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التقوى

 حضر� مر�t بش" �لدين �مو6 �
د
�ملصلح �ملوعو6 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما= �ملهد9 %�ملسيح �ملوعو6 �

:¡%d6 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

ِذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن  ِذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِإنَّ الَّ ِإنَّ الَّ
َك ِإَ- َمَعاٍد َك ِإَ- َمَعاٍدَلَرادُّ َلَرادُّ

�ْطَرُحـوُ�   #ِ$َ ُيوُسَف  ﴿�ْقُتُلو� 
َ$ِبيـُكْم  َ#ْجُه  َلُكْم  َيْخُل  
ًضا ْ$َ
َقْوًما  َبْعِدِ�  ِمْن  َ#َتـُكوُنو� 

َصاِلِحَني﴾ (يوسف: ١٠)

شر< �لكلمـا>:
يصلح   cلشي� صلح  �لصاحلني: 
ضدُّ  %صالحيًة:  %صلوًحا  صالًحا 
يقا[  �لفسا6ُ،  عنه   ]�t  %� َفَسَد 
صلحت حا[ فال(. %صلح �لرجل 

k عمله: لز= �لصال�. (�ألقر¹)

 :Bلتفسـ�
�لصاحلة.  �لصحبة  تأث"   (* �نظر%� 
لقد كا( *خوته �ططو( الdتكا¹ 
 cبنا� كانو�  %لكنهم  شنيعة،  جرمية 
لصحبته  %كا(   cألنبيا� من   Äلن
 k )%تأث" فيهم لذلك كانو� يشعر
باخلوª من غشيا(  نفوسهم   �dقر�
�ملعصية، %6فًعا ²ذ� �خلوª خدعو� 
�آل(  نقتله  هلمو�  قائلني:  �نفسهم 

%سوª نتو¹ فيما بعد.
يقعو(  �لذين  �لنا¡  من  كث"  هنا_ 
مع  �لشيطانية،  �خلدعة  ²ذ}  فريسًة 
كا(  %مهما  للحيا�.  ضما(  ال  �نه 
�إلنسا( صا6ًقا %قوًيا k نيته للتوبة 
 dمأمن من �نو�³ �ألخطا k فإنه ليس
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%�ألخطاc �بًد�. *J قد يفاجئه �ملو/، 
على  يتعو6   %� عقله،   k ¹يصا  %�
�ملعصية Åيث يستحيل �لتخلي عنها. 
فما �6= �ألمر كذلك كيف يضمن 

.ªخر �ملطا� k توبته
 ��dهنا �يًضا جند �ختالًفا بني �لتو% 
%�لقر�(، *J يقو[ �لقر�( *( *خوته 
تشا%d%� �%ال، %بعد �ملشو�d �حتالو� 
 ¢dخا معهم  ليأخذ%}  �بيهم  على 
 ��dلتو� %لكن  منه.  %ينتقمو�  �لبيت 
 {%�d% لبيت� ¢dتزعم �¨م كانو� خا
%هو قا6= *ليهم، فاستعد%� فو�dً لقتله 
حيث جاc فيها: ”فلما �بصر%} من 
بعيد قبل ما �قتر¹ *ليهم �حتالو� له 
 �J لُيميتو}. فقا[ بعضهم لبعض هو
فاآل(  قا6ٌ=.  �ألحال=  صاحب  هذ� 
 dحد� �آلبا* k هلّم نقتله %نطرحه
فنر�  �كله.   c96d %حش  %نقو[: 
ما�J تكو( �حالمه". (�لتكوين٣٧: 

.(١٨-٢٠
  *نه من �لسهل جًد� للذين يقومو( 
يدdكو�   )� �جلر�ئم  �سبا¹  بتحر9ِّ 
�( قو[ �لقر�( هو �لصو�J* ،¹ ال 
يفكر �حد %ال يستعد على هذ� �لنحو 
فجأً� لقتل شخص ما *ّال �ملجانني �% 
قطا³ �لطرP �لذين قد تعو6%� على 
سفك �لدماt*% cهاP �لنفو¡ بد%( 
هو��6. %لكن *خوته كانو� يعيشو( 

فما   cلشرفا� عيشة  �لبيت  Jلك   k
لقتله.  فجأً�  هكذ�  ليستعد%�  كانو� 
6ليل  قتله،  على  4يًعا  فاّتفاقهم   �Jً*
على �¨م كانو� قد تشا%d%� %تآمر%� 
على قتله من قبل. �فلم يفكر �خو} 
�لذ9 �قتر� عليهم قتله ما�J سيكو( 
�إلخو�   باقي  يرَ    Ì  �J* مص"} 

باقتر�حه؟ 
بعد}  قو²م ﴿%تكونو� من   )� كما 
�¨م  يكشف  �يًضا  صاحلني﴾  قوًما 
ما كانو� �رمني بالعا�6، بل كانت 
�لشنيعه.  �لفعلة  هذ}   ªُتعا فطرִדم 
فال شك �( d%�ية �لقر�( �قر¹ *) 

�لصو�¹ عقًال %%�قًعا. 

�ملماثلة �لسا�سة:
�لقتل.  مؤ�مر�   k تتمثل  %هي 
 dلكفا� تآمر  عن  تعا)  �هللا  يقو[ 
بك  ميكر   J*%﴿  �  Äلن� قتل  على 
 %� يقتلو_   %� لُيْثبتو_  �لذين كفر%� 
%�هللا  �هللا  %ميكر  %ميكر%(  �رجو_ 
خ" �ملاكرين﴾ (�ألنفا[:٣١). قوله 
﴿ليثبتو_﴾ يع� ليأسر%_ %يقيد%_. 
فكما �( �خو� يوسف � خططو� 
لقتله �% *لقائه d� k  نائية، كذلك 
كا( �طيط �ملشركني ضد �ملصطفى 

.�
             

ُيوُسَف  َتْقُتُلو�  ال  ِمْنُهْم  َقاِئٌل   Mََقا﴿
َيْلَتِقـْطُه  �ْلُجبِّ  َغَياَبِة  ِفي  َ#$َْلُقوُ� 
يَّاَ
ِ� WْXِ ُكْنُتْم َفاِعـِلنيَ﴾  َبْعـُض �لسَّ

(يوسف: ١١)

شر< �لكلما>:
َغياَبة: �لَغيابة من كل شيc: ما َسَتَر_ 
�لو�96:   % �ُجلّب  من  %�لغيابة  منه. 
قعُر}. %%قعنا k غيابة �9 هبطٍة من 

�ألd . %�لَغيابة: �لقA. (�ألقر¹).
 cملا� �لكث"�  �لبئُر   %� �لبئُر،   : �ُجلبُّ
�لبعيد� �لقعر. %k �ملصبا�: �جلب بئر 

Ì ُتطَو. (�ألقر¹)
كث"   9�  dلسّيا� مؤنث   :�
�لسّيا
%�صلها  �لقافلة،   :�dلسيا�% �لس". 

�لقو= يس"%(. (�ألقر¹)

 :Bلتفسـ�
��J* 9 كنتم ال ترضو( *ّال مبخالفته 
 k �%كل حا[ فال تقتلو}؛ بل فكر k

مكيد� �خر� نطر6} ֲדا من �لبيت.

�ملماثلة �لسابعة:
قتله  عاdضو�  *خوته  بعض   )�  كما 
 dلكفا� من  بعٌض  خالف  كذلك 
 )* بل   ،�  Äلن� قتَل  �ملتآمرين 
بعضهم ضغطو� على �آلخرين Åيث 
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�ملعاهد�  لنقض  �خً"�   cهؤال �ضطر 
عن  %�تباِعه   � لقتله  �برموها  �ل� 
البن  (�لس"�  %�لفاقة  �لتجويع  طريق 

هشـا=)

َتْأَمنَّا  ال  َلَك  َما  َ$َباَنا  َيا  ﴿َقاُلو� 
  ﴾Wََلَناِصُحو َلُه  َ#Xِنَّا  ُيوُسَف  َعَلى 

(يوسف: ١٢)

شر< �لكلما>:
ال تأمّنا: �ِمنه %�ّمنه %�ئتمنه %�ستأمنه: 

جعله �ميًنا (تا¢ �لعر%¡)
َنصًحا   cُلشي� نصح   :Wناصحو
توبته  %نصحْت  َخَلَص.  %ُنصوًحا: 
�لعز=  شو�ئب  من  خلصت  نصوًحا: 
�نعم  �لثو¹َ:  %نصح  �لرجو³.  على 
خالًال،  %ال  فتًقا  يتر_   Ì% خياطته 
�لعمَل:  %نصح  بالنصِح.  Jلك  شبه 
صـّفا}.  �لعسل:  %َنصح  �خلصه، 

(�ألقر¹)

:Bلتفسـ�
*خوته  ”%مضى   :��dلتو�  k  6d%
فقا[  شكيم.  عند  �بيهم  غنم  ل"عو� 
*سر�ئيل ليوسف �ليس *خوتك يرعو( 
*ليهم.  فُأdسلك  فتعا[  شكيم.  عند 
 :  ٣٧ (�لتكوين  �نذ�“  ها  له  فقا[ 

١٢%١٣). �9 �( �با} هو �لذ9 حّضه 
على �لذها¹ *) *خوته k �ملرعى. 

%لكن �لقر�( �لكرمي �Aنا �( *خوته 
�باهم  �ستأJنو�   Ñ قتله،  على  تآمر%� 
%كا(   .¢dخلا�  (* معهم  ل"سله 
�بنائه  بس"�  علٍم  على   � يعقو¹ 
�لسيئة %مبا كانو� يكنونه ضد يوسف 
من عد�c %شر. %�لتو��d  �يضا تؤكد 
�باهم   )� *خوته   ��d ”فلّما  Jلك: 
�بغضو}  *خوته  4يع  من  �كثر  �حبه 
بسالٍ=“.  يكلمو}   )� يستطيعو�   Ì%
(�لتكوين٣٧:٤). فكا( من �ملستحيل 
-%�حلا[ هذ}- �( يرسله �بو} بنفسه 
صحة   k  �Jً* شك  فال  �إلخو�.   (*

 .��dبيا( �لقر�( %خطأ بيا( �لتو
هذ}  ترÒه  �لذ9  �ملشهد  من  %يبد% 
عندئٍذ  كا(   � يوسف   )� �آلية 
عشر  �حد   Óحو� �لعمر  من  بلغ  قد 
عاًما �% *ث� َعَشَر، أل( ما قاله *خوته 
ال يقا[ *ّال عن طفل k هذ} �لسن. 
بلغ  قد  كا(  �نه  تزعم   ��dلتو� %لكن 
 .(٢:٣٧ (�لتكوين  سنًة  عشرَ�  سبع 
بعد  Jلك  سنثبت  كما  خطٌأ  %هذ� 

قليل. 
      


ِسْلُه َمَعَنا َغًد� َيْرَتْع َ#َيْلَعْب َ#Xِنَّا ْ$َ﴿

َلُه َلَحاِفُظوWَ﴾  (يوسف: ١٣) 

 شر< �لكلما>:
يرتع: dتعت �ملاشية k �ملكا( dَتًعا 
%شربت  �كلت  %dِتاًعا:  %dُتوًعا 
%َسعٍة. %dتع  ما شاk /c ِخصٍب 
dغٍد،   k  �%cشا ما  �كلو�  �لقو=: 
%يقا[: خرجنا نرتع %نلعب �9 ننعم 

%نلهو. ( �ألقر¹)

:Bلتفسـ�
كانو�  �¨م  �آلية  هذ}  من  يبد%   
تزعم   ��dلتو� %لكن  �يًضا،  حّر�ثني 
بيا(   )� %�حلق  dعا�.  كانو�  �¨م 
�لقر�( هو �حلق %�لصو�¹، %هذ� ما 
تذكر   J* نفسها،   ��dلتو� يتأكد من 
 )�  ��dلتو�  k  �6dلو�� �أل%)  �لرÔيا 
يوسف d�� فيها �نه %*خوته يصنعو( 
ُحزًما من �لكأل (�لتكوين ٢:٣٧). 
%لكن �لطفل �لصغ" �لذÌ 9 ُيسمح 
 Ì% له باخلر%¢ من �لبيت *ّال قليال
مع  �لAية   k %*منا  �ملدينة   k يِعش 
�هله منقطًعا عن باقي �لعاÌ، الميكن 
�لرÔيا مشهًد� كهذ� ال   k ير�  )�
عهد له به من قبل k �حليا�. فالرÔيا 
�أل%) �يًضا تؤكد صحة بيا( �لقر�( 

بأ¨م كانو� حّر�ثني �يًضا.
حلافظو(﴾  له  ﴿%*نا  قو²م   k%   
كا(  يوسف   )� على  �خر  6ليل 
صغ" �لسن عندئذ، %*ّال فإ( �لشا¹ 
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سبـع  %�لبالغ  �لAية   k �ملترعر³ 
Åاجـة  يكو(  ال  سنة،  عشـر� 
هذ�  على  �آلخـرين  
ـاية   (*

�لنـحو. 

ِبِه  َتْذَهُبو�   Wْ$َ َلَيْحُزُنِني  Xِنِّي   Mََقا﴿
ْئُب َ#َ$ْنُتْم َعْنُه  َ#َ$َخاWْ$َ gُ َيْأُكَلُه �لذِّ

َغاِفُلوWَ﴾ (يوسف: ١٤)

 :Bلتفسـ�
 k �لتفك"  �ر6  بأ(  يعقو¹  قا[ 
 ªخا� أل�  يؤمل�،  معكم  خر%جه 
عنه.  غفلة   k %�نتم  Jئب  يأكله   )�
على  �خر  6ليال  يشكل  هذ�  %قوله 
صغ"  حينئذ   � يوسف  كو( 
�با}   )� �يضا  منه  يبد%  كما  �لسن. 
 /�dشا* �هللا  بوحي  تلقى  قد  كا( 
%لذلك  هذ}،  مؤ�مرִדم   (* تنبهه 
�متنع عن *dساله معهم بنفس �حلجة 
�ل� كا( *خوته سيلجأ%( *ليها k ما 

بعد تAيًر� لغيابه. 
      

ْئُب َ#َنْحُن ُعْصَبٌة  ﴿َقاُلو� َلِئْن َ$َكَلُه �لذِّ
Xِنَّا �iًXِ َلَخاِسُر#Wَ﴾  (يوسف: ١٥)

 :Bلتفسـ�
علينا �( نأخذ �لع�A من هذ} �حلا6ثة 

%ندd_ كيف �( �حلسد يلقي صاحبه 
�نه *�J كا(  بعيًد� k �لضال[. Jلك 
 ³6�d  9� iد%�   Ì �آلخر%(  *خوته 
مينعهم من نسج هذ} �ملؤ�مر� �لشنيعة 
 "Óضد} كا( من %�جب "�6(" %"نفتا
ما   cحليا� من  ُيظهر�   )� �ألقل  على 
�ملؤ�مر�،   k  �dلتو� من  مينعهما 
لكو¨ما من بطن t%جة يعقو¹ �ل� 
كانت �َمًة أل= يوسف. Jلك �( �مه 
كانت ال تستطيع �إلجناk ¹ �لبد�ية 
يعقو¹  لز%جها  �َألمَة  هذ}  فأهد/ 
له  فولد/  منها.  �%ال6  له  ليكو( 
�%ال�6ً  يوسف   =� فاعتAִדما  %لدين 
�حدvا  بتربيتهما،  هي  %قامت  ²ا 
"�6(" %معنا} ( لقد tdُقُت �نا �يًضا 
%لًد�) %�آلخر نفتاÓ (�9 لقد صر/ 
غالبة على �خ� بولد9 هذ�) %تولت 
تربيتهما بنفسها (�لتكوين ٣٠ : ١-

�نظر%� *) قسو� قلب  ١٠). %لكن 
 k �شـتركا  كيف   Óنفتا%  ��6

مؤ�مر� قتل �بن �مر�� كانت �سـنة 
²ما.
    

 Wْ$َ َ#َ$ْجَمُعو�  ِبِه  iََهُبو�  ا  ﴿َفَلمَّ
َ#َ$ْ#َحْيَنا  �ْلُجبِّ  َغَياَبِة  ِفي  َيْجَعُلوُ� 
َال  َ#ُهْم  َهَذ�  ِبَأْمِرِهْم  َلُتَنبَِّئنَُّهْم  Xَِلْيِه 

َيْشُعُر#Wَ﴾  (يوسف: ١٦)

 :Bلتفسـ�
من  مقا=  �ليو=  يدdكو(  ال  �¨م   9�
يسيئو( *ليه، %لكن �ألمر سينكشف 
يضطر%(  عندما   ،cبكل جال عليهم 
للمثو[ بني يديه. %كأ( �آلية %صٌف 
  � يوسف  سيدنا  عليه  كا(  ملا 
%�نعد�=  ضعف  حالة  من  عندئذ 
*خوته  ببا[  �طر   Ì Åيث  حيلة 
 ªحينئذ �نه ميكن �( ينا[ هذ� �لشر

�لعظـيم.

و! قو}ـم ﴿وإنا لـه حلافظون﴾ دليل آخـر على أن 
يوسـف كان صغ~ السـن عندئذ، وإّال فإن الشـاب 
امل�عـرع ! الhيـة والبالغ سـبع عشـرة سـنة، ال 
يكـون �اجة إ< "ايـة اآلخرين على هـذا النحو. 
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التقوى

�ملماثلة �لثامنة:
�لبئر   k  � يوسف   cلقا*  )*  
%بني  بينه  �خر  تشاֲًדا  �يضا  يشكل 
�لنÄ �. فعندما �ضطر نبينا للهجر� 
مبكة،   dلكفا� مضايقا/  نتيجة 
ثوd" %هو   dغا"  k ختبأ�  {%6dطا%
�لوحيد   Pdلفا�% بالبئر.  شبيٌه  �يًضا 
بيد  �لبئر   k �ُلقي  يوسف   )� هو 
 k فاختبأ بنفسه � Äخوته، �ما �لن*

�لغاd (�لس"� البن هشا=)
  %قد تشبه حا6ثة *لقائه k �لبئر ما 
حد� للنk  � Ä شعب �× طالب 
ليبقى  �لِشعب  Jلك   k �ُلقي  حيث 

فيه �اصًر� حلو�Ó ثال� سنو�/.

�ملماثلة �لتاسعة:
لقد ُ�خA يوسف � مبص" *خوته 
 � �هللا  بّشر  كذلك  %قوعه،  قبل 
قومه)   9�) *خوته  بأ(   �  Äلن�
  cالJ� يضطر%( للمثو[ �مامه ªسو
�أليا=. %هذ}  يو= من   k  صاغرين
تعا)  �هللا  قو[   k �dمذكو  �dلبشا�
�لقر�(  عليك  فر   �لذ9   )*﴿
لر�6ُّ_ *) معا6﴾ (�لقصص:٨٦).. 
�9 �( �إلله �لذ9 �نز[ عليك �لقر�( 
للعمل به سوª يعو6 بك حتًما *) 
�لبلد �ل� هي مرجع �خلالئق %معا6 
�لنا¡، مبعØ �نك سوª ترجع *ليها 

فاًحتا بعد �( ُطر6/ منها.
     

 Wََيْبُكو  mًِعَشا َ$َباُهْم   �#mَُجا#َ﴿
َنْسَتِبُق  iََهْبَنا  Xِنَّا  َ$َباَنا  َيا  َقاُلو�   *
َفَأَكَلُه  َمَتاِعَنا  ِعْنَد  ُيوُسَف  َ#َتَرْكَنا 
ْئُب َ#َما َ$ْنَت ِبُمْؤِمٍن َلَنا َ#َلْو ُكنَّا  �لذِّ

َصاِ�ِقَني﴾  (يوسف ١٧%١٨)

شر< �لكلما>:
%قيل  �لظال=،   ُّ]%�  cلعشا�  :mًِعشا
من  %قيل  �لعتمة،   (* �ملغر¹  من 
�لفجر.  طلو³   (* �لشمس   ]�%t

(�ألقر¹)

:Bلتفسـ�
متاعنا  عند  يوسف  قو²م ﴿%تركنا 
�خر  برهانا  يشكل  �لذئب﴾  فأكله 
صغً"�  كا(   � يوسف   )� على 
�لسابعة  سن   k شاًبا  أل(  عندئٍذ، 
�الشتر�_  يستطيع  عشر�  �لثامنة   %�
�لذئب   )� كما   .cشا لعبة  �ية   k
�لو�حد ال يهاجم شاًبا بيد} سال�، 

�( يكو( هنا_ قطيع من  �للهم *ال 
  d� k  لذئا¹، %لكن ال توجد�
على  �لذئا¹  فيها  منطقة  فلسطني 

شكل قطعا(.
%قو²م ﴿%ما �نت مبؤمن لنا %لو كنا 
صا6قني﴾ يبني �¨م ما كانو� �رمني 
متعو6ين على �dتكا¹ �جلر�ئم، %*ّال 
Ì يتفوهو� ֲדذ} �لكلمة �ل� هتكت 
ال  بطبيعتهم  �ملجرمني  أل(  سّرهم، 
هذ}  مبثل  جر�ئمهم  عن  يكشفو( 
تفوهو�  فقد   cهؤال �ما  �لكلما/، 
-dغمÙ عنهم -بكلمٍة كشفت عن  

جرميتهم.

 sٍَكِذ tٍِبَد َقِميِصِه  ﴿َ#َجاmُ#� َعَلى 
َ$ْمًر�  َ$ْنُفُسُكْم  َلْت َلُكْم  َقاMَ َبْل َسوَّ
َعَلى   Wُْلُمْسَتَعا� َ#�هللا  َجِميٌل  َفَصْبٌر 

َما َتِصُفوW﴾ (يوسف: ١٩) 

شر< �لكلما>:
�غو�}  �لشيطا(:  له  سّو[  سّولت: 

ولكـن انظروا إ< قسـوة قلـب داd ونفتا� كيف 
اشـ�كا ! مؤامرة قتل ابن امرأة كانت Kسـنة }ما.



٩

التقوىاجمللد احلادي والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٢٩ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٨ م

 .cسّهل له، من �لَسَو[ �9 �السترخا%
�لشياطني  تسويال/  من  هذ�  يقا[ 
نفسه  له  %تسأله. سولت  تطلبه  %ما 
%هّونته  له  %سـّهلته  له  tّينته  كذ�: 

(�ألقر¹) 
 9Aتقدير}: فص (4يل Aٌفص) فقوله
4يل،   Aفأمر9 ص  :%� 4يل،   Aص

.Ó "4يل خ Aفص :%�
�لعو(،  طلب  �ستعا(:   :Wملستعا�

%�ُملستعا( من ُيطلب منه �لعو(.

:Bلتفسـ�
يعقو¹ عندما   )�  ��dلتو� يتضح من 
�لسال=   عليهما  يوسف  قميص   ��d
�يقن مبوته حيث جاc فيها: "فتحققه 
%حش  �ب�.  قمـيص  %قـا[: 
cٌ96d �كله. �فُتر¡ يوسف �فتر�ًسا".  
�لقر�(  %لكن   (٣٣  : (�لتكوين٣٧ 
�لكرمي يعاd  هذ� �لر�9 %يقو[: *( 
�عتA قضية قميصه خدعًة منهم  �با} 
مما  يقولو(،  ما  على  باهللا  %�ستعا( 
يؤكد �نه كا( يأمل �( يكو( يوسف 
﴿%�هللا  لقوله   Øمع فال  %*ّال  حيًّا، 

�ملستعا( على ما تصفو(﴾.
%�حلق �( �لتو��d نفسها تؤيد موقف 
�خر  موضع   k  cجا حيث  �لقر�(، 
�%قف  عندما   � يوسف   )� منها 
 �Jمصر، تقد= *ليه يهو k {خا} عند�

�نتم   :×� عبد_  لنا  ’’قا[  %قا[: 
�ثنني.   Ó %لد/  �مر�¸   )� تعلمو( 
فخر¢ �لو�حد من عند9 %قلت: *منا 
هو قد �فُتر¡ �فتر�ًسا. %Ì �نظر} *) 

�آل(‘‘(�لتكوين ٤٤ : ٢٧، ٢٨)
 Ì%’’:� ¹فيتضح من قو[ يعقو
�نظر} *) �آل(‘‘  �نه كا( يوقن بأ( 
يوسف  اليز�[ حيًّا، %لو كا( موقًنا 
بأنه  هنا   ��dلتو� تذكر  -كما  مبوته 
�فُتر¡- لصاd قوله هذ�: ”Ì �نظر}“ 
صحة   k شك  ال   )J* %لغًو�.  عبًثا 

بيا(    �لقر�( �لكرمي.
 9�d يساند  �يًضا  �لتلمو6   )*%   
يعقو¹   )� فيه   cجا فقد  �لقر�(، 
%�تو}  Jهبو�  �6عاcهم  dفض  عندما 
بذئب، فقا[ له �لذئب:’’كيف �كل 
�نا‘‘.  �ب�  �ليو=  فقدُ/  %قد  �بنك 
يز[   Ì يعقو¹   )� �لر%�ية  تذكر   Ñ
 )� بالرÔيا  �هللا   {Aخ�  )�  (* متفائًال 
(�ملوسوعة   Ptير حيًّا  يز�[  ال  �بنه 

أي أن اإلله الذي أنزل عليك القرآن للعمل به سوف يعود 
بك حتًما إ< البلد ال� هي مرجع اخلالئق ومعاد الناس، 
مبع� أنك سوف ترجع إليها فاًحتا بعد أن ُطردت منها.

( Joseph ليهو6ية، كلمة�
كا(  مهما  �لتلمو6  من  �لبيا(  %هذ� 
مع  نقر�}  عندما  فإننا  للعقل  ¶الًفا 
 _dلسـالف �لذكر نـد� �Jقو[ يهو
يثـق   Ì يعقو¹   )� شك  6%منا 
بني  يوسـف  هال_  با6عـائهم 

�نيا¹ �لذئـب.

�ملماثلة �لعاشر�:
�6ّعو�  قد  يوسف  *خو�   )� فكما 
هالكه كذًبا كذلك tعم �لكفاd قتل 
�لرسو[ � k موقعة ُ�حد عندما �علن 
�بو سفيا(: *نا قتلنا �مًد�. ح� *¨م 
نشر%� هذ} �إلشاعة k مكة (�لس"� 
�لوحيد   Pلفر� لكن  هشا=)  البن 
 (* قتله  عز%�  يوسف  *خو�   )� هو 
قتله  �6عو�  فقد   cهؤال %�ما  �لذئب، 

� بأيديهم.
   
  


