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التقوى

�د� Rحضر� مر§� بش, �لدين *مو 
� Rملصلح �ملوعو�

� Rخلليفة �لثا� حلضر� �إلما\ �ملهد� ��ملسيح �ملوعو�

:Ç��R من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

يقني سيدنا يعقوب أن اهللا س�جع له أبناءه الثالثة:يقني سيدنا يعقوب أن اهللا س�جع له أبناءه الثالثة:
 سيدنا يوسف، بنيامني ويهوذا سيدنا يوسف، بنيامني ويهوذا

﴿َقاُلو� ِ+ْ* َيْسِرْ! َفَقْد َسَرَ! َ�ٌ� َلُه 
َنْفِسِه  ِفي  ُيوُسُف  َفَأَسرََّها  َقْبُل  ِمْن 
َ<َلْم ُيْبِدَها َلُهْم َقاَ> َ�ْنُتْم َشرٌّ َمَكاًنا 
َ<�هللا َ�ْعَلُم ِبَما َتِصُفوَ*﴾ (يوسف: 

(٧٨

 :Gلكلما� Hشر
  شرٌّ مكاًنا: �ملكا3: �ملوضع. �يقا�: 
 �� مبكا3،  ��لعقل  �لعلم  من  كا3 

.(Àألقر�) لةâتبة �م�

:Iلتفسـ�
 39 �جلرمية تشجع حتًما على �ملزيد 
يوسف  9خو�  همَّ  لقد  �جلر�ئم.  من 
�آل3  �ما   ،äيRقتًالما بقتله  �لبد�ية   �
فانظر��  �خالقًيا.  قتله  ف,يد�3 
 39  :��جسا بكل  يقولو3  كيف 
سرz بنيامني فال غر�بَة � pلك فقد 
3 ��تكب �خو¾ يوسف نفس �سبق 
�جلرمية. �يتضح من قو¹م هذ� �¢م 
توبة صاRقة 9/  تابو�  قد  Â يكونو� 

pلك �حلني.
 3� ��لدهشة  �حل,�  يث,  ملما  9نه 
�ملفسرين شرعو� يبحثو3 عن سرقٍة 
هذ�،  9خوته  قو�  ليوسف مصدقني 
بدًال من �فضه �تكذيبه، ح± كتب 
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بعضهم �نه � كا3 يسرz �ألشيا« 
 .(��ملنثو  �(�لُد عمته  بيت  من 
ֲדتا3  9ال  هذ�   3ْ9 �للهم،  سبحانك 

عظيم!
�آلال\  تقدير  �ملر«  على  يصعب 
يوسف  سيدنا  عاجلها  �ل¬  ��ملعانا� 
قد�ته  �لكنه-�غم  هذ�،  قو¹م  من 
عليهم- لز\ �لصمت، كاظمä غيظه 

�متأسًفا على حا¹م.
�فع مكانته. فكم �ما �عظم شأنه �
�نه  مع  �لغضب  يصرعه   èمر� من 
ال ميلك قد�� �ال غلبة على غ,¾، 
�لكننا جند سيدنا يوسف � �غم 
مقد�ته على عقاÀ 9خوته صَبَر على 
منكر�.  ִדمة  من  9ليه  �ّجهو¾  ما 
هذ¾ هي �ألخالz �ل¬ يصل �ملؤمن 

�ملتحّلي ֲדا 9/ �لد�جا? �لعلى.

َ�ًبا  َلُه   َّ*+ِ �ْلَعِزيُز  َ�يَُّها  َيا  ﴿قاُلو� 
َ�َحـَدَنا  َفُخْذ   �Iًَكِب َشْيـًخا 
َمَكاَنُه ِ+نَّا َنَر�Vَ ِمَن �ْلُمْحسUِنَني﴾  

(يوسف: ٧٩) 
 

:Gلكلما� Hشر
مكاَنه: يقا� هذ� مكا3 هذ� �� بدله 

.(Àألقر�)

:Iلتفسـ� 
لقد  �ملتحجر�!  قلوֲדم  لقسو�  يا   
�ִדمو� �خاهم من قبل بالسرقة، ��آل3 
�تقر�3 �خاهم �آلخر حيث ينفو3 
 Â� ،خاهم�صلتهم به، �كأنه ليس 
�لعزيز  عند  له  يتوسلو�   3� �ا�لو� 
قائلني: �يها �لعزيز، �غفْر ألخينا هذ� 
قالو�  بل  كبً,�،  شيًخا   äب� لنا  فإ3 
�ًبا شيًخا كبً,�﴾، �كأ¢م  له   39﴿
من   ���� �يتهم � �اسهم  بسبب 
�لذ�   Àيعقو  /9 ينتسبو�   3�  ��لعا

�جنب �لسا�قني كيوسف �بنيامني!

َمْن  ِ+الَّ  َنْأُخَذ   *ْ�َ �هللا   Yََمَعا ﴿َقاَ> 
 �Yً+ِ ِ+نَّا   Zُِعْنـَد َمَتاع]َنا  َ<َجْدَنا 

َلَظاِلُمـوَ*﴾  (يوسف: ٨٠) 
 

 :Gلكلما� Hشر
معاYَ �هللا: معاpَ �هللا �معاpَ �جِه �هللا 
 �pًمعا �هللا  بوجه   �� باهللا   pعو�  ��

.(Àألقر�)
 

 :Iلتفسـ�
لعقيد�  Rحًضا  متثل  �آلية  هذ¾   39
يقو�  حيث  �ملسيحية،   ���لكفَّا
 3� لظلم  9نه   � يوسف  سيدنا 

شخًصا  �لسجن  غياهب   � ُنلقي 
�ضي بذلك- بدًال من  39�- äبريئ
�ملجر\. �لكن �لنصا�È يقولو3 بأ3 
�ملسيح � ُصلب عن �ضًى ��غبة 
منه، فصا� كفا�� خلطايانا. (تفس, 
جر�\ للتو��� ٢ì  ١٦٧). �لكن 
�لتو��� نفسها ترفض ح± مثل هذ¾ 
9خو�   3� فيها  جا«  �لكفا��، حيث 
�لعزيز  على  عرضو�  حينما  يوسف 
 Rّ� بنيامني  �حدهم مكا3  يأخذ   3�
�فعل   3�  � "حاشا  قائًال:  عليهم 
 � Çلّطا� ُ�جد  �لذ�  �لرجل  هذ�. 
(�لتكوين  عبًد�"   � يكو3  هو  يد¾ 

 .(٤٤: ١٧
�يًضا ال جتيز معاقبة  ���فثبت �3 �لتو
�ضي   39� �ملجر\-  مكا3  �ل��« 
بذلك �أل��- �تعت�¾ ظلًما صا�ًخا.

ا �ْسَتْيَئُسو� ِمْنُه َخَلُصو� َنِجيًّا  ﴿َفَلمَّ
َ�َباُكْم   َّ*�َ َتْعَلُمو�  َ�َلْم  َكِبIُُهْم  َقاَ> 
َقْد َ�َخَذ َعَلْيُكْم َمْوِثًقا ِمَن �هللا َ<ِمْن 
 Hَْبَر�َقْبُل َما َفرَّْطُتْم ِفي ُيوُسَف َفَلْن َ
�ْألَْ
cَ َحتَّى َيْأYََ* ِلي َ�ِبي َ�ْ< َيْحُكَم 
�ْلَحاِكِمنيَ﴾   َخْيُر  َ<ُهَو  ِلي  �هللا 

(يوسف: ٨١)
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التقوى

:Gلكلما� Hشر 
 Çستيأ�� قَنَط،  يِئَس:  +ستيأسو�: 

.(Àألقر�) Çيأ ªمبع
�لشي«:  �به  9ليه  خلَص  خلصو�: 

.(Àألقر�) صل�
: �لِسرُّ؛ من ُتسا�ُّ¾. �قد  جنّيf: �لنجيُّ
�لصديق.  مثل   äيض� للجمع  يكو3 
�منه ﴿خلصو� جنّيا﴾ �� متناجني. 
�لنجيُّ  يكو3  قد  �لفر�«:  �قا� 
 : �مصد�É.��لنجيُّ  äµ�  Èلنجو��
�قا�   (Àألقر�) �لسريُع  �ملحدÃِّ؛ 
﴿خلصو�   :?�Rملفـر� صاحـب 
عن  خالصني   ��Rنفـر�  �� جنيًّا﴾ 

غ,هـم.
كبIهم: يقا� فال3 كبٌ, �� مسن. 
�لذ�  لكب,كم  ﴿9نه  تعا/  �قوله 
�ئيسكم   �� �لسحر﴾  عّلمكم 

.(?�Rملفر�)
مؤكد  عقد   :zمليثا� موثًقا: 
منه  �السم  ��ملوثق  �عهد،  بيمني 

.(?�Rملفر�)
ضّيعه  �فيه:  �لشيَ«   îفّر فرَّطتم: 
�لشي«:   �  îفّر فيه.  �لَعَجَز  �قّد\ 

.(Àألقر�) قّصر فيه
فـال3ٌ  برَ�  ما   :Hَبـر� لن 
كـرمه  على  بقـي   ��  :äكرمي

 .(Àألقـر�)

 :Iلتفسـ� 
بالسرقة  يوسف  �ִדمو�  �لذين  هؤال« 
�ملشتركة  ïرميتهم  صر�حة  �عترفو� 
ضد يوسف على �نفر�R. سبحا3 �هللا، 
ليوسف  فإنه كتب  قد�ته.  �عظم  ما 
 � ففشلو�  تصو��ִדم،  فاقت  �فعًة 
معرفته، p9 لو عرفو¾ ملا جتاسر�� على 

هذ� �الִדا\.
�ما (كب,هم) �لذ� pّكرهم ïر�ئمهم 
من  شي«  قلبه   � كا3  �نه  فيبد� 
من  ðّوفهم   p9 تعا/،  �هللا  خشية 
عزميته  عن  يعّبر  كما  بأبيهم،   ��لغد
على �لوفا« بالعهد �لذ� قطعه مع �بيه 
حيث قا�: ﴿فلن �بر� �أل�َ¥ ح± 
�� �كَم �هللا �﴾. �مبّا  ñ� � 3pيأ
 3� �هللا �﴾  �� �كم ﴿ بقوله  قصد 
يطلق سر�� بنيامني بتدب, من �لغيب 

ف,جع به 9/ �لوطن.
��بني �كَ� 9خو� يوسف �، �كا3 
�ما �لذ� �فض �لعو�R 9/ �لبيت فهو �
يهو�p �لذ� كا3 �لر�بع بني 9خوته ِسنًّا 
(�لتكوين   ����لتو  �  R�� ما  ¿سب 
 Àلكتا� ٤٤�٢٩). �قد طعن بعض 
�ملسيحيني � �لقر3Ó بأنه قد �خطأ � 
قوله ﴿�قا� كب,هم﴾ حيث نسب 
 �pبني بدًال من يهو���هذ� �لرفض 9/ 
�لو�قع! مما  �لذ� قا� هذ� �لكال\ � 

جاهًال  كا3   3Óلقر� مؤلف   3� يد� 
بالتا�يخ (تفس, �ه,�). 

هذ¾  مثل  على  �Rئًما  ألتعجب  9ن¼ 
حيث  �ملسيحيني،  قبل  من  �ملطاعن 
�كثر  �كأ¢ا   ����لتو يعرضو3 
 � �سنًد�  ثقًة  �لسما�ية  �لكتب 
 3� ��حلق  �لتا�ðية.  �لقضايا  بيا3 
§�خرٌ�  نفسها  �ملسيحية  �لكتب 
�تسقط  �لزعم  هذ�  تدحض  بأRلة 
�لتا�يخ  Ñا�   �  ����لتو ثقة 
�لتا�يخ  Rعو�  كب,.  حدٍّ   /9
فيها   R�� ما  فإ3   ،äجانب �لقدمي 
من   � موسى  �حال?  عن 
�لباحثو3  ح±  ֲדا  يثق  ال   Ãحد��
برهنو�  �قد  �نفسهم،  �ملسيحيو3 
مستقا�  بأRلة  �بطال¢ا  §يفها  على 
��لتو��يخ  �جلغر�فية  �ألحو��  من 
�من  بل   ��لعصو لتلك   Èألخر�
 ����لتو من  �لد�خلية   ?�Rلشها�
 3Óلقر�  � طعنهم  فإ3  نفسها. 
 Àلكتا� هذ�  مثل  على  -بناً« 
مما  حقًّا.  للعجب   �َمثا  -Ôملحّر�
�ننا نستشهد ببعض ما  فيه  ال شك 
�حد�Ã �لكن  �لتو��� من   � R��
مع  منسجمة  تكو3   3� شريطة 
 Èألخر� للتو��يخ  �مو�فقة  �لعقل 
قد   ����لتو أل3  �لكرمي،   3Óلقر�  ��
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¿يث  �ملحرفني  �يد�  ֲדا  عبثت 
 ��ملذكو �لتا�يخ   ��عتبا ميكن  ال 
فال  مصوًنا.   äفوظ*  äð�تا فيها 
بيا3  على  بنا«   - ألحد   3p9 Ùو§ 
�لكرمي،   3Óلقر� �لطعُن �   -����لتو
قد  �حلديثة   Ãلبحو�  3�� خاصة 
من   3Óلقر� pكر¾  ما  على  �كد? 
 �Rكعبا  ،�Rليهو� �لتا�يخ   Ãحد��
بعد  فرعو3  جثة  �صيانة  �لعجل 
 Ãلبحو� هذ¾  �ثبتت  بينما   ،zلغر�
هذ¾   �  ����لتو بيا3  بطال3 

 .��ألمو
بيا3  بصحة  جدًال  سلمنا   �p9� هذ� 
�لتو��� � هذ¾ �لقضية فهذ� �يضا ال 
يقد� � �لقر3Ó ألنه قا� ﴿كب,هم﴾ 
من  مانع  �ال  �ك�هم"، " يقل   Â�
عشر  �إلث¼  من  �لر�بع  �البن   ��عتبا
 Â  39� "كب,هم"   Àيعقو �بنا«  من 
يكن �ك�هم. p9 نستطيع �لتوفيق بني 
 3�بيا3 �ملصد�ين بكل سهولة، pلك 
نأخذ كلمة ﴿كب,هم﴾  مبعª �لكب, 
�ثبت  3��جًة ال �لكب, سنä، �سبق R
�سله �� تفس, قوله تعا/ ﴿قا� لن 
 3�معكم ح± تؤتو3ِ موثقä من �هللا﴾ 
 �pكا3 يثق بيهو � Àسيدنا يعقو
��بني ��كثر من  -äالبن �لر�بع سن�-
يرسل   Â  p9  ،äسن �ألك�  -�البن 

 ،�pبنيامني معهم 9ّال بضما3 من يهو
�لذلك كله Ùب �عتبا�¾ "كب,هم".


ِجُعو� ِ+َلى َ�ِبيُكْم َفُقوُلو� َيا َ�َباَنا ْ�﴿
ِبَما  ِ+ّال  ِ+*َّ �ْبَنَك َسَرَ! َ<َما َشِهْدَنا 
َحاِفِظَني﴾  ِلْلَغْيِب  ُكنَّا  َ<َما  َعِلْمَنا 

(يوسف: ٨٢)   
   

:Iلتفسـ�
هذ�  بأ3  �ملفسرين  بعض  قا�  لقد 
�فهم   Â ¼قو� يوسف �، �لكن
أل3  9ليه،  �لقو�  هذ�  نسبو�  كيف 
�3 �آلية  È���يهم. ��لسياz ال يؤيد 

تتمة لقو� "كب,هم". 
�ما قوله ﴿�ما كنا للغيب حافظني﴾ �
ال  �أل��:  مبعنيني؛  تفس,¾  فيمكن 
بل  �ألمر،  حقيقة  بالضبط   Ôنعر
 3� ��لثا�:  �ينا¾. � ما  لك  ¤كي 

يكو3 كالمهم هذ� � شأ3 موثقهم 
Óتينا�  عندما   :ªملع�� Óتو¾،  �لذ� 
�ملوثق Â نأخذ � �حلسبا3 �نه ميكن 
�9منا  �خل�،  هذ�  مبثل  نأتيك   3�

عاهدنا� حينئذ بنية طيبة.

 َIْسَأِ> �ْلَقْرَيَة �لَِّتي ُكنَّا ِفيَها َ<�ْلِع�>َ﴿
َلَصاِ�ُقوَ*﴾   َ<ِ+نَّا  ِفيَها  َ�ْقَبْلَنا  �لَِّتي 

(يوسف: ٨٣)
 

:Gلكلما� Hشر
Ùتمع  �لذ�  للموضع  �سم  �لقرية: 
فيه �لناÇ، �للناD Çيعä، �يستعمل 
تعا/  قا�  منهما.  ��حد  كل   �
من  كث,  قا�  �لقرية﴾  ﴿��ْسأ� 
�قا�  �لقرية.  �هل  معنا¾  �ملفسرين: 
�لقو\  ههنا  �لقرية  بل  بعضهم: 

.(?�Rملفر�) نفسهم�

فإن طعنهم ! القرآن -بناًء على مثل هذا الكتاب 
احملـّرف- َمثار للعجـب حّقًا. مما ال شـك فيه أننا 
نستشـهد ببعض مـا ورد ! التـوراة من أحداث 
ولكـن شـريطة أن تكـون منسـجمة مـع العقل 
وموافقـة للتواريخ األخـرى أو القـرآن الكرمي... 
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:Iلتفسـ�
يشحن   zلصد�  3� كيف  �نظر�� 
 .äمتام حديثه  ن��  �يغ,  قو�  صاحبه 
 Àٍباهم ¿ديث كذ�فإ¢م عندما جا«�� 
عن مو? يوسف كانو� مترRRين � 
فكيف  �آل3  �ما  قو¹م،  على  �لتأكيد 
يقصو3 على �بيهم خ� بنيامني بكل 
ثقة �شجاعة ليؤكد�� له صدقهم ح± 

9¢م يقّدمو3 شها�R �آلخرين.
مصر)،   ��) �لقرية  �سأ�  قالو�: 
من  بدًال  �حلم,)،   ��) ��لع, 
�هل � �لقرية  �هل  يقولو�   3�
�pلك  �لع,،   Àصحا�� �لقافلة 
 ،Àلعر�  �Rكعا �تنبيًها  تأكيًد� 
�لقرية  من   Rفر  َّ�� �سأْ�   :Rملر���
منهم  �كب,  صغ,  فكل  ��لقافلة، 
يصدقنا   Ôسو� �حلكاية،   Ôيعر

نقو�. فيما 
 

َلْت َلُكْم َ�ْنُفُسُكْم َ�ْمًر�  ﴿َقاَ> َبْل َسوَّ

َيْأِتَيِني   *ْ�َ �هللا  َعَسى  َجِميٌل  َفَصْبٌر 

ِبِهْم َجِميًعا ِ+نَُّه ُهَو �ْلَعِليُم �ْلَحِكيُم﴾ 

(يوسف: ٨٤)   
  

:Gلكلما� Hشر
 سّولت: سّولت له نفسه كذ�: §ّينته 

 .(Àألقر�) �هّونته  له  �سّهلته  له 
حتر   ملا  �لنفس  تزيني  �لتسويل: 
 ��بصو منه  �لقبيح  �تصوير  عليه 

.(?�Rملفر�) حلسن منه�

:Iلتفسـ�
هنا-كعاRته-   3Óلقر�  Ôحذ لقد 
�ألمو� �¹امشية من �3 9خوته �جعو� 
 ،ÃRحلا� عليه  �قّصو�  �بيهم   /9
 .äس�� Àيعقو Àكتفى بذكر جو���
pلك �3 �لقر3Ó ليس كتابä تا�ðيا، 
على   Éمرّكز �لز��ئد،  يتر�  �لذلك 
 Ç��ملعª �ملُر�R تنبيهä للقا�è 9/ �لد

�لذ� يريد تلقينه 9يا¾.
 3�  �  Àيعقو �جاֲדم  لقد 
لكم  §ينت  قد  �لنفسانية  �هو�«كم 
�لسيئة. �Â يرR بقوله هذ� تكذيبهم 
ُحبس،  قد  بنيامني  بأ3  �Rعائهم   �
بل يع¼ �3 عد�َ«كم لبنيامني Rفعكم 
لتصّدقو� ما �تُّهم به من �لسرقة، كا3 
من ��جبكم �3 ال تسيئو� به �لظن، 
�تقولو�: 9نه Â يسرz شيئä بل كل 

ما جرÈ له كا3 سببه سو« �لفهم.
�شا� سيدنا يعقوÀ بقوله ﴿عسى �  
 ¾Rيًعا﴾ 9/ �عتقاD 3 يأتي¼ ֲדم��هللا 
على  بعزيز  ليس  �نه � يوسف  ¿يا� 
�هللا تعا/ �3 يأô به �بَأَخويه بنيامني 

قوله هذ�  �يهوD �pيًعا. �يتبني من 
�نه كا3 متأثرÉ بوفا« يهو�p، ملا Óتا¾ 
من قو� �عهد، �لذلك جند �3 قلبه 

 .Âيلتا¶ على فر�قه �يتأ �بد
  كما �ّضح بقوله ﴿9نه هو �لعليم 
�حلكيم﴾ �3 �هللا �لعليم قد كشف � 
�È �آل3 �3 كل ما فعل ��حلقيقة، �
�هللا بنا كا3 ملصلحتنا، ��3 ما قاسينا¾ 
من معانا� �*نة كا3 � �لو�قع فاحتة 

خ, ��§Rها� ألسرتنا Dيًعا.  

                 

﴿َ<َتَولَّى َعْنُهْم َ<َقاَ> َيا َ�َسَفى َعَلى 

�ْلُحْزِ*  ِمَن   Zَُعْيَنا ْت  َ<�ْبَيضَّ ُيوُسَف 

َفُهَو َكِظيٌم﴾ (يوسف: ٨٥) 

:Gلكلما� Hشر
�تركه  �عر¥  عنه:  توّلى  توّلى: 

.(Àألقر�)
للمهمو\:  ُيقا�   :Zعينا +بيّضت 
عينا¾  ��بيضت  �لدنيا  عليه  �ظلمت 
�بّيض   .(��لبحا (Ñمع  �حلز3  من 
فيه  ما   öفر� باللنب؛  مأل¾  �لسقا«: 
��ملا«.  �للنب  ��ألبيضا3:  ��قه. ��

(ìلتا�)
�حلز*: خشونة � �لنفس ملا �صل 
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�لفر�   :¾Rّيضا� �لغم،  من  فيها 
.(?�Rملفر�)

�لنفس،   Çحتبا� �لُكظو\:  كظيم: 
�ُيعبَّر به عن �لسكو?. َكَظَم �لغيظ: 
حبسه. كظم �لسقا«: شّد¾ بعد ملئه 
فالكظيم:   .(?�Rملفر�) لنفسه   äمانع

من ميلك غضبه.  

:Iلتفسـ�
 �  É,كث �ملفسر�3  �ختلف  لقد 
عينا¾  ﴿��بيضت  تعا/  قوله  تفس, 
بأ3  �لبعض  قا�  ح±  �حلز3﴾،  من 
 p9 بالعمى،  �صيب ُ  �  Àيعقو
 � �ختلفو�   ú عينيه.  �لبيا¥  غطى 
بعضهم  فأ�جعه  بياضهما،  سبب 
��حد�  بل  �بعني � طو��  �لبكا«   /9
�آلخر�3  �جعه � بينما  سنة.  �Öانني 
�لثا�  �بنه   zبفر� صدمته  تفاقم   /9

(فتح �لبيا3). 
ُيعبَّر  ال  (�بيضت)  كلمة   3� ��لو�قع 
ֲדا �بدÉ عن عمى �لعينني، �9منا �حلق 
 .Éبد��¢م ّ�لو� �لكلمة ما ال حتتمله 
 ªلقو�ميس مع� � R��حجتهم �نه �
يقولو3:  �يًضا حيث  للبيا¥  Ñا§ّ� 
�مطا�عه  �فرغه،  �لسقاية:  بّيض 
، فاملعª عندهم �3 عينيه جرتا  �بيضَّ
من  فرغتا  ح±  �لغزير�  بالدمو¶ 

 .���لبصا
كلمة  �Rمت  ما  نقو�:  �لكننا 
ال   �pفلما �لعمى،  تع¼  ال  (�بيضت) 
�هو  �آلخر  �ملجا§�   ªباملع نأخذ 
 �� باملا«  مأل¾  �لسقا«"  "بّيض  قو¹م 
عليهما  يطلقو3  �¢م � خاصة  �للنب، 
�� على �ملا« ��للنب كلمة "�ألبيضا3"، 
فاملر�R من ﴿�بيّضت عينا¾﴾ نظًر� 9/ 
�ملا«  من  عينا¾  �متأل?   :ªملع� هذ� 
Ñا§ّ�   ªمبع نأخذها   �� �لدمع.   ��
�ل�يق  �هو  �ال  للبيا¥  Óخر  ساٍ\ 
�نه برقت عينا¾ من  Rللمعا3. ��ملر���
�لغم، �حصو� �ل�يق فيهما عند �لغم 
�مر طبيعي شريطَة �3 ال تطو� فتر� 
 ªبا« يعّبر�3 عن هذ� �ملعR¹م. ��أل�
حيث  كهذ¾،  كلما?  باستخد�\ 
�مل.  با�قة  عينيه  يقولو3 الحت � 
�3 عينيه ملعتا عندما حلت به  ªفاملع
�لفاجعة �جلديد�، �� عندما �حّس بأ3 

�¹م قد بلغ منتها¾ ��3 �لفرì موشك 
�ة �هللا قريبة. � 3��

من  عينا¾  ﴿�بيضت  كلمة   3� �حلق 
�حلز3﴾ تعب, عن شد� �لغم ��حلز3 
فمن  �لكلما?.  pُكر � شر�  كما 
فّسرها مبا ðالف هذ� �ملعª �لصريح 
ال  �لذ�  �ألمر  �لنجعة،  �بعد  فقد 
 3�حاجة له بالقر3Ó �لكرمي. خاصة �
مباشر�  pلك  بعد  يقو�  تعا/  �هللا 
 � À3 يعقو� ��﴿�هو كظيم﴾ 
جنح � ضبط نفسه �Â يستطع �¹م 
بأ3   3p9 نسلم  فكيف  يصرعه.   3�
حضرته ضّيع بصر¾ من شد� �لبكا«. 
�كيف يكو3 كظيًما من يضيع عينيه 
بالبكا« هكذ�. فالو�قع �ننا �لو سّلمنا 
جدًال �3 كلمة (�بيضت عينا¾) تع¼ 
لغًة فقد�3 �لبصر من شد� �لبكا« فال 
ينسجم هذ� �ملعª هنا لوجوR كلمة 

(كظيم).

 fاعتقاده �ياة يوسف وأنه ليس بعزيز على اهللا تعا
أن يأ� به وبَأَخويه بنيامني ويهوذا 5يًعا. ويتبني من 
قوله هذا أنه كان متأثرًا بوفاء يهوذا، ملا آتاه من قول 
وعهد، ولذلك جند أن قلبه بدأ يلتاع على فراقه ويتأ�. 
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نقل  فقد  pلك،   /9 �باإلضافة 
�لقر3Ó قو� يعقوÀ (فصٌ� Dيل).. 
مثاًال  �لص�   �  Àضر�  Ôسو  ��
Dيًال �تذÈ به. فلو كا3 قد �ضا¶ 
بصر¾ بالبكا« فكيف جا§ له �الRعا« 

بالص� �جلميل؟
 ªمع �لشريف  �حلديث  �ّضح  �قد 
 ���"�لص�" بكل �ضو�، حيث ُ
تبكي  �هي   ��بامر مرَّ   �  üلن�  3�
�هللا  �تقِّي  ¹ا:  فقا�  �بنها.  ق�  عند 
��ص��. فقالت: 9ليك ع¼، فإنك 
ال تعرÔ مصيب¬. فقا�: لقد ما? 
 � � üمضى �لن ú ،حد عشر� �
هذ� �سو�  ¹ا �جٌل:  فقا�  سبيله. 
�عرفه.   Â متأسفة:  فقالت   .� �هللا 
�جا«? �لنü � تعتذ� 9ليه �تقو�: 
يا �سو� �هللا ما عرفتك، سأص� من 
�آل3. فقا�: 9منا �لص� عند �لصدمة 
 3� ���أل�/ (�لبخا��،�ألحكا\). 
�لص� �حلقيقي 9منا هو ما يكو3 � 
فتر�   �مر� بعد  �ما  �لصدمة،  بد�ية 
�ملشاعر  �تسكن  �لعو�طف   �فتهد

�لبكا« �يصمت.  يتر�  �كل ��حد 
�يولو�  �هلًعا   äفزع يبد�  فالذ� 
 ú لبضع ساعا?  �لو  �لصدمة  عند 
�لص�    ��p من  يعدَّ  فلن  يسكت 
يدعي   3� ميكن  فكيف  �جلميل. 
حلو��   äباكي يز�   Â �لذ�   Àيعقو
Dيًال.   É�ص �َص بأنه  سنة  �بعني �
�¹م   � �ملر«  بالغ   �p9 �نه  �لو�قع 
��حلز3 عند حلو� �لفجيعة، فسو�« 
�� ال فقد جز¶  Çحزنه للنا Èبد�
�فز¶، �هذ� هو �ألمر �ملنكر �ملنهي 

عنه. 

الكرام  اهللا  أنبياء  من  أحد  �زن  أن  احملال  ومن 
وإذا  ا�الك.  على  به  ُيشرف  حزنًا  مكروه  على 
الدوام  على  مستمًرا  بكاًء  هكذا  يبكي  يعقوب  كان 
نأخذ  أّال  فيجب  الرسالة.  تبليغ  واجب  أدى  فكيف 
مع  يتفق  ما  إّال  للكلمة  اجملازية  املعا�  من  ح� 
يعقوب�.. سيدنا  كان �تلها   Xال الرفيعة  املكانة 

�من �ملحا� �3 �ز3 �حد من �نبيا« 
 Ôُيشر äهللا �لكر�\ على مكر�¾ حزن�
 Àيعقو كا3   �p9� �¹ال�.  على  به 
على  مستمًر�  بكاً«  هكذ�  يبكي 
تبليغ  ��جب   ÈR� فكيف  �لد��\ 
من  نأخذ ح±  �ّال  فيجب  �لرسالة. 
يتفق  ما  9ّال  للكلمة  �ملجا§ية  �ملعا� 
�تلها  كا3  �ل¬  �لرفيعة  �ملكانة  مع 
سيدنا يعقو�À، �نرفض ما من 
�جة �ملؤمن R 3 �ّط ح± من�شأنه 

.�Rلعا�

َعاِمل النَّاَس َكَما حتِبُّ أن تُعامَل
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كما ُيسعدها �يضا �* حتيطهم علًما:
 �* �جلماعة قد �طلقت موقعها �لرvي لبيع كتبها �لعربية
;:Zنا��لعنو�* � �
 عz شبكة �إلنترنت. �لرجاx �يا

�ألفاضل  قر�ئها  |يع  حتيط   *� "�لتقو�"  �سر�  ُيسعد 
خلطب  �لعربية  �لتر|ة  تنـزيل  بإمكا�م  �نه  علًما 

�جلمعة �ل� يلقيها حضر� �مI �ملؤمنني:
١. كتسجيل صو� 

٢. كنسخة <
قية ميكن طباعتها.

شيف خطب �جلمعة� :
 <Yلك بالضغط على �

http://www.islamahmadiyya.net


