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  كمال السيد



  بسم ا الرمحن الرحيم
 

 كلمة الناشر

يسر مؤسسة أنصاريان أن تقدم اىل اجليل اإلسالمي هذه السلسلة 
  .القصصية عن حياة األنبياء عليهم السالم 

قصص األنبياء الذين بعثهم اهللا . . . ة اا قصص عن رسل اهللا اىل اإلنساني
ليعلّموا اإلنسان كيف حييا وكيف يعيش وكيف ميوت فهم قدوة اإلنسانية ، 

  .والشموع اليت أضاءت طريق البشرية 

ولوال أولئك النخبة من البشر ، ما صنعت اإلنسانية حضاراا عرب 
   .الزمن

رائها يف وقت جدير بالذكر ان مؤسسة أنصاريان سبق وأن قدمت إىل ق
  :سابق سلسلة 

  .مع املعصومني 

  .مع الصحابة والتابعني 

  .الطريق إىل كربالء 

  .وهي تعاهد اجليل املسلم على االستمرار يف هذا الطريق بإذن اهللا 

   
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 
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راهيم من العمر مئة عام ، و كان عمر زوجته سارة بلغ سيدنا اب
  .هو شيخ طاعن يف السن ، و هي إمرأة عجوز . . تسعني سنة 

  .ليس عندمها اطفال و ال أوالد 
فامساعيل ابنه عمره أربعة عشر سنة و هو يف مكّة ، و كان ابراهيم 

  .يزوره بني عام و آخر 
كرون الضيوف تذ. . تذكرون يا أعزاءنا يف قصة سيدنا لوط 

الثالثة الذين جاءوا النقاذ لوط من تلك القرية الفاسدة اليت كانت تعمل 
  . .املنكر 

لقد حزن سيدنا . . و تذكرون ام مروا أوالً بسيدنا ابراهيم 
ابراهيم من أجل قوم لوط و ما ينتظرهم من املصري األسود بسبب 

  . .أعماهلم 
. . براهيم بشره بولد من سارة اهللا ربنا و حىت يدخل الفرح يف قلب ا

و سيكون من إسحاق ولد  .  سيكون نبياً من االنبياء. . ولد امسه اسحاق 
  .هو اآلخر سيكون نبياً له شأن 

  :قالت . . سارة مسعت البشرى فشعرت بالدهشة 
  !ـ كيف ألد و أنا عجوز و هذا بعلي شيخاً إنّ هذا لشيء عجيب ؟

  :املالئكة قالت 



  . .ان اهللا قادر على كل شيء . . من أمر اهللا ـ ال تعجيب 
  . .وهكذا حدثت املعجزة 

املرأة العجوز اليت بلغت التسعني من العمر تنجب صبياً هو اسحاق 
  . .كان انساناً كرمياً . . النيب 

سيدنا ابراهيم ابتهج مبولده الن يف ساللته أنبياء كثريون حيملون 
   .رسالة التوحيد و النور للناس مجيعاً

محل رسالة اهللا و كان . . فنشأ اسحاق و محل مرياث ابراهيم 
  . .أميناً يف تبليغها مثل كل االنبياء 

  .وحتققت بشارة املالئكة فقد رزق اُهللا اسحاق صبياً هو يعقوب 
أصبح يعقوب نبياً ، فحمل . . اهللا سبحانه بارك يف آل ابراهيم 

  .األمانة و ض حبمل الرسالة 
مشعون ، الوي ، : ا يعقوب فرزقه اهللا عشرة بنني وتزوج سيدن

  .راوبني ، يهوذا ، يساكر ، زوبولون ، دان ، نفتاىل ، جادو ، أشري 
مث تزوج سيدنا يعقوب من راحيل ابنة خاله فولد يوسف مث شقيقه 

  .بنامني 
  . .و هكذا اصبح لسيدنا يعقوب اثنا عشر ولداً 



  



تلك األرض الطيبة املليئة . . عاش آل ابراهيم يف أرض فلسطني 
  .باملروج اخلضراء و املراعي و أشجار الزيتون 

كان سيدنا يعقوب كأبيه اسحاق و جده ابراهيم خليل الرمحن 
  . .كرمياً يساعد الفقراء و يكرم الضيوف و الغرباء 

هلذا كان سيدنا يعقوب يذبح يف كل يوم كبشاً فيطعم من حلمه 
  .نه الفقراء و يأكل هو و عياله م

وكان هناك رجل صاحل امسه دميال ، دميال كان رجالً فقرياً و 
مل يكن عنده طعام الفطاره كان ينتظر أن . . كان ذلك اليوم صائماً 

  . .يبعث يعقوب إليه بالطعام 
سيدنا يعقوب كعادته ذبح كبشاً و وزع حلمه على الفقراء و 

  .تعشى هو و عياله منه ، و باتوا ليلتهم تلك شباعاً 
  .اما الرجل الفقري دميال فقد نام جائعا و نوى الصوم يف الغد 

كان دميال ذلك اليوم صائما و ضاعف أمل اجلوع أنه مل جيد شيئاً 
  . .حتمل آالم اجلوع و نام . . نام جائعاً . . يفطر به يف العشاء 

  :الرؤيا 
و يف تلك الليلة بدأت حوادث القصة املثرية اليت وقعت قبل آالف 

  .نني الس



فىت مجيل يشع النور . . كان يوسف قد بلغ من العمر تسع سنني 
  . .من عينيه ، قلبه مفعم بالطهر 

  .يف عينيه اليت تشعان صفاًء . . كان مجاله يتألأل يف وجهه 
  .من أجل هذا أحبه أبوه كما مل حيب أحداً غريه 

  . . من بعده سيدنا يعقوب كان يتوسم فيه النبوة ربما خيتاره اهللا نبياً
كان يوسف مجيالً ليس يف وجهه فقط بل يف روحه و اخالقه و 

  .صفاته 
عندما يراه املرء يشعر أنه أمام مالك هبط من السماء هلذا كان 

  . .حمبوباً من اجلميع 
كان يوسف طاهراً طهر . . وكان أعظمهم حباً له أبوه يعقوب 

ماء و كان وجهه قطرات الندى ، و كانت عيناه صافيتني صفاء الس
  .يتألق كالنجوم 

يف البداية حسدوه مث . . من أجل هذا حسده اخوته العشرة 
و بعدها كانوا يتمنون له املوت ، و ربما خطّطوا . . حقدوا عليه 
  .للتخلص منه 

يف تلك الليلة أغمض يوسف عينيه و هو غافل عما حيوك اخوته 
  .من دسائس و مؤامرات 



رأى أحد عشر كوكباً و رأى . . اً ورأى يوسف حلماً عجيب
  . .رأى اجلميع يسجدون له . . الشمس و القمر 

شعر يوسف أنّ تلك الكواكب . . كان مشهدا رائعاً يبهر الناظر 
و أن الشمس و القمر هلا شعور و ادراك و أا جاءت بارادا لتسجد 

  !!له و ختضع عند قدميه 
ن تلك األجرام و أحس أ. . تعجب يوسف . . أمر عجيب 

  . متجده   السماوية املنرية تبتسم له و
. . و استيقظ يوسف . . و هزت وجدانه . . أضاءت الرؤيا قلبه 

  . .و ما تزال الرؤيا يمن على مشاعره و أحاسيسه 
و كانت صور . . كانت الرؤيا متأل قبله و صدره و كيانه 
  .ل ماثلة أمامه الكواكب و الشمس و القمر تتراءى له لكأا ماتزا

هزت الرؤيا وجدانه ألنه ال يعرف تفسريها حار يف تعبريها هلذا 
  :جاء اىل أبيه و قال 

يا أَبِت ِإني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا والشمس والْقَمر رأَيتهم { ـ 
 اِجِدينِلي س{.  

تلك شعرت ان . . يا أيب رأيتهم اجتمعوا مجيعاً مث سجدوا 
شعرت اا تبتسم يل ، مث سجدت . . الكواكب كانت تدرك ما تفعل 



  .أمامي خبضوع 
ادرك أن . . أصغى سيدنا يعقوب باهتمام اىل رؤيا يوسف 

  . .شأن عظيم . . ليوسف شأن يف املستقبل 
  :قال البنه باشفاق 

ك كَيدا ِإنَّ يا بني الَ تقْصص رؤياك علَى ِإخوِتك فَيِكيدواْ لَ{ ـ 
 ِبنيم وداِن عطَانَ ِلِإلنسيالش{.  

الم سوف . . يابين ال خترب إخوتك ذه الرؤية العجيبة 
  . .حيسدونك و قد يوسوس الشيطان يف انفسهم 

و سوف . . ان اهللا سبحنه يا يوسف سوف خيتارك البالغ رسالته 
اهللا يا ولدي كما بارك سيباركك . . يعلمك تعبري الرؤى و األحاديث 

  .ابراهيم و إسحاق و كما بارك آل يعقوب . . آباءك من قبل 
  

  املؤامرة 
و ازداد حقدهم على . . تضاعف احلسد يف نفوس اإلخوة العشرة 

أو لعلّهم رأوا حب ابيهم يزداد أكثر ! رمبا مسعوا بالرؤيا . . يوسف 
  . . .فأكثر 





ي لرعي املاشية ، و كانوا كانوا يذهبون كلّ يوم إىل البواد
  كيف يتخلصون من يوسف ؟: يفكرون يف شيء واحد فقط هو 

  !و لكن كيف ؟. . الشيطان وسوس يف نفوسهم فكّروا يف قتله 
نأخذه معنا إىل املراتع مث : الشيطان وسوس يف صدورهم قالوا 

  !نتخلّص منه 
  .وهكذا كانت املؤامرة 

يبتسمون له و حيببون  . . مرت أيام و هم يتظاهرون حبب يوسف
  .له الذهاب معهم اىل الفالة ، يلعب يف تلك املروج اجليملة 

  .كان يوسف بريئاً طيباً و كان طاهراً طهر قميصه األبيض اجلميل 
هلذا صدقهم صدق حبهم الكاذب و أحب الذهاب معهم اىل 

   .البادية تلك األرض الواسعة و اآلفاق اجلميلة و املروج اخلضراء
ولكن سيدنا يعقوب كان خياف على ولده الغدر كان ال يسمح له 

  .بالذهاب 
ابتسموا ليوسف قالوا . . ذات مساء جاء األخوة العشرة من الفالة 

  :له 
لقد . . ما أمجل تلك الفلوات ! ما أمجل تلك املراتع و املروج 

  استمتعنا كثرياً و لعبنا كثرياً ملاذا ال تأيت معنا يا يوسف ؟



سف كان حيب الذهاب ، و لكنه أيضاً كان يطيع أباه و هو ال يو
  .يفعل شيئاً دون أذنه 

  :أُخوة يوسف العشرة قالوا 
  . .سوف نتحدث مع والدنا ليسمح لك بالذهاب معنا 

  .و فرح يوسف 
جلس اجلميع حول مأدبة العشاء ، و تناولوا طعامهم بصمت ، و 

  .ت ذات معىن كان األخوة العشرة وحدهم يتبادلون نظرا
  .كانوا قد نسجوا مؤامرة دنيئة كما تنسج العنكبوت بيتها املخيف 

  :يف البداية ابتسموا و تظاهروا حبب يوسف و قالوا ألبيهم 
  .}يا أَبانا ما لَك الَ تأْمنا علَى يوسف وِإنا لَه لَناِصحونَ { ـ 

  .حنبه كثرياً . . حنن حنب يوسف يا أبانا 
  .} أَرِسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وِإنا لَه لَحاِفظُونَ { 

. . يا أبانا دعه ينطلق معنا يف الغد إىل املراتع ليلعب و يلهو 
  .سنحافظ عليه و نرده ساملاً 

كان يعقوب ال يرغب بذهاب يوسف مع أخوته ام حيسدونه و 
  .قد خيدعهم الشيطان فيغدروا به 

  :ا قال هلم حبزن هلذ



ِإني لَيحزنِني أَن تذْهبواْ ِبِه وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم { ـ 
  .}عنه غَاِفلُونَ 

انه ما يزال صغرياً و قد تغفلوا عنه . . يا أوالدي أنا أُحب يوسف 
  .و الذئاب كثرية فيفترسه ذئب 

  :قال أبناؤه العشرة 
سنحافظ عليه كالرجال ! يان فكيف يأكله الذئب ؟ـ حنن عشرة فت

  .}لَِئن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ ِإنا ِإذًا لَّخاِسرونَ { االقوياء ، و 
و أقسم األخوة العشرة على أن حيافظوا على يوسف حىت يردوه 

  .ساملاً 
 و مل يقل شيئاً و أدرك اجلميع انه) عليه السالم ( سكت يعقوب 
  .قد رضي بقضاء اهللا 

  

  الذئاب البشرية 
طلع الفجر و استعد االخوة العشرة لالنطالق اىل البوادي البعيدة 

  .حيث املروج اخلضراء و الفلوات و النسائم الطيبة 
  .و جاء يوسف مبتهجاً بذهابه معهم 





كان يوسف مثل مالك . كانوا يبتسمون له فتضاعف حبه هلم 
  .سوى احملبة و الرمحة و الطيبة ليس يف قلبه الطاهر 

  .و هكذا انطلق اجلميع يسوقون املاشية 
وعندما أمعنوا يف الفالة و غابت عن العيون مضارب اخليام غابت 

  .ذابت كما يذوب امللح يف املياه . . تلك االبتسامات الكاذبة 
  :جاء يهوذا و صفع يوسف بشدة و صاح به 

  !ـ اسرع يابن راحيل 
تصور انه . . نظر إىل أخيه بدهشة . . ذه العمل تعجب يوسف هل

و لكن ال إنّ عينيه تربقان بالشر ، و قد ظهرت أسنانه . . ميزح معه 
  . .مثل أنياب ذئب متوحش 

فوجئ بركلة من . . و أسرع يف مشيه . . شعر يوسف باخلوف 
  .سقط على وجهه و نظر أىل من ركله كان مشعون !! أخ آخر 

  !:قال يوسف بأمل 
  .أنا ابن يعقوب . . ـ ملاذا يا مشعون ؟ أنا أخوك 

  :صاح راوبني 
  . .ـ اسكت ال تتفوه أبداً أنت ابن راحيل 

  :بكى يوسف خنقته العربة قال هلم 



  .انا يوسف . . ـ انا أخوكم 
  :حتلّقوا حوله مجيعاً و صاحوا 

  .عدونا الذي استحوذ على قلب يعقوب . . ـ بل أنت عدونا 
يون بالشر و استلّ أحدهم خنجره ليقتله ركض يوسف برقت الع

  . . .ال يدري أين يذهب 
نزف من . . االوا عليه بالضرب . . ركضوا وراءه و امسكوا به 

  .أنفه الدم 
  . .تبادل االخوة العشرة النظرات 

  :قال أحدهم 
  .هذه فرصتنا للتخلّص منه . . ـ ماذا تنتظرون 

  :اعي قال آخر بصوت يشبه فحيح االف
و هناك تفترسه الذئاب و . . ـ لنأخذه اىل مكان بعيد و نرميه 

  .ترحينا منه 
  :اعترض بعضهم قائالً 

  .ـ و ربما استطاع العودة فيفضحنا أمام أبينا 
  :قال مشعون 



هناك بئر عميقة . . نذهب به اىل طريق القوافل . . ـ اصغوا ايلّ 
وت فيها أو تنتشله القوافل و فاما أن مي. . نلقيه يف البئر . . الغور 

  .تأخذه بعيداً سوف يباع و يشترى مثل كل العبيد 
اصغى اجلميع باهتمام اىل خطة مشعون ، و برقت العيون بتلك 

  .املؤامرة الدنيئة 
حتول األخوة اىل ذئاب ال تعرف غري الغدر ، و ظلّ يوسف ينظر 

اا . . ال ال . . و لكن . . تصور يف حلم خميف . . اىل أخوته بدهشة 
  .ان اخوته يتآمرون عليه منذ وقت طويل . . احلقيقة 

جاءوا به اىل هذه الصحراء . . و أخرياً متكّنوا من حتقيق هدفهم 
  !!و حىت ال يعرف أحد ماذا فعلوا بيوسف . . حىت ال يشاهدهم أحد 

أال يدري إخوته . . تساءل يف نفسه . . نظر يوسف اىل السماء 
  !قبهم مجيعاً و يعرف حىت أسرارهم ؟ان اهللا يرا

  :مسعهم يقولون 
  !ـ سوف نتوب من فعلتنا و نصبح قوماً صاحلني 

  :يف أعماق البئر 
  . .يوسف حىت تلك اللحظة مل يصدق ما يفعله أخوته به 



ولكن عندما وجد نفسه على حافّة البئر ادرك ان الشيطان قد متكّن 
  .ية ال رمحة يف قلوا من أخوته ، و قد حتولوا اىل ذئاب بشر

  . .قميصه األبيض اجلميل . . جردوه من قميصه الذي أهداه ابوه اليه 
  :كان يوسف يهتف م 

أنا . . أريد أن أعود اىل أيب و أمي و خيميت . . ـ أنا أخوكم 
احقاً تلقوين يف هذا البئر . . أحبكم يا أخويت ملاذا تفعلون يب هكذا 

  !يهودا ؟. . وبني را.. مشعون . . املظلم 
و لكن ال أحد يف قلبه رمحة . . راح يوسف يناديهم بامسائهم 

  . .ألخيه 
اندفع بعضهم و راح يركله بقوة و أخرياً ضعفت مقاومته و مل 

  . .يستطع أن يتشبث حبافة البئر فهوى اىل األعماق املظلمة 
اهلواء داخل البئر كان رطباً و الفضاء كان مظلماً و كان يوسف 

  .كان ينظر السماء الزرقاء الصافية . . نظر اىل فوهة البئر ي
: شعر يوسف ان قلبه ميتأل بالنور و أن مالكاً حيدثه دوء يقول له 

لسوف خترج من هذه البئر و سوف خترب اخوتك . . اصرب يا يوسف 
  . .هؤالء مبا فعلوا بك 



قاً لقد كان مؤمناً باهللا و كان واث. . غادر اخلوف قلب يوسف 
هلذا صرب يوسف و كان ينتظر ما جيري . . بان ما حصل هو امتحان له 

  .دوء 
يوسف هو اآلن يف البئر جالس فوق . . الصمت يغمر املكان 

  . .الصخرة اليت ينبع من حتتها املاء 
ادرك ان . . كان ينظر السماء و شيئاً فشيئاً تالشت الزرقة 

و . . فبكى من أجل ابيه . . الشمس قد غابت و أن إخوته سيعودون 
  . . .نام يوسف 

  

  طويل احلزن ال
غابت الشمس و ما يزال اإلخوة العشرة يفكرون بعذر مقبول 

  . .يقدمونه اىل أبيهم 
فنقول له ذهبنا نتسابق و . . قال أحدهم ان األرض مليئة بالذئاب 

مث نعطيه قميص . . تركنا امتعتنا عند يوسف فجاء الذئب و افترسه 
  .بعد أن نلطخه بالدم يوسف 

و حىت ال يشك م . . يف ذلك اليوم اجنبت نعجة محالً صغرياً 



و لطخوا قميص . . أبوهم ذخبوا احلمل الصغري أمام أمه دون رمحة 
  . .يوسف بدمه 

  . .وهكذا عادوا اىل أبيهم 
اختاروا العودة يف الظالم حىت ال . . كان الظالم قد غمر االرض 

  . الكذب يف وجوههم يرى يعقوب عالمات
كان سيدنا يعقوب واقفاً ييتظر عودة أبنائه من بعيد مسع أصوات 

  . .املاشية ومسع صوت بكاء 
ولكن يوسف مل يكن معهم جاءوا . . وشيئا فشيئاً الح له أبناؤه 

  . .مجيعهم إالّ يوسف 
  . .يبكون بال دموع . . رآهم يبكون بصوت عال 

  :سأل يعقوب 
  ؟ـ أين أخوكم يوسف 

و قدم مشعون قميص يوسف املطلخ بدماء . . أزداد بكاؤهم 
  :املؤامرة الدنيئة ، قال ألبيه 

فجاء ذئب و . . ـ ذهبنا نتسابق و تركنا أمتعتنا لدى يوسف 
يا أبانا لقد أكل الذئب . . وجدنا قميصه الدامي . . افترس يوسف 

  .يوسف يف غفلة منا 





 ليس فيه شق واحد ، أدرك ، فنظر يعقوب اىل القميص كان ساملاً
  . .يعقوب ام يكذبون عليه 

  :قال و هو يبكي 
أكل حبييب يوسف و مل يشق له . . ـ ما أرأف ذلك الذئب 

  !!قميصاً 
قالوا يف أنفسهم ما أغبانا كيف . . تبادل االخوة العشرة النظرات 

  .غفلنا عن هذا األمر لو أننا مزقنا القميص لصدقنا أبونا 
  : بدل أن يعترفوا جبرميتهم قالوا ولكنهم و

لقد أكل . مع اننا ال نكذب أبداً . . ـ أنت ال تصدقنا يا أبانا 
  !الذئب يوسف ، و هذا قميصه الدامي 

  :بكى يعقوب مهلت عيناه بالدموع و قال 
بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جِميلٌ واللّه الْمستعانُ علَى { 

  .}ما تِصفُونَ 
قال يعقوب سأصرب سأحتمل و أنا اعرف أنَّّ نفوسكم قد وسوست 

  .لكم 
يف تلك الليلة مل ينم سيدنا يعقوب كان يفكر يف شيء واحد فقط 

ولده الطيب املبار ؟ و منذ تلك الليلة . . اين يوسف ابنه الطاهر : هو 



  .بدأ حزن يعقوب الطويل 
  :لؤلؤة يف البئر 

. .  مل يترك يوسف وحيداً ، هو مع كل الناس الطييبني اهللا سبحانه
كان يوسف حزيناً و لكن كان صابراً يعرف إن ما حدث هو امتحان 

  .هلذا كان ينظر اىل السماء و يتمتم بكلمات احلمد . . له 
رأى يوسف يف عامل الرؤيا أحد عشر كوكباً و رأى الشمس و 

رآهم يبتسمون له . . أل نوراً القمر رآهم يهبطون اىل داخل البئر ، فامت
  . .و يسجدون احتراماً و اجالالً 

. . و تطلّع اىل السماء الزرقاء . . واستيقظ يوسف من غفوته 
  .فدمعت عيناه من أجل أبيه . . رأى سرباً من الطيور البيضاء املهاجرة 

مثل لؤلؤة يف أعماق . . مرت ثالثة ايام و يوسف يف داخل البئر 
ثل لؤلؤة يف أعماق الظلمة ال أحد يعرف إنّ يف هذه البئر م. . البحر 

. . اا روح يوسف ذلك الفىت الطاهر اجلميل . . لؤلؤة ما خلق اهللا منها 
  .ال أحد يعرف ذلك إالّ اهللا سبحانه 

. . كان يكتفي بشرب املاء . . ثالثة أيام و يوسف ال يأكل شيئاً 
  . فتحمل آالم اجلوع بصرب . .يوسف تعود الصوم كان يصوم مع أبيه 



مثل اجنحة الطري . . من أجل هذا كانت روحه شفافة طاهرة 
  .البيضاء املهاجرة 

  

  القافلة 
مرت ثالثة أيام على يوسف و هو يف البئر مل يسمع خالهلا سوى 

  .عواء الذئاب و هي جتوب الفالة 
. . ة أرهف مسعه جيداً نعم اا قافلة جتاري! وفجأة مسع أصوات غريبة 

  .عرف ذلك من وقع خطى اجلمال و أصوات الرجال 
ليستقي " الوارد " و أرسل التجار . . توقفت القافلة قريباً من البئر 

  . .من البئر 
. . ألقى الرجل دلوه اىل اعماق البئر كان يوسف ينتظر هذه اللحظة 

كان احلبل هو حبل جناته و خالصه من البئر ، تدفق نبع من الفرح يف 
  .ان اهللا ال ينسى عباده فانقذه من هذه البئر املظلمة ! ه قلب

مثل قمر . . مثل لؤلؤة خترج من صدفة خرج يوسف من البئر 
  . .يشق طريقه وسط الظالم سطع وجه يوسف و أضاء املكان 

  :صاح . . مل خيف من املفاجأة " الوارد " حىت 



  . .يا للفرحة . . يا بشرى هذا غالم 
ا أن يوسف عبداً من العبيد اآلبقني فر فسقط يف جتار القافلة ظنو

  . .هذه البئر 
جعلوه ضمن البضائع . . هلذا مل يسألوه عن قبيلته و أصله و قصته 

  .اليت سيبيعوا يف مصر 
  :مصر 

و بعد اثين عشر يوماً وصلت . . استأنفت القافلة طريقها اىل مصر 
  .مصراً ، و هناك بدأ فصل جديد من قصة يوسف 

يوسف هو اآلن يف مصر حيث خيترق ر النيل تلك األرض و 
  .يهبها اخلصب 

. . يوسف ما يزال حىت اآلن صغرياً ألقت به املقادير يف تلك األرض 
  .أصبح بضاعة يريد التجار بيعها يف مصر 

حبب اهللا . . و لكن قلبه ملئ باحلب . . يوسف تعلم الصمت 
  .سبحانه الذي أحسن اليه 

خافوا إذا ما تكلم و قال انه ليس . . ا من سكوته التجار خافو
  .عبداً هلم هلذا أرادو بيعه و لو مببلغ زهيد 



رأى يوسف نفسه يف أرض جديدة ، ارض مل يرها من قبل ، رأى ر 
. . و رأى فيه الزوارق تنساب فوق مياهه النيلية . . النيل القادم من اجلنوب 

  .ء لري حقوهلم و مزارعهم و رأى الفالحني ينقلون املياه بالدال
عرضت القافلة بضائعها من خشب و فضة ، و عرضت أيضاً 

  . .يوسف ، كان هم التجار بيعه حىت لو بثمن زهيد 
يف ذلك اليوم جاء العزيز و هو املسؤول األعلى عن أمن مصر ، و 

  . .تفقد بنفسه القافلة 
تجار و رجال احلرس حيفون بالعزيز و هو يستعرض البضائع و ال

  . .تساءل عن ذلك الفىت البهي الوجه . . وقعت عيناه على يوسف 
  . .قالوا له انه غالم للبيع 
  .نبيعة بعشرين درمهاً فقط : تساءل عن مثنه فقالوا 

فباعوه و كانوا فيه من . . نقدهم العزيز الثمن و كانوا فرحني 
  .الزاهدين 

ق ، فهو قصر و هكذا انتقل يوسف اىل قصر كبري حتوطه احلدائ
  .عزيز مصر الرجل الثاين يف الدولة 

دخل يوسف القصر و وقعت عيناه على سيدة حسناء عرف اا 
  .زوجة العزيز و صاحبة القصر املنيف 



  



انه فىت اتوسم فيه اخلري ربما " أكرمي مثواه " قال العزيز لزوجته 
ن يوسف حنن حمرومون من الولد فلنتخذ م" أو نتخذه ولداً " ينفعنا 

  .ليكون ولدنا 
كان فىت ي الطلعة مشرق الوجه . . اىل يوسف " زليخا " نظرت 

  .لكأنه مالك هبط من السماء . . يشع من عينيه الصفا 
يف ذلك اليوم اغتسل يوسف يف احلمام و ارتدى حلّة جديدة حلّة 

  .مصنوعة من خيوط الكتان كانت أرق من احلرير 
ن يزرعون الكتان و ينسجون من كان املصريون يف ذلك الزم

  .خيوطه أنواع الثياب و احللل 
كان يوسف يعيش سيداً يف القصر ، و مع ذلك فقانون البالد 

  .يعتربه عبداً للعزيز و زوجته ألنه ِملك هلما 
  .و هكذا عاش يوسف يف واحد من أمجل و أكرب القصور املصرية 

  . و لكن هل كان يوسف سعيداً حبياته اجلديدة ؟ كالّ
هناك يعيش ناعم البال . . كان حين اىل أبيه و اىل تلك البوادي 

  .يعبد اهللا وحده و ال يشرك به شيئاً 
  .أما هنا فالناس يعبدون األوثان و يعبدون امللك أيضاً 



ومع ذلك عاش يوسف صابراً مؤمناً باهللا و بانبيائه إبراهيم و 
  .إسحاق و يعقوب 

ل يوم باالميان ، و كان الصفاء عاش يوسف و كان قلبه ميتأل ك
  .يشع من عينيه أكثر فأكثر 

أحبوا فيه صفاءه و شهامته و أخالقه ، و هو . . كلُّ الناس أحبوه 
يساعد الفقري و البائس فاذا . . أيضاً كان حيب الناس يريد هلم اخلري 

  .رأى فالحاً متعباً ساعده أو رأى عامالً عجوزاً هب اىل إعانته 
اش يوسف كان يكرب كل عام و كانت روحه تكرب كل هكذا ع

  .يوم و قلبه يكرب و يكرب ، و يتدفق رمحة و طيبة 
ومتر األعوام حىت إذا بلغ اشده و بلغ من العمر مثانية عشر سنة 

أصبح يشعر ا أكثر فأكثر ، تضيئ مثل . . أضاءت يف قلبه احلقيقة 
  .الشمس و النجوم 

ال خياف . . ال حيب أحداً مثل حبه هللا . . كان يوسف مؤمناً باهللا 
  .و ال يهاب أحداً غري اهللا . . من أحد خوفه من اهللا 

  



  



  االمتحان الصعب 
يعيش يف قصر كبري منيف و لكن . . هو اآلن يف عنفوان الشباب 

ظلّت نفسه بيضاء مثل أجنحة احلمام . . ذلك مل يلوث روحه الطاهرة 
  .األبيض 

بدأت حمنة يوسف ، كل الذين يعرفون يوسف يف القصر الكبري 
و لكن بعض الذين أحبوه مل يكن حبهم إالّ حمنة . . كانوا حيبونه 

  . .ليوسف 
عاش يوسف يف ذلك القصر املنيف و كانت سيدة القصر إمرأة 

  .حسناء يهاا اجلميع 
  " .زليخا " كان امسها 

ق روحه و لكنها مل تعش. . أحبت يوسف ، عشقته " زليخا " 
  .الطاهر عشقت مجاله و حسنه 

  .هلذا أرادت من يوسف أن يكون هلا 
شغفها " التفكر أالّ فيه حىت . . اصبح يوسف أمنيتها يف احلياة 

  " .حباً 



. . تنظر اليه حبب و عشق و تتحدث معه بلهجة األسري الذليل 
  .تتقرب اليه 

 يف وحل انه ال يريد لروحه أن تسقط. . اما يوسف فكان يهرب 
يريد أن يبقى طاهراً مثل قطرة الندى و أن تبقى روحه . . الرذيلة 

  .شفافة بيضاء مثل اجنحة احلمام 
خيون . . زليخا تريد منه أن خيون . . وهكذا بدأت حمنة يوسف 

و هو يريد منها الوفاء و الطهر . . العهد مع ربه و خيون نفسه البيضاء 
  .و العفاف 

اما هي فكانت . . كان يهرب من اخلطيئة . . هلذا كان يفر منها 
  .و كانت تفكر بوسيلة ختضعه ا . . تزداد به تعلّقاً 

 يوسف ، كانت زليخا  و ذات يوم خال القصر إالّ من زليخا و
و كان يوسف يقوم ببعض أعماله فاذا به . . تنتظر مثل هذه الفرصه 

  :به قائلة مث مس . . يرى زليخا تغلق أبواب القصر بإحكام 
  ".هيت لك "ـ 

  :و أدرك يوسف ما تريد فهتف مستنكراً 
  ".انه ربي أحسن مثواي . . معاذ اهللا " ـ 



و لكن زليخا ـ و قد تأجج يف نفسها الغرام ـ حاولت إرغامه ، اما 
  . .كان يفر منها هنا و هناك يف أروقة القصر . . هو فكان يزداد متنعاً 

. ال يدري كيف يتخلّص من هذه احملنة ؟ وشيئاً فشيئاً هدأ يوسف 
حانت منها التفاتة . . اما هي فتصورت أن يوسف قد رضخ الرادا 

  . .فشعرت باخلجل من نفسها . . اىل صنم يف القصر 
  :و رأها يوسف ، قال هلا . . هلذا القت مالءة على وجه الصنم 

  !ـ ماذا تفعلني ؟
  :قالت 

و هنا انتفض يوسف ! ذه احلال ـ انين أخجل من اهلي أن يراين 
  :هتف بشدة 

ـ اتستحني من حجر ال يفقه شيئاً ، و ال أستحي من ربي و اهلي 
  !و سيدي الذي خلقين و أكرمين ؟

قال يوسف ذلك و فر باجتاه الباب ، و لكن زليخا أسرعت خلفه 
و تشبثت بقميصه فانشق القميص و امسك يوسف مبقبض الباب 

  . هذه اللحظة وجدا السيد يف الباب يريد الدخول و يف . .  وفتحه
كانت زليخا يف قمة اهلياج و كانت تريد االنتقام من يوسف و 

  :تربئ نفسها فقالت 



  .}ما جزاء من أَراد ِبأَهِلك سوًءا ِإالَّ أَن يسجن أَو عذَاب أَِليم { ـ 
  :ال ومل يكن أمام يوسف إالّ أن يدافع عن نفسه فق

  .} ِهي راودتِني عن نفِْسي { ـ 
  . .و تساءل يف نفسه عن صاحب احلق ! و حار العزيز ماذا يفعل ؟

  :و كان مع العزيز رجل آخر هو ابن عم زليخا فقال 
أُنظر اىل قميص يوسف فان كان مشقوقاً من الصدر فان زليخا مع 

  .ق يوسف و ان كان القميص مشقوقاً من الظهر فقد صد. . احلق 
و نظر العزيز اىل قميص يوسف فرآه مشقوقاً من الظهر ، فأدرك 

  :و قال . . التفت اىل زوجته . . احلقيقة 
  .} ِإنه ِمن كَيِدكُن ِإنَّ كَيدكُن عِظيم { ـ 

  :وقال ليوسف 
  .ال حتدث به أحداً } أَعِرض عن هذَا { ـ 

  :ائالً و طلب العزيز من زوجته أن تستغفر ق
  .} واستغِفِري ِلذَنِبِك { ـ 



  



و . . عادت احلياة اىل جماريها مرة أخرى . . و انتهى كل شيء 
راحت دده بالسجن و . . لكن زليخا مل تكف عن مضايقة يوسف 

حىت اا . . أصبح يوسف كلّ حياا . . العذاب اذا مل يستجب هلا 
  .ا يف املدينة مل يعد يرا بعد ذلك ترفض اللقاء بأي انسان حىت صديقا

و تعجبت بعض النسوة من زليخا . . و شاعت القصة بني النساء 
  .كيف حتب فتاها و تراوده عن نفسه و هي سيدة البالد 

  :املالك 
و . . مسعت زليخا مبا جيري يف املدينة انّ نساءها يسخرن منها 

  .فكرت أن تفعل شيئاً يسكتهن 
  . .راء صديقاا و كُن من عليه القوم أرسلت زليخا و

  .و ما أسرع أن لبت النسوه دعوة زليخا فجئن اىل قصرها املنيف 
و جلست النسوة يف . . كانت زليخا قد أعدت هلن وسائد وثرية 

  . .و جاء اخلدم حيملون أطباق الفاكهة . . حضرة زليخا ساكتات 
  . .اىل تناول الفاكهة و بدأت األحاديث ، و دعت زليخا صديقاا 

و كن مستغرقات يف . . كل واحدة أخذت سكّيناً لتقشر الفاكهة 
  .احاديثهن حىت نسني ملاذا جئن 



و يف تلك اللحظات أشارت زليخا اىل أحد اخلدم و أمرته 
  .باستدعاء يوسف حاالً 

وقف يوسف أمام . . و حدث شيء رهيب . . و جاء يوسف 
و أضاء . . كان يرتدي حلّة مجيلة . . صر زليخا امتثاالً لسيدة الق

  .املكان وجهه اجلميل الذي يشع صفاًء و إمياناً 
بدا يوسف يف تلك اللحظات مالكاً يشع بالنور و شدهت النسوة 

  . .مل تكن النسوة ليتصورن مجاالً ذا السمو . . ملنظره 
  . .و حدث شيء يف نفوسهن . . إن مجال يوسف من النوع اآلسر 

  . .هلن عن انفسهن و رحن يقطعن ايديهن بالسكاكني دون وعي ذ
لقد هيمن يوسف على القلوب كان مجاله مالئكياً شفافاً يتدفق 

  :صفاًء و نوراً و هتفت النسوة 
  !!} حاش ِللِّه ما هذَا بشرا ِإنْ هذَا ِإالَّ ملَك كَِرمي { ـ 

نسوة و اصغى ملا و هو يرى ما حلّ بال. . تضاعفت حمنة يوسف 
  :تقوله زليخا هلن 

فَذَِلكُن الَِّذي لُمتنِني ِفيِه ولَقَد راودته عن نفِْسِه فَاستعصم { ـ 
 اِغِرينالص نا مكُونلَيو ننجسلَي هرا آملْ مفْعي لَِئن لَّمو {.  



. .  الشيطان ومل يبق أمام يوسف غري طريقني أن يستجيب لنداء
  . .أو السجن 

  :و نظر يوسف اىل السماء و قال خبشوع 
  .} رب السجن أَحب ِإلَي ِمما يدعونِني ِإلَيِه { ـ 

  .ان يوسف يفضل السجن و العذاب على تلك احلياة امللوثة الفاسدة 
  :من أجل هذا استغاث باهللا يف أن ينقذه من شرور الشيطان 

  .} الَّ تصِرف عني كَيدهن أَصب ِإلَيِهن وأَكُن من الْجاِهِلني وِإ{ ـ 
يوسف الذي أضاءت قلبه أنوار السماء ال ميكن أن يصغي اىل 

حىت لو تعذّب يف سبيل ذلك حىت لو أُلقى يف . . وسوسة الشيطان 
  .السجن 

 يضع لقد رأى العزيز أن. . اهللا سبحانه استجاب دعوة يوسف 
حداً للشائعات الكثرية و أن يلقي يوسف يف السجن مدة من الزمن 

  .ريثما دأ األمور 
و هكذا سيق يوسف بال جريرة و ال ذنب اىل السجن ، و رأى 

  :السجان يوسف فتأثر بأخالقه و صفاته و قال له 
  .أنا احبك يا يوسف انك انسان طيب و من الظلم ان يسجنوك 



  



ه ال يريد حباً غري حب اهللا فكم جترع الغصص من و تأثر يوسف ان
  :هذا احلب هلذا قال يوسف للسجان 

ـ ال حتبين فان عميت احبتين فنسبت ايلّ السرقة ، و أيب أحبين 
فحسدين أُخويت و ألقوين يف اجلب ، و امرأة العزيز احبتين فألقوين يف 

  .السجن 
  

  السجن 
م متر و الشهور متضي و األيا. . يوسف هو اآلن يف السجن 

  .يوسف يف السجن يتحمل كلّ ذلك العذاب من أجل أن يبقى طاهراً 
كانا من عبيد امللك . . و تشاء األقدار أن يدخل السجن رجالن 

و هناك يتعرفان على يوسف و . . غضب عليهما فألقامها يف السجن 
  .يتأثران بشخصيته 

  :و سأل كلٌ صاحبه عن عمله قال أحدمها 
  .ـ أنا ساقي امللك أُقدم له الشراب 

  :و قال اآلخر 
  .ـ و أنا طباخ امللك 



  :سأال يوسف عن صنعته فقال 
  . .ـ إنين أعبر االحالم و أفسر الرؤيا 

و كان . . و هكذا متر األيام و كان يف السجن أُناس كثريون 
يوسف يتفقدهم مجيعاً و يرفق م ، و يتفقد طعامهم و منامهم ، 

ة للناس فعرف بني السجناء باالحسان و احملب.  
. . و ذات ليلة و كان السجناء نائمني مجيعاً رأى ساقي امللك حلماً 

رأى نفسه يعصر عنباً ، و رأى طباخ امللك هو اآلخر حلماً عجيباً رأى 
نفسه حيمل خبزاً فوق رأسه و جاءت الطيور فحطّت و راحت تأكل من 

  !ذلك اخلبز 
ندما استيقظا حدث كل منهما اآلخر مبا رأى من يف الصباح و ع

  .حلم 
  :ومل يعرفا تفسري حلميهما ففكّرا أن يسأال يوسف فقال أحدمها 

  .}ِإني أَراِني أَعِصر خمرا { ـ 
  :وقال اآلخر 

  .!}ِإني أَراِني أَحِملُ فَوق رأِْسي خبزا تأْكُلُ الطَّير ِمنه { ـ 
  .} ا ِبتأِْويِلِه ِإنا نراك ِمن الْمحِسِنني نبئْن{ ـ 



اهللا سبحانه وهب يوسف قدرة عجيبة على تفسري األحالم إنه 
  !يعرف تلك االشارات و يفك رموزها لكأنه ينظر إىل حقائق ال أحالم 

  :الدعوة اىل اهللا 
إغتنم يوسف هذه الفرصة ليدعومها اىل عبادة اهللا وحده ال شريك 

  :أراد أوالً أن تزداد ثقتهما به فقال . . له 
إنين اعرف حىت نوح الطعام الذي سيأيت به السبحان اليكما لقد 

ألين تركت عبادة الوثنني و عبدت اهللا و حده ال . . آتاين اهللا العلم 
  . .شريك له 

  .انين أتبع دين آبائي إبراهيم و إسحاق و يعقوب 
ل البيت و على الناس ، و لكن اكثر اا نعمة أنعم ا اهللا علينا أه

  .الناس ال يشكرون 
  .كان الرجالن يصغيان اىل كلمات يوسف اليت تنفذ يف القلب 

  :قال يوسف 
 ى ال عالقة ألحد . . ـ يا صاحيبأيهما أفضل أن نعبد آهلة شت

  !باآلخر و ال حول هلا و ال قوة أم نعبد اهللا الواحد القهار ؟
 و باقي األشياء اليت تعبدوا جمرد أمساء و متاثيل اهللا وحده هو االله
إن ديين هو دين . القوة وحدها هللا سبحانه . . ال قيمة هلا و ال سلطان 



  . .التوحيد اخلالص 
  :سكت يوسف حلظات مث قال 

إنّ احدكما يعود اىل عمله فيعصر العنب للملك و ! ـ يا صاحيب 
 وسيترك على الصليب حىت . .و أما اآلخر فانه سيصلب . . يسقيه 

  .تأكل الطري من رأسه 
شعر الرجل الذي رأى الطيور تأكل اخلبز فوق رأسه باخلوف و 

  :قال 
  .ـ انين مل ار شيئاً لقد كذبت عليك 

  :اجاب يوسف 
  .}قُِضي اَألمر الَِّذي ِفيِه تستفِْتياِن { ـ 

  :والتفت يوسف اىل ساقي امللك و قال له 
  .}ي ِعند ربك اذْكُرِن{ ـ 

  . .و يف اليوم التايل جاء السجان و أخرج الرجلني من السجن 
اما الطباخ فقد نفذّ فيه . . ذهب الساقي اىل امللك و عاد اىل عمله 

  .حكم االعدام صلباً و ترك على الصليب 





كان ساقي امللك قد وعد يوسف بانه سيذكره عند امللك سيقول 
  . .ه سجن دون ذنب و أن. . أنه مظلوم 

هلذا ظلّ يوسف يف السجن عدة . . ولكن الساقي نسي وعده 
  .سنوات حتملها يوسف بصرب و اميان بان اهللا لن ينساه أبداً 

   

  رؤيا امللك 
ذات ليلة و عندما أوى امللك اىل فراشه رأى يف عامل املنام رؤيا 

  .عجيبة 
شب االخضر على رأى سبع بقرات مسان مجيلة املنظر ميرحن يف الع

. . فجاة ظهرت سبع بقرات هزيالت قبيحات املنظر . . شاطئ النهر 
  .تقدمن حنو البقرات السمان و افترسنها مجيعاً 

. . هب من نومه مذعوراً و جفف عرقه مث نام فرأى حلماً آخر 
رأى سبع سنابل خضراء اللون زاهية ممتلئة باحلب ، و رأى اىل جانبها 

السنابل اليابسة ابتلعت السنابل اخلضراء . .  فارغة سبع سنابل يابسة
  . .اجلميلة 



فأرسل و راء . . مرة أخرى هب امللك من نومه و أقلقته الرؤيا 
  .رجال دولته و عقد معهم إجتماعاً 

حدثهم عن البقرات العجاف . . حتدث امللك عن رؤياه العجيبة 
و حدثهم عن  . . اليت طلعت من الشاطئ و ابتعلت البقرات السمان

  . .السنابل اخلضراء اليت ابتلعتها السنابل العجاف 
  .و لكن دون جدوى . . و فكّر رجال الدولة يف رؤيا امللك 

  . .الساقي كان ميأل أقداح اخلمر 
إنها جمرد أحالم . . إنها أضغاث أحالم : كل رجال الدولة قالوا 

  . .ال معىن هلا 
  : قالوا و عندما رأوا امللك مهموماً

  . .ـ ما حنن بتفسري االحالم بعاملني 
و بينما كان امللك يبحث عن تفسري . . فجأة و يف تلك اللحظات 

  :لرؤياه هتف الساقي 
  .}أَناْ أُنبئُكُم ِبتأِْويِلِه فَأَرِسلُوِن { ـ 

امللك تعجب من الساقي ، و لكن الساقي أخرب امللك مبا حدث له قبل 
يوسف . .  السجن و رأى مع صاحبه اخلباز تلك الرؤيا سنوات يوم كان يف

  .فجاء تفسريه صادقاً ينبئ باحلقيقة . . هو الذي فسر هلما الرؤيا 



  . .امللك أرسل الساقي اىل يوسف 
  :اآلزمة االقتصادية 

  :جاء الساقي اىل السجن و دخل على يوسف و قال له 
انه يرى سبع بقرات . . أفتنا يف رؤيا امللك ! يوسف ايها الصديق 

. . مسان يأكلهن سبع عجاف ، و سبع سنبالت خضر و أُخر يابسات 
لكي أعود فأخرب امللك و ! ما هو يا ترى تفسريها أخربين يا يوسف ؟

  .سيعلمون منزلتك و صدقك . .رجال الدولة 
و رأى يوسف احلقائق واضحة لقد آتاه اهللا تأويل الرؤى و 

ال يوسف و هو حيذّرهم من األزمة هلذا ق. . األحالم الصادقة 
  !االقتصادية القادمة 

تزرعونَ سبع ِسِنني دأَبا فَما حصدتم فَذَروه ِفي سنبِلِه ِإالَّ { ـ 
ثُم يأِْتي ِمن بعِد ذَِلك سبع ِشداد يأْكُلْن ما قَدمتم * قَِليالً مما تأْكُلُونَ 

ثُم يأِْتي ِمن بعِد ذَِلك عام ِفيِه يغاثُ الناس *  قَِليالً مما تحِصنونَ لَهن ِإالَّ
  .}وِفيِه يعِصرونَ 

و انطلق الساقي حيمل اىل امللك و رجال دولته كلمات يوسف 
  .الصديق 

  .وقف الساقي أمام امللك و أخربه بكل التفاصيل 



  



  :فوجيء امللك و قال يف نفسه 
 ـ معىن هذا ان النيل سيفيض باملياه سبع سنوات قادمة مث تكف
السماء عن املطر سبع سنوات أخرى ، فينتشر القحط و اجلفاف و 

  .اجلماعة و ينخفض منسوب املياه يف النيل 
و لكن يوسف مل يفسر الرؤيا فقط بل وضع خطّة لتجاوز األزمة 

السبع األوىل باستمرار و ازرعوا خالل السنوات : االقتصادية ، قال هلم 
و أمجعوا احلصاد يف خمازن خاصة ، و اقتصدوا . . اجتهدوا يف عملكم 

  .يف الطعام 
. . حىت إذا جاءت سنوات اجلفاف تكون املخازن ممتلئة بسنابل القمح 

  .و سيكفي املخزون يف إطعام أهل مصر 
 و عندما تنتهي سنوات القحط يأيت عام جديد موامسه مليئة باخلري

  .و املطر 
يوسف الذي . . أدرك امللك انه ميلك كنزاً كبرياً امسه يوسف 

  .يعاين السجن منذ سنني طويلة 
  :هلذا أصدر أمراً باالفراج عنه و قال 

  .ـ ائتوين به 
  . .و جاء ساقي امللك اىل السجن لالفراج عن يوسف 



هل فرح يوسف باحلرية ؟ كالّ لقد رفض اخلروج من السجن و 
  :قال 

ان . . ارجع اىل امللك و اسأله عن النسوة الاليت قطّعن ايديهني 
  .ربي بكيدهن عليم 

  :عاد الساقي اىل امللك و أخربه مبوقف يوسف قال له 
: يقول . . ـ ان يوسف ال خيرج من السجن حىت تثبت براءته 

  .و أنّ العزيز يعرف انين برئ ! ليسأل امللك النساء ملاذا قطّعن أيديهن ؟
  . .تدعى امللك النسوة و كانت معهن إمرأة العزيز نفسها اس

  :و سأهلن امللك قائالً 
  !ـ ما خطبتكن إذا راودتن يوسف عن نفسه ؟

أجابت النسوة مجيعاً وهن يعترفن برباءة يوسف من مجيع التهم 
  :الباطلة 

انه برئ من كل ما نسب . . ـ حاش هللا ما علمنا عليه من سوء 
  .مثل قطرات الندى . . ر انه طاه. . اليه 

  :و ظهرت براءة يوسف ، و اعترفت امرأة العزيز قائلة 
انه صادق . انا اليت راودته عن نفسه . . ـ لقد ظهرت احلقيقة 

  . .يف كل ما يقول 



 



بأمانته بعلمه و حلمه و صربه و . . امللك أُعجب بنزاهة يوسف 
  :هلذا قال . . بكل صفاته 

  .نفسي ـ ائتوين به استخلصه ل
و أفرج عنه . . مثلما تظهر الشمس . . ظهرت براءة يوسف 

  .كما خترج اللؤلؤة من أعماق حبار مظلمة . . ليخرج من السجن 
انه . . ازداد اعجاب امللك به . . حتدثا معاً . . دخل يوسف على امللك 

  .و يف صدره علوم كثرية . . يف قلبه روح كبرية . . يقف أمام انسان عامل 
  :لك قال ليوسف امل

  .ـ انك اليوم لدينا مكني أمني 
و لكن يوسف مل يفكر إالّ . . لقد أصبح يوسف شخصية كبرية يف البالد 

  :يف شيء واحد هو أن ينقذ مصر من الكارثة اإلقتصادية القادمة ، هلذا قال 
  .ـ اجعلين على خزائن األرض اني حفيظ عليم 

ري و خزن احملاصيل كان يريد أن ينظم شؤون الزراعة و ال
  .استعداداً لسنوات اجلفاف و القحط 

فأصبح يوسف سيد مصر كلّها ، لقد . . و وافق امللك على الفور 
كان مؤمناً باهللا فظلّ قلبه . . صرب على كل شيء . . صرب يوسف 

اهللا سبحانه مشله برمحته فانقذه من البئر و من . . طاهراً ميأله االميان 



  .سجن ، مث جعله سيداً لبالد كبرية هي مصر االحنراف و من ال
  

  الزراعة 
الناس يف قدمي الزمان ، و قبل آالف السنني . . مصر هي هبة النيل 

جاء . . يرتادون ر النيل لري حقوهلم و مزارعهم بطريقة بدائية 
اىل احلكم فنشطت حركة الزراعة ، و ) عليه السالم ( يوسف الصديق 

  . .قة الري أدخل حتسينات على طري
و ) عليه السالم ( فجاء يوسف . . كانوا يعتمدون الدالء يف ري احلقول 

استخدم طريقة األحواض على الشاطئ ، فعندما يفيض النيل متتلئ األحواض 
و من األحواض تتفرع . . و تبقى مليئة باملياه . . دون جهد من الفالحني 

  .راعة و ازداد االنتاج فازدهرت الز. القنوات لتسقي احلقول و املزارع 
. . ببناء خمازن للحبوب ) عليه السالم ( و أمر سيدنا يوسف 

  .فكان يدخر احملاصيل إالّ ما يكفي حاجة الناس يف غذائهم اليومي 
سبعة أعوام و هم يزرعون و حيصدون و خيزنون احلبوب ، لقد 

  .كانت تلك السنوات مليئة باخلري و الربكة و النماء 



 



  ات العجاف السنو
النيل مل يفض . . انقطع املطر ذلك العام . . بدأت سنوات اجلفاف 

و جاء العام . . و أقفرت احلقول . . ذبلت الزروع . . كعادته كل عام 
و ساد . . احنسرت مياه النيل أكثر و قلّ منسوب املاء يف النهر . . التايل 

  .القحط يف مصر و البلدان ااورة 
 يوسف أكثر ألنه انقذهم من سنوات اجلوع و أهل مصر أحبوا
املخازن مليئة باحلبوب ، و يوسف االنسان . . القحط و اجلفاف 

  .الطيب احملسن كان يطعم اجلياع و يوزع احلبوب بالعدل 
و يوسف ال . . مصر جنت من الكارثة االقتصادية بفضل يوسف 

  .ينكر ان ذلك كان من فضل اهللا 
بل مناطق واسعة من . . صر وحدها اجلفاف مل يضرب بالد م

  . .األرض 
هلذا كانت القوافل تأيت من كل مكان للتزود بالقمح ، و كان 

  .يوسف عزيز مصر ال يرد من يأيت اىل مصر خائباً 
كل القوافل كانت تغادر مصر و هي حتمل معها القمح و الغذاء و 

هم كأخوة قد امتألت نفوس الناس اعجاباً بعزيز مصر الذي كان يعامل



  .له و كان ميأل أوعيتهم فيعودوا اىل أهليهم و ديارهم وافرين 
أصبحت مصر يف ظل يوسف عزيز مصر اجلديد بلداً مليئاً باخلري ، 

و كان يوسف يستقبل . . و كانت القوافل تأيت من أصقاع بعيدة 
مل يستغل منصبه و مل يستغل قدرته ، كان . . الوافدين بطيبة و حمبة 

يتبسم يف وجوههم و يوفر سكناً مناسباً . . يستقبل الناس  . . متواضعاً
  .للوافدين من الديار البعيدة 

  

  قافلة من فلسطني 
و ذات يوم وصلت قافلة من أرض فلسطني ، كان فيها عشرة 

هم أيضاً جاءوا ليشتروا القمح مل يكونوا مبلكون شيئاً سوى . . أخوة 
  . .دراهم من فضة 

  . .ة و دخلوا على عزيز مصر جاء اإلخوة العشر
  . .أمام العزيز و احننوا له باجالل . . وقف االخوة العشرة 

  .ض يوسف و راح ينظر اليهم و رد على حتيتهم باحسن منها 
اخوته . . عرفهم مجيعاً ام أخوته العشرة . . وعرفهم يوسف 

 اىل أخوته الذين دفعوا به. . و أرادوا أن يقتلوه . . الذين حسدوه 



  .أعماق البئر يف تلك البوادي املقفرة حيث طرق القوافل 
عرفهم بعد عشرين . . نعم ام أخوته مشعون ، راوبني ، الوي 

  . .سنة 
بعد . . ام مل يعرفوه . . ترى ماذا فعل يوسف يف تلك اللحظات 

لقد أخذوا . . تلك السنني تغير يوسف هو اآلن يف الثالثني من عمره 
و لكن اهللا ال ينسى عباده . . فعوه يف أعماق اجلب قميصه و د

يرتدي حلّة امللك و حوله احلرس . . هو اآلن عزيز مصر . . املخلصني 
  .و اجلنود ، و يف يديه مفاتيح خمازن مليئة بالقمح 

  .هل ينتقم منهم ؟ . . هل يطردهم . . ترى ماذا يفعل يوسف 
ألن قلب يوسف ! له ؟ملاذا مل يفعل ذلك و قد أرادوا قت! كالّ 

  . .مفعم باالميان ليس فيه سوى احلب و ليس فيه سوى اخلري 
  . .و كان يوسف نبياً معلّماً للناس و هادياً اىل اهللا 

و هم احبوا هذا . . يوسف رحب م أنزهلم يف دار االستراحة 
  .العزيز الطيب الذي مل يرفض بضاعتهم مقابل القمح 

و كم . .  حتدث معهم بود سأهلم عن بالدهم . .مأل مجيع أوعيتهم 
. . انّ يعقوب من ذرية ابراهيم : قالوا له كل شيء قالوا له . . عددهم 
! أكله الذئب . . مات أحدنا و هو يوسف . . اننا اثنا عشر أخاً : قالوا له 



  و أين أخوكم اآلخر ؟: و سأهلم 
  :قالوا 

  .ـ مل يرسله أبونا معنا 
  ملاذا ؟
هلذا مل يرسل . . ه أرسل معنا شقيقه يوسف فأكله الذئب ـ ألن

  .معنا بنيامني ، هو خياف عليه ما خافه على يوسف من قبل 
يوسف رحب باخوته و لكن مل يكشف هلم عن هويته مل يقل هلم 

  . .شيئاً عن نفسه 
كان يسأهلم عن أرضهم و بالدهم ، و هم أيضاً أخربوه حبزن 

ه عن بكائه و حزنه و كيف فقد بصره ، و حدثو. . أبيهم يعقوب 
حدثوه عن حبه ليوسف الذي أكله الذئب قبل . . أبيضت عيناه 

  . .عشرين سنة 
أمر يوسف العمال بأن ميألوا أوعيتهم بالقمح ، أما هو فذهب اىل 

يبكي على والديه و على بنيامني . . مكان بني االشجار و راح يبكي 
  .لقد هزه الشوق اليهم 



  



  العودة 
ذهب يوسف ليشرف على جتهيز القافلة ، و أمر املوظّف الذي 
يقبض أمثان القمح بوضع الفضة اليت أخذها من إخوته يف رحاهلم دون 

  .أن يشعروا بذلك 
يوسف أدرك ان حالتهم املعيشية ليست طيبة هلذا أعاد أمواهلم و مل 

  .خيربهم بذلك 
  :جاء اليهم ليودعهم قال هلم 

  . .م راضون عن الكيل ـ هل انت
  .ـ أجل لقد أحسنت الينا ايها العزيز 

ـ يف املرة القادمة و اذا ما جئتم اىل مصر فائتوين بأخيكم 
و اذا مل تفعلوا فال تاتوا اىل هنا . . سنضيف اليكم سهماً آخر يف الكيل 

  .أبداً 
  

  قال أحدهم 
ىت يوافق سنِلح عليه ح. . سنقول له ذلك . . ـ سنراود عنه أباه 

  .على إرساله 



االخوة حدثوا أباهم مبا . . و هكذا عادت القافة اىل أرض اخلليل 
. . قالوا لقد منع عنا الكيل اذا مل نأخذ أخانا بنيامني معنا . . جرى هلم 

  .هكذا قال عزيز مصر 
  ) :عليه السالم ( قال يعقوب 

 خري ـ هل آمنكم عليه إالّ كما أمنتكم على اخيه من قبل فاهللا
  !حافظاً و هو ارحم الرامحني ؟

و . تذكّر يوسف الذي اختفى منذ عشرين سنة . . بكى يعقوب 
عندما ذهبوا ليفتحوا متاعهم و جدوا فضتهم اليت اشتروا ا القمح قد 

  :فرحوا جداً و عادوا اىل أبيهم يبشرونه . . اعيدت اليهم 
لينا أموالنا مع لقد اعيدت إ! ـ يا أبانا هل نطلب أكثر من هذا ؟

فارسل معنا أخانا من أجل ان منري أهلنا و حنفظ أخانا و . . القمح 
  .نزداد كيل بعري 

  

  قال يعقوب 
إالّ اذا أُحيط . ـ لن أرسله معكم حىت تعطوين ميثاقاً على إعادته 

  .بكم 



  .أعطى االخوة ميثاقهم يف احملافظة على بنيامني من كل مكروه 
  :هواجس يعقوب 

هزت القافلة و جاء ابناء يعقوب لتوديع أبيهم قال هلم عندما جت
  :األب 

ـ يا ابنائي ال تدخلوا مصر من باب واحد و ادخلوها من أبواب 
و لكن هذا ال يغين شيئاً عنكم . . أخشى عليكم من احلسد . . متفرقة 

  . .أمام مشيئة اهللا سبحانه 
كان . . خياف على ابنائه احلسد ) عليه السالم ( كان يعقوب 

هلذا أراد أن يدفع . . يشعر أن حادثاً ما سيقع هلم و سيفرق مجعهم 
( و لكن مشيئة اهللا هي احلاكمة هلذا قال يعقوب . . عنهم شر احلسد 

  ) :عليه السالم 
  .}ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه علَيِه توكَّلْت وعلَيِه فَلْيتوكَِّل الْمتوكِّلُونَ { ـ 
و متر االيام . . هكذا انطلقت القافلة تطوي الصحراء اىل مصر و 

  . .و بعد اثين عشر يوماً وصلت القافلة قريباً من أرض مصر 



  



و هناك افترق االخوة كل اثنني دخلوا مصر على حدة ، كانوا 
من الذي ظلّ وحيداً ؟ بنيامني ظلّ وحيداً دخل مصر . . أحد عشر أخاً 

  . . حزيناً جداً هلذا كان. . لوحده 
و عندما دخلوا على عزيز مصر لشراء القمح دخلوا أيضاً إثنني 
إثنني ، و أخرياً دخل بنيامني على العزيز كانت حلظات مثرية فبعد 

كان قد تركه . . عشرين سنة وقعت عينا يوسف على شقيقه بنيامني 
 تساءل . .و لكن ما باله حزيناً . . طفالً و ها هو اآلن قد أصبح شاباً 

  :قال يوسف لبنيامني . . يوسف يف نفسه 
  هل وقع لك مكروه ؟! ما هذا احلزن الذي أراه على وجهك ؟

  :قال بنيامني 
لو كان حياً . . ـ كالّ ايها العزيز و لكن تذكرت أخي يوسف 

  . .جلاء معي و مل أبق وحيداً 
  :سأل يوسف 

  ـ وماذا حصل ليوسف ؟
كان ذلك قبل . .  مل يرجع ـ ذهب مع أخويت اىل الصحراء و

و منذ ذلك اليوم مل أر . . قالوا انَّ الذئب أكل يوسف . . عشرين سنة 
  . .سوى قميصه املدمى 



ما يزال حىت اليوم يبكي على يوسف آه يا . . أيب مل يصدقهم 
  .ما أطيبه و أطهره . . يوسف 

  :قال يوسف 
  . .اء ـ ال حتزن يا بنيامني انا أخوك تعال لنتناول الغد

جلس يوسف على سرير امللك و أجلس بنيامني اىل جانبه و راح 
  .يتحدث معه ليطيب خاطره 

  :احلقيقة 
. . و لكن ال يدري سبباً هلذا احلب . . أحب بنيامني عزيز مصر 

  . .رآه يتدفق طيبة و رمحة و إحساناً 
  :قال يوسف لبنيامني 

  .ـ لو رأيت أخاك اليوم فهل ستعرفه 
  .ان مالحمه ال تغيب عن بايل . . ـ ربما 

  :أراد يوسف أن يدخل يف قلب أخيه الفرح فقال 
ـ امسع يا بنيامني جيداً ان اخوتك هؤالء حسدوا أخاك فأخذوه 

صرب و . . ان يوسف ما يزال حياً . . إىل الصحراء و القوه يف البئر 
 لقد من . .إني أنا أخوك حقاً . . حتمل و اهللا ال يضيع أجر الصابرين 

  . .اهللا علي و حعلين عزيزاً يف مصر 



مل يتحمل بنيامني ، فَرك عينيه كان مثل النائم فانتبه و القى نفسه 
  . .و بكى يوسف . . على صدر اخيه يشمه و يبكي 

  

  قال ألخيه 
. . سوف أعمل على بقائك يف مصر . . ـ ال خترب أخوتك 

  .سأصنع شيئاً ، فال حتزن بسبب ذلك 
  :ة اخلط

قالوا للعزيز إن أبانا أوصانا . . جاء األخوة يسألون عن بنيامني 
  .باحلفاظ عليه و أخذ علينا امليثاق 

و . . أمر يوسف فتيانه أن جيهزوا القافلة و ميلؤا أوعيتها بالقمح 
كان العمال مشغولني و كان . . جاء يوسف ليشرف على سري العمل 

  .األخوة يتفقدون مجاهلم 
ف من بعري اخيه بنيامني و وضع كأساً فضياً مثنياً يف اقترب يوس

  . .و أهال عليه القمح . . رحله 
كان ما صنعه يوسف خطّة من أجل أن حيتفظ بأخيه بنيامني يف 

. .مصر 



  



  . .حتركت القافلة لتغادر مصر عائدة اىل أرض فلسطني 
  :من بعيد مسع االخوة نداًء يهتف م 

  . .ـ توقفوا انكم سارقون 
فوجئ األخوة مجيعاً باستثناء بنيامني الذي كان يعرف ما جيري ، 

  :جاء األخوة اىل احلارس املصري قالوا له 
  ـ ماذا تفقدون ؟

  :قال احلارس 
  .و ملن جاء به محل بعري . . ـ نفقد صواع امللك الذي يشرب به 

  :أقسم األخوة ام مل يسرقوا شيئاً و قالوا 
جئنا لنفسد يف األرض ، لقد جئنا نشتري ـ تاهللا لقد علمتم ما 

  .القمح ألهلنا 
  :قال احلارس 

ـ سنفتش أمتعتكم و اذا ظهر كذبكم فما هي عقوبة السارق 
  عندكم ؟

  :قال األخوة 
  . .ـ عقوبته ان يصبح عبداً ملن سرق منه 

  .ـ حسناً سنفتش أوعيتكم مجيعاً 



بأوعيتهم مث بدأ . . جاء يوسف و راح يفتش بنفسه أوعية القافلة 
و وضع يده يف وعاء القمح و استخرج . . جاء اىل وعاء بنيامني 

  .الصواع منه 
  .دهش االخوة مجيعاً أما بنيامني فقد وقف ينظر حبزن و صمت 

  :قال يوسف 
  !ـ واآلن ما هو رأيكم ؟

  :قال األخوة و هم ينظرون بغيظ اىل بنيامني 
  .ـ إنّ سرق فقد سرق أخ له من قبل 

سف باحلزن ، إنّ اخوته ما يزالون حيسدونه و حيسدون شعر يو
  :أخاه و يكرهوما ، و لكنه خاطبهم قائالً 

  .ـ أنتم شر مكاناً و اهللا أعلم مبا تصفون 
  :جاء األخ األكرب و توسل اىل العزيز قائالً 

ـ ان له أب و هو شيخ كبري و قد أخذ علينا امليثاق أن نعيده إليه 
  .نا مكانه ليكون عبداً فخذ أحد. . ساملا 

  :قال يوسف 
  .إنا اذاً لظاملون . . ـ معاذا اهللا ان نأخذ إالّ من وجدنا متاعنا عنده 

. . عندما شعروا باليأس اجتمع األخوة فيما بينهم و راحوا يتشاورون 



  ماذا يفعلون ؟ و كيف يعودون اىل أبيهم ؟
  ـ ماذا نفعل اآلن ؟

   .ان أبانا قد أخذ علينا امليثاق
  . .وماذا نفعل ؟ نقول له احلقيقة 

نعم نقول له ان بنيامني قد سرق و قد استعبدوه عقوبة له على 
  .سرقته صواع امللك 

  :قال األخ األكرب 
ـ كيف نعود إىل أبينا دون بنيامني ؟ و امليثاق الذي أخذه علينا 

مل نرحم . هل نسيتم ما فعلتم بيوسف من قبل . . أن نعيده ساملاً 
ال لن أعود اىل ايب ، سأبقى يف مصر حىت . . ال . . خة أبانا شيخو

يا أبانا ان ابنك : قولوا ألبيكم . . أما أنتم فعودوا . . يأذن يل ايب 
  !ال نعلم ان بنيامني سيسرق . . إننا ال نعلم الغيب . . سرق 

و . . بنيامني أخذه العزيز . . كانوا احد عشر أخاً . . سكت األخوة 
ال يريد أن يقابل أباه مرة أخرى و قد أخلّ . . كرب ظل يف مصر األخ األ
  . .بامليثاق 

عادوا ليخربوا أباهم مبا . . االخوة التسعة عادوا اىل فلسطني 
هلذا أمرهم أن . كان سيدنا يعقوب خياف عليهم من احلسد . . حصل 



كان يريد هلم أن يدخلوا متفرقني . . يدخلوا مصر من أبواب متفرقة 
  .لقد عاد تسعة منهم و معهم نبأ آخر حزين . . يعودوا بامجعهم ل

  :جاء االخوة التسعة اىل سيدنا يعقوب و قالوا له 
  .و ما شهدنا إالّ مبا علمنا . . ـ يا أبانا ان ابنك سرق 

  :شعر األخوة أن أباهم مل يصدقهم فقالوا . . سكت سيدنا يعقوب 
. . اس الذين كانوا معنا يف مصر ـ إذا مل تصدقنا فأسأل القوافل و الن

   .و اننا لصادقون
  :أمسك سيدنا يعقوب بعصاه و ض قائالً 

سأصرب مرة اخرى . . ـ بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصرب مجيل 
  . .ربما يعيدهم اهللا ايلَّ مجيعاً 

تذكر يوسف الذي . . لكن سيدنا يعقوب تأمل بسبب ما حصل 
  .اختفى منذ عشرين سنة 

  : أدرك بأن ما حدث مرتبط مبا حصل ليوسف هلذا قال لقد
  .ـ يا أسفى على يوسف 

  :قال األخوة التسعة 
لسوف متوت من كثرة حزنك و . . ـ انك ال تترك ذكر يوسف 

  .بكائك على يوسف 



  



  قال سيدنا يعقوب 
  .و أعلم من اهللا ما ال تعلمون . . ـ إنين اشكو حزين اىل اهللا 

  :بنائه سكت قليالً و قال ال
أذهبوا و أحبثوا عن يوسف و أخيه ال . . ـ أذهبوا يا أوالدي 

ألنّ الكفار هم وحدهم الذين يشعرون باليأس و . . تشعروا باليأس 
  .القنوط 
  

  أنا يوسف 
نفد القمح ، و شاع احلزن يف بيت سيدنا يعقوب لقد فقد أوالده 

  .الثالثة يوسف و بنيامني و أخاهم االكرب 
مر سيدنا يعقوب أوالده أن يذهبوا ليمتاروا الطعام و من أجل هذا أ

  .يبحثوا عن يوسف و أخيه 
مل يكن معهم . . و شد األخوة الرحال اىل مصر و للمرة الثالثة 

  .من الفضة إالّ القليل و لكنهم ذهبوا ليجيئوا بأخيهم بنيامني 
عندما وصلوا مصر مل يكرمهم أحد بسبب ما حدث يف الرحلة 

ذهبوا إليه . . هلذا ذهبوا اىل عزيز مصر الذي أخذ بنيامني . . السابقة 



ليتحدثوا معه برقّة فلعلّه يبيع هلم ذه الفضة قمحاً و لعلّ هذا العزيز 
  .الطيب يطلق سراح بنيامني 

  :دخل األخوة على عزيز مصر و قالوا له 
 ـ يا أيها العزيز مسنا و أهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف

  .لنا الكيل و تصدق علينا إنّ اهللا جيزي املتصدقني 
ان بنيامني جيلس مع العزيز و ! شيء عجيب لفت نظر األخوة 

  . .يرتدي حلّة من الكتان فاخرة 
  :و يف تلك اللحظات املثرية قال يوسف و هو يفيض رمحة هلم 

  !ـ هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جاهلون ؟
نسي . . كل اآلالم اليت سببها أخوته له و ألبيه لقد نسي يوسف 

كل تلك املعاناة الطويلة أراد أن يقول هلم فقط ان جهلكم قد أوصلين 
اىل هذه املكانة ألن اهللا قد اختارين و من علي و كافأين على صربي و 

  .إمياين 
إنّ هذا . . و يف تلك اللحظة استيقظ االخوة على حقيقة كربى 

لتف حوله احلراس و اجلنود و صاحب الكلمة األوىل يف العزيز الذي ي
يوسف . . يوسف أخوهم الذي تامروا عليه . . هو يوسف !! مصر 



الطيب الطاهر الذي كافأهم على األساءة إحساناً و مأل هلم أوعيتهم 
  . .قمحاً و أعاد اليهم فضتهم و أمواهلم 

  :هتف األخوة بدهشة 
  !ـ إنك ألنت يوسف ؟

  :سف و عيناه تفيضان الدمع خشوعاً هللا رب العاملني اجاب يو
أَناْ يوسف وهذَا أَِخي قَد من اللّه علَينا ِإنه من يتِق { ـ نعم 

 ِسِننيحالْم رأَج ِضيعالَ ي فَِإنَّ اللّه ِبرِيصو{.  
و اكتشف اإلخوة احلقيقة بعد عشرين سنة من التيه و الضالل 

  :الوا الخيهم يوسف فق
  .} تاللِّه لَقَد آثَرك اللّه علَينا وِإن كُنا لَخاِطِئني { ـ 

ام أخوته أضلهم الشيطان يف حلظة حسد . . و ابتسم هلم يوسف 
  !و عادوا اىل الطريق 

  .}ِمني الَ تثْريب علَيكُم الْيوم يغِفر اللّه لَكُم وهو أَرحم الراِح{ 
أراد يوسف ذلك الفىت الشهم الذي غض نظره عن كلِّ االساءات 

  . .أراد أن يضع حداً آلالم أبيه 
  . .قبل عشرين سنة أخذ أخوته قميصه و لطّخوه بدم كذب 

  



  



! يا أبانا ان الذئب قد أكل يوسف : أخذوه اىل أبيهم و قالوا له 
ذا خلع قميصه الكتاين أراد يوسف أن ميسح هذه الكذبة من ذاكرم هل

  :و قال هلم 
اذْهبواْ ِبقَِميِصي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجِه أَِبي يأِْت بِصريا وأْتوِني { ـ 

 ِعنيمأَج ِلكُمِبأَه{.  
يبكون . . كلّ األخوة راحوا يشمون قميص يوسف و يبكون 

يف مصر ، و فرحاً باخيهم الذي أصبح الرجل األول . . فرحاً و ندماً 
  . .ندماً على ما فعلوه قبل عشرين سنة 

من أجل هذا احننوا إجالالً لعزيز مصر هلذا االنسان الطاهر و 
  . .غادروا القصر على عجل 

كانوا يريدون العودة اىل أبيهم بأقصى سرعة ليدخلوا الفرحة على 
مل تكن . . و هكذا انطلقت القافلة تطوي الصحاري . . قلبه احلزين 

  . القافلة حتمل قمحاً ، اا حتمل قميص يوسف و الفرحة الكربى هذه
  :اية األمل 

خيرج اىل طريق القوافل كل يوم و ينتظر . . كان سيدنا يعقوب 
  . .عودة ابنائه 



و يف أصيل أحد األيام و فيما كانت الشمس بط للمغيب يف 
. . يوسف فيها رائحة . . شم سيدنا يعقوب نسائم طيبة . . الصحراء 

  :قال لبعض أوالده الذين مل يذهبوا يف تلك الرحلة اىل مصر 
  !}ِإني لَأَِجد ِريح يوسف لَوالَ أَن تفَندوِن { ـ 

  :قال ابناؤه 
  .} تاللِّه ِإنك لَِفي ضالَِلك الْقَِدِمي { ـ 

قالوا ألبيهم أنت ما تزال على ضاللك القدمي يف حبك ليوسف و 
  !!كثر منا أخيه أ

و يف تلك اللحظات شاهد اجلميع مجالً يتجه حنوهم بسرعة و كان 
ما هي إالّ حلظات و إذا بأحد . . الرجل الذي يلّوح بقميص من بعيد 

  . .ابنائه قد سبق القافلة و جاء ليزف بشرى العثور على يوسف 
  .إنّ يوسف مل ياكله الذئب و مل ميت طوال العشرين سنة املاضية 

فحدث شيء . . قى البشري قميص يوسف على وجه يعقوب و أل
لقد عاد النور اىل عيين يعقوب فرأى الدنيا مضيئة مجيلة بعد ! عجيب 

  .أن كانت سوداء حزينة 
  :من أجل هذا دمعت عيناه فرحاً و قال البنائه 

  !؟} أَلَم أَقُل لَّكُم ِإني أَعلَم ِمن اللِّه ما الَ تعلَمونَ { ـ 



  



  :أوالده أطرقوا برؤوسهم خجالً و حزناً و قالوا 
  .} يا أَبانا استغِفر لَنا ذُنوبنا ِإنا كُنا خاِطِئني { ـ 

  :قال األب الذي عاد اليه بصره برمحة من اهللا 
  .}سوف أَستغِفر لَكُم ربي ِإنه هو الْغفُور الرِحيم { ـ 

 ألنه يريد أن يؤجل دعاءه اىل وقت السحر من قال يعقوب ذلك
  .أجل ان يستجيب اهللا و يغفر البنائه ما فعلوه من قبل 

شعر سيدنا يعقوب انه يستعيد شبابه من جديد ، كانت الفرحة 
  .تضيء قلبه و عينيه 

  .اخرب زوجته أم يوسف بالبشرى و عمت الفرحة 
ميع للرحيل اىل أن يتجهز اجل) عليه السالم ( أمر سيدنا يعقوب 

مصر ليعيشوا يف بالد مصر و يف ظالل حاكمها العادل و الطيب و 
  ) .عليه السالم ( الصديق يوسف 

  :و حتققت رؤيا يوسف 
قبل عشرين سنة كان يوسف قد رأى حلماً عجيباً رأى الشمس و 

و . . القمر و أحد عشر كوكباً رآهم مجيعاً يسجدون له إجالالً 
ليجد نفسه . . مث وقعت احلوادث بعد ذلك  . .تعجب يوسف وقتها 

  . .بعيداً عن أهله و إخوته يف أرض بعيدة 



لقد مرت عشرون سنة و ها هو اآلن حيكم مصر و ينتظر قدوم 
  .أبويه من البادية اىل هذه البالد اجلميلة املليئة باخلري 

أمر يوسف بضرب خيمة كبرية جداً يف الصحراء من أجل أن 
  . .و أخوته يستقبل أبويه 

و كان اجلنود يراقبون طريق القوافل منتظرين قدوم قافلة من أرض 
  !فلسطني فيها أسرة عزيز مصر ، اليت تعيش يف البادية 

عليه ( إا قافلة يعقوب . . و ذات صباح رأى اجلنود القافلة 
  . زوجته و أبنائه  و) السالم 

  .أخوته و انطلق فارس اىل مصر يبشر يوسف بقدوم أبويه و 
  :الشمس و القمر و الكواكب 

أُستقبل سيدنا يعقوب باحترام عميق و أدخل و من معه اخليمة 
  .الكبرية ريثما يصل عزيز مصر 

كان سيدنا يعقوب ينتظر بشوق لقاء ابنه يوسف بعد عشرين سنة 
  !من الفراق و العذاب و البكاء 

ول كانت اخلي. . و جاء يوسف يف مركبة جترها خيول سريعة 
كأا كانت تدرك شوق يوسف اىل . . تطوي األرض بسرعة فائقة 

  . .لقاء أبويه 





كان يرتدي حلّة العزة و قد . . ليدخل اخليمة . . و وصل يوسف 
. . و ض اجلميع احتراماً لعزيز مصر . . سطع النور من وجه املضيء 

يوسف مث لينحنوا اجالالً لعزيز مصر و يف تلك اللحظة توهجت رؤيا 
عندما رأى الشمس و القمر و أحد عشر . . اليت رآها قبل عشرين سنة 

  . .كوكباً يسجدون له 
ها هو اآلن يرى أباه و أمه و أخوته األحد عشر ينحنون له 

  .باجالل 
و عانق يوسف والديه ، و أخذ بايديهما لريفعها اىل سرير امللك و 

  . .العزة 
  :وقال يوسف ألبيه 

هذَا تأِْويلُ رؤياي ِمن قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا وقَد يا أَبِت { ـ 
أَحسن بي ِإذْ أَخرجِني ِمن السجِن وجاء ِبكُم من الْبدِو ِمن بعِد أَن نزغَ 

وه هاء ِإنشا يلِّم ي لَِطيفبِتي ِإنَّ روِإخ نيبِني ويطَانُ بيالش ِليمالْع 
 ِكيمالْح{.  
  
  





  :و رفع يوسف يديه اىل السماء شاكر اهللا على نعمه 
رب قَد آتيتِني ِمن الْملِْك وعلَّمتِني ِمن تأِْويِل اَألحاِديِث { ـ 

ِلمسفَِّني موِة تاآلِخرا ويني ِفي الدِليو ِض أَنتاَألراِت واومالس ا فَاِطر
اِلِحنيأَلِْحقِْني ِبالصو{.  

  .ما أطيبك يا يوسف ما أطهرك ايها الفىت املؤمن 
لقد تناسى يوسف كل اآلالم و املعاناة و على مدى عشرين سنة و 

  !أن الشيطان هو الذي نزغ بينه و بينهم : استقبل أخوته حبب و قال 
يف تلك النفس الطاهرة و يف ذلك . . وهنا تكمن عظمة يوسف 

  .لقلب الطيب ا
و هكذا عاش سيدنا يعقوب و أبناؤه يف مصر بلد اخلريات و يف 

انعش البالد و انقذها من اكرب أزمة اقتصادية . . ظالل حاكم عادل 
  .آنذاك 

بين " عاش سيدنا يعقوب و تكاثرت ذريته ليعرفوا فيما بعد بـ 
  ".اسرائيل 

ل و سوف نعرف بعد ذلك أين دفن سيدنا يوسف و كيف نِق
قصة سيدنا " و انطلق البحر " عندما نطالع معاً . . رفاته اىل فلسطني 

  ) .عليه السالم ( موسى 



 


