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 مقارنة تأرخيية ... حممد ويعقوب واملعاناة املشرتكة
 
 

بدأ التأثر بو كاضحان على كثَت من الناس كحبسب مستوايهتم الثقافية كالفكرية  ( ع)منذ بث مسلسل النيب يوسف 
 ت الناجحة على سلتلف األصعدةكالدينية كاالجتماعية دلا ذلذا ادلسلسل من أتثَت ذايت كوف ادلسلسل من ادلسلسال

ذات التلوف العقائدم كالديٍت دة مجاىَتيتو الواسعة حيث يشاىده كافة ألواف اجملتمع كيف كثَت من اجملتمعات اقكبش
كادلذىيب كالفكرم ، ككوف ادلسلسل كأم عمل فٍت ينقل القصة كالركاية من مستول السماع كاالستماع اإلمجايل اىل 

. فيمن يشاىده التفصيلي فإنو يكوف مؤثران بال شك مستول الرؤية 
بتمعن كتفاعل كتركيز جيد كثَتان من ادلواقف تستحق الوقوؼ عندىا كحتليلها  ادلشاىدكفكمن شاىد ادلسلسل كابخلصوص 

كالتفاعل معها كحىت زلاكلة نقلها اىل أرض الواقع إف أمكن ذلك ، على اعتبار أف القصة قرآنية ابألصل كليست من فكر 
. ككحي كاتب أرضي 

 ، من ظلمو من قبل إخوتو الذين ييفًتض أهنم سيحمونو كيدافعوف عنو( ع)إلشارة إليو ىو ما القاه النيب يوسف كشلا جتدر ا
، فمجرد اىتماـ ( ع)ذات صفات محيدة كمقٌرب من أبيهم النيب يعقوب أكالن ألهنم األكرب منو كاألعطف عليو كاثنيان ألنو 

يكفي ألف يهتموا بو كيوقركه كيعظموه ، ألف تعظيم ( ع)بيوسف   -كما يؤمنوف ىم بذلك -كونو نيب هللا ( ع)أبيهم 
 أيًت من فراغ أك عاطفة رلردة ، بل جيب أف يؤمنوا أبف ما يصدر من أبيهم النيب ىو مل( ع)أبيهم النيب ألخيهم يوسف 

أنو يفعل أفعاالن تغضب  نيب هللا عز كجل كال ميكن أف يصدر منو شيء ليس يف مرضاة هللا فضالن عن( ع)برعاية هللا ألنو 
. ربو جٌل كعال 

كخصائصو  (ع)غَت مأمور ابإلعالف الواضح عن مستقبل كلده يوسف  –كهللا العامل  –( ع)كقد يكوف النيب يعقوب 
كاف أبقل ما ميكن ( ع)أك أنو مأمور بعدـ اإلفصاح عن طاقة كلده الصغَت ، فكل ما صدر عن النيب يعقوب  كميزاتو ،

. كالد جتاه كلده الذم حيبو كيعزه  أف يصدر من أم
اىتمامان ( ع)عندما اعتربكا اىتمامو بيوسف ( ع)كمع األسف ذىب كثَت من الدعاة اىل مذىب خاطئ حبق يعقوب النيب 

 –استثنائيان تصرفان خاطئان ، كمل يدركوا معٌت النبوة كمكانتها عند هللا سبحانو كتعاىل ، فليس من السهل أف يفضل أبه 
إال ألنو ( ع)ليوسف ( ع)ابنان على ابقي األبناء من دكف علة أك سبب ، كما كاف تعظيم يعقوب  –عن األنبياء فضالن 

اىتمامو بو كىو تكليف شرعي مع كل ك( ع)يرل فيو مستقبالن يف إصالح البشرية ، كمع كل ما يراه يف كلده يوسف 
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ىذا األمر ألنو يعرؼ مدل احلقد الذم ميكن أف يكوف  أنو مل يصدح بذلك بل حاكؿ قدر اإلمكاف كتمإال ابلنسبة لو 
كذلك للحفاظ عليو من أم سوء ليبقى مصدر إشعاع ذلداية الضالُت ، بل األكثر من ذلك أمر كلده  ، عند بعض أبنائو

 يرل من كاجبو الشرعي( ع)بعدـ قص رؤيتو على إخوتو لكي ال يكيدكا لو حفاظان عليو ، ألف النيب يعقوب ( ع)يوسف 
. احلفاظ على ىذا الطفل حىت يكرب فيكوف مصلحان للبشرية  –كهللا العامل  –

نبيان مصلحان تصلح على يديو أمة ( ع)يف أف يكوف يوسف ( ع)كقد حقق البارم عز كجل حدس كتوقع نبيو يعقوب 
كن من بلوغ ىذه دلا مت –موطن أىلو كأبيو  –يف كنعاف ( ع)لو بقي يوسف كمصر ،  ؿمشركة مل تكن ابحلسباف كىم أه

( . ع)ادلرتبة كالعظيمة كىذه ادلنزلة الرفيعة عند هللا حىت أنو بلغ مرتبة فاقت مرتبة أبيو يعقوب 
بفعلتهم مثل بنيامُت  ألف البعض ااخر مل يرضى  –نتيجة ما فعلو بعض أكالده ( ع)ككم عاىن ككم قاسى نيب هللا يعقوب 

، كصار البكاء ( ع)على فراؽ كلده العزيز كاخلليفة من بعده يوسف  كتغَتت حياتو اىل بؤس كشقاء حززن  –كالكم 
مل يقبل اعتذار أبنائو بسرعة كبقي غاضبان عليهم على الرغم من ( ع)حليفو حىت ابيضت عيناه من احلزف ، كلًعظم حزنو 

. أنو مصدر من مصادر الرمحة اإلذلية 
فنسألو اي رسوؿ هللا كيف مل يؤذى نيب مثلك كىذا (( ما أكذم نيب كما أكذيت  : )) الذم يقوؿ( ص)أما نبينا األكـر دمحم 

عن أبيو يعقوب ( ع)، كأف فًتة فراؽ يوسف ( ع)كالبكاء على كلده يوسف  فقد ابيضت عيناه من احلز( ع)يعقوب 
أطوؿ من فًتة رسالتك اي رسوؿ هللا ؟ ( ع)

أف قولو  على الرغم من( ع)كحياة النيب يعقوب ( ص)نيب األكـر دمحم كمن جييبنا على ىذا السؤاؿ ادلقارنة بُت حياة اؿ
السابق يكفي ، لكننا نريد أف نًتجم ىذه ادلقولة على أرض الواقع لكي نستفيد منها كيكوف إمياننا هبا كبقائلها عن يقُت 

غَته كأف صالح ىذه األمة من ميتلك طاقات كقابليات ال ميلكها ( ع)رأل منذ بداية بعثتو أف عليان ( ص)، فرسوؿ هللا 
كتواجو اإلسالـ ( ص)من خالؿ ادلواقف اليت تواجهو كتواجو النيب ( ع)، كقد أثبت ذلك علي ( ع)بيد علي ( ص)بعده 

. من بعده ليضمن مستقبل األمة من الضياع ( ع)، فلم يكن ىناؾ طريق غَت التعريف بعلي 
خائفان ( ص)يد على أيدم أقرب الناس إليو كىم إخوتو كاف دمحم من الك( ع)خائفان على يوسف ( ع)ككما كاف يعقوب 

( ص)كعلى مستقبل البشرية من كيد أقرب الناس إليو كىم ادلنافقوف من أمتو ، إال أف تكليف الرسوؿ ( ع)على علي 
ف كال بد من التضحية من أجل ذلك ـك( ص)فهداية البشرية جيب أف تكوف على يد دمحم ( ع)ليس كتكليف يعقوب 

أك مجع من ادلؤمنُت مل يًتؾ موقفان أك رللسان فيو صحابتو ( ص)أجل إعالء كلمة هللا ، فعلى الرغم من أف نيب الرمحة دمحم 
مثل  –( ص)كخصائصو كخصالو الفريدة اليت ال يتمتع هبا أحد من ادلسلمُت سول نبيهم ( ع)إال كبٌُت فضائل علي 

أحكمكم علي ، أنت مٍت مبنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال نيب بعدم ، أعدلكم علي ، أقضاكم علي ، أعلمكم علي ، 
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، من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم كاًؿ من كااله كعاًد من  علي مع احلق كاحلق مع علي يدكر احلق معو حيثما دار
لن عن إمامة علي جاء التكليف السماكم أبف ييععلى الرغم من ذلك كلو  –عاداه كانصر من نصره كأخذؿ من خذلو 

كذلك يف غدير خم يف حجة الوداع كيف مؤمتر صحفي على مرأل مسمع ( ص)بشكل رمسي من قائد األمة دمحم ( ع)
. مجيع احلجاج ادلسلمُت احلاضرين كقتها حجة الوداع 

اإلسالـ على ( ص)إال أف ىذا التكليف دفع مثنو علي كآؿ علي عليهم السالـ كنتيجة دفعهم الثمن أتذل رسوؿ هللا 
سدل ، ككاف ذلك من أقرب الناس إليو كشلن كانوا  ضاعتككجد أف جهوده كتعبو ذىبت أدراج الرايح كأف تضحيتو 

. حيضركا رلالسو كيسمعوف كالمو كيعلنوف الوالء لو ، كيف أقرب امتحاف ذلم فشلوا فيو 
بعد رحيلو ( ع)ذل بسبب ما سيالقيو أىل بيتو كمان ألنو أت،  كاف كمان نوعان الذم مل يؤٌذ مثلو نيب ( ص)فأذل رسوؿ هللا 

( ص)، كنوعان ألف احنراؼ األمة من بعده ( قرزن  14)كىي فًتة طويلة فهي حلد ااف ( ع)اىل ظهور اإلماـ احلجة ( ص)
 يكن مل كمن أقرب الناس إليو رللسان كاستماعان على الرغم من تضحياتو كجهاده كمعازتو كحبو كرمحتو ذلم كمكانتو عند هللا 

( . ص)ىذا االحنراؼ ابألمر اذلُت على أم إنساف فضالن عن سيد اإلنسانية دمحم 
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