
اجمللد احلادي والعشرون، العدد السادس - شوال وذو القعدة ١٤٢٩ هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠٠٨ م

٤

التقوى

 حضر� مر�� بش" �لدين �مو7 �
د
�ملصلح �ملوعو7 �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما< �ملهد; %�ملسيح �ملوعو7 �

:6%e7 من

في �حا� �لقر��

(سو
� يوسف)

"أنا سيد ُوْلِد آدم"أنا سيد ُوْلِد آدم

�نِّي ِ َ#َبِت  َيا  ِألَِبيِه  ُيوُسُف  َقاَ*   -ْ�ِ﴿
ْمَس  �1َلشَّ َكْوَكًبا  َعَشَر  َ#َحَد  
َ#ْيُت َ
َساِجـِديَن﴾  ِلي  
َ#ْيُتُهـْم َ �1َْلَقَمَر 

(يوسف: ٥). 

شرB �لكلما?:
 dيا �ُبدلت   ،·� يا  �صله  #بِت:  يا 
فيقولو(:   ،dلند�� تاdً بسبب  �ملتكلم 
تعبً"� عن �حلب  �مِت،  %يا  �بِت  يا 

�لشديد.

:Dلتفسـ�
لقد تعّر~ بعض �لكتا{ �ملسيحيني 
يتعلق  فيما  بالنقد  �لكرمي  للقر±( 
 kسو لذلك   ،� يوسف  ºا7ثة 
ما  بني   Qَeلفو��  Dٍ%بأ �%ًال  �%ضح 
�لقر±(   y 7e% ما% ��eلتو�  y 7e%

�لكرمي y هذ� �لشأ(.
�لفاQe �أل%D: هو �( �لتو��e تنا%لت 
يوسف  َنَسب  بذكر  �حلا�7  هذ� 
�،  %لكن �لقر±( �لكرمي �ستهله 
�لنقطة  كانت   uل� �لر¼يا  بذكر 
 ½eو�% يوسف  حيا�   y �ملركزية 
لكل ما جر� له من �حد��، %7( 
�( ¾و~ K yكر نسبه %غ" Kلك 

مما ¾ص �ملؤeخني. 
�لنظر عن فر%Q �خر� بني  %بغض 
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بيا( �ملصدeين فإ( هنا_ بوًنا شاسعا 
بينهما y شأ( تنا%�ما �ذp �حلا7ثة، 
 ;� �ما<  �ألمر  هذ�  لو %ضعنا  %*ننا 
 kفسو �ملحايدين  �ملعلقني  من 
نظًر�  �لكرمي  �لقر±(   Áلصا �كم 
 )*  K* للحا�7،  �ستهالله  ل`�عة 
e¼يا يوسف هي �لu كانت �لعامل 
 uل� %هي   ،� لنجاحه  �ألساسي 
%جعلت  متاًما،  حياته  ¨ر�  غ"/ 
*خوته �عد�dً له، %حتقيًقا لتلك �لر¼يا 
جاd �هللا ֲדم *) مصر %�لقى ֲדم على 
قدميه مرغمني. %لو �7eنا تعيني Kلك 
�جلانب من حياته  �لذ; كا( e7ًسا 
 dشي  ;� جند  فلن  لآلخرين  %ع`ً� 

.pهذ pيا¼e فضل من�
%�لفاQe �لثا� بني �ملصدeين هو �( 
�ألحد  Kكر  قّد<  قد  �لكرمي  �لقر±( 
�لشمس  Kكر  على  كوكًبا  عشر 
 ��eبيا( �لر¼يا، %لكن �لتو y لقمر�%
فيها:   7e% فقد  �لعكس،  فعلت 
�يًضا،   Åحلم حلمت   �*  Dفقا”
عشر  %�حد  %�لقمر  �لشمس   �K*%
ه على �بيه  كوكبا ساجد� Ç. %قصَّ
%*خوته“. (�لتكوين ٣٧: ٩%١٠).

يكشف  �يضا   kالختال� %هذ� 
 ،��eلتو� على  �لكرمي  �لقر±(  فضل 
�ملر�7   )� على  متفق  كليهما  أل( 
�لشمس  %من  *خوته  �لكو�كب  من 

�لتقى  من   D%�  )�%  ،pبو�� %�لقمر 
بعد  %�حتر�ًما -  �7ًبا  له  به %خضع 
�( �كرمه �هللا y مصر-هم *خوته، 
بعد.  فيما  به  �لتحقا  فقد   pبو�� �ما 
فالترتيب �لذ; �eعاp  �لقر±( y بيا( 
�لترتيب  %�ما  �لصو�{،  هو  �لر¼يا 
خاطئ  فإنه   ��eلتو� �eعته  �لذ; 
�هللا   )�  y شك  %ال  %مستغَر{. 
�%لئك  �%ًال  يوسف   �e� قد  تعا) 
�ألشخا� من �سرته �لذين ُقّدe �م 
�( يقابلوp �%ًال، ® �p�e �%لئك �لذين 

ُقّدe �م مقابلته فيما بعد.
 �ّما �لسجو7 �ملذكوy e قوله تعا): 
ال  فإنه  ساجدين﴾   Ç ﴿e�يتهم 
يعÌ ��م سيسجد%( له حقيقًة، بل 
��م سيصبحو( خاضعني  �ملر�7 هو 
%تابعني له. %هذ� ما حصل بالضبط 
 pمصر *خوته %�بو� y حضر *ليه K*
يتقلد  كا(  حيث   pعند %�ستوطنو� 

�صبح  %هكذ�   ،�eلو��� منصب 
هؤالd �لنا6 تابعني له يعيشو( حتت 

لو�ئه .
�ملعا�"   Í%e" تفس"   y  7e% %قد 
بأ( طاعة �لو�لدين %�إلخو� ليوسف 
 )� علينا  فلذ�   Dٍبا  ;K بأمر  ليس 
نعّبَر �لشمس بامللك %�لقمر بالو�ير 

%�لكو�كب بعلّية �لقو<.
مِلك  أل(  باطٌل،   Îملع� هذ�  %لكن 
بل  ليوسف  تابًعا  يكن   � مصر 
 pبلد لقو�نني  خاضعا  يوسف  كا( 
قوله   y �لقر±(  بذلك   Íصر كما 
تعا): ﴿ما كا( ليأخذ �خاy p 7ين 
�ملِلك﴾ (�آلية: ٧٧).. �; ما كا( 
%فق   pعند  pخا� �تجز   )� ليوسف 
مهما  �مللك   )*  ® �مللكي.  �لقانو( 
كا( �حتر�مه لو�يٍر من %��eئه كبً"� 
له   pتقدير عن  يعبَّر   )� ميكن  فال 
عن  �ترمه  ال  ألنه  سجو7،  بكلمة 

املراد  بل  له حقيقًة،  أنهم سيسجدون   nفإنه ال يع  ...
ما  وهذا  له.  وتابعني  خاضعني  سيصبحون  أنهم  هو 
وأبواه  إخوته  مصر   ! إليه  إذ حضر  بالضبط  حصل 
الوزارة.  منصب  يتقلد  كان  حيث  عنده  واستوطنوا 
وهكذا أصبح هؤالء الناس تابعني له يعيشون حتت لوائه .
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%لطًفا  عطًفا  %*منا  %خضو}  طاعة 
منه.

متثيٌل  �ملا7;  �لسجو7   )* %حيث 
يطَلق  لن  لذلك  �لطاعة   Dلكما
على  *ّال  ¨اً��  %لو  هنا  �لسجو7 
 )� %�لو�قع  للطاعة.  »تلفة   eصو
عظيم  �مٌر  %�إلخو�  �ألبوين  طاعة 
�يضÅ، أل( �آلباd ال يكونو( عموًما 
 y �ألمر  %لكن  لأل%ال7.  طائعني 
لقد  جًد�.  عجيب  يوسف  حا7ثة 
�نه  صغ"  %هو  بالر¼يا  �هللا   p`خ�
 pبو�� فيه  يدخل   kيو< سو سيأ¢ 
y طاعته. مع �لعلم �( يوسف كا( 
يبلغ حينئٍذ �حد �% �ثÌ عشر عاًما، 
�خلمسني.  جتا%�  قد    pبو� %كا( 
يضمن   )� يستطيع  �لذ;   �K %من 
سيعيش  �نه  �ملد�-   pهذ  Dطو�  -
%*خوته  �بويه   )�% eقًيا،  %�قق 
 dحيا� �يًضا  سيبقو(  عشر  �ألحد 
 pهذ  Dطو� له  طائعني  %يصبحو( 
 pهذ  y �لر¼يا  فتحقُّق   �Kً* �لفتر�. 

�لظر%k ليس بأمر عا7; �بًد�.
لقد �خ`ُ/ من قبل y تأ%يل (�حد 
�حد  منها  �ملر�7   )� كوكًبا)  عشر 
Kكر/  %قد  ليوسف.  �ًخا  عشر 
eُ�%بني،  يلي:  كما  �¯اdهم   ��eلتو�
اكر،  يسَّ  ،�Kيهو ال%;،  Óعـو(، 
 ،)�7 بنيامـني،  �بولـو(، 

(�لتكوين  %�ش".  جـا7   ،Çنفـتا
 .(٢٩%٣٠%٣٥

 ��eلتـو� Kكـر/  %قد  هذ�، 
 dأل¯ـا�  pذ� غريبـة  معـا� 
�لu �طلقـتها عليهم �مهـاִדم *ّال 

بنيـامني.

:I1ملماثلة �أل�
 بني �لنÔ �لكرمي � %سيدنا يوسف 
�، %هي y كيفية نز%D �لوحي 
�أل%D. فكما حد� ليوسف كذلك 
 y هو% � Ôحي على �لن% D%� Dنز
"غاe حر�d"، %قد 
ل هذ� �لوحي 
�نباp`Õ dً بأنه سوk يفوQ %يتغلب 
﴿�قرْ�  له  �هللا   Dقا  K* 4يًعا  عليهم 
بالقلم،  عّلم  �لذ;  �ألكر<  %eبك 
 �eسو) يعلم﴾   � ما  �إلنساَ(  عّلم 
�لكال<  هذ�  �قرْ�   ;� �لعلق:٤-٦). 
 y َمن  �كرُ<  عليك  �نزله  �لذ; 
 kهللا �ألكر<  سو� )� Îلوجو7، مبع�
 y  Qلو« �كر<  �يضا  �نت  ×علك 
�ألe~، %سوk يعّلمهم بو�سطتك 
  Îما � يعّلمه �حًد� من �أل%لني.. مبع
 y كائن kتصبح �شر kنك سو�
 kآلخرين، ألنك سو� y% أل%لني�
�أل%لو(.   dألنبيا� يعَط   � ما  ُتعطى 
%كأنه تعا) يقوD للرسوD: ستكو( 
لقومك   ;� إلخوتك..  سيًد� 

 ;� �لر%حانيني  آلبائك  %كذلك 
 Dقا كما  %Kلك  �لسابقني،   dألنبيا�
�لنÔ �: ’’#نا سيد 1ُْلِد L�M‘‘ (�بن 
كا(  ’’لو  %�علن:  �لزهد)،  ماجة، 
موسى %عيسى حيَّني ملا َ%ِسعهما *ال 
�تباعي‘‘ (�بن كث"، �آلية: %*K �خذ 

�هللا ميثاQ �لنبيني).
 �  Ôلن� ُ�خ`  لقد   eباالختصا%
 kنه سـو�  pتلقا �%D %حي  لد� 
%آلبائه  إلخوته   Åمطاع سيًد�  يص" 

�لقد�مى.

�ملماثلة �لثانية:
ألبيه   pيا¼e يوسف  حكى  لقد 
 Ôلن� Kكر  كذلك  �لسال<،  عليهما 
�هللا  eضي  �%جته  من   �eمبشو   �
�لوحي   D%نز  dبد حـا7َ�  عنها 
�سـرִדا  من   Áصـا ِلشـخص 
 ،;eقـة بن نوفل. (�لبخاe% هـو

بدd �لوحي).

 ! أخاه  ليأخذ  كان  ﴿ما 
كان  ما  أي  املِلك﴾..  دين 
أخاه  �تجز  أن  ليوسف 
عنده وفق القانون امللكي. 
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 PََياQْ
ُ َتْقُصْص  ال  ُبَنيَّ  َيا  ﴿َقاَ* 
َكْيًد�  َلَك  َفَيِكيُد�1  �ْخَوِتَك ِ َعَلى 
ُمِبني﴾  َعُد1ٌّ   ِ̂ ِلْإلِْنَسا  َ̂ ْيَطا �لشَّ  َّ̂ �ِ

(يوسف: ٦)

شرB �لكلمـا?:
 .(Ìب�) تصغ" من (Ìُّب) كلمة :bّيا ُب
%لد   (*  �eإلشا� بالتصغ"  ُيقصد  %ال 
�لتعب" عن  به  �لسن %*منا يقصد  صغ" 
ُتستخد<  �لكلمة   pهذ% �حلب.  شد� 
مهما  �لولد  أل(  �يًضا،  �أل%ال7   eلكبا
�بيه   (* بالنسبة  يبقى صغً"�  فهو  ك` 
 y  7e% فقد  �بته. % عطفه  %يستحق 
البنه   �  Íنو  Dقو �لكرمي  �لقر±( 
معنا﴾  �eكْب   Ìَُب ﴿يا  �لطوفا(:  عند 
(هو٤٣:7)، %قوD لقما( � البنه: 
﴿يا ُبÌّ ال تشرْ_ باهللا﴾ (لقما(: ١٤).

خدعه  َكْيد�:  يكيد   p7كا فيكيد�1: 
%علََّمه  �ملكيد�؛  %�السم  به،  %مكر 
كدنا  ﴿كذلك  ر  ُفسِّ %به  �لكيَد، 
على  �لكيد   pعّلمنا  ;� ليوسف﴾ 
%كا7  عليه.   Dحتا� له:  %كا7  *خوته. 
%�لكيُد:   .dٍبسو  p7�e� حاeبه؛  فالًنا: 
 �ٌ7�e* �حلرُ{؛  �حليلُة؛  %�خلبُث؛  �ملكُر 
مضّرٌ� غ"خفية. %هو من �َخللق �حليلُة 
�لتدبُ" باحلق ملجا���  �لسيئة، %من �هللا 

�عماD �خللق (�ألقر{).

:Dلتفسـ�
بيا(  بني  �ختالًفا  جند  �يضا  هنا 
سيدنا   )�  Íيصّر فالقر±(  �ملصدeين، 
يوسف قد قصَّ e¼ياp على %�لدp �%ًال، 
فنهاp �( يُقّصها على *خوته قائًال: ﴿ال 
تقصص e¼يا_ على *خوتك﴾، %لكّن 
�لتو��e تقوD بأنه قّصها على *خوته قبل 

�بيه. (�لتكوين ٣٧: ٩). 
%�لصو�{  �حلق  هو  �لقر±(  %بيا(    
 K* نفسها   ��eلتو� بذلك  تشهد  كما 
%7e فيها �( يوسف كا( قد e ��e¼يا 
�خر� قبل هذe% p%�ها إلخوته فبد�%� 
يوسف  (%حلم  قيل:  حيث  يبغضونه 
�يًضا  فا��%7�7  *خوته.  %�خ`  ُحلًما 
 7e%%  (٥  :٣٧ (�لتكوين  له)  بغًضا 
فيها �يضا (فقاD له *خوته لعلك متلك 
علينا ُملًكا  �< �( تتسلط علينا تسلطا. 
%��7�7%� �يًضا بغًضا له من �جل �حالمه 
%من �جل كالمه) (�لتكوين ٣٧: ٨).

�لكر�هية   pهذ  eظهو بعد  ُيعقل  فهل   

 pيا¼e من *خوته �( �كَي �م يوسف
�لثانية �لu كانت مشاֲדة لر¼ياp �أل%) 
y فحو�ها قبل �( �كيها ألبيه؟ كال بل 
 pيا¼e ملنطق �لسليم يفر~ �( ¾في� )*
�لثانية عن *خوته ملا p±e منهم y �ملر� 
�أل%)، %�( �كيها ألبيه. فبيا( �لقر±( 
%�لصو�{  �لعقل   (* �قر{  �لكرمي 

%Kلك بشها�7 �لتو��e نفسها. 
البنه   � يعقو{  سيدنا   Dقو %�ما 
تقصْص e¼يا_ على *خوتك﴾  ﴿ال 
فقد Kكر �لقر±( �لكرمي نفسه سبب 
هذ� �لّنهي حيث قاD: ﴿فيكيد%� لك 
يدeكو(   kسو ��م   Ìيع كيد�﴾ 
باهًر�،  مستقبًال  لك   )� بذلك 
 )� ناسني  %يبغضونك،  فيحسد%نك 
�لر¼يا،  شأ(   y لإلنسا(   eخيا ال 
%سيحا%لو( �لقضاd عليك. %هذ� ما 
تؤكـدp �لتو��e �يضÅ بأ�م كـانو� 
�حالمه  نتيـجة  عليه  ناقـمني 

.p�¼e%

اآلخرين،  و!  األولني   ! كائن  أشرف  تصبح  سوف   ...
وكأنه  األولون.  األنبياء  يعَط   � ما  ُتعطى  سوف  ألنك 
تعا� يقول للرسول: ستكون سيًدا إلخوتك.. أي لقومك 
السابقني...، األنبياء  أي  الروحانيني  آلبائك  وكذلك 
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التقوى

�ملماثلة �لثالثة:
قّص  عندما  يوسف   )� كما  %هي 
عليهما  يعقو{  �بيه  على   pيا¼e
�لسال< �نذpe بأنه سيو�جه عد�dً من 
 � Ôِقبل *خوته، كذلك ملّا قّص �لن
بن  �أل%D على %eقة  �لوحي  حا�7 
فيها   Ìليت ”يا  قائًال:   p`خ� نوفل 
*K ¾رجك  حًيا  �كو(   Ìليت َجَذًعا، 
شاًبا  كنت   Ìليت  ;� قومك“.. 
 Ôلن� سأله  %حينما  �ساعد_.  قوًيا 
� y ح"�: (�َ% ُمخِرِجيَّ ُهْم) �; 
 Ìسيـطر7%ن حـقًّا  قومي  هـل 
%eقـة:  �جـابه  بلـد;؟  مـن 
جئت  ما  مبثل  قط  eجل  يأِ/   �”
 ،;eلبخـا�) عـو7َ;‘‘  *ّال  به 

�لوحـي).

1َُيَعلُِّمَك  
بَُّك َ َيْجَتِبيَك  ﴿1ََكَذِلَك 
ِنْعَمَتُه  1َُيِتمُّ  �َألَحاِ�يِث  َتْأ1ِيِل  ِمْن 
َكَما   kََيْعُقو  *ِM 1ََعَلى  َعَلْيَك 
�ْبَر�ِهيَم ِ َقْبُل  ِمْن  َ#َبَوْيَك  َعَلى  َها  َ#َتمَّ
َحِكيٌم﴾  َعِليٌم  
بََّك َ  َّ̂ �ِ  mَْسَحا�ِ1َ

(يوسف: ٧).

 :Dلتفسـ�
�; سوk يعاملك �هللا تعا) متاًما كما 
e�يت y �لر¼يا، %سوk يعطيك ما 

 .dعد_ به من حظو� %�صطفا%
%�ما قوله تعا) ﴿%يعلمك من تأ%يل 
 :D%أل� مفهوما(؛  فله  �ألحا7يث﴾ 
سوk �قق �هللا تعا) لك ما e�يت 
 kلثا�: سو�% .�eلر¼يا من بشا� y
تأ%يل  ֲדا   kتعر َمَلَكًة  لك  يهب 

�لر¼يا. 
نعـمته  ﴿%يتـم  تعا)  قوله  �ما 
هو  �لنعمة  *متا<  من  فاملر�7  عليك﴾ 
بذلك  �هللا   pفبشر بالنبو�،  �لتشريف 
�لنبو�  �يًضا  له  يهب   kسو �نه 
 Îمبع يعقو{؛   D± يكر<  %هكذ� 
�لنبو�  من  نصيًبا  ينالو(   kم سو��

باإلميا( بيوسف. 
 ،��eهنا �يًضا ¾تلف �لقر±( مع �لتو
  Íفر يعقو{  سيدنا   )*  :Dيقو فإنه 
بر¼يا �بنه %�يقن بصدقها %صحتها. 
على   pنه �جر*  Dتقو  ��eلتو� %لكن 
 pبو� pفيها: (فانتهر dحيث جا ،pيا¼e
%قاD له ما هذ� �حللم �لذ; حلمت، 
هل نأ¢ �نا %�مك %*خوتك لنسجد 
*خوته.   pفحسد  .~eأل�  (* لك 
(�لتكوين  �ألمر)  فحفظ   pبو� %�ما 

(٣٧: ١٠%١١
»الف   ��eلتو� بيا(   )� جر<  %ال 
عقل   ;K *نسا(   ;� أل(  للعقل، 
 pير� ما  على  �حد�  يزجر  ال  سليم 
ليس  �لر¼يا   %� �حللم  �ملنا<، أل(   y

y خياe �حد. نعم، ميكن �( يزجر 
 )� يظن  كا(   �K* �حًد�  �إلنسا( 
e¼يا،  �ّية  يَر   �%  }Kكا �لشخص 
يعقو{  بأ(   Dتقو  ��eلتو� %لكن 
 uل� �لر¼يا   pهذ ما  قائًال:   pجر�
 )ْK* .ًباKكا p`نه يعت� Ìيت، مما يع�e
فا7عا¼ها بأ( �باp �جرp على �لر¼يا 
 kمر غ" منطقي، %كل عاقل سو�

يصدQ �لقر±( y بيانه حتًما. 
بيا�ا   ~eتعا نفسها   ��eلتو�  )*  ®
حفظ  يعقو{   )� تضيف   K* هذ�، 
حفظها  �نه  %�لبديهي  �لر¼يا.   pهذ
�لر
ن.  �هللا  من  بأ�ا  �يقن  ألنه 
يزجرp على   )� �ملستحيل  *K( فمن 
ال  كا(  �البن   )�% خاصًة  ¯اعها، 
ال   %� ير�ها   )�  y  eخيا  ;� ميلك 

ير�ها.

�ملماثلة �لر�بعة:
يتضح من هذp �آلية �( سيدنا يعقو{ 

انية e يا¼e )بنه كا� p±e يقن �( ما�
%مكرمة  شرًفا  %�عت`ها  ֲדا  %±من 
 �  Ôللن حد�  ما  %هذ�  لشعبه، 
حيث صّدقه %eقة بن نوفل عند ¯ا} 
�أل%D %�عت`p مدعا�  �لوحي  حا�7 
"هذ�  قائـال:  لقومه   kشر% عٍز 
�لنامو6 (�; �لوحي) �لذ; نّزD �هللا 

على موسى" (�لبخاe;، �لوحي).
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ِفـي   َ̂ َكـــا ﴿َلـَقــْد 
Mَيـاٌ?  �ْخـَوِتـِه ِ1َ ُيـوُسـَف 

اِئِلـَني﴾ (يوسف: ٨) ِلـلسَّ

:Dلتفسـ�
 �; �( y هذ� �حلا�7 ±ياٍ/ للذين 
يسعو( لفهم صدQ �لنÔ �. %كأنه 
تعا) ينبئ هنا �( هذ� �لرسوD �يضا 
سوk يتعر~ ملا مّر به يوسف � 
�ن. فاآلية 7ليل %�ضح % k%من ظر
حا�7  �كي  ال  �لقر±(   )� على 
 p7ية، %*منا يسر¾eيوسف كقصة تا
�مد   Qصد عن  �لباحثني  ليز7%ّ 
على  �لد�لة  بال`�هني   � �هللا   Dسوe

صدقه.
          

 oُ1ََ#ُخـو َلُيوُسـُف  َقـاُلو�   -ْ*ِ﴿
َ#َحـبُّ ِ�َلى َ#ِبيـَنا ِمـنَّا 1ََنـْحُن 
َضَالٍ*  َلِفـي  َ#َبـاَنا   َّ̂ �ِ ُعْصَبـٌة 

ُمِبٍني﴾ (يوسف: ٩).

شرB �لكلمـا?:
%�خليل   Dلرجا� من  �لعصبة  ُعصَبة: 
�جلماعُة  %�لعصابُة:  �لعصابُة،  %�لط" 
�لعشرُ�؛  %قيل:  �ملجموعة؛   ;�
�ألeبعني.   (* �لعشر�  بني  ما  %قيل 

قط رجــل  ــأِت  ي  �"
بـه جئـت  ما  مبـثل 

إّال عــــودَي"

(%eقة بن نوفل)

(�ألقر{).
�لعشر�   Îمع �ملفسر%(  فّضل  %قد 
له كانو�  �ملعا7ين  *خو� يوسف  أل( 
عشر�. %�لعصبة تدD على �لقو� �يضا 
%كأ�م  �لعصب،  من  مشتقة  أل�ا 
%نكسب   Íنكد �لذين  Ýن  قالو� 
يوسف  �بونا  يؤثر   �Kفلما لألسر� 

%�خاp علينا.

:Dلتفسـ�
�ملماثلة �خلامسة:

 y نفس �ملوقف � Ôلن� لقد %�جه 
عد� �شكاD، فمثال كا( لسيدنا عمر 
� عّم �¯ه �يد بن عمر بن نفيل، 
 dعلما من  �لتوحيد  تعّلم  قد  %كا( 
ضد  بالوعظ  يقو<  %كا(  �ليهو7، 
7عو�  عن  ُسِئل  %عندما  �لوثنيني. 
 }eنا �لذ; كنت �حا� :Dقا � Ôلن�
�لشر_ y مو�عظي %خطÔ، فكنت 
�نا �حق بالنبو�. (�لبخاe;، �ملناقب؛ 

%�لس"� البن هشا<).
%قد �ثاe �ليهو7 %�لنصا�e نفس هذ� 
�عمو�   K*  �  Ôلن� ضد  �العتر�~ 
بنعمة  %�حقُّ  �هللا  7ين  
لة  ��م 
�لنبو�. بل يتبني من �لقر±( �لكرمي �( 
�لفكر� نفسها كانت Õتمر K� yها( 
�لقر±(:   Dيقو �يًضا.  مكة  مشركي 
على  �لقر±(  هذ�   Dُنّز لوال  ﴿%قالو� 

عظيم﴾  �لقريتـني  من  eجٍل 
(�لزخرk:٣٢). �; ملا�K � ينـزله 
 %� مكة   dعما� من  �عيم  على  �هللا 
 Åغيظ �حترقو�  %كأ�م  �لطائف. 
%حسًد� *K كيف �( �هللا �ختاe هذ� 
�ذ�  بيننا  من  �لضعيف   �لشخص 
عليهم  �هللا  فر7ّ  %�لشرk؟  �لفضل 

ة eبك﴾ e )بقوله ﴿�هم َيقِسمو

.(٣٣:kلزخر�)
%قو�م ﴿*( �بانا لفي ضالD مبني﴾ 
�بنا   )� �بينا  %�جب  من  �نه   :Ìيع
 Dن ملا نقو< به من جهو7 %�عماÝ
على  �نو  %لكنه  �ألسر�  �جل  من 
يوسف �لذ; ال �ر_ ساكًنا، %هذ� 
هذ�  %قو�م  كب".  خطٌأ  �بينا  من 
عليه  ناقمني  كانو�  ��م  على   Dيد

غاية �لنقمة.
          

        




