
اجمللد السابع والعشرون، العدد التاسع - ربيع األول  والثاني  ١٤٣٦هـ  كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ م

٢٤

التقوى

 هانـي طاهـر

‹˜â’\;„Ë÷¡;
˛
Àà̌ÊÁ; Žÿ]µ;

ˇ
ÏÁ]“t‹˜â’\;„Ë÷¡;

˛
Àà̌ÊÁ; Žÿ]µ;

ˇ
ÏÁ]“t

لو ُ'شيع 'H فالًنا بطل 
Öسني  يقتل   Gخا�
 ،Nحد�" بضربة  *ا�با 
شا�`  'نه  فوجدنا  س6ته  �dسنا   ¡
ُيذكر   H'  H"d من  معا�`  عْشر   W
 H' نه قتل 'حد�، فنستنتج من فو�نا'
سكوَ�   H' Eلك  كاEبة؛  �إلشاعة 
 W �خلا�قة  �لصفة  Eِكر  عن   Nِ6لس�
�ملو�ضع �لc 2ب 'H ُتذكر فيها dليٌل 
 W "فالسكوُ�  عدمها.  على  قاطع 

."Hٌبيا Hٍبيا M� معر� �حلاجة
هذD هي قصة ÃاP يوسف �، فال 
'ثر� W مفاصل حياN يوسف  جند Cا 
 W "ال  �لكرمي   Hلقر��  W �ألساسية 

 ،Nلتو���
لَُيوُسـُف  ﴿َقـاُلو�  فـقد   .١

َ"َنْحُن  ِمنَّا  'َِبيَنا  �َِلى  َ'َحبُّ   Dُُخو'َ"َ
ُمِبنيٍ﴾،   Pٍَضَال َلِفي  'ََباَنا   َّH�ِ ُعْصَبٌة 
�ّبه  'باهم   Hّ'  H"ير يوسف   Nفإخو
 W بنيامني 'كثر منهم، "ليس "�ّب 
ُيَعّد   a"  Pللجما Eكر   ]' �ملوضو� 
ُيمّيز   a" ،هذ� �حلّب W �"d ]' له

يوسف عن 'خيه.
َفَأْ�َسُلو�   Nٌ�ََسيَّا  �ْOََجا﴿ "قد   .٢
ُبْشَر�  َيا   Pََقا  Dُْلَوdَ َفَأdَْلى  َ"�dَ�ُِهْم 
شفة  ببنت  ينبسو�   a" ُغَالٌ)﴾،  َهَذ� 

عن Ãاله. 
ِبَثَمٍن َبْخٍس dََ��ِهَم   Dُ"ْ٣. "قد ﴿َشَر
�لزَّ�ِهِديَن﴾،  ِمَن  ِفيِه  َ"َكاُنو�   Nٍdَ"َمْعُد
ملا  عنه  ُيحكى  كما  Ãاله   Hكا "لو 
بيع بثمن Åس، بل لبيع مببالغ طائلة 
"القتتل �لنا® على شر�ئه، "ملا َكاُنو� 

ِفيِه ِمَن �لزَّ�ِهِديَن.
ِمْن   Dُْشَتَر�� �لَِّذ[   Pََقا﴿ "قد   .٤
 Hْ'َ َعَسى Dَُمْثَو� َ'ْكِرِمي  ِمْصَر ِالْمَر'َِتِه 
َيْنَفَعَنا َ'ْ" َنتَِّخَذDُ َ"َلًد�﴾، "a يتحد& 
�مكانية   W شّك  بل  قّط،  Ãاله  عن 
 Hْ'َ (َعَسى   :Pفقا نفِعه Cم مستقبال، 

َيْنَفَعَنا). 
�ْلَمِديَنِة  ِفي   Nٌِنْسَو  Pََقا﴿ "قد   .٥
َنْفِسِه  َعْن  َفَتاَها   dُ"ُِتَر� �ْلَعِزيِز   Nُ'َْمَر�
 Pٍَضَال ِفي  لََنَر�َها  �ِنَّا  ُحبًّا  َشَغَفَها  َقْد 
فهو £رd فÀ، "ليس هنالك  ُمِبٍني﴾ 
 a اله، مما يؤكد '�ّنÃ كال) عن ]'
 Pجلما� Gخا� Hيرْيَنه من قبل، فلو كا
ألتت صديقا� �مر'N �لعزيز من كل 
فهو  فضوال؛  لرÍيته  "صو#  حد# 
 N'نظرهّن؛ فكيف المر W (dخا dر£
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هكذ�  َنْفِسِه!  َعْن  َفَتاَها   d"ُِتَر� �لعزيز 
بكل بساطة هو فتاها.  

ْعَن 'َْيِدَيُهنَّ  ا َ�'َْيَنُه َ'ْكَبْرَنُه َ"َقطَّ ٦. ﴿َفَلمَّ
َ"ُقْلَن َحاÄَ ِهللا َما َهَذ� َبَشًر� Hْ�ِ َهَذ� ِ�الَّ 
 Hَْكَبْر'َ �آلية:  تقل   a" َكِرٌمي﴾،  َمَلٌك 
 Dتقو�  Hَك�'  ]' َ'ْكَبْرَنُه..  بل  Ãاله، 
 W قد فّكر Hيكو H' ِعه "�ستحالِة�""
ْمن على هذ�  �لزنا "�القتر�# منه، "تندَّ
باملََلك  "شبَّْهَنه   ،NOإلسا�  Dهذ" �لشّر 
هر "�لعّفة  �لكرمي، "هذ� كناية عن �لطُّ

ال عن �جلماP �حلّسي.
�لَِّذ[  َفَذِلُكنَّ  ﴿َقاَلْت:  "قد   .٧
َنْفِسِه  َعْن  َ��َ"dُْتُه  َ"َلَقْد  ِفيِه  ُلْمُتنَِّني 
�ملال`  هو  هذ�   Hّ'  ]' َفاْسَتْعَصَم﴾.. 
�لذ[ ملُتّن¨ مبما�سة �لزنا معه، 'a ترين 
 N'مر� من  تأكيد  فهذ�  Eلك؟  �ستحالة 
�لعزيز على طها�ته "عّفته "�فضه �لزنا 
 W ملهمة� Nغم *ا"الִדا، "هي �لسيد�
 H' ّنC تثبت H' ملجتمع.. فهي تريد�
�لزنا a �د& �غم *ا"الִדا، "�ل2 لن 
عن  مر�"dته  ت��  '�ا  "ليس  تتوقف، 
نفسه، "�ال ما 'ضافت: " َ"َلَقْد َ��َ"dُْتُه 

َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم". 
 Pََقا Hِْجَن َفَتَيا ٨. "قد ﴿dََخَل َمَعُه �لسِّ
 Pََحُدُهَما �ِنِّي َ'َ��ِني َ'ْعِصُر َخْمًر� َ"َقا'َ
َ�ْ'ِسي   Gََفْو َ'ْحِمُل  َ'َ��ِني  �ِنِّي  �ْآلََخُر 
�ِنَّا  ِبَتْأِ"يِلِه  َنبِّْئَنا  ِمْنُه  ْيُر  �لطَّ َتْأُكُل  ُخْبًز� 
َ̀ ِمَن �ْلُمْحِسِنَني﴾، "a يقوال: �نا  َنَر�

 .Pجلما� Gنر�` خا�
َفَدَخُلو�  ِ�ْخَوNُ ُيوُسَف   Oَ٩. "قد ﴿َجا
"لو   ﴾Hَ"ُمْنِكُر َلُه  َ"ُهْم  َفَعَرَفُهْم  َعَلْيِه 
كاH خا�G �جلماP لعرفوD فو�� مبيزته 

هذD غ6 �ملسبوقة W �لتا�يخ!
ا dََخُلو� َعَلى ُيوُسَف َ�َ"�  ١٠. ﴿َ"َلمَّ
َ̀ َفَال َتْبَتِئْس  �ِلَْيِه َ'َخاDُ َقاPَ �ِنِّي 'ََنا َ'ُخو
 Àمما يع¨ 'نه ح ،﴾Hَِبَما َكاُنو� َيْعَمُلو

شقيقه a يعرفه. 

c��لتو4 qنصو
 W  � يوسف  قصة  تذكر   Nلتو���
 Àح "�لثالثني  �لسابع   iإلصحا�

�إلصحاi �خلمسني، "مما جاO فيه: 
١: "َ"Eََكَر �هللا َ��ِحيَل، َ"َسِمَع َلَها �هللا 
َ"َ"َلَدِ�  ٢٣َفَحِبَلْت  َ�ِحَمَها،  َ"َفَتَح 
َعاِ�[».  �هللا  َنَزَ�  «َقْد  َفَقاَلْت:  �ْبًنا 
َقاِئَلًة:  «ُيوُسَف»  �ْسَمُه  ٢٤َ"dََعِت 
(ِسْفُر  �َخَر»".  �ْبًنا  �لرَّ#ُّ  «َيِزيُدِني 
"ليس   ،(٢٢-٢٤  :  ٣٠ �لتَّْكِويِن 

هنالك '[ كال) عن �جلماa" ،P تُقل: 
بل   ،Gخلا�� يكفي¨ جلماله  �لولد  هذ� 

متّنت �ْبًنا �َخَر. 
٢: "َ"َ'مَّا ِ�ْسَر�ِئيُل َفَأَحبَّ ُيوُسَف َ'ْكَثَر 
ِمْن َساِئِر َبِنيِه َألنَُّه �ْبُن َشْيُخوَخِتِه، َفَصَنَع 
 َّH'َ ا َ�َ'� ِ�ْخَوُتُه ًنا. ٤َفَلمَّ َلُه َقِميًصا ُمَلوَّ
ِ�ْخَوِتِه  َجِميِع  ِمْن  َ'ْكَثَر  َ'َحبَُّه  'ََباُهْم 
 Dُُيَكلُِّمو  Hْ'َ َيْسَتِطيُعو�  َ"َلْم   ،Dَُْبَغُضو'
ِبَسَالٍ)". (ِسْفُر �لتَّْكِويِن ٣٧ : ٣-٤)، 
فسبُب حبِّ يعقو# البنه ليس Ãاله 
�خلا�G، بل "َألنَُّه �ْبُن َشْيُخوَخِتِه"، "لو 
كاÃ Hاله خا�قا لكاH هو سبب �حلّب 
 ،Pشّك، فمن ال �ّب �جلما åd' بال

خصوصا �H كاH خا�قا؟! 
ما   Pجلما�  Gَخا� يوسف   Hكا "لو 
 � �ل2 'طالت جدًّ  Nلتو��� 'غفلت Eلك 
 Nلتو��� نصو�  تتبعنا  "لو  قصته،   W
 Pقصة �جلما Hّ' لتيقّنا منها ببساطة Dهذ
�حلّسي ال 'سا® Cا �لبتة. "ليس هنالك 
�لتو��N هذ�   Pإلغفا Pسبب معقو ]'

لو كانت رؤية يوسـف أذهلت النساء جملرد �اله 
 Y ُيذهل الذين وجـدوه � البئر، وملاذا Y فلمـاذا
ُيذهل العزيز وامرأته حني اش ياه، وملاذا Y يقتتل 
الناس على شـرائه، وملاذا كانوا فيه من الزاهدين؟ 
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�جلماHْ� P كاH له '[ 'سا®.

 kجلما� حكاية   CAجا �ين  من 
�خلاt4؟ 

خاطئ  تفس6  من  �ال  Eلك  يأِ�   a
بعض   W الحقا  فدخل  قر�نية،  آلية 
�لتفس6  كتب  به  "�متأل�  �ملر"يا�، 
"كتب �حلكايا�. 'ما �آلية فهي قوله 
ْعَن  َ"َقطَّ َ'ْكَبْرَنُه  َ�'َْيَنُه  ا  ﴿َفَلمَّ  Mتعا
َبَشًر�  َهَذ�  َما  هللا   Äََحا َ"ُقْلَن  'َْيِدَيُهنَّ 
Hْ�ِ َهَذ� ِ�الَّ َمَلٌك َكِرميٌ﴾، فظّن �لبعض 
يوسف   PماÝ فوجئن  قد   Oلنسا�  Hّ'
 Pلذهو� Nعن 'يديهّن من شد � فقطَّ

"�ملفاجأN من هذ� �جلماP �حلّسي.
�لتفس6 خاطئ جد�، فلو  بيد 'H هذ� 
كاH ֲדذ� �جلماP جلاDO �لنا® من كل 
 "' "الdته،  منذ  فضوال  لرÍيته   Hمكا
�لنا® على  منذ "صوله مصر "القتتل 
 W عليه H"شر�ئه، '" الحتفظ به �لعاثر
�لبئر "�فضو� بيعه، بل ما تركه �لعزيز 
"ملا  'نه  "�حلّق  "حدØا،  g"جته  مع 
�'ينه '�dكن من مالمح "جهه �لكرمي 
 Hنه ليس من صنف �لبشر �لذين يأتو'
�لفو�حش. "�عترفن بعظمته "طها�ته، 
 Õته من �لتو�Oطأ ظنهن فيه، "ب��Å"

.N'إل¡ مع �ملر� W
 ﴾ 'َْيِدَيُهنَّ ْعَن  ﴿َ"َقطَّ  Mتعا قوله  "'ما 
 H'  :P"أل� بطريقني.   D6تفس فيمكن 

ما �'ينه من عظيم نبله "شرفه "بر�Oته 
 Nمشاهد W َبَهَرهن لد�جة '�ن ��مكن
جرحن  بعضهن   H�  Àح �ملحّيا  هذ� 

'يديهن بالسكاكني.
 N6حل� Nهذ� تعب6 عن شد H' :لثا�"
"�لدهشة مبع© '�ن قمن بعّض 'ناملهن 
من �"عة �ملشهد "قلن: كيف خطر لنا 
 H' هذ� �ملََلك �لكرمي ميكن H' نظن H'
�ألنامل  "عض  �لفاحشة.  من  يقتر# 
يدPّ كذلك على �لند). "قد جاO هنا 
§سب  ('نامل)   Pبد ('يد[)  بكلمة 
�لبعض".   Hمكا �لكل  Eكر   W  Ndلعا�

(�لتفس6 �لكب6)
 Oهلت �لنساE' ية يوسفÍ� لو كانت
�لذين  ُيذهل   a  �Eفلما Ãاله   dملجر
"جد"W D �لبئر، "ملاa �E ُيذهل �لعزيز 
يقتتل   a  �Eملا"  ،Dشتريا� "�مر'ته حني 
�لنا® على شر�ئه، "ملا�E كانو� فيه من 

�لز�هدين؟ 
"جوdها  تفر�   � جدًّ  Nملميز� �Pصفة 
W كل حد& يرتبط بصاحبها، فنر� 

 Pجلما� (gعش، "تال�d" لدموية� (gتال
 (gتال" فالنة،   aلعا�  PاÃ "ملكة 
عبد  "�ل�فيسو�  "�أل»دية   Oلفيزيا�
 (gليس هنالك '[ تال �Eلسال)؛ فلما�
"بني  �ألسطو�[   Pجلما� هذ�  بني 
يوسف �، سو� W حاdثة حتتمل 

'كثر من مع© "ُفهمت خطًأ؟ 
(َقاَلْت:  �لعزيز   N'مر�  H�  Pيقا "قد 
معر�   W ِفيِه)  ُلْمُتنَِّني  �لَِّذ[  َفَذِلُكنَّ 
ت�ير مر�"dִדا �ياD عن نفسه "�لتما® 
 Hيلومو ال  �لنا®   :Pفأقو Cا!  �لعذ� 
 �E� "يعذ�"�ا  بقبيح،  gنت   �E�  N'ملر�
 PاÃ عن Pنت بوسيم! بل ال ُيسأg
قالت  �منا  �لزنا.  حالة   W قّط  �لرجل 
Eلك لتؤكد 'H �لزنا a �د&، �غم 
�لتبّجح  *ا"الִדا، "هي ال Âشى من 
�لوقت   W لكنها  مبحا"الִדا،  'مامهّن 
 H' تريد  بر�Oִדا..  �ثبا�  تريد  نفسه 
حتكي Cّن مغامر�ִדا "بر�Oִדا معا. تريد 
 Dهذ" §جر.  عصفو�ين  تضر#   H'
�لنسوN صديقاִדا �ملقرَّبا�، "مثل هذ� 

واحلـّق أنـه "ملـا رأينـه أدركن مـن مالمـح وجهه 
الكـرمي أنه ليـس من صنـف البشـر الذيـن يأتون 
الفواحـش. واع فـن بعظمتـه وطهارتـه، و¢طأ 
ظنهن فيـه، وب¥اءته من التـورط � اإل� مع املرأة.
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�لكال) �ُد& بني �لصديقا�.
ّ¡ �Hّ �لشخص �لباهر �جلماP قد ينظر 
 ،]dلعا�  Pجلما� لذ"[   eباستخفا
Fوهم،  جاEبية  بأ[  يشعر  ال  "قد 
 ،Gخلا�� Pيوسف ֲדذ� �جلما Hكا �Eفإ
سنًّا  منه  'ك�  متز"جة   Nٌ'مر� "��"dته 
بكث6، "هو W مقتبل �لعمر، فامتناعه 
'ما  عظيما.  عمال  ليس  ֲדا  �لزنا  عن 
بينما  مميز،  فقÃ" �6اله غ6   Hكا H�
عن  �متناعه   Hفإ �جلميلة  هي  كانت 
عليه  ينطبق  "هنا  عظيم،  عمل  �لزنا 
منصب   ��E  N'مر� "dعته  �حلديث: 
 ��E  N'مر� dعته  "ليس   ،"PاÃ"

منصب "كاH هو Ãيال.
'ما �حلديث �لذ[ يذكر ÃاP يوسف 
حديث   Gسيا  W  d�" فقد   �
�هللا   Pبرسو ُعِرَ   حيث  �ملعر� ، 
َفاْسَتْفَتَح ِجْبِريُل  �لثَّالَِثِة   Oَِما ��َِلى �لسَّ
َ"َمْن  ِقيَل  ِجْبِريُل   Pََقا 'َْنَت  َمْن  َفِقيَل 
ُبِعَث  َ"َقْد  ِقيَل   � ٌد  ُمَحمَّ  Pََقا َمَعَك 
 �Eََفِإ لََنا  َفُفِتَح  �ِلَْيِه  ُبِعَث  َقْد   Pََقا �ِلَْيِه 
 �Eَ�ِ َ"َسلََّم  َعَلْيِه  �هللاَُّ  َصلَّى  ِبُيوُسَف  'ََنا 
َب  َفَرحَّ �ْلُحْسِن  َشْطَر  ُ'ْعِطَي  َقْد  ُهَو 
"لكن  (مسلم)،  ِبَخْيٍر".  ِلي  َ"dََعا 
'خر�،  �"�يا�  Âالفها  �لر"�ية   Dهذ
ففي صحيح �لبخا�[ "Eََكَر 'َنَُّه َ"َجَد 
َ"ُموَسى  َ"dْ�ِِ�يَس   (َdَ� َمَو�ِ�  �لسَّ ِفي 
َ"ِعيَسى َ"�ِْبَر�ِهيَم َصَلَو�ُ� �هللاَِّ َعَلْيِهْم". 

 � يوسف  ُيذكر   a" (�لبخا�[)، 
قّط W �"�ية �لبخا�[ هذW" .D �"�ية 
'خر� W �لبخا�[ Eُكر �ألنبياO �لتالية 
 ،æ�" عيسى   ،(d� ترتيبا:  '{اÍهم 
موسى،   ،H"ها� ��dيس،  يوسف، 
�لر"�ية   Dهذ  W ُيذكر   a" �بر�هيم. 

شيO عن ÃاP يوسف. 
فإما 'H يكوÃ HاPُ يوسف W �"�ية 
'حد  من  "َ"ْهم  خْلٍط   dَر£ "مسلم" 
�لر"�N بفعل فهمه �خلاطئ لآلية �لكرمية، 
 NُOنه يتعّلق باُحلسن �لر"حا، ف��' "'
'Eهل  قد  "عفاُفه   Dطْهُر" يوسف 
�لشديد  �لند)   M� ֲדّن   �dّ'"  Oلنسا�

على �ִדامهّن. 

�ملفسرين  Cحكايا
كث6  البن   Oألنبيا� قصص   W  Oجا
عند �ير�d �"�ية: "ُ'ْعِطَي ُيوُسُف َعَلْيِه 
 Pَالُ) َشْطَر �ْلُحْسِن": "قا َالN َ"�لسَّ �لصَّ
'نه   Dمعنا �ألئمة،  من   D6غ" �لسهيلي 
 (d� حسن  من  �لنصف  على   Hكا

 ،Dبيد  (d� خلق   Mهللا تعا� Hأل  .�
غاية   W  Hفكا �"حه،  من  فيه  "نفخ 
يدخل  "Cذ�  �لبشر[،  �حلسن  �ايا� 
'هل �جلنَّة �جلنَّة على طوd� P) "حسنه، 
"يوسف كاH على �لنصف من حسن 

�a" ،(d يكن بينهما 'حسن منهما..
 Hكا"  :dمسعو �بن   Pقا
 �E�  Hكا"  ،Gل�� "جُه يوسف مثل 
 Pقا" "جهه.  ى  غطَّ حلاجة   N'مر� 'تته 
 Dلغالب م�قع-، لئال ير�� W Hكا :D6غ

�لنا®. (تفس6 �بن كث6)
Cا  �ألفها) ال عالقة   Dهذ H' ""�ضح 
 Õتتعا�� مع �لنقا" ،Mبكتا# �هللا تعا
"مع   Nلتو��� "مع  �لسابقة،   Nلعشر�

�لعقل.  
 ،çليس لفتح موضو� فا� Pهذ� �ملقا
 Gإلطال" �لفا�غة،  �ملو�ضيع  لسّد  بل 
�يا�   Oا}  W �ّلق   H' للعقل   Hلعنا�
َضْبِع  ِمن   eٍخو  Hَ"d �لكرمي   Hلقر��
كانت  مهما  �لسنِد  �لعدميِة  �حلكاياِ� 

 .N6شه

إمنـا قالت ذلك لتؤكـد أن الزنـا Y �دث، رغم 
§اوالتهـا، وهي ال ¦شـى من التبّجـح أمامهّن 
مبحاوالتهـا، لكنهـا � الوقت نفسـه تريـد إثبات 
براءتها.. تريد أن حتكي Qّن مغامراتها وبراءتها معا. 




