يوسفيات

علي جابر الفيفي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

يوسفيات
الحمد هلل  ،والصالة والسالم على رسول
اهلل  ،وصحبه ومن وااله  ..أما بعد ..
فهذه تأمالت قرآنية في آيات سورة يوسف
 ..أسأل اهلل أن أكون قد وفقت فيها  ،وأن
ينفع بها الكاتب والقارئ ..
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ات ال ِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمبِي ِن"()1
ْك آيَ ُ
"الر تِل َ
"_1الر" وأخواهتا درس عميق يف التسليم :
فهي أحرف مقطّعة ال نعرف معناها ،ومع
بأّنا من كالم اهلل ،
ذلك جيب علينا أن نؤمن ّ
وبأن اهلل يعلم معناها  ،بل وحنن متعبّدون
ردها أو
بتالوهتا وحفظها  ،بل ويكفر من ّ
فتأمل .
سخر هبا أو قلل من شأّنا ! ّ
ْك" مع أّنا بني يديك  ،ممسك هبا ،
"_2تِل َ
إال أنّك تقول  :تلك (إشارة للبعيد) ..
لعلو مكانتها  ،ومشوخ معانيها ،
استشعاراً ّ
ورفعة شأّنا .

"_3ال ِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمبِي ِن" ومن كونه مبيناً أ ّن كل
الكتب يعرتيها غموض سواه  ،وكل الكتب
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فيها لبس غريه  ،وكل الكتب قد يطرأ عليها
شيء من التناقض عداه .
***
َنزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َع َربِيًّا لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن"()2
"إِنَّا أ َ
َنزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َع َربِيًّا" كل ما ليس من
"_4إِنَّا أ َ
معهود كالم العرب :لغة وأسلوبا وطريقة  ،ال
فسر به القرآن العريب .
ينبغي أن يُ ّ
"_5لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن" من قرأ القرآن مث مل
تتضح الرؤى لديه  ،ومل ترتتب فوضى عقله ،
ومل تنسجم قناعاته مع مبادئه  ،فلم يقرأ القرآن
!
***
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ص ِ
ص بِ َما
"نَ ْح ُن نَ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
ك أْ
س َن الْ َق َ
َح َ
نت ِمن قَ ْبلِ ِه
أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
ك َه َذا الْ ُق ْرآ َن َوإِن ُك َ
ِِ
ِ
ين"()3
لَم َن الْغَافل َ
ص" اهلل سبحانه يقص ! وبعض
"_6نَ ْح ُن نَ ُق ُّ

قصة يف كالمه
أهل العلم يستنكف عن إيراد ّ
يفيد هبا الناس  ،ظنّاً منه أن ذلك يهبط
بأسلوبه العلمي !
***
ف ِِلَبِ ِيه يا أَب ِ
َح َد
"إِ ْذ قَ َ
وس ُ
ت إِنِّي َرأَيْ ُ
تأَ
َ َ
ال يُ ُ
ش َر َك ْوَكبًا َو َّ
س َوالْ َق َم َر َرأَيْ تُ ُه ْم لِي
َع َ
الش ْم َ
ِِ
ين"()4
َساجد َ
"_7يا أَب ِ
ت" اعقد بينك وبني
ت إِنِّي َرأَيْ ُ
َ َ
أبنائك عقد حب وثقة ؛ يبثونك من خالله
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رؤاهم  ،وحيكون لك عن طموحاهتم ،
ويشرحون لك مهومهم .
ش َر َك ْوَكبًا" مل يقل :
َح َد َع َ
"_8إِنِّي َرأَيْ ُ
ت أَ
رأيت يف املنام ؛ اكتفى بداللة السياق .
احذف من كالمك احلشو الذي يفهمه
املستمع ببداهته  ،أما إذا كان الكالم ذا شأن
وفك الغموض
وخطر ؛ فيجب هنا التوضيح ّ
َ
كما يف رؤيا إبراهيم عليه السالم بذبح ابنه
إّن أرى يف املنام
إمساعيل فقال له  " :يا بين ّ
ففصل ومل خيتصر ألن القضيّة
أّن أذحبك" ّ
فتأمل.
متعلّقة بذبح االبن ! ّ
ت" و "يا أَب ِ
 _9بني " :يا أَب ِ
ت
ت إِنِّي َرأَيْ ُ
َ َ
َ َ
اي" تاريخ :كلّه أحزان ،
يل ُرْؤيَ َ
َه َذا تَأْ ِو ُ
وابتالءات  ،ومواجع  ،وصرب كاجلبال .
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***
ص
"قَ َ
ص ْ
ال يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
ك َك ْي ًدا إِ َّن
فَ يَ ِكي ُدواْ لَ َ
َع ُد ٌّو ُّمبِين"()5

ك
ُرْؤيَ َ
اك َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
الش ْيطَا َن لِ ِإلنس ِ
َّ
ان
َ

_11مل تسهل "يا أَب ِ
ت" على يوسف
ُ َ َ
سهلت "يَا بُنَ َّي" على
عليه السالم إال ملا ُ
يعقوب عليه السالم !  :ه ّذب خطاب
ابنك ؛ برفع مستوى خطابك معه .

ال يَا بُنَ َّي" حتبّب إىل طفلك
"_11قَ َ
البنوة  ،اغرسها يف قلبه صغريا
وناده بلفظ ّ
الرب كبريا .
 ،لعلّها تثمر فيه ّ

اك
"_12قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ص ْ
ال يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
ك" أطفئ نار
ك فَ يَكِي ُدواْ لَ َ
َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
احلاسدين بإخفاء مميزاتك عنهم .
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اك
"_13قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ص ْ
ال يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
ك" من أشد
ك فَ يَ ِكي ُدواْ لَ َ
َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
الفراسات مواطأة للحق فراسة الوالدين يف
أبنائهما .
اك
"_14قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ص ْ
ال يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
ك" ليس شرطا
ك فَ يَ ِكي ُدواْ لَ َ
َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
كل الرؤى ! بعض الرؤى
عرب ّ
أن ي ّ
املعرب ّ
يُكتفى معها بالتوجيه العام.

اك َعلَى
"_15قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ص ْ
ال يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
ك" وضح مرادك وأفصح
ك فَ يَ ِكي ُدواْ لَ َ
إِ ْخ َوتِ َ

خطابك لدى الصغار  ،ومن حيتاج إىل مزيد
تقص إىل
إيضاح وبيان  ،الحظ فك إدغام ّ :
تقصص .

اك َعلَى
"_16قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ص ْ
ال يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
ك" ال بأس أن حت ّذر األخ
ك فَ يَ ِكي ُدواْ لَ َ
إِ ْخ َوتِ َ
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من إخوته والرجل من قريبه إن علمت الشر
فيهم يقيناً  ،وليكن حتذيرك مرتدياً ثياب
احلكمة والعقل .
اك َعلَى
"_17قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ص ْ
ال يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
ك" طاقة احلسد تتيقظ
ك فَ يَ ِكي ُدواْ لَ َ
إِ ْخ َوتِ َ

لدى األقربني ومن تربطك هبم عالقة أكثر من
غريهم .
اك َعلَى
"_18قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ص ْ
ال يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
ص الرؤى واألحالم
ك فَ يَ ِكي ُدواْ لَ َ
إِ ْخ َوتِ َ
ك" قَ ّ
وغرائب األمور على اآلخرين عادة إنسانية
عتيقة  ،توارثتها األجيال البشرية  ،وأتت
الشرائع بتهذيبها وتأطريها .
اك َعلَى
"_19قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ص ْ
ال يَا بُنَ َّي الَ تَ ْق ُ
ك" هناك نفوس ضعيفة ،
ك فَ يَ ِكي ُدواْ لَ َ
إِ ْخ َوتِ َ
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حىت الرؤى واألحالم تستنزف طاقة احلسد
لديها .
الش ْيطَا َن لِ ِإلنس ِ
القصة "إِ َّن َّ
ان
 _21بداية ّ
َ
غ
َع ُد ٌّو ُّمبِين"  ،وّناية القصة " ِمن بَ ْع ِد أَن نَّ َز َ
َّ
الش ْيطَا ُن بَ ْينِي َوبَ ْي َن إِ ْخ َوتِي"  :الشيطان هو
العنصر األخطر يف بؤس البشر .
***
ك ِمن تَأْ ِو ِ
يل
ك َويُ َعلِّ ُم َ
يك َربُّ َ
ك يَ ْجتَبِ َ
" َوَك َذلِ َ
اِل ِ ِ ِ ِ
ك و َعلَى ِ
آل
َ
َحاديث َويُت ُّم ن ْع َمتَهُ َعلَْي َ َ
ك ِمن قَ ْب ُل
وب َك َما أَتَ َّم َها َعلَى أَبَ َويْ َ
يَ ْع ُق َ
ِ ِ
ك َعلِيم َح ِكيم"()6
يم َوإِ ْس َحا َق إِ َّن َربَّ َ
إبْ َراه َ
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ك" إذا اجتباك
يك َربُّ َ
ك يَ ْجتَبِ َ
َ "_21وَك َذلِ َ
ربّك واصطفاك  :فعصف املكائد هباء ،
وخطط اإلغراء غباء  ،وظالم السجون ضياء .
" _22وي علِّم َ ِ
يل اِلَح ِ
اد ِ
يث" الرؤيا
ك من تَأْ ِو ِ َ
ََُ ُ
العظيمة اليت يراها الطفل قد يُستدل هبا على عالقة
سرتبطه مستقبالً بالرؤى ؛ كأن يكون معرباً .

"_23اِلَح ِ
اد ِ
يث" التح ّدث بالرؤى من الفطر
َ

املغروسة يف النفوس  ،لذلك اشتُ ّق هلا من هذا
التح ّدث امساً فكانت (أحاديث)  ،فال تعاند
الناس يف فطرهم  ،ما مل يبالغوا فيها .

َ " _24ويُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ" اسأل اهلل النعمة ؛ فإن
متامها أن تكون
متامها !
و ُ
وهبك إياها فاسأله َ

سبباً يف دخولك اجلنّة .
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َ " _25ويُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ" العابد يسأل اهلل النعمة
ويكتفي بذلك  ،والعامل يسأله النعمة ومتامها .
***
ِ
ف َوإِ ْخ َوتِِه آيَات
وس َ
"لََّق ْد َكا َن في يُ ُ
لِّ َّ ِِ
ين"()7
لسائل َ
"_26آيات لِّ َّ ِِ
ين" لو مل تبق من
َ
لسائل َ
فأظن أ ّن
الصفات البشريّة غري ثالث صفات ّ ،
التساؤل وحب طرح األسئلة ستكون إحدى
تلك الصفات الثالث !
َ " _27وإِ ْخ َوتِِه" ال تؤذ من سيبقى أخاك
مهما فعلت به !
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َ " _28وإِ ْخ َوتِِه" أعمق جرح يبقى يف صدرك
هو ذلك الذي جاء من ناحية أخيك ؛ ألنّه
تظن أنه لن يأتيك
جاء من الناحية اليت كنت ّ
منها إال األمان.
َ "_29وإِ ْخ َوتِِه" مشكلة أخيك الذي ظلمته ،

أنّه مهما بلغت درجة الظلم والقطيعة بينكما :
سيبقى أخاك ! خيرتق أحالمك ليالً  ،ويتسلل
إىل كلماتك دون ترتيب  ،ويظهر على سطح
ذكرياتك فجأة .
َ "_31وإِ ْخ َوتِِه" كلمة (األخ) فيها من الدفء

والعطف والراحة ما فيها  ،من احملزن أن تقرتن
بالظلم والقهر والدموع  ،فال تسمع بعدها
أخ !
كلمة أخ  ،إال وقلت من ش ّدة القهر ّ :
***
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ب إِلَى أَبِينَا ِمنَّا
َح ُّ
وس ُ
ف َوأ ُ
َخوهُ أ َ
"إِ ْذ قَالُواْ لَيُ ُ
ض ٍ
الل ُّمبِي ٍن"()8
صبَة إِ َّن أَبَانَا لَِفي َ
َونَ ْح ُن عُ ْ
ب" مل
َح ُّ
وس ُ
ف َوأ ُ
َخوهُ أ َ
"_31إِ ْذ قَالُواْ لَيُ ُ
يظن أحد أن هذا احلب سيوصل يوسف إىل
تدل على
غيابة اجلب ! كم من مق ّدمة ال ّ
نتيجتها .
ب" غالبيّة من حولك ال يطالبونك
َح ُّ
 "_32أ َ
بأن حتبّهم ؛ بل بأن يكونوا األحب إىل قلبك

! عندما تغدو " أفعل التفضيل" أزمة ..

صبَة" هناك أزمة حقيقية يف
َ "_33ونَ ْح ُن عُ ْ
الذهنيّة البشريّة ال ميكن أن تزول ! إ ّّنا أزمة
العدد !! أزمة األرقام الكبرية  ،االنبهار هبا ،
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وتعظيمها  ،وتقديسها  ،وعدم إمكانيّة اخلروج

من سطوهتا !

 _34يف احللقة األوىل قالوا عن أبيهم ":إِ َّن

ض ٍ
الل ُّمبِي ٍن" ويف احللقة األخرية
أَبَانَا لَِفي َ
ك الْ َق ِد ِيم" مسّوا
ضاللِ َ
ك لَِفي َ
قالوا عنه" :إِنَّ َ
حبه البنه ضالال مبينا  ،وذكره له ضالالً قدمياً
! مشكلة إن كان ميلك الطبيعي سبباً يف
رميك بالضالل .
***
ضا يَ ْخ ُل لَ ُك ْم
وس َ
ف أَ ِو اط َْر ُحوهُ أ َْر ً
"اقْتُ لُواْ يُ ُ
َو ْجهُ أَبِي ُك ْم َوتَ ُكونُواْ ِمن بَ ْع ِدهِ قَ ْوًما
ِِ
ين"()9
َ
صالح َ
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ف" و "الَ تَ ْقتُ لُواْ
وس َ
_35ما بني "اقْتُ لُواْ يُ ُ
ف" دارت أظلم اتفاقية  :شردت حياة
وس َ
يُ ُ
صيب بريء  ..وأحرقت قلب شيخ كبري ..
ودمرت أحالم أسرة هانئة .
ف" و "الَ
وس َ
 _36يف خضم "اقْتُ لُواْ يُ ُ
ف" كان يوسف يف مكان آخر ،
وس َ
تَ ْقتُ لُواْ يُ ُ

منشغل بطفولته  ،ال يدري أن هناك من
خيطط لينهي طفولته الربيئة .
التفرد والرغبة يف االستحواذ
"_37يَ ْخ ُل" ّ
بشري مقلق  .فباتت مهّة
وعدم املشاركة داء
ّ
يتفوقوا
األكثر من الناس ال أن ينجحوا بل أن ّ
يتخرجوا
 ،ال أن يصلوا بل أن يتميّزوا  ،ال أن ّ
بل أن يكونوا األوائل على الدفعات ! وهذا
نكرسه من حب الذات ومتجيدها وغمط
درس ّ
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اآلخرين  ،وهي أنانيّة يف ثوب عصري  ،وغرور
يف لباس مدّن !
" _38وتَ ُكونُواْ ِمن ب ْع ِدهِ قَ وما ِ ِ
ين" قد
ًْ َ
َ
صالح َ
َ
ينتج أعظم الفساد اآلّن  ،من فكرة الصالح
املستقبلي .

" _39وتَ ُكونُواْ ِمن ب ْع ِدهِ قَ وما ِ ِ
ين" مل
ًْ َ
َ
صالح َ
َ
تكن لتُهضم فكرة القتل الشنيعة  ،لوال
تلطيفها بفكرة التوبة املستقبليّة ! احذر من
زخرفة القبح .
***
"قَ َ ِ
ف َوأَلْ ُقوهُ فِي
وس َ
ال قَائل ِّم ْن ُه ْم الَ تَ ْقتُ لُواْ يُ ُ
غَياب ِة الْج ِّ ِ
ارةِ إِن ُكنتُ ْم
ض َّ
ب يَلْتَقطْهُ بَ ْع ُ
ََ ُ
السيَّ َ
ِِ
ين"()11
فَاعل َ
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"_41قَائِل ِّم ْن ُه ْم" إذا عرف اهلل صدقك ؛
مهماً أن يعرف الناس امسك .
فليس ّ
" _41قَ َ ِ
ف"
وس َ
ال قَائل ِّم ْن ُه ْم الَ تَ ْقتُ لُواْ يُ ُ
خفف الشر ما استطعت .
ف" حمزن أن تبدو الرمحة
وس َ
"_42الَ تَ ْقتُ لُواْ يُ ُ
يف شكل رفض القتل ! حىت يظهر أن أكثر
املوجودين حناناً ورمحة هو ذلك الذي يرفض
القتل ! ويرضى مبا دونه من التعذيب والتنكيل
!
ف" األلطاف كانت
وس َ
"_43الَ تَ ْقتُ لُواْ يُ ُ
حتوط بيوسف ؛ فمن بني مكائد إخوته ارتفع
ف"  ،ومن عمق البئر
وس َ
صوت "الَ تَ ْقتُ لُواْ يُ ُ
جاءته صرخة "يا بشرى"  ،ويف أوىل خطواته
يف القصر مسع مهسة "أكرمي مثواه"  ،وحلظة
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إلصاق التهمة به يف بيت العزيز ارتفعت
شهادة "وإن كان قميصه ق ّد من دبر فكذبت
وهو من الصادقني"  ،ويف آخر أيام السجن
جاءه اعرتاف "أنا راودته عن نفسه ملن
الصادقني"  ،وقبيل خروجه من السجن جاءته
رسالة "ائتوّن به أستخلصه لنفسي" .
ِ
ِ
ب "مل يقل
ْج ِّ
"وأَلْ ُقوهُ في غَيَابَة ال ُ
َ _44
اجلب  :تُربك وحشية
اجلب وإمنا قال غيابة ّ
ّ
اآلخر أن تتوحش يف لغتك حىت تناسبه
حلولُك .
***
ف
وس َ
"قَالُواْ يَا أَبَانَا َما لَ َ
ك الَ تَأ َْمنَّا َعلَى يُ ُ
وإِنَّا لَهُ لَنَ ِ
اص ُحو َن"()11
َ
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ك الَ تَأ َْمنَّا" عندما وجلوا
"_45يَا أَبَانَا َما لَ َ
من باب اخليانة ؛ كان أول ما طرقوا موضوع
األمانة ! تنبّه ألول موضوع يطرحه خصمك
فقد يكون الطُ ْعم فيه .
ف"
وس َ
"_46يَا أَبَانَا َما لَ َ
ك الَ تَأ َْمنَّا َعلَى يُ ُ
ال يعلم االبن أن دسائسه مفضوحة  ،ونظراته
مكشوفة  ،ومهساته مسموعة عند والده .
ك الَ تَأ َْمنَّا" استخدموا لفظ األمن
َ "_47ما لَ َ

يف الوقت الذي قرروا فيه زعزعته ! دقق يف
عبارات وألفاظ اآلخرين ؛ فإّنا قد حتوي شيئا
من أفكارهم .
ك الَ تَأ َْمنَّا" شك يف أمانة من
َ "_48ما لَ َ
تأمين  ،ويف صدق من
يسألك  :ملاذا ال ّ
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يسألك  :ملاذا ال تصدقين  ،ويف حكمة من
يسألك  :ملاذا ال تعتمد علي .
"_49وإِنَّا لَهُ لَنَ ِ
اص ُحو َن" وصفوا أنفسهم
َ
بالنصح ألّنم علموا أن الناصح يستحيل أن
يؤذي غريه  :إذا رأيت ناصحا فتمسك به ؛
فإنه األمان .
***
ِ
ب َوإِنَّا لَهُ
"أ َْرسلْهُ َم َعنَا غَ ًدا يَ ْرتَ ْع َويَل َْع ْ
لَ َحافِظُو َن"()12
"_51أ َْر ِسلْهُ َم َعنَا غَ ًدا" إذا واجهك شخص
بطيبة مفاجئة فاحذر منه  ،فإذا كانت مفاجئة
ففر منه .
وم ّ
ُ
لحة ّ ،
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"_51أ َْر ِسلْهُ َم َعنَا غَ ًدا" احلقد يبحث عن
أقرب فرصة لتنفيذ خمططاته .
ب" فقط مهتمون بلعبه
"_52يَ ْرتَ ْع َويَل َْع ْ
ومتعته !! غالباً  :خلف االعتناء الزائد غرض
فاسد .
***
اف أَن
"قَ َ
َخ ُ
ال إِنِّي لَيَ ْح ُزنُنِي أَن تَ ْذ َهبُواْ بِ ِه َوأ َ
يَأْ ُكلَهُ ِّ
ب َوأَنتُ ْم َع ْنهُ غَافِلُو َن"()13
الذئْ ُ
ال إِنِّي لَيَ ْح ُزنُنِي أَن تَ ْذ َهبُواْ بِ ِه" ال
"_53قَ َ
هتمل اخلاطر األول  ،والتوقع األول  ،فكثرياً ما
يكون فيه شيء من اإلهلام .
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ال إِنِّي لَيَ ْح ُزنُنِي أَن تَ ْذ َهبُواْ بِ ِه" عندما
"_54قَ َ

رأى اهلل ش ّدة تعلّق وحزن قلب نبيّه على ابنه
تبيضان من احلزن  :تعلّ ْق باهلل
جعل عينيه ّ
وحده .

ال إِنِّي لَيَ ْح ُزنُنِي أَن تَ ْذ َهبُواْ بِ ِه"
"_55قَ َ
فأحزنه ذهاهبم به سنوات وسنوات ؛ حىت
أفقده احلزن بصره  :احذر من كلماتك!
اف أَن يَأْ ُكلَهُ ِّ
ب" ال تعط
َخ ُ
َ "_56وأ َ
الذئْ ُ
اآلخرين السيف الذي يغتالونك به  ،ال
تساعدهم يف خمططاهتم عن حسن نية .
***
"قَالُواْ لَئِ ْن أَ َكلَهُ ِّ
صبَة إِنَّا إِذًا
ب َونَ ْح ُن عُ ْ
الذئْ ُ
لَّ َخ ِ
اس ُرو َن"()14
22

ب إِلَى
َح ُّ
وس ُ
ف َوأ ُ
َخوهُ أ َ
لَيُ ُ
صبَة" " ،قَالُواْ لَئِ ْن أَ َكلَهُ
عُ ْ

"_57إِ ْذ قَالُواْ
أَبِينَا ِمنَّا َونَ ْح ُن
ِّ
صبَة" وحنن عصبة  ،وحنن
ب َونَ ْح ُن عُ ْ
الذئْ ُ
عصبة  :عندما يصاب اإلنسان مبرض الرقم ،
وبأزمة ال َكثرة!!
***
ِ
َج َمعُواْ
"فَ لَ َّما ذَ َهبُواْ بِه َوأ ْ
ِ
ب َوأ َْو َح ْي نَا إِلَْي ِه
ْج ِّ
غَيَابَة ال ُ
َه َذا َو ُه ْم الَ يَ ْشعُ ُرو َن"()15

أَن يَ ْج َعلُوهُ فِي
َّهم بِأ َْم ِرِه ْم
لَتُ نَبِّئَ ن ُ

ِ
ِ
ب"
ْج ِّ
َ "_58وأ ْ
َج َمعُواْ أَن يَ ْج َعلُوهُ في غَيَابَة ال ُ

مل يدر يف خلد حافري ذاك البئر أنه سيكون
لنيب كرمي ! كم من مكان عادي حتتفظ
سجنا ّ
ذاكرته مبشهد أليم.
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ِ
َّهم بِأ َْم ِرِه ْم َه َذا"
َ "_59وأ َْو َح ْي نَا إِلَْيه لَتُ نَبِّئَ ن ُ
من غرائب املصائب  ،أن قلبك يكون فيها
أكثر هتيؤاً ملعاّن الربوبيّة .
ِ
َّهم بِأ َْم ِرِه ْم َه َذا"
َ "_61وأ َْو َح ْي نَا إِلَْيه لَتُ نَبِّئَ ن ُ
دائماً إذا أغلقت النوافذ ؛ خيلق اهلل لك باباً !
ِ
َّهم بِأ َْم ِرِه ْم َه َذا"
َ "_61وأ َْو َح ْي نَا إِلَْيه لَتُ نَبِّئَ ن ُ
من بني طوفان اليأس ؛ تأيت مراكب ال َفَرج ،
ويف وسط هليب األحزان ؛ تنمو زهور ال َفَرح .
ِ
َّهم بِأ َْم ِرِه ْم َه َذا"
َ "_62وأ َْو َح ْي نَا إِلَْيه لَتُ نَبِّئَ ن ُ
ماذا تعين أكوام البالءات ؛ عند قلب يستشعر
قُ ْرب اهلل ؟
َّهم" حيتاج املظلوم أن يقول
"_63لَتُ نَبِّئَ ن ُ
للظامل  :أنت ظلمتين يف يوم من األيام  ،أنت
24

عبثت بتارخيي  ،أنت لوثت مسعيت  ،أنت
لعبت بدموعي .
َّهم" هل كان يتصور اإلخوة وهم
"_64لَتُ نَبِّئَ ن ُ

خيططون للتخلص من أخيهم أن أفكارهم
وهتامسهم وجرميتهم سيفضحها اهلل يف كتاب
مقدس ؟
هل كانوا وهم يلقونه يف البئر يتوقّعون أن
عملهم سينكشف بتفاصيله يف سورة حتمل
اسم ذلك األخ الذي يهوي اآلن ؟
َّهم بِأ َْم ِرِه ْم َه َذا َو ُه ْم الَ
"_65لَتُ نَبِّئَ ن ُ
يَ ْشعُ ُرو َن" أشد ما تكون املصائب والفضائح
والباليا وقعا على القلوب إن كانت مفاجئة ،
صادمة  ،ال يُتنبأ بوقوعها .
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***
شاء يَ ْب ُكو َن"()16
اه ْم ِع َ
" َو َجا ُؤواْ أَبَ ُ
شاء يَ ْب ُكو َن" األنباء
اه ْم ِع َ
َ "_66و َجا ُؤواْ أَبَ ُ
السيئة تتشح عادة بالسواد !!
شاء يَ ْب ُكو َن" أصحاب
اه ْم ِع َ
َ "_67و َجا ُؤواْ أَبَ ُ

النظرات الزائغة  ،والدموع الكاذبة  ،واملشاعر
الزائفة ؛ حيضرون يف املساء لتسرتهم األضواء
اخلافتة !
شاء يَ ْب ُكو َن" القلوب
اه ْم ِع َ
َ "_68و َجا ُؤواْ أَبَ ُ
القاسية لديها قدرة عجيبة على أن تنتج دموعا
شبيهة بدموع احلزاىن !  :اهتم بتاريخ الباكي
ودعك من مالحمه .
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"_69يَ ْب ُكو َن" لكل أكذوبة إطارها املناسب
!
***
ف
وس َ
"قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا َذ َه ْب نَا نَ ْستَبِ ُق َوتَ َرْكنَا يُ ُ
ِعن َد مت ِ
اعنَا فَأَ َكلَهُ ِّ
َنت بِ ُم ْؤِم ٍن لَّنَا
ب َوَما أ َ
ََ
الذئْ ُ
ولَو ُكنَّا ِ ِ
ين"()17
َ
َْ
صادق َ
 " _ 71يَا أَبَانَا إِنَّا ذَ َه ْب نَا نَ ْستَبِ ُق"  " ،يا
أبانا مالك ال تأمنّا" " ،يا أبانا ُمنع منّا الكيل" ،

" يا أبانا إ ّن ابنك سرق" " ،يا أبانا ما نبغي هذه

ردت إلينا" رحم اهلل يعقوب _ عليه
بضاعتنا ّ
السالم _ كم مسع من الكلمات القاسية  ،واليت
رضت فؤاده وأطارت رقاده بعد كلمة احلنان
ّ
والرمحة الشهرية  :يا أبانا !
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قصة
 " _72نَ ْستَبِ ُق" بعيداً عن كون ّ
االستباق خمتلقة  ،كثرياً ما تقع املصائب بعد أجواء
مرح وسرور !
" _73نَ ْستَبِ ُق" يف كل العصور  :حيرص
القوة والسرعة
الشباب على أن ّ
يبزوا أقراّنم يف ّ
وبقيّة املهارات  ،لذلك أنتجوا ألعاباً ومسابقات
مهمتها إظهار األميز واألجدر واألقوى !
ّ
ف ِعن َد
وس َ
"_74إِنَّا ذَ َه ْب نَا نَ ْستَبِ ُق َوتَ َرْكنَا يُ ُ
مت ِ
اعنَا" عجيب! البارحة تريدونه أن يرتع
ََ
ويلعب  ،واليوم جعلتموه حارساً للمتاع وصرمت
أنتم الراتعني الالعبني ؟

"_75فَأَ َكلَهُ ِّ
ب" الذئب! ذكره أبوهم
الذئْ ُ
باألمس ؛ فبات متَهمهم اليوم! الكذب ممارسة
هشة  ،تتناول أقرب قناع .
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" _76فَأَ َكلَهُ ِّ
ب" ال تص ّدق كل إشاعة
الذئْ ُ

تسمعها  ،حىت وإن كانت هناك إمارات تشري
إىل صدقها  ،فمن عادة صانعي اإلشاعات أن
يضعوها يف قوالب ميكن تصديقها !
***
"وجا ُؤوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِه بِ َدٍم َك ِذ ٍ
ال بَ ْل
ب قَ َ
ََ
َس َّولَ ْ
ص ْب ر َج ِميل َواللَّهُ
س ُك ْم أ َْم ًرا فَ َ
ت لَ ُك ْم أَن ُف ُ
الْمستَ عا ُن َعلَى ما تَ ِ
ص ُفو َن"()18
ُْ َ
َ
"_77وجا ُؤوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِه بِ َدٍم َك ِذ ٍ
ب" يا
ََ
للوعة قلب األب وهو يرى قميص ابنه  ،كان
باألمس يرى فيه ابنه  ،واليوم يرى عليه دم ابنه
املزعوم .
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"_78وجا ُؤوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِه بِ َدٍم َك ِذ ٍ
ب" يبدو
ََ
أن تزوير احلقائق عادة اكتسبها اإلنسان منذ
القدم !
"_79وجا ُؤوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِه بِ َدٍم َك ِذب"
ََ
إنا له حلافظون  ،يرتع ويلعب  ،إنا له
لناصحون  ،البكاء  ،ذهبنا نستبق  ،تركنا
يوسف  ،أكله الذئب  ،الدم ...
أنت حباجة حلزمة أكاذيب ؛ حىت تنضج كذبة
واحدة !
"_81وجا ُؤوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِه بِ َدٍم َك ِذ ٍ
ب" عبق
ََ
حياة يوسف يف القميص أشد سخونة من
صراخ الدم الكاذب .
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"_81وجا ُؤوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِه بِ َدٍم َك ِذ ٍ
ب" دموع
ََ

مزورة  ،دم
باردة  ،نربة خمادعة  ،تفاصيل ّ
كذب  ،الكاذب يدجج نفسه باألباطيل ؛
ليتق ّدم يف أرض البهتان !
س ُك ْم أ َْم ًرا"
"_82قَ َ
ال بَ ْل َس َّولَ ْ
ت لَ ُك ْم أَن ُف ُ
سولت هلم أنفسهم أمراً هبذه
ّ
تأمل كيف ّ
ومقنعاً !
سوغاً ُ
الشناعة  ،وجعلته ُم ّ
 :ال تثق دائما مبيوالت نفسك ؛ فقد متيل
نفسك ألفعال غاية يف الشناعة .
س ُك ْم أ َْم ًرا" إذ
"_83قَ َ
ال بَ ْل َس َّولَ ْ
ت لَ ُك ْم أَن ُف ُ

كيف يأكله الذئب وملا تسجد له الكواكب
بعد ؟ كن مببشرات اهلل أوثق منك مبا تراه
عيناك .
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س ُك ْم أ َْم ًرا" مل
"_84قَ َ
ال بَ ْل َس َّولَ ْ
ت لَ ُك ْم أَن ُف ُ

متح "فأكله الذئب" حقيقة "إّن رأيت" ثق
ُ
باهلل  ،وتاهل كل األميان املغلظة اليت تنثرها
احلياة من حولك .
ِ
اهزم الكيد البشع ،
"_85فَ َ
ص ْب ر َجميل" ْ
واملؤامرات القبيحة  ،واخلطط الشمطاء ،
بالصب ر اجلمي ل .
***
ال
ارة فَأ َْر َسلُواْ َوا ِر َد ُه ْم فَأَ ْدلَى َدل َْوهُ قَ َ
اء ْ
ت َسيَّ َ
" َو َج َ
اعةً َواللَّهُ َعلِيم
َس ُّروهُ بِ َ
ضَ
يَا بُ ْش َرى َه َذا غُالم َوأ َ
بِ َما يَ ْع َملُو َن"()19
ارة" قيل :ضاعوا فبلغ هبم
اء ْ
ت َسيَّ َ
َ "_86و َج َ
املسري إىل اجلُب  :إذا أراد اللطيف إنقاذك ،
32

يُضيع آخرين ألجلك! يُريهم البئر لتنجو!
يُعطشهم لتحيا!
ارة فَأ َْر َسلُواْ َوا ِر َد ُه ْم فَأَ ْدلَى
اء ْ
ت َسيَّ َ
َ "_87و َج َ
َدل َْوهُ" إذا أراد اهلل إنقاذك ؛ خلق حاجة ما يف

نفوس بعض خلقه ؛ يدفعهم هبا لينتشلوك من
جبّك املوحش .

"_88فَأَ ْدلَى َدل َْوهُ" ال تستهن باألشياء
واألشخاص الذين تدهم مصادفة يف دلوك أو
طريقك أو جبوارك ؛ فقد يكونون أمثن مما تظن
!
"_89فَأَ ْدلَى َدل َْوهُ" ال تستغرب  :كثري ممن
احنشرت أجسادهم يف دالء االبتالء ؛ تربّعوا
على عروش التمكني !
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"_91فَأَ ْدلَى َدل َْوهُ" قد تكون ّناية مواجعك
دلواً عتيقاً يق ّدر اهلل أن ينتشلك به من ُجبّك
املظلم .
ال يَا بُ ْش َرى" تفاءل بالكلمات األوىل
"_91قَ َ
املضمخة بعطر الفرح .
ّ ،
اعةً" مع اهلل  :سلعة تباع
َس ُّروهُ بِ َ
ضَ
َ "_92وأ َ
وتشرتى يق ّدر اهلل أن ترتبّع على عرش العزة يف
مصر  ،وتنقذ البلد من طوفان القحط !
تغريها
َس ُّروهُ بِ َ
ضَ
اعةً" حقيقتك لن ّ
َ "_93وأ َ
نظرة الناس إليك  :فيوسف ظنّوه بضاعة ،
نيب كرمي  ،وعزيز ملصر عظيم .
وحقيقته ّ
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اعةً" مل خيطر يف خياالهتم
َس ُّروهُ بِ َ
ضَ
َ "_94وأ َ
أسروه سيفضحه اهلل يف
أن هذا السر الذي ّ
كتاب ينزل من السماء !
***
" َو َش َرْوهُ بِثَ َم ٍن بَ ْخ ٍ
ودةٍ َوَكانُواْ فِ ِيه
س َد َر ِاه َم َم ْع ُد َ
ِمن َّ ِ ِ
ين"()21
الزاهد َ
َ
َ "_95و َش َرْوهُ بِثَ َم ٍن بَ ْخ ٍ
ودةٍ"
س َد َر ِاه َم َم ْع ُد َ
الدنيا كلها مثن خبس يف مقابل نيب كرمي ،
فكيف بدراهم  ،ومعدودة أيضا؟
َ "_96و َش َرْوهُ بِثَ َم ٍن بَ ْخ ٍ
س" ال تنزعج إن
اعتربك البعض بضاعة رخيصة الثمن  ،دعهم
يق ّدرون مثنك كما يشاؤون  ،مث ابتسم! فأنت
وحدك من يعرف مثنك احلقيقي!
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ودةٍ" من قلّة الدراهم اليت
َ "_97د َر ِاه َم َم ْع ُد َ
باعوا بثمنها يوسف أ ّّنا تع ّد ع ّدا وال توزن وزناً
! ال حتزن للمقابل الذي يدفع عن أتعابك  ،ال
تأس لتواضع مرتّبك  ..فليست قيمتك ما
تقبضه آخر الشهر  ،بل ما تبذله آخر العمر !
"_98وَكانُواْ فِ ِيه ِمن َّ ِ ِ
ين" كم من سلعة
الزاهد َ
َ
َ
أغلى من بائعها !
***
ِ
ص َر ِال ْم َرأَتِِه أَ ْك ِرِمي
" َوقَ َ
ال الَّ ِذي ا ْشتَ َراهُ من ِّم ْ
مثْ واهُ َعسى أَن ين َفعنَا أَو نَت ِ
ك
َّخ َذهُ َولَ ًدا َوَك َذلِ َ
َ َ ْ
ََ
َ
ِ
ف فِي اِل َْر ِ
ض َولِنُ َعلِّ َمهُ ِمن تَأْ ِو ِ
يل
وس َ
َم َّكنَّا ليُ ُ
اِلَح ِ
اد ِ
يث َواللَّهُ غَالِب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر
َ
الن ِ
َّاس الَ يَ ْعلَ ُمو َن"()21
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"_99الَّ ِذي ا ْشتَ َراهُ" صفته األهم يف هذه
األثناء ليس أنّه عزيز مصر  ،بل أنّه اشرتى
يوسف الص ّديق ! هناك أشياء يقول هبا
أهم شيء يف
اإلنسان  ،يظنّها عاديّة  ،وهي ّ
حياته !
"_111أَ ْك ِرِمي َمثْ َواهُ" إذا أراد اهلل إكرام
عبده ؛ جعل عيناً ما تراه بكيفيّة أخرى  ،أو
أذناً ما تسمعه هبمسة أخرى  ،أو قلباً ما حيبه
بنبضة أخرى .
"_111أَ ْك ِرِمي َمثْ َواهُ" كانت هذه أول
عيين زوجته
وصايا العزيز لزوجته  ،وكأنه قرأ يف ّ
مستقبل املؤامرات اليت ستهدد مثوى يوسف .
ِ
سى أَن يَن َف َعنَا أ َْو
"_112أَ ْك ِرمي َمثْ َواهُ َع َ
نَت ِ
َّخ َذهُ َولَ ًدا" إذا أراد اهلل بعبد خريا ألقى يف
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قلوب من حوله مشجعات وحمفزات يبذلوا
بسببها اخلري له .
ِ
سى أَن يَن َف َعنَا"
"_113أَ ْك ِرمي َمثْ َواهُ َع َ
بفطرته علم أن اإلكرام جملبة لنفع املستقبل ،
يربه إال إذا أهانه وقسا
والبعض يظن أن ابنه لن ّ
عليه يف صغره !
َ "_114واللَّهُ غَالِب َعلَى أ َْم ِرهِ" إذا حضر
قلبك َعتَبَة امللك العظيم ؛ فليُلغ َي مجيع مواعيده ،
ليتجاهل كافّة ترتيباته  ،فهو
كل أفكاره  ،و
و َ
ليمحو ّ
َ
حبضرة من بيده امللك وهو على كل شيء قدير .
***
ك
" َولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّدهُ آتَ ْي نَاهُ ُح ْك ًما َو ِعل ًْما َوَك َذلِ َ
ِِ
ين"()22
نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسن َ
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َ "_115ولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّدهُ آتَ ْي نَاهُ" الكثري من
العطايا واهلبات اإلهليّة ال تأيت إال بعد
اختبارات  ،وحمن  ،وتارب  ،تكون أيام
عمرك ميداّنا  ،وبعد هذا التاريخ الذي تثبت
فيه أنّك وعاء جيد لتل ّقي األفضال  ،ينشرح
صدرك لكثري من اخلري الذي ال تدري كيف
أتاك  ،وتعتقد أ ّن مق ّدمات حياتك ال تفضي
إليه.
َ "_116ولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّدهُ آتَ ْي نَاهُ ُح ْك ًما
ِ
ونبوهتم
َوعل ًْما" األنبياء ال يتم علمهم وفهمهم ّ

سن األربعني فكيف بغريهم  :فاحرص
إال يف ّ
على األكابر .
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ِِ
ين" الغرف
َ "_118وَك َذلِ َ
ك نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسن َ
املغلقة اليت ال يعلم فيها أحد عن إحسانك
وإتقانك ؛ هي حمك اإلحسان .
***
" َوَر َاو َدتْهُ الَّتِي ُه َو فِي بَ ْيتِ َها َعن نَّ ْف ِس ِه
ِ
ال َم َعا َذ
ك قَ َ
اب َوقَالَ ْ
ت لَ َ
ت َه ْي َ
َوغَلَّ َقت اِلَبْ َو َ
ِ
ي إِنَّهُ الَ يُ ْفلِ ُح
اللَّه إِنَّهُ َربِّي أ ْ
س َن َمثْ َوا َ
َح َ
الظَّالِ ُمو َن"()23
َ "_119وَر َاو َدتْهُ" سرتاودك  :احلياة ،
املناصب  ،كالم الناس  ،الشهوات  ،الشبهات
 ،لن تدعك وشأنك  ،ثق يف ذلك  ،فاعتصم
ب " َم َعاذَ اللَّ ِه" .
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"_111الَّتِي ُه َو فِي بَ ْيتِ َها" ال تعل لآلخرين

دالة عليك  ،بأن تكون يف بيتهم أو تعمل
فتجرئهم دالتهم عليك يف أن ينالوا
عندهم ّ
منك !
ِ
اب" تنشط الشياطني
َ "_111وغَلَّ َقت اِلَبْ َو َ
يف الغرف ذات األبواب املوصدة !

ِ
اب" إذا رأيت
َ " _112وغَلَّ َقت اِلَبْ َو َ
األبواب تُغلق بدون سبب ظاهر  ،فاحبث عن
امرأة العزيز اليت ستظهر يف شكل  :اتفاقيّة ،
مؤامرة  ،توقيع  ،صفقة !
ئت
َ "_113وقَالَ ْ
ت لَ َ
ت َه ْي َ
ك" يف قراءة ه ُ
ينت ملعصية اهلل  ،أفال نتهيأ
هتيأت ْ :
هتيأت وتز ْ
مبعىن ُ
ونتزين حنن لطاعته ؟
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ال َم َعا َذ اللَّ ِه"
ك قَ َ
َ "_134وقَالَ ْ
ت لَ َ
ت َه ْي َ
ليس بني اجلملتني أداة عطف توحي
بالرتيّث..مل يرتك _عليه السالم_ فراغا زمنيا
للتفكري :كن صارما مع الشهوات قبل أن
تبتلعك .

ِ
س َن
"_115قَ َ
ال َم َعاذَ اللَّه إِنَّهُ َربِّي أ ْ
َح َ
اي" عندما أكرم العزيز مثواه لينفعه  ..نال
َمثْ َو َ
منه على أعظم نفع  :صيانة عرضه .

ال َم َعا َذ اللَّ ِه" وحاول تذكريها ،
"_116قَ َ
وهرب إىل الباب  ،وأنكر التهمة  ،وصمد
إلقناع نساء املدينة  ،مث سأل اهلل السجن :
هذه البطول ة .
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اي" غالباً :
"_117إِنَّهُ َربِّي أ ْ
س َن َمثْ َو َ
َح َ
إحسانك لآلخرين ..صمام أمان عن إساءاهتم
.
***
ت بِ ِه َو َه َّم بِ َها لَ ْوال أَن َّرأَى بُ ْرَها َن َربِِّه
" َولََق ْد َه َّم ْ
َك َذلِ َ ِ
شاء إِنَّهُ ِم ْن
ص ِر َ
ف َع ْنهُ ُّ
وء َوالْ َف ْح َ
ك لنَ ْ
الس َ
ِ ِ
ِ
ين"()24
عبَادنَا ال ُْم ْخلَص َ
َ "_118و َه َّم بِ َها لَ ْوال أَن َّرأَى بُ ْرَها َن َربِِّه"
امتنع اهلم لوجود الربهان ..فكيف يصف
هم ..كيف وهو من
البعض يوسف بأنه قد ّ
املخلَصني؟
ِ
عيين
"_119لَ ْوال أَن َّرأَى بُ ْرَها َن َربِّه" افتح ّ
بصريتك جيدا ؛ فهناك براهني للرب تظهر ،
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يعصم هبا أحبابه  ..يذكرهم هبا أنه اهلل الذي
ال ينبغي أن يُعصى .
"_121لَ ْوال أَن َّرأَى بُ ْرَها َن َربِِّه" عند كل
ريبة برهان إهلي يصرفك عنها  ..حاول أن
تبصره بقلبك .
َ "_121ك َذلِ َ ِ
ص ِر َ
ُّ
ف َع ْنهُ
ك لنَ ْ
السوءَ
شاء" إذا تعبدت هلل باالنصراف عن
َوالْ َف ْح َ
السوء والفحشاء زمنا  . .يأمر اهلل بعد ذلك
السوء والفحشاء أن تنصرف عنك .
َ "_122ك َذلِ َ ِ
ص ِر َ
ُّ
ف َع ْنهُ
ك لنَ ْ
السوءَ
شاء" صرف اهلل عنه الزنا -الفحشاء-
َوالْ َف ْح َ
 ..واهلم بالزنا  -السوء -واهلل أعلم
***
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يصهُ ِمن ُدبُ ٍر
اب َوقَ َّد ْ
" َو ْ
ت قَ ِم َ
استَبَ َقا الْبَ َ
َوأَلْ َفيَا َسيِّ َد َها لَ َدى الْبَ ِ
ت َما َج َزاء َم ْن
اب قَالَ ْ
وءا إِالَّ أَن يُ ْس َج َن أ َْو َع َذاب
اد بِأ َْهلِ َ
أ ََر َ
ك ُس ً
أَلِيم"()25
اب" إذا زحفت إليك
َ "_123و ْ
استَبَ َقا الْبَ َ
شهوة ..فاحبث عن الباب .
استَبَ َقا
َ "_124و ْ
ميارسه الشجعان
املعصية .

اب" الفرار الوحيد الذي
الْبَ َ
دون اجلبناء هو الفرار عن

اب" إذا تسللت أدخنة
َ "_125و ْ
استَبَ َقا الْبَ َ
الريبة إىل مكان  ..فاجلأ إىل الباب قبل أن
ختتنق بسخط اهلل .
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اب" ال تكتف ب " معاذ
َ "_126و ْ
استَبَ َقا الْبَ َ
اهلل"  ..بل احبث عن أقرب باب ..واهرب .
يصهُ" ال تبك على متزق
َ "_127وقَ َّد ْ
ت قَ ِم َ
قميص ..أو اّنيار حلم ..أو تالشي وميض..
هناك من يصنع من إخفاقاتك اليسرية
مستقبلك العظيم .
يصهُ" رمبا ظن يوسف يف
َ "_128وقَ َّد ْ
ت قَ ِم َ
وقعت
تلك اللحظة أّنا مت ّكنت ..وما علم أّنا ّ
على اإلدانة اليت ستظهر براءته  :ال تستأ من
االنتصارات املؤقتة للظامل .
يصهُ" ال تزدر كل رث
َ "_129وقَ َّد ْ
ت قَ ِم َ
هيئة معفر اجلبني مشقوق الثوب  ..فقد يكون
نبل ما هو الذي شق ثوبه وعفر جبينه !
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"_131وجاءوا على قميصه بدم كذب"
يصهُ ِمن ُدبُ ٍر" قميصان :قميص
" َوقَ َّد ْ
ت قَ ِم َ
يوسف املشقوق  :يسرت اهلل به يوسف ،
وقميصه غري املشقوق  :يفضح به إخوته .
َ "_131وأَلْ َفيَا َسيِّ َد َها لَ َدى الْبَاب" لو رضخ
يوسف النفضح بعد دقائق ! حلظة دخول
العزيز عليهما ! قد ال يفصل بني العظَمة
واالحنطاط غري دقيقة واحدة  ،فتماسك ..
َ "_132وأَلْ َفيَا َسيِّ َد َها لَ َدى الْبَ ِ
اب" قد
يفضح اهلل عبده عند املكان الذي ظن أنه قد
حصنه جيدا  ..اللهم سرتك يا كرمي ..
ّ
َ "_133وأَلْ َفيَا َسيِّ َد َها لَ َدى الْبَ ِ
اب" من املؤكد

أّنا تيقنت من عدم جميئه يف هذا الوقت قبل
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أن تشرع يف مراودهتا  ..ولكن مالذي جاء به
؟ إنه اهلل !
َ "_134وأَلْ َفيَا َسيِّ َد َها لَ َدى الْبَ ِ
ت َما
اب قَالَ ْ
وءا" ال تتعاطف مع
اد بِأ َْهلِ َ
َج َزاء َم ْن أ ََر َ
ك ُس ً
أول منكر ..فقد يكون أخطر جمرم .
اب"" وقرر يوسف
_135عندما " ْ
استَبَ َقا الْبَ َ
أن يفر "أَلْ َفيَا َسيِّ َد َها" عادة البالءات العظيمة

مكونة من جزئني أو أكثر ..فاصرب حىت حيكم
ّ
اهلل !
ك
"_136قَالَ ْ
اد بِأَ ْهلِ َ
ت َما َج َزاء َم ْن أ ََر َ
وءا" ليس املشتكي هو صاحب احلق دائما
ُس ً
 ..فقد تكون الشكوى ضربة استباقية من
الظامل .
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ك" ذكرته بأّنا أهله
اد بِأ َْهلِ َ
َ "_137م ْن أ ََر َ
لتستنفر غريته  :تييش ظامل لّلغة .
اد
"_138قَالَ ْ
ت َما َج َزاء َم ْن أ ََر َ
وءا إِالَّ أَن يُ ْس َج َن" السجن خيار
ُس ً
مر التاريخ !
أذهان الظلمة ..على ّ

ك
بِأ َْهلِ َ
ملح يف
ّ

***
ال ِهي راو َدتْنِي َعن نَّ ْف ِسي و َش ِه َد َش ِ
اهد ِّم ْن
َ
"قَ َ َ َ َ
ِ
ِ
ت َو ُه َو
ص َدقَ ْ
يصهُ قُ َّد من قُبُ ٍل فَ َ
أَ ْهل َها إِن َكا َن قَ ِم ُ
ِ
ِِ
ين"()26
م َن الْ َكاذب َ
ِ "_139ه َي َر َاو َدتْنِي َعن نَّ ْف ِسي" األبرياء..
لغتهم اهلادئة الواثقة تغنيهم عن احللف ..
ورفع الصوت ..وحماوالت اإلقناع ! يكفي أن
يقول أحدهم بكل هدوء  :هي راودتين ..
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"_141قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا"
ال ِه َي َر َاو َدتْنِي َعن نَّ ْف ِسي" ال تتعلّق
" ...قَ َ
بأول مجلة تطرق مسعك  ..وإمنا بأصدق عبارة
تتسلل إىل قلبك .

"_141و َش ِه َد َش ِ
اهد ِّم ْن أ َْهلِ َها" إذا اتقى
َ
العبد ربه جعل له من كل هم فرجا ومن كل
ضيق خمرجا  ..حىت أقرب الناس إىل خصمه
يشهدون له ويؤيدون دعواه .
"_142و َش ِه َد َش ِ
اهد ِّم ْن أَ ْهلِ َها" بالقرب من
َ
كل ريبة شاهد من أهلها ينتظر دوره ليشهد
لك إن كنت من أصحاب " :معاذ اهلل" .
***
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ت َو ُه َو
يصهُ قُ َّد ِمن ُدبُ ٍر فَ َك َذبَ ْ
" َوإِ ْن َكا َن قَ ِم ُ
ِمن َّ ِ ِ
ين"()27
الصادق َ
يصهُ قُ َّد ِمن ُدبُ ٍر
َ "_143وإِ ْن َكا َن قَ ِم ُ
ت" من خفايا لطف اهلل أنه قد ينجي
فَ َك َذبَ ْ
عبده ببالء ..بل ومبوضع هذا البالء :
فإمساكها لقميصه كان بالء  ،فيوسف عندما
هرب منها مل يكن يتمىن بالطبع أن متسك
بقوة لدرجة أنّه انق ّد !
قميصه  ،بل أمسكته ّ
فكان هذا األمر غري احملبوب ليوسف هو
الزورق الذي أنقذه اهلل به !
***
ال إِنَّهُ ِمن
يصهُ قُ َّد ِمن ُدبُ ٍر قَ َ
"فَ لَ َّما َرأَى قَ ِم َ
َك ْي ِد ُك َّن إِ َّن َك ْي َد ُك َّن َع ِظيم"()28
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ال
يصهُ قُ َّد ِمن ُدبُ ٍر قَ َ
"_144فَ لَ َّما َرأَى قَ ِم َ
إِنَّهُ ِمن َك ْي ِد ُك َّن" من أعظم الكرامات  :قميص
مشقوق  ..يسرت اهلل به مسعة يوسف  :إذا
لبست التقوى أغناك اهلل هبا عن كل لباس ..

"_145إِنَّهُ ِمن َك ْي ِد ُك َّن" أمامه آمثة واحدة..
ولكنه يوزع هتمتها على بقية اآلمثات  :ختفيف
صرامة االهتام  ..هزمية .
***
ك إِنَّ ِ
استَ ْغ ِف ِري لِ َذنبِ ِ
ك
وس ُ
ف أَ ْع ِر ْ
ض َع ْن َه َذا َو ْ
"يُ ُ
ِ ِ
ِِ
ين"()29
ُكنت م َن الْ َخاطئ َ
ض َع ْن َه َذا" بال أداة
وس ُ
ف أَ ْع ِر ْ
"_146يُ ُ
نداء ..وكأنه يهمس هبا يف أذنه ..لئال يسمعه
احلرس .
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استَ ْغ ِف ِري
وس ُ
ف أَ ْع ِر ْ
ض َع ْن َه َذا َو ْ
"_147يُ ُ
لِ َذنبِ ِ
ك" حىت لسانه أنف أن يذكر اسم زوجته
 ..وكأنّه يشعر بقرف منها .
استَ ْغ ِف ِري لِ َذنبِ ِ
ك" حىت الكفار
َ "_148و ْ
يرون الزنا ذنبا جيب االستغفار منه  ..وليس
حرية شخصية ينبغي السكوت عنها .
***
اها
" َوقَ َ
ال نِ ْس َوة فِي ال َْم ِدينَ ِة ْام َرأَةُ ال َْع ِزي ِز تُ َرا ِو ُد فَ تَ َ
ض ٍ
الل
َعن نَّ ْف ِس ِه قَ ْد َشغََف َها ُحبًّا إِنَّا لَنَ َر َاها فِي َ
ُّمبِي ٍن"()31
_149وراودته اليت هو يف بيتها" اليوم
ال نِ ْس َوة فِي
فضيحتك حيتويها البيتَ " ..وقَ َ
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اها" غداً تتص ّدع
ال َْم ِدينَ ِة ْام َرأَةُ ال َْع ِزي ِز تُ َرا ِو ُد فَ تَ َ
عنها أسوار املدينة .
ال نِ ْس َوة فِي ال َْم ِدينَ ِة ْام َرأَةُ ال َْع ِزي ِز
َ "_151وقَ َ
اها" لو رفع اهلل عنا سرته ..لصرنا
تُ َرا ِو ُد فَ تَ َ
حديث اجملالس ..يا رب سرتك .

اها" مل يقولوا
ْ "_151ام َرأَةُ ال َْع ِزي ِز تُ َرا ِو ُد فَ تَ َ
زليخا ..وإمنا امرأة العزيز ومل يقولوا تراود
رجال ..وإمنا فتاها ليمعنوا يف التشنيع والتقريع
.
***
ت
ت إِلَْي ِه َّن َوأَ ْعتَ َد ْ
ت بِ َم ْك ِرِه َّن أ َْر َسلَ ْ
"فَ لَ َّما َس ِم َع ْ
ت ُك َّل و ِ
اح َدةٍ ِّم ْن ُه َّن ِس ِّكينًا وقَالَ ِ
ت
لَ ُه َّن ُمتَّ َكأً َوآتَ ْ
َ
َ
ا ْخ ُر ْج َعلَْي ِه َّن فَ لَ َّما َرأَيْ نَهُ أَ ْكبَ ْرنَهُ َوقَطَّ ْع َن أَيْ ِديَ ُه َّن
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ش ًرا إِ ْن َه َذا إِالَّ َملَك
اش لِلَّ ِه َما َه َذا بَ َ
ْن َح َ
َوقُل َ
َك ِريم"()31
ت بِ َم ْك ِرِه َّن" مسعت!
"_152فَ لَ َّما َس ِم َع ْ
مهمتها يف احلياة أن
هناك نفوس صغرية ّ
تسمعك ما تكره! وتنقل لك التفاصيل
املزعجة ..
ت بِ َم ْك ِرِه َّن" أرسلت
"_153فَ لَ َّما َس ِم َع ْ
إليهن "..مكر مقابل مكر!
ّ
ت بِ َم ْك ِرِه َّن" املرأة متكر
"_154فَ لَ َّما َس ِم َع ْ
كيدهن" وتكيد
عين
باملرأة" ..وإال تصرف ّ
ّ
بالرجل ..إال من رحم اهلل .
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ت ُك َّل و ِ
اح َدةٍ ِّم ْن ُه َّن ِس ِّكينًا" قد
َ "_155وآتَ ْ
َ
تتضمن األشياء اليت تسيطر عليها متاماً..
ّ
إدانات تفضحك !
"_156وقَالَ ِ
ت ا ْخ ُر ْج َعلَْي ِه َّن" تعلم املرأة
َ
جيدا مدى فتنة املرأة باجلمال  ..كل شيء
يدل على أّنا كانت متأكدة أّنا سرتبح الرهان
.
 "_157فَ لَ َّما َرأَيْ نَهُ أَ ْكبَ ْرنَهُ" رؤيتك للشيء
 ..ليست كسماعك عنه !
َ "_158وقَطَّ ْع َن أَيْ ِديَ ُه َّن" إذا جاشت
املشاعر ..خت ّدر الشعور
***
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"قَالَ ْ ِ
ت فَ َذل ُك َّن الَّ ِذي لُ ْمتُ نَّنِي فِ ِيه َولََق ْد َر َاودتُّهُ
ِِ
ِ
آم ُرهُ
َعن نَّ ْفسه فَ ْ
استَ ْع َ
ص َم َولَئن لَّ ْم يَ ْف َع ْل َما ُ
لَيسجن َّن ولَي ُكونًا ِّمن َّ ِ
ين"()32
ُ ْ ََ َ َ
الصاغ ِر َ
َ
ت فَ َذلِ ُك َّن الَّ ِذي لُ ْمتُ نَّنِي فِ ِيه" ال
""_159قَالَ ْ
يلوم العصاة بعضهم بعضا على معصية اهلل ..
وإمنا على عدم التفنن واإلتقان يف أداء املعصية
.

َ "_161ولََق ْد َر َاودتُّهُ َعن نَّ ْف ِس ِه" كثريا ما
يفضح اإلنسان نفسه ويكشف أسراره يف
جمالس االنبساط .
ِِ
ص َم"
َ "_161ولََق ْد َر َاودتُّهُ َعن نَّ ْفسه فَ ْ
استَ ْع َ
كل مستعصم عن شهوة  ..فيه شبه من
يوسف بقدر استعصامه .
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َ "_162ر َاودتُّهُ"" ..تراود" "..ما آمره" من
الفساق ال يستسيغون
بشاعة الزنا ..أن الزناة و ّ
التصريح بلفظه !
ص َم" االستعصام ..طلب
"_163فَ ْ
استَ ْع َ
جمرد خلق
العصمة من اهلل ..الع ّفة ليست ّ
رفيع ..بل اصطفاء وحفظ وعصمة .
ِ
آم ُرهُ" املرتفون من
َ "_164ولَئن لَّ ْم يَ ْف َع ْل َما ُ
أهل الفسق  ..حىت شهواهتم ينجزوّنا
باألوامر!!
"_165لَيسجن َّن ولَي ُكونًا ِّمن َّ ِ
ين"
ُ ْ ََ َ َ
الصاغ ِر َ
َ
يعتقد األغبياء يف كل العصور أن السجن يقلل
من قدر املظلوم  ..واهلل يثبت هلم عكس ذلك
 ..ولكن دون جدوى .
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***
ب إِلَ َّي ِم َّما يَ ْدعُونَنِي
"قَ َ
ال َر ِّ
َح ُّ
ب ِّ
الس ْج ُن أ َ
ب إِلَْي ِه َّن
ص ِر ْ
إِلَْي ِه َوإِالَّ تَ ْ
ف َعنِّي َك ْي َد ُه َّن أ ْ
َص ُ
وأَ ُكن ِّمن ال ِ ِ
ين"()33
َ َ
ْجاهل َ
َ
ب إِلَ َّي" يبذل الصاحلون
َح ُّ
ِّ "_166
الس ْج ُن أ َ
حريتهم ..حىت ال ميس دينهم .
ب" مع اهلل ..السجن
َح ُّ
ِّ "_167
الس ْج ُن أ َ
نزهة .
ب إِلَ َّي ِم َّما
"_168قَ َ
ال َر ِّ
َح ُّ
ب ِّ
الس ْج ُن أ َ
يَ ْدعُونَنِي إِلَْي ِه" املؤمن صخرة ..تتفتت حوهلا
الرغبات .

59

ب إِلَ َّي ِم َّما
"_169قَ َ
ال َر ِّ
َح ُّ
ب ِّ
الس ْج ُن أ َ
يصرح باسم ذلك املنكر ..
يَ ْدعُونَنِي إِلَْي ِه" مل
ّ
ُ
فعف لسانه .
عف قلبه ّ ..
ّ
ب
ص ِر ْ
_"وإِالَّ تَ ْ
ف َعنِّي َك ْي َد ُه َّن أ ْ
َ 171
َص ُ
إِلَْي ِه َّن" ال تعت ّد بطاعتك  ،وال بنزاهتك عن
املعصية  ،فواهلل لوال اهلل لكنت مثل غريك يف
مقارفة الذنوب  ..فامحده وادع لغريك .
***
ص َر َ
ف َع ْنهُ َك ْي َد ُه َّن إِنَّهُ
"فَ ْ
اب لَهُ َربُّهُ فَ َ
استَ َج َ
ِ
ُهو َّ ِ
يم"()34
السم ُ
َ
يع ال َْعل ُ
"_171وإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن
ف
ص َر َ
وأكن من اجلاهلني*فَ ْ
اب لَهُ َربُّهُ فَ َ
استَ َج َ
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َع ْنهُ َك ْي َد ُه َّن" من أسرع الدعاء إجابة االعتصام
باهلل من معصيته  ،واالستعانة به على طاعته .
ص َر َ
ف َع ْنهُ
"_172فَ ْ
اب لَهُ َربُّهُ فَ َ
استَ َج َ
َك ْي َد ُه َّن" مل يقل  :فأدخله السجن  ،بل قال :

فصرف عنه كيدهن ! ال تنظر إىل ظلمة
املصيبة بل انظر إىل النور الذي وراءها ،
فالسجن مهما كانت قساوته ليست بشيء
أمام املعصية وما ختلّفه من شؤم وعقاب وبعد
عن اهلل .
***

"ثُ َّم ب َدا لَ ُهم ِّمن ب ْع ِد ما رأَواْ اآلي ِ
ات لَيَ ْس ُجنُ نَّهُ
َ َ َُ َ
َ
َحتَّى ِحي ٍن"()35
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 "_173بَ َدا لَ ُهم" يظن العبد أنّه خيطط
ويدبّر  ،وال يدري أن ختطيطه وتدبريه قدر من
أقدار اهلل ! أوليس سجنهم ليوسف إجابة من
اهلل لدعاء يوسف ؟
ِّ "_174من ب ْع ِد ما رأَواْ اآلي ِ
ات" آية :معاذ
َ َ َُ َ

اهلل  ،آية :إنه ريب  ،آية :برهان ربه  ،آية:
استبقا الباب  ،آية :قد القميص من دبر ،
آية :فاستعصم  ،آية :السجن أحب إيل ..
َ "_175حتَّى ِحي ٍن" حددوا وقتاً ملكثه يف
لكن اهلل أخرجه يف الوقت الذي
السجن  ،و ّ
ق ّدره هو ال هم  ..ال حتزن من تقديرات
أعدائك  ،فاهلل فوقهم حميط  ..وثق أ ّن الذي
ابتالك  ،هو من سينهي ابتالءك !
***
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َح ُد ُه َما إِنِّي
الس ْج َن فَ تَ يَا َن قَ َ
" َو َد َخ َل َم َعهُ ِّ
ال أ َ
أَرانِي أَ ْع ِ
اآلخر إِنِّي أَرانِي أ ْ ِ
ص ُر َخ ْم ًرا َوقَ َ
َ
َ
ال َ ُ
َحملُ
فَ ْو َق َرأْ ِسي ُخ ْب ًزا تَأْ ُك ُل الطَّْي ُر ِم ْنهُ نَبِّْئ نَا بِتَأْ ِويلِ ِه
إِنَّا نَر َ ِ
ِِ
ين"()36
اك م َن ال ُْم ْحسن َ
َ
الس ْج َن فَ تَ يَا َن" مل يدر
َ "_176و َد َخ َل َم َعهُ ِّ
السجان وهو ينطق بتهمتهما ..أن اهلل
ّ
سيتكلم بقصتهما .
" _177إِنِّي أَرانِي أَ ْع ِ
ص ُر َخ ْم ًرا" لرواية الرؤيا
َ
آداب  ،منها  :عدم ذكر التفاصيل العادية
للمعرب ..فمن املؤكد وجود تفاصيل غري مهمة
ُ

أمهلها الفىت  :كلون العنب  ،وأداة العصر ،
واملكان الذي كان يعصر فيه العنب ...اخل
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"_178إِنِّي أَرانِي أَ ْع ِ
ص ُر َخ ْم ًرا" لرواية الرؤيا
َ
آداب  ،منها :الرتكيز على األحداث الالفتة..
فمن الالفت أن يرى الذي أقيل من مهنته
نفسه وهو يزاول تلك املهنة .
" _179إِنِّي أَرانِي أَ ْع ِ
ص ُر َخ ْم ًرا" لرواية الرؤيا
َ
آداب  ،منها  :ضغط العبارة ..وتركيزها ..
والعناية بلغتها ..مل يقل  :أعصر عنباً يصري
مخراً.

َح ِم ُل فَ ْو َق َرأْ ِسي ُخ ْب ًزا"
" _181إِنِّي أ ََرانِي أ ْ

من الدالالت التأويلية  :داللة اجملاورة ..فاخلبز
فوق الرأس يدل على الرأس.
َح ِم ُل فَ ْو َق َرأْ ِسي ُخ ْب ًزا
" _181إِنِّي أ ََرانِي أ ْ
تَأْ ُك ُل الطَّْي ُر ِم ْنهُ" من الدالالت التأويلية :
داللة العادة  :فمن عادة الطري أكل املوتى !
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َح ِم ُل فَ ْو َق َرأْ ِسي ُخ ْب ًزا" اخلبز..
" _182أ ْ
قوت املساكني ..يعرفونه منذ القدم ..تغزو
رائحته موائدهم ..وخترتق أحالمهم .
" _183نَبِّْئ نَا بِتَأْ ِويلِ ِه" الرؤى واألحالم..
أنس املسجونني ..ورغيف الكادحني..
ومتنفس املظلومني .
***
ال الَ يَأْتِي ُك َما طَ َعام تُ ْرَزقَانِِه إِالَّ نَبَّأْتُ ُك َما
"قَ َ
بِتَأْ ِويلِ ِه قَ ْب َل أَن يَأْتِيَ ُك َما ذَلِ ُك َما ِم َّما َعلَّ َمنِي
ت ِملَّةَ قَ ْوٍم الَّ يُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َو ُهم
َربِّي إِنِّي تَ َرْك ُ
بِ ِ
اآلخ َرةِ ُه ْم َكافِ ُرو َن"()37
ال الَ يَأْتِي ُك َما طَ َعام تُ ْرَزقَانِِه" أشار
"_184قَ َ
بلطف إىل كون الطعام رزقا  ..املوفق جيد يف
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الكالم العادي ثغرات يستطيع أن ميألها
بالتذكري باهلل .
" _185نَبَّأْتُ ُك َما" وليس أعلمتكما  ،والنبأ
هو األمر ذو األمهيّة !  :بقدر إمكاناتك تكون
اهتماماتك ! أهم ما يهتم به السجني  ،نوع
الطعام الذي سيأتيه ! اللهم ّفرج عن كل
مسجون مظلوم يا كرمي  ..هذا على قول من
قال  :إال نبأتكما بنوع الطعام قبل أن يأتيكما
..
" _186نَبَّأْتُ ُك َما بِتَأْ ِويلِ ِه قَ ْب َل أَن يَأْتِيَ ُك َما"
املهمة  ،اليت ليس يف
ّ
أجل بعض أمور الناس ّ
تأجيلها ضرر عليهم  ..لتستغل بقاءهم عندك
م ّدة أطول تدعوهم فيها إىل اهلل .
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َ " _187ذلِ ُك َما ِم َّما َعلَّ َمنِي َربِّي" ال تدع
مناسبة إال وتصنع فيها فعال يشري إىل فضل
اهلل ..أو تقول فيها كلمة تثين على اهلل ..أو
توحي إحياء يذكر باهلل .
" _188وهم بِ ِ
اآلخ َرةِ ُه ْم َكافِ ُرو َن" كرر
َُ
"هم" ! قد يستنبط من هذا التكرار شناعة أمر
الكفر  ،إذا أردت أن تتح ّدث عن كفر ما ،
فال تسوقه بلغة باردة  ،استخدم التكرار  ،أو
أسلوب التهويل  ،أو ما يشعر املخاطب
بشناعة ما تتحدث عنه ..
***
ِ ِ ِ
" َواتَّبَ ْع ُ ِ َّ
يم َوإِ ْس َحا َق
ت ملةَ آبَائي إبْ َراه َ
وب َما َكا َن لَنَا أَن نُّ ْش ِر َك بِاللَّ ِه ِمن َش ْي ٍء
َويَ ْع ُق َ
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ض ِل اللَّ ِه َعلَْي نَا َو َعلَى الن ِ
َّاس َولَ ِك َّن
ك ِمن فَ ْ
َذلِ َ
أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس الَ يَ ْش ُك ُرو َن"()38
ِ ِ
وب" ال
يم َوإِ ْس َحا َق َويَ ْع ُق َ
 "_189إبْ َراه َ
تبخس الناس مكانتهم  ..واذكرهم حبسب
عود لسانك على العدل
الرتتيب الالئق هبم ّ ..
يتعود قلبك عليه ..
ّ
َ "_191ما َكا َن لَنَا أَن نُّ ْش ِر َك بِاللَّ ِه" الشرك
باهلل جرمية ال ينبغي أن حتدث.
" _191أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس" وليس كلّهم ! ..
التعبري الدقيق سنّة قرآنية جيب أن ُحتتذى ..

***
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"يا ص ِ
الس ْج ِن أَأ َْربَاب ُّمتَ َف ِّرقُو َن َخ ْي ر أَِم
احبَ ِي ِّ
َ َ
ِ
ار"()39
اللَّهُ ال َْواح ُد الْ َق َّه ُ
"_192يا ص ِ
الس ْج ِن" اجتماع
احبَ ِي
ِّ
َ
َ
شخصني أو أكثر يف مكان  ،جيعلهما
يقتسمان هواء واحداً  ،وشعوراً واحداً ،
وذكريات واحدة كفيلة بأن تعلهما صاحبني
..
"_193يا ص ِ
الس ْج ِن" الصحبة  ..حىت
احبَ ِي ِّ
َ َ
يف أسوأ األماكن هلا قداستها اليت تعلها تذكر
وال تُنسى ..

"_194أَأ َْربَاب ُّمتَ َف ِّرقُو َن َخ ْي ر أَِم اللَّهُ
ِ
ار" يف أحيان كثرية ال حتتاج لتقنع
ال َْواح ُد الْ َق َّه ُ
اآلخر خبرافيّة فكرته  ،وسذاجة رأيه إال ملقارنة
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اهلوة السحيقة اليت يهوي
بسيطة  ..يرى هبا ّ
فيها ..
" _195أَأ َْربَاب ُّمتَ َف ِّرقُو َن َخ ْي ر" ال تكاد تد
التفرق ..
ّ
نصا آية أو حديثاً  ..يثين على ّ
التفرق صفة ذميمة مغروس قبحها يف الفطر ..
ّ
***
ِ
ِ
وها
َس َماء َس َّم ْيتُ ُم َ
" َما تَ ْعبُ ُدو َن من ُدونِه إِالَّ أ ْ
أَنتُم وآبا ُؤُكم َّما أَنز َل اللَّهُ بِ َها ِمن سلْطَ ٍ
ان إِ ِن
َ
ُ
ْ ََ
ك
ْح ْك ُم إِالَّ لِلَّ ِه أ ََم َر أَالَّ تَ ْعبُ ُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ ذَلِ َ
ال ُ
ِّين الْ َقيِّ ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس الَ
الد ُ
يَ ْعلَ ُمو َن"()41
ِ
ِ
َس َماء"
َ "_196ما تَ ْعبُ ُدو َن من ُدونِه إِالَّ أ ْ
لعدم نفع وضر ما يعبد من دون اهلل  ..كأّنا
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جمرد أمساء ليس وراءها مسميات حقيقيّة !
ّ
لضعفها أشبهت العدم .
وها أَنتُ ْم َوآبَا ُؤُكم" جناية
َ "_197س َّم ْيتُ ُم َ
عظيمة جينيها اآلباء  ..عندما جيعلون الكفر
يورثونه أبناءهم ..
باهلل إرثاً ّ
***
"يا ص ِ
احبَ ِي ِّ
َح ُد ُك َما فَ يَ ْس ِقي َربَّهُ
َ َ
الس ْج ِن أ ََّما أ َ
ب فَ تَأْ ُك ُل الطَّْي ُر ِمن
َخ ْم ًرا َوأ ََّما َ
اآلخ ُر فَ يُ ْ
صلَ ُ
ضي اِل َْمر الَّ ِذي فِ ِيه تَستَ ْفتِي ِ
ِِ ِ
ان"()41
ْ َ
َّرأْسه قُ َ ُ
َح ُد ُك َما" من آداب التعبري  :أال
 "_198أ ََّما أ َ

املهمة  ..أو
يذكر املعرب التفاصيل غري
ّ
يعني لرائي اخلبز أنه
املوحشة ..فقد أهبم ومل ّ
الذي سيصلب .
71

َح ُد ُك َما فَ يَ ْس ِقي َربَّهُ َخ ْم ًرا" من
"_199أ ََّما أ َ
الدالالت التأويلية :داللة البداية على النهاية
واملقدمة على النتيجة  ..فاستدل بالعصر على
السقي.
ِ
فسر الرؤيا
" _211فَ يَ ْسقي َربَّهُ َخ ْم ًرا" ّ
بظاهرها ..ألن ظاهرها فيه من الغرابة ما
يكفي  ..فمن املستبعد إطالق حمكوم
باإلعدام فضال عن عودته ملهنته.
ب فَ تَأْ ُك ُل الطَّْي ُر
َ " _211وأ ََّما َ
اآلخ ُر فَيُ ْ
صلَ ُ
ِمن َّرأْ ِس ِه" من مفاتيح التأويل مفتاح العادة :
فمن العادة أن الطري ال يأكل إال من رأس من
مات مصلوباً.
"_212فَ تَأْ ُك ُل الطَّْي ُر" من آداب التعبري :أن
تشري يف تأويلك إىل ما يوحي للرائي بأنك قد
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استنبطته من رموز رؤياه ليثق يف تأويلك ..
فمع أن املهم يف هذا السياق هو الصلب سواء
أكلت الطري من رأسه أم مل تأكل  ،إال أن
إيراد الطري هنا تذكري بأّنا من رموز الرؤيا ،
فقد رأى أن الطري تأكل من اخلبز الذي فوق
رأسه ..
***
اج ِّم ْن ُه َما اذْ ُك ْرنِي ِعن َد
" َوقَ َ
ال لِلَّ ِذي ظَ َّن أَنَّهُ نَ ٍ
َنساهُ َّ
ث فِي
الش ْيطَا ُن ِذ ْك َر َربِِّه فَ لَبِ َ
َربِّ َ
ك فَأ َ
الس ْج ِن بِ ْ ِ ِ
ين"()42
ِّ
ض َع سن َ
ك"..
_213ال تقل ألحد ":اذْ ُك ْرنِي ِعن َد َربِّ َ
فقط ثق باهلل  :خيرجك من ضيقك برؤيا يراها
يفجر
سجانك ..جيعل الشمس تزاور عنك ّ ..
ّ
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الطوفان نُصرة لك  ..خيسف مبدينة سخرت
بك ..
َنساهُ َّ
ث
الش ْيطَا ُن ِذ ْك َر َربِِّه فَ لَبِ َ
" _214فَأ َ
الس ْج ِن بِ ْ ِ ِ
ين" ال أحرص من
فِي ِّ
ض َع سن َ
الشيطان على بقاء الصاحلني يف السجون .
الس ْج ِن بِ ْ ِ ِ
ين"
" _215فَ لَبِ َ
ث فِي ِّ
ض َع سن َ
ض َع "..مع أن اهلل سبحانه يعلم عدد
تأمل " بِ ْ

تلك السنني حتديداً  ..إال أننا نتعلم من عدم
حتديد العدد هنا أالّ نقول ما ال فائدة منه ..ال
مهمة ..أوجز وأشر
تشغل الناس بتفاصيل غري ّ
وأملح ..
***
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ات ِسم ٍ
ك إِنِّي أَرى س ْبع ب َقر ٍ
ان
" َوقَ َ
ال ال َْملِ ُ
َ
َ َ َ ََ
يأْ ُكلُ ُه َّن س ْبع ِعجاف وس ْبع سنب ٍ
ض ٍر
الت ُخ ْ
َ ََ َ ُُ
َ
َ
وأُ َخر يابِس ٍ
ات يَا أَيُّ َها ال َْمألُ أَفْ تُونِي فِي
َ َ َ َ
لرْؤيَا تَ ْعبُ ُرو َن"()43
اي إِن ُكنتُ ْم لِ ُّ
ُرْؤيَ َ
ك إِنِّي أ ََرى" رؤيا كانت
َ "_216وقَ َ
ال ال َْملِ ُ
السبب يف خروج يوسف من السجن ! من
لطفه سبحانه أنه جيعل ما ليس سبباً يف العادة
 ..أقوى األسباب !!
ك إِنِّي أ ََرى" سبحان من
َ "_217وقَ َ
ال ال َْملِ ُ
لو يشاء ألمهّك بأتفه األشياء  :هذا ملك
مطاع توقظه رؤيا  ..ويهتم هلا  ..ويبحث عن
تأويلها !
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ات ِسم ٍ
"_218س ْبع ب َقر ٍ
ان يَأْ ُكلُ ُه َّن َس ْبع
َ
َ َ ََ
ِعجاف وس ْبع سنب ٍ
ُخ َر
الت ُخ ْ
ض ٍر َوأ َ
ََ َ ُُ
َ
يابِس ٍ
ات" هنا رمزان منفصالن يف رؤيا ..
َ َ

متشاهبان وخمتلفان  ..فاستفاد يوسف عليه
السالم منهما يف التأويل  :فالتشابه هو يف
العدد فعلم أن العدد مقصود يف الرؤيا ،
والتشابه يف كون الس َمن والعجف يشبه اخلضرة
واليبس  ،فاستنبط حالني أحدمها يسر واآلخر
عسر  ..ولتشاهبهما يف البداءة باليسر كان
التفسري وفق ذلك  ..مث هناك اختالف يف
كون األوىل بقرا يأكل بقرا  ..بينما الثانية
سنابل  ..فاستفاد من األكل يف رؤيا البقر
كون التأويل يدل على جماعة بداللة العكس ،
واستنبط من السنابل كون فرج تلك اجملاعة
خمبوء يف كيفية زرع وحتصني سنابل القمح !
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املعرب من تواطؤ الرؤى ،
واهلل أعلم  ..فليستفد ّ
ويستفيد من فروقات الرؤى أيضاً ..
***
َح ٍ
الم َوَما نَ ْح ُن بِتَأْ ِو ِ
يل
ضغَ ُ
"قَالُواْ أَ ْ
اث أ ْ
َح ِ ِ ِ ِ
ين"()44
اِل ْ
الم ب َعالم َ
َح ِ ِ ِ ِ
َ " _219وَما نَ ْح ُن بِتَأْ ِو ِ
ين"
يل اِل ْ
الم ب َعالم َ
من واجب اجلاهل أن يسكت ال أن يفيت ،
لكن االعرتاف باجلهل مروءة ال تناسب من
و ّ
تعود على الكذب والسحر .
ّ
***
ال الَّ ِذي نَ َجا ِم ْن ُه َما َو َّ
" َوقَ َ
اد َك َر بَ ْع َد أ َُّم ٍة أَنَاْ
أُنَبِّئُ ُكم بِتَأْ ِويلِ ِه فَأَر ِسلُ ِ
ون"()45
ْ
77

ال الَّ ِذي نَ َجا ِم ْن ُه َما" إن مل تكن
َ " _211وقَ َ

األمة  :أوصل
عاملاً  ..فكن وسيطا بني العامل و ّ
مهومهم له  ..وانقل بيانه هلم ..

َ "_211و َّ
اد َك َر بَ ْع َد أ َُّم ٍة" عندما تومض بروق
املشيئة  ..متطر الذكريات بغزارة.
َ "_212و َّ
اد َك َر بَ ْع َد أ َُّم ٍة" تذكر الساقي أمر
يوسف بعد أن نسيه !! إذا أراد اهلل نُصرتك ..
جعل ذكريات اآلخرين تثور من أجلك .
***
ِّيق أَفْتِنَا فِي س ْب ِع ب َقر ٍ
ات
ف أَيُّ َها ِّ
وس ُ
الصد ُ
"يُ ُ
َ ََ
ِ ٍ
ان يأْ ُكلُ ُه َّن س ْبع ِعجاف وس ْب ِع سنب ٍ
الت
َ ََ ُُ
َ
س َم َ
ُخر يابِس ٍ
ات لَّ َعلِّي أ َْرِج ُع إِلَى الن ِ
َّاس
ُخ ْ
ض ٍر َوأ َ َ َ َ
لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن"()46
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ِّيق أَفْتِنَا" بعض
ف أَيُّ َها ِّ
وس ُ
الصد ُ
"_213يُ ُ
عاصري اخلمور أكثر أدبا مع العلماء من
بعض طلبة العلم  ..كن سخيا بألقاب التكرمي
مع من يستحقها..
***
ِِ
ين َدأَبًا
"قَ َ
ال تَ ْزَرعُو َن َس ْب َع سن َ
فَ َذ ُروهُ فِي ُسنبُلِ ِه إِالَّ
تَأْ ُكلُو َن"()47

صدتُّ ْم
فَ َما َح َ
قَلِيالً ِّم َّما

صدتُّ ْم فَ َذ ُروهُ فِي ُسنبُلِ ِه" ال تكن
 "_214فَ َما َح َ
موضوعيا وحرفيا يف تأويلك وإجابتك  :قدم
نصائحك وإرشاداتك يف طي التأويل والبيان .
***
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ِ
ْن َما
"ثُ َّم يَأْتِي ِمن بَ ْع ِد َذلِ َ
ك َس ْبع ش َداد يَأْ ُكل َ
قَ َّد ْمتُم لَ ُه َّن إِالَّ قَلِيالً ِّم َّما تُ ْح ِ
صنُو َن"()48
ْ
َ "_215س ْبع ِش َداد" قد توصف السنة بأ ّّنا
شديدة كما هي هنا  ،وبأ ّّنا حنسة كما يف قول
وبأّنا عصيبة كما يف
احلق  " :أيام حنسات" ّ
قوله  " :هذا يوم عصيب"  ..وليس هذا من
سب الدهر  ..بل من وصفه .
ّ
***
َّاس
ك َعام فِ ِيه يُغَ ُ
"ثُ َّم يَأْتِي ِمن بَ ْع ِد ذَلِ َ
اث الن ُ
وفِ ِيه ي ْع ِ
ص ُرو َن"()49
َ َ
_216احبث يف البؤس عن النعم ..
_بشر الناس ..
ّ 217
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املفسرون استدل على هذا
_218يقول
ّ
بالوحي إذ ليس يف الرؤيا ما يفيدها  ..وأقول :
لعل حال الوسيط يف الرؤى معترب  ،فاملرسول
ّ
فاستدل حباله على
لقص الرؤيا عاصر مخر ،
ّ
ّ
احلال إذ أن هذا املرسول كان بفضل اهلل ّناية
سجن يوسف والرغد وعصر العنب سيكون
ّناية القحط واهلل أعلم ..
***
ال الْملِ ُ ِ ِ ِ
ول
الر ُس ُ
اءهُ َّ
" َوقَ َ َ
ك ائْ تُوني به فَ لَ َّما َج َ
ال النِّسوةِ
قَ َ
ال ْارِج ْع إِلَى َربِّ َ
ك فَ ْ
اسأَلْهُ َما بَ ُ ْ َ
الَّالتِي قَطَّ ْع َن أَيْ ِديَ ُه َّن إِ َّن َربِّي بِ َك ْي ِد ِه َّن
َعلِيم"()51
ك ائْ تُونِي بِ ِه" النفاسة
َ "_219وقَ َ
ال ال َْملِ ُ
على قدر النزاهة .
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ال الْملِ ُ ِ ِ ِ
اءهُ
َ "_221وقَ َ َ
ك ائْ تُوني به فَ لَ َّما َج َ
ال ْارِج ْع" ال ُتب -أيها العامل -كل
ول قَ َ
الر ُس ُ
َّ

الدعوات اآلتية من أصحاب الدنيا  ..حافظ
على هيبة ما لديك ..

ال الْملِ ُ ِ ِ ِ
اءهُ
َ "_221وقَ َ َ
ك ائْ تُوني به فَ لَ َّما َج َ
ال ْارِج ْع" ال تدخل بالط امللوك إال
ول قَ َ
الر ُس ُ
َّ
بسمعة كالشمس .
ال ْارِج ْع" الذي يقول للشهوة "
"_222قَ َ
معاذ اهلل"  ..يقول لرسول امللك  :ارجع ..
الذي ينتصر على نفسه  ..ينتصر على كل
ملوك الدنيا !!
ْ "_223ارِج ْع إِلَى َربِّك" ال تتحطم السجون
إال هبذه الكلمات ..
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ال
اسأَلْهُ َما بَ ُ
"_224قَ َ
ال ْارِج ْع إِلَى َربِّ َ
ك فَ ْ
ِّس َوةِ" ما فائدة حرية مع مسعة مشوهة ؟
الن ْ
ِّس َوةِ الَّالتِي قَطَّ ْع َن
َ " _225ما بَ ُ
ال الن ْ
أَيْ ِديَ ُه َّن" منظر الدم يستحيل نسيانه  ..مع
أّنن فعلن به ما هو أشد من تقطيع األيادي
 ..إال أن للدم هيبته ..
 "_226إِ َّن َربِّي بِ َك ْي ِد ِه َّن َعلِيم" متثّلك علم
تكمد به قروح
اهلل بكيد ظاملك هو أعظم ما ّ
قلبك املكلوم  ..أمل يقل سبحانه ملوسى عليه
السالم  " :إّن معكما أمسع وأرى " هذا
يكفي ..
***
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ف َعن
"قَ َ
وس َ
ال َما َخطْبُ ُك َّن إِ ْذ َر َاودتُّ َّن يُ ُ
نَّ ْف ِس ِه قُلْن حاش لِلَّ ِه ما علِمنا علَي ِه ِمن س ٍ
وء
َ َ َ َ َ َْ َ ْ
ُ
قَالَ ِ
ْح ُّق أَنَاْ
ت ْام َرأَةُ ال َْع ِزي ِز اآل َن َح ْ
ص ال َ
ص َح َ
راودتُّهُ َعن نَّ ْف ِس ِه وإِنَّهُ لَ ِمن َّ ِ ِ
ين"()51
الصادق َ
َ
َ
ََ
ف
"_227قَ َ
وس َ
ال َما َخطْبُ ُك َّن إِ ْذ َر َاودتُّ َّن يُ ُ
ِِ
اش لِلَّ ِه" بسؤال حازم
ْن َح َ
َعن نَّ ْفسه قُل َ

واستقصاء بسيط يستطيع ويل األمر إّناء
أكذوبة سببت يف سجن بريء ..

":حاش هلل ما
_228إذا قالت لك الشهوات
َ

هذا بشرا" فاعتصم باهلل واصرب  ..جيعلها اهلل
اش لِلَّ ِه َما َعلِ ْمنَا َعلَْي ِه
ْن َح َ
تقول عنك ":قُل َ
ِمن س ٍ
وء" .
ُ
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_229الذي يصمد ل "حاش هلل ما هذا بشرا"
اش لِلَّ ِه َما َعلِ ْمنَا َعلَْي ِه ِمن
مين اهلل عليه ب " َح َ
ّ
سٍ
وء" ..
ُ
ْح ُّق" اصرب على
 "_231اآل َن َح ْ
ص ال َ
ص َح َ
أكاذيبهم  ..اصمد الستهزائهم  ..أغمض
عينيك عن لفح سياطهم  ..سيحصحص
احلق !
ْح ُّق" بأمر من
"_231اآل َن َح ْ
ص ال َ
ص َح َ
القوي العزيز ..تنهار امرأة العزيز
ْح ُّق" متاسك ..
" _232اآل َن َح ْ
ص ال َ
ص َح َ
ال تغرنّك بارقة انفراج  ..اثبت كاجلبل حىت
حتصحص احلقائق كاملة !
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"_233أَنَاْ َر َاودتُّهُ َعن نَّ ْف ِس ِه" فضيحة حبجم
الكون  ..وبتجهم التاريخ ..وخبلود القرآن ..
 "_234أَنَاْ َر َاودتُّهُ َعن نَّ ْف ِس ِه َوإِنَّهُ لَ ِم َن
َّ ِ ِ
ين" إذا أراد امللك صيانة جناب
الصادق َ
العلماء  ..فستتحول الرعية إىل مدافعني عنهم
 ..حىت أل ّد اخلصوم
***
َخ ْنهُ بِالْغَْي ِ
ب َوأ َّ
َن اهللَ َال
ك لِيَ ْعلَ َم أَنِّي لَ ْم أ ُ
" َذلِ َ
يَ ْه ِدي َك ْي َد ال َخائِنِْين"()52
ك لِيَ ْعلَ َم" أن تثبت براءتك مما
" _235ذَلِ َ
ُرميت به  ،وتظهر للناس طهارة صفحتك ؛
من أعظم لذائذ الدنيا  ،وأشد حاجات البشر
 ،وأنفس غايات احلياة ..
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َخ ْنهُ بِالْغَْي ِ
ب" الذي ال خيون
 "_236لَ ْم أ ُ
بالغيب  ..لن خيون يف الشهادة  ..عليك
نيب اهلل يوسف ..
السالم يا ّ
َ "_237وأ َّ
الخائِنِْين"
َن اهللَ َال يَ ْه ِدي َك ْي َد َ
إذا خانك خصمك فال حتزن  ..إنّه يستجلب
هزميته بيده ..
ك لِيَ ْعلَ َم" مع أنّه شهد شاهد من
"_238ذَلِ َ

أهلها  ،قيل صيب يف املهد  ،وقيل قريب هلا ..
ومع ذلك فقد أفادت تلك الشهادة (الظن)
يف نفس العزيز  :ال يفيد (العلم) مثل اعرتاف
اجلاّن بلسانه ..
***
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الس ِ
" َوَما أُبَ ِّر ُ ِ ِ َّ
وء
ارة بِ ُّ
س ِل ََّم َ
ئ نَ ْفسي إن النَّ ْف َ
إِالَّ َما َرِح َم َربِّ َي إِ َّن َربِّي غَ ُفور َّرِحيم"()53
َ "_239وَما أُبَ ِّر ُ ِ ِ َّ
ارة
س ِل ََّم َ
ئ نَ ْفسي إن النَّ ْف َ
الس ِ
وء إِالَّ َما َرِح َم َربِّ َي" يظهر ّأّنا من مقول
بِ ُّ

يوسف عليه السالم  :ال ت ّدع لنفسك الرباءة
من السوء وإن كنت يف ع ّفة وصرب وتقوى
يوسف ..
الس ِ
وء" ّأمارة  ،وليست آمرة
ارة بِ ُّ
ِ"_241ل ََّم َ
! يا ليتها كانت فاعلة وحسب !! كم أرهقتنا
الفعالة ..
هذه ّ
***
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ك ائْ تونِي بِ ِه أ ِ
"وقَ َ ِ
صهُ لِنَ ْف ِسي
َستَ ْخل ْ
ال ال َْمل ُ ُ
ْ
َ
ك الْيَ ْوَم لَ َديْ نَا َم ِكين
فَ لَ َّما َكلَّ َمهُ قَ َ
ال إِنَّ َ
أ َِمين"()54
 _241بعد التأويل قال امللك" :ائْ تُونِي بِ ِه"
وبعد الرباءة قال " :ائْ تونِي بِ ِه أ ِ
صهُ
َستَ ْخل ْ
ُ
ْ
لِنَ ْف ِسي" علمك جيعلهم يقربونك  ..ونزاهتك
تعلهم يصطفونك.

ك ائْ تونِي بِ ِه أ ِ
"_242وقَ َ ِ
صهُ
َستَ ْخل ْ
ال ال َْمل ُ ُ
ْ
َ
لِنَ ْف ِسي" جبلت نفوس امللوك على حب
االستئثار بالفرائد ..
ك الْيَ ْوَم لَ َديْ نَا
"_243فَ لَ َّما َكلَّ َمهُ قَ َ
ال إِنَّ َ
َم ِكين أ َِمين" الدعاة إىل اهلل شخصيات مبهرة
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ومقنعة  ..لذلك حيرص املفسدون على
احليلولة دون وصوهلم لصناع القرار ..
"_244فَ لَ َّما َكلَّ َمهُ" كلمة منك  ..أش ّد وقعاً
من كلمات عنك !
***
اج َعلْنِي َعلَى َخ َزائِ ِن اِل َْر ِ
ض إِنِّي َح ِفيظ
"قَ َ
ال ْ
َعلِيم"()55
ال" اللسان الذي قال للمعصية " :
"_245قَ َ

معاذ اهلل " بكل خشية  ..جعله اهلل يشافه
عزة !
امللك بكل ّ
اج َعلْنِي َعلَى َخ َزائِ ِن اِل َْر ِ
ض"
ْ "_246
يهم الدعاة .
أهم ما ّ
مصاحل الناس ّ
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 "_247إِنِّي َح ِفيظ َعلِيم" أصدق سرية ذاتية
كتبت ..
***
ِ
ف فِي اِل َْر ِ
ض يَتَبَ َّوأُ ِم ْن َها
وس َ
" َوَك َذلِ َ
ك َم َّكنَّا ليُ ُ
ِ
شاء َوالَ
َح ْي ُ
يب بَِر ْح َمتِنَا َمن نَّ َ
ث يَ َ
شاء نُص ُ
ِِ
ِ
ين"()56
يع أ ْ
نُض ُ
َج َر ال ُْم ْحسن َ
ِ
ف فِي اِل َْر ِ
ض
وس َ
َ "_248وَك َذلِ َ
ك َم َّكنَّا ليُ ُ
يَتَبَ َّوأُ" صرب على حبسه يف بقعة ضيقة من
مصر ..فمكنه اهلل يف مصر ..
ِ
شاء" وقد ّبني
يب بَِر ْح َمتِنَا َمن نَّ َ
"_249نُص ُ
اهلل من هم الذين شاء أن يصيبهم برمحته يف
سورة األعراف فقال سبحانه  " :ورمحيت
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون
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ويؤتون الزكاة والذي هم بآياتنا يؤمنون" ..
املتأمل ّأّنا اجتمعت يف
وهذه الصفات يعلم ّ
يوسف عليه السالم  ..فكان أهال _بفضل
اهلل_ أن يصيبه اهلل برمحته  ..واآلية التالية جاء
فيها ذكر التقوى واإلميان  ..ومل يأت ذكر
كأّنا دخلت ضمناً يف التقوى  ،كما
الزكاة و ّ
ّأّنا عُطفت يف آية األعراف مع التقوى ! إذن
 :فاملتّقون واملؤمنون مجعوا رمحة الدنيا وأجر
اآلخرة  ..اللهم اجعلنا منهم .

***
ِ ِ
ِ
آمنُواْ َوَكانُواْ
" َوَِل ْ
ين َ
َج ُر اآلخ َرة َخ ْي ر لِّلَّذ َ
يَتَّ ُقو َن"()57
92

َ "_251وَكانُواْ يَتَّ ُقو َن" ما أعظم ذكريات
التقوى  ..ما أمجل أن تتذكر يف عرصات
اآلخرة مواقف عملتها بدافع التقوى ..
***
ف فَ َد َخلُواْ َعلَْي ِه فَ َع َرفَ ُه ْم
وس َ
اء إِ ْخ َوةُ يُ ُ
" َو َج َ
و ُهم لَهُ م ِ
نك ُرو َن"()58
َ ْ ُ
ف" أتوا بأرجلهم إىل
وس َ
اء إِ ْخ َوةُ يُ ُ
َ "_251و َج َ

الذي ألقوه يف غيابة اجلب ! ها هي "
لتنبئنّهم" بدأت تتحقق !
ف" لو جاءوا قبل
وس َ
اء إِ ْخ َوةُ يُ ُ
َ "_252و َج َ
سنني لكان يوسف فىت يف قصر العزيز  ،ولو
جاءوا قبل سنوات لكان يوسف حبيساً متهما
يف سجن مصر  ..ولكنّه جاءوا اآلن ليكون
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يوسف عزيز مصر ! ال تقل يف دعائك  :اللهم
انصرّن عاجالً  ..فقد يريد اهلل أن ينصرك
عزة لك  ..وإن تأخر قليالً ..
نصراً فيه ّ
ف" رحلة شاقّة ..
وس َ
اء إِ ْخ َوةُ يُ ُ
َ "_253و َج َ
مرتعة بغبار العقوبة ..
ف" مشكلة أخيك
وس َ
اء إِ ْخ َوةُ يُ ُ
َ "_254و َج َ
أنه حىت وإن خططت الغتياله  ..حىت وإن
أحرقت قلبه  ..حىت وإن شوهت ذكرياته ..
يبقى أخاك ..
" _255فَ َد َخلُواْ َعلَْي ِه" الذين ألقوه يف البئر
حىت ال يروه  ..دخلوا عليه اليوم لرياهم !
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"_256فَ َع َرفَ ُه ْم" أخذت املالمح القدمية
تدب يف أوجه عبث هبا الفقر  ..وصبغها
ّ
وغريهتا السنون ..
الغبار ّ ..
"_257فَ َع َرفَ ُه ْم" وكأن شيئاً يف قلبه يقول
اآلن  :أخرياً أتيتم ؟
"_258فَ عرفَ هم و ُهم لَهُ م ِ
نك ُرو َن" كيف
ُ
ََ ُ ْ َ ْ
ينسى من خطط الغتياله ؟ كيف ينسى تلك
األوجه اليت رمقته من أعلى البئر لتتأكد أّنا قد
ختلصت منه؟
_259بني " :فَ َد َخلُواْ َعلَْي ِه" و "فَ َع َرفَ ُه ْم" ..

شريط ذكريات ساخن ..شاحب ..سريع..
كلّه دموع وغُصص  ..وآهات وقصص .
***
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َخ لَّ ُكم
" َولَ َّما َج َّه َزُهم بِ َج َها ِزِه ْم قَ َ
ال ائْ تُونِي بِأ ٍ
ِّم ْن أَبِي ُك ْم أَالَ تَ َرْو َن أَنِّي أُوفِي الْ َك ْي َل َوأَنَاْ
ِ
ين"()59
َخ ْي ُر ال ُْمن ِزل َ
َخ " مل تنسه أ ُّهبة
"_261قَ َ
ال ائْ تُونِي بِأ ٍ
املنصب أشواق األخوة ..
َخ لَّ ُكم ِّم ْن أَبِي ُك ْم"
"_261قَ َ
ال ائْ تُونِي بِأ ٍ
حنني املاضي  ..وذكريات الطفولة ..ودفء
األخوة  ..عصف جبالل املنصب .
***
"فَِإن لَّم تَأْتُونِي بِ ِه فَالَ َكيل لَ ُكم ِع ِ
ندي َوالَ
َْ ْ
ْ
تَ ْقرب ِ
ون"()61
َُ
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"_262فَِإن لَّ ْم تَأْتُونِي بِ ِه فَالَ َك ْي َل لَ ُك ْم
ِع ِ
ندي" لو أنصتوا لغضب عباراته  ..وحرارة
تعبرياته ألدركوا أنه يوسف ..
***
"قَالُواْ سن را ِود ع ْنه أَباه وإِنَّا لََف ِ
اعلُو َن"()61
ََُ ُ َ ُ َ ُ َ
" _263أَبَاهُ" وكأنّه لش ّدة تعلّقه به أبوه
وحده ! ..
***
"وقَ َ ِِ ِ
اعتَ ُه ْم فِي ِر َحالِ ِه ْم
اج َعلُواْ بِ َ
ضَ
ال لف ْت يَانِه ْ
َ
لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْع ِرفُونَ َها إِذَا ان َقلَبُواْ إِلَى أَ ْهلِ ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم
يَ ْرِجعُو َن"()62
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ال لِِف ْت يَانِِه" كان قبل السجن فىت
َ "_264وقَ َ
يف بيت العزيز  ..فصار بعد السجن عزيزا
وعنده فتيان  :التمكني ال يأيت إال بعد االبتالء
.
***
"فَ لَ َّما َر َجعُوا إِلَى أَبِي ِه ْم قَالُواْ يَا أَبَانَا ُمنِ َع ِمنَّا
الْ َك ْي ُل فَأ َْر ِس ْل َم َعنَا أ َ
َخانَا نَ ْكتَ ْل َوإِنَّا لَهُ
لَ َحافِظُو َن"()63
_265كيف يقولون " :فَأ َْر ِس ْل َم َعنَا أَ َخانَا
نَ ْكتَ ْل َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُو َن" وال يريدونه أن يتذكر
" :أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له
حلافظ ون"
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_266ما بني " :أرسله معنا غدا"  ..و
َخانَا" سنوات مليئة بيوسف ..
"فَأ َْر ِس ْل َم َعنَا أ َ
"_267أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له
حلافظون" "فَأ َْر ِس ْل َم َعنَا أ َ
َخانَا نَ ْكتَ ْل َوإِنَّا لَهُ
لَ َحافِظُو َن" وإنا له حلافظون األوىل ..جعلت
وإنا له حلافظون الثانية بال قيمة ..
***
آمنُ ُك ْم َعلَْي ِه إِالَّ َك َما أ َِمنتُ ُك ْم َعلَى
"قَ َ
ال َه ْل َ
أِ
َخ ِيه ِمن قَ ْب ُل فَاللَّهُ َخ ْي ر َحافِظًا َو ُه َو أ َْر َح ُم
َّ ِ ِ
ين"()64
الراحم َ
ال َه ْل
"_268قَ َ
أ َِمنت ُكم علَى أ ِ
َخ ِيه ِمن
ُ ْ َ
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آمنُ ُك ْم َعلَْي ِه إِالَّ َك َما
َ
قَ ْب ُل" احذر  :إذا فقد

أحبتك ثقتهم فيك  ..فمن الصعب جدا أن تعود
.
_269عندما قال" وأخاف أن يأكله الذئب"
غاب عنه ابنه  ..وملا قال "فَاللَّهُ َخ ْي ر َحافِظًا"
عاد إليه ابناه ..
***
َّت
اعتَ ُه ْم ُرد ْ
اع ُه ْم َو َج ُدواْ بِ َ
ضَ
" َولَ َّما فَ تَ ُحواْ َمتَ َ
اعتُ نَا
إِلَْي ِه ْم قَالُواْ يَا أَبَانَا َما نَ ْب ِغي َه ِذهِ بِ َ
ضَ
اد
َّت إِلَْي نَا َونَ ِم ُير أَ ْهلَنَا َونَ ْح َف ُ
ُرد ْ
ظ أَ َخانَا َونَ ْز َد ُ
ك َك ْيل يَ ِسير"()65
َك ْي َل بَ ِعي ٍر ذَلِ َ
َّت إِلَْي ِه ْم"
اعتَ ُه ْم ُرد ْ
َ _271و َج ُدواْ بِ َ
ضَ
اجعل يف حياة الناس ما يذكرهم بك !
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اد
َ "_271ونَ ِم ُير أ َْهلَنَا َونَ ْح َف ُ
ظ أَ
َخانَا َونَ ْز َد ُ
َك ْي َل بَ ِعي ٍر " مشكلة إن أدرج اآلخرون أهم ما
يعنيك يف طيات كالمهم  ..وجعلوه والتوافه يف
درجة واحدة !
***
ال لَن أُر ِسلَهُ مع ُكم حتَّى تُ ْؤتُ ِ
ون َم ْوثًِقا ِّم َن
"قَ َ ْ ْ َ َ ْ َ
اللَّ ِه لَتَأْتُنَّنِي بِ ِه إِالَّ أَن يُ َحا َ
ط بِ ُك ْم فَ لَ َّما آتَ ْوهُ
ول َوكِيل"()66
ال اللَّهُ َعلَى َما نَ ُق ُ
َم ْوثَِق ُه ْم قَ َ
 _272يف ":لَ ْن أ ُْر ِسلَهُ " صرامة ..ويف ":إِالَّ
" رمحة  :فكن صارماً برمحة ..
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 "_273حتَّى تُ ْؤتُ ِ
ون َم ْوثًِقا ِّم َن اللَّ ِه" أبناء
َ
األنبياء يعلمون جيداً ما هو امليثاق الذي من
اهلل  ..فال حيتاجون ألكثر منه .
 "_274لَتَأْتُنَّنِي بِ ِه " تأتنين به وليس تيئونين

! املعىن متقارب  ،ولكن عندما تيء بالشيء
ملن طلبك إياه فيكفي أن توصله إىل مكانه ،
فيكون قريباً منه  ،بينما إذا أتيت له بالشيء
فكأنّك تناوله إياه يداً بيد  ..فكأن يف اإليتاء
مالصقة ويف اإلجاءة مقاربة واهلل أعلم ..
***
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اب و ِ
ِ
ِ
اح ٍد
" َوقَ َ
ال يَا بَن َّي الَ تَ ْد ُخلُواْ من بَ ٍ َ
َوا ْد ُخلُواْ ِم ْن أَبْ َو ٍ
اب ُّمتَ َف ِّرقَ ٍة َوَما أُ ْغنِي َعن ُكم
ِ ِ
ٍ ِ
ْح ْك ُم إِالَّ لِلَّ ِه َعلَْي ِه
ِّم َن اللَّه من َش ْيء إِن ال ُ
ْت َو َعلَْي ِه فَ لْيَتَ َوَّك ِل ال ُْمتَ َوِّكلُو َن"()67
تَ َوَّكل ُ
اب و ِ
ِ
ِ
اح ٍد"
"_275يَا بَن َّي الَ تَ ْد ُخلُواْ من بَ ٍ َ
ُبوة ! طعنوا فؤاده  ..ومازال حيبّهم .
عجباً لأل ّ
َ "_276وا ْد ُخلُواْ ِم ْن أَبْ َو ٍ
اب ُّمتَ َف ِّرقَ ٍة" عندما
تفرقت آراؤهم  ..وأمجعوا على جعل اجلب
ّ
تفرقوا يف األبواب  ..ومجعهم
مأوى ليوسفّ ..
اهلل يف قصر يوسف !
اب و ِ
ِ
اح ٍد" ال
 "_277الَ تَ ْد ُخلُواْ من بَ ٍ َ
تلفت أنظار الناس إليك ..ففيهم احلاسد ،
العامة ما
واللص  ،والنمام  ..كن عاديّاً حضرة ّ
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استطعت  ..أما أصفياؤك فكن حبضرهتم كما
أنت ..
ْت" توكل على اهلل مع
َ "_278علَْي ِه تَ َوَّكل ُ
ّأّنم هم الذاهبون ال هو  ..واملعروف أن
املسافر يتوكل ال املقيم  ..وهذا ملعرفته عليه
السالم بربّه ومبعىن التوكل وبنقصه كبشر ،
وكما قيل  :ليس املتهادي على لوح يف وسط
البحر بأحوج إىل اهلل من املاكث يف وسط بيته
بني أهله  ..كلّهم حيتاجون اهلل ويتوكلون عليه
..
***
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وهم َّما َكا َن
" َولَ َّما َد َخلُواْ ِم ْن َح ْي ُ
ث أ ََم َرُه ْم أَبُ ُ
ٍ
ِِ
ِ
اجةً فِي
يُ ْغني َع ْن ُهم ِّم َن اللَّه من َش ْيء إِالَّ َح َ
نَ ْف ِ
اها َوإِنَّهُ لَ ُذو ِع ْل ٍم لِّ َما
وب قَ َ
ضَ
س يَ ْع ُق َ
َعلَّ ْمنَاهُ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس الَ يَ ْعلَ ُمو َن"()68
وهم"
َ "_279ولَ َّما َد َخلُواْ ِم ْن َح ْي ُ
ث أ ََم َرُه ْم أَبُ ُ
الرب هو أن تعمل مرادات أبيك و ّأمك ولو مل
يعلموا بعملك ..

اجةً فِي نَ ْف ِ
اها
وب قَ َ
ضَ
س يَ ْع ُق َ
"_281إِالَّ َح َ
َوإِنَّهُ لَ ُذو ِعل ٍْم لِّ َما َعلَّ ْمنَاهُ" من متام العلم..
أال تعاند نفسك يف حاجاهتا الفطريّة اليت ال
ختالف شرعا وال عقال..
***
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ال
َخاهُ قَ َ
وس َ
آوى إِلَْي ِه أ َ
" َولَ َّما َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
ف َ
ِ
َخ َ
س بِ َما َكانُواْ
إِنِّي أَنَاْ أ ُ
وك فَالَ تَ ْبتَئ ْ

يَ ْع َملُو َن"()69

وك" ال تعل حرية
"_281قَ َ
َخ َ
ال إِنِّي أَنَاْ أ ُ
التوقعات تنهش قلوب أحبابك  ..صارحهم
باحلقيقة  ..أطفئ لوعة الفقد  ..قل هلم كل
شيء .
ِ
ضمد جراح اآلخرين
س" ّ
 "_282فَالَ تَ ْبتَئ ْ
بال تبتئس  ..اربت على أكتافهم بال تبتئس
 ..خفف من معاناهتم بال تبتئس ..
***
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الس َقايَةَ فِي
"فَ لَ َّما َج َّه َزُهم بِ َج َها ِزِه ْم َج َع َل ِّ
رح ِل أ ِ
َخ ِيه ثُ َّم أَذَّ َن ُم َؤذِّن أَيَّتُ َها ال ِْع ُير إِنَّ ُك ْم
َْ
سا ِرقُو َن"()71
لَ َ
ِ ِ
ِ
ختصه
"_283في َر ْح ِل أَخيه" أخوك الذي ّ
األخوة من بني إخوتك هو الذي مل
بوصف
ّ
جب
يعطك ظهره عندما رآك تتهاوى يف ّ
مآسي احلياة ! هو الذي مل يكن ضمن من
اجلب املظلم ..
دفعوك يف ذلك ّ
 " _284ثُ َّم " ال ب ّد من شيء من األناة
والرتيّث بني تفاصيل بعض خمططاتك  ،حىت
تنجح ..
" _285ثُ َّم أَذَّ َن ُم َؤ ِّذن" ما امسه ؟ ما صفته
؟ كيف كان صوته ؟ كل هذا ال يهم  ..ال
املهمة ..
تشغل خماطَبيك بالتفاصيل غري ّ
117

***
"قَالُواْ َوأَقْبَ لُواْ َعلَْي ِهم َّما َذا تَ ْف ِق ُدو َن"()71
َ "_286وأَقْبَ لُواْ " الربيء يُقبل  ..واملتّهم
يهرب ..
َّ "_287ماذَا تَ ْف ِق ُدو َن" مل يقولوا  :ماذا ُسرق

منكم  ..أل ّن مالبسات جميئهم  ،مث معرفتهم
بأنفسهم  ،وتربية يعقوب _عليه السالم_ هلم
على معايل األمور تعل السرقة بالنسبة هلم
احتماالً بعيداً جداً ..

***
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ِِ ِ
ِ
اء بِ ِه
ص َو َ
"قَالُواْ نَ ْفق ُد ُ
اع ال َْملك َول َمن َج َ
ِح ْم ُل بَ ِعي ٍر َوأَنَاْ بِ ِه َز ِعيم"()72
اع الْملِ ِ
ك" اختيار دقيق للفظ
ُ " _288
ص َو َ َ
لعل يف إيراد كلمة
مع أ ّن من أمسائه السقاية ! ّ
" امللك" إرادة إدخال شيء من اخلوف ..
وإضفاء شيء من اجل ّدية يف املوقف ..
***
"قَالُواْ تَاللَّ ِه لََق ْد َعلِ ْمتُم َّما ِج ْئ نَا لِنُ ْف ِس َد فِي
ِ
اِل َْر ِ
ين"()73
ض َوَما ُكنَّا َسا ِرق َ
" _289تَاللَّ ِه" الفطرة البشريّة تعود تلقائيّا إىل
اهلل يف ساعات الضيق ..
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 "_291تَاللَّ ِه" من الذي سيثبت براءتك إال
اهلل ؟ لذلك حتلف به عند احتالك التهم من
حولك ..
" _291تَاللَّ ِه" أكثر أبناء يعقوب من " تاهلل
" فجاءت على ألسنتهم ساعة الضيق ..
وأكثر يوسف عليه السالم من " معاذ اهلل "
فجاءت على لسانه ساعة الضيق  ..وأكثرت
ألسنتهن
النسوة من " حاش هلل" فجاءت على
ّ
ساعة الضيق !
كلماتك املعتادة هي اليت ستظهر يف
اللحظات احلرجة !
***
ِِ
ين"()74
"قَالُواْ فَ َما َج َزا ُؤهُ إِن ُكنتُ ْم َكاذب َ
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" _292قَالُواْ فَ َما َج َزا ُؤهُ" من مهارات احلوار
أن تستنطق خصمك مبا يدينه قبل أن تكشف
مجيع ما عندك من حجج  ،وختبّئ له
املفاجآت اليت حتبط فكرته ..
***
"قَالُواْ َج َزا ُؤهُ َمن ُو ِج َد فِي َر ْحلِ ِه فَ ُه َو َج َزا ُؤهُ
ِِ
ين"()75
َك َذلِ َ
ك نَ ْج ِزي الظَّالم َ
 " _293فَ ُه َو َج َزا ُؤهُ" أحل إىل املعهودات
الذهنية والعرفيّة والشرعية  ..ال تطل كالمك
بتفاصيل معروفة  ..فذلك من متام العقل ..
***
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"فَ ب َدأَ بِأَو ِعيتِ ِهم قَ بل ِوعاء أ ِ
َخ ِيه ثُ َّم
ْ َ ْ َْ َ
َ
است ْخرجها ِمن ِوعاء أ ِ
ك كِ ْدنَا
َخ ِيه َك َذلِ َ
َ
َْ َ َ َ
ِ
َخاهُ فِي ِدي ِن الْملِ ِ
ك
وس َ
ْخ َذ أ َ
ف َما َكا َن لِيَأ ُ
ليُ ُ
َ
شاء اللَّهُ نَرفَع َدرج ٍ
شاء
ات ِّمن نَّ َ
إِالَّ أَن يَ َ
ْ ُ ََ
َوفَ ْو َق ُك ِّل ِذي ِعل ٍْم َعلِيم"()76
"_294فَ ب َدأَ بِأَو ِعيتِ ِهم قَ بل ِوعاء أ ِ
َخ ِيه"
ْ َ ْ َْ َ
َ
كلهم إخوته  ..ولكن إن اجتمعوا انصبت
األخوة احلقة على من مل يعبث هبا .
 "_295فَ ب َدأَ بِأَو ِعيتِ ِهم قَ بل ِوعاء أ ِ
َخ ِيه "
َ ْ َ ْ َْ َ
مهد ملفاجآتك ..
ّ
َ " _296ك َذلِ َ ِ ِ
ف" إذا أحبك
وس َ
ك ك ْدنَا ليُ ُ
اهلل  ..كاد لك  ..وجعل حمبوباتك سهلة املنال
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 ..وحىت خياالتك اجلميلة حيوهلا إىل ممكنات
أمجل ..
***
"قَالُواْ إِن يَ ْس ِر ْق فَ َق ْد َس َر َق أَخ لَّهُ ِمن قَ ْب ُل
ال
ف فِي نَ ْف ِس ِه َولَ ْم يُ ْب ِد َها لَ ُه ْم قَ َ
وس ُ
َس َّرَها يُ ُ
فَأ َ
أَنتُم َش ٌّر َّم َكانًا واللَّهُ أَ ْعلَم بِما تَ ِ
ص ُفو َن"()77
ْ
ْ َ
َ
" _297فَ َق ْد َس َر َق أَخ لَّهُ ِمن قَ ْب ُل" هناك
أشخاص ال ينسون حىت اإلشاعات اليت ثارت
حولك  ..واألكاذيب اليت وردت عنك ..
والقصص اليت اختُلقت فيك !
ف فِي نَ ْف ِس ِه" يف
وس ُ
َس َّرَها يُ ُ
 "_298فَأ َ
نفوس العظماء صناديق كبرية يضعون فيها
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الكثري من خطراهتم  ..ويدفنون فيها الكثري من
وح ُرقاهتم ..
ذكرياهتم وأحاسيسهم ُ
ِ
التمعر
َ " _299ولَ ْم يُ ْبد َها لَ ُه ْم " حىت ذلك ّ
الطبيعي الذي يظهر على سحنة املرء حلظة أن
يُتّهم بفرية ما  ..استطاع يوسف أن خيفيه !
أي َعظَ َمة كانت تسكن يوسف عليه السالم ؟
***
"قَالُواْ يَا أَيُّ َها ال َْع ِز ُيز إِ َّن لَهُ أَبًا َش ْي ًخا َكبِ ًيرا
اك ِم َن
َح َدنَا َم َكانَهُ إِنَّا نَ َر َ
فَ ُخ ْذ أ َ
ِِ
ين"()78
ال ُْم ْحسن َ
"_311إِ َّن لَهُ أَبًا َش ْي ًخا َكبِ ًيرا" مما يسرتحم به

منذ القدم وإىل اآلن يف حال السجني أن
يكون والداه أو أحدمها ممن مسه الكرب ..
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َح َدنَا َم َكانَهُ " كيف يأخذ
 "_311فَ ُخ ْذ أ َ
يوسف أحدهم مكان بنيامني ؟ وهل يستوي
يتمىن فراقه  ،ومن كان
من كان من إخوته ّ
يتمىن لقاءه ؟
ّ
***
ْخ َذ إِالَّ َمن َو َج ْدنَا
"قَ َ
ال َم َعاذَ اللَّ ِه أَن نَّأ ُ
اعنَا ِعن َدهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِ ُمو َن()79
َمتَ َ
ْخ َذ إِالَّ َمن َو َج ْدنَا
َ " _312م َعا َذ اللَّ ِه أَن نَّأ ُ
اعنَا ِعن َدهُ" وهل فعلنا كل هذه التفاصيل إال
َمتَ َ
لنأخذه ؟
 _313كان بنيامني املرهم الذي دهن به
يوسف عليه السالم قلبه  ..مل يستطع العودة
إىل أبيه وإخوته وهو بآثار جراح املاضي  ..ال
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بد من مرهم ميكث زمناً يدهن به قلبه وذكرياته
وحزنه  ..وقد كانه بنيامني  ..واهلل أعلم
***
ِ
ال
صواْ نَ ِجيًّا قَ َ
"فَ لَ َّما ْ
َسواْ م ْنهُ َخلَ ُ
استَ ْيأ ُ
َكبِ ُيرُه ْم أَلَ ْم تَ ْعلَ ُمواْ أ َّ
َخ َذ َعلَْي ُكم
َن أَبَا ُك ْم قَ ْد أ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ف
وس َ
َّم ْوث ًقا ِّم َن اللَّه َومن قَ ْب ُل َما فَ َّرطتُ ْم في يُ ُ
َّى يَأْذَ َن لِي أَبِي أ َْو
ح اِل َْر َ
فَ لَ ْن أَبْ َر َ
ض َحت َ
ي ْح ُكم اللَّهُ لِي و ُهو َخ ْي ر ال ِ ِ
ين"()81
َ َ ُ َ
ْحاكم َ
َ َ
"_314فَ لَ َّما است يأ ِ
صواْ نَ ِجيًّا"
َسواْ م ْنهُ َخلَ ُ
َْْ ُ
هنا فخامة تروع القلب  ..وجالل ميس
الشغاف  ..وشيء يصعب التعبري عنه  ..هنا
طبقة فاخرة من الكالم ..
***
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ك
" ْارِجعُواْ إِلَى أَبِي ُك ْم فَ ُقولُواْ يَا أَبَانَا إِ َّن ابْ نَ َ
َس َر َق َوَما َش ِه ْدنَا إِالَّ بِ َما َعلِ ْمنَا َوَما ُكنَّا
لِ ْلغَي ِ ِ ِ
ين"()81
ْ
ب َحافظ َ
ك َس َر َق " أمرهم
 "_315يَا أَبَانَا إِ َّن ابْ نَ َ
فلعل ذلك ألنّه علم
مبناداته بنداء البعيد "يا" ّ
أ ّّنم لن يستطيعوا أن يقرتبوا منه هيبة له ،
وخوفاً من غضبه ..
ك َس َر َق " ومن أسرار
 "_316يَا أَبَانَا إِ َّن ابْ نَ َ
(يا) هذه وظالهلا  ..أنّه ختايل خروج األب
للقاء أبنائه  ،فرحاً واستبشاراً  ،واطمئناناً على
عودة بنيامني  ..وكأنّه إذ مل ير بنيامني ناداهم
من بعيد  :أين بنيامني ؟ ال أراه معكم ..
فيجيبونه ومازالوا بعيدين عنه  :يا أبانا إن ابنك
سرق ..
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 " _317وما ُكنَّا لِ ْلغَي ِ ِ ِ
ين" املشهور
ْ
ََ
ب َحافظ َ
فلما أرادوا أن
يف القرآن أن اهلل عامل الغيب ّ ..
ينفوا علم الغيب عن أنفسهم مل يستخدموا
لعل يف ذلك
مفردة " العلم " وإّمنا "احلفظ " و ّ
تأدباً ..
_ والعلم عند اهلل_ ّ
حىت حني تريد أن تنفي بعض صفات اهلل
تؤدى
عنك  ..ال تستخدم نفس املفردة اليت ّ
هبا الصفة وإّمنا مرادفاً هلا يقلل من ُجرأة الكلمة
زده سبحانه
 ..حىت يف سياق تعظيمك هلل ّ ..
تعظيماً ..
***
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ الَّتِي ُكنَّا فِ َيها َوال ِْع َير الَّتِي
" َو ْ
أَقْب لْنَا فِيها وإِنَّا لَص ِ
ادقُو َن"()82
َ َ َ
َ
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اسأ َِل" حىت وإن كنت صادقاً
َ " _318و ْ
ُمص ّدقاً  :هناك ظروف تعلك حتتاج أن
تطمئن اآلخرين إىل صدقك  ،وتزيدهم ثقة مبا
تقول  ،فالكالم ليس طبقة واحدة ومستوى
واحد  ..بل يف الكالم كالم جيب عليك
تغليظ عبارتك حىت يفهم ويص ّدق مهما كنت
صادقا يف نفسك ومص ّدقا من اآلخرين ..
***
ص ْب ر
"قَ َ
ال بَ ْل َس َّولَ ْ
س ُك ْم أ َْم ًرا فَ َ
ت لَ ُك ْم أَن ُف ُ
ِ
سى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِ ِه ْم َج ِم ًيعا إِنَّهُ
َجميل َع َ
ُهو الْعلِيم ال ِ
يم"()83
َ َ ُ َ
ْحك ُ
ِ
قاوم لوعة فقد
 "_319فَ َ
ص ْب ر َجميل" َ
يوسف بالصرب اجلميل ..وحرقة اختفاء بنيامني
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بالصرب اجلميل ..الصرب اجلميل أجنع مس ّكن
آلالم األرواح املفؤودة.
سى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِ ِه ْم َج ِم ًيعا "
َ "_311ع َ
يف وقت مصيبته ببنيامني  ..يثق أن اهلل سيعيد
له بنيامني ويوسف أيضاً ! العارف باهلل كلما
اشت ّدت احملن  ،زاد يقينه باهلل ..
***
ف
" َوتَ َولَّى َع ْن ُه ْم َوقَ َ
وس َ
َس َفى َعلَى يُ ُ
ال يَا أ َ
ِ
ْح ْز ِن فَ ُه َو َك ِظيم"()84
َوابْ يَض ْ
َّت َع ْي نَاهُ م َن ال ُ
َس َفى َعلَى
َ "_311وتَ َولَّى َع ْن ُه ْم َوقَ َ
ال يَا أ َ
ف" مل يطفئ اجلرح اجلديد هليب اجلرح
وس َ
يُ ُ

القدمي  ..بل هيجه ..
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َ "_312وتَ َولَّى َع ْن ُه ْم " هنا وجع ال تستطيع
األحرف التعبري عنه ..
ِ
ْح ْز ِن" هذا
َ "_313وابْ يَض ْ
َّت َع ْي نَاهُ م َن ال ُ
حب جبار  ..أراده اهلل حلكم ولطائف ..
يعدل يعقوب يف مشاعره بني أبنائه
فطلب أن َ
ُ
تكليف مبا ال يستطاع .
تسود احلياة
َ "_315وابْ يَض ْ
َّت َع ْي نَاهُ" حينما ّ
تبيض العيون .
ّ ..
َّت َع ْي نَاهُ" حينما فارقه ولداه
َ "_316وابْ يَض ْ
 ..ابيضّت عين اه .
***
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ف َحتَّى تَ ُكو َن
وس َ
"قَالُواْ تَاللَّه تَ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ
ِ
ِِ
ين"()85
َح َر ً
ضا أ َْو تَ ُكو َن م َن ال َْهالك َ
"_317ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا" ،
ف" حاربوه يف
وس َ
"قَالُواْ تَاللَّه تَ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ
احلب  ..مث حاربوه يف ذكرى احلب !
***
ال إِنَّ َما أَ ْش ُكو بَثِّي َو ُح ْزنِي إِلَى اللَّ ِه َوأَ ْعلَ ُم
"قَ َ
ِم َن اللَّ ِه َما الَ تَ ْعلَ ُمو َن"()86
" _318أَ ْش ُكو بَثِّي َو ُح ْزنِي إِلَى اللَّ ِه"

الشكاية إىل اهلل عادة ال يستغين عنها
الصاحلون .
***
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ف وأ ِ
س ِ
ِ
َخ ِيه
سواْ من يُ ُ
وس َ َ
"يَا بَن َّي ا ْذ َهبُواْ فَ تَ َح َّ ُ
والَ تَ يأ ِ
َّ ِ ِ
َس ِمن َّرْو ِح
َ ْ ُ
َسواْ من َّرْو ِح الله إنَّهُ الَ يَ ْيأ ُ
اللَّ ِه إِالَّ الْ َق ْو ُم الْ َكافِ ُرو َن"()87
س ِ
ِ
ف
وس َ
سواْ من يُ ُ
"_319يَا بَن َّي ا ْذ َهبُواْ فَتَ َح َّ ُ
" كيف يتحسسون منه وقد أكله الذئب ؟
انفضحوا حىت عند أنفسهم  ..فلم يعد
إلصرارهم على كذبتهم فائدة ..
َسواْ ِمن َّرْو ِح اللَّ ِه " من كبائر
َ "_321والَ تَ ْيأ ُ
الذنوب اليأس من روح اهلل  ..جيب أن تُبقي
نافذة الثقة باهلل مشرعة يف قلبك  ..حىت
واألمواج تتالطم من من حولك ..
***
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سنَا
"فَ لَ َّما َد َخلُواْ َعلَْي ِه قَالُواْ يَا أَيُّ َها ال َْع ِز ُيز َم َّ
اع ٍة ُّمزجاةٍ فَأَو ِ
ف لَنَا
َوأ َْهلَنَا الض ُّ
ُّر َو ِج ْئ نَا بِبِ َ
ض َ َْ ْ
ص َّد ْق َعلَْي نَا إِ َّن اللَّهَ يَ ْج ِزي
الْ َك ْي َل َوتَ َ
الْمتَ ِ
ين"()88
ُ َ
صدِّق َ
ُّر" هنا مل يستطع
سنَا َوأ َْهلَنَا الض ُّ
َ " _321م َّ
يوسف أن يصمد  ..كيف له أن يتخيّل أهله
كأّن بعينيه تربقان دمعاً !
مسهم الضر  ..و ّ
وقد ّ

ص َّد ْق َعلَْي نَا " عندما اتقى :
َ "_322وتَ َ
جعل اهلل الذين خططوا لقتله يطلبونه الصدقة
!
***
ف وأ ِ
ِ
َخ ِيه إِ ْذ
"قَ َ
ال َه ْل َعل ْمتُم َّما فَ َعلْتُم بِيُ ُ
وس َ َ
أَنتم ج ِ
اهلُو َن"()89
ُْ َ
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ِ
ف" ال
وس َ
َ "_323ه ْل َعل ْمتُم َّما فَ َعلْتُم بِيُ ُ
حنتاج إىل أن خنوض يف التفاصيل  ،فأنتم
تعلمون كل شيء !!
***
ف
ف قَ َ
وس ُ
وس ُ
"قَالُواْ أَإِنَّ َ
ك َِل َ
ال أَنَاْ يُ ُ
َنت يُ ُ
وه َذا أ ِ
َخي قَ ْد َم َّن اللَّهُ َعلَْي نَا إِنَّهُ َم َّن يَت َِّق
ََ
ِ
َج َر
َويَ ْ
يع أ ْ
صبِ ْر فَِإ َّن اللَّهَ الَ يُض ُ
ِِ
ين"()91
ال ُْم ْحسن َ
ف" بدأت
وس ُ
"_324قَالُواْ أَإِنَّ َ
ك َِل َ
َنت يُ ُ
مالمح يوسف القدمية ترتكب يف أعينهم ..
وذكريات بئر اجلرمية تعصف  ..وبات املوقف
ساخنا  ..واللحظات حمرجة .
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ف" التعارف األكثر
"_325قَ َ
وس ُ
ال أَنَاْ يُ ُ
إحراجا يف التاريخ ..
ف " وكأّن بأعينهم اتسعت
وس ُ
 "_326أَنَاْ يُ ُ

فجأة لتلقي الصدمة األعنف يف حياهتم !

صبِ ْر فَِإ َّن اللَّهَ الَ
" _327إِنَّهُ َم َّن يَت َِّق َويَ ْ
ِِ
ِ
ين" مجيع ما يف سورة
يع أ ْ
يُض ُ
َج َر ال ُْم ْحسن َ
يوسف اختصر يف هذه الكلمات العشر .
***
"قَالُواْ تَاللَّ ِه لََق ْد آثَ َر َك اللَّهُ َعلَْي نَا َوإِن ُكنَّا
لَ َخ ِ
اطئِين"()91
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"_328قَالُواْ تَاللَّ ِه لََق ْد آثَ َر َك اللَّهُ َعلَْي نَا"
علموا اآلن أنه ليس أحب إىل أبيهم منهم
فحسب  ..بل أحب إىل رهبم منهم ..
"_329لََق ْد آثَ َر َك اللَّهُ َعلَْي نَا " حيتاج البعض
إىل عقود من السنني ليقتنعوا ببدهية ما ..
 "_331لَ َخ ِ
اطئِين" املخطئ هو من عمل
خطأ  ..واخلاطئ هو من عمل خطيئة ،
اعرتفوا ّأّنم كانوا خاطئني ال خمطئني فحسب !
اعرتف بفداحة ُجرمك  ..خصوصاً تلك
اجلرائم اليت ال ميكن أن تدفنها السنوات ..
***
يب َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم يَ ْغ ِف ُر اللَّهُ لَ ُك ْم
"قَ َ
ال الَ تَثْ ِر َ
الر ِ
اح ِمي َن"()92
َو ُه َو أ َْر َح ُم َّ
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يب َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم" هنا
"_331قَ َ
ال الَ تَثْ ِر َ
تتجلى العظمة ..كيف استطاع أن ميزق تاريخ
الكيد واملكر ..واالهتامات والتشريد ..والبيع
وتشويه السمعة يف حلظة !
يب َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم يَغْ ِف ُر
"_332قَ َ
ال الَ تَثْ ِر َ
اللَّهُ لَ ُك ْم " األخ تنازل ..واألب تاوز..
والرب غفر  :إذن ليس لنا أن نثرب عليهم أو
نطعن فيهم بل نأخذ العربة وحسب ..
 " _333الْيَ ْوَم يَ ْغ ِف ُر اللَّهُ لَ ُك ْم " اليوم تنشرح
صدوركم  ..اليوم تذوقون نوماً ما ذقتموه منذ
أن ألقيتموّن يف البئر  ..اليوم تذهب قرتة يف
أوجهكم  ..اليوم يغفر اهلل لكم ..
***
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"ا ْذ َهبواْ بَِق ِم ِ
يصي َه َذا فَأَلْ ُقوهُ َعلَى َو ْج ِه أَبِي
ُ
صيرا وأْتُونِي بِأ َْهلِ ُكم أ ِ
ِ ِ
ين"()93
ْ ْ
َج َمع َ
يَأْت بَ ً َ
"_334ا ْذ َهبواْ بَِق ِم ِ
يصي َه َذا" القميص الذي
ُ

مل يأكله الذئب ..ومل متزقه السنون ..ومل يسلبه
السجن شذاه ..
"_335ا ْذ َهبُواْ
و ْج ِه أَبِي يأ ِ
ْت
َ
َ

بَِق ِم ِ
يصي َه َذا فَأَلْ ُقوهُ َعلَى
بِ
ص ًيرا" من حق الروح اليت
َ

فجعت بقميص ملئ دماً وقهرا  ..أن تسعد
بقميص ملئ عبقاً وعطراً .
 "_336وأْتُونِي بِأَ ْهلِ ُكم أ ِ
ين" كل مجاعة
ْ ْ
َج َمع َ
َ

من املمكن أن تستثين منها أفراداً ..إال مجاعة
األهل  ..كل لوحة من املمكن أن تستغين عن
مكوناهتا إال لوحة األهل ..كل
جزء من ّ
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قصيدة من املمكن أن حتذف بيت من أبياهتا
تتغري  ..إال قصيدة األهل ..
دون أن ّ
***
وهم إِنِّي َِل ِ
صلَ ِ
َج ُد
ت ال ِْع ُير قَ َ
" َولَ َّما فَ َ
ال أَبُ ُ ْ
ف لَوالَ أَن تُ َفنِّ ُد ِ
ون"()94
وس َ ْ
يح يُ ُ
ِر َ
ِ
ف " لقد حوله
وس َ
يح يُ ُ
 "_337إِنِّي َِلَج ُد ِر َ
اإلحسان والصرب والتقوى إىل عطر بشري..
تسرتوحه النفوس الواثقة مبوعود اهلل .
 "_338لَوالَ أَن تُ َفنِّ ُد ِ
ون" من العادات
ْ
البشرية السيئة أن أي كلمة غريبة من الكبري يف
السن ّتؤل ممن حوله بأّنا عالمة من عالمات
اخلرف !
***
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ك الْ َق ِد ِيم"()95
ضاللِ َ
ك لَِفي َ
"قَالُواْ تَاللَّ ِه إِنَّ َ
ك
ضاللِ َ
"_339لفي ضالل مبني"" ،لَِفي َ
الْ َق ِد ِيم" مسوا حبه البنه ضالال مبينا .وذكره له

ضالال قدميا ..مشكلة إن كان ميلك الطبيعي
سببا يف رميك بالضالل !!
***

اء الْبَ ِش ُير أَلْ َقاهُ َعلَى َو ْج ِه ِه فَ ْارتَ َّد
"فَ لَ َّما أَن َج َ
بِ
ال أَلَ ْم أَقُل لَّ ُك ْم إِنِّي أَ ْعلَ ُم ِم َن اللَّ ِه
ص ًيرا قَ َ
َ
َما الَ تَ ْعلَ ُمو َن"()96
"_ 341فَ لَ َّما أَن َجاءَ الْبَ ِش ُير أَلْ َقاهُ َعلَى
َو ْج ِه ِه" سارع يف نقل األخبار املفرحة
املتقرحة ..
ألصحاب القلوب ّ
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ال أَلَ ْم أَقُل لَّ ُك ْم إِنِّي أَ ْعلَ ُم ِم َن
 "_341قَ َ
اللَّ ِه َما الَ تَ ْعلَ ُمو َن" ال بأس أن ت ّذكر اآلخرين
بصحة توقعاتك بعد حتققها ..بشرط أن تكون
مبنية على علم ال على حدس وظن ..
***
استَ ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا ُكنَّا
"قَالُواْ يَا أَبَانَا ْ
ِِ
ين"()97
َخاطئ َ
استَ ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا" مل يقولوا
 "_342يَا أَبَانَا ْ
استغفر لنا ما فعلناه بك من مصائب :ال تُذ ّكر
من أخطأت يف حقه خبطئك ..ال تنكأ قلبه
بسرد التفاصيل ..
***
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فأ ِ
ور
"قَ َ
ال َس ْو َ ْ
َستَ ْغف ُر لَ ُك ْم َربِّ َي إِنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
َّ ِ
يم"()98
الرح ُ
َستَ ْغ ِف ُر لَ ُك ْم َربِّ َي" يقال
َ " _343س ْو َ
ف أْ
أجل االستغفار لوقت السحر ألنه وقت دعاء
 ..ففيه تأجيل بعض أعمال اخلري ملصلحة
راجحة .
***
آوى إِلَْي ِه
وس َ
"فَ لَ َّما َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
ف َ
ِ
ص َر إِن َشاء
َوقَ َ
ال ا ْد ُخلُواْ م ْ
ِِ
ين"()99
آمن َ

أَبَ َويْ ِه
اللَّهُ

ِِ
ين" أول هديّة يهديها إخوته ..
" _344آمن َ
هي أمثن نعمة يسلبوّنا منه ! األمن ..
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آوى إِلَْي ِه أَبَ َويْ ِه" ال تعلك زخارف
َ " _345

احلياة وهبرجها  ..و ّأهبة املناصب ورونقها
تنسيك أبويك ..
***

" َوَرفَ َع أَبَ َويْ ِه َعلَى ال َْع ْر ِ
ش َو َخ ُّرواْ لَهُ ُس َّج ًدا
ِ
اي ِمن قَ ْب ُل قَ ْد
َوقَ َ
يل ُرْؤيَ َ
ال يَا أَبَت َه َذا تَأْ ِو ُ
س َن بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي
َج َعلَ َها َربِّي َح ًّقا َوقَ ْد أ ْ
َح َ
اء بِ ُكم ِّم َن الْبَ ْد ِو ِمن بَ ْع ِد أَن
ِم َن ِّ
الس ْج ِن َو َج َ
غ َّ
الش ْيطَا ُن بَ ْينِي َوبَ ْي َن إِ ْخ َوتِي إِ َّن َربِّي
نَّ َز َ
ِ
ِ
يم
لَ ِطيف لِّ َما يَ َ
شاء إنَّهُ ُه َو ال َْعل ُ
ال ِ
يم"()111
َ
ْحك ُ
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ِ
اي ِمن
َ "_346وقَ َ
يل ُرْؤيَ َ
ال يَا أَبَت َه َذا تَأْ ِو ُ

قَ ْب ُل " ما أمجل حديث الذكريات  ..بعد
انقضاء األيام املبكيات ..

ِ
اي" ال تنس
يل ُرْؤيَ َ
"_347يَا أَبَت َه َذا تَأْ ِو ُ
ذكرياتك اجلميلة وإن كانت رؤى ..وامح
ذكرياتك احملزنة ..ولو كانت حماولة قتل .
 _348بني  " :يا أبت إّن رأيت " و "يَا
ِ
اي" تاريخ كلّه  :أحزان..
يل ُرْؤيَ َ
أَبَت َه َذا تَأْ ِو ُ
وابتالءات ..ومواجع  ..وصرب كاجلبال .
س َن بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِم َن
َ "_349وقَ ْد أ ْ
َح َ
الس ْج ِن" مل يذكر البئر ..مع أن مناسبته
ِّ
أقوى ..مل يرد أن جيرحهم !
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س َن بِي" توقع أن يسيء
َ "_351وقَ ْد أ ْ
َح َ
إليك إخوتك ..أن يقسو عليك أقاربك ..أن
يأمر من أحبك بسجنك  :ولكن الذي ال
ينبغي أن تتوقعه  :أن يسيء إليك اهلل ..
الس ْج ِن " ليس
 "_351إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِم َن ِّ
ذ ْكر عاصر اخلمر من أخرجه ..ليس أمر امللك
من أخرجه  ..ليس اعرتاف زوجة العزيز من
أخرجه  :اهلل هو الذي أخرجه .
غ َّ
الش ْيطَا ُن" احلمد هلل
ِ "_352من بَ ْع ِد أَن نَّ َز َ

أن كيد الشيطان توقف عند النزغ ..كل هذه
املصائب حدثت بنزغ ..فكيف لو أويت
سلطانا أكرب من النزغ علينا ؟

_353بداية القصة ":إن الشيطان لإلنسان
عدو مبني" وّنايتها ِ ":من بَ ْع ِد أَن نَّ َزغَ
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َّ
الش ْيطَا ُن بَ ْينِي َوبَ ْي َن إِ ْخ َوتِي" الشيطان..
العنصر األخطر يف بؤس البشر !
شاء " من قرأ
 "_354إِ َّن َربِّي لَ ِطيف لِّ َما يَ َ
سورة يوسف مث مل حيس بلطف اهلل وهو
يتخلل تفاصيلها وحيكم فصوهلا فلم يقرأها !
***
ب قَ ْد آتَ ْيتَنِي ِمن الْمل ِ
ْك َو َعلَّ ْمتَنِي ِمن
" َر ِّ
َ ُ
يل اِل ِ ِ ِ
السماو ِ
ات َواِل َْر ِ
ض
تَأْ ِو ِ َ
َحاديث فَاط َر َّ َ َ
الدنْ يا و ِ
أ َ ِ ِ
اآلخ َرةِ تَ َوفَّنِي ُم ْسلِ ًما
َنت َوليِّي في ُّ َ َ
ْح ْقنِي بِ َّ ِ ِ
وأَل ِ
ين"()111
الصالح َ
َ
ب قَ ْد آتَ ْيتَنِي ِمن الْمل ِ
ْك َو َعلَّ ْمتَنِي
َ "_355ر ِّ
َ ُ
يل اِلَح ِ
اد ِ
ِمن تَأْ ِو ِ
يث" تأويل الرؤى كرامة
َ
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يذكرها يوسف يف معية امللك ..وبعضنا يعتربها
من ضمن اخلرافات!
 "_356تَ َوفَّنِي ُم ْسلِ ًما " الوفاة على اإلسالم
أمنية األنبياء .

 "_357تَ َوفَّنِي ُم ْسلِ ًما " أعظم من اجلمال
 ..أعظم من املال  ..أعظم من العز  ..أعظم
من احلريّة  :أن يتوفّاك اهلل مسلماً
ْح ْقنِي بِ َّ ِ ِ
"_358وأَل ِ
ين" ال تأنس نفس
الصالح َ
َ
املؤمن وال ترتاح ال يف الدنيا وال يف اآلخرة إال
مبؤاخاة الصاحلني ومصاحبتهم والتقائهم .
***
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ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنبَاء الْغَْي ِ
نت
وح ِيه إِلَْي َ
" َذلِ َ
ك َوَما ُك َ
َج َمعُواْ أ َْم َرُه ْم َو ُه ْم
لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ أ ْ

يَ ْم ُك ُرو َن"()112

نت لَ َديْ ِه ْم" يف القصة تفاصيل
َ "_359وَما ُك َ
ومهسات وأحاديث نفس ورؤى ولوعات
ومفاجآت ليست من علم نبيّنا وال درى هبا
إال من أحاط بكل شيء علما .
َج َمعُواْ أ َْم َرُه ْم
َ "_361وَما ُك َ
نت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ أ ْ
" كل تفاصيل القصة من املمكن أن يتناقلها
الناس ..إال جزئية مكر اإلخوة وتفاصيلها
الرهيبة ! ألّنم فيما يظهر ماتوا دون إفشائها .
***
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" َوَما أَ ْكثَ ُر
ِ ِِ
ين"()113
ب ُم ْؤمن َ

الن ِ
َّاس

َولَ ْو

ت
صَ
َح َر ْ

َج َمعُواْ أ َْم َرُه ْم
َ " _361وَما ُك َ
نت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ أ ْ
َو ُه ْم يَ ْم ُك ُرو َن * َوَما أَ ْكثَ ُر الن ِ
َّاس َولَ ْو
ص َ ِ ِِ
ين" هناك أخ نسي أخوه فمكر
َح َر ْ
ت ب ُم ْؤمن َ
 ..وهناك عبد نسى ربّه فكفر ..
***
ِِ
َج ٍر إِ ْن ُه َو إِالَّ ِذ ْكر
" َوَما تَ ْسأَلُ ُه ْم َعلَْيه م ْن أ ْ
ِ
ين"()114
لِّل َْعالَم َ
ِِ
َج ٍر" اجملّانيّة
َ " _362وَما تَ ْسأَلُ ُه ْم َعلَْيه م ْن أ ْ
شعار كل داعية إىل اهلل ..
***
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ٍ ِ
السماو ِ
ات َواِل َْر ِ
ض
" َوَكأَيِّن ِّمن آيَة في َّ َ َ
ضو َن"()115
يَ ُم ُّرو َن َعلَْي َها َو ُه ْم َع ْن َها ُم ْع ِر ُ
َ " _363وَكأَيِّن ِّمن آيٍَة " ما أكثر اآليات وما

أقل املعتربين ..
ّ

 " _364يَ ُم ُّرو َن َعلَْي َها " ال تفيد اآليات

حتول حياة أولئك
الذي ميرون عليها  ..ولكنّها ّ
الذين يتوقّفون عندها ..
قدر اهلداية اليت ُشحنت به اآلية الكونية
يتأملها ويتوقّف عندها متدبراً ..
والشرعية ملن ّ
مر عليها غافالً ..
يقابله قدر من القسوة ملن ّ
***
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" َوَما يُ ْؤِم ُن أَ ْكثَ ُرُه ْم بِاللَّ ِه إِالَّ َو ُهم
ُّم ْش ِرُكو َن"()116
 _365يؤمنون أن اهلل هو اخلالق ويعبدون
غريه  ..يقرون بربوبيّته  ..وينكرون
هناك إميان جيعل الكفر أش ّد ح ّدة
للقرآن جيعل الرجس أكثر يباسة
لرسول اهلل تعل النفاق أكثر ُخبثاً ..

ألوهيّته !
 ..ومساع
 ..ورؤية

***
"أَفَأ َِمنُواْ أَن تَأْتِي هم غَ ِ
اشيَة ِّم ْن َع َذ ِ
اب اللَّ ِه أ َْو
َُ ْ
تَأْتِيَ ُه ُم
َّ
اعةُ بَغْتَةً َو ُه ْم الَ
الس َ
يَ ْشعُ ُرو َن"()117
 "_366غَ ِ
اشيَة ِّم ْن َع َذ ِ
اب اللَّ ِه " االبتالءات
يشعر هبا العبد حمصورة حمدودة  ..صداع يف
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الرأس  ..ضعف يف العني  ..حزن يف القلب
 ..بينما عذاب اهلل يأيت على شكل هالة مقت
سوداء يشعر هبا العبد حتيط من كل مكان ..
كل جهة  ..وحتاصره من كل طريق
وتغشاه من ّ
..
َ " _367و ُه ْم الَ يَ ْشعُ ُرو َن" االستعداد

للمصيبة خيفف من وقعها  ..لذلك فغالبيّة
عقوبات اهلل يف القرآن مقرونة بعدم الشعور ..
***

ِِ ِ ِ
صيرةٍ
ِ َّ ِ
ِ
"قُ ْل َهذه َسبيلي أَ ْدعُو إلَى الله َعلَى بَ َ
أَنَاْ َوَم ِن اتَّبَ َعنِي َو ُس ْب َحا َن اللَّ ِه َوَما أَنَاْ ِم َن
ِ
ين"()118
ال ُْم ْش ِرك َ
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ِ
ِ
ين" ال يكفي
َ " _368وَما أَنَاْ م َن ال ُْم ْش ِرك َ

تتربأ من الشرك  ..بل جيب أن تتبعه براءة
أن ّ
من أهل الشرك  ،إذ أ ّّنم الدعاة إليه ،
واملزيّنون له  ،والراضون به..
***
ك إِالَّ ِرجاالً نُّ ِ
وحي إِلَْي ِهم
" َوَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَ ْبلِ َ
َ
ِّم ْن أ َْه ِل الْ ُق َرى أَفَ لَ ْم يَ ِس ُيرواْ فِي اِل َْر ِ
ض
ِ َّ ِ
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم
فَ يَنظُُرواْ َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
ِ ِ
ِ
ين اتَّ َقواْ أَفَالَ
َولَ َد ُار اآلخ َرة َخ ْي ر لِّلَّذ َ
تَ ْع ِقلُو َن"()119
 " _369أَفَ لَ ْم يَ ِس ُيرواْ" السري حبد ذاته سواء
يؤدي
بالقدمني أم باالستخبار وطلب احلقيقة ّ
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إىل رؤية كل شيء  ..ومعرفة األمور على
حقيقتها  ..واملوفّق من وفّقه اهلل .
***
الر ُس ُل َوظَنُّواْ أَنَّ ُه ْم
َس ُّ
" َحتَّى إِ َذا ْ
استَ ْيأ َ
ِ
شاء
ص ُرنَا فَ نُ ِّج َي َمن نَّ َ
اء ُه ْم نَ ْ
ُكذبُواْ َج َ
ي ر ُّد بأْسنا ع ِن الْ َقوِم الْمج ِرِ
ين"()111
م
َُ َ َُ َ ْ ُ ْ َ

قَ ْد
َوالَ

الر ُس ُل َوظَنُّواْ
َس ُّ
َ "_371حتَّى إِ َذا ْ
استَ ْيأ َ
ِ
ص ُرنَا" وحنن نُبتلى يف
اء ُه ْم نَ ْ
أَنَّ ُه ْم قَ ْد ُكذبُواْ َج َ
الصباح ..ونريد النصر يف املساء !
ص ُرنَا " ال تبحث عن نصر
اء ُه ْم نَ ْ
َ "_371ج َ

اهلل  ..هو سيعلم مكانك وسيجيء إليك إن
كنت ممن يستحقه !
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***
"لََق ْد َكا َن فِي قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْب رة ِِّلُولِي اِلَلْبَ ِ
اب
َ
َ
يق الَّ ِذي
ص ِد َ
َما َكا َن َح ِديثًا يُ ْفتَ َرى َولَ ِكن تَ ْ
ِ
ِ
يل ُك َّل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َوَر ْح َمةً
بَ ْي َن يَ َديْه َوتَ ْفص َ
لَِّق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن"()111
ِِّ" _372لُولِي اِلَلْبَ ِ
اب" أي شخص ال
يعترب بقصص القرآن  ..يف عقله مشكلة !
َ " _373و ُه ًدى َوَر ْح َمةً لَِّق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن" لن
ترى نوره  ..حىت تؤمن به ! لن تغمرك هدايته
حىت تغسلك التقوى ! لن تنال رمحته حىت
ختضع لشريعته ..
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أّنيت كتابتها ومراجعتها حسب اإلمكان يف :
 5345/9/5ه
نفع اهلل به كاتبها وقارئها وناشرها ..
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد  ..له
احلمد يف األوىل واآلخرة ..

علي جابر الفيفي
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