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 أمةحيل أزمة يوُسف عليه السالم خيطط و

 6132ٌٗبٗش  13 :فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌطش

 ثملن: الذوتَس صوشٗب خٌزٖ

 

ي؛ ٗئى الزٕ أخشد س٘ذًب َٗسٔف ػلِ٘ السالم هي سزي ؼَٗل َّ أهش
لن ٗىتفٖ َٗسف ػلِ٘ األٍل: لذستِ ػلى تفس٘ش حلن الوله، ٍالخبًٖ: 

ٍّزا هب تو٘ض ثِ ػلِ٘ السالم ػي ثم٘ٔ  –السالم ثتفس٘ش سؤٗب الوله ٍئًوب 
لذم الحلَل الٌبرؼٔ ألصهٔ التصبدٗٔ غزائ٘ٔ  أى –الوفسشٗي فٖ ػصشُ 

وبدت أى تحل ػلى هصش ػلى الشغن هي رله الٌْش الؼظ٘ن ٍتله 
 الوحبص٘ل التٖ توتذ هذ الجصش.

حٌ٘وب لبل تؼبلى ػلى  31اٙٗٔ  –ثذأت المصٔ ووب ٍسد فٖ سَسٓ َٗسف 
ٍٓلَبلَ الوٓلِهٔ ئًِِّٖ أَسٓى سٓجٕغٓ ثٓمَشَاتٍ سِوٓبىٍ ٗٓأْوُلُْٔيَّ سٓجٕغٗ لسبى ػضٗض هصش )

ػِزٓبفٗ ٍٓسٓجٕغٓ سٌْٔجألتٍ خُعْشٍ ٍٓأُخَشَ ٗٓبثِسٓبتٍ ٗٓب أَُّْٗٓب الوٓألُ أَفْتًَُِٖ فِٖ سٔؤْٗٓبٕٓ 
ف٘الحظ أى الحلن ٗتىَى هي هطْذٗي؛ األٍل: (، ى وٌُتُنٕ لِلشُّؤْٗٓب تَؼٕجٔشٍُىَئِ

سجغ ثمشات سوبى ٍال ٗؼشف وٌْْي، ٍلىي تأتٖ سجغ ثمشات ػزبف إٔ 
ّضٗالت لتأول تله الجمشات السوبى، ٌٍٗتْٖ الوطْذ األٍل ل٘جذأ 
الوطْذ الخبًٖ ٍَّ أى الوله ٗشى سجغ سٌجالت خعش سٗبًِ ٍسجغ 

 ت ربفٔ ه٘تٔ، ّزا َّ الحلن.سٌجال

هي الٌظشٓ األٍلى ًزذ أًِ ال تَرذ سٍاثػ ث٘ي ول تله الوطبّذ لزله فاى 
الوفسشٗي الوَرَدٗي فٖ لصش الوله ػزضٍا ػي تفس٘ش تله الشؤٗب، أٍ 
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أى ٗىذسٍا صفَا المبدٓ شغجَى هي الزٗي ال ٗفْوَا ئال أًْن سثوب أًْن 
 ْشثَا هي هسإٍل٘تْن، فىبىلزله ت ثجؼط األحالم ٍهطبول الؼبهٔ

، فال تىذس ًفسه ٍال أًْب أظغبث أحالمأًْن لبلَا أثسػ ٍس٘لٔ للْشٍة 
 تفىش فبألهش غ٘ش هْن.

ٍتطبء لذسٓ اهلل تؼبلى أى تصل تله الشؤٗب ئلى هسبهغ س٘ذًب َٗسٔف 
الوتشاثؽٔ ٍئًوب فْن أثؼبد  غ٘شفلن ٗىتفٖ ثشؤٗٔ الوطبّذ ػلِ٘ السالم، 

تْب ثبلَالغ الوؼبش، لزله فَْ لن ٗمن ثتفس٘ش الشؤٗٔ تله الشؤٗٔ ٍػالل
فحست، ح٘ج وبى ثبإلهىبى أى ٗمَل لوي ربءُ ٗؽلت تفس٘ش الحلن أى 

فَْ لن ٗىي هي هَاؼٌٖ ّزُ الجالد، ٍٗسىت، أصهٔ غزائ٘ٔ الجالد ستوش ث
ٍلن تىشهِ ّزُ الجالد ٍئًوب أدخلتِ السزي لسٌَات ؼَٗلٔ ًت٘زٔ 

الوسإٍل٘ٔ التٖ وبًت ٗتوتغ ثْب ػلِ٘ السالم  لوإاهشٓ دً٘ئٔ، ٍلىي حس
أى ٗفسش لن ٗىتفٖ ثًمبر الجطشٗٔ، لزله ئرؼلتِ ٗتزبٍص ول رله هي أرل 

ٍظغ خؽٔ لتزبٍص تله األصهٔ التٖ الحلن ثبلسزارٔ الوؼَْدٓ ٍئًوب 
لن تأتٖ ثؼذ، فمبل  األصهٔ ستمصف ثبلجالد ٍالؼجبد، ػلى الشغن هي أى
لبلَ ف فٖ اٙٗبت التبل٘ٔ )سجحبًِ ٍتؼبلى ػلى لسبى س٘ذًب َٗسٔ

تَضْسٓػَٔىَ سٓجٕغٓ سٌِِ٘يَ دٓأَثبً فَوب حٓصٓذٕتُنٕ فَزَسٍُٔٔ فِٖ سٌْٔجٔلِِِ ئِالَّ لَلِ٘الً هِوَّب 
ذَّهٕتُنٕ لَْٔيَّ ئِالَّ ( حُنَّ ٗٓأْتِٖ هِيْ ثٓؼٕذِ رلِهٓ سٓجٕغٗ ضِذادٗ ٗٓأْوُلْيَ هب ل34َتَأْوُلَُىَ )

( حُنَّ ٗٓأْتِٖ هِيْ ثٓؼٕذِ رلِهٓ ػبمٗ فِِِ٘ ٗٔغبثُ الٌَّبسٔ 34لَلِ٘الً هِوَّب تُحٕصٌَُِىَ )
 .(34ٍٓفِِِ٘ ٗٓؼٕصِشٍُىَ )

 هشٓ أخشى هبرا فؼل س٘ذًب َٗسٔف ػلِ٘ السالم ؟
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لبم ثجسبؼٔ ثتفس٘ش سؤٗب الوله ٍلىي ثؽشٗمٔ ػلو٘ٔ خبسرٔ ػي 
ًفس الَلت تٌجأ ثحذٍث أصهٔ التصبدٗٔ غزائ٘ٔ سَف الوألَف، ٍفٖ 

تزتبح الجالد هي ألصبّب ئلى ألصبّب، ٍأخ٘شًا ٍظغ الحلَل الٌبرؼٔ لتزبٍص 
تله األصهٔ لجل حذٍحْب ٍَّ هب ٗؼشف فٖ ػلن ئداسٓ األصهبت ثَظغ خؽٔ 
أٍ خؽػ لجل ٍلَع األصهبت هي أرل أى ال تىجش األصهٔ لتصجح وبسحٔ ٍئًوب 

هىبى ف٘وىي أى تجمى أصهٔ أٍ أى تصغش حتى تصل ئلى هشحلٔ ئى وبى ثبإل
الوطىلٔ، ألى هصؽلح الوطىلٔ ألل ٍؼئً هي هصؽلح األصهٔ ػلى 

 األًسبى، ٍتجمى الىبسحٔ ّٖ أوجش تله الوصؽلحبت.

وبى الوحَس األسبسٖ للشؤٗب ّٖ األصهٔ الغزائ٘ٔ التٖ وبًت ستؼصف 
ظٔ التٖ وبى ٗتحذث فْ٘ب، ثبلجالد، ٍرله ثؼذ سجغ سٌَات هي تله اللح

ٍستستوش تله األصهٔ سجغ سٌَات، فؽلت هٌْن أى ٗستف٘ذٍا هي 
سٌَات الشخبء فٖ صساػٔ الوحبص٘ل التٖ تؼشف ثبلوحبص٘ل 
االستشات٘ز٘ٔ، إٔ تله الوحبص٘ل التٖ ٗؼتوذ ػلْ٘ب اإلًسبى فٖ غزائِ 

زبت هخل الموح ٍاألسص ٍالزسٓ ٍهب ئلى رله ثبإلظبفٔ ئلى الطؼ٘ش ٍالوٌت
الؼلف٘ٔ التٖ تستخذم فٖ تغزٗٔ الوَاضٖ فْزُ ّٖ الوحبص٘ل 
ٍالوٌتزبت التٖ تحفظ فٖ سٌبثلْب أهب ثم٘ٔ الوٌتزبت الضساػ٘ٔ هخل 
الؽوبؼن ٍالخ٘بس ٍهب ضبثِ رله فل٘ست رات سٌبثل، لزله فاًْب ال 

 حَٗل٘ٔ ػلْ٘ب.تتحفظ ئال ثأرشاء الؼذٗذ هي الصٌبػبت ال

ٖ سٌبثلْب تؼذ أفعل ٍس٘لٔ لتخضٗي تله ٍحفظ الوٌتزبت الضساػ٘ٔ ف
الوحبص٘ل، فبلسٌبثل تمٖ الوٌتزبت الٌجبت٘ٔ ول الظشٍف الوٌبخ٘ٔ 

الجىت٘شٗب ٍالفؽشٗبت ٍالحطشات ٍول َّام األسض، ٍلىي ّزوبت ٍوزله 
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ئال أى  ،ّزا ال ٗؼٌٖ أًْب تجمى ووب ّٖ لسٌَات ؼَٗلٔ هي غ٘ش أى تتأحش
ًٔ لَ تشوت أٍ حفظت تله الوٌتزبت التأحش ٗىبد ٗىَى هؼذٍهٖب ثبلومبس

الٌجبت٘ٔ هي غ٘ش سٌبثلْب، ٍلمذ أحجتت التزبسة تله الحم٘مٔ، ٍّزا هي 
 اإلػزبص المشآًٖ.

ٍلن ٗىتفٖ س٘ذًب َٗسٔف ثزله ٍئًوب دلْن ػلى ؼشٗمٔ استْالن تله 
لزله ٍرْْن ئلى التٖ ٗزت أى تخضى ثؽشٗمٔ هؼٌ٘ٔ، الغزائ٘ٔ الوَاد 

هي غ٘ش االستْالن ٍالوْن فٖ ػول٘ٔ االستْالن ٍَّ )الوجذأ األسبسٖ 
ئِالَّ لَلِ٘الً هِوَّب ، ٍٗوىي أى ًمشأ رله فٖ لَلِ تؼبلى )(ئفشاغ ٍال تفشٗػ

ال "هجذأ ِ ػلِ٘ السالم فْن أًِ لَ ؼجك (، ئال أًِ ٗزت أى ًالحظ ئًتَأْوُلَُىَ
فٖ سٌَات المحػ ٍالطذٓ فحست  "ئفشاغ ٍال تفشٗػ فٖ االستْالن

ًْب تصجح ػذٗؤ الزذٍى، فل٘س هي الحىؤ أى ًتشّل فٖ االستْالن فا
فٖ سٌَات الشخبء ٍأى ًمَم ثبستْالن ول هب ٗمغ ث٘ي أٗذٌٗب فٖ تله 
السٌَات، حن ًؽبلت الٌبس ثطذ الحضام فٖ سٌَات المحػ، فاى رله ال 
ٗؼذ هي التخؽ٘ػ الحى٘ن ٍال تؼذ سؤٗٔ ثؼ٘ذٓ الوذى فٖ ئداسٓ األصهبت، 

ػلى ذ أًِ ػلِ٘ السالم ؼلت أى ٗفشض ّزا الوجذأ االستْالوٖ لزله ًز
، ٍحتى ئى ربءت سٌَات المحػ ٗىَى الطؼت لذ هي سٌَات الشخبءالٌبس 

اػتبد ّزا الوجذأ ٍٗوىٌِ أى ٗستوش فِ٘ حتى ٗزتبص السٌَات الؼزبف، 
ٍهي الزذٗش ثبلزوش ئى ّزا َّ الوجذأ الؼبم لالستْالن فٖ اإلسالم ٍرله 

ٍٓوُلَُا ٍٓاضْشَثَٔا ٍٓلَب ) 13اٙٗٔ  –تؼبلى فٖ سَسٓ األػشاف  حست لَلِ
، ٍّزا َّ هجذأ االستذاهٔ التٖ ٗلَح ثْب (تُسٕشِفَُا ئًَِِّٔ لَب ٗٔحِتّٔ الْؤسٕشِفِ٘يَ
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السبدٓ فٖ ّزا الؼصش ٍوأًْن ّن الزٗي اختشػَا ّزُ الفىشٓ أٍ أٍرذٍّب 
 هي الؼذم.

الفبسؽ، أسسل ػلِ٘ السالم سسبلٔ ٍحتى ال ٗستوش هجذأ ًصف الىأس 
ئٗزبث٘ٔ ػلى الشغن هي أى الشؤٗب ال تَظح رله ٍال تصل ئلِ٘ ٍّٖ أًِ ثؼذ 
ول تله السٌَات الؼزبف ستوؽش السوبء ٍستٌجت األسض ٍستؼَد 

حُنَّ ٗٓأْتِٖ هِيْ سٌَات الشخبء هي رذٗذ، ٍٗوىي أى ًمشأ رله هي خالل اٙٗٔ )
 (.ثُ الٌَّبسٔ ٍٓفِِِ٘ ٗٓؼٕصِشٍُىَثٓؼٕذِ رلِهٓ ػبمٗ فِِِ٘ ٗٔغب

ٍتٌتْٖ لصٔ س٘ذًب َٗسٔف ٍحلن الوله، ٍهي خاللْب ٗوىي أى 
ٗوىي أى ًسمؽْب التٖ ٍالشؤٗب  ًستخلص ثؼط الؼجش ٍالفَائذ هي تله

 التبل٘ٔ: هٌْب األهَس ػلى ٍالؼٌب الحبلٖ

، ٗزت أى ٗؼشف الطؼت الَالغ الزٕ ٗؼ٘طِ، ٍهب ستؼذاد ًفسٖاال .1
الوستمجل٘ٔ التٖ ٗوىي أى تأتٖ، ٍو٘ف ٗستؼذ، ٍهب التَلؼبت 

الوؽلَة هٌِ ٍهخل تله الوؼشفٔ حتى ٗطؼش أًِ رضء هي ّزا 
ِ ل٘س ّبهص الح٘بٓ، ٍػلى هَلؼ الَالغ ٍأى سأِٗ هؽلَة، ٍأى

، فبلطفبف٘ٔ التؼبٍى هي غ٘ش أى ٗتزهش أٍ أى ٗطتىٖ ِرله ٗوىٌ
ى تصذس فل٘س هي الوؼمَل أ هؽلَثٔ رذٖا فٖ ّزُ الوشحلٔ.

التؼل٘وبت ثشفغ األسؼبس فٖ هٌتصف الٌْبس ٍٗتن تٌف٘ز ّزا المشاس 
 فٖ هٌتصف الل٘ل، فْل ّزا تخؽ٘ػ أٍ ضفبف٘ٔ ؟

الٌف٘ش الؼبم ٍاالستؼذاد الجذًٖ ٍالصٌبػٖ لوزبثْٔ األصهٔ، ٍرله  .2
هي خالل الضساػٔ فٖ سٌَات الشخبء ٍاستحخبث الصٌبػبت 
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ٍٍظغ األًظؤ صَاهغ ٍالهخل ثٌبء الوخبصى الوصبحجٔ لزله، 
االلتصبدٗٔ لالستْالن التٖ ٗزت أى تىَى دل٘مٔ، ٍحفظ األهي 

، ألًِ الثذ أى ٍهب ئلى رله ٍالتالػت ثبألسؼبس ٍهٌغ الغص التزبسٕ
الوَاد تْشٗت تْشة هي الوسإٍل٘بت ٍتىَى ٌّبن هخبلفبت ٍ

 ٍهب ضبثِ رله.الغزائ٘ٔ لج٘ؼْب فٖ السَق السَداء 
ٍاستخوبسّب ٍاستغاللْب ثؽشٗمٔ  حفظ الوَاسد الؽج٘ؼ٘ٔ .3

، فبألصهٔ لذ تؽَل، ٍالوَاسد لذ تٌعت ٍالَالغ سثوب هستذاهٔ
ٗسَء، ٍلىي فٖ الومبثل فاًِ ٗزت أى تذاس ول تله الؼول٘بت 

فال ٗتشّل فئٔ ػلى حسبة فئٔ، ٍال هستذاهٔ ثؽشٗمٔ ػبدلٔ 
تؼ٘ص فئٔ فٖ الَالغ الَسدٕ هي الح٘بٓ ثٌ٘وب تؼ٘ص فئٔ أخشى فٖ 

  الغ الشهبدٕ.الَ
، لجل األصهٔ إٔ أحٌبء هشحلٔ التخؽ٘ػ ٍأحٌبء هشحلٔ فمِ األلَٗبت .4

األصهٔ ٗزت أى تىَى للحىَهٔ سؤٗٔ ٍاظحٔ ٍخؽٔ هذسٍسٔ 
فتؼشف ئلى أٗي تشٗذ أى تصل ٍو٘ف ٗزت أى تصل ئلى ٌّبن، 
لزله ٗزت أى تَرِ ول ؼبلبتْب إلداسٓ األصهٔ ٍو٘ف٘ٔ الخشٍد هٌْب، 

ب الوبل٘ٔ ٍالجذً٘ٔ ٍالصٌبػ٘ٔ ٍول هَاسدّب فتسخش ول اهىبًبتْ
ل٘س لْب داع، ٍال التٖ وْشربًبت الحفالت ٍالًم٘ن ئلى رله، فال 

ًستٌضف الوَاسد الوبل٘ٔ ػلى أهَس ال تذخل فٖ ه٘ضاً٘ٔ الذٍلٔ، ٍال 
ٗىَى ٌّبن تمت٘ش فٖ رْٔ ٍئسشاف فٖ رْٔ أخشى، فْزا ال ٗحل 

 األصهٔ ٍئًوب ٗضٗذّب تؼم٘ذٖا.
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ٍثؼذ ول رله، ّل ٗوىي أى ًسمػ هب لبم ثِ س٘ذًب َٗسٔف ػلِ٘ 
السالم ػلى ٍالؼٌب الوؼبش الَ٘م، ًٍحي ٌّب ًتحذث ػي الَالغ الؼشثٖ 

 الزٕ ال ٗخؽػ ٍال ٗؼشف أى ٗخؽػ ٍال حتى ٗؼشف و٘ف ٗذٗش أصهٔ. 

 ٍهب صال للحذٗج ثم٘ٔ.

   


