اهلل
تعاىل مجيعا بالصاحلني يف يوم القيامة .قال سبحانه موضحا حال إبراهيم شيخ األنبياء الذين أتوا من بعده كما يف سورة النحل:
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا ولَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ ( )120شَاكِرًا ِألنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( )121وَآتَيْنَاهُ فِي
الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي اآلخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِنيَ ( )122ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ (.)123
وقال تعاىل يف سورة البقرة:
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دعنا ننتقل االن إىل القسم األخري من السورة الذي ينطوي على احلكم والعرب الربانية وسنشرح
كلميت اخلر والنز غ أو نزغ الشيطان الواردتني يف اآلية املكملة للمائة أعاله.77

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِالَّ مَن َسفِهَ نَفْسَهُ ولَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي اآلخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِنيَ ( )130إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَ ْسلِمْ قَالَ
أَ ْسلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِنيَ ( ) 131وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ويَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَالَ تَمُوتُنَّ إَالَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ( )132أَمْ كُنتُمْ
ُشهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِ ْسمَاعِيلَ وَإِ ْسحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ (.)133
وقال سبحانه يف سورة العنكبوت:
وَوَهَبْنَا لَهُ إِ ْسحَقَ ويَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي اآلخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِنيَ (.)27
فنعرف من تلك اآليات أمهية دعاء يوسف ونعرف بأن االلتحاق بالصاحلني ليس أمرا سهال كما يرتاءى للسذج من الناس.
إن منية املرسلني ومنية نبينا أن جيعلهم اهلل تعاىل من الصاحلني يوم القيامة فنعرف من كل ذلك أيضا بأن ما يظنه البعض من كرامات
ووساطات لبعض األنبياء أو غريهم يوم الق يامة هلو وهْم ال أساس له من الواقع .فنبينا يسعى ليتبع ملة إبراهيم حتى يكون بنفسه من الصاحلني
يوم القيامة .هذا هو احلق من ربنا وماذا بعد احلق إال الضالل املبني.

هناية اهلامش .76

 77حتى نعلم معنى اخلر سجدا فإننا نستنجد بالقرآن نفسه .وألمهية املوضوع فإني أذكر بعض أقوال أرباب اللغة وأناقشها.
قال الراغب يف مفردات ألفاظ القرآن :فمعنى خر سقط سقوطا يسمع منه خرير ،واخلرير يقال لصوت املاء والريح وغري ذلك مما يسقط من
علو.
ت يف
وقال ابن منظور يف لسان العرب :اخلَرِيرُ :صوت املاء والريح والعُقاب إِذا َّ َ،فتْ .ثم أضاف التالي :وخَرَّ احلَجَرُ يَخُرُّ خُرُوراً :صَوَّ َ
احنداره.
ب وسُقوطٌ مع صوتٍ.
وقال ابن فارس يف مقاييس اللغة :اخلاء والراء أصلٌ وا،دٌ ،وهو اضطرا ٌ
لكن اجلوهري مل يربط الصوت بالسقوط يف صحاحه فقال :اخلَريرُ :صوت املاء .ثم أضاف :وخَرَّ هلل سا،داً يَخِرُّ خُروراً ،أي َسقَط .فهو
يفرق بني صوت املاء الذي ذكره كأول معنى ثم يعطي معنى ثانيا هو السقوط بغض النظر عن اقرتان السقوط بالصوت.
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وأما القرآن الكريم فال يذكر الكلمة مبعنى الصوت فضال عن صوت املاء .وقد استند الراغب رمحه اهلل تعاىل يف مفرداته على اآلية التالية
إلثبات الصوت يف إحدى مكررات اخلرير اإلثين عشر يف الكتاب العزيز فقال :وقوله تعاىل{ :خروا سجدا{ [السجدة ،]15/فاستعمال اخلر
تنبيه على ا،تماع أمرين :السقوط ،و،صول الصوت منهم بالتسبيح ،وقوله من بعده{ :وسبحوا حبمد ربهم{ [السجدة ،]15/فتنبيه أن
ذلك اخلرير كان تسبيحا حبمد اهلل ال بشيء آخر.

انتهى كالم الراغب.

وسأبدأ بالرد على الراغب يف سعيه إلثبات اخلرير الصوتي من القرآن .قال تعاىل يف سورة الفرقان  :73وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ
يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَانا.
فهل ميكن أن نفسر مجلة خر عليه صما بأنه أخرج صوتاً حينما مر على آية من آيات ربه؟ ولو قلنا ذلك جدال فما نفعل مبعنى العمى
املعطوف عليه؟ فقول الراغب يف هذا الصدد ال يتجاوز الوهم برأيي .ثم إنه تعاىل يقول يف سورة احلج :31
حُنَفَآءَ للَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِنيَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطري أَوْ تَهْوِي بِهِ الريحُ فِي مَكَانٍ َسحِيقٍ.
فالذي خير من السماء لريكب على جناح الريح أو الطري فهو ال يسقط على األرض وال يصدر منه صوت.
وأما تفسري الراغب بأن اخلرير يقال لصوت املاء والريح مما يسقط من علو فهو غري دقيق .ذلك ألن اخلرير هو صوت املاء بغض النظر عن
سقوطه من علو أو سرعة جريانه يف اجلداول حبيث يصدر منه صوت أو أي حالة أخرى من حاالت الطَّرْق احملدث للصوت ولو بالوسائل
امليكانيكية احلديثة.
فلو مسعنا صوتا من املاء فهل علينا أن نتأكد من أنه يسقط من علو لنسميه اخلرير أم أنن ا نقول مسعنا خرير املاء بدون النظر إىل مصدره؟ لو
كان ذلك ملا جاز لألعمى أن يسمي صوت خرير املاء خريرا.
وأما قول ابن منظور فهو أكثر صحة من قول الراغب اإلصفهاني .لكنه غري دقيق أيضا .فلو احندرت صخرة دون أن تصوت فهال نقول هلا
قد خرت الصخرة؟ أو أن إنسانا خر على اسفنجة ناعمة بدون أن نسمع له صوتا فهال جيوز أن نصف سقوطه باخلر ألننا مل نسمع منه صوتا؟
أما زكريا الرازي يف املقاييس فقد خلط بني االضطراب والسقوط مع الصوت .وال أدري هل يقصد االضطراب مع الصوت أيضا وأظن بأنه
يقصد ذلك فعال.
إنه يعترب اخلاء والراء أصال واحدا ال أصلني .لعله أراد أن جيمع بني اخلرير الصادر من اضطراب املاء مع سقوط اجلسم الصلب من األعلى
الذي يكون عادة مقرونا بالصوت .وعلى أي حال فإضافة الصوت إىل السقوط ليس دقيقا برأيي وال أثر له يف القرآن على الرغم من تكرار
اجلذر  12مرة.
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وقد تعجبت من قول احملقق الراغب يف استناده إىل آية السجدة  15وهي هكذا:
إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ ُسجَّداً وَ َسبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ الَ يَسْتَكْبِرُونَ.
فالتسبيح معطوف على خرهم سجدا كأهنم أتوا بفعل التسبيح بعد خرهم سجدا وال نعرف هل هو تلفظ باللسان أم خضوع باجلنان؟
والتسبيح يف حقيقته ال ميكن أن يتمثل لسانيا إال يف حدود االعرتاف بتنزيه اهلل تعاىل أمام الناس للتدريب أو إلثبات املعية وتكوين األمة
املتوحدة .لكن حقيقة التسبيح هو اخلضوع القليب هلل تعاىل وامتثال أوامره وال ارتباط له مبا خيرج من لساننا من كلمات.
نرى اجلبابرة اليوم وحينما يسمعون ذكر اهلل تعاىل فإهنم يسبحونه باللسان وهم يف أكرب حاالت االستكبار واستضعاف اآلخرين .كما أن اهلل
تعاىل يعترب جتاوب الكائنات مع أوامره تسبيحا وهن ال يتكلمن .قال تعاىل يف سورة اإلسراء:
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَاألَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن َشيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ولَكِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (.)44
فكل الكائنات تسبح حبمد اهلل وليس كلها تستعمل األلفاظ ،بل لعل كلها ال تتكلم وال تستعمل خمارج احلروف إال اإلنسان.
وأما ما نعرفه من القرآن الكريم فباإلضافة إىل ما قلته فإننا نقرأ يف سورة األعراف اآلية  143بأن موسى خر صعقا بعد أن دمر اهلل تعاىل
اجلبل العظيم .لنتصور صوت اجلبل املهيب وهو يتهشم ونفكر يف صوت سقوط موسى صعقا.
ليس هناك أي تأثري هلذا الصوت وال معنى لالهتمام به .كان أجدر أن يقول اهلل تعاىل إذن وسقط موسى صعقا .لكنه مل يقل ذلك بل قال:
وخر موسى صعقا .لقد فقد موسى وعيه ومتاسكه متاما فمال إىل األرض مصعوقا وهو ما يريد القرآن ذكره .إنه مل يسقط من علو بل مال
جبنبه احتماال إىل األرض ولعل امليالن مت بصورة تدرجيية نسبيا فال صوت حتى مع جتاهل صوت هتشم اجلبل .وقال تعاىل يف سورة النحل :26
قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ الَ يَشْعُرُونَ.
هذه اآلية للتمثيل وال تقص علينا قصة حقيقية كما يبدو .املهم أن يعرف املشركون بأن اهلل تعاىل قد ميكر هبم فيدمر كياهنم بتدمري قواعده،
وال ضرورة للحديث عن الصوت وغري الصوت .املقصود ميالن السقف على رؤوس أصحابه دون أن يشعروا فالصمت خري من الصوت لعدم
اإلشعار.
وأما قوله الكريم يف سورة اإلسراء:
قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ الَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِألَذْقَانِ ُسجَّدًا ( )107ويَقُولُونَ ُسبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا
لَمَفْعُوالً ( )108ويَخِرُّونَ لِألَذْقَانِ يَبْكُونَ ويَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (.)109
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لعلنا نفسر اخلر بأنه االضطراب الذي وصل إليه صاحب املقاييس ولكن بدون الصوت ،ولعله
بدون السقوط أيضاً .يكفي أن يصاحب امليال ُن االضطرابَ ليتحقق اخلرّ.
فمن الواضح أن العلماء احلقيقيني خيرون سجدا لألذقان وهو احنناء الرأس حتى الذقن إىل الصدر كمقدمة للبكاء .فاخلر ساجدا هنا هو
مشابه خل ر أهل يوسف ساجدين وهو هز الرأس باجتاه الصدر برأيي والعلم عند اهلل تعاىل .هذا اخلر ال صوت فيه وال معنى إلقرانه بالصوت إال
إذا أردنا إرضاء علماء اللغة تكرميا هلم! ومثلها اآلية  58من سورة مريم.
ونقرأ من اآلية  24من سورة ص أكرب تأييد لعدم اقرتان اخلر بالصوت وذلك ألن اخلر هناك مسبوق بالركوع ال بالسجود:
قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِرياً مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِالَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱ ْستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ.
وقال تعاىل يف سورة مريم:90 :
تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱألَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدّاً.
فلو فسرنا اهلد بالسقوط فتكون الكلمة مكررة بدون إضافة معنى حيث أن اخلر عندهم تعين السقوط .ولو فسرنا اهلد بصوت السقوط
فتعين بأن اخلر ال يدل على الصوت وأراد اهلل تعاىل أن يضيف الصوت إىل السقوط فأضاف اهلد.
بقي أن نتحدث قليال عن اآلية  14من سورة سبأ:
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِالَّ دَابَّةُ األَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ
ٱلْمُهِنيِ.
يفسرون املنسأة بالعصا أو بعصا الرعاة الكبرية الغليظة .فسيكون املعنى حسب رأي هم بأن سليمان كان متكئا على عصاه فمات دون أن
يسقط .ثم جاءت األرضة واجتمعت على أكل أسفل العصا حتى سقطت العصا وسقط معها سليمان.
دعنا نتصور املدة الالزمة لألرضة حتى جتتمع وتأكل أسفل العصا واليت قد تربو على أسابيع وأشهر .ويف هذه املدة يتالشى بدن امليت
ويتبخر أكثر الرطوبة املوجودة فيه فيتناقص وزنه كثريا وال ميكن أن حيدث سقوطه أي صوت .فكيف ميكن تفسري اخلر بالسقوط مع الصوت يف
هذه اآلية الكرمية؟ وليكن واضحا بأن تفسريهم هلذه اآلية غري دقيق وينطوي على كثري من اإلشكاالت العلمية.
نستخلص مما مضى بأن القرآن مل يذكر اخلر للسقوط مع الصوت كما يبدو.

هناية اهلامش .77
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وعلى هذا فسيكون خرير املاء باعتبار اضطراب املاء ومتايله على جوانب جتمعه مما حيدث صوتا
بصورة طبيعية.
فاخلرير مبعنى صوت املاء ليس أصال ولكنه مستعار ثم استعري لصوت النمر النائم لشبه بينه وبني
صوت خرير املاء أو الضطراب شعريات أنفه إن كان يف أنفه شعريات وهلم جرا.
بعد أن فهمنا قليال عن اخلرّ يعرتضنا يف النص أن الشيطان ينزغ بني يوسف وإخوته ليفسد بينهم
فتحمل األخوة نتيجة هذا الفساد ذلكَ اإلثم الذي محلهم على اإلصرار على الكذب والظلم مدة طويلة بعد
أن قاموا بتنفيذ مؤامرهتم البشعة ضد أخيهم الصغري احملتاج إىل حمبتهم ورعايتهم.78

78

النزغ كما يقول اللغويون :هو الدخول بني شخصني أو يف شيء بنية اإلفساد .ولقد استعمل القرآن الكريم الكلمة ملنع الناس من أن يظنوا

السوء يف إخواهنم وليحملوا ما يرونه منهم حممالً طيبا لريتاحوا نفسيا .قال تعاىل يف سورة األعراف:
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَ انِ نَزْغٌ فَا ْستَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ َسمِيعٌ عَلِيمٌ ( )200إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ
( )201وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ الَ يُقْصِرُونَ (.)202
فحينما يسمع املرء من أهله وأحبابه ما يسيئه فإن الشيطان ينشط حينئذ ليفسد قلبه ضدهم .وعالجه أن يرتك الناس وساوس الشيطان
وحيسنوا إىل أهليهم .قال تعاىل يف سورة فصلت:
وَال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَال السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ( )34وَمَا يُلَقَّاهَا إِالّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلَقَّاهَا إِالّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( )35وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَا ْستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (.)36
وقال يف سورة اإلسراء :53
وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِإلِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً.
فالشيطان أفسد بني إخوة يوسف كما أفسد بينهم وبني قلوهبم وكان عليهم أن يستعيذوا باهلل من اللعني الرجيم ويرتكوا األفكار الشيطانية
لئال يصابوا باإلثم العظيم.

هناية اهلامش .78
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ولطاملا رأينا بعض بين إسرائيل اليوم يسرحون وراء الشياطني حتى يقعوا يف احلفر اليت بنوها
إلخواهنم من البشر .وهل يتورعون عن الفساد والنزغ بني الناس مبساعدة شياطينهم أم يستمرون يف غيهم
وضالهلم؟ نتمنى هلم أن يرتكوا أفكارهم الشيطانية ويعلموا بأهنم بشر مثل بقية الناس فيعيشوا مع اآلخرين
بسالم وأمان حتى يقضي اهلل تعاىل بينهم.
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ماذا بعد ؟
وحي ِه ِإلَ ْيكَ َو َما كُنتَ لَ َد ْي ِه ْم ِإ ْذ أَ ْج َمعُو ْا أَ ْم َرهُ ْم َوهُ ْم َي ْمك ُُرونَ
ب نُ ِ
ذَ ِلكَ ِم ْن أَن َباء ا ْلغَ ْي ِ
﴿.﴾102

يظن الكثريون بأن رسول اهلل عليه السالم كان يعلم كل قصص األنبياء ولذلك فإهنم ينسبون
القصص اليهودية أو خيتلقون قصصا جديدة وينسبوهنا إليه عليه السالم لتكتسب القصة رونقها ويكون
الَقصّاص مورد املكرمات امللكية كما يشرتي األثرياء كتبه وحمرراته.79

79

ليس يف القرآن أي دليل على أن اهلل تعاىل كان يوحي إىل الرسول قصصا لألنبياء خارج نطاق القرآن الكريم وال يُعقل ذلك .إن قصص

األنبياء أكثر عربة للناس عامة من أن تكون عربة لألنبياء أنفسهم.
إن رسولنا يتحلى بالكثري من صفات يوسف ويعقوب ومن سبقهم ومن حلق هبم من سلسلة النبوة الكرمية ،ولكننا حنن العامة فاقدون للكثري
من تلك الصفات الطيبة وال نطمئن هبا حتى نسمع قصصهم .فقصص األنبياء أكثر عربة لغري األنبياء .وأما قول البعض بأن الرسول كان حيتاج
إىل أن يعلم قصص السلف من إخوانه ليحتج هبا على خمالفيه فهو كالم غري منطقي.
إن اهلل تعاىل يرد على كل إشكاالت الذين خالفوا رسولنا يف القرآن ومل يرتك اجملال لنبينا أن يرد على إشكاالت املخالفني من معلوماته
الشخصية .إن اهلل تعاىل هو الذي بنى الدين اجلديد والرسول هو الذي استلم املسائل واحدة تلو األخرى من العليم احلكيم وأبلغها أصحابه.
هناك فرق بني وحي التوراة ووحي القرآن .التوراة عبارة عن جمموعة ألواح تسلمها موسى من ربه دفعة واحدة يف التكليم الثاني واألخري من
اهلل تعاىل ،وأما بقية أعمال موسى فكانت بوحي ليعمل شيئا ما دون أن يصاحب الوحي آيات ومجل مكتوبة كما يظهر من قصص موسى يف
القرآن.
وليس لرسولنا أي وحي من النوع الثاني بل كل وحيه هو القرآن الكريم.
هناك قصة واحدة تدل على أن اهلل تعاىل نبأ نبينا موضوعا شخصيا خيص حياته مع أزواجه والقرآن مل يهمله كما أن هناك مناما رآه
الرسول يف إحدى حروبه وال غريمها كما أظن .واهلل تعاىل نقل لنا األمرين لنستيقن بأن الرسول اخلامت كان مأمورا أن يبلغ كل ما يتسلمه من ربه.
والواقع أن كل ما ينزله اهلل تعاىل من علم على الرسل فهو للناس عامة .قال تعاىل يف هناية سورة اجلن:
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عَالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ( ) 26إِالّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ( )27لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا
رِسَاالتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ َشيْءٍ عَدَدًا (.)28
ومبا أن رسولنا جاء مبا هو عام لصحابته وملن مل يأتوا بعده ،وال نيب بعده فكان من الضروري أن يتوىل اهللُ تعاىل  -الذي يعلم السر والغيب
 كلَّ املسائل التشريعية والعلمية والتبشريية واحلكم والعرب بنفسه .وليس بيدنا مدونة ألفها رسول اهلل عليه السالم أو أحد من صحابته.يف الواقع ،إن تراثهم العلمي حمصور بالقرآن وهو كتاب اهلل تعاىل هلم ولنا .واآلية الكرمية بصدد بيان عدم إمكانية أن يكون بشر مطلعا على
ما حصل قبل آالف السنني وال سيما أن الكثري من املسائل كانت وراء اجلدران املغلقة كما فعله إخوان يوسف وهم ميكرون ضد أسرهتم سواء
قبل إقناع أبيهم بأخذ يوسف معهم للرتع أو قبل أن يُجمعوا أمرهم إلنزاله يف اجلب .كل ذلك غيب مل يعلمه يعقوب الذي كان نبيا عظيما حاضرا
فكيف يعلمه نبينا الذي مل يولد بعد.
وقوله تعاىل :ذلك ،إشارة إىل بداية السورة الكرمية وتوصيفه قصة يو سف بأحسن القصص .فاعتربها سبحانه نبأ باعتبار أمهيتها .قال
الراغب يف املفردات :النبأ :خرب ذو فائدة عظيمة حيصل به علم أو غلبة ظن ،وال يقال للخرب يف األصل نبأ ،تى يتضمن هذه األشياء الثالثة،
و،ق اخلرب الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب ،كالتواتر ،وخرب اهلل تعاىل ،وخرب النيب عليه الصالة والسالم ،ولتضمن النبإ معنى
اخلرب يقال :أنبأته بكذا كقولك :أخربته بكذا ،ولتضمنه معنى العلم قيل :أنبأته كذا ،كقولك :أعلمته كذا .انتهى كالم الراغب.
وقد أضاف اهلل تعاىل هذا النبأ اهلام بالغيب وأثبت ذلك بأنه يتضمن مسائل ال ميكن ألحد غري عامل الغيب سبحانه أن يطلع عليها.
وقد عرفنا بان القصة ليست قصة مسلية فحسب بل هي جمموعة من العرب وهي قصة بناء أسرة مهمة يف األرض حلمل أول كتاب مساوي
للجن واإلنس وكيف مهد اهلل تعاىل للهجرة اإلسرائيلية إىل أرض مصر ليتعلموا ويتفقهوا ويستفيدوا من احلضارات الكربى للبشرية قبل أن
يتصدوا حلمل الرسالة .وحتى نطلع على أمهيتهم نقرأ هذه اآلية من سورة األنبياء:
وَوَهَبْنَا لَهُ إِ ْسحَقَ ويَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُالًّ جَعَلْنَا صَالِحِنيَ ( ) 72وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّالةِ وَإِيتَاء
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (.)73
ونشفعها باآلية التالية من سورة السجدة:
ولَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَال تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِ ْسرَائِيلَ ( )23وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا
بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ( )24إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (.)25
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اآلية الكرمية مقدمة ليعلم الرسول بأن اميان من يؤمن غري منوط بنشاط الرسول أو حرصه على أن
يؤمنوا.
ي عقوب نيب كبري مثل نبينا وقد حرص أشد احلرص على أن يؤمن أوالده ،ومل نعلم بأن اهلل تعاىل قد
تقبلهم يف النهاية مؤمنني صاحلني أم أهنم من أصحاب النار؟ فقال له سبحانه:

ولعلنا نعرف اآلن بأن السر يف ذكر اهلل تعاىل نبأ مكر أبناء يعقوب ،وهو فعل شائن بعيد عن روح النبوة واهلدى وإمامة الناس ،هو أن اهلل
تعاىل ال ينظر إىل عاجل فعل اإلنسان كما ينظر إىل اإلمكانات اليت ينطوي عليها املرء فينميها ويساعد صاحبها على جتاوز أخطائه ليتغري
ويتطور ويأخذ طريق اخلري ويرتك سبل الشر واملكر .هؤالء املاكرون هم آباء األنبياء الذين جعلهم اهلل تعاىل أئمة يهدون بأمر رهبم.
ولعل القارئ يعلم بأن املكر نفسه دليل على قوة العقل ،ولكن صاحبه مل يوجه عقله التوجيه الصحيح فصار يستعمل تلك القوة املفيدة يف
طريق الباطل.
واهلل تعاىل مل يواجه بين اسرائيل مواجهة قاسية ،بل ساعدهم وساعد نسلهم ليعملوا اخلري فخلفوا بشرا قادرين على محل وحي السماء.
فعلينا أال حنكم على األفراد مبجرد أن نرى منهم خطأ بل نساعدهم ليتجاوزوا ذلك ونسعى الستكشاف مشاكلهم فنعينهم على حلها لينقلبوا
بشرا مفيدين بعد أن كانوا أناسا غري صاحلني.
لقد انتبهت بعض احلكومات واملؤسسات اإلنسانية منذ الثورة الصناعية يف أوروبا هلذه احلقيقة فاستفادوا من إمكاناهتم البشرية .ولكن
بعض الشعوب ومنها بعض العرب وبعض الشعوب اإلسالمية ال زالو ا يتبعون الشهوات ويتخلون عن عقوهلم وشباهبم املفكر .أال ينظر هؤالء بأن
الكثري من ذوي األلباب من بينهم قد ختلوا عن أوطاهنم وصاروا خيدمون الشعوب األخرى؟ أمل يكن حريا هبم أن يصونوا أبناءهم الذين قدر اهلل
تعاىل هلم أن ينجبوهم ليعيشوا بينهم فيساعدوهم على مواصلة الركب احلاضر الذي ابتعدوا عنه بشائن تصرفاهتم املخزية مع بالغ األسف؟ أال
ينظر بنو جلدتي إىل تقدم الشرق والغرب من مشال األرض وجنوهبا وبقاء أمتنا على ذكر األجماد البالية واتباع األساطري الكاذبة؟ إىل اهلل
املشتكى .هناية اهلامش .79
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اس َولَ ْو َح َرصْتَ ِب ُم ْؤ ِم ِنينَ ﴿.﴾103
َو َما أَ ْكثَ ُر النَّ ِ
فالذي يريد الرمحن أن يهديه جيعل قلبه متقبال للحقيقة فيستفيد من دعوة الرسول ويتعلم من رسالته
ومن ال يريد اهلل تعاىل أن يهديه لعدم استحقاقه فإن الرسول قد يؤذي نفسه دون جدوى .واهلل تعاىل يعلم
بأن أكثر الناس ال يؤمنون حقا.
القصة اليت قصها سبحانه على رسوله وعلينا تشتمل على أدوار اشرتك فيها نبيان أب و إبن
وأحد عشر شخصا.
ميكن أن نلخص النتيجة اإلميانية بأن النبيَّني وابناً صغرياً كانوا من املؤمنني إضافة إىل االبن األكرب مع
تردده  .والتسعة الباقون مل يكونوا من املؤمنني حقا فهم ثلثا اجملموعة اليت متثل أسرة نبوية واحدة .ذلك مع
احتفاظهم مبواريثهم العائلية واهتمامهم هبا فكيف بالغرباء البعيدين عن تعليمات السماء.
لكن كل هذه اجملموعة تصلي وتصوم وتتظاهر بالدين وتؤمن حقيقة باهلل تعاىل ،إال أن واقعهم مغاير
لظاهرهم .هذه حقيقة إخواننا البشر مع األسف .80إن الذين ال يريدون أن يؤمنوا يعرضون يف العادة عن

80

يكمل اهلل تعاىل بيانه حلقيقة حاضري الرساالت الذين يُعتربون مناذج لكل البشر بذكر ثالثة مسائل مهمة جدا لبيان تكامل الدعوة

النموذجية وبأن املشكلة تكمن يف نفسيات املدعوين وليست يف عناصر الدعوة .واملسائل هي:
.1

مل تظهر من الرسول حممد (ص) أية عالمات تدل على أنه حيمل مهوما دنيوية يريد بدعوته أن يتوصل إليها.

على أنه كان يعلم الناس ويبني هلم حقائق مل يعرفوها من قبل ،كما أنه بنى هلم كيانا وجتمعا نظيفا ليتمكنوا من إبراز قدراهتم
الفنية والبدنية والعقلية بكل حرية .وقد رأوا بأن الرسول ال ينتظر منهم أجرا وال يستهدف مرامي مستقبلية له وألسرته.
بالطبع أن ما يذكره املؤرخون من خارج القرآن من دعوة الرسول ألهل بيته فهو غري مشفوع بدليل قرآني وال ميكن التعويل
عليه بل جيب رده ورفضه ألنه خيالف نص القرآن كما خيالف العقل واإلنصاف.
حتى زواج الرسول مل يكن بقصد التمتع اجلنسي أو التكاثر .كان لرسول اهلل زوجة واحدة أجنب منها ابنة واحدة هي
فاطمة وينص القرآن على عدم وجود أبناء له كما ميكن االستنتاج من عدم وجود بنات للنيب غريها.
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االنبياء وال يهتمون هبم بل يطالبون النيب حممد عليه السالم مبعاجز كما كان ملوسى وعيسى .بينما األمر بيد
اهلل تعاىل وهو الذي يقرر ذلك وحسب ما تقتضيه الضرورات اليت يراها سبحانه.
والنيب على كل حال يقوم بدوره دون أن يكرتث هلذه االمور ودون أن يقصر يف أداء رسالته وأما
مسألة اآليات اليت تعني على دفع الناس إىل اإلميان فموكولة إىل اهلل تعاىل .هذا ما نفهمه من اآليتني التاليتني:

وقد عاش مع جمموعة من النساء يف بيت صغري يضم غرفا صغرية لكل واحدة منهن .فهو ليس بيت املتعة الزوجية بل
هو بيت العلم وتال وة آيات اهلل تعاىل واحلكمة كما يقوله القرآن ال كما يفرتي املؤلفون املدفوع هلم من السلطات العباسية اآلمثة
وغريهم من امللوك اجلبابرة اجملرمني.
.2

مل تكن الدعوة خاصة بأهل النيب أو بقريش أو بأهل مكة واحلجاز بل كانت عامة لكل البشر واجلن باعتبار

أهنا دعوة من رب ا لعباد لعبيده والرسول ليس إال ناقال للدعوة .وكان الرسول األمني أول املسلمني والعاملني بأوامر القرآن
الكريم.
هذا األمر كان متجليا للجميع ومل يتهمه أحد من احلاضرين بأنه يطلب سلطانا له أو خلاصته .كان يستقبل كل من يأتي،
ولو أنه خصص وقتا جملموعة قوية ليدعوهم ودامهه شخص عادي وأراد الرسول أن يتعامل مع القادم بالقانون وبأن احلق لغريه
يف هذا الوقت جاءه التقريع من ربه بأن ه عبس وتوىل أن جاءه األعمى .رسالة عامة ملن يريد أن يتذكر دون تفريق ودون
مالحظة للمصاحل القومية والعامة فضال عن املصاحل الشخصية واألسرية .هي دعوة اهلل تعاىل لعبيده ،والرسول ال يتجاوز أن
يكون بشريا ونذيرا.
.3

مل يكن نبينا حامال ألية قوة إعجازية كما كان عليه مو سى وعيسى فلم تظهر على يده أية معجزة بنص

القرآن .بالطبع أن احملدثني يذكرون معاجز ليس لنا إال رفضها لقوله تعاىل يف سورة األنعام:
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ا ْستَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي األَرْضِ أَوْ ُسلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ولَوْ شَاء اللّهُ
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَالَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِنيَ ( )35إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (.)36
لكن الصحابة رأوا آيات أخرى من اهلل تعاىل مثل القرآن نفسه وما رأوه من نصر يف بدر وغريه وكذلك توسع الدعوة بصورة غري
عادية وغري متوقعة وما إىل ذلك من آيات عامة ال تدخل يف نطاق املعاجز النبوية.

هناية اهلامش .80
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ع َل ْي ِه ِم ْن أَ ْج ٍر ِإ ْن ُه َو ِإ َّال ِذك ٌْر ِل ْل َعالَ ِمينَ ﴿َ ﴾104و َكأ َ ِين ِمن آ َي ٍة ِفي
سأَلُ ُه ْم َ
َو َما تَ ْ
ع ْن َها ُم ْع ِرضُونَ ﴿. ﴾105
علَ ْي َها َوهُ ْم َ
ض يَ ُم ُّرونَ َ
اوا ِ
ال َّ
ت َواألَ ْر ِ
س َم َ
اآليتان تشريان إىل تأكيد من اهلل تعاىل بأ ّن الرسول كان يدعو الكل دون متيز يف التعامل فهو ال ينتظر أجرا
أبدا.81

 81كان الرسول ال يسأل أحدا علما أو أخبارا بل كان مصدره الوحيد هو الوحي والقرآن وكان الوحي عنده مستمرا طيلة سين الدعوة ويف
كل مناسبة ضرورية .أما حروبه فكانت دفاعية ومل يقم بغزوات كما ذكر املؤرخون زورا وهبتانا .حتى فتح مكة مل يكن غزوا بل دخلها لينجي
أهلها من املشركني وطهرها من األوثان ثم خرج منها إىل مدينته اجلديدة يثرب.
كانت مك ة وطنه األصلي ولكنه استوطن بلدة أخرى ومل يعد إىل مكة مواطنا بل نظفها وأعادها إىل أهلها ومل يطالب أحدا جبزية أو
غنيمة.
يقولون بأنه عليه السالم أعاد مفاتيح الكعبة إىل نفس الشخص الذي كان يديرها من قبل املشركني قبل أن يعلن الشخص إسالمه كما يبدو.
ففتح مكة كان ألهل مكة أكثر من أن يكسب النيب شيئا منه .إنه فتح مكة لكل البشر كما يريد اهلل تعاىل ،ودعا الناس مجيعا إىل احلج فأتى
باخلري واملال ألهل مكة.
الصحابي يف منطق القرآن هو كل من حضر الرسالة سواء آمن أو مل يؤمن .ومل نسمع أن كان للمؤمنني من الصحابة كتاب آخر غري القرآن أو
مرجع علمي غري هذا الكتاب الذي نتشرف به اليوم وسيبقى بإذن اهلل تعاىل داعيا إىل احلق حتى تنتهي احلياة البشرية يف هذا الكوكب.
هذا الكتاب مل يُطبع لقاء مال للرسول و مل يطالب أحد حبق النشر والتوزيع من الناشرين أو الطابعني .فليس للنيب وال لصحابته أو أسرته
الشخصية أي عائد من القرآن.
ولو نقرأ القرآن بعناية فإننا ال نرى فيه أية إشارة بأنه كتاب املسلمني إطالقا .حتى اجلن شركاء مع املسلمني يف التمتع مبزايا القرآن وهناك
سور مشرتكة بيننا وبينهم مثل سورتي األنعام والرمحن.
مل يطالب أحد طيلة تاريخ املسلمني أحدا بأ جر مقابل تفسريه أو التنفع به أبدا وليس مبقدور أحد أن يدعي مالكية القرآن أو مينع الغري من
االستفادة منه بالشكل الذي يريده .وليس للمسلمني األوائل كتاب آخر كما مل يقم الرسول بكتابة أي شيء بامسه ،ومل يدون احمليطون به كتبا
يتنفعون هبا.
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ثم إن الرسول مل يعني موظ فني أو أصحاب مالبس وألقاب خاصة إلمامة املساجد أو جلمع الزكوات والنذورات واحلقوق املوسومة بالشرعية.
مل يكن للرسول خزينة خاصة .حتى غنائم احلرب كانت توزع على املشرتكني بالسوية فأين أجر الرسول؟ كان عليه السالم يعيش على
الصدقات من قومه وصحابته بنص القرآن .قال تعاىل يف سورة التوبة:
وَمِنَ األَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ ويَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّ سُولِ أَال إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ َسيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ
اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( )99وَالسَّابِقُونَ األَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَاألَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي تَحْتَهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( )100وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ األَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ الَ
تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ َسنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ( )101وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَالً صَالِحًا وَآخَرَ َسيِّئًا عَسَى اللّهُ
أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ) 102خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالَتَكَ َسكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ َسمِيعٌ عَلِيمٌ
( ) 103ألَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ويَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (.)104
كانت الصدقات له ولغريه وليست الصدقات حمرمة عليه كما ادعى بنو العباس .وليست الصدقة عيبا فهي تعين املال الذي يدفعه صاحبه
لتكوين الصداقة مع املدفوع له .إن اهلل تعاىل يقصد بالكلمة أن حيرتم الذي يدفع والذي يأخذ على حد سواء فيسميها الصدقة ويعترب نفسه
آخذا للصدقات سبحانه وتعاىل .والصدقة ليست أجرا .كما أن الزواج بالطريقة اليت قام هبا رسول اهلل مل ميثل أجرا.
واألج ر يف الواقع ال ميثل قيمة احلياة العادية اليت حيق لكل أحد أن يعيشها حتى يف األنظمة البشرية املتطورة فكيف بنظام السماء .لكن
األجر يف واقعه هو املقابل احلقيقي للعمل وهو ليس يف مقدور أحد توفريه إال اهلل تعاىل الذي يثيب الرسول على عظيم كفاحه وتضحياته
للبشرية.
نرى هناك بعض البشر الذين يتسلطون على رقاب الناس ويستمتعون بكل خرياهتم ويعتربهم الكثريون ذوي حق جيوز هلم أن يسكنوا
القصور ويعيشوا الرتف ألهنم يديرون البالد .ونراهم ال يكتفون بالقصور وبالتمتع بالعديد من النساء بل ميلؤون بنوك األرض مبا يسرقونه من أموال
الشعوب ويعتربون ذلك حقا هلم.
كان رسولنا حيكم باجملان ويدافع عنهم باجملان وقد بنى هلم كيانا باقيا حتى اليوم باجملان ،فأين األجر الذي طالب به؟.
إن حقيقة دعوته أنه عليه السالم كان ينظر إىل ربه الذي يريد توسيع الدعوة لكل أهل األرض فيدعو البشرية مجعاء التباع القرآن .ولو أن
بعض اجملرمني حتكموا يف رقاب الناس باسم الدين واإلسالم مثل بين أمية وبين العباس والفاطميني وغريهم من األسر احلاكمة الظاملة ،فهم ليسوا
على خط الدعوة احملمدية بل هم يدّعون دون دليل.
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كأين  :اسم يفيد الكثرة أو "كم" وهو مركب من كاف التشبيه وأي ويكتب بالنون قرآنيا جلواز
الوقف عليه ،كما يقوله النحويون.
وحنن لو ننظر يف واقع احمليط الذي نعيش فيه لرأينا أنفسنا منر على احلركات الكونية املختلفة يوميا
واملعربة عن قوة خلقية هائلة واملشعرة لقدرة إدارية مهيبة ،ثم ننظر إىل أنفسنا مرة أخرى لنراها تدور ضمن
نظام فاقد للخيار ولكننا حنن ندور باختيارنا ،ألصبحنا مؤمنني حقا.
ذلك ألننا نشعر ونعلم بأننا خملوقون من هذه الكواكب املتحركة ولكنها ال تدري وال تريد وحنن
ندري ونريد.
فهناك صانع وراءها أراد لنا ما حنن فيه من عقل مدبر ال متلكه أُمُّنا الشمس وال جدتنا جمرة درب
اللبانة.
فهي آية معجزة للرمحن وحنن أيضا آيات للرمحن ومنر على تلك اآليات دون أن نفكر بأننا مل نُمنح
العقل والفكر سدى .وكل ما مير الزمان فإننا نزداد علما بأعماق الكون احمليط ونتعرف على املزيد من آيات
الربوبية فيزداد املؤمنون منا متسكا باهلل العظيم وخوفا منه ويزدادون تقوى ليتجنبوا مساءلة العزيز احلكيم
هلم يوم القيامة عن السبب يف إعراضهم عن آيات اهلل تعاىل وعدم اهتمامهم بالتفكري فيها فهل مُنحنا القوة
العقلية دون أن يُنتظر منا التجاوب معها؟
ذلك إىل جانب احلواصب والزالزل واألمراض الوبائية وغري الوبائية وخمتلف الظواهر األرضية
واكتشاف الكنوز اخلفية والقدرات والطاقات اليت نعيشها ونتعرف عليها شيئا فشيئا.

كل ذلك واهلل تعاىل يري البشر دوما آيات كونية تذكر ذوي األلباب بأن اهلل تعاىل حي قيوم يدير كل الوجود املمكن بعلمه وقدرته والناس
يرون ذلك وال يؤمنون إال قليال.

هناية اهلامش .81
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حتى التطور البشري الصاعد إىل األمام يدل على وجود املدير الكبري الذي يشاء خللقه الصعود
والتبدل إىل أحسن احلال.
ونرى كل املخلوقات اليت تفيدنا تتطور مع تطور البشر .أليس كل ذلك آيات هلل تعاىل والبشر يُعرض
عن ربه ويتمسك بغريه!؟ وا لذين يؤمنون به فهم يشركون به ما مل ينزل به سلطانا دون وجه حق.
َو َما يُ ْؤ ِمنُ أَ ْكثَ ُرهُ ْم ِبالِلِ ِإالَّ َوهُم ُّمش ِْركُونَ ﴿.﴾106
كل الناس هم أبناء يعقوب من حيث اإلميان وكل الناس هم من نفس النمط القديم الذي قرأنا عنهم
فيما مضى .يقل املؤمنون ويكثر املشركون مع األسف .كلهم يؤمنون بقوة اجلبار العظيم ويظنون بأن للغري
أدوارا أخرى حتى يتمسكوا شيئا فشيئا بالغري ويسعوا ليخدعوا اهلل تعاىل وهو خادعهم دون أن يشعروا
وهو يستدرجهم ألهنم ال يستحقون اهلدى ،سبحان اهلل العزيز احلكيم.
الكثري من الناس ال يستفيدون من نصح الرسل وال من منطق القرآن الكريم وال يتأثرون بأي مناقشة
بل يصرون على ما ورثوه ويعتربونه جزءا من كياهنم.
يقول الكثريون  -بوحي من الشياطني طبعا -بأهنم بلغوا اليقني فال ميكن أن يتقبلوا قول اآلخر.
كلهم خيالفون كتاب اهلل تعاىل وكلهم بعيدون عن املنطق وعن احلق .هذه هي حال األكثرية يؤمنون
باهلل تعاىل ويتبعون غري اهلل تعاىل.
وال فرق بني أن يكون غري اهلل هم رجال املذاهب أو أصحاب التيجان أو ذوو الثروات أو
أهواؤهم وشهواهتم الشخصية.
املهم أهنم خيضعون لغري اهلل تعاىل سواء بالطاعة العمياء أو باحلب املفرط أو بالشكر اخلاضع فهي
كلها متثل العبادة وال جيوز أن نأتي هبا لغري اهلل تعاىل.
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ولنكن أكثر واقعية فإني ال أقصد بكلمة الطاعة أعاله املعنى القرآني بل أقصد املعنى املتعارف بينننا
وهو تنفيذ أوامر املطاع.82
واملشرك يف هذه اآلية الكرمية ال يشري اىل من مساهم اهلل تعاىل مشركني من الذين صدوا عن سبيل
اهلل وحاربوا رسوله ومن اتبعه.
بل املقصود الذين يشركون عمليا باهلل بأن يعصوه سبحانه بأي حال من األحوال .فالذي يعصي اهلل
تعاىل ليس إال متبعا ألهوائه فهو مل خيضع خضوعا كامال لربه فهو مشرك عمليا وال جيوز أن نسميه مشركا أو
نناديه بـ "يا مشرك" كما يفعل البعض.
لو جاز ذلك جلاز للمسلمني أن يدعو بعضهم البعض باملشركني ألهنم على األغلب ال يتبعون أوامر
اهلل تعاىل بل يتبعون أهوائهم ورجال دينهم وملوكهم وحتى أزواجهم أحيانا.
فاملشركون يف هذه اآلية اسم فاعل ملن يقوم بعمل الشرك.

82

ذلك ألن الطاعة يف القرآن تعين قبول كالم املطاع وعدم اجلدال يف بياناته ولذلك أمرنا اهلل تعاىل بطاعة الرسول أيضا واعتربها طاعة هلل

تعاىل.
فهل كان الرسول عليه السالم حيمل عصا يضرب هبا من خيالفه ويعتربه خارجا عن امللة كما يقولون؟ ليس يف القرآن ما يؤيدهم.
إهنم يظنون بأن الذي يرتد عن دينه جيب قتله والقرآن يعطي احلق لكل شخص أن يقبل أو يرفض الدين وال عقاب عليه إال يف اآلخرة.
ولذلك ف إننا نرى كما نفهمه من كتاب اهلل تعاىل بأن بعض املسلمني وهم مجيعا صحابة رسول اهلل طبعا كانوا يلجؤون لغري الرسول ليفسر هلم
كتاب اهلل تعاىل واهلل يلومهم يف ذلك.
ليس يف كتابي هذا جمال ملثل هذه املواضيع ولكين اضطررت لإلشارة إليها دفعا لإلشكال.

هناية اهلامش .82
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وكما نعرف بأن جزاء الشرك باهلل تعاىل هو العذاب يف الدنيا واآلخرة ؛ حتى ولو كان الذي يشرك
مسلما مؤمنا يتقي ربه أحياناـ والسبب يف ذلك هو أن اهلل تعاىل ميلك نظاما مشوليا يتحكم به يف كل
الكائنات فمن يقف أما م نظامه فهو قد يؤثر يف سالسة وسالمة هذا النظام الكوني البديع الذي نراه يدير كل
ما هو حميط بنا وكل ما هو حتتنا من طاقات أرضية.
واهلل تعاىل يصون نظامه بالطبع ولذلك قد يقدر للعصاة دحرا وهالكا دنيويا أحيانا .لكن هذا
اخلطر الذي يصيب الناس دون سابق إنذار يُخالف نظام الرمحة الذي فرضه اهلل تعاىل على نفسه بأن يهدي
الناس ولذلك أردف هنا قائال:
أَفَأ َ ِمنُواْ أَن تَأْتِ َي ُه ْم َ
شعُ ُرونَ
ساعَةُ َب ْغتَةً َوهُ ْم َال َي ْ
ش َيةٌ ِم ْن َ
غا ِ
ّللا أَ ْو تَأْتِ َي ُه ُم ال َّ
ب ِ
عذَا ِ
﴿.﴾107
عذاب اهلل تعاىل هو العذاب الذي يفرضه نظام األلوهية الشامل لصيانة النظام كما قلنا وهو غري
مأمون أبدا.
ولنعلم بأن نظام األلوهية بكامله مشروح يف كتاب اهلل تعاىل وال ميكن أن يشمل ما كتبوه يف الكتب
األخرى أو ما يتفوه به أصحاب الفتوى واملراجع الذين عينهم البشر ألنفسهم.
ليس هناك عذاب دنيوي ملن يُخالف نظاما بشريا إال يف حدود قدرات الناس أنفسهم .كل ما يفتيه
أصحاب املالبس واأللقاب غري ملزم شرعا ألحد إال يف حدود ختويل أتباعهم هلم.
ليسوا هم أكثر من نواب الربملان لو أن الشعوب اختارهتم وإال فهم فرضوا أنفسهم أو خدعوا الناس
ونتمنى أن يرتكوا ختيالهتم غري املستدلة ويصارحوا أتباعهم بأهنم أناس عاديون ال حق هلم على عبيد
الرمحن جل جالله.
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وبعيدا عن هذه التخرصات الومهية املنتشرة بني أهلينا شرقا وغربا ومشاال وجنوبا ويف كل زمان
مع األسف فإن عذاب اهلل تعاىل ال ميكن أن يشمل إال من خيالف نظام اهلل نفسه .وال أحد هو وكيل هلل
تعاىل بل هو سبحانه على كل شيء وكيل.
والغاشية :تعين املستورة اليت ال ميكن أن يتنبأ هبا البشر.
وأرجو االنتباه بأن اهلل تعاىل خيا طب رسوله الذي يوحي إليه ويتحدث عن صحابته احمليطني به ال
عن غريهم.
فالعذاب الدنيوي ميكن أن يأتيهم دون سابق إنذار ،ولذلك يقول اهلل تعاىل يف بداية اآلية بلفظ
االستفهام اإلنكاري :أفأمنوا؟
ولو نالحظ بأنه سبحانه مل يبلغ الرسل السابقني مثال بالعذاب الدنيوي إال يف وقت متأخر وأمرهم
باالبتعاد عن املكان أو باللجوء إىل البحر حتى ال ميسهم العذاب .لنقرأ هذه اآليات الكرمية من سورة هود:
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ( ) 74إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ
مُّنِيبٌ ( ) 75يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ( )76ولَمَّا
جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ( ) 77وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن
قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُالء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَالَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ألَيْسَ
مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ( ) 78قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ( )79قَالَ لَوْ أَنَّ
لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ( ) 80قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
اللَّيْلِ وَالَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِالَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ألَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
( ) 81فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ( )82مُّسَوَّمَةً عِندَ
رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِنيَ بِبَعِيدٍ (.)83
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نالحظ بأن الرسل جاؤوا إبراهيم قبل لوط نفسه باعتبار أنه هو املسؤول عن لوط كما يبدو .وملا
قال هلم إبراهيم ما قاله جمادال حول قوم لوط لعله يؤخر عنهم العذاب ،قيل له :قد جاء أمر ربك وإهنم
آتيهم عذاب غري مردود.
ورأينا بأن العذاب كان ضمن إعصار مساوي حيتاج إىل مقدمات قدرها اهلل تعاىل قبل أيام كما نرى
األعاصري اليوم أيضا.
ثم رأينا بأن العذاب مل يقتصر على األعاصري العاتية بل مشل حجارة محلتها تلك االعاصري من
األرض يف مكان خمصص ومسوم من اهلل تعاىل ملثل هذه احلاالت ولتكون يف متناول يده سبحانه ليحركها
متى ما شاء وأراد.
ولو ننظر اليوم فإن أكرب تسونامي واجهناها من احمليط اهلندي قبل عدة سنوات ،جاء دون سابق
إنذار وقد غفل املهتمون أن يضعوا أجهزة إنذار يف احمليط.
هكذا كل العذاب الدنيوي يأتي دون سابق إنذار لو كان املقصود العذاب .فالكوارث الكربى كلها
غاشية مستورة ال يساعدنا العلم كثريا لنتنبأ هبا.
حتى الوحي ال يساعد الرسل أن يتنبؤوا هبا قبل أن يريد اهلل تعاىل إخبارهم لينجي املؤمنني .ذلك
ألن الوحي ال يشمل كل شيء كما يظنه البعض.
يظنون بأن املرتبط بالوحي هو على علم بكل شيء حتى األخبار الغيبية .وهذا وَهْم هداهم اهلل
تعاىل وإيّانا.
هذه هي الغاشية اليت تأ تي دون سابق إنذار ليعذب الذين يصدون عن سبيل اهلل أحيانا حتى ال
يتأثر نظام األلوهية يف الواقع فيصعب أو يستحيل اختبار الناس وهو هدف هذه النشأة العظيمة.
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وأما الساعة فهي باختصار متثل عدة حركات كونية كبرية هي بالنسبة لنا يف هذا الكوكب :الدمار
الشمسي ثم الدمار الكوني ثم يوم الفصل .والساعة كما قاله الزجاج منقوال عنه يف لسان العرب :هي ساعة
خفيفة حيدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه مساها ساعة .إنه بيان مجيل ومثمر يف الواقع وال
خيالف ما نفهمه من كتاب اهلل تعاىل حول الساعة.
فالساعة متثل اللحظات السريعة اليت يغري اهلل تعاىل فيها سري النظام العام.
فال ميكن أن متثل الساعة نظام املشيئة بل تنطلق من نظام اإلرادة ولذلك مساها سبحانه ساعة
والعلم عنده وحده.
املهم بأن غاشية العذاب الدنيوي أو الساعة تأتي دون سابق إنذار.
وفائدة تذكري الناس هبذا املوضوع هي لدفع الناس للتخلص من حالة التسويف الذي ميارسه دون
علم كثري من املؤمنني باهلل تعاىل وباللقاء معه.
يقول الكثريون يف أنفسهم بل يتجاهرون أحيانا بأن القيامة بعيدة وسوف حنضر أنفسنا قبلها لنأمن
عذاب ربنا.
بالطبع أهنم يف الدرجة األوىل جيهلون معنى النشأة ويظنون بأن اجلزاء يف اآلخرة يقابل األعمال.
ليس اجلزاء هناك مقابال لألعمال وإال ملا كان ملفهوم األبدية معنى.
إن األعمال مهما كربها اهلل تعاىل فإهنا ال تقاوم األبدية بل تنتهي يف حد ما فما هو مصري املؤمنني
بعد ذلك؟
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وهكذا الذين كفروا بآيات رهبم فإهنم لو دخلوا النار فال ميكن أن خيرجوا منها وليس هناك مرحلة
تنظيف كما يدعيه البعض بل اهلل تعاىل يرفض ذلك متاما .قال تعاىل يف سورة البقرة:
وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِالَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ
عَلَى اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ ( ) 80بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ( ) 81وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (.)82
فاألعمال دالئل على سالمة النفوس وسعادهتا أو مرضها وشقائها.
واجلنة مكان خيلقه اهلل تعاىل ضمن النشأة الثانية واألخرية للسعداء كما أنه سوف خيصص يف نفس
األرض اجلديدة مكانا لألشقياء ويسميه جهنم.
فلو أحاطت اخلطيئة بأحد وتعين أن تتأثر النفس هبا فتأخذ صبغة مرفوضة عند اهلل فإن
صاحبها من أهل النار والعكس صحيح فيما يتعلق باهل اجلنة.
واهلل تعاىل يرد على الذين يفكرون يف تغيري أعماهلم بأن العذاب الدنيوي موجود وغري مضمون وال
ميكن التنبؤ به وهو عذاب مميت كما أن يوم القيامة حبسب ما هو مشهور بني الناس غري حمدد يف زمان يعرفه
البشر.
إنه ساعة يغري اهلل تعاىل فيها النظام السائد خالل حلظات فتأتيكم بغتة وأنتم ال تشعرون .ثم يكمل
اهلل تعاىل موعظته لرسوله كما يلي:
س ْب َحانَ ّللاِ َو َما أَنَاْ ِمنَ
س ِبي ِلي أَ ْدعُو ِإلَى ّللاِ َ
قُ ْل َه ِذ ِه َ
ير ٍة أَنَاْ َو َم ِن اتَّبَعَنِي َو ُ
علَى بَ ِص َ
ا ْل ُمش ِْر ِكينَ ﴿.﴾108
لقد قرأنا قصة أوالد يعقوب وكيف تفاجأوا بلحظة عذاب مضنية وعسرية على يد أقرب الناس
إليهم وهو أخوهم يوسف.
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لقد تغري كل شيء أمام أ عينهم خالل حلظات قصرية زمانيا وشديدة على النفس .اهنار كربياؤهم
بصورة كاملة أمام أخيهم الصغري ولعلهم حلظتها فضلوا املوت على احلياة.
هذا األخ الذي كان قبل سنوات مثل الشاة اليت جيروهنا للذبح قد أصبح اليوم سيدا يلتمسون
املغفرة على يديه ،ففاجأهم يوسف الطيب صاحب اخللق الكبري بقوله :ال تثريب عليكم اليوم.
ذلك ألنه ليس فقط أخوهم الصغري بل هو رسول من اهلل تعاىل والرسل مجيعا أصحاب خلق عظيم
ال يضمرون الشر ألحد أبدا .إهنم ينسون أنفسهم ويهتمون باهلل تعاىل فهو موئلهم ورضوانه مبتغاهم وجنته
مأواهم.
ال ينتقم الرسل من الذين يؤذوهنم بل يسعون إلصالح الناس ويعفون عما فعلوه ضدهم .إهنم يستمتعون
بأن يعود الناس إىل رهبم ولو على حساب راحتهم.83

83

لذلك فإن سبيل الرسول الذي ال يشعر باألمان من مباغتة الساعة أو الغاشية من عذاب اهلل تعاىل هو أن يستغل كل فرصة لتطهري نفسه

وتزكيتها وتزكية غريه والسعي هلداه باستمرار ،فقد تفوته الفرصة وال تتكرر .هذه سبيل الرسول وسبيل من اتبعه وهي ثالثة مراحل:
.1

يدعو الرسول نفسه وغريه على بصرية إىل اهلل تعاىل وحده ال إىل الرسول وال إىل أي كائن آخر ،واألمر

ينطبق على من يتبعونه.
والبصرية تعين العلم بإدراك واسع وبتحقيق شخصي .فالرسل وأتباعهم يسعون دائما للمزيد من العلم واملعرفة كما يسعون
دائما لدعوة الغري إىل اهلل تعاىل.
ومعرفة اهلل تعاىل بعمق ضرورية ملن يريد أن يدعو إليه سبحانه وإال فسوف تكون دعوته دعوة جاهلة قد تعقبها السخرية
واالستخفاف.
وحق الدعوة إىل العليم اخلبري أن يكون الداعي على علم ومعرفة باهلل تفوق علم الذي يريدون دعوته إىل اهلل تعاىل .كما
أن حق الدعوة إىل اهلل تعاىل أال يدعو الداعي ألحد غري اهلل  .فاهلل سبحانه كاف عبده وال حيتاج املرء أن يتشبث بأحد
غري اهلل تعاىل مع اهلل.
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واإلميان بالرسل املشار اليه يف القرآن هو جزء من اإلميان بكمال الربوبية .إن شأن الرب أن يرسل الرسل ليوحي إىل
عبيده عن طريقهم.
ال ميكن اإلحياء إال بعد هتذيب نفسي خاص قد ال يتاح لكل الناس ولو كانوا مؤمنني .واإلحياء العام ال يفيد اليقني كما
يوحي اهلل تعاىل إىل الرسل.
.2

ي سبح الرسول ومن اتبعه اهلل تعاىل بأن قدسيته ال تسمح بأن حيب من يعصيه .إن املشرك يعصي احلقيقة

املطلقة وخيالفها فهو ال يستحق املزيد من اهلدى من ربه .فالذي يعصي اهلل تعاىل لو مل يتب من قريب فإنه سوف خيسر اهلدى
شيئا فشيئا .سوف تتعسر عليه العودة إىل ربه كلما طال به الزمان .على العاقل الذي يعرف بأن اهلل تعاىل منزه عن كل
عيب بأن يشعر نفسه بأن ربه يكره كل ما خيالف احلقيقة فيسعى إلرضاء ربه قبل فوات األوان.
.3

يتربأ الرسول ومن اتبعه من الذين أشركوا فينظرون إىل القضايا نظرة شك ولو احتملوا شركا سعوا لتجنبه.

هكذا ميكنهم أن يقولوا بأهنم ليسوا من املشركني .ذلك ألن من يشرك ولو مرة واحدة ولو شركا يسريا فإنه مشرك عمليا
واملشرك مهما صغر شركه فهو خاسر جلزء مما كتبه اهلل تعاىل حني خلقه بأن يعطيه اهلدى أيضا .سبحان ربنا الذي أعطى
كل شيء خلقه ثم هدى.
بالطبع أن رسولنا قال كل ذلك ملن اتبعه يومها ألنه أول املسلمني دائما .إنه أول من يعمل بالقرآن وهو على علم بأنه ليس عِدال لكتاب اهلل
تعال بل هو مطيع خاضع هلذا الكتا ب العظيم .وال بأس بأن نعلم بأن الدعوة إىل اهلل تعاىل يف عمق معناها تعين الدعوة إىل النظام الطبيعي الذي
وضعه اهلل تعاىل إلدارة الكون وهو نظام حق وعدل.
هي حقيقة ال ميكن للعاقل أن يتجاهلها كما ال ميكن له أن يتجاهل احتمال كل مصيبة تفوق قدرة املقاومة عنده .فلو أمرنا اهلل تعاىل بأن
نتمسك به باعتباره العروة الوثقى ال انفصام هلا فهو ألنه أسس نظاما حمكما قويا يُمسك به كل الكائنات اليت متتعت برمحة رهبا وبقيت باليني
السنني تعمل دون توقف.
واإلنسان املدرك عليه أن يتبع أوامر ومواعظ ربه ليسري مع هذا الكون البديع وإال فهو اخلاسر .ولذلك فالتمسك بغري اهلل تعاىل ال يعين إال
اخلذالن واخلسران .وأما الذين يدعون إىل غري اهلل تعاىل فهم يظنون بأن املوضوع مرتبط بالتشريفات وال يدركون بأنه حقيقة ال انفصام هلا وال
ميكن جتاهلها .لكننا ميكن أن نتجاهل كل من هو دون اهلل تعاىل .كل صحابة الرسول شعروا بأن رسوهلم نعمة ورمحة من رهبم ثم خسروا
الرسول فهل اضطربت أحواهلم أم بقوا بقوهتم وازدادوا قوة وعلما على مر الزمن؟.
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هذه هي طريق األنبياء والصاحلني مجيعا فهم ال ميلكون ألنفسهم ضرا وال نفعا فكيف ميلكون
لغريهم أمرا؟
الكل يدعون إىل اهلل تعاىل والقرآن هو رسالة السماء األخرية وهو مالذ العقالء ومرجع ذوي
األلباب .ومن خيالف نظام السماء فهو اخلاسر ولذلك أعقب اهلل تعاىل ما ذكره لنا من أمر رسوله باآلية
التالية ليوضح لنا بأن اجلميع يسريون يف خط العبودية لرهبم واملخالف خيسر فقال سبحانه:
س ْل َنا ِمن قَ ْب ِلكَ ِإ َّال
َو َما أَ ْر َ
ف كَانَ عَاقِبَةُ
فَيَن ُ
ظ ُرواْ َك ْي َ
﴿.﴾109

وحي ِإلَ ْي ِهم ِم ْن أَ ْه ِل ا ْلقُ َرى أَ َف َل ْم َيسِي ُرواْ ِفي
ِر َجاالً نُّ ِ
اآلخ َر ِة َخ ْي ٌر ِللَّ ِذينَ اتَّقَواْ أَفَالَ
الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَدَا ُر ِ

ض
األَ ْر ِ
تَ ْع ِقلُونَ

اختار اهلل تعاىل بعض القرى والتجمعات املتكاملة لريسل إليها رسال يوحي إليهم .مساهم اهلل تعاىل
رجاال ومل يسمهم رسال ليوضح للمستمع اهتمام رب العاملني بأصحاب النشاطات املختلفة.
الرجال ليست يف مقابل النساء بل تعين رجال العلم ورجال الصناعة ورجال التجارة وهلم جرا.
والقرى تعين أماكن جتمع األثرياء القادرين على استضافة غريهم فيكونون مرجعا يزورهم القاصي والداني
لتعمّ أخبارهم الكثريين من غريهم.
ولذلك يأمر الناس أن يتقصوا أخبارهم حتى الذين انقرضوا منهم فإن قصصهم وحكاياهتم تتناقل
بني صدور الذين تعاملوا معهم وارتبطوا هبم.

لقد علم أولو األلباب بأن الرسول بشر مثلهم فهم يتلذذون بالتحدث إليه ولكن احلقيقة أنه ال ميلك شيئا وال ميكن له أن يتصرف يف أي
شيء  .فسبيل الرسول هو سبيل من اتبعه كما أن سبيل من اتبعه هو سبيل الرسول وهو الطريق اليت تؤدي إىل رضوان اهلل تعاىل وتساير نظامه
املتقن وال شيء غريه.
فأرجو أن نكون مثلهم على بصرية من األمر فنتمسك مبا ميكن أن ميسكنا وال نذهب وراء الظنون والتخرصات الباطلة.

هناية اهلامش

.83
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لنعلم بأن املقصود من إرسال الرسل ليس مسح الكرة األرضية بالرسل يف كل زمان ومكان فهذا
ليس لصاحل البشر.
ولكن اهلل تعاىل خيتار بعض األماكن وبعض األزمان لريسل رسال فيتخذ منهم ومن صحابتهم مناذج ليوم
القيامة وجيعلهم فتنة وعربة لغريهم من الذين يريدون أن يهتدوا هبدى رهبم.84
فلنقارن بني -ما حيتملهم الكثري من املفسرين بأهنم -األقباط من أهل مصر الذين أنزل عليهم وحي
السماء على يد موسى فكذبوه فدمرهم رهبم وبني جمموعة فقرية احتماال من بين إسرائيل الذين آمنوا مبوسى
وانفصلوا عن بقية بين إسرائيل وهاجروا مع موسى فاستلموا التوراة فبنى موسى هلم كيانا قويا يف ظالل
كتاب السماء ولكنهم تباطؤوا عن دخول األرض املقدسة حتى جاء داوود فقاد قومهم إىل األرض املوعودة
فأصبحوا ظاهرين أقوياء ذوي علم ومكنة .من هذه القصة نعرف سر اآلية التالية:

84

لقد وصلت األسرة النبوية الكرمية إىل سدة احلكم ولو بصورة جزئية كما ارتقى أبناء إسرائيل يف البالط الفرعوني نسال بعد نسل حتى

جاء موسى.
وحتى بعد خروج موسى من مصر وعودة بين إسرائيل إىل األرض املقدسة فإن فريقا منهم من الذين خدموا قصور الفراعنة بقوا وصاروا
أكثر قوة وأكثر أمهية بعد غرق امللك مصحوبا مبأل من أعوانه .قال تعاىل يف سورة الشعراء:
فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( )57وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ( )58كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِ ْسرَائِيلَ ( )59فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِنيَ ( )60فَلَمَّا تَرَاءى
الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ( )61قَالَ كَالّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي َسيَهْدِينِ ( )62فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ
فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ( )63وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ اآلخَرِينَ ( )64وَأَجنَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِنيَ ( )65ثُمَّ أَغْرَقْنَا اآلخَرِينَ ( )66إِنَّ فِي
ذَلِكَ َآليَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِنيَ (.)67
فهناك جمموعة من بين إسرائيل هم موظفو البالط وحاشية فرعو ن ورثوا جنائن الفراعنة وهناك فريق آخر منهم هم أصحاب موسى الذين
عربوا البحر وهم املقصودون من صناعة بين إسرائيل وإعدادهم الستقبال التوراة العظيمة.
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س ُل َو َ
ص ُرنَا فَنُ ِج َي َمن نَّشَاء َو َال يُ َر ُّد
ظنُّواْ أَنَّ ُه ْم َق ْد ُك ِذبُو ْا َجاءهُ ْم نَ ْ
َحتَّى ِإذَا ا ْ
الر ُ
س ُّ
ستَ ْيأ َ َ
سنَا ع َِن ا ْلقَ ْو ِم ا ْل ُم ْج ِر ِمينَ ﴿.﴾110
بَأْ ُ
وكما وضحت يف بيان اآلية  80من هذه السورة املباركة فإن االستيئاس :يعين بذل كامل اجلهد
لبلوغ اهلدف ثم انقطاع األمل بسبب شعور اليائس بأن اجلهد مل يكن يف املسار الصحيح.
فاالستيئاس هنا ليس من اهلل تعاىل بل من قومهم أن يؤمنوا هبم .فبعد أن سعى الرسل بكامل
نشاطهم مل جيدوا من قومهم جتاوبا مناسبا لدعواهتم إياهم.
وأما ظن الرسل بأهنم قد كُذبوا  -بدون تشديد الذال  -فهو يعين بأن الرسل رجحوا بأن قومهم
ظنوا يف أن رسلهم قد كذبوا عليهم واعتربوهم دجالني غري صادقني يف ما يقولونه لقومهم.
والواقع أن أقوام الرسل عادة ما يصدقو ن رسلهم ألهنم خمتارون من الصفوة اخلرية من بينهم ولكنهم
يقولون بأهنم مسحورون أو جمانني.
فهم يكذبون الرسالة وال يكذبون شخص الرسول .لكن االستمرار يف رفض الرسالة يؤدي إىل أن يفكر
الرسول بأن قومه يشكون يف صدق حديثه.85

85

إهنا حالة صعبة ومريرة جدا وقد حصلت لبعض الرسل ولكن ال أظن بأهنا حصلت لرسولنا .ذلك ألن رسولنا كان حماطا مبجموعة

غري قليلة من املصدقني فكيف يستيئس؟ وكيف يظن بأنه قد كُذب؟
كانت القصة مع رسولنا بعكس ما حصل ملن سبقه من الرسل ،فقد كان املؤمنون من صحابته ال ييأسون من التحاق املشركني هبم ليعمّ
اإلسالم بني كل أهليهم .قال تعاىل يف سورة الرعد:
ولَوْ أَنَّ قُرْآنًا ُسيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ األَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ األَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاء اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ
جَمِيعًا وَالَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ الَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (.)31
فاهلل تعاىل يتساءل ملاذا ال ييأس الذين آمنوا من التحاق املشركني من أهليهم هبم بأن اهلل تعاىل لو شاء هلدى الناس مجيعا؟ ومشيئته
سبحانه ال تقتضي هداية هؤالء لعدم استحقاقهم طبعا.
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صدِيقَ الَّذِي َب ْينَ
ب َما كَانَ َحدِيثًا يُ ْفتَ َرى َولَ ِكن تَ ْ
َل َق ْد كَانَ ِفي قَ َ
ص ِص ِه ْم ِع ْب َرةٌ ِأل ُ ْو ِلي األَ ْل َبا ِ
يَ َد ْي ِه َوتَ ْف ِصي َل ُك َّل ش َْيءٍ َوهُدًى َو َرحْ َمةً ِلقَ ْو ٍم يُ ْؤ ِمنُونَ ﴿.﴾111

هبذه اآلية الكرمية نأتي إىل ختام أطول قصة يف القرآن الكريم .لقد اختذت القصة شكال روائيا

ولكنها بكل حكاياهتا متثل احلقيقة الصادقة بتصديق الذي يتحرك كل شيء بإرادته وعلى مسعه وبصره.
أظن بأن الذي يقرأ القصة كما هي يف القرآن ويرتك اإلضافات اليت أضافها القصاصون سواء من
اليهود أو من املسلمني إليها فسيشعر بأن كل خطواهتا متثل املعرفة والعلم وأهنا تنتج العربة واالتعاظ .وأما
العربة فقد قال الراغب كالما مجيال لبياهنا وهو يف مفرداته :واالعتبار والعربة( :فهي خمتصة) باحلالة اليت
يُتوصل بها من معرفة املشاهَد إىل ما ليس مبشاهَد .انتهى.
قارنوا بني توقعات هؤالء للمزيد من املؤمنني وبني من آمن مع موسى .قال تعاىل يف سورة يونس:
فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِالَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي األَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِنيَ (.)83
ولعل من يظن بأن القوم قوم فرعون فليكمل قراءة اآليات حتى يصل إىل اآلية التالية من نفس السورة:
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِ ْسرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُ مْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ ال إلِهَ إِالَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِ ْسرَائِيلَ
وَأنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِنيَ (.)90
هم نفسهم القليل ممن آمنوا معه من قومه من بين إسرائيل .لقد آمن مع رسولنا عدد غري قليل من أصحاب الثروات مثل أبي بكر وعثمان
وغريمها.
لكن ليس بيدنا دليل قرآني بأن أثرياء بين إسرائيل قد آمنوا مبوسى .لقد جنى اهلل تعاىل هذا العدد القليل من قوم موسى وأغرق اجملرمني من
قوم فرعون مع سيدهم يف البحر.
واملثل األعلى لقلة املتقبلني للدعوة هم قوم نوح غب دعوة مضنية لزمن يقارب ألف عام .قال تعاىل يف سورة هود:
حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِالَّ مَن َسبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِالَّ قَلِيلٌ (.)40
وأما قول احملدثني عن لسان نبينا بأن ما أوذي نيب مثل ما أوذيت؛ فهو قول باطل ال دليل عليه من كتاب السماء .وليس للرسول أن يقول
ذلك ألنه ال يعلم عن أحوال من سبقه من الرسل إال ما هو بني يدينا من القرآن.
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هذا كالم مقبول ألن املقصود من ذكر القصة يف القصة وخاصة يف كتاب السماء هو إيصال املتفكر
يف سريه إىل حقائق كلية يستفيدها من قصص جزئية فيقول يف نفسه :قد تتكرر هذه احلالة معي ومع
غريي .ولوال العربة لكانت القصة جمرد تسلية لقتل الوقت ملن ال يعرف كيف يستفيد من وقته.
والقصة املفيدة ال تُجدي إن مل حتتج معها إىل إعمال الفكر وبذل اجلهد لفهم أسباب أحداثها ثم
تفكر كيفية جتنب ذلك إن كانت النتائج كما تُروى لك ضارة أو تسعى لتكرار التجربة عند اللزوم إن كانت
ذات فائدة.
ولذلك قيد سبحانه العربة بأويل األلباب الذين يتعمقون يف القضايا ملعرفة جذورها وال يكتفون
بالظاهر الذي قد ال يعين من مل يعيشوا مع أصحاب القصة مكانيا أو زمانيا.
فبَواطن قصة بين إسرائيل متثل احلقيقة اليت تعين كل إنسان على وجه األرض .إهنم اليوم متداخلون
يف السياسة الدولية ويتحكمون يف سياسة أقوى دولة على األرض كما أهنم ميلكون الكثري من املقومات
املالية والعلمية والسياسية و الصناعية والتجارية اليت تعطيهم القدرة على التحكم يف املتغريات أكثر من
قدرة أصحاب الثروات النفطية جمتمعني.
وقد وعدهم رهبم أن يبقوا حتى يوم القيامة فال ينبغي التفكري بالتخلص منهم بل جيب التعامل
معهم .هناك الكثري من املشرتكات بني املسلمني واملسيحيني وبينهم .والواقع أن مشرتكات املسلمني معهم
أكثر من مشرتكات املسيحيني .لكن بعض املسلمني جيهلون التعامل معهم ويبثون اخلوف يف قلوهبم فليس لبين
إسرائيل إال أن يواجهوا املسلمني بكل قوة .وقوهتم ال يُستهان هبا.
وأنا هنا ال أريد اخلوض يف اجلوانب السياسية وما يقوم به الساسة من مكائد وإشعال للفنت بني
املؤمنني من أتباع الديانات الثالث فهؤالء يف احلقيقة خيلقون إفكا ويصنعون أوهاما جملرد احلصول على الدنيا
الزائلة ،وإمنا أتكلم بصفة عامة عن الناس العاديني مبا هم مؤمنون باهلل تعاىل ومتبعون لتعاليم أدياهنم سواء
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منهم املسلمون أو اليهود من ذرية بين إسرائيل أو املسيحيون ،فأديان هؤالء مجيعا تأمر بالسالم والتعايش
السلمي مهما اختلفت التحليالت العقائدية وتباينت فإن ذلك أمر ممكن عالجه.
جيب تطليق لغة القتل والتدمري واإلبادة والطرد بشكل كامل والذهاب وراء لغة التعامل واجلذب
والتعاون وحتسس آالم الغري .وكلما مرّ بنا الزمان كلما ا زداد الطني بلة فأرجو أن يعترب اجلميع بقصة يوسف
فيطبقوا حاالهتم عليها ويطلبوا مجيعا من رهبم املساعدة واملعونة وهو ليس خبيال على إعانة عبيده إن
أذعنوا له وحده ومل يشركوا به أحدا.
ولعل هذه هي رسالة السورة حيث خيتمها سبحانه بأن هذه القصص هدى ورمحة لقوم يؤمنون.
والرمحة قد تكون عني اهلدى ولكن اهلل تعاىل عطفها على اهلدى ألن الرمحة أكثر مشوال من جمرد بيان
الطريق فتتعدى اهلدى ليشمل إيصال املهتدي إىل اهلدف املرجو إيصاال مكرما.
هذه حقيقة بأننا لو تعرفنا على من نتعامل معه بدقة فراعينا أحواله فسنفوز بالصداقة معه
وسيخل ق اهلل تعاىل احملبة بيننا وبينه ولو حمبة تقليدية .املقصود هو العيش بسالم واحرتام حقوق بعضهما
بعضا والتفاهم الكامل واملعقول يف القضايا .لكنك لو مل تعرف حقيقة من تتعامل معه فتستفزه بدال من أن
جتذبه ثم إنك سوف ختسره .إنك ستلقي يف قلبه الرعب فتدفعه ألن يفعل كل شيء للقضاء عليك .هذا
هو احلاصل بني املتخاصمني اليوم .إن كل جانب يستعمل كل قوته ضد اآلخر وهو أكرب خطإ.
مقارنة بني بين إمساعيل وبين إسرائيل:
أظن بأن اهلل تعاىل الذي ساعد إسرائيل ويوسف أن يبنيا كيانا عائليا كما حيبان لبين إسرائيل يف
األرض املقدسة وما حوهلا وساعد إمساعيل ليبين أمة مهتمة بإنسانيتها ومستضيفة لكل من يشاركهم يف
احلياة كما كان حيب إمساعيل يف األرض احملرمة وما حوهلا؛ فإنه سبحانه سوف جياري بينهما يوم القيامة.
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يشعر الذي يدرس املسألة وحيقق فيها بأن اهلل تعاىل ميلك حجة بالغة ضد العصاة من البشر ألنه
ق ام بكل التجارب املمكنة بينهم؛ وقد نشر اهلل تعاىل اليهود واملسلمني يف األرض كما نرى.
سوف يقول لنا ما اختلفنا فيه حول أمهية االهتمام بالعائلة يف مقابل االهتمام بالعقود والقوانني اليت
تعترب كل الناس سواسية بغض النظر عن عوائلهم وأنساهبم وأحساهبم.
سوف يظهر لنا مجيعا بأن االهتمام بالعقود كان خريا من االهتمام باألنساب.
هذه مقارنة بني األمتني العظيمتني ضمن النطاق الديين يف األرض مما ذكره اهلل تعاىل نفسه يف القرآن
والذي أعلم بص حته وال أشك فيه لنرامها كيف سارا جنبا إىل جنب فننظر أيهما أوفق لقوانني األلوهية.
لعل هذا يساعد املؤمنني الذين يسعون لفهم احلقيقة أن يصححوا بعض معتقداهتم لتنسجم مع قوانني
السماء.86

 86قبل الدخول يف املسألة جيب أن نرفع إشكالني تارخييني كبريين من بعض األذهان.
أحدمها :مسألة منام إبراهيم وظنه بأن عليه أن يقتل أحد ولديه.
واإلشكال الثاني :هو حكاية أم إمساعيل وهل كانت حرّة ام مملوكة.
اإلشكال االول :
لعل غالبية املس لمني يظنون بأن الولد الذي ظنّ ابراهيم أن عليه ذحبه هو إمساعيل ولكن بين إسرائيل ومن ورائهم املسيحيني وبعضا من
مؤرخينا يظنون بأنه إسحاق.
ال يسعين وال يساعدني وقيت أن أناقش املسألة من واقع الكتاب املقدس وأكتفي بأن أناقشها قرآنيا لنكتشف مقصود القرآن فقط .ذلك ألن
أكثر من سيطلع على هذا الكتاب سيكون من املسلمني كما أحتمل.
إن أقل فائدة هلذا التحقيق هو إحباط احلجة علينا من واقع ما كتبه بعض مؤرخي وحمدثي املسلمني .لنقرأ قصة الذبح وهي يف سورة
الصافات:
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رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِنيَ ( )100فَبَشَّرْنَاهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ ( ) 101فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا
تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ َستَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ( )102فَلَمَّا أَ ْسلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِنيِ ( )103وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ( )104قَدْ
صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِنيَ ( )105إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَالء الْمُبِنيُ ( )106وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ( )107وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي اآلخِرِينَ
( )108سَالمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ( )109كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِنيَ ( )110إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِنيَ ( )111وَبَشَّرْنَاهُ بِإِ ْسحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِنيَ
( )112وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِ ْسحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِنيٌ (.)113
يتضح من اآليات السابقة بأن الذبيح هو ليس إسحاق.
لقد بشر اهلل تعاىل إبراهيم بغالم حليم ثم ذكر قص منامه لذلك الغالم ثم بعد ذلك بشره بإسحاق نبيا من الصاحلني.
ومل يذكر القرآن إلبراهيم أكثر من ولدين مها إمساعيل وإسحاق .وقد وعد إمساعيل أباه بأن يصرب على الذبح كما يف اآلية  102أعاله .ثم
يشري سبحانه إىل صدق وعد إمساعيل يف سورة مريم:
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِ ْسمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوالً نَّبِيًّا (.)54
ونعلم من اآلية  102أعاله بأهنما كانا يف السعي وهو يف مكة ومل يذكر القرآن بأن إسحاق انتقل مع إبراهيم إىل مكة بل ينفرد إمساعيل يف
كل حكايات إبراهيم داخل األرض احملرمة.
وحينما نقرأ القصص بدقة نرى بأن اهلل تعاىل قد وهب إلبراهيم ولديه إمساعيل وإسحاق يف الكرب ولكن إمساعيل كان أكرب بكثري من
إسحاق.
قال تعاىل يف سورة إبراهيم:
الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِ ْسمَاعِيلَ وَإِ ْسحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء (.)39
ثم قال يف سورة هود:
وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِ ْسحَقَ وَمِن وَرَاء إِ ْسحَقَ يَعْقُوبَ ( ) 71قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي َشيْخًا إِنَّ هَذَا
لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ( )72قَالُواْ أَتَعْجَبِنيَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (.)73
لقد تعجبت زوجته من أن تلد وهي عجوز كما ذكرت زوجها بالشيخوخة .هذا يعين بأن شيخوخة إبراهيم حتققت بعد ميالد إمساعيل
بفرتة زمنية لتغري حاله من الكهولة إليها.
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اإلشكال الثاني :هل كانت أم إمساعيل عبدة مملوكة إلبراهيم؟:
يقول بنو إسرائيل بأهنا أَمَة إلبراهيم .بالطبع إهنم يف الواقع يعريوننا بأننا احندرنا من اإلماء وهو ليس حمبذا لديهم.
واملسلمون من بعد وفاة خامت النبيني عليه السالم وظهور املمالك العب اسية والفاطمية أباحوا ألنفسهم االرتباط اجلنسي باإلماء بال زواج وال
مهر خمالفني النصوص القرآنية مع األسف.
وأنا اآلن لست بصدد حبث هذه املسألة اخلطرية وتبعاهتا يف النسل العربي ويف نسل املسلمني .لكين أحب أن أوضح بأن القرآن أنزله رب
الطبيعة ورب هذا النظام املس يطر على الكائنات ،فال ميكن أن نتصور بأن أحكامه تتغري بدون تغري النظام.
والنظام مل يتغري فعال لكن بعض األحكام البسيطة تغريت مع نزول اإلجنيل ثم القرآن وهي أحكام عقابية ضد بين إسرائيل مثل حتريم شحوم
األنعام .فكان التحريم مؤقتا بطبيعته.
واهلل تعاىل يؤكد كثري ا بأن هذا الكتاب مصدق ملا قبله .ولنعرف بأن إبراهيم الذي مل نعرف شيئا عن كتابه ،حيمل أوىل الصحف
السماوية .فهو ال ميكن أن خيالف نظام الطبيعة وهو أبو بين إسرائيل.
قال تعاىل يف سورة النساء:
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْالً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِميَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَالَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( )25يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
ويَهْدِيَكُمْ ُسنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ويَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( ) 26وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْالً
عَظِيمًا (.)27
تالحظون من اآلية األوىل بأن اهلل تعاىل يسمح بالنكاح مع الفتيات املؤمنات (اململوكات) إن مل نستطع ماليا على الزواج من احلرائر.
فاهلل ال حيب الزواج مع الفتاة غري احلرة ويؤكد سبحانه ذلك يف هناية اآلية بـأن هذا اجلواز هو ملساعدة الذي خياف على نفسه الشدة
واملشقة.
فهل كان إبراهيم يف مشقة حتى يتزوج بعبدة مملوكة كما يدعيه اليهود؟ ،أم أهنم يريدون أن ينسبونا إىل اإلماء؟
وإبراهيم هو مسلم ألنه نيب وكل األنبياء مسلمون ،وهو الذي أحب أن مينحنا اسم املسلم اسم علم لنا.
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وواضح أن املسلم العَلمي ال ميثل اإلسالم احلقيقي بالضرورة لكن إبراهيم هو املسلم احلقيقي .كان العرب يصلون وحيجون قبل اإلسالم بإرث
من إبراهيم وإمساعيل.
وأما اآلية الثانية أعاله فهي توضح السبب يف تفوق بين إسرائيل علميا.
إن سنتهم أن ال يتزوجوا مع اإلماء لتقوية النسل والنسل القوي أكثر استعدادا من حيث اجلينات للتفكر والتعقل.
إن هذه احلقيقة واضحة ملن يتدبر يف عمق اآليات احلكيمة.
فاإلنسان املفكر حباجة إىل املزيد من احلرية وإىل املزيد من الشعور باألمان الفكري واملرأة كأم متثل أكرب وأهم عامل من عوامل البنيان
البدني.
إهنا هي اليت تصنع الطفل وهي اليت تغذيه وهو يف بطنها ثم هو خارج البطن .فلو أهنا ال تشعر باحلرية ،فإهنا تنقل هذا الشعور للطفل وهو
الذي يسبب عدم مسايرة أوالد اإلماء أو من يف حكمهن مع الركب احلضاري الذي يتوىل أمره اهلل تعاىل حبكمته .وهو العرف يف لغة القرآن
الكريم.
واآلية الثالثة تؤكد على املسلمني أال يتبعوا الشهوات .وقد اتبع آباؤنا شهواهتم فعال وتركوا تعاليم قرآهنم وسنوا وشرعوا ألنفسهم قوانني
ختالف شريعة اهلل تعاىل ومسوها التشريع اإلسالمي مع األسف.
وها حنن مند يد االستعانة إىل سوانا ليساعدونا علميا وصناعيا وسياسيا.
وأما ما نراه اليوم من استهانة اليهود باملرأة  -وهي بالطبع ترى أقل مما تراه املرأة من حتقري لدى الشعوب املسلمة -فهو ليس من التوراة كما أن
ما يفعله املسلمون ليس من القرآن.
حتى التاريخ غري املوثوق املوجود بني أيدينا يذكر بأن النساء كن جيلسن مع الرجال منذ عهد الرسالة اجمليدة وحتى يف عهد األمويني والذين
فرقوا بني الرجل واملرأة هم بنو العباس.
والقرآن قص لنا قصة مريم وأمها وقد مدحهما اهلل تعاىل مبا مل ميدح به رجال وال امرأة أخرى .ونرى بأن أم مريم نذرت ما يف بطنها دون
الرجوع إىل زوجها عمران بدليل أن اهلل تعاىل مل يذكر إذن الزوج هلا يف القرآن .ولو كان إذنه ضروريا أو واجبا لذكره ربنا حتى ال نقع يف
الضالل.
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ونرى بأن مريم كانت تعيش يف النهار مع أهل املسجد أو أي مكان لعبادة القدماء من بين إسرائيل .ونرى بأن كفيلها هو زكريا وهو كما
يقولون ليس من حمارم مريم .ونرى بأهنا اختذت مكانا شرقيا لنفسها يف املعبد وهو املكان الذي يستلم نور الشمس ليكون أكثر إشراقا من
غريه.
فأين هذا السواد الذي لبدنا به نساء املسلمات اليوم وحنن ندعي بأنه شريعة اهلل؟!
حنن غري صادقني فاهلل تعاىل حبسب تو ارخيهم أمر النساء أن يطفن مع الرجال حول الكعبة حينما كان العرب يفرقون بني اجلنسني يف
الطواف .كان الرجال يطوفون يف النهار والنساء يف الليل.
وأمرهم مجيعا بأن يصلوا معا حول الكعبة .فمن أين أتوا حبكم أن تصلي املرأة خلف الرجل وجوبا؟ إهنم خيالفون سنة الرسول.
أ مل يفكر املسلمون الذين يذكرون لرسولنا احلبيب عليه السالم صحابيات يف كيفية كوهنن صحابيات؟ .إهنم يعتربون بعض النساء من رواة
األحاديث فكيف روين األحاديث إن مل خيتلطن مع الرجال يف جمالس الرسول؟
لننتبه بأن الرسول مل ميلك مايكروفون وال مكرب صوت وال أشرطة ومل يقل أحد بأن كان له جملسان للرجال والنساء.
أرجو أن يفكر املسلمون اليوم قليال ويعيدوا النظر يف أحكامهم اجلائرة اليت نسبوها إىل اهلل تعاىل واهلل مل يأمر هبا قطعا .ليس هلل كتاب بني
أيدينا غري القرآن فكيف ننسب أمرا إليه سبحانه وهو ليس يف كتابه؟ .لنتقي اهلل تعاىل فإن عذاب ربنا غري مأمون ألنه عادل ال ميكن أن
يظلم.
أنا ال أريد مناقشة أحكام العالقات بني الرجال والنساء فهي عالقات غري سليمة يف تشريعاتنا وغري منطبقة مع كتاب اهلل تعاىل .وقد
ذكرت ما ذكرت حتى أضمن قلة اإلشكاالت علي يف بياني ألسرار سورة يوسف وللمرأة أدوار أساسية يف هذه القصة.
يكفي بأن نرى رسوال عظيما مثل يوسف عليه السالم يعيش مع امرأة غري حمرم وجيالس جمموعة من النساء يف متكإ خاص هبن .ومل يذكر
القرآن بأن دخوله على امرأة العزيز كان خطأ وغري شرعي بل ذكر بأن حماولة املرأة للزنا كانت خاطئة.
وأنا أخاف على أهلي أن يواجهوا العذاب القا سي يوم القيامة متبوعا بالنار األبدية ملا قاموا به من ظلم للمرأة وملا نسبوا هذه احلقوق
الرجولية والفقه الذكوري غري الصحيح إىل سيد الكائنات جل جالله.
فكأن اهلل تعاىل خلق املرأة ضعيفة وخلق الرجل قويا! ولو نقرأ آية أخرى بعد ما ذكرهتا أعاله من سورة النساء لنرى بأن مجيعنا ضعفاء يف
هذا الكوكب والسبب ليس هو من اهلل تعاىل بل هو من أبوينا آدم وحواء .قال تعاىل يف سورة النساء بعد ما ذكرناها أعاله:
يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ اإلنسَانُ ضَعِيفًا (.)28

هناية اهلامش .86
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واآلن لنأتي إىل املقارنة من واقع القرآن فق ط ويف حضور الرسل الكرام .فستكون املقارنة استنادا
إىل الكتاب السماوي الصحيح سهلة وبسيطة وصحيحة بإذن اهلل تعاىل .كل القضايا اليت ذكرناها حصلت
أيام الرسل .والواقع أن اهلل تعاىل يعاملهم مثل بقية الناس يوم ظهور خامت النبيني ألن كل حاضري الرساالت
إذا كانوا يف امل نطقة اجلغرافية اليت أعلن فيها الرسول دعوته فهم أصحاب ذلك الرسول.
 ,1أرسل اهلل تعاىل إىل بين إسرائيل ثالثة أنبياء حيملون كتبا مساوية هم :موسى وداود وعيسى؛
وأرسل اهلل تعاىل إىل بين إمساعيل نبيا يعمل بصحيفة أبيه كما يبدو وهو امساعيل نفسه ثم نبيا آخر هو
حممد مع كتاب كامل.
وكان العرب قبل اإلسالم يعبدون اهلل ويعبدون أصنامهم أيضا لكنهم يصلون وحيجون هلل فجاء
القرآن مصدقا ملا معهم من عبادات وعقائد ورثوها من إمساعيل وصحح هلم ما اختلط بشرك .كما نقرأ
يف سورة األعراف:
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ولَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (.)110
ولكن الساللة النبوية من بين إسرائيل مل يكونوا كذلك كما نقرأ من اآليات التالية من سورة البقرة:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ الَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَالَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ
( ) 84ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُالء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِاإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن
يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن
يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِالَّ خِ زْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
(.)85
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 .2قال تعاىل يف هناية سورة املزمل:
إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ.,,
والسورة كما يظهر من مواضيعها تعترب من السور اليت نزلت يف بدايات الدعوة.
فكان هناك طائفة من الصحابة يتهجدون ،والتهجد عبادة ال يأتي هبا إال الذين بلغوا مرتبة من
اليقني واحلب هلل.
ولننظر إىل قوم موسى بعد عدة عقود من الدعوة املوسوية اجمليدة ومبعية نيب كريم آخر هو هارون
كما نقرأه من سورة املائدة بعد أن رفض قومهما دخول األرض املقدسة:
قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِال إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ
( ) 24قَالَ رَبِّ إِنِّي ال أَمْلِكُ إِالَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِنيَ (.)25
شهد نبيهم عليهم بأهنم غري صاحلني .أما حاهلم قبل ذلك وبعد أن دمر اهلل تعاىل لصاحلهم فرعون
وقومه فهو خمجل فعال .قال تعاىل يف سورة األعراف:
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ األَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ()137
وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ
آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (.)138
 .3فتح اهلل مكة يف عهد نبينا حممد على املسلمني كما أمر من قبل موسى أن يدخل األرض
املقدسة اليت كتب اهلل هلم ولكنهم خافوا وأبوا اقتحام املدينة حتى مات موسى وهارون ثم بعد فرتة جاء
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داود وفتحها هلم .والقصتان معروفتان يف القرآن الكريم .وال أظن أن التاريخ اليهودي خيالف حصول
القصتني كما ذكر القرآن الكريم.
نكتفي هبذا احلد لنصل إىل املقصود .فاملتدبر يشعر بأن التشبث بالسالالت يضر بالناس ولكن
االهتمام بالعقود االجتماعية بني البشر وبعهود األفراد الطبيعية مع رهبم هو الطريق األفضل لتزكية النفوس
وكسب الرضوان.
ولنا يف قصة بين العباس وهم أقرب احلاكمني إىل رسول اهلل وهم الذين اختلقوا هذا الكم اهلائل من
األحاديث املفرتاة على الرسول يف مدح أهل البيت دفاعا عن كياهنم ،خري شاهد على ما نقول .87

 87قتل بنو العباس كل من طالته أياديهم اآلمثة من بين أمية حتى األطفال حبجة أهنم قتلوا أطفال احلسني .وناهيك عن عدم جواز قتل أطفال
القتلة فأنا أشك يف أن بين أمية قتلوا أطفال احلسني يف كربالء ألن الذين دفعهم اجملرم عبيد اهلل بن زياد للمعركة هم من شيعة علي ومن أحبابه.
فال ميكن أن نتصور فيهم تلك القسوة اليت نسمعها من الذين يسعون إلبكاء الناس بعد مئات السنني اليوم.
وال ميكن أن جيرؤ الذين أتوا من الشام على تلك الوحشية يف حضور صحابة علي .إهنم قتلوا احلسني بن علي عليهما السالم بعد أن
أقنعتهم السلطة بأنه خالف أخاه احلسن يف البيعة مع بين أمية.
لقد أخطأوا وجنوا ثم تابوا فيما بعد ولكنهم ليسوا كما يصفوهنم أصحاب املصاحل .إهنم آباء هؤالء الذين يدقون صدورهم اليوم وهم قد
رأوا مساحة علي بن أبي طالب وملسوا كرمه فكيف نقبل ذلك؟
وحينما حنلل الروايات اليت اختلقها بنو العباس يف مدح أهل البيت فإننا  -بفرض قبوهلا  -سنصل إىل الشرك احلقيقي باهلل تعاىل وإىل أن
املوتى هلم دور يف حياتنا الفع لية وإىل أن األرض حباجة إىل بشر ميسكوهنا وكأن اهلل تعاىل الذي ميسك السماوات كلها عاجز عن أن ميسك
األرض حتى ال تسيخ بأهلها.
لقد صوروا لنا رسولنا احلبيب عليه السالم وكأنه جاء لتثبيت احلكم الدنيوي ألهل بيته كما فعل بنو أمية من قبلهم يف تقديس الصحابة
ليثبتوا احلكم لبين أمية من جديد.
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إن يف سورة يوسف لعربة حقيقية ملن يريد أن يهتدي حبق .نرى يف هذه السورة أن النيب يوسف
الذي أسس بنيان بين إسرائيل يضع ثقته يف فتيانه املصريني الذين اختارهم من بني بقية اخلدم أكثر من ثقته
بإخوانه أهل بيت النبوة.
إن ذلك السجني القبطي الذي يسقي اخلمر للملك كان أكثر رمحة لنيب بين إسرائيل من أقرب الناس
إليه الذين أنزلوه يف آبار الطرق ليستملكه القوافل التجارية الغريبة.
فال ميكن أن يكون لقرابة الرسول وال ألبنائه وال لعشريته القرشية اليت سادت لتسرق وتزني وتقتل
األبرياء من املسلمني وغري املسلمني ،أية فضيلة أو أمهية يف املوازين اإلهلية .بالطبع ال نقصد املؤمنني من
عشرية الرسول رضي اهلل تعاىل عنهم وعنا.
امليزان احلقيقي هو التقوى وال دخل لنا مبا فعله السلف .تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولنا ما
كسبنا.
علينا ان نرتك التمسك بغري اهلل تعاىل احلي القيوم وبالقرآن الذي صانه اهلل تعاىل هلدايتنا.
هذا الكتاب هو الذي هدى رسولنا واملهاجرين األولني الذين نصروا رسول اهلل ساعة العسرة كما
هدى األنصار وكل مسلم بل كل إنسان باحث عن احلقيقة بعد وفاة الرسول.
علينا ان نتمسك باحلي واملوجود ونرتك األساطري واألوهام اخلرافية اليت يرفضها العقل السليم.
أمتنى أن أجد آذانا صاغية تسعى لفهم حقائق القرآن وترك ما سواه من املواريث.

والواقع أن الرسول بشر ال يدري ما يُفعل به يوم القيامة وال ما يُفعل بصحابته أو أهل بيته .إنه تابع وخاضع للقرآن وليس مؤهال ليعني عدوال
للكتاب العظيم الذي أنزله سيد الكائنات جل جالله.
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وحتى نطمئن متاما بأن القرآن هو املوجه والقائد للرسول وليس الرسول عدال للقرآن فإني أتلو عليهم
آيات من القرآن .قال تعاىل يف سورة القصص:
إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَاللٍ مُّبِنيٍ
( )85وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِالّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَال تَكُونَنَّ ظَهِريًا لِّلْكَافِرِينَ ( )86وَال
يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ ( ) 87وَال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ ال إِلَهَ إِالّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِالّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( .)88فهل مثل هذا الشخص عِدل
للقرآن؟
وقال سبحانه يف سورة األنعام:
قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّ مَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَالَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ
مَنْ أَسْلَمَ وَالَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَنيَ ( ) 14قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (.)15
فالرسول هو أول املسلمني وأول من يعمل بالقرآن وخياف من العذاب مثل بقية الناس الذين خيافون
من عذاب اهلل تعاىل .ثم يوضح اهلل تعاىل بأن وسيلة اإلنذار بيد النيب هي القرآن:
قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ ألُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ
أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل الَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (.)19
ثم تستمر سور األنعام الكرمية يف بيان أن فهم القرآن متاح للمؤمنني دون غريهم:
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ الَّ يُؤْمِنُواْ
بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِالَّ أَسَاطِريُ األَوَّلِنيَ ( ) 25وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ويَنْأَوْنَ
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عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِالَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ( ) 26ولَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَالَ نُكَذِّبَ
بِآيَاتِ رَبِّنَا ونَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ (.)27
ثم تستمر السورة يف بيان التبعات األخروية ملن يكذب القرآن وتسعى السورة الكربى لتطييب
خاطر رسول اهلل تعاىل بأن املكذبني يكذبون اهلل وال دخل هلم به شخصيا:
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ الَ يُكَذِّبُونَكَ ولَكِنَّ الظَّالِمِنيَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ (.)33
وبعد ذلك تعرب السورة عن عجز الرسول عن اإلتيان بآية من ربه عدا القرآن طبعا ومتنع الرسول من
أن يتشبه باجلاهلني فيطلب شيئا غري القرآن من اهلل تعاىل:
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي األَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء
فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ولَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَالَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِنيَ (.)35
ثم تستمر السورة يف بيان أن الذين مل يهدهم اهلل تعاىل فلن يهتدوا واهلل تعاىل ال يهدي الذين أشركوا
به.
وتعود السورة مرة أخرى إىل االستمرار يف واجبه الدعوي وترك عملية حتقيق اهلدى هلل تعاىل.
تقول السورة بأن الرسول ليس إال مبشرا ونذيرا للوحي وهو القرآن الكريم وهو ال يعلم الغيب وغري
مسيطر على خزائن اهلل تعاىل:
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِنيَ إِالَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ ()48
وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ( ) 49قُل الَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَال أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي األَعْمَى وَالْبَصِريُ أَفَالَ تَتَفَكَّرُونَ ()50
وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَالَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (.)51
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وأختم ما أردت نقله من سورة األنعام باآليات التالية ليعلم اإلخوة واألخوات بأن رسول اهلل عليه
السالم هو واحد من املسلمني وهو مأمور بأن يتبع القرآن وليس له أن يأتي بقرآن مثله:
قُلْ أنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا الَ يَنفَعُنَا وَالَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ
الشَّيَاطِنيُ فِي األَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ
لِرَبِّ الْعَالَمِنيَ (.)71
واألمر عائد إليكم لتختاروا كتاب اهلل تعاىل أو تتبعوا ما خطته أيادي أناس أمثالكم.
وهبذا أختم الكتاب راجيا من اهلل تعاىل أن يتقبل ما سعيته لبيان حِكَمه ولعلي أوضح بعض ما
خفي على بين جلدتي من كتابه احلكيم.
أمتنى من ربي أن يغفر يل ذنوبي وأن يوفق البشرية للعودة إليه سبحانه وتعاىل حتى ننعم مجيعا
بربكاته العظيمة ونلمس التوف يق احلقيقي من ربنا فنميز بني احلق والباطل ونكسب الرضوان .واحلمد هلل أوال
وآخرا.

أمحد املُهري
اململكة املتحدة
يف  24يناير 2012
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