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 إقرار

وجهدي إال ما كان من املراجع اليت أشرت إليها، وأقر بأن هذا  أقر بأن هذا البحث من عملي
البحث بكامله ما قدم من قبل، ومل يقدم للحصول على أي درجة علمية أي جامعة، أو مؤسسة 

 تربوية أو تعليمية أخرى.
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ر وتقديرشك  

أمحد اهلل أواًل وقبل كل شيء، صاحب الفضل والثناء، ال حنصي ثناء عليه، كما أثىن على نفسه، 
 .(1)"من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"، حيث قال: ملسو هيلع هللا ىلصوانطالقا من سنته 

 فإين أتقدم بالشكر واالمتنان ملن قبل اإلشراف على هذه الرسالة، أستاذي ومشريف:

 المتولي علي الشحات بستان حفظه اهلل \فضيلة األخ الدكتور 

 كما أخص بالشكر أستاذي الفاضلني عضوي جلنة احلكم املناقشة:

 حفظه اهلل زكي أبو سريع الطالب \فضيلة الدكتور 

 حفظه اهلل عبد الفتاح الخضر \فضيلة الدكتور 

ًا كثرياً، وشكري أسال اهلل هلم خري الثواب وأن يكون جهدمها يف ميزان حسناهتم وجزاهم اهلل خري 
أن يعيشوا حياة إسالمية مبا حتمل من فهم  أمتىنالذين طاليبو  موصول إىل والدي، وزوجيت، وأوالدي

 مجيعاً. تعاىل حفظهم اهلل ،ء جامعة املدينة العاملية رييسا وأعضاوأشكر جامعيت، ومعىن

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

، 1954، رقم 403، ص 3كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك، ج ،  سننهأخرجه الرتمذي يف   (1)
 .454، ص 4ج  ،1ط "صحيح وضعيف سنن الترمذي"صحيح عند األلباين يف 
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 الملخص
 

الفردّي منها يف سورة يوسف، سواء  ويلرتبانظور املالعملية من وانب اجلمن هذا البحث مجع  دفاهل
 إثبات تعلقها بالعلوم العصرية اجلديدةيف بل اجتهدت  نباطاالستومل أكتف باجلمع و اجلمعّي أو 

من حيث التمهيد، وبينت  نياألول نيالباب على ستة أبواب: يهذا البحث حيتو خصوصا بعلم النفس. 
العنوان، وقدمت التعارف العام لسورة يوسف تتعلق باملوضوع و  فيهما تلك االصطالحات اليت
ويف الباب الثالث استنبطت النكات الرتبوية املتعلقة بعلم النفس  وذكرت منها بعض اللطايف.

قات العميقة الوثيقة بني علم النفس ( يف سورة يوسف، وبذلت اجلهد يف إثبات العالي)سيكولوج
من سورة  االجتماعيةت تلك اجلوانب للرتبية ويف الباب الرابع استخرج )سيكولوجي( وسورة يوسف.

ال ميكن تكوين اجملتمع الصاحل أو األسرة الصاحلة من دوهنا، كاإلحسان، والتواضع،  يوسف اليت
حنن أخذنا يف الباب اخلامس مجيع اإلشارات الرتبوية املرتبطة حبياة  والعفو، والتوكل والصرب وغريه.

اإلخوة، ورعاية الشباب أنفسهم وأعراضهم  دالوالدين، وحس ةكمسؤولييوسف عليه الصالة والسالم  
الدين  غبتبليوأسباهبا، والقيام  الزوجيةيف دور الفطن العمية، واالجتناب عن اخليانات يف احلياة 

ويف الباب السادس قمُت بإزالة الشكوك  بأوصاف القيادة وغريها. والتحليوأصول الدعوة النادرة 
إلمكان أن ختطر يف بال من قرأ سورة يوسف، إذا مل يكن له علم كانت من ا  والشبهات اليت

يارب! إن كنت قد  وغريها. التفضيل بني األوالدباحلقايق، السيماً باعتبار الرتبية، كـ"الكيد واحليل" و 
، آمني.فاعف عىّن، يارب! تقبل مىن هذا العمل واجعله صدقة جارية يل شيءأخطأت يف   
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 ح .......................................................................... اإلقرار

 خ ................................................................... الشكروالتقدير

 د ........................................................................ امللخص

 ذ .................................................................. فهرس احملتويات

 1 .......................................................................... املقدمة

 2 ....................................................... أسباب اختيار هذا املوضوع
 2 .................................................................. مشكلة البحث
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 3 .................................................................. أهداف البحث
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 4 .................................................................. الدراسة السابقة
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 8 .................................................................... منهج البحث

 11 ................................................. الباب األول: في االصطالحات
 12 األول: مفهوم كلمة "إشارات" ......................................... الفصل    
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 13 ..........حاً .....................املبحث األول: كلمة "اإلشارة" لغًة واصطال
 14 .......................... كلمة "اإلشارة" ومرتادفاهتا يف القرآناملبحث الثاين:  

 16 ......................... نص القرآنشارات" املوجودة يف املبحث الثالث: "اإل

 18 ........................................ الفصل الثاني: األمور المتعلقة بالتربية    
 20 ................................ واصطالحاً كلمة "الرتبية" لغة   املبحث األول:

 22 ...................................... قرآن والسنةيف ال الرتبيةاملبحث الثاين: 

 23 ............................................. الباب الثاني: بين يدي سورة يوسف
 24 ................................... الفصل األول: التعريف العام بسورة يوسف    

 25 ................................................... امسها املبحث األول: يف

 26 ............................................. املبحث الثاين: يف سبب نزوهلا

 27 ............................................. املبحث الثالث: يف كوهنا مكية

 29 .......... ا بعدهاوما قبلها وموالنظم بني سورة يوسف  املبحث الرابع: التناسب

 30 ....................................... أمهية نظام القرآيناملطلب األول:     

 31 ............... ملا قبلها يعين سورة هودمناسبة سورة يوسف املطلب الثاين:     

 36 ............ ملا بعدها يعين سورة الرعد املطلب الثالث: مناسبة سورة يوسف    

 38 ............................ فاحتة السورة وخامتتها املبحث اخلامس: النظم بني

 40 ................................ الفصل الثاني: األعجاز الفني في قصة يوسف    
 41 . املستفادة واردة يف قصة يوسفاملبحث األول: الدروس النفسية يف الشخصيات 
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 43 قصة يوسف متثل النموذج الكامل للمنهج اإلسالمي يف أداء القصص :املبحث الثاين

 45 .......... املبحث الثالث: منوذج الشباب املسلمني يف قصة يوسف عليه السالم

 48 ...................... في سورة يوسف المكنونة: بعض اللطائف الفصل الثالث    

 49 ..... يوسف الصديق عليه السالم و ملسو هيلع هللا ىلص مداملبحث األول: املناسبة بني نبينا حم

 51 .................... موسى عليهما السالم بحث الثاين: مشاهبة بني يوسف وامل

 54 ............... الفوائد النفسية المستفادة من التربية في سورة يوسف الباب الثالث:
 55 .............................. الفصل األول: علم النفس في ضوء هذه السورة    

 56 .......................................... املبحث األول: حقيقة علم النفس

 57 ............................. يف ضوء سورة يوسفاملبحث الثاين: علم النفس 

 60 ......................... الفصل الثاني: نفسية في األفراد في ضوء هذه السورة    
 61 ............................................. الكاذب املبحث األول: نفسية

 62 ...................... املطلب األول: نفسية الكاذب يف قصة إخوة يوسف    

 71 ............................ قصة املراودة املطلب الثاين: نفسية الكاذب يف    

 73 .........تعصب ....................................امل سيةاملبحث الثاين: نف

 74 ............................................ تغيري املعايرياملطلب األول:     

 76 ............................... اخلري يف اآلخرينعدم الرؤية املطلب الثاين:     

 77 ............................................. سداحلا املبحث الثالث: نفسية

 80 ................................................ اجملرم املبحث الرابع: نفسية
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 82 ............................. البيئة اجلاهلية النساء يف املبحث اخلامس: نفسية

 88 لمستفادة من التربية في ضوء هذه السورةالفوائد النفسية المتنوعة االفصل الثالث:     
 89 .................. اإلنسان وأقواله ول: أثر الذنوب املاضية يف نفسيةاأل املبحث

 92 ................................. الثاين: اتصال العني هو عالمة الثقة املبحث

 94 ...................................... السيطرة على الغضب املبحث الثالث:

 95 ................ يف احتيال يوسف عليه السالمالدروس النفسية  املبحث الرابع:

 96 ........................ طل ضعيفةاملبحث اخلامس: كلمة احلق قوية وكلمة البا

ِ َقاَل َمَعاَذ }الفوايد النفسية يف رد يوسف عليه السالم إلخوته:  املبحث السادس:   ّللاه

ـآ إًِذا لََّظالُِمون                      أُْخَذ إاِلَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدهُ إِنَّ  97 ........(2){أَن نَّ

 99 ............................. اجلديد يقوي احلزن القدمي احلزناملبحث السابع: 

 100 ........................... ماحلالة النفسية وتأثريها على اجلساملبحث الثامن: 

 103 ................................. بية االجتماعية في سورة يوسفالباب الرابع: التر 
 104 ..................................... الفصل األول: اإلحسان في سورة يوسف    

 105 .............................. حسان لغًة واصطالحاً املبحث األول: مفهوم اإل

 106 .................................... املبحث الثاين: اإلحسان يف سورة يوسف

 109 ...................... املبحث الثالث: إحسان يوسف عليه السالم يف السجن

 111 .................................... املبحث الرابع: ال يضيع اهلل أجر احملسنني
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 113 .................... املبحث اخلامس: التقوى والصرب شرطان مهمان لإلحسان

 115 .................................. املبحث السادس: جزاء اإلحسان يف الدنيا

 117 ............................... سورة يوسفالفصل الثاني: التوكل على اهلل في     
 118 ............................................. التوكل على اهلل املبحث األول:

 119 (3)﴾الَ َتْدُخلُْوا ِمْن َباٍب َواِحٍد..﴿ : أسباب قول يعقوب عليه السالماملطلب األول    

 121 ......................... املطلب الثاين: حقيقة العني يف الشريعة اإلسالمية    

 127 ....................... يف حياة يوسف عليه السالمالتوکل لثالث: املطلب ا    

 129 ................ يف التوكل على اهلل تعاىل األخذ باألسباب ال ينااملبحث الثاين: 

 131 ................................... املبحث الثالث: التوازن بني التدبري والتوكل

 133 ....................................... سورة يوسفصبر في الفصل الثالث: ال    
 134 ....................................... املبحث األول: الصرب لغة واصطالحا

 136 ............................................... املبحث الثاين: الصرب اجلميل

 142 ........................... عونة اهلل تعاىلاملبحث الثالث: الصرب ال يكون إال مب

 144 ................................................ املبحث الرابع: مثرات الصرب

 145 ..................................... املطلب األول: جزاء الصرب يف الدنيا    

 146 ............................ رين تعاىل عباده الصابخص اهللاملطلب الثاين:     

 148 ................................. من آثار الصرب والتقوى املطلب الثالث:     
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 149 ...................... مقامات يوسف عليه السالم يف الصرباملبحث اخلامس: 

 153 ................... الشكوى إىل اهلل تعاىل مثرة من مثار الصرباملبحث السادس: 

 157 ..... اليأس من عالمات الكفر الثقة باهلل من عالمات اإلميان واملبحث السابع: 

 161 ................................. الدعاء والتوبة في سورة يوسفالفصل الرابع:     
 162 ....................................... سورة يوسفاملبحث األول: التوبة يف 

 163 .......املطلب األول: الشرط املهمة من شروط التوبة .....................    

 165 .......................................... املطلب الثاين: توبة امرأة العزيز    

 170 ........................... املطلب الثالث: توبة إخوة يوسف عليه السالم    

 175 .. وتوبة امرأة العزيز عليه السالم توبة إخوة يوسفاملقارنة بني املطلب الرابع:     

 176 ....................................... املطلب اخلامس: الشعور بالذنب    

 178 ......................................... إظهار الندامةاملطلب السادس:     

 179 ......................................الدعاء يف سورة يوسف  املبحث الثاين:

 180 ............................................ أنواع الدعاءاملطلب األول:     

 182 ............................. سورة يوسفيف آداب الدعاء  املطلب الثاين:    

 185 .......................... بسرعة الدعاء هللا يستجيب مىت املطلب الثالث:    

 187 ....................................... جواز تأخري الدعاءاملطلب الرابع:     

 189 ................................... سورة يوسفالفصل الخامس: التواضع في     
 190 ......................... الاملبحث األول: تواضع يوسف عليه السالم يف األقو 
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 193 ......................... املبحث الثاين: تواضع يوسف عليه السالم يف الدعوة

 194 ....................... املبحث الثالث: تواضع يوسف عليه السالم يف احلكومة

 195 ...................................... سورة يوسفالفصل السادس: العفو في     
 196 ........................... العفو يف أقوال يوسف عليه السالماملبحث األول: 

 199 ........................... العفو يف أفعال يوسف عليه السالماملبحث الثاين: 

 201 ............................ : األخالق الحسنة في سورة يوسفالفصل السابع    
  ية واالعتدالطالوس الكشف عن اختيار يوسف عليه السالماملبحث األول: 

 202 ......................... يف ضوء هذه السورة يف أعماله وأقواله                

  سالم وعظمته بتوخي املنفعة ألهلهأخالق يوسف عليه الاملبحث الثاين: 

 205 ........................................... ولو بعد ما أهانوه                

 207 ................ عليه السالم : في اإلشارات التربوية في حياة يوسفخامسالباب ال
 208 .................................. مع أسرته عليه السالم الفصل األول: يوسف    

 209 .............................................. املبحث األول: حقيقة احلسد

 210 ................................... احلسد لغة واصطالحا املطلب األول:    

 211 ......................................... املطلب الثاين: احلسد يف القرآن    

 212 ............................................ املطلب الثالث: أنواع احلسد    

 214 ............................. املطلب الرابع: احلسد أشّر األخالق الذميمة    

 215 ................................. سورة يوسفاملطلب اخلامس: احلسد يف     
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 219 .................... املطلب السادس: أمور يندفع هبا احلسد بإذن اهلل تعاىل    

 222 ......................................... املبحث الثاين: التنافس بني األشقاء

 223 ................. التنافس بني األشقاء يف ضوء سورة يوسف املطلب األول:    

 224 .............................. املطلب الثاين: أسباب التنافس بني األشقاء    

 225 .................... الث: عالج التنافس بني األشقاء يف اإلسالماملطلب الث    

 230 ................................. مع النساء عليه السالمالفصل الثاني: يوسف     
 231 ............................ املبحث األول: يف مشروعية اهلّم الطبعي والنفسي

 222 .......................... ظ "اهلم" يف كالم العربورود لفاملطلب األول:     

 233 ............................. أقوال املفسرين يف معىن "اهلم"املطلب الثاين:     

 242 ............................. جايزاناملطلب الثالث: اهلّم الطبعي والنفسي     

 244 ........ والفحشاء يف ضوء سورة يوسفاملبحث الثاين: كيف نتجّنب من السوء 

 246 .......................................... االستعاذة باهللاملطلب األول:     

 247 ................................... املطلب الثاين: اخلوف من اهلل ومراقبته    

 248 ......................................... املطلب الثالث: التذكري باإلنعام    

 250 ........................ التذكري جبزاء من يتجاوز حدود اهللاملطلب الرابع:     

 252 ............................... بالربهان الشهوات تدمرياملطلب اخلامس:     

 254 ............................................ املطلب السادس: اإلخالص    

 256 ..........على الرغم من أنه مستحيل ....فرار من الذنب املطلب السابع: ال    
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 258 ................................. املطلب الثامن: الدعاء وااللتجاء إىل اهلل    

 260 ............................ املطلب التاسع: اإلنسان الناجح يعرف ضعفه    

 261 ................................. املطلب العاشر: يف اختيار أخف الشرين    

 262 ................................................. التهمة املبحث الثالث: يف

 263 ......... بشيء فيجب عليه أالّ يسكت شخص   همتّ يُـ  عندمااملطلب األول:     

م شخص بالزنا مظلوماً فاهلل يدافع عنهاملطلب الثاين: إ      264 ............... ذا أهته

 266 ........................... لكم غالب فال اهلل ينصركم املطلب الثالث: إن    

 268 ................... على الرجل الصاحل اهتامه الزنااملطلب الرابع: أثقل شيٍء     

 270 .............. تنوعة املستفادة من الرتبية يف قصة املراودةالفوايد املاملبحث الرابع: 

 271 ........................ قبل رفع الدرجاتاملطلب األول: االختبار الشديد     

 274 ..... فبذل له حالاًل أعاضه اهلل خرياً منهاملطلب الثاين: من ترك حمبوبه حترمياً     

 275 ...................... االجتماعط و ضغاملقاومة عند  كيفيةاملطلب الثالث:      

 276 ......................................... يانة يف الزواجاملطلب الرابع: اخل    

 281 .............. هواها؟ تتبع اليت الرجل مع املرأة كالم كيفيةاملطلب اخلامس:      

 282 ............................ هالة واملعصيةاملطلب السادس: املناسبة بني اجل    

 284 .................................. املطلب السابع: من تواضع هلل رفعه اهلل    
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 مقدمة:

 سوراً  وفصله بينات، آيات فيه أسلوب، أحسن يف نياملب الكتاب عبده على أنزل الذي هلل احلمد
 والصالة تركيب، بلغأو  ألفاظ أفصح يف ونظمه ترتيب، أحسن على البالغة حبكمته ورتبه وآيات،
 :بعد أما وسلم، هوصحب آله وعلى حممد نبينا على والسالم

 أنزل وتعاىل هسبحان اهلل ولكن دون التعليم والرتبية؛ البهايمك يعيشون الناس كان ن،آالقر  نزول قبل
ر العلم ومن ظلمات الكفر إىل نور التوحيد ومن نو  إىل اجلاهلية ظلمات من إلخراج الناس نآالقر 

 الرسول عليه الصالة والسالم.خرافات البدعة واخلزعبالت إىل نور السنة وتربيتهم على أيدي 

 ممن أهو  ،ات ونكتعجاز إو  فوايد فيهو  ،بحانه وتعاىلس اهلل ياتآ من يةآ كربأو  معجزة نآالقر 
 حوالأ ر  يـ  غ  و  السليم، تهم على النهج الصحيحوتربي الناس إىل توحيد اهلل تبارك وتعاىل هداية هإعجاز 

 .سنة عشرينو  ثالث يفني للعامل حسنة سوةوأ أقوام مجلأ هموجعل ينيجاهل قوم

هذه اجلهود الكرمي و  نآالقر  يف املختلفة العلوم عن بالبحث قاموا الذين علماؤنا قرن ولدينا يف كل 
 اتواملناسب نظمءات والاقر وال هفقوال نحووال واملعاين بالغةوال ثورأبامل تفسريالأشكال خمتلفة ك يف تظهر

هدهم وركزوا على جوانب التفسري وما يتعلق بذلوا ج . ولكنهم قدتعاىلاهلل سبحانه و  فضلب وغريها
 . جوانب الرتبية إال ببعض اإلشارات املغموضةمل يلتفتوا إىلبه و 

 لدينا كما جمودة، ألفاظو  مجيل صوتب الكرمي القرآن نيقرؤو  الذين القراء من كثري لديناف اليومأما 
 .حوالاأل ءهم يف أسو  سف،لأل ولكن صرفالو  نحوال يعرفون الذين الناس من كثري اليوم

 ستخداماب يف سورة يوسف الرتبية جوانب إبراز ، فقد أحسسُت ضرورةونظرًا لتلك الضرورة املربمة
 اهليةج يف يعيشون اليوم سلمنيامل نأل ،املفسرون إليها شريي يتال نآالقر  لطايفالتفاسري الشهرية و 

 قرآنية. تربية ون إىلحيتاج وهم جديدة

 هذا تاخرت  وهلذاعامة الناس  منها يستفيد ققني مرتبطة بالطبقة العليا من املثقفني الاحمل كثر حبوثوأ
منها عامة  ستفيدي أن ميكن حيث يوسف سورة من رتبويةال اتاإلشار   أحاول استخراجألين املوضوع

 الناس فضال عن اخلواص.
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 :الموضوع أسباب اختيار

من سورة يوسف تلك اإلشارات الرتبوية الىت  تاستخرجلقد سي يف هذا البحث هو: والسبب األسا
 تتعلق باحلياة العملية؛ لذلك جعلنا وجوهنا مركوزة إليها )الرتبية( خاصة.

 :مشكلة البحث

 قد ُمنينا يف هذا البحث بأربعة أنواع من املشاكل:

  استنباط النقاط أو الصور العملية للرتبية من سورة يوسف؛ ألن األعمال العلمية الىت تتعلق
بسورة يوسف قام هبا كثريون منذ القدم، إال أن اجلوانب العملية أو الصور العملية الىت 

 .تتعلق بسورة يوسف مل يلتفت إليها أحد ببذل جهده أو بالرتكيز عليها
  اثبات تعلق سورة يوسف بعلم النفس وحتقيق الروابط بينهما، مث استنباط اجلوانب الرتبوية

ألنه مل يسبق إليه أحد  قبل هذا، حىت يكون منوذجًا ملن  منها كانت يف غاية الصعوبة!
 .بعده!

  اإلجابة الصحيحة لتلك الشبهات الىت تتطرق إىل الذهن عقليًا ونقليًا حىت التكون هناك
 مغالطات من النواحى الرتبوية.

   قد يكون هناك أقوال كثرية للعلماء الكرام يف تفسري بعض اآليات، فجمعُت تلك األقوال
 .الرتبوية باجلمع والتطبيق بينها اإلشارةوقمت باملقارنة بينها واستخرجت منها كلها 
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 أسئلة البحث:

  وبني سورة  السيما علم النفس )سيكولوجية( -هل هناك عالقة وثيقة بني العلوم العصرية
 يوسف؟ وخصوصاً باعتبار الرتبية.؟

  حياته املباركة  بتجزيةة يوسف هل ميكن لنا أن نستخرج بعض اجلوانب الرتبوية من سور
 وحتليلها؟

 ؟جانب من جوانب الرتبية أشارت إليه سورة يوسف عليه السالم أي إىل. 
 جتماعياً أيضاً؟اانفراديا أم هناك إشارات تربوية  هل وردت اإلشارات الرتبوية يف سورة يوسف 
 أم اإلشارات  هل تدل نصوص سورة يوسف على جوانب الرتبية ظاهراً وجتعلها نصب أعيننا؟

 أم اإلشارات الرتبوية توجد باعتبار لطايف هذه السورة ونظمها وبالغتها؟
  سورة يوسف للمكر واخلداع والكيد واحليل والتفضيل بني األوالد وغريها تفسري سمح يهل

 من األمور املتضادة لروح الشرعية اإلسالمية أم ال؟

 :البحث أهداف
 

  باعتبار  يف تربية اإلنسان تفادة من سورة يوسف اليت تؤثرف املسلطايالاستنباط بعض النقاط و
 علم النفس )سيكولوجية(.

 حياة يوسف عليه السالم املباركة وحتليلها واستنباط جوانب الرتبية منها واستخراجها. جتزية 
 وأيضًا حبياته  واالجتماعية االنفراديةتتعلق حبياة اإلنسان  اليت الرتبوية اإلشارةمجع تلك  يه

 سرية.األ
  استنباط النقاط العملية من منطلق الرتبوي يف سورة يوسف معتمدًا يف ذلك على البحوث

 دميية من املتقدمني واملتأخرين من العلماء العظام.االعلمية واألك
 ايف القرآنية لطالاالستفادة من البالغة و  استخراج بعض اإلشارات الرتبوية باستخدام

 ةرتيب اآليات وغريها حىت يتبني أن القرآن الكرمي هو معجز واملناسبات العلمية والنحوية وت
 العملية كما أنه معجزة للحياة البشرية العلمية.البشرية  حياةلل
 .املسامهة يف إثراء املكتبة اإلسالمية هبذه الدراسة من التفسري املوضوعي يف جوانب الرتبوية 
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 حدود الدراسة:

ا  اليت اخرتهت" الرتبوية اإلشارات" ة لموضوعيدراسة  اهلدف بل ثورأبامل تفسريال حتقيق املقصد هنا ليس
  كموضوع البحث لرسالة الدكتورة.

وال مانع يف االستفادة من بعض ، فقط يوسفيف سورة  الرتبويةتنحصر يف اإلشارات  هذه الدراسة
زيد ي ت حاجة تدعو إىل ذلك أو فايدة؛ لئالاإلشارات الرتبوية يف بعض السور األخرى إذا كان

 البحث على احلد احملدد، وال ينقص عن ذلك حسب التعليمات املقررة يف جامعة املدينة العاملية.

 :السابقة الدراسات

 :كتب التاليةال ألفوا يف هذا الصدد علماءال ولكن ،املوضوع هذا يف يةجامع ة رسالة حمققةيأ جدأ مل

يوسف دراسة حتليلية"، دار سورة وهو بعنوان " دكتور أمحد نوفلحبث مقدم من الشيخ ال . أ
 م. 1989 -هــ  1409الفرقان، األردن، عّمان 

مرتبطًا بالعلوم  أمحد نوفل هذه السورة على منهج حتليلي وجعل بعض اآليات الدكتور وقد فسر
واكتفى بتفسري  العصرية لكنه مل جيعل يف حبثه هذا الرتبية موضوعًا حموريا وأساسيًا مرتكزًا كالرتبية

 ف واستخراج ما هبا من فوايد.سورة يوس

حبث مقدم من الشيخ عليش متويل بدوي البين وهو بعنوان "موسوعة تفسري سورة يوسف"،  . ب
جلنة آسيا بدولة -ط. )وقف املرحوم بدر جاسم النصف( اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية 

 م. 2004الكويت، الطبعة األوىل، 

سعى ف واخللف حول تفسري سورة يوسف، وقد يهدف هذا البحث إىل مجع كافة أراء السل
 .مل جيعل الرتبية موضوعاً أساسياً لكتابه ولكنهاملؤلف إىل كتابة موسوعة 

حبث مقدم من األستاذ أمحد عز الدين خلف اهلل وهو بعنوان "يوسف بن يعقوب عليهما  . ت
 م. 1967 -هـ  1398السالم"، مطبعة السعادة، القاهرة 
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ا يقول املؤلف: "دراسة قصص األنبياء واملرسلني صلوات اهلل عليهم فمنهج هذا الكتاب على م
على ضوء النصوص القرآنية والتأويل املبني لوجوه اإلعجاز"، لكن كما رأينا يف الدراسة السابقة، 

 .فلم جند يف هذا البحث موضوعاً حموريا السيماً فيما يتعلق بالرتبية

بعنوان "الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف"،  حبث مقدم من األستاذ حسن حممد باجودة وهو . ث
 م. 1983 -هــ  1403دار الكتب احلديثة، القاهرة، 

منهج هذا الكتاب أيضًا حتليلي، واستخرج املؤلف من هذه السورة كنوزًا من حيث اللغة وقّيد 
 .نفسه حمدوداً يف النصوص القرآنية، ومع ذلك مل تكن الرتبية موضوعاً حمورياً للباحث

مقدم من األستاذ زاهية الدجاين وهو بعنوان "يوسف يف القرآن والتوراة"، دار التقريب  حبث . ج
 م. 1997 -هـ  1417بني املذاهب اإلسالمية، بريوت 

فاملؤلف هلذا الكتاب قام مبقارنة قصص يوسف عليه الصالة والسالم الواردة يف القرآن الكرمي 
 .بغيته ومل مير عليها حىت مرور الكراموقصصه الواردة يف التوراة، ومل تكن الرتبية 

حبث مقدم من األستاذ حممد طه الباليساين وهو بعنوان "القول املنصف يف تفسري سورة  . ح
 م. 1982يوسف"، وزارة األوقاف العراقية، 

كان مقصد هذا الكتاب بيان خالصة سورة يوسف ولُبها، بالنصوص القرآنية، ومل تكن الرتبية 
 .موضوعاً حمورياً له

 –حبث مقدم من الشيخ نايف شعبان عبد اهلل قرموط وهو بعنوان "اإلدارة يف سورة يوسف  . خ
 دراسة موضوعية"

استخرج الباحث من سورة يوسف روابط جيدة ونظمًا موثوقًا وعلم اإلدارة، لكن مل تكن الرتبية 
 !هموضوع

يف قصة  حبث مقدم من الشيخ علي الطاهر عبد السالم وهو بعنوان "اإلعجاز البالغي . د
 يوسف"
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وقد حاول املؤلف يف كتابه هذ إبراز جوانب البالغة، ومل تكن الرتبية موضوعًا حموريًا وأساسياً 
 !لكتابه

حبث مقدم من الشيخ عويض العطوي وهو بعنوان "مجاليات النظم القرآين يف قصة املراودة يف  . ذ
 سورة يوسف".

، وحاول الباحث الرتكز على مجاليات قصة املراودة كانت املوضوع احملوري هلذا البحث أيضاً 
 !النظم وصورته الظاهرية، ومل يتمكن من أن جيعل الرتبية موضوعاً حمورياً لبحثه

كجمع بني تأويل السلف احملققني وتفسري   فهذه البحوث هتدف إىل إبراز جوانب موضوعية خاصة
القصصي واإلدارة وغريها ومل أجد  النظم والبالغة والقدر واإلعجاز البياين واإلعجازاخللف املوفقني و 

بني الدراسات السابقة  الفرقن تلك الكتب املذكورة آنفاً، فإشارة تربوية مرتكزة يف أي كتاب م
 هو: ورساليت

   ،كان من الضرورة املربمة حتليل منهج الدراسات السابقة وجتزيتها، إال أن أهدافها وموضوعها
هدفًا خمصوصاً  انفراديةأو  اجتماعية، سواء كانت جوانب الرتبية هاجعلت لكنينكانت خمتلفة 

 يف هذا البحث املوجز.
  استخرجت تعلق سورة يوسف بالعلوم اجلديدة واخنراطها هبا، السيما بـ"علم النفس"، وهبذا

دراسات  أيمل أجدها يف  اليتكتبتها، وهى   اليتاالعتبار أخرجت مجيع جوانب الرتبية 
 سابقة.

  من ناحية اإلشارات الرتبوية والدروس والعرب اليت ميكن أن  وسفيأن حبثي يتناول سورة
 .نستنبطها من هذه السورة املباركة

  أما حبثي فيهتم يف ، العقيدةالدراسات السابقة اهتمت بالنواحي البالغية أو اللغوية أو أصول
 .أوالً  النواحي الرتبوية
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 مصطلحات البحث:

يف كتابه "لسان العرب":  (1)بن منظورإشارة وقال ا مجعاإلشارات اإلشارات": مفهوم كلمة " -
 (2)".وأشار إليه وشور: أومأ، يكون ذلك بالكف والعني واحلاجب"

وهذا يعين أن يف اإلشارة تعبرياً عن معىًن من  (3)"كان يشير في الصالة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ويف احلديث: "
 املعاين، واليت قد يُفهم منها املراد.

 لغوية ثالثة: لكلمة الرتبية أصول: مفهوم كلمة "الرتبوية" -

. ورّب املعروف والصيغة والنعمة: أي رِباًء: زاد ومنايـ ْربُو رُبـُّوًا و  ء" ربا الشياألصل األول: "ر ب و
 (4)مناها وأمتها وأصلحها.

 (5).ى، ومعناها: نشأ وترعرعف  ي ْ  ي  فِ ن خ  "ر ب ب" رىب يرىب على وز  األصل الثاين:

 (6).رب بوزن مد ميد مبعىن أصلحه، وتوىل أمره، وساسه وقام عليه ورعاهاألصل الثالث: رب ي

 

 

 

                                                 
(1)

الرويفعى اإلفريقى، صاحب )لسان العرب(: اإلمام  حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري هو  
 .م 1311اللغوي احلجة، من نسل رويفع بن ثابت األنصاري، ولد مبصر، املتويف 

 .436، ص 4ج  ، مادة: أ ش ر،3ط لسان العرب،، ابن منظور  (2)
، إسناده 943، رقم 248، ص 1 د يف صالة، ج، كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب إرشاسننهيف  أخرجه أبو داود  (3)

 صحيح.
 128، ص 5ج  ، مادة: ر ب و،3املرجع السابق، ط لسان العرب،  (4)
 29ص  د.ط، مناهج التربية أسسها وتطبيقها، علي أمحد مدكور،  (5)
 16ص  ،25ط أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، ،عبد الرمحن النحالوي (6)
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 منهج البحث:

أعتمد مبشيئة اهلل تعاىل على املنهج االستقرايي التحليلي االستنباطي حيث يعترب هذا البحث مبثابة 
يف سورة دراسة موضوعية وفيها بإذن اهلل سأعمد إىل تفسري اآليات اليت حتتوي على إشارات تربوية 

يوسف وسوف أعتمد على بعض كتب التفاسري وكتب املكتبة الشاملة وكتب املكتبة الرقمية يف موقع 
جامعة املدينة ومكتبة غرس القيم وكذلك سأقوم باالطالع على الكتب واملقاالت والرسايل العلمية 

بتدبر معاين  اهتمام بكة العنكبوتية ملن لديهالسابقة يف شبكة اإلنرتنت.، وعلى بعض املواد يف الش
القرآن وفهمه من العلماء السابقني واملعاصرين ممن هلم مكانة علمية ومنهم أساتذة يف اجلامعات 
وسأعمد أيضا إىل إيضاح سبب نزول اآليات وما حوته من آداب خمتلفة جيدر بنا كمسلمني أن 

 نعتمدها يف حياتنا.

 تعريف المنهج في اللغة واالصطالح:

 في اللغة:تعريف المنهج 

 نـْه ج، وأهنج الطريق: 
املنهج واملِنهاج: الطّريق اْلو اِضح البني، وم نـْه ُج الط رِيق: وضحه، واملِْنهاج، كامل

وضح واستبان وصار هنجا واضحا بينا، ونـ ه ج  اأْل مر وأنـْه ج : وضح، واملنهاج هو: اخلطة املرسومة، 
لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ﴿، وقد ورد يف القرآن الكرمي،(1)لهواملنهج هو: الطريق البني إىل احلق يف أيسر سب

 (3).طريقا ومسلكا واضحا بينااملِنـْه اُج: ، (2)﴾ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا

املنهج هو الوسيلة احملّددة اليت توصِّل إىل غاية معي نة، واملنهج  صطالح:تعريف المنهج في اإل
إىل كشف حقيقة أو الربهنة  ات ذهني ة أو حسي ة بُغية الوصولالعلمّي هو: ُخط ة منّظمة لعد ة عمليّ 

  (4) .مناهج الت عليم: برامج الدِّراسة، وسايله وطرقه وأساليبه، عليها

                                                 
(1)

 825، ص (ن ه ج)مادة:  المفردات،الراغب األصفهاين،    

(2)
 48سورة املايدة، اآلية   

(3)
 129، ص 3، ج 2ط ،القرآن العظيمتفسير ابن كثري،   

(4)
 2291، ص 3، ج 1مادة )ن ه ج(، ط معجم اللغة العربية المعاصرة،أمحد خمتار عمر،    
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هو املنهج الذي يقوم على تتبع األمور اجلزيية, مستعينا على ذلك  المنهج االستقرائي التاريخي:
 نتاج أحكام عامة. باملالحظة والتجربة وافرتاض الفروض الست

وقيل: هي الطريقة التاريية اليت تعمل على حتليل وتفسري احلوادث التاريية, كأساس لفهم املشاكل 
املعاصرة, والتنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل، أو هو االستفادة من تراث السابقني ملعاجلة موضوعات 

 (1).مستحدثة

اضي تبعا ملا تركه من آثار، أيًا كان نوع هذه اآلثار، وهو وقيل: هو املنهج الذي نقوم فيه باسرتداد امل
 .(2).املنهج املستخدم يف العلوم التاريية واألخالقية

وقيل: املنهج هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طايفة من القواعد العامة 
 (3).جة معلومةاليت هتيمن على سري العقل، وحتديد عملياته حىت تصل إىل نتي

هو املنهج الذي يقوم على دراسة اإلشكاالت العلمية املختلفة، تفكيكا أو تركيبا  المنهج التحليلي:
أو تقوميا، فإن كان اإلشكال تركيبة منغلقة، قام املنهج التحليلي بتفكيكها وإرجاع العناصر إىل 

 أصوهلا.

لكل، وهو وسيلة للحصول على معرفة غنية وقيل: هو عملية تعريف وتقومي لألجزاء اليت تكون منها ا
 .(4)وجديدة، متكن الباحث من التمييز بني ما هو أساسي وما هو ثانوي من عناصر الظاهرة

انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا هي املقدمات إىل قضية االستنباط: هو  المنهج االستنباطي:
هنة الرياضية وفيها انتقال من الشيء إىل النتيجة وفق قواعد املنطق ومن أوضح صوره الرب  أخرى هي

 (5)مساويه بل من األخص إىل األعم.

                                                 
(1)

 243د.ط، ص  فكر اإلسالمي والفكر الحديث،مناهج البحث العلمي في العبد الرمحن عيسوي،   
(2)

 .19، ص 3ط مناهج البحث العلمي،عبد الرمحن بدوي،   
(3)

 4، ص 4ط مناهجه وتقنياته، –البحث العلمي حممد زيان عمر،   
(4)

 .26د.ط، ص  مناهج البحث العلمي، رحبي عبد القادر اجلديلي،  
(5)

 52، ص 1ط لحوار والمناظرة،مناهج البحث آداب افرج الباري عبد اهلل،   
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 قال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل يف تعريف االستنباط:

ن االستنباط هو استخراج الدليل عن املدلول، بالنظر فيما يفيده من العموم أو اخلصوص، أو إ"
س النصوص، أو حنو ذلك مما يكون طريقا إىل اإلطالق أو التقييد، أو اإلمجال أو التبيني يف نف

 (1)"استخراج الدليل منه.

 .(2).أو هو: استخراج املعاين من النصوص بفرط الذهن، وقوة القرحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
 98، ص 2، ج 1ط إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول،الشوكاين،   

(2)
 22، ص 1ط كتاب التعريفات،  الشريف اجلرجاين،  
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 في االصطالحاتالباب األول: 

 
 إشارات" كلمة   مفهوم  : األول الفصل". 

 بالتربية تتعلق األمور التي: الثاني الفصل. 
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 مفهوم كلمة "إشارات" األول: فصلال

 
 األول: كلمة "اإلشارة" لغة واصطالحا المبحث 

 المبحث الثاني: كلمة "اإلشارة" ومترادفاتها في القرآن 

 :ن "اإلشارات" الموجودة في نص القرآ المبحث الثالث 
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 لغة واصطالحا المبحث األول: كلمة "اإلشارة"

راد حبثه يف هذه الرسالة هو اإلشارات الرتبوية، فال بد  من توضيح كلمة إشارات، ملا كان املوضوع امل
  .واملعاين املرادفة هلا، مث معرفة ذلك من كالم العرب وكيفية ورودها يف القرآن

تعيني الشيء باليد أو وهي اإلشارات مجع إشارة:  (1)كما كتبت يف "مصطلحات البحث" لغة:
 (2).حنوها

 ور يف كتابه "لسان العرب":قال ابن منظ

 (3)".وأشار إليه وشور: أومأ، يكون ذلك بالكف والعني واحلاجب"

وهذا يعين أن يف اإلشارة تعبرياً  (4)"كان يشير في الصالة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ويف احلديث: " اصطالحا:
 عن معىًن من املعاين، واليت قد يُفهم منها املراد.

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 7ص املصدر السابق، انظر   (

 .499ص  ، مادة: أ ش ر،د.ط المعجم الوسيطجممع اللغة العربية،   (2)
 .436، ص 4ج  ، مادة: أ ش ر،3ط ان العرب،لس، ابن منظور  (3)
، إسناده 943، رقم 248، ص 1د يف صالة، ج ، كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب إرشاسننهيف  أخرجه أبو داود  (4)

 871، رقم 101، ص 4، ج 1ط "صحيح أبي داود"عند األلباين يف  صحيح



14 

 

 ومترادفاتها في القرآن المبحث الثاني: كلمة "اإلشارة"

 يف سورة مرمي:كلمة اإلشارة يف القرآن الكرمي مصدراً، ولكن ورد الفعل منها لمل أجد 
ا﴿   (1)﴾َفأََشاَرْت إِلَْيِه َقالُوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصبِيهً

 .(2)مل تأمره بالنطقشارة و ليها السالم( إىل عيسى أن يكلمهم، وقد اكتفت باإلأشارت مرمي )عيعين  

  .والوحي ، والتغامزالرمز :على وأطلقت يف القرآن الكرمي

 وأما الرمز: فقد قال اهلل تعاىل:

اٍم إاِل َرْمًزا﴿ اَس َثالَثَة أَيَّ  (3)﴾َقاَل َربِّ اْجَعْل لِي آَيًة َقاَل آَيُتَك أاَل ُتَكلَِّم النَّ

  :اإلمام األلوسي رمحه اهللقال ، يف القرآن الكرمي" الرمز"جاءت كلمة 

ُسبِّحة، وقيل: الصوت "
اإلشارة باليد والوحي بالرأس، وقيل: حتريك الشفتني، وقيل: اإلشارة بامل

وعلى هذا فالرمز هو إشارة وإفهام من غري   ،اخلفي، وقيل: كل ما أوجب اضطرابًا يف الفهم كان رمزاً 
 (4)".بالكالم ما ُفهم منه املرام كالم، على أن املراد

وأما التغامز: فهو إشارة بعضهم إىل بعٍض باألعني أو باجلفون أو باحلاجب وأيًضا: غ م ز  أحدمها 
 كما قال اهلل تعاىل:  (5)اآلخر، إشارة خفيفة متبادلة بالعني انتقاصاً من شأنه

 

                                                 
 29سورة مرمي، اآلية   (1)
 420، ص 8ج  د.ط، فسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،تال وهبة الزحيلي،  (2)
 41سورة آل عمران، اآلية   (3)
 467، ص 2ج  ،1ط روح المعاني، ،لوسياأل  (4)
 791 ص ،ة: غ م زماد معجم الوسيط،جممع اللغة العربية، انظر   (5)
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وا بِِهْم َيَتَغاَمُزونَ ﴿  (1)﴾َوإَِذا َمرُّ

 وأما الوحي: فقد جاء يف قوله تعاىل:

اَفَخرَ ﴿  (2)﴾َج َعلَى َقْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب َفأَْوَحى إِلَْيِهْم أَْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيهً

  (3).ىل غريكقيته إلالة واإلهلام والكالم اخلفّي وكّل ما أسوالكتابة والرّ شارة : اإلوالو ْحُي لغةً 

 رمحه اهلل: (4)قال اإلمام الرازي

 (5).مأشار إليه فجملة أوحى إليهم تعين:

يف هذه الرسالة مل تستعمل هذه املصطلحات لك ، ولذجداً إال قليل  هذه املصطلحات  وال فرق بني
 إال يف معىن عاٍم.

 

 

 

 

 

                                                 
 30سورة املطففني، اآلية   (1)
 11سورة مرمي، اآلية   (2)
 .240، ص 15ج  مادة: و ح ي، ،3ط لسان العرب، ن منظور،اب انظر  (3)
(4)

حممد بن عمر أمحد بن احلسني أبو عبد اهلل فخر الدين الرازى أصله من طربستان ومولده ىف الرى ويقال له ابن خطيب  هو  
 هـ. 606، املتويف  ىف هراه الرى، له مؤلفات كثرية من أشهرها مفاتيح الغيب ىف التفسري وله كتاب احملصول ىف علم األصول توىف

 220، ص 1د.ط، ج تراجم موجزة لألعالم، انظر: موقع وزارة األوقاف املصرية، 

 266، ص 11ج  ،4ط ،)التفسير الكبير( مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي  (5)
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 المبحث الثالث: اإلشارات الموجودة في نص القرآن

، ففي آيات القرآن الكرمي فيها إشارات إىل معاٍن معّينة كما ذكرها املفسرون منهذه بعض األمثلة 
 ه تعاىل:قول

َماَواِت َواْْلَْرَض ِباْلَحقِّ َوَيْوَم َيقُوُل ُكْن َفَيُكوُن َقْولُُه اْلَحقُّ َولَُه اْلُمْلكُ ﴿ َيْوَم ُيْنَفُخ فِي  َوُهَو الَِّذي َخلََق السَّ

َهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيرُ  وِر َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ  (1)﴾الصُّ

 هلل: قال اإلمام القرطيب رمحه ا

 (2)}فيكون{." إشارة إىل سرعة اهلل يف احلساب، حىت إنه يكون بكلمة"

ٍة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبلَ ﴿ ِ َكَمَثِل َحبَّ ُ َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِفي َسبِيِل ّللاَّ ُة َحبٍَّة َوّللاَّ ََ ٍة ِما

 ُ   (3)﴾ َواِسعع َعلِيمع ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء َوّللاَّ

 رمحه اهلل: (4)كتب اإلمام ابن كثري

ينميها اهلل ألصحاهبا، كما ينمي الزرع ملن  -كالصدقة مثال–إشارة إىل أن بعض األعمال الصاحلة "
بذره يف األرض الطيبة، حىت تصري احلبة سبعماية حبة، وكذلك احلسنة تضاعف إىل سبعماية 

 (5)."حسنة

 

 
                                                 

 73سورة األنعام، اآلية   (1)
 21، ص 7ج  ،2ط دي،احملقق: عبد الرزاق امله الجامع األحكام القرآن،، القرطيب  (2)
 261سورة البقرة، اآلية   (3)
(4)

أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري بن زرع القرشي املعروف بـ)ابن كثري(، وفقيه، ومفت، هو   
 .م 1373وحمدث، وحافظ، ومفسر، ومؤرخ، وعامل بالرجال، ومشارك يف اللغة، وله نظم، املتويف 

 320، ص 1، ج 15ط األعالم للزركلي، زركلي، انظر: ال

 691، ص 1ج  ،2ط تفسير القرآن العظيم، بن كثري،ا  (5)
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 :ويف قوله تعاىل

﴿ ُ ُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقَتاَل َوَكاَن ّللاَّ ُ الَِّذيَن َكَفُروا بَِغْيِظِهْم لَْم َيَنالُوا َخْيًرا َوَكَفى ّللاَّ   (1)﴾ َقِويهًا َعِزيًزاَوَردَّ ّللاَّ

 كتب اإلمام ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه: 

زول هذه اآلية مل يـ ْغُز املشركون إشارة إىل وضع احلرب بني املسلمني وبني الكفار، فبعد ن"أهنا 
 (2)."املسلمني، بل غزاهم املسلمون يف بالدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 25سورة األحزاب، اآلية   (1)
 395، ص 6ج  ،2املرجع السابق، ط ابن كثير،انظر   (2)
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 بالتربية المتعلقةالفصل الثاني: األمور 

 
  كلمة "التربية" لغة واصطالحاً األولالمبحث : 

  :ية في القرآن والسنةالتربالمبحث الثاني 
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 لتربيةبا الفصل الثاني: األمور المتعلقة

قه كليا يف الرتبية اإلسالمية هي التنظيم النفسي، واالجتماعي الذي يؤدي إىل اعتناق اإلسالم، وتطبي
فالرتبية اإلسالمية ضرورة حتمية لتحقيق اإلسالم كما أراده اهلل أن يتحقق، وهي ، حياة الفرد واجلماعة

يعين بالضرورة أن تكون مصادر مل هذه األمانة، وهذا النفس اإلنسانية حل استعدادهبذا املعىن 
 .والسنة اإلسالم هي نفسها مصادر الرتبية اإلسالمية، وأمهها القرآن

 قال اهلل تعاىل: 

الَِحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتوَ ﴿ اَصْوا َواْلَعْصِر، إِنَّ اإلِْنَساَن لَفِي ُخْسٍر، إاِلَّ الَِّذيَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبرِ     (1)﴾ِبالصَّ

األستاذ عبد الرمحن النحالوي يف كتابه "أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة  كتب
 واجملتمع":

ويف هذه السورة إشارة إىل أن خالص اإلنسان من اخلسران، والعذاب ال يتم إال بثالثة ضروب من "
 الرتبية:

 ه، واإلميان بالغيب.تربية الفرد على اإلميان باهلل واالستسالم لشريعت -أ
تربية النفس على األعمال الصاحلة، وعلى منهج احلياة اإلسالمية، يف احلياة اليومية، واملواسم  -ب

 فات املالية، ومجيع شئون الدنيا.السنوية والتصر 
تربية اجملتمع على التواصي باحلق للعمل به، والتواصي على الشدايد، وعلى عبادة اهلل، وعلى  -ج

 (2)"ق.التزام احل
 
 
 

                                                 
 3-1سورة العصر، اآلية   (1)
 23 -20ص  ،25ط في البيت والمدرسة والمجتمع،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها  عبد الرمحن النحالوي،  (2)
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 " لغًة واصطالحاً التربية"األول: كلمة  المبحث

إذا رجعنا إىل معاجم اللغة العربية، وجدنا لكلمة الرتبية  )1(ث"بحيف "مصطلحات ال كما كتبتُ 
 أصوال لغوية ثالثة:

: أي . ورّب املعروف والصيغة والنعمةرِباًء: زاد ومنايـ ْربُو رُبـُّوًا و  ء" ربا الشياألصل األول: "ر ب و
 (2)مناها وأمتها وأصلحها.

 (3).ى، ومعناها: نشأ وترعرعف  ي ْ  ي  فِ ن خ  "ر ب ب" رىب يرىب على وز  األصل الثاين:

 (4).األصل الثالث: رب يرب بوزن مد ميد مبعىن أصلحه، وتوىل أمره، وساسه وقام عليه ورعاه

 قال البيضاوي يف تفسري سورة الفاحتة: 

 (5)."يغ الشيء إىل كماله شيئاً فشيئاً يف األصل مصدر مبعىن الرتبية: وهي تبل الرب ﴾َربِّ اْلعالَِمينَ ﴿"

 وقال اإلمام راغب األصفهاين رمحه اهلل يف "املفردات": 

 (6)."الر به يف األصل: الرتبية، وهو إنشاء الشيء حاال فحاال إىل حّد التمام"

وية ومما قاله البيضاوي واألصفهاين رمحهما وقد استند األستاذ الباين رمحه اهلل من هذه األصول اللغ
 اهلل، أن الرتبية تكون من جمموعة من العناصر أمهها ما يلي:

 أوهلا: احملافظة على فطرة الناشئ ورعايتها."

                                                 

(
1

 7، ص املصدر السابقانظر ( 
 128، ص 5ج  ، مادة: ر ب و،3ط لسان العرب،ابن منظور، انظر   (2)
 29ص  د.ط، مناهج التربية أسسها وتطبيقها، علي أمحد مدكور،  (3)
 16ص  ،25ط ي البيت والمدرسة والمجتمع،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها ف ،عبد الرمحن النحالوي انظر (4)
 28، ص 1ج  ،1ط أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ،البيضاوي  (5)
 336، ص 1ج  ، مادة: ر ب و،1ط المفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاين،  (6)
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 ثانيها: تنمية مواهبه واستعداداته كلها، وهي كثرية متنوعة.

 ماهلا الاليق هبا.ثالثها: توجيه هذه الفطرة، وهذه املواهب كلها حنو صالحها، وك

 والراغب.رابعها: التدرج يف هذه العملية، وهو ما يشري إليه البيضاوي 

 (1)"إيصال كل مريب إىل درجة كماله اخلاصة اليت هيأه اهلل هلا.خامسها: 

 :هذا نتايج أساسية يف فهم الرتبيةخلص من فن 

صده يف املتعلم، ويف أن الرتبية عملية هادفة، فهي هتدف إىل حتقيق أغراض اإلسالم ومقا . أ
 جمتمعه.

الرتبية اإلسالمية متكاملة ومتوازنة، فهي تشمل تربية اإلنسان من مجيع اجلوانب: الروحانية   . ب
والعقالنية واجلسمانية، فال ميكن أن يبلغ الكمال برتبية عقله مثال دون تربية جسمه وروحه، 

 .دون الروح، وهكذاأو تربية الروح دون العقل واجلسم، أو تربية العقل واجلسم 
 فطرة وواهب املواهب، وهو الذي سنّ أن املريب احلق على اإلطالق هو اهلل اخلالق: خالق ال  . ت

 سننا لنموها وتدرجها وتفاعلها، كما أنه شرع شرعا لتحقيق كماهلا، وصالحها وسعادهتا.
تيب منظم أن الرتبية تقتضي خططا متدرجة تسري فيها األعمال الرتبوية، والتعليمية وفق تر  . ث

 وإىل الكمال. صاعد، ينتقل مع الناشيء من طور إىل طور، ومن مرحلة إىل مرحلة إىل مرحلة
الرتبية ال ختتص باإلنسان: فهي تشمل أشياء أخرى مادية، مثل تربية احليوان، أو معنوية،   . ج

َدَقاتِ ...﴿ الصدقة فقال: سبحانه وتعاىلذكر اهلل  سكما  .(2)﴾...َوُيْرِبي الصَّ
كما بنّي األستاذ   أنه تابع لشرع اهلل ودينه ، كماوتال هلا تابع خللق اهلل وإجيادهاملرىب  أن عمل . ح

 (3)عبد الرمحن النحالوي.

 
                                                 

 14-7ص  د.ط، مدخل إلى التربية في ضوء اإلسالم، عبد الرمحن بن توفيق الباين،  (1)
 276ورة البقرة، اآلية س  (2)
 20-16ص  ،25، طأصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمععبد الرمحن النحالوي،  انظر  (3)
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 ة في القرآن والسنةالتربي المبحث الثاني:

 قال األستاذ كمال الدين:

يد ولقد وضع القرآن لإلنسان دستور حياته، وهو دستور  كامل  لإلنسانية يشتمل على العقا"
بأسلوب واضح وحجة قوية؛ حبيث يصلح لكلِّ  ةوالعبادات واملعامالت واآلداب الفردية واالجتماعي

الذي أحكم كل شيء صنعه، وهو  ،ان؛ فمنهجه من صنع اخلبري العليماألجناس ولكل زمان ومك
 (1)"منهج تتضاءل جبانبه قوى العقول البشرية، وتتقاصر دونه كل اجلهود البشرية.

، وصحابته وقد شهدت بذلك السيدة ملسو هيلع هللا ىلصد ترك أثرًا ال شك فيه يف تربية نفس رسول اهلل فالقرآن ق
، بل إن شهادة احلق جل (2)"كان خلقه القرآن، فقالت يف وصفه: "ملسو هيلع هللا ىلصعايشة زوج رسول اهلل 

َل َعلَْيِه اْلقُْرآَُن ﴿ ال تعاىل:جالله قد سبقت كل شهادة ق ُجْملًَة َواِحَدًة َكَذلَِك َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لَْواَل ُنزِّ

ْلَناهُ َتْرِتياًل   (3)﴾لُِنَثبَِّت ِبِه فَُؤاَدَك َوَرتَّ

تعليم الرتتيل، يف قراءة  :تثبيت الفؤاد وترسيخ اإلميان، والثانية :فهما هنا إشارتان تربويتان: األوىل
 (4).ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن، وفيها نزلت توصيات تربوية صرحية من احلق جل جالله إىل رسوله حممد 

 

 

 

 
                                                 

 .28ص ، 2ط من قضايا التربية الدينية في المجتمع اإلسالمي، كمال الدين عبد الغين املرسي،   (1)
، ص 1سافرين وقصرها، باب جامع صالة الليل، ومن نام عنه أو مرض، ج ، كتاب صالة املصحيحهأخرجه مسلم يف   (2)

 .746، رقم 512
 32سورة الفرقان، اآلية   (3)
 23ص  املرجع السابق، أصول التربية اإلسالمية،انظر   (4)
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 الباب الثاني: بين يدي سورة يوسف

 
 الفصل األول: التعريف العام بسورة يوسف 

 الفصل الثاني: اإلعجاز الفني في قصة يوسف 

 الفصل الثالث: بعض اللطائف المكنونة في سورة يوسف 
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 الفصل األول: تعريف عام بسورة يوسف

 
 المبحث األول: في اسمها 

  سبب نزولهاالمبحث الثاني: في 

 المبحث الثالث: في كونها مكية 

 والنظم بين سورة يوسف وما قبلها وما بعدها المبحث الرابع: التناسب 

 نظم بين فاتحة السورة وخاتمتهاالمبحث الخامس: ال 
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 المبحث األول: في اسمها

 ؛ ألهنا قّصت فيها قصةهلذه السورة اسم  وحيد  وهو سورة )يوسف(، ووجه تسميتها هبذا االسم ظاهر  
 قال اإلمام السيوطي رمحه اهلل يف "اإلتقان": يوسف كاملة ومل ُتذكر يف غريها،

 (1)"مسيت سور  باسم واحد، كالسور املسّماة ب)امل( أو )الر(."

 قال صاحب الكشاف: 

سبب صرف خللوه عن والصحيح أن هذا اللفظ )يوسف( ِعرْباين، ألنه لو كان عربيا كما قيل، ال ن"
 (2)آخر سوى التعريف."

 رمحه اهلل يف تفسريه "التحرير والتنوير": (3)كتب اإلمام ابن عاشور

ز ييف متي اإلصابة» هيف كتاب (4)االسم الوحيد هلذه السورة اسم سورة يوسف، فقد ذكر ابن حجر"
م املدينة يف ترمجة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك أول من قد« الصحابة

 يوم العقبة. ملسو هيلع هللا ىلص ن بايع النيبءبسورة يوسف، يعين بعد أ

ومل يذكر  ،تسميتها ظاهر ألهنا قصت قصة يوسف عليه السالم كلها، ومل تذكر قصته يف غريهاووجه 
  (5)".امسه يف غريها إال يف سورة األنعام وغافر

                                                 

(
1
 88، ص 3ج  اإلتقان،انظر السيوطي،  ( 
  525، ص 1ج  ،1ط الكشاف عن الحقائق غوامض التنزيل،، الزخمشري  (2)
(3)

حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، رييس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه هو   
 .م 1973بتونس. مولده ووفاته ودراسته هبا، املتويف 

  173، ص 6، ج 15ط األعالم للزركلي، انظر: الزركلي، 
(4)

لي بن حممد بن حممد بن علي، الكناين، العسقالين، الشافعي. صاحب أشهر شرح شهاب الدين أبو الفضل، أمحد بن ع  
 .م 1449لصحيح اإلمام البخاري أصله من عسقالن بفلسطني، ومولده ووفاته بالقاهرة، املتويف 

 178، ص 1، ج 15املرجع السابق، ط األعالم للزركلي، انظر: 

 5، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير، بن عاشور،ا  (5)
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 المبحث الثاني: في سبب نزولها

الواحدي النيسابوري رمحه اهلل عن سبب نزول هذه السورة  جاء يف كتاب "أسباب النزول" لإلمام
 الكرمية قال:

َنْحُن َنقُصُّ ﴿بن أيب وقاص يف قوله عز وجل عن عمرو بن مرة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد "

فتاله عليهم زمانا، فقالوا: يا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل قال: أنزل القرآن على  (1)﴾...َعلَْيَك أَْحَسَن اْلَقَصِص 
َنقُصُّ َعلَْيَك  َنْحنُ ﴿إىل قوله:  (2)﴾الر ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبينِ ﴿ اهلل لو قصصت، فأنزل اهلل تعاىل: رسول

َل ﴿، فتاله عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول اهلل لو حدثتنا، فأنزل اهلل تعاىل: ﴾...أَْحَسَن اْلَقَصِص  ُ َنزَّ ّللاَّ

 (5)."(4)"اآلية كل ذلك يؤمر بالقرآن (3)﴾...َشاِبًهاأَْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمتَ 

 وهناك روايات أخرى يف أسباب النزول:

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل:

مل انتقل آل يعقوب من الشام إىل مصر وعن  ملسو هيلع هللا ىلصن اليهود قالوا لكرباء املشركني سلوا حممداً فقيل: إ
يف روايات أخرى أن بين إسراييل سألوا النيب ؛ فقيل: و (6)قصة يوسف، فأنزل اهلل تعاىل هذه السورة.

(7)عن أمساء الكواكب اليت وردت يف سورة يوسف.


وهذه الروايات أغلبها ال تصح واملعول عليه ما يف النص القرآين من عموم أن يف سورة يوسف آيات 
 (8)دى.الكل السايلني عن احلكمة والعربة والفهم والصراط السوي اهل

                                                 
 3سورة يوسف، اآلية   (1)
 1سورة يوسف، اآلية   (2)
 23سورة الزمر، اآلية   (3)
، رقم 376، ص 2ج  ،1ط ، كتاب تفسري بسم اهلل الرمحن الرحيم، باب تفسري سورة يوسف،مستدركهأخرجه احلاكم يف   (4)

 وقال صحيح اإلسناد واستدرك عليه الذهيب تصحيحه.، 3319
 269ص  ،2ط النزول القرآن، أسباب ،النيسابوري  (5)
 417، ص 6ج  ،4ط ،مفاتيح الغيبالرازي، انظر   (6)
 498، ص 4كوج   د.ط، الدرر المنثور، ،السيوطي  (7)
 26-25ص  ،1ط سورة يوسف، -دراسة تحليلية  أمحد نوفل،  (8)
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 مكية هاكونفي  المبحث الثالث: 

دفعة واحدة كأكثر السهور  ملسو هيلع هللا ىلصهذه السورة كّلها مّكية، ألهنا نزلت يف مكة املكرمة على رسول اهلل 
 املكية. 

 قال اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل: 

 (1)"سورة يوسف مكّية على القول الذي ال ينبغي االلتفات لغريه."

والسيوطي يف "اإلتقان"  ، (2)قرطيبالة كيقول بعض املفسرين أن اآليات الثالث األوىل منها مدني
 فقال:

 (3)"استثىن منها )من سورة يوسف( ثالث آيات من أوهلا"

 أجاب الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهلل يف تفسريه "تفسري املنار":  

الثالث منها مدنيات فال تصح روايته وال يظهر له وجه، وهو يل بنظم  اآليات وما قيل من أن"
 (4)".راجعت اإلتقان فإذا هو ينقله ويقول: وهو واه جدا فال يلتفت إليهالكالم، وقد 

 قال الشيخ السيد قطب رمحه اهلل يف تفسريه "يف ظالل القرآن":

( منها 1,2,3,7"والسورة مكية جبملتها على خالف ما ورد يف املصحف األمريي من أن اآليات )
اء بعدها مباشرة من البدء يف قصة يوسف ة ملا جيمدنية، وذلك أن هذه اآليات هي مقدمة طبيع

 (5)عليه السالم"

                                                 
 5، ص 12ج ، 1ط، التحرير والتنوير ابن عاشور، انظر  (1)
 101، ص 9ج  ،2ط ،حكام القرآنالجامع األالقرطيب،  انظر  (2)
(

3
 28، ص 3ط  اإلتقان،انظر السيوطي، (  
 .206، ص 12ج  تفسير القرآن الكريم )تفسير المنار( حممد رشيد،  (4)
 .660-659، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن، ،سيد قطب  (5)
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 ويسأل األستاذ علي نصوح الطاهر القايلني بأن اآليات الثالث اأُلو ل من السورة مدنية فيقول: 

"إذا اعتربنا اآليات املشار إليها مدنية، فكيف كانت تـُْقرأ السورة يف العهد املّكي قبل نزول هذه 
ن السورة كانت تبدأ: بسم اهلل الرمحن الرحيم }إذ قال يوسف ألبيه يا اآليات الثالث؟ سنجد أ

 (1)أبت....{ وليست هذه بداية لسورة، وليس يف القرآن الكرمي كله سورة بُِديْت ب)إذ( أبداً."

 ويقول الشيخ السيد قطب رمحه اهلل عن اآلية السابعة، واليت قيل: إهنا مدنية: 

صال، ذلك أن يف اآلية الثامنة التالية هلا ضمري يعود على يوسف "إن السياق ال يستقيم بدوهنا أ
وإخوته بدوهنا أصال، ذلك أن يف اآلية الثامنة والتالية هلا ضمري يعود على يوسف وإخوته يف اآلية 
السابعة، مث يقول: والسورة كلها حلمة واحدة عليها الطابع املكي واضحا يف موضوعها، ويف ج ّوها، 

 (2)يف إحياءاهتا."ويف ظالهلا، و 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  26-25ص  ،1ط دراسة علمية، -أوائل السور في القرآن الكريم علي النصوح الطاهر،   (1)
 1950، ص 4ج ، 17ط في ظالل القرآن، سيد قطب، انظر  (2)
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 والنظم بين سورة يوسف وما قبلها وما بعدها المبحث الرابع: التناسب

  :أهمية النظام القرآنيالمطلب األول 

  :مناسبة سورة يوسف لما قبلها يعني سورة هودالمطلب الثاني 

 المطلب الثالث: مناسبة سورة يوسف لما بعدها يعني سورة الرعد 
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 أهمية نظام القرآنيمطلب األول: ال

 يف كتابه "مناهل العرفان يف علوم القرآن": (1)قال الشيخ عبد العظيم الُزرقاين

انعقد إمجاع األمة على أن ترتيب آيات القرآن الكرمي على هذا النمط الذي نراه اليوم باملصاحف  "
تهاد فيه. بل كان جربيل ينزل عن اهلل تعاىل وأنه ال جمال للرأي واالج ملسو هيلع هللا ىلصكان بتوقيف من النيب 

 على أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصيقرؤها النيب  مث ،يرشده إىل موضع كل آية من سورهتاو  ملسو هيلع هللا ىلصباآليات على الرسول 
  (2)".ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معينا هلم السورة اليت تكون فيها اآلية وموضع اآلية من هذه السورة

 "رسايل يف علوم القرآن" يف أمهية نظام القرآين: قال اإلمام عبد احلميد الفراهي رمحه اهلل يف كتابه

"املقصود من معرفة النظام ليس إاّل التدبر، فإنه االقليد له، مث التدبر يف الكتاب هو الوسيلة إىل 
اهلدى والتقوى، فهما أصالن، فإن النفس باهلدى يستبصر وبالتقوى يتزكى واإلميان مع شعبه العلمية 

واألخالق واألحوال تدخل يف التقوى، وقد بني اهلل ذلك يف القرآن والتوراة يدخل يف اهلدى، والشرايع 
 (3)واالجنيل."

 قال الشيخ مناع بن خليل القطان رمحه اهلل:

معرفة املناسبة بني اآليات تساعد كذلك على حسن التأويل، ودقة الفهم، ولذا أفرد بعض  إنّ "
اجلملة واجلملة يف اآلية الواحدة أو بني اآلية واآلية وجه االرتباط بني ؛ العلماء هذا املبحث بالتصنيف

وملعرفة املناسبة فايدهتا يف إدراك اتساق املعاين، وإعجاز ؛ يف اآليات املتعددة، أوبني السورة والسورة
 (4)".القرآن البالغي، وإحكام بيانه، وانتظام كالمه، وروعة أسلوبه

                                                 
(1)

هو الشيخ حممد عبدالعظيم الزرقاين بضم الزاي وتشديدها ، من أهايل اجلعفرية يف احملافظة الغربية من مصر. ونسبته إىل زرقان  
 هـ1367نة وهي بلدة تابعة حملافظة املنوفية. ولد يف مطلع القرن الرابع عشر اهلجري وتويف س

 210، ص 6، ج 15ط األعالم للزركلي، انظر: الزركلي، 

 347، ص 1ج  ،4ط مناهل العرفان في علوم القرآن، حممد عبد العظيم الزهْرقاين،  (2)
 21، ص 1ج  ،4ط رسائل في علوم القرآن، ،محيد الدين الفراهي  (3)
 96ص  ،3ط مباحث في علوم القرآن، ،مناع بن خليل القطان  (4)
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 عني سورة هودلما قبلها يالمطلب الثاني: مناسبة سورة يوسف 

 البقاعي رمحه اهلل يف "نظر الدرر يف تناسب اآليات والسور":قال اإلمام 

ملا تقدم أول سوريت يونس وهود وصفة باحلكمة واإلحكام والتفصيل، وصف هنا بأخص من ذلك "
فقال تعاىل: } املبني* { أي البني يف نفسه أنه جامع معجز ال يشتبه على العرب بوجه، واملوضح 

 1".ما حوى جلميع

 قال األستاذ عبد السالم يف كتابه "توجيه الناظرين":

"ذكر يف السورة السابقة )سورة هود( األدلة النقلية عن األنبياء السبعة عليهم السالم فيذكر  . أ
 يف هذه السورة )سورة يوسف( الدليل النقلي عن يعقوب ويوسف عليهما السالم.

ة املصايب عن األجانب فيذكر يف هذه السورة ذكر يف السورة السابقة )سورة هود( مقاسا . ب
 )سورة يوسف( مقاساة املصايب عن األقارب.

 سورة يوسف شرح وتبيان آلخر آية من سورة هود فتدبر. . ت
حبسن عاقبة األنبياء واملؤمنني بسبب  ملسو هيلع هللا ىلصيف السورة السابقة )سورة هود( ذكر التسلية للنيب  . ث

 (2)وسف بسبب صربه."صربهم فيذكر يف هذه السورة أيضاً حسن عاقبة ي

 قال األستاذ محيد الدين الفراهي رمحه اهلل يف كتابه "تعليقات يف تفسري القرآن الكرمي":

سورة يونس ذكر بعض القرى، ويف هود ذكر أكثرها، مث  "سورة يونس وسورة هود توأمتان، يف . ج
 خص ذلك يف سورة يوسف.

 (3)يوسف إشارة بالفتح."سورة هود إنذار ألهل مكة فهي أم القرى، فأثبتها سورة  . ح

                                                 

(
1
 2، ص 4، ج 3ط  ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور،انظر البقاعي(  
 110ص ، 5ط توجيه النّاظرين إلى مقاصد الكتاب المبين، عبد السالم الرستمي،  (2)
 300 -256، ص 1ج ، 1ط تعليقات في تفسير القرآن الكريم، محيد الدين الفراهي،  (3)



32 

 

السورتان الكرميتان قصصيتان مكيتان متواليتان ترتيبًا ونزوال، وقريبتان يف عدد اآليات، إال أن  . خ
 .آية 12سورة يوسف  سورة هود تزيد على

 رمحه اهلل يف كتابه "تناسق الدرر يف تناسب السور": (1)قال اإلمام السيوطي

يف ترتيب النزول: أن يونس نزلت، مث هود، مث  "وقد روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد . د
، وهذا وجه آخر من وجوه املناسبة يف ترتيب هذه السورة (2)يوسف كما ورد يف اإلتقان

 الثالث، لرتتيبها يف النزول هكذا.
ْرَناَها ِبإْسَحاَق َوِمْن َوَراء إْسَحاَق َيْعقُْوَب...﴿يف سورة هود قال تعاىل  . ذ سف ويف سورة يو  (3)﴾َفَبشَّ

 (4)ذكر حال يعقوب مع أوالده وما صارت إليه عاقبة أمرهم مبا هو أقوى شاهد على الرمحة."
أن سورة هود ذكرت قصة إبراهيم وسورة يوسف ذكرت قصة أحفاده وورد فيها اسم إبراهيم  . ر

أكثر من مرة، بل إن إبراهيم يف سورة هود ُبشر بيعقوب، الذي تدور قصة يوسف حوله 
 يوسف.  وحول ابنه الكرمي

 قال األستاذ عليش متويل يف كتابه "موسوعة تفسري سورة يوسف":
يف سورة هود ذكر قصة نيبٍّ وهو نوح عليه السالم مع ابنه ويف سورة يوسف ذكرت قصة نيبٍّ " . ز

عليه السالم مع ابنه، ولكن شّتان ما بينهما، فابن نوح من الكافرين، وابن  وهو يعقوب
قال إنه سيأوي إىل قمة اجلبل ظاملًا ويوسف عليه السالم  يعقوب من املصطفني، ابن نوح

 ألقي يف قعر جب مظلوماً.

                                                 
(1)

الدين. والسيوطي نسبة إىل أسيوط مدينة يف صعيد مصر، عامل موسوعي يف احلديث عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل هو   
 م. 1505والتفسري واللغة والتاريخ واألدب والفقه وغريها من العلوم، املتويف 

 301، ص 3، ج 15ط  األعالم للزركلي،انظر: الزركلي، 

 97، ص 1ج  اإلتقان في علوم القرآن، ،السيوطي  (2)
 71اآلية  سورة هود،  (3)
 95-94ص  ،1ط تناسق الدرر في تناسب السور، جالل الدين السيوطي،  (4)



33 

 

على  (1)﴾َرْحَمُت ّللِا َوَبَرَكاُتُه َعلَْيُكْم أَْهَل الَبْيِت...﴿يف سورة هود ذكر أهل البيت، قال تعاىل:  . س
هو سبيل اإلمجال، فذكر يف سورة يوسف حال يعقوب مع أوالده وحال ولده يوسف الذي 

 من أهل البيت مع على سبيل التفصيل لذلك اإلمجال.
ذكر يف سورة هود ما ل ِقي األنبياء من قومهم، وذكر يف سورة يوسف ما لقي يوسف من  . ش

إخوته، ليعلم ما قاسوه من أذى األجانب واألقارب، فبينهما أمت املناسبة، واملقصود تسلية 
 مبا القاه من أذى األقارب واألباعد. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ء على لسان الرسل يف سورة هود أن كل نيّب منهم على بّينة من رّبّه، كما قال نوح عليه جا . ص
بَِّي...﴿السالم لقومه:  ْن رَّ َنٍة مِّ وقال اهلل تعاىل يف سورة  (2)﴾َقاَل َيا َقْوِم أََرأْيُتْم إْن ُكْنُت َعلَى َبيِّ

َبَعِني...قُْل َهِذِه َسِبْيلِي أَْدُعو إِلَى ّللاِ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصيوسف خطابا للنيب   (3)﴾ َعلَى َبِصْيَرٍة أََنا َوَمْن اتَّ
ويف سورة   (4)﴾َواْصِبْر َفإِنَّ ّللاَ الَ ُيِضْيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِْينَ ﴿: نفس هذه السهن ة يف سورة هود . ض

ُه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر َفإِنَّ ّللاَ الَ ُيِضْيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنْينَ ﴿يوسف:   (5)﴾...إِنَّ
ُهْم َقْد ُكِذُبوا َجاَءُهْم ﴿يف سورة يوسف ورد هذه الناموس   . ط ُسُل َوَظنُّوا أَنَّ َحتَّى إَِذا اْسَتْيأََس الرُّ

َي َمْن َنَشاُء َواَل ُيَردُّ َبأُْسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمينَ  َنْصُرَنا وما أمجله وأصدقه وأمجعه قانونا  (6)﴾َفُنجِّ
من أن يكون  اً تني حلمة واحدة، جاء التعقيب قريبفكأن القص  يلّخص كل ق ص ص سورة هود 

 تلخيصا لقصص سورة هود أكثر من كونه تلخيصا لسورة يوسف.
قد  ملسو هيلع هللا ىلصاالستدالل يف كل من السورتني على كوهنا وحياً من اهلل تعاىل داال على رسالة حممد   . ظ

ِتْلَك ﴿ح عليه السالم: جاء بآيتني متشاهبتني، ففي سورة هود قال تعاىل بعد أن ذكر قصة نو 

                                                 
 73سورة هود، اآلية   (1)
 28سورة هود، اآلية   (2)
 108سورة يوسف، اآلية   (3)
 115سورة هود، اآلية   (4)
 90سورة يوسف، اآلية   (5)
 110سورة يوسف، اآلية   (6)
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َعاِقَبَة ِمْن أَْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيَها إِلَْيَك َما ُكْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َواَل َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَذا َفاْصِبْر إِنَّ الْ 

ِقينَ  َما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ َذلَِك ِمْن أَْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إِلَْيَك وَ ﴿جاء يف آخر قصة يوسف: قد و  (1)﴾لِْلُمتَّ

 (2)﴾أَْجَمُعوا أَْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُرونَ 
ويف ختام  (3)﴾...اْلَحقُّ َوَموِعَظةع َوِذْكَرى لِْلُمؤِمنِْينَ ﴿ ا:قصص السورة بأهنيف خامتة هود وصف  . ع

َما َكاَن ﴿، وكذا ما جاء يف غريها بأنه: اتضمنته ة اليتسورة يوسف وصف للقصص القرآني

 .(4)﴾يًثا ُيْفَتَرى َولَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ َحدِ 
مرات، مثل قوله تعاىل على لسان شعيب عليه السالم:  غري يف سورة هود ذكر كلمة املِْكيال . غ

اَس أَْشَياَءُهْم َواَل َتْعَثْوا ِفي اْْلَْرِض َقْوِم أَْوفُوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَ  َوَيا﴿ اَن ِباْلِقْسِط َواَل َتْبَخُسوا النَّ

قال اهلل تعاىل على لسان  كما  كذلك،  ورة يوسف ذكر كلمة املِْكيال مراراً ويف س (5)﴾ُمْفِسِدينَ 
 (7)."(6)﴾ُمْنِزلِينأاََل َتَرْوَن أَنِّي أُوِفي اْلَكْيَل َوأََنا َخْيُر الْ ...﴿يوسف عليه السالم: 

  قال األستاذ أبو جعفر يف كتابه "الربهان يف تناسب سور القرآن":

ًة َواِحَدًة َواَل َيَزالُوَن ُمْخَتلِِفينَ ﴿ هود: يف خواتيم سورة" . ف اَس أُمَّ ويف  (8)﴾َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّ
يفرتض أن يكونوا  الذينذا االختالف الذي وقع بني اإلخوة من ه ذكر مظهرا سورة يوسف

 (9)"أبعد الناس من اخلالف. مؤتلفني، ويكونون

 

                                                 
 49سورة هود، اآلية   (1)
 102رة يوسف، اآلية سو   (2)
 120سورة هود، اآلية   (3)
 111سورة يوسف، اآلية   (4)
 85سورة هود، اآلية   (5)
 59سورة يوسف، اآلية   (6)
 161-159، ص 1ج  ،1ط موسوعة تفسير سورة يوسف،، عليش متويل بدوي البين  (7)
 118سورة هود، اآلية   (8)
 231ص  ،1ط سور القرآن،البرهان في تناسب  الغرناطي أبو جعفر،  (9)
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 قال الدكتور أمحد نوفل: 

"يف آخر كل من سورة هود وسورة يوسف ذكر لآلخرة، ويف ختام كل منها ذكر السماوات   . ق
 واألرض.

ذكرت هذه  (1)﴾...ُسلِ َوُكالهً َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرُّ ﴿ملا اختتمت سورة هود بقوله تعاىل:   . ك
السورة بعدها ألهنا من أنباء الرسل، وقد ذكر يف سورة هود ما لقي األنبياء من قومهم أوالً 
وذكر يف هذه السورة ما لقي يوسف من إخوته ليعلم ما قاسوه من أذى األجانب واألقارب 

 واألباعد.مبا القاه من أذى األقارب  ملسو هيلع هللا ىلص فبينهما أمت املناسبة، واملقصود تسلية النيب
 كثري من قصص سورة هود جيري بني فلسطني ومصر وكذلك قصة يوسف.   . ل
َوَيا َقْوم اَل أْسأَلُُكْم َعلَْيِه َماالً إْن أَْجِرَي إاَل ﴿يف سورة هود ورد على لسان نوح يف دعوة قومه:  . م

أَْجِرَي إالَّ َعلَى اْلِذي َيا َقْوم اَل أْسأَلُُكْم َعلِْيِه أَْجًرأ إْن ﴿وعلى لسان هود  (2)﴾َعلَى ّللاِ...

َوَما َتْسأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إْن ُهَو إاِلَّ ِذْكرع ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصويف سورة يوسف خطاب حملمد  (3)﴾َفَطَرِني...

 (5)."(4)﴾لِْلَعالَِمْينَ 

 

 

 

 

 
                                                 

 120سورة هود، اآلية   (1)
 29سورة هود، اآلية   (2)
 51سورة هود، اآلية   (3)
 104سورة يوسف، اآلية   (4)
 90-87ص  ،1ط دراسة تحليلية، –سورة يوسف أمحد نوفل، انظر   (5)
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 يوسف لما بعدها يعني سورة الرعد المطلب الثالث: مناسبة سورة

 :لتوجيه الناظرين"يف كتابه "ا قال الشيخ عبد السالم

 ة"ملا ذكر يف سورة هود ويوسف األدلة النقلية فيذكر يف هذه السورة األدلة العقلية التفصيلي . أ
 ملزيد التأكيد والتنبيه.

والتسلية له ففي هذه السورة يذكر اجلوابات عن الشبهات  ملسو هيلع هللا ىلصذكر سابقًا صدق الرسول   . ب
 (1)الواردة على الرسالة."

باحلروف املقطعة ولكن تتميز  لية لسورة يوسف، وهي مفتتحةة التاسورة الرعد هي السور  . ت
 ب)آملر{. ما يف حروف سورة يوسف فهي مفتتحة بزيادة حرف امليم على

 قال األستاذ محيد الدين الفراهي رمحه اهلل:

"سورة الرعد مثل سورة يوسف يف إثبات العدل من احلكمة والقدرة، ومنه إثبات القيامة.   . ث
 (2)ار هلم الفوز والغلبة."واملقصود أن األبر 

 رمحه اهلل: (3)قال الدكتور وهبة الزحيلي
، أما أيضاً  تناسب بني سورة الّرعد وسورة يوسف يف املوضوع واملقاصد ووصف القرآن"  . ج

فكالمها تضّمنتا احلديث عن قصص األنبياء مع أقوامهم، وكيف جّنى اهلل املؤمنني  :املوضوع
 ،ووجوده لوهيةمن الّسورتني إلثبات توحيد األ فكلّ  :املقاصد املّتقني وأهلك الكافرين، وأما

ً ُيْفَترى َولِكْن َتْصِديَق الَِّذي ﴿مت به سورة يوسف: تختقد اوأما وصف القرآن ف ما كاَن َحِديثا

                                                 
 115ص  ،5ط توجيه الناظرين، عبد السالم الرستمي، انظر  (1)
 310، ص 1ج  ،1ط ،الكريم تعليقات في تفسير القرآن الفراهي، انظر  (2)
(3)

م، وكان والده حافظًا للقرآن الكرمي 1932بن مصطفى الزحيلي، ولد يف بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام  وهبةهو   
عدا األخري يف منتصف  عاماًل حبزم به، حمبًا للسنة النبوية، مزارعًا تاجراً. متزوج وله مخسة أوالد أكملوا الدراسة اجلامعية ما

 م. 2015الدراسة، املتويف 
 12، ص 1، ج 1ط موسوعة  فتاوى المغتربين،انظر: صالح الصاوي، 
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قوله سبحانه: وبديت سورة الّرعد ب (1)﴾َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمًة لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ 
 (3)".(2)﴾ِتْلَك آياُت اْلِكتاِب َوالَِّذي أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َولِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال ُيْؤِمُنونَ ﴿

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك إالَّ ِرَجااًل ُنوِحي إِلَْيِهْم ِمْن أَْهِل ﴿وجاء يف خواتيم سورة يوسف قوله تعاىل:  . ح

َولََقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن َقْبلَِك َوَجَعْلَنا لَُهْم أَْزَواًجا ﴿وجاء يف خواتيم سورة الرعد:  (4)﴾قَُرى...الْ 

 (5)﴾َوُذِريِّة...

شبيه بالتهديد  (6)﴾َواَل ُيَردُّ َبأُْسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمين...﴿قوله تعاىل يف هناية سورة يوسف:   . خ
ُ َيْحُكُم اَل ُمَعقَِّب لُِحْكِمِه َوُهَو َسِريُع اْلِحَساِب )﴿ة الرعد: الذي يف أواخر سور  ( َوَقْد َمَكَر 41َوّللاَّ

 (7)﴾الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفلِلَِّه اْلَمْكُر َجِميًعا

َ اَل ُيَغيِّرُ ﴿وجاء يف سورة الرعد اإلشارة إىل تغيري الناس ما بأنفسهم يف قوله تعاىل:   . د َما  إِنَّ ّللاَّ

وحمور سورة يوسف، وحمور شخصياهتا يدور حول تغيري  (8)﴾...ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهم
 (9)نفسي طرأ على كل الشخصيات يف القصة.

 
 
 
 
 

                                                 
 111سورة يوسف، اآلية   (1)
 1سورة الرعد، اآلية   (2)
 96، ص 13ج  د.ط، انظر تفسري املنري،  (3)
 109سورة يوسف، اآلية   (4)
 38سورة الرعد، اآلية   (5)
 110يوسف، اآلية  سورة  (6)
 42-41سورة الرعد، اآلية   (7)
 11سورة الرعد، اآلية   (8)
 94-92ص  ،1ط دراسة تحليلية، –سورة يوسف أمحد نوفل، انظر   (9)
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 المبحث الخامس: النظم بين فاتحة السورة وخاتمتها

 كتب اإلمام الرازي رمحه اهلل يف تفسريه: 

لََقْد كاَن ِفي ﴿مث ذكر يف آخرها:  (1)﴾...َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن اْلَقَصِص ﴿ة نه ذكر يف أول السور إ"

تنبيها على أن حسن هذه القصة إمنا كان بسبب أنه حيصل منها  (2)﴾...َقَصِصِهْم ِعْبَرةع ِْلُولِي اْْلَْلبابِ 
 العربة ومعرفة احلكمة والقدرة.

الم وإخوته وأبيه، ومن الناس من قال: املراد قصص الرسل واملراد من قصصهم قصة يوسف عليه الس 
ألنه تقدم يف القرآن ذكر قصص ساير الرسل إال أن األوىل أن يكون املراد قصة يوسف عليه 

(3)"السالم.


 والتنوير":وقال اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل يف تفسريه "التحرير 

 نُ حْ نَ ﴿ناظرة إىل قوله تعاىل يف أول السورة  ﴾...ةع ِْلُولِي اْْلَْلَبابِ لََقْد َكاَن فِي َقَصِصِهْم ِعْبرَ ﴿وهذه اآلية "

اهلل أحسن القصص يف أول السورة نفى عنه االفرتاء يف  افكما مساه ﴾...صصَ قَ الْ  نَ سَ حْ أَ  كَ يْ لَ عَ  صُّ قُ نَ 
(4)"هذه اآلية.



 قال الشيخ السيد قطب رمحه اهلل يف كتابه "التصوير الفين يف القرآن":

ا قصة يوسف فكان فيها توافق يف اخلتام من نوع خاص يتفق مع القصة يف االبتداء، فقد بدأت "أم
القصة برؤيا يوسف فختمت بتحقق الرؤيا، وسجود إخوته له وأبويه، ومل ْيط خطوة وراء هذا كما 

تام فعلت التوراة، ألن الغرض الديين قد حتقق، وحتقق معه للقصة أمجل ختام، وهو ختام واقعي، وخ
 (5)ديين، وختام فين يف آن."

                                                 
 3سورة يوسف، اآلية   (1)
 111سورة يوسف، اآلية   (2)
 522، ص 6ج  ،4ط ،مفاتيح الغيب الرازي، انظر  (3)
 131، ص 12ج ، 1طر والتنوير، التحريابن عاشور، انظر   (4)
 144ص ، 17ط التصوير الفني في القرآن، سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب،  (5)
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 قال أيضاً يف تفسريه "يف ظالل القرآن":

"وهكذا يتوافق املطلع واخلتام يف السورة، كما توافق املطلع واخلتام يف القصة، وجتيء التعقيبات يف أول 
القصة وآخرها، وبني ثناياها، متناسقة مع موضوع القصة، وطريقة أدايها، وعبارهتا كذلك، فتحقق 

 (1)هلدف الديين كاماًل، وحتقق السمات الفنية كاملة، مع صدق الرواية، ومطابقة الواقع يف املوضوع."ا

 يف كتابه "الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف": (2)قال الدكتور حسن حممد باجودة

 ملسو هيلع هللا ىلص"ومن مقام عطف البدء على اخلتام وربطهما معًا بإحكام قوله تعاىل يف آخر القصة خماطبًا نبينا 
إبعاده الذي هو حجر الزاوية يف القصة:  مشرياً إىل أول أحداث القصة، وإىل إمجاع إخوة يوسف على

ا َذَهُبوا بِِه ...﴿إشارة إىل قوله تعاىل:  (3)﴾َوما ُكْنَت لََدْيِهْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُرونَ ...﴿ َفلَمَّ

 (4)﴾...َبِت اْلُجبه َوأَْجَمُعوا أَْن َيْجَعلُوهُ ِفي َغيا

َوإِْن ُكْنَت ِمْن َقْبلِِه لَِمَن ...﴿وال ننسى التوافق أيضًا بني قوله: }وما كنت{ وقوله يف أول السورة: 

 (5)﴾اْلغاِفلِينَ 

 قوله حتقيق وع ود إىل (6)﴾قاَل َهْل َعلِْمُتْم َما َفَعْلُتْم بُِيوُسَف َوأَِخيِه إِْذ أَْنُتْم جاِهلُونَ ﴿كذلك قوله تعاىل: 
ُهْم ِبأَْمِرِهْم َهَذا َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ ...﴿تعاىل:  نَّ ََ  (8)."(7)﴾َوأَْوَحْينا إِلَْيِه لَُتَنبِّ

 

                                                 
 2037، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن، سيد قطب، انظر  (1)
(2)

ى بكالريوس قسم ، مدرس االبتدايّية واملتوّسطة والثّانويّة يف مّكة املكّرمة حتّصل عل1941هـ 1360هو ولد يف الطّايف سنة   
 م وحتّصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن.1962هـ -1382الّلغة العربّية كلّية آداب جامعة القاهرة عام 

 5د.ط، ص الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، انظر: باجودة، 
 102سورة يوسف، اآلية   (3)
 15سورة يوسف، اآلية   (4)
 3سورة يوسف، اآلية   (5)
 89سف، اآلية سورة يو   (6)
 15سورة يوسف، اآلية   (7)
 60ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، حممد حسن باجودة،  (8)
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 الفصل الثاني: االعجاز الفني في قصة يوسف

 
  المبحث األول: الدروس النفسية في الشخصيات المستفادة وردت في قصة

 يوسف عليه السالم
 
  يوسف عليه السالم تمثل النموذج الكامل للمنهج اإلسالمي المبحث الثاني: قصة

 في أداء القصص
. 
 المبحث الثالث: نموذج الشباب المسلمين في قصة يوسف عليه السالم 
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 في قصة يوسف عليه اردةالمبحث األول: الدروس النفسية في الشخصيات المستفادة و 
 السالم

، تبنّيُ أن املختلفة الكثرية الشخصيات عن تتكلم ألهنا النفسيات علوم يف جداً  مجيلة يوسف سورة
 شخوصها متّثل مناذج للخري والشر يف احلياة العامة؛ قال األستاذ حممد حسن باجودة: 

"والشخصيات يف قصة يوسف عليه السالم متنوعة، وختتلف مّدة ظهورها حسب األدوار اليت تقوم 
بداية القصة حىت هنايتها، كيوسف عليه السالم وهو  هبا، فهناك الشخصيات اليت تستمر أدوارها من

حمور القصة، وأبوه ويعقوب عليه السالم وإخوته، وبعض الشخصيات ذات األدوار الف ّعالة يف القصة، 
واليت تباشر يف أمهية الشخصيات الرييسية، وختتلف مدة ظهور هذه الشخصيات ومرّاهتا، كالوارد 

الشاهد، ونسوة املدينة، والف تـ يـ نْي يف الّسجن، وامللك وبعض الشخصيات والسّيارة، والعزيز، وامرأته، و 
ا هلم إدخال يوسف الّسجن حىت  اليت هلا أدوار خاطفة، أو اليت اْكُتِفي  مبجّرد اإلشارة إليها كالذين ب د 

 (1)هتدأ األمور، والرسول، واملؤّذن وأهل القرية وأهل يعقوب.

 : يقول الدكتور أمحد نوفل يف حبثه

"الشخصية أهم عناصر القصة، وتصوير الشخصية بعاملها النفسي والشعوري مهم جداً، وقد صورت 
القصة القرآنية شخصياهتا أروع تصوير أبرزت فيه كل مساهتا ومشخصاهتا ومكوناهتا يف بعدها النفسي 

ايح وهو البعد األهم يف الشخصية اإلنسانية، وقد تنوعت الشخصيات يف هذه القصة فشملت شر 
خمتلفة من رجال ونساء وأنبياء وأشقياء وأسوياء وغري أسوياء، وفقراء ومساكني؛ ومما أبرزته هذه 

 القصة واهتمت به تطور الشخصيات وانتقاهلا من حال إىل حال.

ويرتاءى منوذج األب العاطفي احلنون مبشاعره األبوية اجلياشة فنحس بأنه النموذج الصادق اخلالد 
فها هو ذا يوسف يقص على أبيه رؤياه فإذا مبشاعر متضاربة تفيض على لسان على مّر العصور، 

 األب، فيها العطف، وفيها اخلوف، وفيها التوجس واحلب.

                                                 
 76-75ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، حممد حسن باجودة، انظر  (1)
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وترتاءى مناذج األخوة مبشاعرهم احلادة وقد أحسوا بعواطف األب جتاه الصغري يوسف فأرادوا أن 
هو ال يستطيع أن يرج على إمجاع األخوة يتخلصوا منه، ومنوذج األخ العاقل املغلوب على أمره و 

 فيلجأ إىل التحايل إلنقاذ يوسف.

مث شعور اجلميع وقد أحسوا بتأنيب الضمري، بل وباخلزي واهلوان حينما احتجز يوسف أخاه يف مصر 
 (1)بعد أن أعطوا ألبيهم العهد وامليثاق على أن حيافظوا عليه."

 كتب األستاذ أمحد ماهر البقري: 

ف عليه السالم يف القرآن هي قصة الشخصية واألحداث معاً، فهي ال تسجل واقعاً "قصة يوس
ديرة باخللود، أهنا تنتصر لإلميان، والصرب والعفاف فحسب، ولكنها تنتصر للقيم اإلنسانية اجل

واألمانة، واإلخالص؛ وقد أبرزت صراع النفس أماًل يف احلطوة، أو إشباعًا لظمأ احلب، وقام باألدوار 
ها شخصيات متباينة يف السن، ويف املكانة االجتماعية، ولكل منها طابعها اخلاص وفق الرتبية في

 التجارب اليت مرت بكل منها: كالرباءة واحلسد والعلم واحلكمة.

يستطيع أن يربز شحنات نفسية من أبطال القصة، ومن  وهكذا فإن الدارس هلذه القصة يف القرآن
ن نلحظ كلمة الصرب مثاًل، كانت دايماً على لسان يعقوب، واالستعاذة بعض كلماهتا وإشاراهتا، فنح

من الظلم على لسان يوسف، وتوكيد األميان على لسان إخوته، كما نلحظ أن من اإلمكان وضع 
عناوين لبعض السلوك الذي فرط من شخصياهتا: كالتربير واإلسقاط والكذب، والغرية، والقلق، 

ن احليل الالشعورية اليت يلجأ إليها اإلنسان يف معامالته النفسية، واإلحساس بالذنب وحنو ذلك م
واليت يسميها علم النفس آليات عقلية، يغالب هبا املرء إحباطه وقلقه وتوتره الناشئ عن فشله، وهو 

 (2)حياول حتقيق رغباته.

 

                                                 
 40-39ص  ،1ط دراسة تحليلية، –سورة يوسف  أمحد نوفل، انظر  (1)
 124-123ص  د.ط، يوسف في القرآن،، قريأمحد ماهر حممود الب  (2)
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داء ل للمنهج اإلسالمي في أالمبحث الثاني: قصة يوسف عليه السالم تمثل النموذج الكام
 القصص

داء الفين يف قصص األقال الشيخ السيد قطب رمحه اهلل تعاىل يف كتابه "التصوير الفين يف القرآن" عن 
 القرآن:

"القصة يف القرآن ليست عماًل فنياً مستقاًل يف موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه، كما هو الشأن 
يق، إمنا هي وسيلة من وسايل القرآن الكثرية يف القصة الفنية احلرة، اليت ترمي إىل أداء غرض فين طل

 إىل أغراضه الدينية.

والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء، والقصة إحدى وسايله إلبالغ هذه الدعوة وتثبيتها، شاهنا 
يف ذلك شأن الصور اليت يرمسها للقيامة وللنعيم والعذاب، وشأن األدلة اليت يسوقها على البعث 

 (1)شأن الشرايع اليت يفصلها.."وعلى قدرة اهلل، و 

 : السيد قطب يف تفسريه يف األداء الفين يف قصة يوسف عليه السالمالشيخ قال 

"إن قصة يوسف عليه السالم كما جاءت يف سورته، متّثل النموذج الكامل هلذا املنهج يف األداء الفين 
موضوعه ويف أدايه، إال أن قصة  والعقدي والرتبوي واحلركي أيضاً؛ ومع أن املنهج القرآين واحد يف

يوسف تبدو وكأهنا املعرض املتخصص يف عرض هذا املنهج من الناحية الفنّـّية لألداء، هذا املنهج 
ق عًا من الوحل يسميه  الذي ال يهمل خلج ة بشريّة واقعّية واحدة، ويف الوقت ذاته ال يُنشئ ُمستـ نـْ

 (.)الواقعية( كاملستنقع الذي أنشأته )الواقعية

ذلك املستنقع املقّزز للفطر السليمة، والذي يسمهونه أخرياً )الطبيعة( وظلت القصة صورة نظيفة لألداء 
الواقعي الكامل، الواقعية الصادقة األمينة النظيفة الّسليمة ويف الوقت نفسه، ال تقف القصة عند 

على هذا املستوى الرايع،  واقعية الشخصيات اإلنسانية اليت حتفل هبا القصة يف هذا اجملال الواسع،
األحداث الّسرد والعرض، وصدقها وطبيعتها يف مكاهنا وزماهنا، ويف  ولكنها تتجلى كذلك يف واقعية

                                                 
 118-117ص  ،17ط التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، انظر  (1)
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بيئتها ومالبساهتا، فكل حركة وكل خاجلة وكل كلمة جتئ يف أواهنا، وجتئ يف الصورة املتوقعة هلا، وجتئ 
طقة الظل ومنطقة الضوء حبسب أمهيتها ودورها وطبيعة يف مكاهنا من مْسر ح العرض، ُمتـ ر اِوحة بني من

 جريان احلياة هبا.

حىت حلظات اجلنس يف القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة، يف حدود املنهج النظيف الاليق 
 باإلنسان يف غري تزوير وال نْقص وال حتريف للواقعية البشرية يف مشوهلا وصدقها وتكاملها. 

وسف عليه السالم وهي الشخصية الرييسية يف القصة، عرضا كاماًل يف  إن القصة تعرض شخصية ي
كل جماالت حياهتا، بكل جوانب هذه احلياة، وبكل استجابات هذه الشخصية يف هذه اجلوانب، 
ويف تلك اجملاالت، وتعرض أنواع االبتالءات اليت تعرضت هلا تلك الشخصية الرييسية يف القصة، 

يعتها ويف اجتاهاهتا، ابتالءات الشّدة وابتالءات الرخاء، وابتالءات الفتنة وهي ابتالءات متنوعة يف طب
بالّشهوة، والفتنة بالسلطان، وابتالءات الفتنة باالنفعاالت واملشاعر البشرية جتاه شىت املواقف وشىت 
الشخصيات، ويرج العبد الصاحل من هذه االبتالءات والفنت كلها نقّيا خالصا متجّردا يف وقفته 

َربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن َتأِْويِل ﴿ األخرية، متجها إىل ربه بذلك الدعاء املنيب اخلاشع:

ْنيا َواآْلِخَرِة َتَوفَِّني ُمْسلِماً َوأَْلِحْقِني بِا ماواِت َواْْلَْرِض أَْنَت َولِيِّي ِفي الدُّ الِِحينَ اْْلَحاِديِث فاِطَر السَّ  (1)﴾لصَّ
وإىل جانب الشخصية الرييسية يف القصة، تعرض الشخصيات احمليطة بدرجات متفاوتة من الرتكيز، 
ويف مساحات متناسبة من رقعة العرض، وعلى أبعاد متفاوتة من مركز الرؤية، ويف أوضاع خاصة من 

 (2)األضواء والظالل."
 
 
 
 
 
 

                                                 
 101سورة يوسف، اآلية   (1)
 1959-1951، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن، سيد قطب، انظر  (2)
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 ه السالمالمبحث الثالث: نموذج الشباب المسلمين في قصة يوسف علي

 يف قصة يوسف عليه السالم عربة للجميع وخاّصة للشباب، قال الشيخ أمحد بن مصطفى املراغي
 يف تفسريه "تفسري املراغي": رمحه اهلل

صحايف الكون بكرة وعشيا، تفّسر طيب  آية خالدة على وجه الدهر، تتلى يفيوسف عليه السالم "
ل دينه، وإيثاره آلخرته على دنياه، وأفضل هداية متث يف شبابه، وقّوته إزاره، وعفته يفجناره وطهارة 

صدق اإلميان باهلل العفة والصيانة اليت ال تتم ألحد من البشر إال ب يف ىعلاألللنساء والرجال املثل 
 السر والعلن. ومراقبته له يف

الرجال، و قتدى به النساء ت يإثبات عصمته، وأفضل مثل عمل ة يفوسورته منقبة عظمى له، وآية بين
 لطان ويسمع بأذنه تغلب الفضيلة يففبتالوهتا يشعر القارئ مبا للشهوة اخلسيسة على النفس من س

املؤمن على كل رذيلة، بقوة اإلرادة ووازع الشرف والعصمة ففيها أحسن األسوة للمؤمنني من الرجال 
أة ذات منصب والنساء، فيها قصة شاب كان من أمجل الناس صورة، وأكملهم بنية، يلو بامر 

وسلطان وهى سيدة له وهو عبدها، حيملها االفتتان جبماله على أن تذّل نفسها له، وختون بعلها 
الطبقات الدنيا منزلة وتربية أن يكون النساء مطلوبات ال  ه عن نفسه )وقد جرت العادة حىت يففرتاود

اإلميان باهلل واالعتصام  من كماله وعفته ما هو أفضل درس يفطالبات( فيسمعها من حكمته، ويريها 
ُه ال ُيْفلُِح ...﴿نة سيده الذي أحسن مثواه فيقول: حببله املتني، وىف حفظه أما ُه َربِّي أَْحَسَن َمْثواَي إِنَّ إِنَّ

الُِمونَ  الشرف والصيانة، وحتقري مقام السيادة  والتفريط يف فتشعر حينئذ بالذل واملهانة، (1)﴾الظَّ
  (2)"والكرامة.

 الداء والدواء": –دواء الشايف الرمحه اهلل يف كتابه "اجلواب الكايف ملن سأل عن  (3)قيممام ابن قال اإل
                                                 

  23سورة يوسف، اآلية   (1)
 106ص  ،12ج  ،1ط تفسير المراغي، أمحد بن مصطفى املراغي،  (2)
(3)

لّقب بشمس الدين وابن قيم اجلوزيّة، وِلد ابن  
ُ
هو  اإلمام حُمّمد بن أيب بكر بن أيّوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقّي، وامل

للهجرة، ويُعرف بابن القّيم بغزارة ِعلمه وِسعة اّطالعه حيث برع  رمحُه اهلل تعاىل يف ُعلوم عديدة من أبرزها  691القيم يف عام 
 احلديث والِفقه والتفسري والسرية، كما أنُّه أجاد  العربّية وفُنوهنا فكان  هذا باباً لسعة فهمه لُعلوم الشريعة من ِخالل فهم كالم علوم

 196-195، ص 2د.ط، ج الوافي بالوفيات، . انظر: الصفدي،  . .اهلل تعاىل وحديِث رسولِه عليِه الصالُة والسالم
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عن عشق امرأة العزيز ليوسف، وما راودته وكادته به، وأخرب عن احلال اليت صار إليها يوسف بصربه 
واقعة الفعل حبسب قوة وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر ال يصرب عليه إال من صربه اهلل، فإن م

 الداعي وزوال املانع، وكان الداعي هاهنا يف غاية القوة، وذلك من وجوه:

ما ركبه اهلل سبحانه يف طبع الرجل من ميله إىل املرأة، كما مييل العطشان إىل املاء، واجلايع إىل  . أ
هذا ال الطعام، حىت إن كثريا من الناس يصرب عن الطعام والشراب وال يصرب عن النساء، و 

يذم إذا صادف حالال، بل حيمد كما يف كتاب الزهد لإلمام أمحد من حديث يوسف بن 
حبب إلي من دنياكم النساء ": ملسو هيلع هللا ىلصعطية الصفار عن ثابت البناين عن أنس عن النيب 

 .(1)"والطيب، أصبر عن الطعام والشراب وال أصبر عنهن
 قوى.أ اأن يوسف عليه السالم كان شابا، وشهوة الشباب وحدهت  . ب
 أنه كان عزبا، ليس له زوجة وال سرية تكسر شدة الشهوة.  . ت
أنه كان يف بالد غربة، يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما ال يتأتى له يف وطنه وبني أهله   . ث

 ومعارفه.
أن املرأة كانت ذات منصب ومجال، حبيث إن كل واحد من هذين األمرين يدعو إىل   . ج

 مواقعتها.
ال آبية، فإن كثريا من الناس يزيل رغبته يف املرأة إباؤها وامتناعها، ملا جيد يف أهنا غري ممتنعة و   . ح

فطباع ؛ نفسه من ذل اخلضوع والسؤال هلا، وكثري من الناس يزيده اإلباء واالمتناع إرادة وحبا
الناس خمتلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل املرأة ورغبتها، ويضمحل عند إبايها 

ين بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وامتناعها، وأخرب 
وإبايها، حبيث ال يعاودها، ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته باملنع فيشتد شوقه كلما منع، 
وحيصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك املسألة بعد استصعاهبا، 

 ا.وشدة احلرص على إدراكه
أهنا طلبت وأرادت وبذلت اجلهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة  . خ

                                                 
، ضعيف 13454، رقم 124، ص 7ج  ،3ط الكربى، كتاب النكاح، باب الرغبة يف النكاح، سننهيف  أخرجه البيهقي  (1)

 1025، ص 14، ج 1، ط"سلسلة األحاديث الضعيفة"عند األلباين يف 
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 الذليلة، وهو العزيز املرغوب إليه.
أنه يف دارها، وحتت سلطاهنا وقهرها، حبيث يشى إن مل يطاوعها من أذاها له، فاجتمع   . د

 داعي الرغبة والرهبة.
من جهتها، فإهنا هي الطالبة الراغبة، وقد غلقت  أنه ال يشى أن تنم عليه هي وال أحد . ذ

 األبواب وغيبت الرقباء.
أنه كان يف الظاهر مملوكا هلا يف الدار، حبيث يدخل ويرج وحيضر معها وال ينكر عليه، وكان  . ر

األنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل المرأة شريفة من أشراف العرب: 
لت: قرب الوساد، وطول السواد، تعين قرب وساد الرجل من ما محلك على الزىن؟ قا

 وساديت، وطول السواد بيننا.
أهنا استعانت عليه بأيمة املكر واالحتيال، فأرته إياهن، وشكت حاهلا إليهن؛ لتستعني هبن  . ز

 نَّ مِ  نْ كُ أَ ن وَ هِ يْ لَ إِ  بُ صْ أَ  نَّ هُ دَ يْ ي كَ نِّ ف عَ رِ صْ تَ  إالَّ وَ ...﴿ عليه، واستعان هو باهلل عليهن، فقال:

 (1).﴾نَ يْ لِ اهِ جَ الْ 
أهنا توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو هتديد من يغلب على الظن وقوع ما   . س

 هدد به، فيجتمع داعي الشهوة، وداعي السالمة من ضيق السجن والصغار.
احبه، بل  أن الزوج مل يظهر منه الغرية والنخوة ما يفرق به بينهما، ويبعد كال منهما عن ص  . ش

 كِ نَّ إِ  كْ بِ نْ ذَ ي لِ رِ فِ غْ تَ واسْ ﴿وللمرأة:  ﴾اذَ هَ  نْ ض عَ رِ عْ أَ ﴿كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: 

 وشدة الغرية للرجل من أقوى املوانع، وهنا مل يظهر منه غرية. (2)﴾نَ يْ َِ اطِ خَ الْ  نَّ مِ  تِ نْ كُ 
على أن اختار السجن على الزىن:  ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة اهلل وخوفه، ومحله حبه هلل

 .﴾...هيْ لَ ي إِ نِ نَ وْ عُ دْ ا يَ مَ مِ  يه لَ إِ  بُّ حَ أَ  نُ جْ السِّ  بِّ رَ  ال  ق  ﴿

وعلم أنه ال يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعاىل إن مل يعصمه ويصرف عنه كيدهن؛ صبا 
غنية  لكرميةرة اوهذه السو ، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسهإليهن بطبعه، وكان من اجلاهلني، 

 (3)."ويل األلباب، الشباب منهم خباصةبالدروس والعظات اليت تستوجب التأمل والتدبر من أ
                                                 

 33سورة يوسف، اآلية   (1)
 29سورة يوسف، اآلية   (2)
 210-208ص  ،1ط دواء(،الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )الداء وال ابن قيم اجلوزية،  (3)
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 في سورة يوسف المكنونة الفصل الثالث: بعض اللطائف

 
  يوسف الصديق عليه السالم و ملسو هيلع هللا ىلصالمبحث األول: المناسبة بين نبينا محمد 

 :معليهما الصالة والسال موسى يوسف وبين مشابهة  المبحث الثاني 
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 يوسف الصديق عليه السالم و ملسو هيلع هللا ىلصالمبحث األول: المناسبة بين نبينا محمد 

 سعود رمحه اهلل يف تفسريه:القال اإلمام أبو 

خرب  يوسف  وبْغي  إخوتِه عليه ِلما رأى من بغي قومه عليه ليأتسي  ملسو هيلع هللا ىلصإمنا قص  اهلل تعاىل على النيبِّ "
 (1)"به

 هلل العلمي يف مؤمتر:قال الشيخ عبد ا

 أهّم وجوه املناسبة بني نبينا حممد مع قريش وبني يوسف مع إخوته:

ماتت أمه وهو  ملسو هيلع هللا ىلصيوسف عليه السالم: ماتت أمه وهو صغري فحضنته جاريتها، وحممد  . أ
 صغري، فحضنته جارهتا

يوسف عليه السالم: أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصاحلة اليت جاءت كفلق الصبح   . ب
: أول ما بدئ من الوحي الرؤيا الصاحلة، فكان ال ملسو هيلع هللا ىلصما ثبت من القرآن الكرمي، وحممد وك

 يرى رؤيا إال جاءت كفلق الصبح.
: حسده أقرباؤه من قريش ملسو هيلع هللا ىلصيوسف عليه السالم: حسده إخوته وتألبوا عليه، وحممد   . ت

 وتألبوا عليه.
ّشر مبستقبل باهر بلسان : بُ ملسو هيلع هللا ىلصيوسف عليه السالم: ُبّشر مبستقبل باهر بلسان أبيه، وحممد  . ث

 ورقة بن نوفل.
يوسف عليه السالم: تآمر إخوته على قتله أو طرحه أرضًا ليخرج من فلسطني وكنعان،  . ج

: تآمر عليه أقرباؤه من قريش فمن مشري بقتله، ومن قايل بإثباته، ومن قايل ملسو هيلع هللا ىلصوحممد 
 بإخراجه.

مث تبني كذب ذلك، وحممد يوسف عليه السالم: أشاع إخوته أنه قتل بافرتاس الذيب إياه  . ح
 : أشاع أعداؤه أنه قتل يف غزوة أحد مث تبني كذب ذلك.ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
 255، ص 4ج  د.ط، ،السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل أبو السعود،  (1)
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يوسف عليه السالم: كان عاقبة أمره االنتصار الباهر، والعزة بعد الذل، والقوة عقب  . خ
: ح از يف عقباه إكليل النصر، وخلق اهلل له من ضعفه قوة، وو ل د  له من ملسو هيلع هللا ىلصالضعف، حممد 

 ُذلّه ِعز اً 
: ملسو هيلع هللا ىلصليه السالم: اضطهد وشّرد عن وطنه فلسطني إىل مصر ومات هبا، وحممد يوسف ع . د

اضطهد وهاجر عن وطنه مكة إىل املدينة، مث عاد إىل مكة فاحتا منتصراً، مث عاد إىل املدينة 
 وتويف هبا

: اعرتف قريش أمامه ملسو هيلع هللا ىلصيوسف عليه السالم: اعرتف له إخوته باخلطأ فغفر هلم، وحممد  . ذ
  (1)فعفا عنهم. -البلسان احل –باخلطأ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .40 -32، ص 1ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي الغّزي الدمشقي،  (1)
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 :عليهما الصالة والسالم موسى يوسف و بينمشابهة  المبحث الثاني:
 :األمور اآلتية كما يتجلى يف

والطفولية، كما بدأت قصة موسى عليه  لرضاعةالصالة والسالم من ابدأت قصة يوسف عليه  . أ
 (1).الطفولية أيضاً و  الرضاعة الصالة والسالم من

صة يوسف عليه الصالة والسالم أظهر والده حبه له، وىف بدء قصة موسى عليه ق أيف بد . ب
 (2).الصالة والسالم أظهرت والدته حبها له

ضرر! كما كانت  تصيبه مصيبة أولصالة والسالم كان على خوف بأن والد يوسف عليه ا . ت
 (3).انف عليه من أن تصيبه مصيبة أو نقصوّ سى عليه الصالة والسالم أيضاً ختوالدة مو 

 موسى عليه الصالة والسالم فارقوالده، كذلك ي الة والسالميوسف عليه الص فارقوأخريًا ي . ث
 .والدته

إخوة يوسف عليه الصالة والسالم يفصلونه عن والده وأخت موسى عليه الصالة والسالم  . ج
 (4).توصله إىل أمه

م عليه الصالة والسال، فموسى معليه تفّوقأمر النبوة كراهية أن ي إخوة يوسف يتحاسدونه يف . ح
 (5).على النبوة رزقهيدعو اهلل ألخيه هارون أن ي

 أدخل موسی عليه الصالة والسالم يفيوسف عليه الصالة والسالم يف غيابة اجلب، و  لقىأُ  . خ
 (6).الصندوق

                                                 
 7، وسورة القصص، اآلية 4سورة يوسف، اآلية   (1)
 7قصص، اآلية ، وسورة ال5سورة يوسف، اآلية   (2)
 7، سورة القصص، اآليه 5سورة يوسف، اآلية   (3)
 12-11، وسورة القصص، اآلية 15سورة يوسف، اآلية  (4)
 30-25، وسورة طه، اآلية 91سورة يوسف، اآلية   (5)
 7، سورة القصص، اآلية 15سورة يوسف، اآلية   (6)
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 نْ أَ  ىسَ عَ ...﴿: زوجته وقال ىلإ فأهداهعليه الصالة والسالم من مصر  يوسف ىاشرت  ذيال . د

موسي عليه الصالة  أخرجت اليت, وهذه اجلملة ترددها املرأة (1)﴾...ادً لَ وَ  هُذه خِ تَّ نَ  وْ أَ ا عنَ فَ نْ ي
 (2)من النهر لزوجها.والسالم 

فكذلك موسى عليه  ،قصر عزيز مصر يالقصر أ عليه الصالة والسالم يف يوسف عرعتر  . ذ
 الصالة والسالم ترعرع يف قصر فرعون وصار شابا

عنفوان شبابه نعمتني: العلم واحلكمة، فكذلك  والسالم يفانعم اهلل على يوسف عليه الصالة  . ر
 (3))العلم وحكمة(. أنعم على موسى عليه الصالة والسالم يف شبابه تينك النعمتني

فكما امتحن اهلل يوسف عليه الصالة والسالم يف شبابه فكذلك امتحن موسى عليه الصالة  . ز
  .والسالم يف شبابه

اختبار موسى أما م إمنا وقع يف داخل اجلدران أو احملاط، و اختبار يوسف عليه الصالة والسال . س
 .عليه الصالة والسالم إمنا وقع خارج االحاطة ويف املكان السوي

اختبار يوسف عليه الصالة والسالم إمنا يكون باملرأة، وأما اختبار موسى عليه الصالة  . ش
 (4).والسالم إمنا يكون بالرجل

جن فعاًل مع كونه مل يرتكب شيًئا يتسبب إىل دخوله يوسف عليه الصالة والسالم دخل الس . ص
فيه! وموسى عليه الصالة والسالم خالف فرعون وناظر السحرة ومع ذلك مل يدخل السجن أو 

 (5).مل حيكم بالسجن عليه
يف السجن بعيدًا عن القصر، فكذلك  دهربرهة من ال قضيوالسالم يوسف عليه الصالة  . ض

 .مدة من عهده يف )م ْدي ْن( بعيداً عن القصرموسى عليه الصالة والسالم قضى 
قصة يوسف عليه الصالة والسالم تبني لنا أن الولد والبنت كيف مل يلتقيا مع البعض؟ ويف  . ط

 (6).قصة موسى عليه الصالة والسالم ُتظهر كيفية التقايهما مع البعض
                                                 

  21سورة يوسف، اآلية   (1)
 14سورة القصص، اآلية  (2)
 14، وسورة القصص، اآلية 22سورة يوسف، اآلية   (3)
 15، وسورة القصص، اآلية 23سورة يوسف، اآلية   (4)
 42-40، وسورة القصص 35سورة يوسف، اآلية   (5)
 25-23، وسورة القصص، اآلية 24-23سورة يوسف، اآلية   (6)
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نسى أن يذكره  مللك متأخراً؛ ألن صاحبه السجنيوقع لقاء يوسف عليه الصالة والسالم مع ا . ظ
عند امللك، وإمنا أنساه الشيطان ذكره، فكذلك يتأخر لقاء موسى عليه السالم مع خضر 

 يالذذلك املكان له ؛ ألن الفىت وهو يوشع قد أنساه الشيطان أن يذكر الة والسالمعليه الص
 (1).يريده موسى عليه الصالة والسالم له

مصر من الفشل االقتصادي، ويسيطر على  يوسف عليه الصالة والسالم يُنقذ حيثما يأيت . ع
م فيهدم مصر ويقلب صفحتها انتظام األمور املالية! وملا يرجع موسى عليه الصالة والسال

 على غري وجهها.
مصر، وكان موسى عليه  كان يوسف عليه الصالة والسالم سببًا رييسيا جملئ بىن إسراييل إىل . غ

 ىن إسراييل من مصرالصالة والسالم كان سبباً أساسياً إلخراج ب
يف قصة يوسف عليه الصالة والسالم تذكرة لغاية الصرب واملصابرة، وأما يف قصص موسى  . ف

 .شيء قليل من النقص يف الصرب فيها عليه الصالة والسالم الصحيحة يالحظ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 63، وسورة القصص، اآلية 42سورة يوسف، اآلية   (1)
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الباب الثالث: الفوائد النفسية )سيكولوجية( المستفادة من التربية 
 في سورة يوسف

 
  األول: علم النفس )سيكولوجية( في ضوء هذه السورة.الفصل 

 .الفصل الثاني: نفسية )سيكولوجية( في اإلفراد في ضوء هذه السورة 

 في  المستفادة من التربية الفصل الثالث: الفوائد النفسية )سيكولوجية( المتنوعة
 ضوء هذه السورة.
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 السورة س )سيكولوجية( في ضوء هذهالفصل األول: علم النف

 
 )المبحث األول: حقيقة علم النفس )سيكولوجية 

 .المبحث الثاني: علم النفس )سيكولوجية( في ضوء سورة يوسف 
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 (Psychologyالمبحث األول: حقيقة علم النفس )

 كتب الدكتور التهامي نقرة يف كتاب "سيكولوجية القصة يف القرآن":

 ونانية األصل مركّبة من كلمتني كما هو معروف، ومها:( عبارة يPsychology"فكلمة بسيكولوجية )

 ( ومعناه: النفسPsyche) . أ
 ( ومعناه: العلمLogy) . ب

فصريها االصطالح كلمة واحدة وانتشر استعمال هذا االصطالح يف املشرق العريب يف شىّت 
 الدراسات النفسية، حىت صارت كلمة )سيكولوجية( من أشهر املصطلحات العلمية اليت ذاعت يف

االستعمال العريب احلديث مثل: )سيكولوجية اجملتمع، وسيكولوجية الضمري، وسيكولوجية التعليم، 
 وسيكولوجية األطفال، سيكولوجية األشخاص يف القصص والروايات(.

وقد انفصل علم النفس عن الفلسفة منذ القرن التاسع عشر، فأصبح علما مستقاًل بذاته ملّا مستقالً 
ال التجرييب والتحليلي، وارتبط باإلحصاء وبالطب والرياضيات، بعد أن كان مقتصرا بذاته ملاّ دخل اجمل

  (1)على نظريات جمردة."

 

 

 

 

 

 
                                                 

 24-23ص  ،1ط سيكولوجية القصة في القرآن، ،التهامي نقرة  (1)
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 سورة يوسف ضوء الثاني: علم النفس في المبحث

 :"Experience Psychology" يف كتاهبا "Laura Kingكتب "

إلنسان بالضرورة، وعلى ذلك فإذا قام هو عبارة عن دراسة كيفية تفكري ا (Psychology) علم النفس"
اإلنسان بدراسة هذا العلم فإنه سيتعلم بشكل أفضل كيفية معرفة األشياء اليت يفكر فيها اآلخرون يف 

  (1)"تغيري ما يفكرون فيه وما يشعرون به أي وقت بشكل أفضل، ويكتسب مهارة القدرة على

خمتلفة، فقال األستاذ  كثرية شخصيات عن كلمتت ألهنا النفسيات علوم يف جداً  مجيلة يوسف فسورة
 أمحد ماهر البقري يف كتاب "يوسف يف القرآن":

"قصة يوسف عليه السالم يف القرآن هي قصة الشخصية واألحداث معاً، فهي ال تسجل واقعاً 
فحسب، ولكنها تنتصر للقيم اإلنسانية اجلديرة باخللود، أهنا تنتصر لإلميان، والصرب، والعفاف، 

ألمانة، واإلخالص؛ وقد أبرزت صراع النفس أماًل يف احلظوة، أو إشباعًا لظمأ احلب، وقام باألدوار وا
فيها شخصيات متباينة يف السن، ويف املكانة االجتماعية، ولكل منها طابعها اخلاص وفق تربية 

 التجارب اليت مرت بكل منها: كالرباءة واحلسد والعلم واحلكمة.

يستطيع أن يربز شحنات نفسية من أبطال  فإن الدارس هلذه القصة يف القرآن)وقال أيضاً( وهكذا 
 القصة، ومن بعض كلماهتا وإشاراهتا.

فنحن نالحظ كلمة الصرب مثاًل، كانت دايمًا على لسان يعقوب، واالستعاذة من الظلم على لسان  
وين لبعض السلوك يوسف، وتوكيد األميان على لسان إخوته، كما نلحظ أن من اإلمكان وضع عنا

  (2)الذي فرط من شخصياهتا: كالتربير واإلسقاط والكذب، والغرية، والقلق، واإلحساس بالذنب"

 
                                                 

(1) Laura King, Experience Psychology, page: 35-36 Pub: McGraw Hill, Second edition, July 

26, 2013  

  124-123ص  ،1ط يوسف في القرآن، أمحد ماهر حممود البقري،  (2)
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 قال الدكتور أمحد نوفل: 

"وهكذا احليل الالشعورية اليت يلجأ إليها اإلنسان يف معامالته النفسية، واليت يسميها علم النفس 
 قلقه وتوتره الناشئ عن فشله، وهو حياول حتقيق رغباته.آليات عقلية، يغالب هبا املرء إحباطه و 

فإخوة يوسف عليه السالم مثاًل ظلوا ضحايا الكبت الذي عانوه كي حيققوا رغبتهم يف التخلص من 
يوسف، حىت يلو هلم حب أبيهم، ولكنهم كانوا يفشلون يف إخفايها وكبتها، بل كثريًا ما تبدو فيما 

ت ضد يوسف، مما جعل يعقوب يشك يف حسن نواياهم عندما يصدر عنهم من مواقف أو كلما
 دعوا يوسف معهم، فقال هلم: 

ُب َوأَْنُتْم َعْنُه َغافِلُون﴿ َْ   (1)﴾َقاَل إِنِّي لََيْحُزُنِني أَْن َتْذَهُبوا ِبِه َوأََخاُف أَْن َيأُْكلَُه الذِّ

كان يهمهم حتقيقه هو أن حيولوا وكان من نتيجة هذا الكبت ومعاناته أن احنرفوا بتفكريهم فكل ما   
بني يوسف وأبيه، فاتفقوا على قتله، وتلطيخ قميصه بالدم، واّدعاء أّن الذيب أكله ملا ذهبوا يتسابقون 
وتركوه عند متاعهم، ولكن التلفيق كان واضحاً، مما جعل يعقوب عليه السالم ال يصدقهم، وهلذا  

ولو أنه صدقهم يف دعواهم ملا أصر على أن يقتفوا  كان يدعوهم دايمًا إىل أن يتقصوا آثار أخيهم!
آثاره، وقد وقعوا يف حالة التربير كما يفعل املذنب، إذ يعمد إىل تفسري سلوكه ليبني لنفسه وللناس أن 

ا َذَهْبَنا َنْسَتبُِق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفأَكَ ...﴿لسلوكه هذا أسبابًا معقولة، حني قالوا:  ُب َوَما إِنَّ َْ لَُه الذِّ

    (3)".(2)﴾أَْنَت بُِمْؤِمٍن لََنا َولَْو ُكنَّا َصاِدِقينَ 

 قال األستاذ التهامي أيضاً:

"وإذا كان اإلسقاط حيلة يسقط هبا املرء نقايصه وعيوبه على اآلخرين ويهمه بالدرجة األوىل أن 
سقاط يف علم النفس، فإن القرآن يلصقها مبن يظن أنه ينافسه مباشرة، إذا كان هذا هو مفهوم اإل

الكرمي روى ذلك عن إخوة يوسف، حينما دّس يوسف صاع امللك يف متاع أخيه وألقى القبض عليه 

                                                 
 13سورة يوسف، اآلية   (1)
 17سورة يوسف، اآلية   (2)
 50-49ص  ،1ط دراسة تحليلية، –سورة يوسف  أمحد نوفل، انظر  (3)



59 

 

...إِْن َيْسِرْق َفَقد ﴿بتهمة السرقة ليستبقيه، دون أن يكشف هلم عن شخصيته كما قال اهلل يف اآلية: 

 (2)".(1)﴾َسَرَق أَخع لَُه ِمْن َقْبل...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 77سورة يوسف، اآلية   (1)
 517ص  ،1ط سيكولوجية القصة في القرآن، التهامي نقرة، انظر  (2)
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 ة( في اإلفراد في ضوء هذه السورةالفصل الثاني: نفسية )سيكولوجي

 
 المبحث األول: نفسية )سيكولوجية( الكاذب 

 المبحث الثاني: نفسية )سيكولوجية( المتعصب 

 المبحث الثالث: نفسية )سيكولوجية( الحاسد 

 المبحث الرابع: نفسية )سيكولوجية( المجرم 

 نفسية )سيكولوجية( النساء في البيئة الجاهليةالمبحث الخامس : 
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 الكاذب المبحث األول: نفسية

 الكاذب في قصة إخوة يوسف: المطلب األول: نفسية 

 :المطلب الثاني: نفسية الكاذب في قصة المراودة 
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 الكاذب األول: نفسيةالمبحث 

 ه السورة، وهي:شخصية إخوة يوسف وزليخا تدالن على نفسية الكاذب يف هذ

 المطلب األول: نفسية الكاذب في قصة إخوة يوسف:

 الكاذب من عادته أن يؤكد كالمه:  . أ

 قال اهلل تعاىل على لسان إخوة يوسف:

ا لَُه لََناِصُحوَن )﴿ ا لَُه ( أَْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َويَ 11َقالُوا َيا أََباَنا َما لََك اَل َتأَْمنَّا َعلَى ُيوُسَف َوإِنَّ ْلَعْب َوإِنَّ

 (1)﴾لََحاِفُظونَ 

 اللغة: قال الراغب: 

لََقْد أَْبلَْغُتُكْم ِرسالََة َربِّي َوَنَصْحُت لَُكْم ﴿النصح: حتري فعل أو قول فيه صالح صاحبه. قال تعاىل: "

اِصِحينَ  َوال َيْنَفُعُكْم ُنْصِحي ﴿،  (3)﴾ِحينَ َوقاَسَمُهما إِنِّي لَُكما لَِمَن النَّاصِ ﴿، وقال: (2)﴾َولِكْن ال ُتِحبُّوَن النَّ

 وهو من قوهلم: نصحت له الود. ،(4)﴾...إِْن أََرْدُت أَْن أَْنَصَح لَُكم

اخلياط،  أي: أخلصته، وناصح العسل: خالصه، أو من قوهلم: نصحت اجللد: خطته، والناصح:
ِ َتْوَبًة َنُصوحاً ...﴿والنصاح: اخليط، وقوله:   (6)"(5)﴾...ُتوُبوا إِلَى ّللاَّ

 

 
                                                 

 12-11سورة يوسف، اآلية   (1)
 79سورة األعراف، اآلية   (2)
 21سورة األعراف، اآلية   (3)
 34سورة هود، اآلية   (4)
 8رة التحرمي، اآلية سو   (5)
 808ص ، مادة: ن ص ح، 1ط)كتاب النون(،  المفردات الراغب األصفهاين، انظر  (6)
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 قال صاحب تفسري املنار: 

 (1)"أكدوا هذه الدعوى باجلملة االمسية املصدرة بـ)إن( وتقدمي )له( على خربها واقرتانه بالالم"

 : يف تفسري هاتني اآليتنيقال صاحب يف ظالل القرآن 

الصفاء  فذكر النصح هنا وهو ،وكاد املريب أن يقول خذوين ،"قلوبنا له صافية ال يالطها سوء
زيادة يف التوكيد، وتصويرًا ملا ينتظر  .شي مبا كانوا حياولون إخفاءه من الدغل املريبفواإلخالص ي

 (2)يوسف من النشاط واملسرة والرياضة، مما ينشط والده إلرساله معهم كما يريدون"

 قال األستاذ حممد طه الباليساين: 

دته أن يؤكد كالمه ألنه يتوّهم أن املخاطب يـ ْعل ُم هنم كانوا غري صادقني يف قوهلم، والكاذب من عا"إ
 بكذبه، فإّن اخلاين خايف، ولو ال شعورهم بارتيابه فيهم ملا احتاجوا إىل كل هذا التأكيد.

ا لَُه لََحافُِظْونَ ...﴿فقال األستاذ أيضاً:  دفع ملعذرة، لعل أباهم يعتذر هبا من أنه ياف أن يصيبه  (3)﴾إِنَّ
ا لَُه لََحافُِظْونَ ...﴿، فقالوا قبل أن يعتذر بذلك شيء يف الصحراء مما ختاف، كأن يلحقه أذى او  ﴾َوإِنَّ

يصيبه شيء، وعدوا أباهم بذلك بالتأكيد، مث أصبح كما يقال: حاميا حراميها، وقد صدقوا يف 
 (4)"وعدهم فإهنم وعدوا حبفظه عن غريهم ال عن أنفسهم.

 قال األستاذ أمحد عز الدين: 

ُهم أهم شيء يساور أباهم وهو خوفه منهم على يوسف، إّن إ" خوة يوسف عليه السالم ملْ  يـ ُفتـْ
فأكدوا له عليه السالم أهنم على عكس ما يظن فيهم، جد حريصني جداً أشد احلرص على احملافظة 

 على أخيهم.

                                                 
 263، ص 12ج  تفسير المنار، حممد رشيد، انظر  (1)
 1974، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن، سيد قطب، انظر  (2)
 12سورة يوسف، اآلية   (3)
 44ص  د.ط، في تفسير سورة يوسف،القول المنصف  حممد طه الباليساين،  (4)
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حصل على غفلة وهذا التأكيد من احليل الن فسّية البارعة اليت يلجأ إليها من يريد ارتكاب شيء لي 
صاحبه، فيعطيه مزيداً من األمان واالطمئنان، كمن يريد قتل صاحبه فيستدرجه إىل نزهة خلويّة، وهو 

 (1)يقصد يف الواقع مكانا معّينا صاحلا الرتكاب اجلرمية من هنر أو هّوة أو ُجّب..."

 : يف تفسريه "تدبر القرآن" (2)وقال األستاذ إصالحي

 (3)"خوة أن يضروا يوسف ولكن جاءوا مع ختطيط لتمتعه.اإل ديرييعين  ﴾لََناِصُحْونَ ﴿"

تأكيد ليثبت على أنه هو احلق الشّدة و الالكاذب حيث أنه يؤكد كذبه ب يةكّلها هذه تّدل على نفس
 .وقوله هو الصواب

 آثار الكذب تتبين في وجه الكاذب: . ب

 قال اهلل تعاىل:

 (4)﴾َوَجاُءوا أََباُهم ِعَشاًء َيْبُكْونَ ﴿

استعمل اهلل  ،الكاذب بدقة وكل حرف هنا تكشف نفسيات اإلخوة ةتّدل على نفسي يةذه اآله
الع ِشيه من زوال الشمس إىل الّصباح. قال  ، قال الراغب:كلمة "عشاء"  يف هذه اآلية سبحانه وتعاىل

 ة، والِعش اء اِن: املغرب، والِعش اُء: من صالة املغرب إىل العتم(5)﴾ااهَ إاِلَّ َعِشيًَّة أَْو ُضحَ ...﴿ تعاىل:
 (6).والعتمة

                                                 
 55ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين عبد اهلل خلف اهلل،  (1)
(2)

هو عامل من كبار العلماء، وأحد قادة اجلماعة اإلسالمية يف الباكستان، اعتقل مع املودودي، وسبق له أن ترك اجلماعة   
برع يف التفسري واحلديث والسياسة  ،تزال ُتدر س ضمن مناهج اجلماعة لدخوهلا املعرتك السياسي واالنتخابات، ولكن كتبه ما

 م. 1997، املتويف والدعوة إىل اهلل
 5، ص 1، ج 5انظر: إصالحي، تدبر القرآن، ط 

 197، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن، ،أمني أحسن إصالحي  (3)
 16سورة يوسف، اآلية   (4)
 46سورة النازعات، اآلية   (5)
 568ص مادة: ع ش ا،  ،1ط ،المفردات لراغب األصفهاين،ا انظر  (6)
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 رمحه اهلل:  (1)قال الشيخ الشعراوي

وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن أداء دقيقاً معرباً عن االنفعاالت اليت توجد يف النفس اإلنسانية، فها "
به، وكان بأخيهم، وأخذوه وألقْوه يف اجُلبِّ مع أهنم يعلمون أن أباه حي هم إخوة خدعوا أباهم ومكروا

 ضنيناً أن يأمتنهم عليه، فكيف يواجهون هذا األب؟

هذا هو االنفعال النفسي الذي ال تستطيع فطرة أن تثبته؛ فقالوا: نؤخر اللقاء ألبينا إىل العشاء: 
والعشاء حم  له الظلمة، وهو سرت لالنفعاالت اليت توجد على الوجوه من االضطراب؛ ومن مناقضة  

 لن يربوا األب بالواقع الذي حدث؛ بل حبديث خُمْتلق.كذب ألسنتهم؛ ألهنم 

هم، وتنكشف سيماهم الكاذبة أمام أبيهم؛ فقالوا: الليل جُ ل  جْ وقد ختدعهم حركاهتم، ويفضحهم تل  
 كشف انفعاالتنا.نأْخفي للوجه من النهار، وأسرت  للفضايح؛ وحني ندخل على أبينا ِعش اًء؛ فلن ت

 (2)."الذي يتوارون فيه من أحداثهم وبذلك اختاروا الظرف الزمين

 قال األستاذ حممد طه: 

بيان ملكرهم بأبيهم بطريق االعتذار املوهم ملوته  (3)﴾َوَجاُءْوا أَباُهْم ِعَشاًء َيْبُكْونَ ﴿"يف قوله تعاىل: 
نّاه؛ وق دموا عشاء لكونه وقت الظلمة املانعة من احتشامه يف االعتذار الكذب، وم ن القاطع عنه ُمت م 

تفّرسه يف وجوههم الكذب، وأومهوا ببكايهم وتفجعهم عليه إفراط حمّبتهم له املانعة من اجلرأة 
 (4)عليه."

 

                                                 
(1)

متويل الشعراوي، العامل الفقيه املفسِّر، من أبرز علماء عصره، وأحد دعايم الفكر اإلسالمي احلديث مبصر، وركيزة  حممدهو   
 1998الدقهلية مبصر، املتويف  من ركايز الدعوة اإلسالمية يف النصف الثاين من القرن العشرين. ولد يف مركز ميت غمر مبحافظة

 م.

 6879، ص 11ج  د.ط، خواطري حول القرآن الكريم )تفسير الشعراوي(، حممد متويل الشعراوي،  (2)
 16سورة يوسف، اآلية   (3)
 57ص  القول المنصف في تفسير سورة يوسف،الباليساين،  انظر  (4)
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 وقال األستاذ عبد الكرمي اخلطيب: 

"لقد جاءوا أباهم )عشاء( وتلك أول أمارات الكذب الذي جاءوا به معهم، إهنم جاءوا ُمل ف فني يف 
ضوء النهار، وميّزق هذا القناع الزايف املمّوة بتلك الدموع الكاذبة ظالم الليل، خوفاً من أن يفضحهم 

 اليت بّللوا هبا خدودهم.

إن العني إذا التقت بالعني كشف هلا ذلك عن كثري من خفايا النفس، وقرأت على صفحة الوجه ماال 
ما مل يكن يصرح به اللسان، وال تُبوح به الكلمات، وهلذا جيرؤ اإلنسان على أن يقول يف الظالم 

 (1)ليقوله يف النور حني تلتقي العني بالعني."

 نسان:بكاء ال يدل على صدق اإل  . ت

 قال اهلل تعاىل:

 (2)﴾َوَجاُءوا أََباُهم ِعَشاًء َيْبُكْونَ ﴿

}يبكون{ يف اآلية: حال من الواو يف قوله )وجاءوا( أي وقت العشاء باكني، والبكاء كما قال ابن 
 عاشور رمحه اهلل:

َفْلَيْضَحُكوا ...﴿ء: خروج الدموع من العينني عند احلزن واألسف والقهر. وتقدم يف قوله تعاىل: والبكا"

وقد أطلق هنا على البكاء املصطنع وهو التباكي. وإمنا اصطنعوا البكاء  ،(3)﴾...َقلِياًل َوْلَيْبُكوا َكثِيراً 
ولعلهم كانت هلم مقدرة على البكاء  متويها على أبيهم لئال يظن هبم أهنم اغتالوا يوسف عليه السالم،
ومن الناس من تتأثر أعصاهبم بتخيل  ،مع عدم وجدان موجبه، ويف الناس عجايب من التمويه والكيد

وبعض املتظلمني بالباطل يفعلون ذلك، وفطنة ، الشيء وحماكاته فيعرتيهم ما يعرتي الناس باحلقيقة
 (4)"حكما، وإمنا يناط احلكم بالبينة.وال تنوط هبا  احلاكم ال تنخدع ملثل هذه احليل

                                                 
 417ص  د.ط، ومه،القصص القرآني في منطوقه ومفه عبد الكرمي اخلطيب،  (1)
 16سورة يوسف، اآلية   (2)
 82سورة التوبة، اآلية   (3)
 64، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير،ابن عاشور، انظر   (4)
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 قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل:

قال علماؤنا: هذه اآلية دليل على أن بكاء املرء ال يّدل على صدق مقاله، الحتمال أن يكون "
 (1)"تصّنعا؛ فمن اخللق من يقدر على ذلك ومنهم من ال يقدر. وقد قيل: إن الدمع املصنوع ال يفي

 ازي رمحه اهلل: قال اإلمام الر 

ن امرأة حتاكمت إىل شريح فبكت فقال الشعيب: يا أبا أمية ما تراها تبكي؟ قال: قد جاء إخوة "إ
 (2)"يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة ال ينبغي لإلنسان أن يقضي إال باحلق

فاء كذهبم فال يعتمد عليهم فهنا درس خاص للوالدين ألن األطفال واملراهقني أحيانًا يبكون إلخ
 عميا.

 
 ":خذوني" :المريب أن يقول يكاد  . ث

 رمحه اهلل:  (3)قال اإلمام البقاعي

"بعد ما نّفذ إخوة يوسف مؤامرهتم جاءوا أباهم عشاء يبكون، فكأنه قيل: إهنم إذا بكوا حق هلم 
 البكاء خوفاً من اهلل وشفقة على األخ، ولكن ماذا يقولون إذا سأهلم أبوهم عن سببه؟ فقيل:

ُب َوَما أَْنَت ِبُمْؤِمٍن لَنَ َقالُوا يَ ﴿ َْ ا َذَهْبَنا َنْسَتبُِق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفأََكلَُه الذِّ ا َولَْو ُكنَّا ا أََباَنا إِنَّ

 (5)."(4)﴾َصاِدِقينَ 

                                                 
 125، ص 9ج  ،2ط الجامع اإلحكام القرآن، القرطيب، انظر  (1)
 429، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، انظر الرازي،  (2)

3
بن علي بن أيب بكر البقاعي، أبو احلسن برهان الدين:  -بضم الراء وختفيف الباء  -رهب اط إبراهيم بن عمر بن حسن الهو   

 مؤرخ أديب. أصله من البقاع يف سورية، وسكن دمشق ورحل إىل بيت املقدس والقاهرة، وتويف بدمشق.
 56، ص 1، ج 15ط  لزركلي،لاألعالم  انظر: الزركلي،

 17سورة يوسف، اآلية   (4)
 17، ص 4ج  ،3ط نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، اعي،البق  (5)
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  رمحه اهلل: الراغباإلمام اللغة: قال 
ق على االعتقاد والقول الصدق والعمل : أي: مبص دِّق لنا، واإلميان يطل﴾َوَما أَْنَت بُِمؤِمنٍ ﴿"

 (1)"الصاحل.

 :﴾َوَما أَْنَت بُِمؤِمٍن َولَْو ُكنَّا َصاِدِقْين﴿رمحه اهلل يف تفسري:  (2)قال اإلمام البغوي

معناه إنك تتهمنا يف هذا األمر ألنك خفتنا عليه يف االبتداء واهتمتنا يف حقه. وقيل: معناه ال "
 (3)"ى صدقنا وإن كنا صادقني عند اهللتصدقنا ألنه ال دليل لنا عل

 قال األستاذ عبد الكرمي اخلطيب: 

خذوين، فمن أنبأهم أن أباهم  وكما يقولون: يكاد املريب يقول ﴾َوَما أَْنَت بُِمْؤِمٍن لََنا﴿"عجيب قوهلم 
له  ن الذيب قد أكل يوسف، حىت ليقولويتهمهم بالكذب يف هذا اخلرب الذي جاءوا به إليه، من أ

إّن هذا أهتام منهم ألنفسهم قبل أن  ﴾َوَما أَْنَت بُِمؤِمٍن لََنا َولَْو ُكنَّا َصاِدِقْين﴿عقيبًا على هذا اخلرب ت
 (4)".يتهمهم أحد

 قال األستاذ إصالحي رمحه اهلل:

ذا صربت  عند كِذب الكذابني وحتملت كِذهبم فيكتشف كِذهُبم بنفسه كما انكشف كذبة إخوة "إ
يعقوب عليه السالم يف هذا احلوار وهذا من فراسته عليه السالم وإنه ينتظر أن  سكت، يوسف بنفسه

 (5)"يظهر بنفسه كذهبم.
                                                 

 26ص  ، مادة: أ م ن،1ط ،المفردات الراغب األصفهاين، انظر  (1)
2
احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء، البغوي الشافعي، صاحب التصانيف، امللّقب بركن الدين، ومبحيي السنة. حمدِّث هو   

ني بن حممد شيخ الشافعية، ومسع منه، ومن أيب عمر عبد الواحد املليحي، وغريهم. كان سيًدا فقيه مفسر، تفّقه على القاضي حس
ا عالمة، زاهًدا قانًعا باليسري، املتويف 

ً
 م. 1122إماًما عامل

 260-259، ص 2، ج 15انظر: األعالم للزركلي، املرجع السابق، ط 

 480، ص 2ج  ،1ط، بغوي(معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير ال البغوي،  (3)
 418ص  د.ط، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه،اخلطيب،  عبد الكرمي انظر  (4)
 199، ص 4ج ، 5ط تدبر القرآن،إصالحي،  انظر  (5)
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 قال األستاذ حممد حسن باجودة: 
َما لََك الَ ﴿وقوهلم  ﴾َوَما أَْنَت بُِمؤِمٍن لََنا...﴿"ويالحظ أن هناك نوعا من التشابه بني قول اإلخوة اآلن 

ومصداق ذلك التشابه أن نفسية اإلخوة يف املوضعني متشاهبة، إذ مل يكونوا  ﴾...َتأَمنَّا َعلَى ُيْوُسفَ 
ا َصاِدِقْينَ ﴿صادقني يف املناسبتني، إهنم حينما يقولون  إمنا يعربون  ﴾...َوَما أَْنَت ِبُمْؤِمٍن لََنا َولَْو ُكنَّ

يعرفون من حقيقة  بإخالص عن حقيقة املوقف الذي يتوقعون أن يتخذه منهم يعقوب، بناء على ما
 (1)عدم صدقهم، على الرغم من حماولة إضفاء جّو الصدق على فعلهم وقوهلم."

 : رمحه اهلل وهبة الزحيلي قال الدكتور
مل يصدقهم يعقوب، ملا ظهر له منهم من قوة التهمة وكثرة األدلة على خالف ما قالوه. وأحّسوا هم "

أي ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما  ﴾نَ يْ قِ ادِ ا صَ نَ كُ  وْ لَ وَ ﴿بضعف حجتهم حينما قالوا 
 (2)"صدقنا، وال تتهمنا يف هذه القضية، لشدة حمبتك ليوسف

 ،  يف حاجة إىل ذكريات جيدةنيالكذابتدل على  ﴾...َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا﴿فاجلملة: 

 كتب الشيخ الشعراوي رمحه اهلل يف تفسريه هذه اآلية:
أَْرِسْلُه َمَعَنا َغداً ...﴿الل بشروط التعاقد مع األب الذي أِذن  خبروج يوسف بعد أن قالوا: ويف هذا إخ"

ا لَُه لََناِصُحونَ ﴿وقالوا: ، (3)﴾...َيْرَتْع َوَيْلَعبْ  ا لَُه لََحافُِظونَ ﴿وقالوا: ، (4)﴾َوإِنَّ فهل أخذمتوه معكم ، ﴾َوإِنَّ
 هة؛ وحتفظونه، أم ليحفظ لكم متاعكم وأنتم تستبقون.لريتع ويلعب، ويأكل من مثار األشجار والفاك

ذن والده له باخلروج معكم؛ وألن املريب أوهذا أول الكذب الذي كذبوه؛ وهذه أول خمالفة لشرط 
 (5)"يكاد يقول خذوين

إهنم ال يطمئنون قلوهبم مع أكاذيبهم املذكورة سابًقا وضمايرهم اجملرمة أجربهتم على املبالغة يف ف
                                                 

 167-166ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، حممد حسن باجودة، انظر  (1)
 558، ص 6ج  د.ط، ،تفسير المنير وهبة الزحيلي، انظر (2)
 12سورة يوسف، اآلية   (3)
 11سورة يوسف، اآلية   (4)
 6886، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي، الشيخ الشعراوي، انظر  (5)



70 

 

 ولذلك جاءوا أباهم مع قميصه بدم كذب كما قال سبحان وتعاىل يف هذه اآلية:الكذب، 

 (1)﴾...َوَجاُءوا َعلَى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذبٍ ﴿

 يف تفسريه: رمحه اهلل كتب الشيخ الشعراوي
وكان القميص كان معهم، ووضعوا عليه دًما مكذوبًا، ألن الدم ال يكذب، إمنا كذب من جاء بدم "

للمبالغة؛ كان الدم  املصدريوشاء احلق سبحانه هنا أن يعطى الوصف  ،على القميص الشاة ووضعه
 (2)نفسه هو الذي كذب."

 اعتقدوا أن والدهم يثق هبم إن جاءوا بقميصه ملطبخاً بدم لكنهم مل يدركوا األمور األتية:
القميص؟ روي عن  لو أن الذيب قد أكله فعالً، ملاذا مل متّزق أنـْي ابهقال القرطيب رمحه اهلل:   -

ابن عباس قال يعقوب: مىت كان هذا الذيب حكيمًا يأكل يوسف وال يرق القميص!  نظر 
ولكن ذلك مل حيدث، بل إن  (3).إليه قال كذبتم؛ لو كان الذيب أكله خلرق القميص
 الكذب يكاد يصرخ يف تلك الواقعة ويقول: أنا كذب.

شع من داخل القميص خلارجه؛ ولكنهم جاءوا فلو كان قد أكله الذيب فعاًل، كان الدم قد ن -
 (4).وكلمة }على{ تدل على هذا الكذب بدم الشاة ولطخوا به القميص من اخلارج

وملا أرادوا أن جيعلوا الدم عالمة على  ،بداً ألن ينصر اهلل الكاذب " :قال الدكتور وهبة الزحيلي -
لقميص من التمزيق املعتاد عند صدقهم، قرن اهلل هبذه العالمة عالمة تعارضها، وهي سالمة ا

 (5) الذيب على إنسان."

أن ضمري املريب يكاد يقول: "خذوين" و  أنالكاذب  ية )سيكولوجية(كّلها تّدل على نفسهذه  
 .املذنب يشعر ذنبه ُيكشف عن نفسه بنفسه

                                                 
 18سورة يوسف اآلية  (1)
 6887، ص 11ج  د.ط،املرجع السابق،  تفسير الشعراوي،انظر   (2)
 129، ص 9ج  ،2ط الجامع اإلحكام القرآن، القرطيب،انظر  (3)
 6887، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي،انظر الشعراوي،  (4)
 559 - 558، ص 6ج  د.ط، تفسير المنير،انظر وهبة الزحيلي،   (5)
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 ذب في قصة المراودةالمطلب الثاني: نفسية الكا

 المبادرة: . أ

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل: 

...َما ﴿خافت املرأة من التهمة فبادرت إىل أن نسبت يوسف عليه السالم إىل الفعل القبيح وقالت: "

وهذه أمارة الكذابني كما ورد يف قصة إخوة  (1)﴾َجَزاُء َمْن أََراَد ِبأَْهلَِك ُسوءاً إاِلَّ أَْن ُيْسَجَن أَْو َعَذابع أَلِْيمع 
 (2)يوسف عليه السالم."

 تفعل: رمت يوسَف بما كانت . ب

َمْن أََراَد ِبأَْهلَِك ...﴿مل تقل زليخا مثل قول يوسف عليه السالم "هو راودين عن نفسي" بل قالت: 

وهذه الكلمات تدل على نفسية اخلاين والكاذب، والواقع أهنا أرادْت سوءًا وخيانة بأهل  ﴾ُسوءاً...
 عزيز.

ب العزيز على يوسف: . ت  أرادت أن ت غض 

ف أن الناس كانوا يشكون عليها ألن هناك عالمات كثرية تدل على كذهبا بدأت حماورهتا ألهنا تعر 
 :)قال اإلمام الرازي رمحه اهلل( وهي كالتايل

أن يوسف عليه السالم يف ظاهر األمر كان عبدا هلم والعبد ال ميكنه أن يتسلط على مواله " -
 .إىل هذا احلد

والرجل  من الدار ا ليخرجأهنم شاهدوا أن يوسف عليه السالم كان يعدو عدوا شديد  -
 .الطالب للمرأة ال يرج من الدار على هذا الوجه

                                                 
 25سورة يوسف، اآلية   (1)
  445، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، انظر الرازي،  (2)
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أهنم رأوا أن املرأة زينت نفسها على أكمل الوجوه، وأما يوسف عليه السالم فما كان عليه أثر  -
 .من آثار تزيني النفس فكان إحلاق هذه الفتنة باملرأة أوىل

ه السالم يف املدة الطويلة فما رأوا عليه حالة الرابع: أهنم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف علي -
 .تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل املنكر، وذلك أيضا مما يقوي الظن

 قيل: إن زوج املرأة كان عاجزا وآثار طلب الشهوة يف حق املرأة كانت متكاملة فإحلاق هذه الفتنة هبا
دأ هذه الفتنة كان من املرأة استحيا الزوج أوىل، فلما حصلت هذه األمارات الكثرية الدالة على أن مب

 (1)".وتوقف وسكت لعلمه بأن يوسف صادق واملرأة كاذبة

الداليل املذكورة تدل على أن زليخا هي مذنبة قبل بدأ احلوار وأرادْت أن تبدأ احلوار وخترب عزيز 
وكلها تدل على  بكذهبا لتغلي دّم العزيز على يوسف عليه السالم ألهنا تعرف أن عزيز حيب يوسف،

 نفسية )سيكولوجية( الكاذب.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  446-445، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، انظر الرازي،  (1)
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 المعايير تغييرالمطلب األول: 

ن إخوة يوسف قال اهلل تعاىل على لساواضح،  خطأ يف الصاحل الشخص املتعصب الشخص يري
 عليه السالم:

ا َوَنْحُن ُعْصَبةع إِنَّ أََباَنا لَِفي َضاَلٍل ُمبِينٍ ﴿  (1)﴾إِْذ َقالُوا لَُيوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّ
 اللغة: قال صاحب التحرير والتنوير:

 (2)."عصبة: اسم مجع ال واحد له من لفظه، مثل أمساء اجلماعات، ويقال: العصابة"

 رمحه اهلل:  (3)قال اإلمام البيضاوي

 (4)"والعصبة والعصابة العشرة فصاعداً مسوا بذلك ألن األمور تعصب هبم"

 قال الشيخ الشعراوي رمحه اهلل: 

تعصِّبون لبعضهم البعض"
ُ
تكاتفون امل

ُ
 (5)".والعصبة من عدد عشرة فما فوق؛ والعصبة أيضاً هم امل

 قال صاحب تفسري القامسي:

ليس إلفادة العدد فقط، بل لإلشعار بالقوة ليكون أدخل يف اإلنكار، ألهنم قادرون على  "وذِكرها
 (6)خدمته واجلّد يف منفعته، فكيف يؤثر عليهم من ال يقدر على ذلك".

                                                 
 8اآلية  سورة يوسف،  (1)
 24، ص 12ج  ،1ط التحرير التنوير، ابن عاشور، انظر  (2)
(3)

هو أبو اخلري القاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر البيضاوي الشافعي، الفقيه األصويل، صاحب التصانيف الكثرية، منها:   
يف التفسري، ويل القضاء « أنوار التنزيل»يف أصول الفقه، و« املنهاج»يف الفقه، و« الغاية القصوى»يف أصول الدين، و« املصباح»

 (ه٦٨٥بشرياز، وتويف سنة )
 110، ص 4، ج 15ط  األعالم للزركلي،انظر: الزركلي، 

 1418لبنان،  –، ط. دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 156، ص 3ج  ،1ط أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  (4)
 528، ص 1ج ، 1ط الكشاف،الزخمشري، هـ، و 

 6868، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي،الشعراوي، انظر   (5)
 349، ص 4ج  ،1ط محاسن التأويل )تفسير القاسمي(، حممد مجال الدين القامسي،  (6)



75 

 

 رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية: (1)قال ابن اجلوزي

هم بعضا يف الفعل ويتعصب "قال الزجاج: العصبة يف اللغة اجلماعة الذين أمرهم واحد يتابع بعضُ 
 فيه ثالثة أقوال: (2)﴾إِنَّ أََباَنا لَِفي َضاَلٍل ُمِبْينٍ ﴿بعضهم لبعض... ومعىن )الضالل( يف اآلية: 

 أحدها: لفي خ ط ٍأ من رأيه، قاله ابن زيد.  -
 الثاين: يف ش ق اٍء، قاله مقاتل واملراد به عناء الدنيا.  -
ذي يقتضي تعديل احملبة بيننا، ألن نفعنا له الثالث: لفي ضالل عن طريق الصواب ال -

  (3)"أعم.

 يف الصاحل الشخص املتعصب الشخص يريهذه اآلية تدل على نفسية )سيكولوجية( املتعصب، أنه 
، وهم يظّنون يف يعقوب عليه السالم أنه يف أمّ  خمتلف نتيجة اآلية هذه يف التعصبواضح،  خطأ

الشك يعين ال شك يف ذلك على الرغم من أن يعقوب عليه خطأ بني وكلمة "إن " تدل على إزالة 
السالم كان من األنبياء والصديقني، وهذه مثرات التعصب ونتيجته، إذا نكون حبة التعصب يف قلبنا، 

 فنرى علماء املسلمني والصاحلني يف خطأ واضح.

جابر بن عبد  سينظر الرجل املتعصب اجلاهل عن اإلسالم بنظرة التعصب: وقد جاء يف احلديث عن
عليه السالم يف غزاة، فكسع رجل من املهاجرين أّي ضرب  اهلل رضي اهلل عنهما قال: كنا مع النيب

 رجالً من األنصار، فقال األنصاري: يا لألنصار، وقال املهاجري: يا للمهاجرين، فقال رسول اهلل: 

رجاًل من األنصار، فقال  "ما بال دعوى الجاهلية" قالوا يا رسول اهلل، كسع رجل من المهاجرين
 (4)"دعوها فإنها منتنة".

                                                 
هو مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن محادي بن أمحد بن حممد بن   1

بد اهلل بن القاسم بن النضر بن القاسم بن حممد بن عبد اهلل القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، رضي اهلل عنه، جعفر بن ع
 .م 1201القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه احلنبلي احلافظ املفسر الواعظ املؤرخ األديب املعروف بابن اجلوزي، املتويف 

 109، ص 18، ج د.طالوافي بالوفيات، انظر: الصفدي، 
 8سورة يوسف، اآلية   (2)
 415، ص 2ج  د.ط، زاد المسير في علم التفسير، ،بن اجلوزيا  (3)
ُْم أ ْم ملْ  ت ْستـ ْغِفْر هل ُْم، ل ْن يـ ْغِفر  الل ُه ، كتاب تفسري القرآن، باب قوله: }صحيحهأخرجه البخاري يف   (4) س و اء  ع ل ْيِهْم أ ْستـ ْغف ْرت  هل 

ُمْ   4905، رقم 154، ص 6ج  ،1ط ، ِإن  الل ه  ال  يـ ْهِدي الق ْوم  الف اِسِقني {،هل 
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 عدم رؤية الخير في اآلخرينالمطلب الثاني: 

 قال اهلل تعاىل على لسان إخوة يوسف عليه السالم:

ها ُيوُسُف ِفي َنْفِسِه َولَْم ُيْبِدها لَُهْم قاَل أَ ﴿ ُ قالُوا إِْن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق أَخع لَُه ِمْن َقْبُل َفأََسرَّ ْنُتْم َشرٌّ َمكاناً َوّللاَّ

َها اْلَعِزيُز إِنَّ لَُه أَباً َشْيخاً َكِبيراً َفُخْذ أََحَدنا َمكاَنُه إِنَّا َنراَك ِمَن اْلُمْحِسِنينَ 77أَْعلَُم ِبما َتِصفُوَن )  ( قالُوا َيا أَيُّ

(78)﴾(1)  

م أو اجلنسية أو اللون أو الديف سواء كان ذلك تعصب هذه اآليات تدل على نفسية رجل املتعصب
فالذي ؛ يعج ُب من تناقض األوصاف املوجهة لنفس الشخص اتإّن املتأمـّـل هلذه اآلي، لسان وغريهال

ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنينَ ﴿عنه  تقولنفسه  ﴾َفَقْد َسَرقَ ﴿يـُـقال عنه أنه   .﴾إِنَّ

تدل على حسدهم وحكموا ِمن خالل ، هذه اجلملة ﴾َفَقْد َسَرقَ ﴿إّن إخوة يوسف حني قالوا عنه 
رواسب يف أنفسهم وِمن خالل مشاِعر يف دواخلهم، الوصف واحُلكم مل يكن صادقًا كما قال أكثر 

التقوا به عليه السالم ملّا و ، لكنه قيل بسبب مشاِعر الُبغض اليت كانوا جيدوهنا على أخيهم (2)املفسرين،
ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسنِينَ ...﴿قالوا عنه  عزيز مصر، أن يتكلموا أخاهم ويظنون أنه هو ومل يعرفوه ألن  (3)﴾إِنَّ

لقي هبا أ( احلقيقة و شوهشاِعر قد )املوِمن كل  ومن كل التعصب رواسبالوصفهم كان جمّرًدا ِمن كل 
 .جانًبا

ن مِ ه ألسنا حنُكم على الناس ونبين تعامالنا معهم ِوفق تصوراتنا الشخصية وما تكنّـه أنفسنا جتاه
 .إذا كنا نريد أن نرى اخلري يف أخالق الناس، البد أن نطهر قلوبنا من التعصب واحلسد؟ مشاِعر

 

 
                                                 

 78-77سورة يوسف، اآلية   (1)
الجامع ، القرطيبو  21، ص 7ج  ،1، طروح المعاني األلوسي،و  491، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، انظر الرازي،  (2)

 239، ص 9ج  ،2ط اإلحكام القرآن،
 78ية سورة يوسف، اآل  (3)
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 المبحث الثالث: نفسية الحاسد

 سورة يوسف تدل على نفسية احلاسد، وهي كما يلي:

 :ضر المحسوديالحاسد يريد دائما أن  . أ

دايما أن يضر احملسود، قال اهلل تعاىل يف  هذه السورة من بدايتها إىل هنايتها تدل على أن احلاسد يريد
 بداية السورة على لسان إخوة يوسف عليه السالم:

 (1)﴾اْقُتلُوا ُيوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا َيْخُل لَُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما َصالِِحين﴿

لنهاية، فقرروا أنه البد من إبعاد يوسف وهذه اآلية تدل على أن حسدهم ألخيهم يوسف قد بلغ ا
عن أبيه، إما بالقتل وإزهاق روحه، أو إلقايه يف أرض بعيدة، فال يتمكن من العودة إىل أبيه، ألنه إما 

  (2)أن يهلك وإما أن جيده أحد فيسرتقه.

 وبعد سنوات عديدة قال اهلل تعاىل على لسان إخوة يوسف:

 (3)﴾لَُه ِمْن َقْبل... إِْن َيْسِرْق َفَقد َسَرَق أَخع ﴿

يعين جاوز اإلخوة األربعني عامًا تقريبًا وما زال حقدهم الدفني على يوسف يغلى، ومل يكتف اإلخوة 
بالتسليم بصحة التهمة، بل استشهدوا بقرينة تدعمها وتفيد العلم بأن أخاهم األصغر اعتاد السرقة 

 (4)ت ش بهها بأخ له من قبل كان سارقاً.

أن  ونيريد من اإلخوة وبعد سنوات عديدة ان يوسف عليه السالم يطف ألجل احلسدرأينا كيف ك
سواء   احلاسد، يريد دايما أن يضر احملسود )سيكولوجية( عمل نفسيةتوهكذا ة السرقة، ه بتهمو يضر 

                                                 
 9سورة يوسف، اآلية   (1)
 40ص  د.ط، القول المنصف في تفسير سورة يوسف، الباليساين، انظر  (2)
 77سورة يوسف، اآلية   (3)
 1298، ص 2ج  ،1ط موسوعة تفسير سورة يوسف، عليش متويل، انظر  (4)
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كما رأينا   فإنه قد يصاب بضرر بالغ جراء احلسدكان احلاسد أمام احملسود أو من وراء ظهره، أحيانًا 
 بداية هذه القصة. يف

 :بالسوء هيذكر الحاسد المحسود في غياب  . ب

 قال اهلل سبحانه وتعاىل على لسان إخوة يوسف:

 (1)﴾إِْن َيْسِرْق َفَقد َسَرَق أَخع لَُه ِمْن َقْبل...﴿

 قال صاحب املؤمتر: 

يف  ووصموهايب، حىت وثبوا عليه اآلن، "مل يكتفوا مبا أنزلوا على رأس أخيهم املظلوم يوسف من املص
هذه املرة جبرمية السرقة؛ وا أسفاه! يذكرونه يف غيابه بالسوء، بداًل من أن يتذكروه شوقًا لرؤيته، وحزناً 
على بعد عهدهم به، والندم على ما فرط منهم يف شأنه، ولعمر احلق إن هذا الشيء ال يكون إال 

حللقة األخرية من سلسلة ممن جفت طباعهم، وسقمت ضمايرهم، واألمر هلل؛ وهذه النسبة هي ا
إغاظاهتم ليوسف، وأما احللقة األوىل فهي صدهم إياه وهو يف حضن أبيه يف فلسطني، وأما وسطه 

وهكذا احلاسد يذكر دايما احملسود بالسوء يف عقد هذه السلسة، فهي إلقاؤهم له يف غيابة اجلب 
 (2)."غياب

 قلب الحاسد ال يتطهر عن الغل ألبتة: . ت

 (3)﴾إِْن َيْسِرْق َفَقد َسَرَق أَخع لَُه ِمْن َقْبل...﴿زي رمحه اهلل يف تفسريه: قال اإلمام الرا

"كان إخوة يوسف عليه السالم متهّيئني بسبب حسدهم له ليذكروه يف كل ظرف سيء، وعلى الرغم 
من طول العهد بيوسف؛ وأهنم كذبوه وهبتوه وكانت قلوهبم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك 

                                                 
 77سورة يوسف، اآلية   (1)
 1046، ص 2ج ، 1طمؤتمر تفسير سورة يوسف،  عبد اهلل علمي، انظر  (2)
 77سورة يوسف، اآلية   (3)
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وبعد انقضاء تلك املدة الطويلة، وهذه الواقعة تدل على أن قلب احلاسد ال يطهر عن الغل الوقايع، 
 (1)ألبتة."

 :ثبات الحاسد على كره المحسود  . ث

يقول اإلخوة }أخ له{ هذه الكلمة تشف عن ثباهتم على كره يوسف حىت يوم ما فاهوا بذلك، وأن 
حلسد تشتعل يف القلب وحترق اجلسد كما احلقد قد أكل قلوهبم واحلفيظة أمألت صدورهم ونار ا

 (2)أشار صاحب املؤمتر إىل هذه النقطة.

 قد ينفع الحاسد المحسود بحسده:  . ج

 قال اهلل تعاىل على لسان إخوة يوسف عليه السالم:

اَرِة إِْن ُكْنُتْم َفاِعلِينَ َقاَل َقاَِلع ِمْنُهْم اَل َتْقُتلُوا ُيوُسَف َوأَْلقُوهُ ِفي َغَياَبِت اْلُجبِّ َيْلَتِقْطُه َبْعُض السَّ ﴿  (3)﴾يَّ

 رًا مجيالً، ألن وصول يوسف ملك مصر  كاننص وهنصر  الواقع أهنم ولكنّ  حسداً  اجلب يف وهق  فأل
أهداها إخوة يوسف  ممكنة هدية أكرب هو وهذا،مصر   إىل ملهحت يتال السيارة ياًل إال أن طريقمستح

حملسود، وحنن نعلم أيًضا يف سرية حممد اسد كيف ينفع اية تدل على أن احلله سبحان اهلل؛ هذه اآل
أن مشركي مكة كيف مّسوه شاعراً، ساحراً، جمنوناً وكانوا يقولون للناس ال تسمعوا حملمٍد ولكن يف  ملسو هيلع هللا ىلص

 حىت آمنوا بالرسالة. الناس بني اً شهري  أصبحاحلقيقة نصروه و 

 

 

 

                                                 
 490، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، الرازي،انظر   (1)
 1047، ص 2ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل علمي، انظر  (2)
 10سورة يوسف، اآلية   (3)
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 (رف الناس على جريمتهال يريد المجرم أن يتعالرابع: نفسية المجرم ) المبحث

 هذه السورة تتكلم أيضاً عن نفسية اجملرم، قال اهلل تعاىل على لسان إخوة يوسف:

 (1)﴾...َوأَْلقُوهُ ِفي َغَياَبِت اْلُجبِّ ﴿

  رمحه اهلل: الراغب اإلمام قال اللغة: الغيابة:

اب ُة: منهبط من الغ ي  كل شيء غّيب عنك شيئًا فهو غيابة، وكل موضع سرت عنك الشيء وغّيب ه، "
 (3)."(2)﴾...ِفي َغياَبِت اْلُجبه ﴿األرض، ومنه: الغ اب ُة لألمجة، قال: 

مجع )الغيابة واجلب( بينهما مبالغة يف أن يلقوه يف مكان أسفل من اجلّب شديد الظلمة حىت ال 
ّب ويف هذا يدركه نظر الناظرين، فاجلب غري ظاهر بالنسبة لسطح األرض، والغيابة خافية بالنسبة للجُ 

 (4)من االحتياط ما فيه حىت ال يراه أحد كما صرح األستاذ عليش متويل يف موسوعته.

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل:

وإمنا ذكرت الغيابة مع اجلب داللة على أن املشري أشار بطرحه يف موضع مظلم من اجلب ال يلحقه "
تمل أن يلقى يف موضع من اجلب ال حيول بينه نظر الناظرين فأفاد ذكر الغيابة هذا املعىن إذ كان حي

 (5)وبني الناظرين"

 فنرى أيضاً يف قصة املراودة، قال اهلل تعاىل:

 (6)﴾...َوَغلََّقِت اْْلَْبَوابَ ﴿

                                                 
 10سورة يوسف، اآلية   (1)
 10سورة يوسف، اآلية   (2)
 616ص  مادة: غ ي ب، لمفردات،ا الراغب األصفهاين، انظر  (3)
 353ص  ،1ط موسوعة تفسير سورة يوسف،عبد اهلل العلمي، انظر   (4)
 425، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، أنظر الرازي، (5)
 23سورة يوسف،   (6)
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 األندلسي رمحه اهلل:  1استعمل اهلل سبحانه وتعاىل كلمة )غلّقت األبواب(، قال اإلمام أبو حيان 

 (2)وقوع الفعل بكل باب باب.""هو تضعيف تكثري بالنسبة إىل 

 وقال صاحب التفسري املراغي: 

 (3)")غلقت( إلفادة شدة الفعل وقّوته، أي أغلقت كل باب إغالقا حمكما."

 : رمحه اهلل قال اإلمام البيضاوي

 (4)"التشديد للتكثري أو للمبالغة يف اإليثاق."

يز أن ذلك العمل ال يؤتى به إال يف واهلدف من تغليق األبواب وتدبري اخللوة من جهة امرأة العز  
 (5)املواضع املستورة، السّيما إذا كان حراما، ومع قيام اخلوف الشديد كما قال اإلمام الرازي رمحه اهلل.

كلمتان )غيابة( و)غلّقت( تدالن على نفسية )سيكولوجية( اجملرم ألنه ال يريد أن يتعرف الناس على 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل جرميته، كما ورد يف احلديث أّن رس

 (6)"واإلثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس"

 

 

                                                 
1
زة قبيلة من حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حّيان، اإلمام أثري الدين األندلسي الغرناطي، الّنفزي، نسبة إىل نـ فْ هو   

 م. 1344الرببر، املتويف 

 294، ص 5ج  د.ط، البحر المحيط في التفسير، أبو حيان األندلسي،  (2)
 129، ص 12ج ، 1ط تفسير المراغي،املراغي، انظر   (3)
 480، ص 1ج ، 1ط تفسير البيضاوي، البيضاوي، انظر  (4)
 438، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، انظر الرازي،  (5)
 2553، رقم 1980، ص 4، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تفسري الرب واإلمث، ج صحيحهخرجه مسلم يف أ  (6)
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 نفسية النساء في البيئة الجاهليةالخامس:  المبحث

منها، أور د  تعاىل ما ترّتب عليها من انتشار  هبعد أن بنّي اهلل تعاىل حمنة يوسف عليه السالم وتربيت
 اخلرب وشيوعه يف مصر، فقال اهلل تعاىل:

ا لََنَراَها فِ َوقَ ﴿ ي َضاَلٍل ُمبِيٍن اَل نِْسَوةع ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرأَُت اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبهًا إِنَّ

َكأً َوآَتْت ُكلَّ َواِحدَ  (30) ا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّ يًنا َوَقالَِت اْخُرْج َفلَمَّ ٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّ

ِ َما َهَذا َبَشًرا إِْن َهَذا إِ  ْعَن أَْيِدَيُهنَّ َوقُْلَن َحاَش ّلِِلَّ ا َرأَْيَنُه أَْكَبْرَنُه َوَقطَّ ( َقالَْت 31الَّ َملَكع َكِريمع )َعلَْيِهنَّ َفلَمَّ

ُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َولََِْن لَْم َيْفَعْل َما آُمُرهُ لَُيْسَجَننَّ َولََيُكوًنا ِمَن َفَذلُِكنَّ الَِّذي لُْمُتنَِّني ِفيِه َولََقْد َراَوْدتُ 

اِغِرينَ   (1)﴾الصَّ

املختلفة، وقد بني  الكثرية الشخصيات عن تتكلم ألهنا النفسيات علوم يف جداً  مجيلة يوسف سورة
القصة. قبل أن نستفيد من هذه القصة، لِنفهم   اهلل سبحانه وتعاىل قول النسوة يف املدينة يف شأن هذه

 بعض االصطالحات.

 بعض االصطالحات العلمية:

األول: ما الفرق بني النساء والنسوة؟ النسوة: اسم اجلمع للمرأة وليس له مفرد من لفظه، وهو اسم 
 جلمع الِقلة.

لنحويني ولكن قال الدكتور وجيوز هذا عند ا (2)﴾ةع وَ سْ نِ  الَ قَ ﴿الثاين: مل يقل قالت نسوة بل قال: 
 (3) فاضل صاحل السامرايي وجه التذكري هنا: بصوت عال.

املدينة: قال اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل: "صفة لنسوة. واملقصود من ذكر هذه الصفة أهنن كّن 
متفرقات يف ديار من املدينة، وهذه املدينة هي قاعدة مصر السفلى وهي مدينة )م ْنِفْيس( حيث كان 

                                                 
 32-30سورة يوسف، اآلية   (1)
 30سورة يوسف، اآلية   (2)
 10ص  ،1ط باب تذكري الفعل أو تأنيث، ،يأسرار البيان في التعبير القرآن فاضل صاحل السامرايي،  (3)
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 (1)صر العزيز، فنقل اخلرب يف بيوت املتصلني ببيت العزيز."ق

 رمحه اهلل:  (3)قال موالنا املودودي (2)﴾ِفي اْلَمِدْيَنةِ ﴿املقصود اآلخر من ذكر: 

"أن النساء كانت من نفس املدينة ونفس اجملتمع والدايرة االجتماعية ونفس املصلحة املشرتكة ونفس 
 (4)العادات."

 هذه اآليات نفسية النساء يف البيئة اجلاهلية:واآلن نستفيد من 

 جنسية: فضيحة عن ثرثرة . أ

 كتب صاحب "يف ظالل القرآن":

 (5)"وهو كالم أشبه مبا تقوله النسوة يف كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون"

أهنن وقعن يف غيبتها واستهزن هبا حيث قلن: كيف ميكن لزوجة العزيز أن تراود فتاها الكنعاين؟ 
ذا تنزل السيدة عن مقامها لرتاود خادمها؟ أهذا مما يليق باحلراير، أو بأمجل سّيدة مع خادمها؟ أكه

فضال أن تكون هذه السيدة امرأة العزيز؟ ذلك أمر منكر  شنيع؛ إهنا جمنونة يف حّبه ونراها يف ضالل 
 عن الثرثرة: ملسو هيلع هللا ىلصنهي النيب ف ؛(6)ةمبني؛ وارتكنب كلهّن الثرثرة وهذا كان شايعاً جداً يف البيئة اجلاهلي

                                                 
  53، ص 12ج  ،1ط التحير والتنوير،ر، ابن عاشو  انظر  (1)
 30سورة يوسف، اآلية   (2)
(3)

م، ينتمي إىل أسرة متتد جذورها إىل شبه جزيرة 1903من سبتمرب  25هو أبو األعلى ابن سيد أمحد، املودودي. ولد يف   
؛ فـ ع ل م ُه اللغة العربية، والقرآن الكرمي، العرب، فقد هاجرت أسرته إىل اهلند يف أواخر القرن التاسع اهلجري، وكان أبوه معلمه األول

 واحلديث الشريف والفقه، وح ف ظ ُه ُمو ط أ  اإلمام مالك، كما ع ل م ُه اللغة الفارسية.
 5، ص 1د.ط، ج  تفهيم القرآن،انظر: املودودي، 

 397، ص 2ج  د.ط، تفهيم القرآن، ،املرجع السابق  (4)
  1983، ص 4ج  ،17ط رآن،في ظالل الق سيد قطب، انظر  (5)
 438ص  د.ط، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكرمي اخلطيب، انظر  (6)
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، المتفيهقون، وخيار أمتي نالمتشدقو قال: شرار أمتي الثرثارون،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة، عن النبي "
 (1)."أحاسنهم أخالقا

 :والكيد في أقوال النسوة المكر . ب

كالمهّن، كتب اإلمام  يف واضحاً  الروحانية وقلة والكيد املكر تشعر أنت النسوة، كالم إىل انظر
 رمحه اهلل يف تفسريه: الرازي 

"أن النسوة إمنا ذكرن ذلك الكالم استدعاء لرؤية يوسف عليه الصالة والسالم والنظر إىل وجهه ألهنّن 
 (2)عرفن أهنن إذا قلن ذلك عرض يوسف عليه السالم ليتمهد عذره عندهن."

صورة اإلنكار وهن ُيضمرن  ألهنن قلن يف ﴾ِبَمْكِرِهنَّ ﴿قالت زليخا يف اآلية املذكورة ملا مسعت بقوهلن: 
 (3)حس د ها على اقتناء مثله كما صرح ابن عاشور رمحه اهلل.

مكرن به، ومسعت  فما كان مكر النسوة الاليترمحه اهلل على من يقول: " اجلوزية قيمقال اإلمام ابن 
 كتابه؟  به امرأة العزيز، فإن اهلل سبحانه مل يقصه يف

الَمديَنِة اُْمَرأَةُ اْلَعِزيِز ُتراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبا  يَقاَل نِْسَوةع فِ وَ ﴿قيل: بلى، قد أشار إليه بقوله: 

ا لََنَراَها فِ   .(4)﴾َضالٍَل ُمِبينٍ  يإِنَّ

 وهذا الكالم متضمن لوجوه من املكر:

 يها، بل ذكروها بالوصف الذومل يسموها بامس ﴾...اُْمَرأَةُ اْلَعِزيِز ُتَراِود َفَتاَها﴿أحدها: قوهلن:  . أ
قبيح فعلها، بكوهنا ذات بـ ْعل. فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن ال ل بهنادى تُ 

 زوج هلا.
                                                 

 1308، رقم 443، ص 1كتاب األدب املفرد، باب فضول الكالم، ج صحيحه، أخرجه البخاري يف    (1)
  448، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، الرازي،انظر   (2)
  54، ص 12ج  ،1ط رير والتنوير،التحابن عاشور، انظر   (3)
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 أن زوجها عزيز مصر ورييسها وكبريها، وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها. :الثاين  . ب
 تراوده مملوك ال ُحر، وذلك أبلغ يف القبح. يالثالث: أن الذ  . ت
هو يف بيتها وحتت كنفها، فحكمه حكم أهل البيت، خبالف من  ي: أنه فتاها الذالرابع  . ث

 البعيد. طلب ذلك من األجنيب
 اخلامس: أهنا هي املراودة الطالبة.  . ج
 السادس: أهنا قد بلغ هبا عشقها له كل مبلغ، حىت وصل حبها له إىل شغاف قلبها.  . ح
حيث كانت هي املراودة الطالبة، وهو  السابع: أن يف ضمن هذا أنه أعف منها وأبر، وأويف،  . خ

 املمتنع، عفافاً وكرماً وحياء، وهذا غاية الذم هلا.
الثامن: أهنن أتني بفعل املراودة بصيغة املستقبل الدالة على االستمرار والوقوع، حاال   . د

واستقباال: وأن هذا شأهنا، ومل يقلن: راودت فتاها. وفرق بني قولك: فالن أضاف ضيفا، 
 رى الضيف، ويطعم الطعام، وحيمل الكل. فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته.وفالن يق

ا لََنَراَها في َضالٍَل ُمبِينٍ ...﴿التاسع قوهلن:   . ذ أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية االستقباح ، (1)﴾إِنَّ
فنسنب االستقباح إليها. ومن شأهنن مساعدة بعضهن بعضا على اهلوى، وال يكدن يرين 

ا، كما يساعد الرجال بعضهم بعضا على ذلك، فحيث استقبحن منها ذلك كان ذلك قبيح
أن تساعد عليه، وال حيسن معاونتها  يهذا دليال على أنه من أقبح األمور، وأنه مما ال ينبغ

 عليه.
اللوم بني العشق املفرط، والطلب املفرط. فلم من العاشر: أهنن مجعن هلا يف هذا الكالم   . ر

أي وصل حبه إىل ، ﴾َقْد َشَغَفَها ُحباً ﴿ال يف طلبها. أما العشق فقوهلن: تقتصد يف حبها، و 
واملراودة: الطلب مرة بعد مرة، ، ﴾ُتَراِوُد َفَتاَها﴿شغاف قلبها. وأما الطلب املفرط فقوهلن: 

 فنسبوها إىل شدة العشق، وشدة احلرص على الفاحشة. 

، فهيأت هلن متكأ، مث أرسلت إليهن، فلما مسعت هبذا املكر منهن هيأت هلن مكرا أبلغ منه
فجمعتهن وخبأت يوسف عليه السالم عنهن. وقيل: إهنا مجلته وألبسته أحسن ما تقدر عليه، 
وأخرجته عليهن فجأة، فلم ي رْعُهن  إال وأحسن خلق اهلل وأمجلهم قد طلع عليهن بغتة، فراعهن 
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ه فدهشن حىت قطعن أيديهن، وهن ال ذلك املنظر البهي، ويف أيديهن ُمًدى يقطعن هبا ما يأكلن
يشعرن. وقد قيل: إهنن أبن أيديهن، والظاهر خالف ذلك، وإمنا تقطيعهن أيديهن: ُجرُحها 

دى لد ه شهن  مبا رأين،
ُ
هبذا املكر الفعلى، وكانت هذه يف  فقابلت مكرهن القوىل وشقها بامل

 (1)"النساء غاية يف املكر.

 إدعاء النساء في األفضلية:  . ز

 األستاذ إصالحي رمحه اهلل: قال
ا لََنَراَها ِفي َضالٍَل ُمبِْينع ...﴿"قالت النسوة  يعين هي مفتونة العقل حبب هذا الفىت. ويف مجلتهن  (2)﴾إِنَّ

األخرية جوانب من املالمة، والشماتة واإلدع ايات، وكان مقصد النساء أهنن تعجنب كيف تكون زوجة 
ها وراء غالمها وأعجب من هذا أهنا مل تستطع أن تستميله صاحب املهام الكبري حيث تذلُل نفس

إليها. ومن هذا يفهم أهنا كانت امرأة محقاء حيث صارت متهمة وخايبة. ولو كنا حنن جلعلنا يوسف  
(3)جملوباً إلينا حيث ال يبقى عنده من حسناته شيء."



 (:Rationalizationالتبريز )  . س

 (4)عبارة عن أعذار وأسباب تبدو للنظرة العابرة مقنعة ومنطقية وهو سية(م النفو علالمن )علم التربيز 
 وهذا ظاهر يف كالم زليخا، قال الشيخ السيد قطب رمحه اهلل: 

 مع اختالف نساءالتلك املرأة اجلريئة، اليت تعرف كيف تواجه  تصنع "فالسياق يشهد على ما
 (5)"كيدهنكطبقتها مبكر كمكرهن وكيد  

                                                 
 117-115، ص 2ج  د.ط، ،إغاثة اللهفان اجلوزية، قيمابن   (1)
 30سورة يوسف، اآلية   (2)
 208، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن، إصالحي، انظر  (3)

(4)  Brian P.Mclaughlin & Amelie Oksenberg Rorty, Perspectives on Self-Deception, 1
st
 Edition, University of 

California Press, USA - 1988, Page 99  
 1984، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن، سيد قطب، انظر  (5)
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َكأً َوآَتْت ُكلَّ واِحَدٍة ...﴿املشقات، قال اهلل تعاىل انظر إىل ما حتملت من  أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّ

يناً  أهنا ملا مسعت أهنن يلمنها على تلك احملبة املفرطة أرادت إبداء عذرها فأقامت هلّن  (1)﴾...ِمْنُهنَّ ِسكِّ
راقية كما كتب اإلمام ابن عاشور يف تفسري كلمة مأدبة يف قصرها وميكن أن يكن من نساء الطبقة ال

هذه مأدبة ليست بسبب حّبهن بل إهنا تريد أن تثبت نقطة مهمة وهي مضطرة يف . ﴾الَمِدْيَنةِ ﴿
َكأً ﴿حمبته. مث يقول اهلل تعاىل  لى اجلنب مع انتصاب قليل االتكاء: جلسة قريبة من االضطجاع ع ﴾ُمتَّ

تكاء إذا أريد إطالة املكث واالسرتاحة، أي أحضرت هلن منارق األعلى. وإمنا يكون اال يف النصف
تعطي مالك  يتكئن عليها لتناول الطعام. ملاذا تعطي هذه الراحة للحاسدات؟ ألهنا لديها خطة وأهنا

 اخلري جلميعهّن من دون أي تشويش ومشقة.

يناً ﴿مث قال اهلل تعاىل  واحدة منهن جملسًا معينًا وآتت كل واحدة  لكل (2)﴾َوآَتْت ُكلَّ واِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّ
أهنا أمرت  تقشري الفاكهةلوبينما هن منشغالت  منهن سكينًا وتظن النسوة أن أكل الفاكهة هذا

ِ ما هذا َبَشر...﴿يوسف عليه السالم بأن يرج إليهن.  ْعَن أَْيِدَيُهنَّ َوقُْلَن حاَش ّلِِلَّ ا َرأَْيَنُه أَْكَبْرَنُه َوَقطَّ اً َفلَمَّ

إهنا مل تكن محقاء ولكن حنن نرى ماذا حتاول وهي تعرف بالضبط؛ كيف . (3)﴾إِْن هذا إاِلَّ َملَكع َكِريم
يـُْفكرن؟ ماذا جيبنب؟ كيف رد فعلهن؟ وافتخرت عليهن وقالت عند ذلك: تذكرت أهنن باللوم أحق 

 (4)ه اهلل؛رمح اإلمام الرازيكما بني  ألهنن بنظرة واحدة حلقهن أعظم مما ناهلا مع أنه طال مكثه عندها
 المرأة شريرة.( Rationalization of psychology) هذه اآلية تدل على علم التربيز
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الفصل الثالث: الفوائد النفسية )سيكولوجية( المتنوعة المستفادة من التربية 
 في ضوء هذه السورة

 
 قوالهاألول: أثر الذنوب الماضية في نفسيات اإلنسان وأ المبحث 

 الثاني: اتصال العين هو عالمة الثقة المبحث 

 :السيطرة على الغضب المبحث الثالث 

 :يوسف عليه السالم في احتيالالدروس النفسية  المبحث الرابع 

   :كلمة الحق قوية وكلمة الباطل ضعيفةالمبحث الخامس 

 ق﴿الفوائد النفسية في رد يوسف عليه السالم إلخوته:  :المبحث السادس ِ عاذ  َّللاه ال  م 

ا إِذاً ل ظالُِمون هُ إِنه نا ِعْند  تاع  ْدنا م  ج  ْن و  أُْخذ  إاِله م   :(1)﴾أ ْن ن 

 الحزن الجديد يقوي الحزن القديمالمبحث السابع : 

 الحالة النفسية وتأثيرها على الجسم: المبحث الثامن 
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لهالمبحث األول: أثر الذنوب الماضية في نفسيات اإلنسان وأقوا  

ر وخاصة بعد ذهاب يوسف فقد أظهروا لمون كيف يضّن أبوهم بأخيهم األصغملا كان اإلخوة يع
ليوسف أن األمر ليس ميُسوراً وإمنا يف طريقه عقبات من منع أبيهم وأهنم سيحاولون إقناعه كما قال 

  .(2)﴾لَفاِعلُونَ قالُوا َسُنراِوُد َعْنُه أَباهُ َوإِنَّا ﴿ ، وهلذا قالوا:(1)صاحب يف ظالل القرآن

  (3).": "فاملراودة: إشعار بصعوبة ذلكرمحه اهلل ابن عاشور اإلمام قال

 قال األستاذ حسن حممد باجودة: 

"إذا هي تدل على اجملهود العظيم الذي كان على اإلخوة أن يبذلوه يف مفاحتة يعقوب يف هذا 
ىت جناحهم يف أخذ الشقيق ليوسف املوضوع أّواًل، مث اجملهود الذي عليهم أن يبذلوه بعد ذلك ح

 (4)معهم."

 يف تفسري هذه اآلية: قال األستاذ إصالحي رمحه اهلل

"وتضمن قوله هذا أننا إذا مل ننجح بإتيانه فال يكون التقصري منا، بل معىن هذا إذا مل يسمح له أبوه 
يه السالم كان قُرحة فهذا أمر  ليس بإمكاننا وحنن مقهورون ومعذورون أمام ذلك، وما ُفعل بيوسف عل

 (5)يف قلبه كما يظهر من هذه الفقرة"

 وقال األستاذ باجودة أيضاً: 

"إن ضمري الغايب الذي جرى على لسان اإلخوة )أباه( وقد كان باإلمكان أن يقولوا )سنراود عنه 
ل بينهم أبانا( ولكنهم مل يقولوا ذلك، مما يدل على أن اإلخوة ما زالوا يشعرون بأن هناك حاجزاً يفص
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 239، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن، إصالحي، انظر  (5)



90 

 

وبني أخيهم ألبيهم شقيق يوسف، وأن قلوهبم ما زالت جتُد على هذا األخ خاصة، وقد وجد احملّرك 
هلذه املوجدة، أليس حصوهلم على الطعام مستقباًل مبجيء الشقيق ليوسف معهم؟ ولو فرض أن 

ن السبب يف يعقوب عليه السالم لك يأذن هلم بأخذه؛ فما معىن هذا؟ معناه أن اجملاعة ختنقهم، وإ
رفض يعقوب عليه السالم معروف، فهم الذين عادوا يف املرة األوىل بغري يوسف، إذا فالذي ينّغض 

يوسف عليه السالم وشقيقه، وإن استعمال  –يف نظرهم ُهم  -عليهم رغد عيشهم يف حقيقة األمر 
ب الذي سبق أن ضمري املفرد الغايب وليس ضمري مجع املتكلم، جيعلنا نتذكر ضمري املفرد الغاي

إِْذ َقالُْوا ﴿من هذه اآلية:  ﴾لَُيوُسَف َوأَُخْوهُ﴿استعمله اإلخوة لنفس السبب فيما جاء على لساهنم 

ا َوَنْحُن ُعْصَبةع...  (2)ويالحظ أن عدد اإلخوة يف املناسبتني عشرة." (1)﴾لَُيْوُسَف َوأَُخْوهُ أََحبُّ إِلَى أَِبْيَنا ِمنَّ

 ضاً:وقال سبحانه وتعاىل أي

ا َرَجُعوا إِلَى أَبِيِهْم َقالُوا َيا ﴿ ا لَُه لََحاِفُظونَ  أََباَناَفلَمَّ ا اْلَكْيُل َفأَْرِسْل َمَعَنا أََخاَنا َنْكَتْل َوإِنَّ  (3)﴾ُمنَِع ِمنَّ

 قال األستاذ أمحد نوفل:

ي عندهم من "وانظر وتأمل أهنم بدأوا أباهم من حني عودهتم واخلرب ساخن، بدأوه بإخباره اخلرب الذ
 منع الكيل، ولقد أخربوا باخلرب قبل أن يفتحوا متاعهم من شدة اهتمامهم بإيصال اخلرب.

والحظ الصيغة اليت أخرجوا هبا الكالم؛ إن القرآن ببعض اإلشارات اللغوية حيلل نفسية الشخصيات 
يصور لك وقصصهم، وبشيء من التقدمي والتأخري وشيء من احلروف يستطيع وهو كالم اخلبري أن 

 العامل النفسي أدق تصوير، ويأتيك به منكشفاً أمت انكشاف، ظاهراً كل الظهور.

أقول الحظ الصيغة كيف جاءت باتًة قاطعة: منع منا الكيل، ومل يرجوا الكالم بصورة جواب الشرط 
يدل على  املتأخر مثالً: إن مل ترسل معنا أخانا فسيمنع منا الكيل بعد هذه املرة.. إن الكالم األخري

نفس هادية تنقل قضيتها يف حببوحة وسعة.. ولكن كالم القرآن يصور نفوسًا حرًة تتلظى بني نارين، 
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نار عدم القدرة على العودة إىل مصر إال بأخيهم، ونار نبش املاضي بطلب أخيهم من والدهم. 
 (1)أرأيت كيف نقل لك القرآن الكرمي العامل النفسي يف كلمات."

 الذنوب املاضية يف نفسيات اإلنسان وأقواله. على تأثري هذه اآليات تدل
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 اني: اتصال العين هو عالمة الثقةالثالمبحث 

 عليه السالم:يوسف  قال اهلل تعاىل يف نفسية )سيكولوجية( إخوة

 (1)﴾َقالُْوا َوأَْقَبلُْوا َعلَْيِهْم َماَذا ُتْفقُِدْونَ ﴿

موا ولكن مل يكن قوهلم حال إدبارهم بقصد  ﴾َماَذا ُتْفقُِدْونَ ﴿بالسرقة فقالوا:  وإمنا قالوا ذلك حينما اهته
من الشيء العظيم الذي تنسب  ﴾َماَذا ُتْفِقُدْونَ ﴿أي على املؤذن وأصحابه  ﴾أَْقَبلُْوا َعلَْيِهم﴿الفرار بل قد 

أشار األستاذ أمحد عز  على إبطاهلم لالهتام من أساسه كما ﴾ُتْفِقُدْونَ ﴿سرقته إىل أمثالنا؟ ويدل لفظ 
  (2)الدين.

وهذا فعل يدل على ثقتهم، قال األستاذ أمحد نوفل أن رد اإلخوة والثقة متأل نفوسهم ولذلك تكلموا 
 ﴾َوأَْقَبلُْوا َعلَْيِهم﴿والواو يف  ﴾َماَذا ُتْفِقُدْونَ ﴿مبلء الفم والريتني ومقبلني بكليتهم على املؤذن وأصحابه: 

 وهم مقبلون عليهم ماذا تفقدون حىت تتهمونا بالسرقة؟واو احلال أي قالوا 

كما  الليل إلخفاء كذهبم يف أباهم، وجاءوا اإلخوة خدعوا عكس ما يف بداية هذه السورة حني وعلى
 قال تعاىل: 

  (3)﴾َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء َيْبُكْونَ ﴿

 قال الشيخ الشعراوي رمحه اهلل:

آن أداء دقيقاً معرباً عن االنفعاالت اليت توجد يف النفس اإلنسانية، فها وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القر "
هم إخوة خدعوا أباهم ومكروا بأخيهم، وأخذوه وألقْوه يف اجُلبِّ مع أهنم يعلمون أن أباه حيبه، وكان 

 ضنيناً أن يأمتنهم عليه، فكيف يواجهون هذا األب؟

                                                 
 71سورة يوسف، اآلية   (1)
 395ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين، انظر  (2)
 16سورة يوسف، اآلية   (3)
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ن تثبته؛ فقالوا: نؤخر اللقاء ألبينا إىل العشاء: هذا هو االنفعال النفسي الذي ال تستطيع فطرة أ
والعشاء حم  له الظلمة، وهو سرت لالنفعاالت اليت توجد على الوجوه من االضطراب؛ ومن مناقضة  

 كذب ألسنتهم؛ ألهنم لن يربوا األب بالواقع الذي حدث؛ بل حبديث خُمْتلق.

الكاذبة أمام أبيهم؛ فقالوا: الليل  وقد ختدعهم حركاهتم، ويفضحهم تلجلجهم، وتنكشف سيماهم
 (1)"أْخف ى للوجه من النهار، وأسرت  للفضايح؛ وحني ندخل على أبينا ِعش اًء؛ فلن تكشفنا انفعاالتنا.

 

 

 

  

                                                 
 6882، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي، الشعراوي، انظر  (1)
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 لمبحث الثالث: السيطرة على الغضبا

: ملا أهتم إخوة يوسف عليه السالم إياه بالسرقة، فأسرها يوسف عليه السالم كما قال اهلل تعاىل
ها ُيوُسُف فِي َنْفِسِه َولَْم ُيْبِدها لَُهمْ ...﴿  (1)﴾...َفأََسرَّ

 قال الدكتور وهبة الزحيلي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية:

 (2)"."مل يقابلهم يوسف عليه السالم باإلساءة والتصريح عما يف نفسه، وإمنا أسّر يف نفسه مقالتهم

ء أي الغضب وهو السكوت: سكت يوسف عليه وهذه اآلية تدل على العالج للتخلص من الدا
 :ملسو هيلع هللا ىلصالسالم ومل يبدها هلم، كما قال النيب 

 رواه اإلمام أمحد  (3)"إذا غضب أحدكم فليسكت"

 ؛الغضب نزغة من نزغات الشيطان، يقع بسببه من السيئات واملصايب ماال يعلمه إال اهللفنعرف أن 
يكون فيه فيها كفر والعياذ باهلل أو لعن أو سب  إن الغضبان يرج عن طوره وشعوره غالبًا فيتلفظ قد

 وشتم، جيلب له عدواة اآلخرين؛ فالنتيجة: السكوت هو احلل لتاليف كل ذلك.

 (4)﴾...إَِذا َخاَطَبُهُم َجاِهلُْوَن َقالُْوا َسالًَما﴿ قال اهلل تعاىل يف سورة الفرقان عن السيطرة على الغضب:

  (5)م الرازي رمحه اهلل.معىن سالماً هنا السكوت عند اإلما

وا ِكَراًما...﴿وقال سبحانه وتعاىل أيًضا:  وا بِاللَّْغِو َمرُّ ألن يوسف عليه السالم كان ممن إذا  (6)﴾َوإَِذا َمرُّ
 مروا باللغو مروا كراماً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالو سالماً.

                                                 
 77سورة يوسف، اآلية   (1)
 52، ص 7ج  د.ط، تفسير المنير،وهبة الزحيلي، انظر   (2)
 حسن لغريه عند أمحد. احلديث ،2136، رقم 39، ص 4ج ، 1ط، مسندهيف  أخرجه أمحد  (3)
 63سورة يوسف، اآلية   (4)
 471، ص 8ج  ،4طمفاتيح الغيب،  انظر الرازي،  (5)
 72سورة يوسف، اآلية   (6)
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 احتيال يوسف عليه السالم دروس النفسية فيالمبحث الرابع: ال

 هلل تعاىل: قال ا

كُ ﴿ ُتَها اْلِعيُر إِنَّ نع أَيَّ َن ُمَؤذِّ َقاَيَة ِفي َرْحِل أَِخيِه ُثمَّ أَذَّ ا َجهََّزُهْم بَِجَهاِزِهْم َجَعَل السِّ  (1)﴾ْم لََساِرقُونَ َفلَمَّ

 استنبط األستاذ عليش يف حبثه نقطة مهمة من هذا االحتيال يف علم النفس فقال:

صواع يف رحل بنيامني قد أصاب اإلخوة بصدمة نفسية شديدة، جعلتهم "مما ال شك فيه أن وجود ال
أمام العزيز وقومه، وأمام من يشاركوهنم يف القافلة، ولقد وضعهم يوسف عليه  سالرؤو  ينكسون

السالم هبذا الكيد الذي علمه اهلل تعاىل إياه أمام هذه احملنة القاسية، جزاًء هلم من جنس فعلهم، إهنم 
أباهم عهدًا حبفظ يوسف، مث هم نقضوا ذلك العهد بأيديهم ع مًدا، فضيعوا يوسف  من قبل أعطوا

عن سبق عمد وإصرار، وهم أوالء اآلن يضّيعون أخاهم الذي ايتمُنوا على حفظه، ولكن عن غري 
إرادة منهم، إهنم اآلن أبرياء من هتمة التضييع ألخيهم، ولكنهم وهم أبرياء يؤخذون جبرمية سابقة 

وا من العقاب عليها، وهكذا تسّوي العدالة حساهبا مع الناس، فإذا أفـْل ت  من يديها مت هم يف افـْل تُ 
جرمية ما، ومل يـُْقتض منه هبا، ألبسْته العدالة ثوب االهتام يف أمر هو بريء منه، ليـ ْلقى جزاء اجلرمية 

يًا وشديدًا عليهم ويكفي اليت ارتكيها من قبل ومل يلق اجلزاء عليها لقد كان هذا الكيد درسًا قاس
 للتدليل على ذلك أن أخاهم األكرب رف ض أن يربح أرض مصر دون أخيه بنيامني بعد ذلك:

ْطتُ ﴿ ِ َوِمْن َقْبُل َما َفرَّ َح ْم ِفي ُيوُسَف َفلَْن أَْبرَ َقاَل َكِبيُرُهْم أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ أََباُكْم َقْد أََخَذ َعلَْيُكْم َمْوثًِقا ِمَن ّللاَّ

ُ لِي َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِمين  (2)﴾اْْلَْرَض َحتَّى َيأَْذَن لِي أَبِي أَْو َيْحُكَم ّللاَّ

على يد أخيهم املصطفى يوسف عليه السالم حىت  واحًدا تلو اآلخروهكذا يتلّقى اإلخوة دروسًا 
 (3)انه."هتّذبوا نفوسهم وتصفوا قلوهبم، تذهب الغشاوة عن أبصارهم، ولكل درس زمانه ومك

                                                 
 70سورة يوسف، اآلية   (1)
 80، اآلية السورة السابقة  (2)
القصص القرآني منطوقه  عبد الكرمي اخلطيب، ، ونقله1273، ص 2ج  د.ط، موسوعة سورة يوسف،عليش متويل، انظر   (3)

 467ص  د.ط، ومفهومه،
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 مة الحق قوية وكلمة الباطل ضعيفةالمبحث الخامس: كل

 قال اهلل تعاىل على لسان إخوة يوسف عليه السالم:

ا لِْلَغْيِب َحاِفِظيَن )َقالُْوا ﴿ ا ( َواْسأَِل اْلَقْرَيَة الَّتِ 81َيا أََباَنا إِنَّ اْبَنَك َسَرَق َوَما َشِهْدَنا إاِلَّ ِبَما َعلِْمَنا َوَما ُكنَّ ي ُكنَّ

ا لََصاِدقُونَ   (1)﴾ِفيَها َواْلِعيَر الَِّتي أَْقَبْلَنا ِفيَها َوإِنَّ

 كتب األستاذ عبد الكرمي اخلطيب:

"انظر إىل موقفهم هنا وقد جاءوا بالصدق كله، وإىل موقفهم من قبل مع يوسف عليه السالم وقد 
 جاءوا إىل أبيهم بالكذب كله.

غا يف أفواههم، وقوة على ألسنتهم، فيقيمون عليها األدلة البعيدة إهنم هنا جيدون لكلمة احلق مستسا
ا ﴿يف مصر والقريبة يف كنعان مث ال يكتفون هبذا، بل جيزمون بصدقهم، ويؤكدونه بقوهلم:  إِنَّ

 ﴾لََصاِدقُْونَ 

أما هناك يف موقفهم مع يوسف عليه السالم فإهنم قد محلوا شاهد الزور بني أيديهم قميصًا ملطخا 
كذب، ودموعاً متلصصة تتخذ من الليل ستاراً هلا، مث كلمات مستخذية، متشي على استحياء يف   بدم

ُب َوَما أَْنَت بِمُ ﴿رعشة واضطراب  َْ ا َذَهْبَنا َنْسَتبُِق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفأََكلَُه الذِّ ْؤِمٍن لََنا َقالُوا َيا أََباَنا إِنَّ

ون على ما يقولون بأنه ال يقع موقع التصديق مإهنم هناك، يتهمون أنفسهم وحيك (2)﴾ِقينَولَْو ُكنَّا َصادِ 
َوَما اَْنَت ِبُمْوِمٍن َولَْو ُكنَّا ...﴿وقوهلم هناك  ﴾َوإِنَّا لََصاِدقُْونَ ﴿من أبيهم، فما أبعد املدى بني قوهلم هنا 

 (3)إنه بُعد ما بني احلق والباطل، والصدق والكذب" ﴾َصاِدِقْينَ 

 

                                                 
 82-81سورة يوسف، اآلية   (1)
 17سورة يوسف، اآلية   (2)
 475ص  د.ط، القصص القرآني منطوقه ومفهومه، عبد الكرمي اخلطيب، انظر  (3)
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 ة في رد يوسف عليه السالم إلخوتهالفوائد النفسي المبحث السادس:
ا إًِذا لََظالُِمونَ ﴿ ِ أَْن َنأُْخَذ إاِلَّ َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَدهُ إِنَّ  :(1)﴾َقاَل َمَعاَذ ّللاَّ

م؟ جاهببنيامني، فكأنه قيل: فبماذا أ ملا استعطف اإلخوة يوسف عليه السالم ليأخذ أحدهم مكان
 قيل: 

ا إًِذا لََظالُِمونَ ﴿ ِ أَْن َنأُْخَذ إاِلَّ َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَدهُ إِنَّ  (2)."﴾َقاَل َمَعاَذ ّللاَّ

ا إَِذا لََظالُِمْونَ ﴿أجاب يوسف عليه السالم لإلخوة:   ﴾إِنَّ

ة يف املوقف، وعرفوا يعين أنه يريد أن يقول هلم: وما نريد أن نكون ظاملني، وكانت هي الكلمة األخري 
 (3)أال جدوى بعدها يف الرجاء كما قال السيد قطب.

وكان هذا الرد الشديد درساً نفسياً عميقاً لإلخوة يضاف إىل الدروس السابقة، فكيف باإلخوة الذين 
أعلنوا عن حكم شريعتهم يف القضية حياولون عند التطبيق الّتنّصل منها، وإبداهلا بشيء ال يقره شرع 

 قانون. وال

 قال صاحب املؤمتر: 

"واملالحظ أن خيبتهم وخذالهنم كان من جهتني ال من جهة واحدة، )األوىل( جهة الرفض ملا طلبوا، 
)الثانية( حماولتهم اخلروج على شريعتهم صراحة، ومعلوم أن أصحاب اإلميان احلق ال يرتاجعون أبداً 

 (4)لوالدين واألقربني."عن تطبيق الشريعة وإحقاق احلق ولو على أنفسهم أو ا

 قال األستاذ حسن حممد باجودة: 

                                                 
 79سورة يوسف، اآلية   (1)
 82، ص 4ج  ،3ط نظم الدرر،البقاعي،  انظر  (2)
 2022، ص 4ج  ،17ط الل القرآن،في ظ سيد قطب، انظر  (3)
 1308، ص 2ج  د.ط، موسوعة سورة يوسف،عليش متويل، انظر   (4)
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"وكأن يوسف عليه السالم يقول هلم: لقد تورطتم وأنتم الذين تّدعون أنكم صاحلون متدينون يف 
تناقض عجيب، فحينما كان السؤال عن حّد السارق جمّردًا عن معرفة الشخص الذي سُيطبق عليه 

تعبري واضحة قوية، وحينما تبنّي أن ذلك الشخص واحد منكم، احلكم، أعلنتم احلكم يف صورة من ال
حمّلة، فهل هذا هو  ءإذا بكم تطلبون مين اإلحسان إليكم بأن أعفو عن السارق وأعاقب الربي

 (1)اإلحسان؟ أم أنه الظلم عني الظلم باعرتافكم أنفسكم."

 قال األستاذ عبد العزيز كامل: 

عليهم األرض مبا رُحب ْت، وعّمتهم اخليبة واحلسرة، فال هم "وهكذا بلغ هبم اليأس حّده، وضاقت 
احتفظوا بكرامتهم أمام العزيز، وال هم عادوا بشيء، وال ننسى أهنم اآلن أصبحوا أمام جهة أشد 
وطأة عليهم من كل ما سبق، وهي جهة يعقوب عليه السالم الذي يرهبون مواجهته، خاصة وهم 

يف حقه وحق أخيهم يوسف، لقد كان هذا الدرس القاسي من أصحاب سابقة ال تغتفر، ارتكبوها 
يوسف لإلخوة، الزما وضروريا، ليواصل هتذيبهم وتقليم أظافر شوكتهم حىت يضعوا ألمره، وإن هذا 

، متاعهم عنده، وبني إخوته وهم أقرب الناس إليه، يوضح صورة دقيقة الدقيق بني من وجدواالتمييز 
 (2)، وكما كانت درساً لإلخوة خاصة، كذلك درس للناس عامة."وكرمية، من صور العدل واحلق

 

 

 

 

 

 
                                                 

 361ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف،حممد حسن باجودة، انظر   (1)
 160ص  د.ط، دروس من سورة يوسف،عبد العزيز كامل، انظر   (2)
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 الجديد يقوي الحزن القديم الحزن :السابعالمبحث 

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل: 

"ملا مسع يعقوب عليه السالم ذلك الكالم يف اسرتقاق بنيامني، مل ُيصدقهم فيما ذكروا كما يف واقعة 
 يوسف عليه السالم فقال:

لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمراً َفَصْبرع َجِميلع ق﴿  (1)﴾...اَل َبْل َسوَّ

 فذكر هذا الكالم بعينه يف هذه الواقعة، وأيضاً قال يعقوب عليه السالم:

ْت َعْيَناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيمع ﴿  (2)﴾َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َيا أََسَفى َعلَى ُيوُسَف َواْبَيضَّ

 ذكر يوسف عليه السالم يف مقام ذكر بنيامني؟  ملاذا

أجاب اإلمام الرازي يف تفسريه ألن هذه نفسيات املصايب أن احلزن اجلديد يقوي احلزن القدمي إذا  
إن بنيامني ويوسف عليه السالم كانا من أم واحدة وكانت املشاهبة بينهما يف  كانا مشاهبة بينهما.

عليه السالم يتسلى برؤيته عن رؤية يوسف عليه السالم، فلما الصورة والصفة أكمل، فكان يعقوب 
 (3)وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم األمل الواحد."

 وقال األستاذ الفضيل الشرباوي يف "مؤمتر تفسري سورة يوسف":

"فإذا طال صربه عليها وطال أمدها تصاغرت حىت رمبا تكاد تزول، ولكن مىت جتدد له مصيبة أخرى، 
 (4)دد ذكرى املصيبة األوىل، وهكذا كان حال يعقوب عليه السالم يف هذه اآلية"جت

 وهذه كلها تدل على أن احلزن اجلديد يقوي احلزن القدمي.

                                                 
 18سورة يوسف، اآلية   (1)
 84اآلية  ،السورة السابقة  (2)
 496، ص 6ج ، 4طمفاتيح الغيب، انظر الرازي،   (3)
 1088، ص 2ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف،عبد اهلل علمي، انظر   (4)
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 الحالة النفسية وتأثيرها على الجسم: المبحث الثامن

 قال اهلل تعاىل يف حال يعقوب عليه السالم:

ْت َعْيناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيمع َوَتَولَّى َعْنُهْم َوقاَل َيا أََسفى عَ ﴿  (1)﴾لى ُيوُسَف َواْبَيضَّ

 هذه اآلية تتكلم عن غم يعقوب عليه السالم وحزنه أنه بلغ غايتة. 

ْت َعْيناهُ ِمَن اْلُحْزنِ ﴿ اللغة في اآلية: أي: بسببه، واحلقيقة هو السبب البكاء سبب  ﴾َواْبَيضَّ
كثرت حمقت سواد العني وقلبته إىل بياض كدر، فأقيم سبب السبب   وابيضاض عينيه، فإن الع رْبة إذا

 .(2)كما أشار األلوسي رمحه اهلل مقامه لظهوره واالبيضاض كناية عن العمي

  ﴾َفاْرَتده َبِصْيراً ﴿فالظاهر أنه صار عمياً لقوله: 

 قال صاحب البحر احمليط: 

 . (3)"فقابل البصري باألعمى"

 : رمحه اهلل وقال مقاتل

(4)لك يبصر شيئا ست سنني.""
 

 

 

 

                                                 
 84سورة يوسف، اآلية   (1)
 39، ص 7ج  ،1ط روح المعاني، األلوسي، انظر  (2)
 333، ص 5ج  د.ط، ،المحيط البحرأبو حيان، انظر   (3)
 248، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكالم القرآن،  رطيب،انظر الق  (4)
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 قال صاحب املؤمتر: 

"يعين ابيضاض عيين يعقوب ال يعين العمى، بل ضعف رؤية وإدراك األشياء، إذ العمى ال جيوز على 
 . (1)أنبياء اهلل ألنه منفر"

  قال اإلمام األلوسي رمحه اهلل:

نيه غشاوة بيضتهما وكان عليه ليس كناية عن ذلك واملراد من اآلية أنه عليه السالم صارت يف عي"
 (2)."السالم يدرك إدراكا ضعيفا

تدور على املنع من اإلظهار، وكتب الدكتور حسن حممد باجودة يف كتاب "الوحدة  ﴾َفُهَو َكِظْيمٍ ﴿
 املوضوعية يف سورة يوسف":

ه يف نفسه هي صيغة مبالغة، تدل على أنه عليه السالم مل يشك إىل خملوق وإمنا يكتم حزن ﴾َكِظْيمٍ ﴿"
 (3)ويبقى مهّه يف صدره".

 قال الدكتور أمحد نوفل: 

"وإذا كانت مشاعر احلزن أو غريه أقوى من حتمل احلواس فقد تعطل وظيفة بعض هذه احلواس، 
وأحيانًا يشتد احلزن إىل درجة يتجفف معها الدموع فيتوحل احلزن إىل احرتاق داخلي قد يؤذي 

 اإلنسان عضوياً وقد يفقد بصره.

لتوازن العاطفي مطلوب، وال يستهلك اإلنسان يف هوى شيء وال يف بغض شيء، املهم أن عيين ا
يعقوب عليه السالم ابيضت من شدة احلزن، وجف دمعه فهو مكظوم، ميلؤه احلزن فيأكل من 

 (4)أعصابه وكبده."

                                                 
 1081، ص 2ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل علمي، انظر  (1)
 39، ص 7ج  ،1ط روح المعاني، األلوسي،انظر   (2)
 305-304ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، حممد حسن باجودة، انظر  (3)
 517ص  ،1ط دراسة تحليلية، -سف سورة يو أمحد نوفل، انظر   (4)
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 نفس الشيء يف سورة الكهف: ملسو هيلع هللا ىلصكما قال اهلل تعاىل عن النيب حممد 

 (1)﴾عع َنْفَسَك َعلَى آَثاِرِهْم إِْن لَْم ُيْؤِمُنْوا ِبَهَذا اْلَحدْيِث أََسفاً َفلََعلََك َباخِ ﴿

 The detection & Treatment of depression in the physically ill" قال الدكتور غولدبرغ يف الكتاب

world.": 

وسالمة  حالة اإلنسان النفسية بشكل مباشر على صحة اإلنسان ومدى نشاطه تؤثر"فثبت أن 
أعضايه، ويف حال كان هنالك مشاكل نفسية سيؤدي هذا إىل إصابة اإلنسان باألمراض النفسية 

  (2)".واجلسدية املختلفة

، كما قال أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال:  بتفريج اهلمالدعاء  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  هلذا السبب، كان يدعو 
 كثريا يقول:   ملسو هيلع هللا ىلصكنت أمسع النيب 

هّم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة "اللهم إني أعوذبك من ال
 .(3)الرجال"

 

 

 

 

 
                                                 

 6سورة الكهف، اآلية   (1)
(2) Goldberg D. The detection and treatment of depression in the physically ill. World Psychiatry, Vol. 9, pp. 16-

20, Blackwell Publishing Ltd, February 2010. 
 6363، رقم 78، ص 8باب التعوذ من غلبة الرجال، ج  ، كتاب الدعوات،صحيحه أخرجه البخاري يف  (3)
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 يوسف الباب الرابع: التربية االجتماعية في سورة

 
 يوسف الفصل األول: اإلحسان في سورة 

  يوسف في سورةالفصل الثاني: التوكل على اهلل 

  يوسف سورةالفصل الثالث: الصبر في 

 يوسف في سورةوبة والدعاء الفصل الرابع: الت 

  يوسف في سورةالفصل الخامس: التواضع 

  يوسف في سورةالفصل السادس: العفو 

 يوسف في سورة الحسنة الفصل السابع: األخالق 
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 يوسف الفصل األول: اإلحسان في سورة

 

  ًالمبحث األول: مفهوم االحسان لغًة واصطالحا 

  سفالمبحث الثاني: اإلحسان في سورة يو 

 المبحث الثالث: إحسان يوسف عليه السالم في السجن 

  :لإلحسانالتقوى والصبر شرطان مهمان المبحث الرابع 

 المبحث الخامس: إن اهلل ال يضيع أجر المحسنين 

 المبحث السادس: جزاء اإلحسان في الدنيا 
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 ل: مفهوم االحسان لغًة واصطالحاً المبحث األو 

 ه اهلل: قال اإلمام الراغب رمح لغًة:

 "االحسان يقال على قسمني:

 اإلنعام على الغري، يقال: أحسن إىل فالن . أ
 (1)إحسان يف ِفْعِله".  . ب

 قد بنّي معىن كلمة اإلحسان يف حديث جربيل عليه السالم: ملسو هيلع هللا ىلصحنن نعرف أن النيب  

   (2)"، فإنه يراكأن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه"

ون الصلة باهلل تعاىل يف كل أحواهلم ويف مجيع حركاهتم وسكناهتم، يعين احملسنون هم الذين حيسن
صافية قلوهبم جلّية ذواهتم، طاهرة أرواحهم، مل تُشبها لعاعة الدنيا وال طينة األرض كما أشار األستاذ 

 (3)عليش.

 

 

 

 

  

                                                 
 119ص  د.ط،مادة: ح س ن،  ،المفرداتالراغب األصفهاين،  انظر  (1)
 50، رقم 19، ص 1عن اإلميان، ج  ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل النيب صحيحهأخرجه البخاري يف   (2)
 521ص ، 1ج  د.ط، موسوعة سورة يوسف،عليش متويل، انظر   (3)
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 المبحث الثاني: اإلحسان في سورة يوسف

 إلحسان: وصف اهلل سبحانه وتعاىل يوسف عليه السالم بصفة ا

هُ آَتْيَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ ﴿ ا َبلََغ أَُشدَّ عليه الصالة  مث وصف الفتيان يوسف ،(1)﴾َولَمَّ
 يف السجن:  والسالم باإلحسان

ْجَن َفَتَياِن َقاَل أََحُدُهَما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا َوقَ ﴿ اَل اآْلَخُر إِنِّي أََراِني أَْحِمُل َفْوَق َرْأِسي َوَدَخَل َمَعُه السِّ

ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسنِينَ  َنا بَِتأِْويلِِه إِنَّ َْ ْيُر ِمْنُه َنبِّ
بعد ان ُجعل يوسف عليه السالم على ، (2)﴾ُخْبًزا َتأُْكُل الطَّ

 خزاين األرض، فوصفه اهلل تعاىل باإلحسان: 

ا لُِيوُسفَ ﴿ نَّ أُ ِمْنَها َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَشاُء َواَل ُنِضيُع أَْجَر  َوَكَذلَِك َمكَّ فِي اْْلَْرِض َيَتَبوَّ

 قال اهلل تعاىل على لسان إخوة يوسف: ، (3)﴾اْلُمْحِسِنينَ 

َها اْلَعِزيُز إِنَّ لَُه أًَبا َشْيًخا َكِبيًرا َفُخْذ أََحَدَنا َمَكاَنهُ ﴿ ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنينَ  َقالُوا َيا أَيُّ فقال اهلل تعاىل ، (4)﴾إِنَّ
 على لسان يوسف عليه السالم مرة أخرى: 

ُه َمْن َيتَِّق َوَيصْ ﴿ ُ َعلَْيَنا إِنَّ َ اَل ُيِضيُع َقالُوا أَإِنََّك َْلَْنَت ُيوُسُف َقاَل أََنا ُيوُسُف َوَهَذا أَِخي َقْد َمنَّ ّللاَّ ِبْر َفإِنَّ ّللاَّ

 ، وقال يوسف يف إحسان اهلل تعاىل عليه: (5)﴾َر اْلُمْحِسنِينَ أَجْ 

ًدا َوَقاَل َيا أََبِت َهَذا َتأِْويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجعَ ﴿ وا لَُه ُسجَّ لََها َربِّي َحقهًا َوَقْد َوَرَفَع أََبَوْيِه َعلَى اْلَعْرِش َوَخرُّ

جْ  ْيَطاُن َبْينِي َوَبْيَن إِْخَوِتي إِنَّ َربِّي أَْحَسَن بِي إِْذ أَْخَرَجِني ِمَن السِّ ِن َوَجاَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد أَْن َنَزَغ الشَّ

ُه ُهَو اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ   (6)﴾لَِطيفع لَِما َيَشاُء إِنَّ

 قال األستاذ عبد العزيز كامل:
                                                 

 22سورة يوسف، اآلية   (1)
 36، اآلية السورة السابقة  (2)
 56، اآلية السورة السابقة  (3)
 78، اآلية السورة السابقة  (4)
 90، اآلية السورة السابقة  (5)
 100، اآلية السورة السابقة  (6)



107 

 

صفه ربه وكما شهد له كل من "أرأيت كل من حول يوسف شهد له باإلحسان، وكان دايما كما و 
 (1)إىل اإلحسان سبيالً." عحوله من احملسنني، أحسن به ربه، وأحسن هو ما ستطا 

 قال الشيخ عبد الغين اجلريودي يف مؤمتر: 

" كان يوسف عليه السالم أحسن طريقته مع اهلل ومع والديه، وأحسن اخلدمة يف بيت سيده، بكل 
ته حبفظ وعرضهما وشرفهما، وأحسن للفتيني بوعظهما أمانة وإخالص، وأحسن للعزيز وامرأ

وإرشادمها وتأويل رؤيامها، وأحسن للمصريني بالعطف عليهم، وتنظيم وثروهتم، وترتيب مثرات نيلهم، 
وأحسن ألخوته يوم وفدوا عليه ألول مرة، وباجلملة فالفتيان اللذان كانا معه يف السجن، مها أعرف 

ا َنَراَك ِمَن ﴿وبينهم متاس، هم أعرف بوجوه إحسانه، حينما قالوا له:  منا بالتفاصيل والروابط بينه إِنَّ

بل  (3)﴾َفإَِن ّللاَ اَل ُيِضْيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنْينَ ﴿وهو نفسه أعرف بوجوه إحسانه حينما قال:  (2)﴾اْلُمْحِسِنْينَ 
َولََما َبلََغ ﴿ تقريظه: اهلل تعاىل هو أعلم من اجلميع مبقاصد إحسان يوسف عليه السالم وقد قال يف

ِعْلَماً، َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنِْينَ  َدهُ آَتْيَنا ُحْكَماً وَّ َشاُء، َواَل ُنِضْيُع ...﴿مث قال: ، (4)﴾أَشُّ َنِصْيُب ِبَرْحَمتَِنا َمْن نَّ

 (5)."﴾أَْجَر اْلُمْحِسنِْينَ 

ان جيري يف حياة يوسف عليه هذه اآليات تدل على االحسان باهلل على كل حال، فكأن اإلحس
السالم وبكل مراحلها ويف كل املصايب، يشهد له بذلك اهلل سبحانه وتعاىل، ويشهد له أيضاً 

 صاحيب السجن ويشهد له أيضاً إخوته ويشهد نفسه عليه السالم.

 ،ويرضي بقضايه ،اهلل تعاىل، وعليه أن يتأدب معه إحسانوز للمسلم أن يستثين شيًئا من فال جي
 حمده على كل حال؛ فلهذا السبب كان رسول اهلل صلى عليه وسلم يقول: في

                                                 
 106-105ص  د.ط، دروس من سورة يوسف،عبد العزيز كامل، انظر   (1)
 36ف، اآلية سورة يوس  (2)
 56سورة يوسف، اآلية   (3)
 22سورة يوسف، اآلية   (4)
 1146-1145، ص 2ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف،عبد اهلل العلمي، انظر  (5)



108 

 

 رواه الترمذي (1)""الحمد هلل على كل حال
 ، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصهكذا علمنا النيب 

عجبا ألمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، "
 رواه مسلم (2)"له فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
يف  ، صححه األلباين3599، رقم 470، ص 5، كتاب الدعوات، باب العفو والعافية، ج سننهيف  أخرجه الرتمذي  (1)

 ( 1/531) ""سلسلة األحاديث الصحيحة
 2999، رقم 2295، ص 4، كتاب الزهد والرقايق، باب املؤمن أمره كله خري، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (2)
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 إحسان يوسف عليه السالم في السجنالمبحث الثالث: 

 قال اهلل تعاىل:

ْجَن َفَتَياِن َقاَل أََحُدُهَما إِنِّي أََراِني أَْعِصُر َخْمًرا َوَقاَل اآْلَخُر إِنِّي أََراِني أَْحِملُ ﴿  َفْوَق َرْأِسي َدَخَل َمَعُه السِّ

ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِنينَ ُخْبًزا َتأُْكُل الطَّ  َنا بَِتأِْويلِِه إِنَّ َْ  (1)﴾ْيُر ِمْنُه َنبِّ

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل: 

"يف هذه اآلية بيان قول الفتيان عن يوسف عليه السالم يف السجن يعين إنا نراك تؤثر اإلحسان وتأيت 
 (2)هم"نيمرضاهم، ويؤنس حز ن إنه كان يعود مبكارم األخالق ومجيع األفعال احلميدة وممك

قال السدي رمحه اهلل: "كان يوسف عليه السالم قد اشتهر يف السجن باجلود واألمانة وصدق 
احلديث وحسن الس مت وكثرة العبادة، صلوات اهلل وسالمه عليه، ومعرفة التعبري واإلحسان إىل أهل 

  (3)السجن وعيادة مرضاهم"

قال: هم، وجيتهد لربه، و نيه أنه كان يداوي مريضهم ويعزى حز حسانوقال قتادة رمحه اهلل: "بلغنا أن إ
د فيه قومًا قد انقطع رجاؤهم، واشتد  بالؤهم، فطال حزهنم، فجعل ملا انتهى يوسف إىل السجن وج

يقول: أبشروا واصربوا تؤجروا، إن هلذا أجراً، إن هلذا ثوابا، فقالوا: يا فيت بارك اهلل فيك، ما أحسن 
ب أنا كنا يف غري هذا منذ ُحِبْسن ا، ملا ختربنا قك، لقد بورك لنا يف جوارك، ما حنن خلوجهك، وأحس

 (4)من األجر والكفارة والطهارة."

 النفوس وأصحاب واجملرمني الكفار بني يعيشإذا كان  سلمامل أن على تدل يف هذه اآلية "نرى" كلمة
ن يوسف عليه السالم حيث يشهد له كما كا  ومعاملته أخالقه يشاهدون الكفار نفإ املنحرفة،

 أصاحبه من السجناء الكفار قالوا: إنّا نراك من احملسنني.
                                                 

 36سورة يوسف، اآلية   (1)
 6ج  454ص  ،4طمفاتيح الغيب، ، انظر الرازي  (2)
   387 ، ص4ج  ،2ط ،تفسير القرآن العظيمابن كثري، انظر   (3)
 99، ص 16ج  ،1ط )تفسير الطبري(، ان في تأويل القرآنجامع البي الطربي،  (4)



110 

 

 قال الشيخ الشعراوي رمحه اهلل يف تفسريه:

"لذلك من املهم بالنسبة لنا أن منثل اإلسالم مع الروح واإلحسان كما يرى أصحاب السجن يف 
وهذه اآلية تدل  ف كواحد من احملسنني،يوسف بعد أن معايشة يومية له تكشف هلما سلوك يوس

فكل نفس تعرف السوء، وكل نفس تعرف اإلحسان يف  على أن اإلحسان أمر معلوم لكل البشر،
األخالق واملعامالت حىت أصحاب النفوس املنحرفة يف السجن والكفار، فال أحد ميكن أن حيكم 

 (1)من يصدر هذا احلكم كما." على آخر أنه حمسن إال إذا وافق عمله مقاييس اإلحسان يف ذهن

فالنتيجة: حنن نعرف "األفعال أبلغ من األقوال" فنرى أن اإلحسان وحسن اخللق هو طريقة فعالة 
للدعوة اإلسالمية أكثر من اخلطابات كما دل تناسب اآليات أن هذا اإلحسان فتح أبواب الدعوة 

 والتبليغ هلما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 11ج  6947-6946ص  د.ط،، تفسير الشعراوي الشعراوي، انظر  (1)
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 ر المحسنيناهلل  أج المبحث الرابع: ال يضيع

 قال األستاذ أمحد عّز الدين: 

كان إخوة يوسف عليه السالم يتفاخرون يف املاضي البعيد بأهنم عصبة أولوا قوة وأولوا بأس شديد، "
ليهم يف ه بنيامني عاهم يعقوب يوسف وأخو حلكيمة العادلة أن يرجح أبوإنه ال يصح يف التصرفات ا

ليعقوبية وعمادها املتحملني ألعبايها وأثقاهلا، أما هذان عصب األسرة ا ماحلب، فهم عشرة أفراد، ه
الصغريان، يوسف وأخيه فإهنما ال يقومان بشيء من هذا؛ بل مها كلٌّ على األسرة، ومها يف حاجة إىل 

 (1)."من يرعى شئوهنما ويعين هبما وحيميهما، فكيف يكونان بعد ذلك أحب إىل أبيهم منهم

 : قال األستاذ حسن حممود باجودة

لقد نظروا إىل املسألة نظرة عقلّية حمضة، إهنم جيعلون يوسف وأخاه يف ِكّفه، وهم مجيعا يف ِكفة "
أخرى، ومن زاوية هذه النظرة العقلية، هم يستحّقون ما ال يستحق يوسف وأخوه، إن يوسف وأخاه 

، فكيف إذا كان ثنان ما ينال العشرةالينال االن مها اثنان، وهم عشرة! فالعدل يف نظرهم يقضي بأ
 (2)"نصيب اإلثنني أكثر من نصيب العشرة.

ه مهماًل كالشيء لقو أو  هليه السالم حيث حقدوا عليه وحسدو مث كانت املؤامرة على يوسف ع
املستغين عنه يف اجلب، وظنوا أهنم من بعده سيخل هلم وجه أبيهم، ولكن مل حيدث ذلك بل أعرض 

أسفه الشديد على يوسف، فأصبح مشغواًل حبب بنيامني  عنهم ورماهم رمية حامية شديدة، بإظهار
احلاضر، وبذكرى يوسف الغايب، ومل تصلح هلم أمور حياهتم، بل على العكس صاروا كاملكروهني 

هلم من بني  مصر للحصول على القوت الضروريمن أبيهم إىل أن ضيق عليهم واضطروا للذهاب إىل 
فون بني يديه يف ضعف وذلة وانكسار، حىت بلغ هبم األمر يدي أخيهم الطريد املشّرد وهاهم اآلن يق

ِقينَ ...﴿ :أن يقولوا له َ َيْجِزي اْلُمَتَصدِّ ْق َعلَْيَنا إِنَّ ّللاَّ  (3)﴾َوَتَصدَّ

                                                 
 46ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين، انظر  (1)
 136ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، حممد حسن باجودة، انظر  (2)
 88سورة يوسف، اآلية   (3)
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 قال صاحب مؤمتر: 

بأهله فصاروا على ما هم عليه اآلن، أما يوسف عليه السالم وهو احملسن يف   "لقد حاق املكر السيء
ها، فاهلُو ُة اليت بينه وبينهم ميقة جدا، وهم يكد صار عزيزًا ملصر، ووكيال عن ملكل أعماله، فق

 (1)وبعد اإلبريز الوّهاج عن الربا". يبعدون عنه، وهو يبعد عنهم بـُْعد  الثهريّا عن الث رى،

 كما قال الشاعر:

ـر ت  م غَـرِّباً  م َشـرَِّقةً  َسـاَرت    (2).رٍِّق وم غَـرِّب  َشـتَّاَن بـَي ـَن م َشــ *** وس 

 هذا هو جزاء اإلحسان من اهلل تعاىل وإن اهلل ال يضيع أجر احملسنني كما قال تعاىل: 

 .(3)﴾َهْل َجَزاُء اإْلِْحَساِن إاِلَّ اإْلِْحَسانُ ﴿

 

 

  

                                                 
 1210-1211، ص 2ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (1)
 93ص  د.ط، ديوان الصبابة، شهاب الدين أمحد بن أيب حجلة املغريب،  (2)
 60سورة الرمحن، اآلية   (3)
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 لإلحسانالتقوى والصبر شرطان مهمان  الخامس: المبحث

 قال اهلل تعاىل على لسان يوسف عليه السالم:

َ اَل ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِينإِنَّ ...﴿ ِق َوَيْصبِْر َفإِنَّ ّللاَّ  (1)﴾ُه َمْن َيتَّ

والرباط وثيق بني التقوى والصرب، ومها جناحا اإلحسان، وقد مجع اهلل سبحانه وتعاىل بني التقوى 
 والصرب يف مواطن كثرية، من كتابه، منها قوله جل شأنه:

قُوْ ...﴿ ُرُكْم َكْيَدُهْم َشْيَاً...َوإْن َتْصِبُرْوا َوَتتَّ قُوا َفإِنَّ ...﴿وقوله جّل ذكره:  (2)﴾ا اَل َيضُّ َوإْن َتْصبُِرْوا َوَتتَّ

 (3)﴾َذلَِك ِمْن َعْزِم اْلُُمور

وضع للظاهر موضع املضمر، إذ  (4)﴾َفإِنَّ ّللاَ اَل ُيِضْيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِْينَ ...﴿هذا وذكر احملسنني يف قوله: 
اهر أن يقال: إن اهلل ال يضيع أجرهم، فعدل عنه إىل احملسنني للداللة على أن ذلك من مقتضى الظ

اإلحسان، وللتعميم يف احلكم ليكون كالتذييل، ويدخل يف عمومه هو وأخوه، مث إن هذا يف مقام 
 : ملسو هيلع هللا ىلصالتحديث بالنعمة وإظهار املوعظة سايغ لألنبياء عليهم السالم ألنه من التبليغ كقول نبينا حممد 

 (6)كما صرح ابن عاشور يف تفسريه "التحرير والتنوير"  (5)"أما واهلل، إني ألتقاكم هلل، وأخشاكم له"

 :رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه "حماسن التأويل" (7)القامسي اإلمامقال 

                                                 
 90سورة يوسف، اآلية   (1)
 120سورة آل عمران، اآلية   (2)
 186آل عمران، اآلية   (3)
 90اآلية  سورة يوسف،  (4)
، ص 2، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (5)

 1108، رقم 779
 113، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير، ابن عاشور، انظر  (6)
(7)

مساعيل بن أيب بكر املعروف بالقامسي نسبه إيل جده هو حممد مجال الدين أبو الفرج بن حممد سعيد بن قاسم بن صاحل بن إ  
 م. 1914املذكور وهو اإلمام فقيه الشام وصاحلها يف عصرها الشيخ قاسم املعروف باحلالق، املتويف 



114 

 

أن يف وضع الظاهر موضع الضمري، تنبيه على أن املنعوتني بالتقوى والصرب؛ موصوفون "
   (1)"باإلحسان

 قال األستاذ عبد الكرمي اخلطيب:

ولكّل أجره على قدر صربه وتقواه، وال حُيسن العمل إال من كان يف كل أعماله مشاهدًا هلل تعاىل  "
 (2)"كأنّه يراه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

 135، ص 2، ج 15ط  األعالم للزركلي،انظر الزركلي، 

 394-393، ص 4ج  ،1ط تفسير القاسمي )محاسن التأويل(، ،القامسي  (1)
 481ص  د.ط، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكرمي اخلطيب، انظر  (2)
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 حسان في الدنياالمبحث السادس: جزاء اإل

 قال اهلل سبحانه وتعاىل يف شأن يوسف عليه السالم:

ا َبلَغَ ﴿ هُ آَتْيناهُ ُحْكماً َوِعْلماً َوَكذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنِينَ  َولَمَّ  (1)﴾أَُشدَّ

قال صاحب الكشاف: "كان يوسف عليه السالم حمسنًا مّتقيًا يف ُعنفوان أمره، وأن اهلل تعاىل آتاه 
 (2)احلكم والعلم جزاء على إحسانه".

 ،كما قال تعاىل: (3)تلك النعمة"قال اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل: "فإحسانه هو سبب جزايه ب

  (4)﴾َهْل َجَزاُء اإلِْحَسان إاِلَّ اإلِْحَسان﴿

 قال صاحب يف ظالل: 

  (5)"وكان إحسانه شامالً لإلحسان يف االعتقاد واإلحسان يف السلوك."

 رمحه اهلل:  (6)قال اإلمام أبو السعود

 (7).""وتعليق اجلزاء املذكور باحملسنني إشعار بعلِّيِّة اإلحسان

                                                 
 22سورة يوسف، اآلية   (1)
 522، ص 1ج  د.ط، الكشاف، الزخمشري، انظر  (2)
 44، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير،ابن عاشور، انظر   (3)
 60سورة الرمحن، اآلية   (4)
 1979، ص 4ج ، 17طفي ظالل القرآن،  سيد قطب،انظر   (5)
(6)

فسِّر. ولد يف إحدى ضواحي القسطنطينية يف بيت علم وفضل، تلقى هو   
ُ
ْفيت وامل

ُ
حممد بن حممد بن مصطفى العمادي، امل

العلوم على يد خنبة من علماء عصره، تويف أبو السعود، ودفن إىل جوار قرب الصحايب اجلليل أيب أيوب األنصاري قرب أسوار 
 القسطنطينية.

 59، ص 7، ج 15ط األعالم للزركلي، الزركلي،  انظر:

 264، ص 4ج  د.ط، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،أبو السعود،   (7)
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وهذا اجلزاء املذكور يف اآلية الكرمية للمحسنني يتناوهلم بصفاهتم ال بذواهتم، إنه عطاء وصفّي ال 
ذايت، لكل من أحسن من عباد اهلل تعاىل، إنه ليس ألصحاب األحساب األنساب، ولكنه ألصحاب 

اء اهلل للمحسنني وجزاؤه النوايا املخلصة هلل، واألقوال واألعمال الصاحلة اليت يقصد هبا وجه اهلل، وعط
هلم على إحسانه، يشمل الدار األوىل واآلخرة، كما تدل عليه اآلية الكرمية داللة قاطعة، فهذا اجلزاء 
الذي أعطاه اهلل تعاىل لعبده يوسف عليه السالم كان يف الدنيا، فلكل دار ما يناسبها من اجلزاء، كما 

ُهْم َمْن َعِمَل صالِحاً مِ ﴿قال سبحانه وتعاىل:  َبًة َولََنْجِزَينَّ ُه َحياًة َطيِّ ْن َذَكٍر أَْو أُْنثى َوُهَو ُمْؤِمنع َفلَُنْحيَِينَّ

  (1)﴾أَْجَرُهْم ِبأَْحَسِن َما كاُنوا َيْعَملُونَ 

فهذا وعد من رهبم هلم بأنه حيييهم يف الدنيا حياة طبية ال خبث فيها، قناعًة وطيب طعام وشراب 
 اآلخرة اجلنة واجلزاء يكون حبسب أحسن عمل عملوه من كل نوع. ورضا، هذا يف الدنيا، ويف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 97سورة النحل، اآلية   (1)
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 في سورة يوسفعلى اهلل الفصل الثاني: التوكل 

 
 المبحث األول: التوكل على اهلل 

  :األخذ باألسباب ال ينافي التوكل على اهلل تعالىالمبحث الثاني 

 المبحث الثالث: التوازن بين التدبير والتوكل 
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 المبحث األول: التوكل على اهلل

  اِحٍد...﴿المطلب األول: أسباب قول يعقوب عليه السالم اٍب و  ْدُخلُْوا ِمْن ب   (1)﴾ال  ت 

 المطلب الثاني: حقيقة العين في الشريعة اإلسالمية 

 المطلب الثالث: في حياة يوسف عليه السالم 

 
 

                                                 
 67سورة يوسف، اآلية   (1)
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اِحٍد...﴿ مول: أسباب قول يعقوب عليه السالالمطلب األ اٍب و  ْدُخلُْوا ِمْن ب   ﴾ال  ت 

 قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

َقٍة َوما أُْغِني َعْنُكْم ِمَن ّللاَِّ ﴿ ِمْن َشْيٍء إِِن  َوقاَل َيا َبنِيَّ اَل َتْدُخلُوا ِمْن باٍب واِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبواٍب ُمَتَفرِّ

ْلتُ  ِ َعلَْيِه َتَوكَّ لُونَ  اْلُحْكُم إاِلَّ ّلِِلَّ ِل اْلُمَتَوكِّ  (1)﴾َوَعلَْيِه َفْلَيَتَوكَّ

  ؛ واختلف العلماء يف سببه وهي:أال يدخلوا مصر من باب واحدأبناءه  يعقوب أمر

  اإلصابة بالعين: . أ

 قال صاحب تفسري املنري: 

 أمر يعقوب بنيه ملا جهزهم مع أخيهم بنيامني إىل مصر أال؛ رأي مجهور املفسرين لئال تصيبهم العني"
خاف يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة، ألهنم كانوا من أهل مجال وكمال، و 

جماهد، وحممد بن كعب، ل ابن عباس، والّضحاك وقتادة، و ؛ مبثل ذلك قا(2)"اإلصابة بالعني
 (3).حنوه والّسدي، وابن إسحاق

 التدابير السياسية: . ب

 يم القرآن":قال موالنا املودودي رمحه اهلل يف "تفه

أنه أمر أبناءه أال يدخلوا يف دار السلطنة يف مصر من باب واحٍد،  "وكان هذا من التدابري االحتياطية
يتبني من تصور هذا أن احلاالت السياسية اليت كانت موجودة يف ذلك الوقت غري مناسبة لشؤهنم، 

بال يعقوب عليه السالم وظّن  وكان هؤالء ساكنني يف املناطق القبلية يف حدود دولة مصر، فخطر يف
أن أبناءه لو دخلوا من باب واحد جمتمعًا يف زمن القحط لصاروا مشكوكني عند الناس وظّنوا أن 

                                                 
 67سورة يوسف، اآلية   (1)
 27، ص 7ج  د.ط، تفسير المنير، وهبة الزحيلي، انظر  (2)
 192، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  ظر القرطيب،ان  (3)
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هؤالء جاءوا لغرض االنتهاب والسرقة كما أشارت إليه اآلية السابقة من قول يعقوب عليه السالم 
 (2)ذه املشورة مبنية على أسباب سياسية."وكانت ه (1)﴾إاِلَّ أَْن ُيَحاَط بُِكْم......﴿حيث قال 

 :خطر السرقة . ت

 قال األستاذ إصالحي رمحه اهلل يف "تدبر القرآن":  

"فدخول اإلخوة الذين هم أصحاب الوقار واملقام واملنزلة واحلسن واجلمال مع القافلة من باب واحٍد 
اقبهم األشرار من الناس زعماً يف زمن واحٍد كان معجبًا ألنظار الناس وكان من املمكن أيضًا أن يتع

 (3)منهم أن هؤالء عندهم أموال كثرية ومن هذا الطمع كان من املمكن أن يصيبهم بنقصاٍن فيهم."

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 66سورة يوسف، اآلية   (1)
 417، ص 2ج  د.ط، تفهيم القرآن، ودودي،امل  (2)
 241، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن، إصالحي، انظر  (3)
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 المطلب الثاني: حقيقة العين في الشريعة اإلسالمية

عه كيفية تتب ، مث، وأصلها من إعجاب العاين بالشيء(1)وذة من عان يعني إذا أصابه بعينهالعني مأخ
لقد اختلف املسلمون يف حقيقة العني يف  تنفيذ مسه بنظره إىل املعني، ستعني علىينفسه اخلبيثة، مث 

 هذه األيام؛ بعضهم ال يومنون هبا وبعضهم تأثرهبا حىت بلغ درجة اجلنون فيها. 

 يف حقيقة العني؟ ملسو هيلع هللا ىلصوماذا قال نبينا 
  :ملسو هيلع هللا ىلصالعين في أقوال النبي  -

"العين حق، ولو كان شيء سابق  وقال أيضاً: (2)"لعين حق"االعني: يف حقيقة  ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 
 رواه املسلم  (3)القدر لسبقته العين"

 أنواع العين: -

 (4)والعني نوعان: عني إنسّية، وعني جنّـّية.

 جهها سعفة )نظرة من الجن(، فقال:ى في بيتها جارية في و رأ ملسو هيلع هللا ىلص"عن أم سلمة أن النبي 

 متفق عليه (5)"ةاسترقوا لها، فإن بها النظر 

 

 

 
                                                 

 641، ص 2ج  د.ط، معجم الوسيط، جممع اللغة العربية،انظر   (1)
 5740، رقم 132، ص 7اب الطب، باب العني حق، ج ، كتصحيحهأخرجه البخاري يف   (2)
 2188، رقم 1719، ص 4كتاب السالم، باب الطب واملرض والرقي، ج   صحيحه،أخرجه مسلم يف   (3)
 109، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن، حممد شفيع،  (4)
 5739، رقم 132، ص 7، كتاب الطب، باب رقية العني، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (5)
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 كيف يعالج الم صاب بالعين؟ -

 :يتوضأ العائن ثم يغتسل منه الم صاب أن . أ

قال القرطيب يف تفسريه: "العاين إذا أصاب بعينه ومل يـُبـ رِّك فإنه يؤمر باالغتسال، وجُيرب على ذلك إْن 
ِعني اهلالك.

 
وصل اإلمام  (1)"أباه، ألن األمر على الوجوب، ال سيما هذا، فإنه قد ياف على امل

 القرطيب إىل هذه النتيجة من هذه األحاديث:

خرج، وساروا معه نحو  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن أباه حدثه:"
مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف وكان رجال أبيض، 

خو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: حسن الجسم، والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أ
، فقيل له: يا رسول اهلل، هل  ملسو هيلع هللا ىلصأتي رسول اهلل رأيت كاليوم، وال جلد مخبأة فلبط بسهل، ف ما

لك في سهل؟ واهلل ما يرفع رأسه، وما يفيق، قال: " هل تتهمون فيه من أحد؟ " قالوا: نظر إليه 
ه وقال: " عالم يقتل أحدكم أخاه؟ هال عامرا، فتغيظ علي ملسو هيلع هللا ىلصن ربيعة فدعا رسول اهلل عامر ب

إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ " ثم قال له: " اغتسل له " فغسل وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، 
وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه، وظهره 

 (2)"الناس ليس به بأسمن خلفه، يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع 

 (1)"كان ي ؤَمر  العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين" عن عايشة رضي اهلل عنها قالت: (3)وروى أبو داود

                                                 
 193، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (1)
، ص 13ج  ،2ط ، كتاب الرقى والتمايم، باب ذكر وصف الوضوء الذي ذكرناه ملن وصفناه،صحيحهأخرجه ابن حبان يف   (2)

، 15980، رقم 356، ص 25، مسند املكيني، حديث سهل بن حنيف، ج مسندهأخرجه أمحد يف و  6106، رقم 471
 ث صحيح.احلدي

(3)
أحد  ،م، العلم، إمام اإليمة يف احلديثسليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو، األزدي أبو داود، السجستاين. اإلماهو   

 م. 889أصحاب كتب احلديث السّتة املشهورة، املتويف 
  137، ص 3، ج 15ط  األعالم للزركلي،انظر: الزركلي، 
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 :ةالرقي . ب

 عن عايشة رضي اهلل عنها ، فمن ذلك ما يف الصحيحنيالرقية يف ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبتت األحاديث عن النيب 
 قالت:

 متفق عليه (2)"العينيأمرني أن أسترقي من  ملسو هيلع هللا ىلص" كان رسول اهلل 

عفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟، ، إن بني جيا رسول اهلل" :عن أمساء بنت عميس أهنا قالتو 
 رواه ابن ماجه (3)"، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العيننعم قال:

 الذي رواها مسلم يف صحيحه: ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك رقية جربيل عليه السالم للنيب 

كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد اهلل يشفيك، باسم اهلل "باسم اهلل أرقيك، من  
 رواه مسلم (4)أرقيك"

 التعّوذ: . ت

ة من كل شيطان أعيذكما بكلمات اهلل التام"عوِّذ احلسن واحلسني ويقول: يُ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النيب 
  (5)"وهامة، ومن كل عين المة وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل، وإسحاق

                                                                                                                                                         
، وقال األلباين: صحيح اإلسناد 3880، رقم 9، ص 4ب، باب ما جاء يف العني، ج ، كتاب الطسننهأخرجه أبو داود يف   (1)

 (61\6) "صحيح أبي داود"يف 
، رقم 1725، ص 4، كتاب السالم، باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (2)

2195 
وحكم عليه األلباين بالصحة يف ، 3510، رقم 1160، ص 2لعني، ج ، كتاب الطب، باب اسننهأخرجه ابن ماجه يف   (3)

 .( وقال: "صحيح"10\8صحيح ابن ماجه )
 2186، ج 1718، ص 4، كتاب السالم، باب الطب واملرض والرقي، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (4)
، 3525، رقم 1164، ص 2 ، وما ُعّوذ به، ج ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب الطب، باب ما عّوذ به النيب سننهأخرجه ابن ماجه يف   (5)

  صحيح عند األلباين.
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ت الرقية، اإلكثار من قراءة املعّوذتني، وفاحتة الكتاب، وآية الكرسي، ومنها التعوذات ومن تعوذا
 النبوية:

 رواه املسلم (1)"أعوذ بكلمات اهلل الّتاّمات من شر ما خلق"حنو 

كان يتعوذ   ملسو هيلع هللا ىلصالتميمي أن النيب  خرج اإلمام أمحد بسند صحيح عن عبد الرمحن بن خنبشأأيضًا و 
 :فيقول

اهلل التامات التي ال يجاوزهن بر وال فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما  أعوذ بكلمات"
ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في األرض ومن شر ما يخرج منها ومن 

 رواه اإلمام أحمد. (2)"شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إال طارقا يطرق بخير يا رحمن

بكلمات اهلل التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن أعوذ " ومنها:
 (3)"يحضرون

 كيف يدفع العائن شّر عينه عن اآلخرين؟ -

 بالّتبريك: . أ

 كتب اإلمام القرطيب: 

                                                 
، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (1)

 2708، رقم 2080، ص 4
، صححه األلباين 15461، رقم 202، ص 24، مسند مكيني، حديث عبد الرمحن بن خنبش، ج مسندهأخرجه أمحد يف   (2)

 .(495\2يف السلسلة الصحيحة )
، رقم 258، ص 39، باب الوليد بن الوليد، ج  ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب أحاديث رجال من أصحاب النيب مسندهأخرجه أمحد يف   (3)

 .( 528\1) "صحيح سنن الترمذي"، قال األلباين: حسن يف 23839
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أن يربك، فإنه إذا دعا بالربكة صرف احملذور ال حمالة، أال ترى  يءواجب على كل مسلم أعجبه ش"
ر:" أال بركت" فدل على أن العني ال تضر وال تعدو إذا برك العاين، وأهنا إمنا قوله عليه السالم لعام

 (1)"تعدو إذا مل يربك. والتربيك أن يقول: تبارك اهلل أحسن اخلالقني! اللهم بارك فيه.

 :(2)يدفع بقوله: ماشاء اهلل ال قوة إال باهلل  . ب

 قال اهلل تعاىل يف سورة الكهف:

ِ إِْن َتَرِن أََنا أََقلَّ ِمْنَك َمااًل َوَولًَداَولَْواَل إِْذ َدَخْلَت ﴿ َة إاِلَّ ِباّلِلَّ ُ اَل قُوَّ َتَك قُْلَت َما َشاَء ّللاَّ  (3)﴾َجنَّ

 وقال اإلمام ابن قيم يف "الطب النبوي":

ومما يدفع به إصابة العني قول: ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل، روى هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان "
 (4)" رأى شيئا يعجبه، أو دخل حايطا من حيطانه، قال: ما شاء اهلل، ال قوة إال باهللإذا 

 الرد على الذين أنكروا إصابة العين: -

 كتب اإلمام القرطيب يف تفسريه:

، وهذا قول علماء األمة، ومذهب أهل السنة، وقد  ملسو هيلع هللا ىلص النيب، وأهنا تقتل كما قال ن العني حقإ"
وهم حمجوجون بالسنة وإمجاع علماء هذه األمة، ومبا يشاهد من ذلك يف  أنكرته طوايف من املبتدعة،

ذلك مبشيئة اهلل الوجود، فكم من رجل أدخلته العني القرب، وكم من مجل ظهري أدخلته القدر، لكن 
 (6)"(5)﴾...ّللا نِ ذْ إِ بِ  الَّ إِ  دٍ حَ أَ  نْ مِ  هِ بِ  نَ يْ ارِّ ضَ بِ  مْ ا هُ مَ وَ ...﴿ تعاىل كما قال:

                                                 
 193، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (1)
 110، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن،حممد شفيع، انظر   (2)
 39سورة الكهف، اآلية   (3)
  126ص  د.ط، الطب النبوي، ابن قيم اجلوزية،  (4)
 102سورة البقرة، اآلية   (5)
 193، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (6)
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 ذ عليش متويل يف "موسوعة سورة يوسف" خالصة جواب ابن قيم يف هذا البحث فقال:كتب األستا

 ال ينكر ذلك إال أصحاب األوهام واجلهل والبعد عن معرفة األرواح والنفوس." . أ
إن عقالء األمم على اختالف م ل ِلهم وحِن ِلهم ال تدفع أمر العني وال تنكره، وإن اختلفوا يف  . ب

 سببه وجهة تأثري العني.
إن اهلل تعاىل خلق يف األجسام واألرواح قوى وطبايع خمتلفة، وجعل يف كثري منها خواصاً  . ت

وكيفيات مؤثرة، وال ينكر عاقل تأثري األرواح يف األجسام، فإنه أمر مشاهد حمسوس، والوجه 
من  حي ْم ره مُحْرة شديدة إذا نظر إليه من حيتشمه ويستحيا منه، وي صف ره ُصْفر ة شديدة عند نظر

 يافه إليه.

إن النفس اخلبيثة احلاسدة تتكّثف بكيفية خبيثة تقابل احملسود فتؤثر فيه بتلك اخلاّصية، سواء كان 
ذلك التأثري باألتصال أو املقابلة، أو بالرؤية أو بتوّجه الروح حنو من يؤثر فيه، وقد يكون العاين أعمى 

يعني الرجل نفسه، وقد يُعنُي بغري إرادة بل بطبعه،  فيوصف له الشيء فتوثّر نفسه فيه وإن مل يـ ر ه، وقد
وهذا أردأ ما يكون من النوع اإلنساين، وقد قال أصحابنا وغريهم من الفقهاء: إن من ُعرف  بذلك 

 (1) حبسه اإلمام وأجرى له ما ينفق عليه إىل املوت، وهذا هو الصواب قطعاً."

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 1193ص  د.ط، موسوعة سورة يوسف، عليش متويل، انظر  (1)
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 ليه السالمالتوكل في حياة يوسف عالمطلب الثالث: 

 رمحه اهلل: (1)قال الشيخ العثيمني

"ولقد بقي يوسف عليه السالم وحيدًا يف غيابة اجلب مقطوعا عن كل اخللق ينتظر الفرج من اهلل 
 تعاىل، فمكث يوسف يف اجلب ما مكث حىت: 

اَرةع  َوَجاَءتْ ﴿ وهُ  ُغاَلمع  اَهذَ  ُبْشَرى َيا َقالَ  َدْلَوهُ َفأَْدلَى َواِرَدُهمْ  َفأَْرَسلُوا َسيَّ ُ  بَِضاَعةً  َوأََسرُّ  ِبَما َعلِيمع  َوّللاَّ

 (3)."(2)﴾َيْعَملُونَ 

كل على اهلل"؛ ملا أدىل الوارد دلوه وكان عقل ناقتك مّث تو "ا سنة اهلل تعاىل وهي: هذه اآلية تدل على
  (4)يوسف يف ناحية من قعر البئر تعلق باحلبل كما كتب اإلم ام قرطيب رمحه اهلل يف تفسريه.

ومل ينتظر يوسف عليه الصالة والسالم أي مساعد بل تعلق باحلبل أواًل مّث توكل على اهلل كما ورد يف 
 : ملسو هيلع هللا ىلص احلديث النبوي

 (5)رواه الرتمذي "قال رجل: يا رسول اهلل أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل"

                                                 
(1)

هو صاحب الفضيلة الشيخ العامل احملقق، الفقيه املفّسر، الورع الزاهد، حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان بن عبد الرمحن آل   
هـ يف عنيزة إحدى مدن القصيم 1347عثيمني من الوهبة من بين متيم، ولد يف ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان املبارك عام 

 م. 2001كة العربية السعودية، املتويف يف اململ
 5، ص 1، ج 1ط الكنر الثمين، انظر: الثيمني، 

 19سورة يوسف، اآلية   (2)
 525، ص 6ج ، 1ط الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين، ،حممد بن صاحل العثيمني  (3)
 9ج  132ص  ،2ط الجامع اإلحكام القرآن،، قرطيبالانظر   (4)
قال أبو عيسى وهذا ، قال 2517، رقم 249، ص 4، أبواب صفة القيامة والرقايق والورع، ج سننهيف  خرجه الرتمذيأ  (5)

 ،1ط ،"صحيح وضعيف سنن الترمذي"حديث غريب من حديث أنس ال نعرفه إال من هذا الوجه، حتقيق األلباين: حسن يف 
(6\17 ،) 
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رسله، إن أراد اهلل أن يرسل ملكا إلخراج يوسف من البئر د األمر: وجوب واملهم يف ون أي مشّقة أل 
تيسري الرزق هو اهلل النجاة و  الرزق، واالعتقاد بأن الفاعل احلقيقي يفصول النجاة و اختاذ األسباب حل

 تعاىل، وأنه على كل شيء قدير. 

 يقول اهلل سبحانه وتعاىل فيما يتعلق هبذا املوضوع يف سورة مرمي:

ي﴿ ْخلَةِ  ِبِجْذعِ  إِلَْيكِ  َوُهزِّ ا ُرَطباً  َعلَْيكِ  ُتساِقطْ  النَّ  (1)﴾َجنِيهً

 قال الشيخ الشعراوي رمحه اهلل: 

فأمرها أْن هتز  جذع النخلة اليابس الذي ال يستطيع ه ز ه الرجل القوّي، فما باهلا وهي الضعيفة اليت "
 تعاين أمل الوالدة ومشاقها؟

مها دون ج ْهد منها ودون ه زِّها، إمنا أراد سبحانه أن كما أن احلق سبحانه قادر على أْن يُنزِل هلا طعا
جيمع هلا بني شيئني: طلب األسباب واالعتماد على املسبب، واألخذ باألسباب يف ه زِّ النخلة، رغم 
أهنا متعبة قد أرهقها احلمل والوالدة، وجاء هبا إىل النخلة لتستند إليها وتتشبث هبا يف وحدهتا لنعلم 

 عيه ُمط الب باألخذ باألسباب مهما كان ضعيفاً.أن اإلنسان يف س

تعتمد على املسبِّب سبحانه الذي أنزل  لذلك أبقى ملرمي اختاذ األسباب مع ض ْعفها وعدم قدرهتا، مث
 (2)"هلا الرهط ب ُمْستوياً ناضجاً، وهل استطاعت مرمي أْن هتز  اجلذع الكبري اليابس؟

 

 

 

 
                                                 

 25سورة مرمي، اآلية   (1)
 9069-9068، ص 15ج  د.ط، اوي،تفسير الشعر  الشعراوي، انظر  (2)
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 في التوكل على اهلل تعالى  يناال األخذ باألسبابالمبحث الثاني: 

 قال اهلل تعاىل على لسان يعقوب عليه السالم:

َقٍة َوما أُْغِني َعْنُكْم ِمَن ّللاَِّ ﴿ ِمْن َشْيٍء إِِن  َوقاَل َيا َبنِيَّ اَل َتْدُخلُوا ِمْن باٍب واِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبواٍب ُمَتَفرِّ

ِ َعلَْيِه َتوَ  لُونَ اْلُحْكُم إاِلَّ ّلِِلَّ ِل اْلُمَتَوكِّ ْلُت َوَعلَْيِه َفْلَيَتَوكَّ  (1)﴾كَّ

هذه اآلية تدل على أن املؤمن جيب عليه أن يأخذ باألسباب مع االعتماد على اهلل تعاىل كامال والثقة 
التامة به وتفويض األمر كله إليه، ونفهم أيضاً من هذه اآلية أن األخذ باألسباب ال ينايف التوكل على 

 ، بل هو قرينه وحقيقته ودليله.اهلل تعاىل

 قال األستاذ السيد االسكندري: 

"إن سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على اهلل وحده فال يضره مباشرة األسباب مع خلو القلب 
مع اعتماده على  }توكلت على اهلل{من االعتماد عليه والركون إليه، كما ال ينفع اإلنسان قوله: 

وثقته به، فتوكل اللسان شيء، وتوكل القلب شيء، كذلك توكل العبد على اهلل مع  غريه، وركونه إليه
عدم أخذه باألسباب هو مثل من يتعاطى عبادة فاسدة كمن يصلي بال وضوء مثاًل؛ وكالم يعقوب 

 (2)مع أوالده يشري إىل أنه ال منافاة بني األخذ باألسباب والتوكل."

اح الغربيني وتأخر الشرقني موقف كل منهم من القضاء مث يذكر صاحب مؤمتر إن من أسباب جن
 والقدر. ذكر بعد ذلك أن الناس يف عقيدة القدر ثالثة أنواع:

"متسبب صرف، قد قصر نظره على السبب وقوته وضعفه، وهؤالء هم املنكرون لوجود  . أ
 ن.الصانع املختار، من قبيل املاديني والطبيعيني والدهريني، والظاهر أهنم هم امللحدو 

اتكايي حمض معرض عن األسباب والوسايط، واآلالت واألعمال، ال يريد أن يتفكر وال  . ب
يتحرك، وال يعمل عماًل ما، اتكااًل منه على القضاء والقدر، واعتماد على ما سبق يف العلم 

                                                 
 67سورة يوسف، اآلية   (1)
 982-981، ص 2ج ، 1طمؤتمر سورة يوسف،  عبد اهلل العلمي، انظر  (2)
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أزاًل، وإن شيئًا من هذا ال يتحول وال يتحور، وال يزيد وال ينقص، واحلركة والسكون أخوان، 
ر أن هؤالء أهل مجود وكسل وجهالة، غالطون يف تصوراهتم من حيث ال يشعرون، والظاه

وهم هبذا خمالفون لشرايع اهلل وأوامره مجيعاً، حُيتّج عليهم ويثربون، وحيكم عليهم بأهنم عصاة 
ضالون، وهم للجنون أقرب منهم للعقل، ولو كان الناس كلهم على شاكلتهم، ملا أتى قرن 

 رض إنسان، وأشرف منهم الطري واحليوان.واحد، وعلى وجه األ
من يتق اهلل تعاىل، ويعتمد عليه مع األخذ باألسباب؛ والظاهر أن هؤالء أتقياء أهل اإلميان،  . ت

وهم أهل التوكل املشروع، وهذا ما جرى عليه يعقوب عليه السالم يف وصيته ألوالده يف اآلية 
 (1)املذكورة."

 تفسريه "معارف القرآن":  رمحه اهلل يف (2)وقال املفيت شفيع

"نفهم من هذا أن األخذ باألسباب املفروض واجب على كل مسلم ومسلمة، ألن يعقوب عليه 
السالم هو نيب، وطبعًا يعلم كما يعلم كل مؤمن وال شيء جيري يف هذه احلياة بدون قضاء اهلل، 

يكره، هو فرض من  ولكنه يدرك مع ذلك أن سعيه يف أسباب احليطة والسالمة من الوقوع فيما
 (3)فروض الدين."

 

 

 

 
                                                 

 984، ص 2ج  ،1املرجع السابق، ط مؤتمر سورة يوسف،انظر   (1)
(2)

هـ. أخذ عن أنور شاه  1335 خترج يف دار العلوم ديوبند سنة ،ياسني الديوبندي العثماين احلنفيهو حممد شفيع بن   
سنة. هاجر إىل باكستان  26الكشمريي، وعزيز الرمحن الديوبندي، وشبري أمحد العثماين. د رس بعدها يف دار العلوم ديوبند ملدة 

 .واستقر يف كراتشي وأسس هبا دار العلوم كراتشي، كما كان مفتيا أيضا
 5، ص 1د.ط، ج  معارف القرآن،انظر: حممد شفيع، 

 م112، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن، حممد شفيع،  (3)
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 لث: التوازن بين التدبير والتوكلالمبحث الثا

 قال اهلل تعاىل:
ُ َخْيرع َحاِفًظا َوُهَو أَْرَحُم ا﴿ اِحِميَن )َقاَل َهْل آَمُنُكْم َعلَْيِه إاِلَّ َكَما أَِمْنُتُكْم َعلَى أَِخيِه ِمْن َقْبُل َفاّلِلَّ ا 64لرَّ ( َولَمَّ

ْت إِلَْينَ َفَتُحو ْت إِلَْيِهْم َقالُوا َيا أََباَنا َما َنْبِغي َهِذِه ِبَضاَعُتَنا ُردَّ ا َوَنِميُر أَْهلََنا ا َمَتاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاَعَتُهْم ُردَّ
نِي ( َقاَل لَْن أُْرِسلَُه َمَعُكْم َحتَّ 65َوَنْحَفُظ أََخاَنا َوَنْزَداُد َكْيَل َبِعيٍر َذلَِك َكْيلع َيِسيرع ) ِ لََتأُْتنَّ ى ُتْؤُتوِن َمْوثًِقا ِمَن ّللاَّ

ُ َعلَى َما َنقُوُل َوِكيلع  ا آَتْوهُ َمْوِثَقُهْم َقاَل ّللاَّ َوقاَل َيا َبنِيَّ اَل َتْدُخلُوا ِمْن باٍب  (66)ِبِه إاِلَّ أَْن ُيَحاَط ِبُكْم َفلَمَّ

َقٍة َوما أُ  ِ ِمْن شَ واِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبواٍب ُمَتَفرِّ ْلُت َوَعلَْيِه ْغِني َعْنُكْم ِمَن ّللاَّ ِ َعلَْيِه َتَوكَّ ْيٍء إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ ّلِِلَّ

لُونَ  ِل اْلُمَتَوكِّ ِ ِمْن َشْيٍء إاِلَّ حاَجةً  (67) َفْلَيَتَوكَّ ا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث أََمَرُهْم أَُبوُهْم َما كاَن ُيْغِني َعْنُهْم ِمَن ّللاَّ  َولَمَّ

ُه لَُذو ِعْلٍم لِما َعلَّْمناهُ َولِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس اَل َيْعلَُمونَ   (1)﴾ِفي َنْفِس َيْعقُوَب َقضاها َوإِنَّ

 هذه اآليات تدل على التوازن بني التدبري والتوكل، قال موالنا املودودي رمحه اهلل: 

يف أقوال يعقوب عليه السالم  "ومقصد هذا أن التوازن املتساوي الذي جتده بني التدبري والتوكل
 املذكورة سابقاً هي يف األصل نتيجة  لتلك الفيوض اليت أفاضها اهلل تعاىل على يعقوب عليه السالم.

من جهٍة أنه عليه السالم يُدبر وفقًا لقوانني عامل األسباب تدبريًا ميكن اختياره عقاًل وفكرًا وجتربًة، 
بناءه ونبأهم بذكر جرايمهم األوىل حىت ال جيرتءوا إىل فإن يعقوب عليه الصالة والسالم زجر أ

 ارتكاب مثل تلك اجلرايم مرة أخرى لقوله تعاىل: 

ُ َخْيرع َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم ا﴿ اِحِمينَ َقاَل َهْل آَمُنُكْم َعلَْيِه إاِلَّ َكَما أَِمْنُتُكْم َعلَى أَِخيِه ِمْن َقْبُل َفاّلِلَّ  (2)﴾لرَّ

 م العهد وامليثاق باسم اهلل سبحانه وتعاىل أهنم حيفظون أخاهم األخيايف لقوله تعاىل:فإنه يأخذ منه  
ِ لََتأُْتنَِّني بِِه إاِلَّ أَْن ُيَحاَط بُِكْم َفلَمَّ ﴿ ُ َعلَى َقاَل لَْن أُْرِسلَُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوِثًقا ِمَن ّللاَّ ا آَتْوهُ َمْوثَِقُهْم َقاَل ّللاَّ

 (3)﴾قُوُل َوِكيلع َما نَ 

ويأمرهم باستعمال ما يشعرون ضرورته من التدابري االحتياطية حفاظا عن العني ونظرًا إىل األحوال 
السياسية املوجودة يف ذلك الوقت حىت ال يبقى هناك أي سبٍب خارجي يهيئ الفرصة إلحاطتهم 
                                                 

 68-64سورة يوسف، اآلية   (1)
 64سورة يوسف، اآلية   (2)
 66سورة يوسف، اآلية   (3)
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 ويوجب ذلك لقوله تعاىل: 

َقةٍ  َوَقاَل َيا َبِنيَّ اَل َتْدُخلُوا ِمنْ ﴿  (1)﴾َباٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمَتَفرِّ

ومن جهة أخرى يف مطمح نظره وحتت مراقبته ما يُظهره ِمراراً أن التدبري اإلنساين ال مينع وال ميكن له 
أن مينع تنفيذ مشية اهلل سبحانه وتعاىل، والصيانة األصلية هي صيانة اهلل سبحانه وتعاىل وحفاظته، 

ون االعتماد والثقة على تدبريه بل أن يكون على فضل اهلل سبحانه وتعاىل فقط كما قال أال يك
 سبحانه وتعاىل:

لِ ﴿ ْلُت َوَعلَْيِه َفْلَيَتَوكَّ ِ َعلَْيِه َتَوكَّ ِ ِمْن َشْيٍء إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ ّلِِلَّ لُونَ  َوَما أُْغِني َعْنُكْم ِمَن ّللاَّ  (2)﴾اْلُمَتَوكِّ

يح يف األقوال واألفعال إمنا يقيم من يعرف علم احلقايق ويعلم جوانب احليات الدنيوية التوازن الصح
الظاهرة اليت بناها سبحانه وتعاىل وهي تقتضي من اإلنسان جهدًا وعماًل، أيضًا أن ما وراء هذه 

ا يدل الظواهر حقايق مضمرة ألجلها أن يكون خبرياً مطلعًا حىت يعرف م ن املدبر واآلمر وراءها؟ كم
 عليه قوله سبحانه وتعاىل: 

ُه لَُذو ِعْلٍم لَِما َعلَّْمَناهُ ﴿  (3)﴾َوإِنَّ

ومع ذلك فال أساس وال اعتبار العتماد اإلنسان وثقته على جهده وعمله، وهو الذي ال يعلمه كثري 
، غلب عليه الظاهر يعتقد أن التدبري هو مدار كل شيء غافاًل عن التوكل عليه من من الناس، ومنهم

غلب عليه الباطن فاستغىن عن التدبري اعتمادا على التوكل وعليه يسوق سيارته كما قال  من ومنهم
 سبحانه وتعاىل يف أمثال هؤالء:

 (5)."(4)﴾َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس اَل َيْعلَُمونَ ﴿

 
                                                 

 67سورة يوسف، اآلية   (1)
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 68سورة يوسف، اآلية   (4)
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 يوسف ۃسورالفصل الثالث: الصبر في 

 
 المبحث األول: "الصبر" لغة واصطالحا 

  الثاني: الصبر الجميلالمبحث 

 المطالب الثالث: الصبر ال يكون إال بمعونة اهلل تعالى 

 المبحث الرابع: ثمرات الصبر 

  :الصبرفي  يوسف عليه السالم مقامات  المبحث الخامس 

 الصبر رى إلى اهلل تعالى ثمرة من ثماو شكالمبحث السادس: ال 

 اليأس من عالمات الكفر المبحث السابع: الثقة باهلل من عالمات اإليمان و 
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 اصطالحاالمبحث األول: "الصبر" لغة و 

 الصرب: قال اإلمام الراغب رمحه اهلل:  لغًة:

"حبس الّنفس على ما يقتضه العقل والشرع، أو عما يْقت ِضي ان حبسها عنه، فالصرب لفظ عام، فإن  
 (1)زع."كان حبس النفس ملصيبة كما هنا، مسِّي  صبـْرًا ال غري، ويضاّده اجل

 رمحه اهلل يف كتاب "مفردات القرآن": (2)قال اإلمام عبد احلميد الفراهي اصطالحاً:

"الصرب عند العرب ليس من التذلل يف شيء، كما يصرب املضطهد العاجز، بل هو أصل القوة والعزم 
 :وكثر يف كالم العرب استعماله هبذا املعىن...ويف القرآن بني معىن الصرب، حيث قال تعاىل

اِء َوِحيَن اْلَبأْسِ ...﴿ رَّ ابِِريَن ِفي اْلَبأَْساِء َوالضَّ  (3)﴾...َوالصَّ

فذكر من مواطن الصرب: الفقر، واملرض، واحلرب؛ وذلك أصول الشدايد؛ وكذلك الصرب عند نزغات 
 (5)."(4)﴾...َولَِمْن َصَبَر َوَغَفَر...﴿النفس على أذى الناس كما م ّر بك يف قوله تعاىل: 

 ألستاذ عليش يف "موسوعة سورة يوسف":قال ا

"الصرب هو تلقي املكروه باالحتمال وكظم النفس عليه مع الّرويّة يف دفعه ومقاومة ما حُيِْدثُه من اجل ز ع، 
فهو مرّكب  من أمرين: األول: دفع اجلزع وحماولة طرده، الثاين: مقاومة أثره حىت ال يغُلب  على النفس، 

                                                 
 273ص  د.ط،مادة: ص ب ر،  ،المفردات الراغب األصفهاين، انظر  (1)
(2)

عبد احلميد الفراهي اهلندي، عالمة العربية والتفسري، أحد خمضرمي القرنني الثالث عشر والرابع عشر اهلجريني. حيث ولد هو   
وكان ابن خال عالمة الشرق ومؤرخ اإلسالم، الشيخ  -م كره باهلند من قرى مديرية أعظ -هـ يف قرية فريها  1280رمحه اهلل سنة 
 م. 1930هـ املوافق  1349. وتويف سنة -تغمده اهلل برمحته  -شبلي النعماين

 5، ص 1ط مفردات القرآن،انظر: الفراهي، 
 177سورة البقرة، اآلية   (3)
 43سورة الشورى، اآلية   (4)
ص  ،1ط مادة: ص ب ر، فردات القرآن )نظرات جديدة في تفسير الفاظ قرآنّية(،م عبد احلميد الدين الفراهي،  (5)

288-300 
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ساس بأمل املكروه، فمن ال حيُِسه به ال يسّمى صابراً، وإمنا هو فاقد وإمنا يكون ذلك مع اإلح
لإلحساس فُيسّمى بليداً، والفرق بني الصرب والبالدة، فالصرب وسط بني اجلزع والبالدة، والصرب من 

ه أهم الفضايل، إذ جيعل اإلنسان ثابتا ال يـ ت مْلم ُل، فُيسليه عن اهلّم، ويّفف أمل مصيبته، ويُدين من
ابِِريَن ِفي ...﴿بعيد األمل، قال اهلل تعاىل: يف وصف أهل الرب:  َواْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ

اِء َوِحيَن اْلَبأْسِ  رَّ وقد ذُِكر  الص رب يف القرآن الكرمي ماية وأربع مرات ومل ُتذكر يف  (1)﴾...اْلَبأَْساِء َوالضَّ
  (2)قدار من العدد، وهو األمر الذي يدلنا على عظمة الصرب."القرآن فضيلة أخرى هبذا امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 177سورة البقرة، اآلية   (1)
 446، ص 1ج  د.ط، موسوعة تفسير سورة يوسف،عليش متويل، انظر   (2)
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 المبحث الثاني: الصبر الجميل

 اهلل تعاىل على لسان يعقوب عليه السالم مرتني يف هذه السورة: ذكره

لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمراً َفَصْبرع َجِميلع ...﴿  (1)﴾...قاَل َبْل َسوَّ

 ر رمحه اهلل: قال اإلمام ابن عاشو 

  (2)حيتمل أن يكون وصًفا كاشفاً إذ الصرب كّله حسن دون اجلزع." }مجيل{"وصف 

هذه اآلية تّدل على أقسام الصرب، الصرب قد يكون مجياًل وقد يكون غري مجيل أيًضا؛ فالصرب اجلميل 
ك وال اعرتاض هو أن يعرف أن منزل ذلك البالء هو اهلل تعاىل، مث يعلم أن اهلل سبحانه مالك املل

على املالك يف أن يتصرف يف ملك نفسه فيصري قلبه مستغرقًا يف هذا املقام مانعًا له من إظهار 
 (3)الشكاية كما أشار إليه اإلمام الرازي رمحه اهلل.

 قال صاحب الكشاف: 

  (4)"}صرب مجيل{ خرب أو مبتدأ لكونه موصوفاً، أي فإمري صرب مجيل، أي فصرب مجيل أمثل."

 اإلمام أبو السعود رمحه اهلل: قال 

  (5)"فصرب مجيل يعين فأمري صرب مجيل أو فشأين صرب مجيل أو صرب مجيل أوىل يب."

للمرأة اليت كانت تبكي عند القرب  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد أن الصرب عند أول الصدمة األوىل كما قال النيب 
 (6)الصرب عند الصدمة األوىل.

                                                 
 83وسورة يوسف، اآلية  18سورة يوسف، اآلية   (1)
 37، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير، ابن عاشور، أنظر  (2)
  431، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب، ، رازيال أنظر  (3)
 531، ص 1ج  د.ط، الكشاف، الزخمشري، انظر  (4)
 301، ص 4ج  د.ط، تفسير أبي سعود، أبو السعود، انظر  (5)
 926م ، رق637، ص 2، كتاب اجلنايز، باب يف الصرب على املصيبة عند أول الصدمة، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (6)
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 قال اإلمام الطربي رمحه اهلل: 

األشد أملا على النفس، فكأنه عليه السالم يقول: فصربي على ما نالين من فقد ولدي صرب  "ألهنا
 (1)"(مجيل ال جزع فيه وال شكاية )إال اهلل سبحانه وتعاىل، وهي ال تنايف الصرب

 قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه: 

أو ماله أن يتلقى ذلك الصرب اجلميل، "الواجب على كل مسلم إذا أصيب مبكروه يف نفسه أو ولده 
والرضا التسليم جملرِيه عليه وهو العليم احلكيم، ويقتدي بنيب اهلل يعقوب وساير النبيني، صلوت اهلل 

 (2)عليهم أمجعني"

 فقد أثىن اهلل تعاىل على الذين يلجأون إليه ويستغيثون به عّز وجّل، قال تعاىل يف أيوب عليه السالم:

ُر َوأَْنَت أَْرَحُم الَراِحِمْينَ َوأَُيوب إِ ﴿  ِني الضُّ ُه أَِني َمسَّ  (3)﴾ْذ ناََدى َربَّ

وهذه الشكاية منه إىل مواله عز وجل مل ترفع عنه ثناء اهلل عليه بأنه كان من الصابرين. قال اهلل 
 تعاىل:

ْيَطاُن ﴿ نَِي الشَّ ُه أَنِّي َمسَّ اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسلع  (41) بُِنْصٍب َوَعَذابٍ َواْذُكْر َعْبَدَنا أَيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ

ا َوِذْكَرى ِْلُولِي اْْلَْلَباِب )42َباِردع َوَشَرابع ) ( َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغًثا 43( َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمْثلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمنَّ

ا َوَجْدَناهُ ابع  َفاْضِرْب ِبِه َواَل َتْحَنْث إِنَّ ُه أَوَّ  (4)﴾َصاِبًرا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ

 قال األستاذ حسن حممد باجودة: 

"ما أمجل الصفة )مجيل( يف نعت الصرب الذي أهم صفاته العاجلة )املرارة( وكيف يكون املّر مجيال؟ 
 وكيف تتحول مرارته إىل حالوة؟ أنه يكون كذلك عند ذوي النفوس املطمئنة اليت تتذّوق احلالوة،

النتيجة النهايية حلالوة الصرب، يف الوقت الذي ال يطعم غريها باستمرار سوى املرارة الدايمة، هذه 
                                                 

 291، ص 13ج  ،1ط، جامع البيان في تأويل القرآن انظر الطربي،  (1)
 132، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن،حممد شفيع، و ، 210، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (2)
 83سورة األنبياء، اآلية   (3)
 44-41سورة ص، اآلية   (4)
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النفوس جيب أن تكون من نوع ممتاز، هلذا فهي تفطن دايمًا ملواطن اجلمال واحلالوة، حيث ال يرى 
درجة من أعلى سواها إال قبحا ومرارة، وإال فإن الصرب اجلميل يف حد ذاته ليصور اإلميان يف 

  (1)الدرجات اليت ال يصل إليها إال من اصطفاه اهلل تعاىل هبا وأعانه عليها."

 قال األستاذ أمحد عّز الدين: 

"الصرب احملمود فهو الصرب على اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، ويشمل اهلل تعاىل، ويشمل الصرب على 
 ال يقع فيها، والصرب على األقدار واألقضية األوامر والطاعات، والصرب عن املنهيات واملخالفات حىت

حىت ال يتسّخطها، فالصرب على الواجب واجب، وعن الواجب حرام، والصرب عن احلرام واجب، 
وعليه حرام، والصرب على املستحّب مستحّب، وعنه مكروه، والصرب عن املكروه مستحّب، وعليه 

 (2)مكروه، والصرب عن املباح مباح.

 كيف جاز ليعقوب عليه السالم أن حيزن ويبكى كما قال اهلل تعاىل:  يسأل بعض الناس،

ْت َعْيناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيمع ﴿  (3)﴾َوَتَولَّى َعْنُهْم َوقاَل َيا أََسفى َعلى ُيوُسَف َواْبَيضَّ

وقدره،  والتسليم لقضاء اهلل تعاىلاحلزن والبكاء ليسا مبحظورين إذا اقرتن بالصرب والرضا فاجلواب: 
 انظر إىل اآلية:

  (4)فمعاين اللغة: }وتوىل عنهم{ أعرض عنهم كراهة ملا صادف منهم كما قال البيضاوي رمحه اهلل.

 }يا أس ف ا{: األسف: قال صاحب الكشاف:

 (5)."يا أ س فى أضاف األسف وهو أشّد احلزن واحلسرة إىل نفسه، واأللف بدل من ياء اإلضافة"

                                                 
 297-295ص ، د.ط الموضوعية في سورة يوسف الوحدة حممد حسن باجودة، انظر  (1)
 419-418ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين، انظر  (2)
 84سورة يوسف، اآلية   (3)
 173، ص 3ج  ،1ط تفسير البيضاوي، البيضاوي، انظر  (4)
 552، ص 1ج  د.ط، الكشاف، الزخمشري، انظر  (5)
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 ياض يف األلوان ضد السواد، واملعىن كما قال صاحب تفسري اجلاللني: }وابيّضْت عيناه{ الب

 (1)"امنحق سواد عينيه وبُّدل بياضاً من بكايه."

}فهو كظيم{ الكظم: خمرج النفس، يقال: أخذ بكظمه، والكظوم: احتباس النفس، ويُعرب  به عن 
وُكِظم  فالن: ُحِبس  نـ ف ُسه/ وكظُم السكون، كقوهلم فالن ال يتنف س، إذا وصف باملبالغة يف السكوت، 

الغيظ: حْبُسه، من ك ظ م  الِسقاء إذا شد ه على ملئه، أو من كظم البعري ج ر ته إذا رّدها يف جوفه وكّف  
 . (2)كما قال صاحب الكشاف

م فقد أعلن عن الرضا التام بقضاء اهلل تعاىل وقدره، صرب الصرب اجلميل، أما بالنسبة حلزنه عليه السال
فليس يف طاقة بشر حىت ولو كان نبيًا أو رسواًل أن يرد احلزن عن نفسه، ولقد قال احلق تبارك وتعاىل 

، وقد حزن حزنًا شديدًا على قومه لعدم إمياهنم، ألنه كان حريصًا على هدايتهم  ملسو هيلع هللا ىلصلرسوله حممد 
ا َيْمَكُرونَ  َوالَ َتْحَزن َعلَْيِهم َوالَ َتكُ ...﴿وجناهتم من عذاب اهلل وسخطه، مثاًل:   وأيضاً: (3)﴾ِفي َضْيٍق ِممَّ

 (4)﴾َفإِْن لَْم ُيؤِمُنْوا ِبَهَذا اْلَحِدْيث أَِسفاً ...﴿

 قال الشيخ الشعراوي رمحه اهلل:

"إّن احلق سبحانه وتعاىل ال يريد من اإلنسان أن يكون كجلمود صخر ال ينفعل لألحداث، ألن 
 يريد أن يُبقى العاطفة، لكن يـُع لِّيها، هلل تعاىل خلق يف احلزن لون موجود يف اإلنسانية، فاهلل تعاىل

اإلنسان الغراير والعواطف، ولو مل يريدها ملا خلقها يف اإلنسان، لكنه يريد الغراير ملهّمة، ساعة خترج 
الغراير والعواطف عن مهمتها، يكون صاحبها قد خرج عن املنهج اإلهلي، واحلق سبحانه وتعاىل يقول 

ليه السالم }فهو كظيم{ يعين أخذ العواطف على قدرها ومل يرج هبا أو خترج به عن عن يعقوب ع
 (5)مرضاة اهلل."

                                                 
 ، ط. دار احلديث، القاهرة.223ص  ،1ط تفسير الجاللين،احمللي والسيوطي،   (1)
 552، ص 1ج  د.ط، املرجع السابق، الكشاف،انظر   (2)
 127سورة النحل، اآلية   (3)
 6سورة الكهف، اآلية   (4)
 7048، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي،الشعرواي، انظر   (5)
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 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل: 

"فيعقوب عليه السالم حزن خزنًا شديداً، لكنه مل جيزع أبداً، وتقريره أنه عليه السالم مل يذكر هذه 
لنياحة وذكر ما ال ينبغي، وهو املراد من قوله }فهو  الكلمة )يا جزعا(، مث إنه أمسك لسانه عن ا

َما أَْشُكْو َبثِّي َوُحْزنِي إِلَى ّللا...﴿كظيم{ مث إنه ما أظهر الشكاية ألحد من اخللق بدليل قوله:   (1)﴾إِنَّ
وكل ذلك يدل على أنه ملا عظمت مصيبته وقويت حمنته، فإنه صرب وجترّع الغّصة وما أظهر الشكاية، 

   (2)استوجب املدح العظيم والثناء العظيم."فال جرم 

 كتب األستاذ أمحد عز الدين يف كتابه "يوسف بن يعقوب":

 (3)"احلزن إذا كان يف اهلل فهو مطلوب، أما اجلزع فال يكون إال ألمر دنيوي، وهو مذموم"

 ملسو هيلع هللا ىلصهلل قد أنباتنا سنته املباركة عن حزنه يف مواقف متعددة، لقد بكى رسول ا ملسو هيلع هللا ىلصورسولنا حممد 
 وحزن على وفاة ولده إبراهيم عليه السالم وقال:

إن العين تدمع، والقلب يحزن، وال نقول إال ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم "
 (4)"لمحزونون

 ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النيب و 
عد بن أيب وقاص، وعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهم، فلما يعوده مع عبد الرمحن بن عوف، وس

، فلما  ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: ال يا رسول اهلل، فبكى النيب  "قد قضى"ليه فوجده يف غاشية أهله، فقال: دخل ع
 بكوا، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرأى القوم بكاء النيب 

                                                 
 86سورة يوسف، اآلية   (1)
 495، ص 6ج ، 4ط مفاتيح الغيب، الرازي،انظر   (2)
 424ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين، انظر  (3)
، رقم 83، ص 2، كتاب اجلنايز، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: }إنا بك حملزنون{، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (4)
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ر إلى وأشا) بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أال تسمعون إن اهلل ال يعذب بدمع العين، وال"
 (1)"أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه (لسانه

فالنتيجة: احلزن ليس مبحظور إذا اقرتن بالصرب والرضا والتسليم لقضاء اهلل تعاىل وقدره، وكذلك 
البكاء ليس مبحظور إال أن يصاحبه حمرم، كلطم خد وشق جيب ومتزيق ثوب وحنوه كما صرح اإلمام 

  (2)سريه.القرطيب رمحه اهلل يف تف

 قال األستاذ عبد الكرمي اخلطيب: 

"فاحلزن الكظيم أي الدفني الذي ال يبوح به ليس بالذي جيور على الصرب اجلميل أو ينتقص من 
مشاعر التسليم هلل تعاىل والرضا بقضايه، خاصة فيما يتصل بعاطفة األبوة، وإنه ليس من الصرب 

احلزن على فقد االبن، مث إن هذا الكظم للحزن اجلميل أن جتّف عواطف األبوة وتتجّمد مشاعر 
وحبسه يف القلب هو يف ذاته وجه من وجوه الصرب اجلميل، حيث مل يتشكل هذا احلزن صورة يف 
لطم اخلدود أو شّق اجليوب، أما شكاية وبث حزنه أي: إذاعته والتصريح به يف صور من الشكوى 

 (3)، وطمع يف رمحته وجلوء إىل فضله وإحسانه.إىل اهلل فهو عبادة خالصة، ووالء مطلق هلل تعاىل

 

 

 

 

 

                                                 
  1304، رقم 84، ص 2، كتاب اجلنايز، باب البكاء عند املريض، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (1)
 211، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  القرطيب،انظر   (2)
 477ص  د.ط، القصص القرآني منطوقه ومفهومه،عبد الكرمي اخلطيب، انظر   (3)
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 ر ال يكون إال بمعونة اهلل تعالىالمبحث الثالث: الصب

 :﴾َفَصْبرع َجِمْيلع ﴿ بعد قوله قال اهلل تعاىل على لسان يعقوب عليه السالم

 (1)﴾َوّللاُ ُمْسَتَعاُن َعلَى َما َتِصفُْونَ ...﴿

 قال اإلمام األلوسي رمحه اهلل:

عقوب عليه السالم يعلم إن إقدامه على الصرب ال ميكن إال مبعونة اهلل تعاىل، ألن الدواعي "إن ي
النفسية تدعوه إىل إظهار اجلزع، وهي قويّة، والدواعي الروحانية تدعوه إىل الصرب والرضا، فكأنه 

 (2)وقعت احملاربة بني الصنفني، فما مل حتصل إعانة اهلل تعاىل مل حتصل الغلبة."

}على ما تصفون{ أي: على إظهار حال ما تصفون وبيان كونه كذبا وإظهار سالمته فإنه ع ل م   قوله
ا َيِصفُْونَ ...﴿يف الكذب، قال سبحانه:  ِة َعمَّ وهو األليق مبا سيجئ من  (3)﴾ُسْبَحاَنُه َرِبَك َربِّ اْلِعزَّ

 .(4)﴾ِهْم َجِمْيعاً...َفَصْبرع َجِمْيلع َعَسى ّللاُ أَْن َياِتْيَني بِ ...﴿قوله تعاىل: 

 قال اإلمام أبو السعود رمحه اهلل: 

"تفسري املستعان عليه باحتمال ما يصفون من هالك يوسف والصرب على الّرزء فيه يأباه تكذبيه عليه 
السالم هلم يف ذلك، وال تساعده الصيغة، فإهنا قد غلبت يف وصف الشيء مبا ليس فيه كما 

 (5)أشري."

 والتنوير: قال صاحب التحرير 

وقوله: واهلل املستعان على ما تصفون عطف على مجلة فصرب مجيل فتكون حمتملة للمعنيني املذكورين "

                                                 
 18سورة يوسف، اآلية   (1)
 393، ص 6ج  ،1ط روح المعاني، األلوسي، انظر  (2)
 180سورة الصافّات، اآلية   (3)
 83سورة يوسف، اآلية   (4)
 260، ص 4ج  د.ط، تفسير أبي سعود، أبو السعود،انظر   (5)
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ستعانة من إنشاء االستعانة أو اإلخبار حبصول استعانته باهلل على حتمل الصرب على ذلك، أو أراد اال
 على اخلالص مما أحاط به. باهلل ليوسف عليه السالم

يف غاية البالغة ألنه كان واثقا بأهنم   ﴾نَ وْ فُ صِ ا تَ مَ َعلَى ﴿أصاب يوسف عليه السالم عبري عما والت
ضرا فلما مل يتعني عنده املصاب أمجل  -عليه السالم -كاذبون يف الصفة وواثقا بأهنم أحلقوا بيوسف

عليه  -التعبري عنه إمجاال موجها ألهنم حيسبون أن ما يصفونه هو موته بأكل الذيب إياه ويعقوب
 (1)"كاذب  قع الذي وصفوه وصفيريد أن ما يصفونه هو املصاب الوا -السالم

 قال الشيخ سيد قطب رمحه اهلل:

"فقد أدرك يعقوب عليه السالم من داليل احلال، ومن نداء قلبه، أن يوسف عليه السالم مل يأكله 
  (2)ن له حاال مل تكن."الذيب، وأهنم دبّروا له مكيدة ما، وأهنم يلّفقون له قصة مل تقع، ويصفو 

ولقد شبهت حال السيدة عايشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها واملربأة بلسان القرآن العظيم، شّبهت 
حاهلا يف حادث اإلفك كما ورد يف السورة النور املفرتى حبال يعقوب عليه السالم، قالت عايشة 

 رضي اهلل عنها: 

َفَصْبرع َجِمْيلع َوّللاُ الُمْسَتَعاُن َعلَى َما ...﴿أبو يوسف: "فو اهلل ما أجد يل ولكم مثال إال كما قال 

 .(3)﴾َتِصفُْونَ 

َها َيا﴿قال اهلل سبحان وتعاىل يف سورة البقرة: هكذا  ْبرِ  اْسَتِعيُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ اَلةِ  ِبالصَّ َ  إِنَّ  ۚ  َوالصَّ  ّللاَّ

ابِِرينَ  َمعَ  رب واالستعانة يف كالم يعقوب دال على أن إقدامه على وهنا أيًضا اجلمع بني الص (4)﴾الصَّ
الصرب ال ميكن إال مبعونة اهلل تعاىل، للتغلب على اجلزع بسبب الدواعي القوية إليه كما أشار إليه 

  (5)صاحب تفسري املنري.
                                                 

  38، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير، ابن عاشور، انظر  (1)
 1976، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن،سيد قطب، انظر   (2)
 2661، رقم 173، ص 3، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (3)
 153سورة البقرة، اآلية   (4)
 559، ص 6ج  د.ط، تفسير المنير، وهبة الزحيلي، أنظر  (5)
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 طلب األول: جزاء الصبر في الدنياالم

 قال اهلل سبحانه وتعاىل:

هُ آَتْيَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنِينَ ﴿ ا َبلََغ أَُشدَّ  (1)﴾َولَمَّ

 ى املصايب واحملن وهذا جزاء أعماله.آتاه اهلل احلكم والعلم ألنه كان صابرا عل

 كتب اإلمام الرازي يف تفسري اآلية املذكورة:  

وجه النظم أن يقال: بني تعاىل أن إخوته ملا أساؤا إليه، مث إنه صرب على تلك الشدايد واحملن مكنه "
ما فاز به من  اهلل تعاىل يف األرض، مث ملا بلغ أشده آتاه اهلل احلكم والعلم، واملقصود بيان أن مجيع

 .النعم كان كاجلزاء على صربه على تلك احملن

نقطة مهمة هنا وهي جزاء الصرب عام وليس خباص لألنبياء كما قال بعض املفسرين: إن النبوة جزاء 
وجد  يهانعم على اهلل تعاىل وشكر ابتالءإن من اجتهد وصرب على بعضهم  لألعمال احلسنة وقال

ن ذكر أنه صحة قوهلم: بأنه تعاىل ملا ذكر صرب يوسف على تلك احملواحتجوا على  ،منصب الرسالة
، وهذا قول باطل وبعيد عن الصواب باتفاق العلماء على أن النبوة غري أعطاه النبوة والرسالة

 (2)مكتسبة."

 

 

 

 

                                                 
 22سورة يوسف، اآلية   (1)
 436، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  الرازي،انظر   (2)
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 خص اهلل تعالى عباده الصابرينالمطلب الثاني: 

 الشيطان": يقول ابن قيم رمحه اهلل يف "إغاثة اللفهان من مصايد

أ هلا العظيمة احلميدة: إذا أراد أن يوصل عبده إليها هي الغايات يف وتعاىل وهذه عادة اهلل سبحانه"
ها كوصول أهل اجلنة إليها بعد عد  واملشاق، فيكون وصوله إىل تلك الغايات بُ  أسباباً من احملن والباليا

والصراط، ومقاساة تلك، األهوال  املوت، وأهوال الربزخ، والبعث والنشور واملوقف، واحلساب،
يم، بعد صلى اهلل تعاىل عليه وآله وسلم إىل مكة ذلك املدخل العظ اهلل والشدايد، وكما أدخل رسول

 رج ونصره ذلك النصر العزيز، بعد أن قاسى مع أعداء اهلل ما قاساه. خأن أخرجه الكفار ذلك امل

ود، وصاحل، وشعيب عليهم السالم، فهو وكذلك ما فعله برسله، كنوح، وإبراهيم، وموسى، وه
 تكرهها النفوس وتشق عليها. كما قال تعاىل: ىل الغايات احلميدة باألسباب اليتسبحانه يوصل إ

ُوُهَو َشر  ا َشْيَاً ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِتاُل َوُهَو َكْرهع لَُكْم َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشْيَاً َوْهَو َخْيرع لَُكْم، َوَعَسى أَْن ُتِحبُّو﴿

 (1)﴾لَُكْم، َوّللاُ َيعلَُم َوأَنتْم ال َتعلَُمونَ 

خبايا األسباب املكروهة الشاقة، كما أن الغايات املكروهة املؤملة ىف  وباجلملة، فالغايات احلميدة يف
خبايا األسباب املشتهاة املستلذة، وهذا من حني خلق اهلل سبحانه اجلنة وحفها باملكاره، وخلق النار 

 (2)"فها بالشهوات.وح

 قال سبحانه وتعاىل على لسان يوسف عليه السالم:

َ ال ُيِضيُع أَْجَر ﴿ ُه َمْن َيتَِّق َوَيْصبِْر َفإِنَّ ّللاَّ ُ َعلَْينا إِنَّ  (3)﴾اْلُمْحِسنِينَ قاَل أََنا ُيوُسُف َوهذا أَِخي َقْد َمنَّ ّللاَّ

 قال األستاذ عليش يف تفسري اآلية املذكورة:

                                                 
 216سورة البقرة، اآلية   (1)
 109-108، ص 2ج  ،2ط إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم اجلوزية،  (2)
 90سورة يوسف، اآلية   (3)
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ه اآلية الكرمية بشرى عظيمة ألوىل الصرب والتقي بالفوز والنصر من اهلل العلي العظيم، مهما "يف هذ
أوذوا وعذبوا يف سبيل نصرة احلق والدين، فإن قصة يوسف عليه السالم حتيطك علما مبا قد يتعرض 

السالم له أهل احلق املخلصني لرهبم، من ظلم الظاملني وتعّدي اجلاهلني، فكما تعرض يوسف عليه 
للكثري من احملن واالبتالءات، على أيدي األقرباء والغرباء على حد سواء، حىت شاء اهلل تعاىل له يف 
النهاية، أن ينال النبوة والرسالة، وحيوز امللك والسلطان، وتدين له البالد والعباد يف أرض مصر، 

 ...ويصبح هاديها ومنقذها من الضالل والشرك وقايدها إىل اخلري والصالح

)وقال أيضاً( أال وإن أصحاب الدعوة إىل اهلل تعاىل، الذين يبلغون رساالت اهلل ويشونه وال يشونه 
أحدا إال اهلل، طاملا تعرضوا ألنواع عديدة من احملن والباليا، تأتيهم من القريب والبعيد، ويطول هبم 

إليه، حىت يظن الكثريون أهنم  اجلهاد والكفاح وحتمل األذى يف سبيل نصرة دين اهلل تعاىل والدعوة
هالكون ال حمالة، إذ بنصر اهلل تعاىل يأتيهم فريتفع شأهنم وتسمع كلمتهم، ويصبحون أعالما وأيمة 

 (1)للهداة يف كّل جيل."

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 1417-1416، ص 2ج  د.ط، موسوعة تفسير سورة يوسف،عليش متويل، انظر   (1)
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 ب الثالث: من آثار الصبر والتقوىالمطل

ُه َمْن َيتِِق َوَيْصبِ ﴿ :قال الشيخ عبد الغين اجلريودي يف تفسري  :(1)﴾رإِنَّ

"نتعلم من هذه اآلية أن التقوى هي البقوى، وهي السبب األقوى، وأن الصرب عواقبة اجلرب والنرب، 
ونتعلم منها أيضًا أن االنسان جيازى على تقواه يف الدنيا واآلخرة، حيث جعل مّنة اهلل عليه وعلى 

 (2)أخيه من ثواب التقوى والصرب"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 90سورة يوسف، اآلية   (1)
 1148، ص 2ج ، 1طمؤتمر تفسير سورة يوسف،  عبد اهلل العلمي، انظر  (2)
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 ف عليه السالم في الصبرمقامات يوسالمبحث الخامس: 

 قال اهلل تعاىل على لسان يوسف عليه السالم:
داً َوقاَل يا أََبِت هذا َتأِْويُل ُرْءياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعلَها رَ ﴿ وا لَُه ُسجَّ بِّي َحقهًا َوَقْد َرَفَع أََبَوْيِه َعلَى اْلَعْرِش َوَخرُّ

ْجِن  َوجاَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد أَْن َنَزَغ الشَّْيطاُن َبْينِي َوَبْيَن إِْخَوِتي إِنَّ َربِّي أَْحَسَن بِي إِْذ أَْخَرَجِني ِمَن السِّ

ُه ُهَو اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ   (1)﴾لَِطيفع لِما َيشاُء إِنَّ

ملا دخل يوسف عليه السالم عاصمة مصر وبلغ مكان عرشه وجملسه، أجلس أبويه على العرش 
ا عنده، هنالك رأى يوسف عليه السالم أبويه وإخوته يرون له ماعرتافا بعلو مكانتهإجالال هلما و 

سجدا على وجه التعظيم واإلكرام ال على وجه العبادة، وملا رأى يوسف عليه السالم هذا احلال منهم 
تذكر رؤياه اليت رأها يف الصبا وقال ألبيه عليهما السالم موجزًا ما جرى آلل يعقوب خالل سين 
الفرقة الطويلة، يف كمال ومجال يأخذ باأللباب وتسجد له العقول، فهو يقول ألبيه: إن ما حدث يل 

 ولكم هو تأويل رؤياي اليت رأيتها وأنا غالم، وبدأ بذكر تعديد نعم اهلل تعاىل عليه:

َقد ﴿ليه، ومعىن هبذه اجلملة ابتدأ يوسف عليه السالم بذكر عدد نعم اهلل تعاىل ع ﴾َقْد َجَعَل َرِبي َحقاً ﴿

أي: إن ريب الذي رباين مبا أوصلين إليها قد جعل رؤياي صدقا؛ قال اإلمام أبو  ﴾َجَعلََها َربِّي َحقاً 
 حيان رمحه اهلل:

  (2)"رأيت ما يقع يل يف املنام يقظة، ال باطل فيها وال لغو"

 قال اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل: 

كاشف هبا العقل احلوادث املغيبة عن احلس، فجعلها ريب حقيقة "لقد كانت من األخبار الرمزيّة اليت ي
مطابقة للواقع احملسوس، ومل جيعلها باطال من أضغاث األحالم الناشئة عن غلبة األخالط الغذايية أو 

 (3)االحنرافات الدماغية".

                                                 
 100سورة يوسف، اآلية   (1)
 42، ص 5ج  ،1ط تفسير البحر المحيط، أيب حيان األندلسي،  (2)
 119، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير، ابن عاشور، انظر  (3)
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وتعدية  ﴾يَوَقْد أَْحَسَن بِ ﴿مث قال يوسف عليه السالم عّما امنّت يوسف عليه السالم وأحسن به: 
، (1))أحسن( بالباء دل على القرب من احملسن من التعدية ب)إىل( كما قال اإلمام البقاعي رمحه اهلل

وأَْحِسْن َكَما ﴿ومثال تعدية اإلحسان ب)إىل( يف القرآن الكرمي قوله تعاىل يف قارون على لسان قومه: 

ن من أحسن به اهلل هو من يتصل به ِبرّه، وحسن وتعدية اإلحسان بالباء أبلغ، أل (2)﴾أَْحَسَن ّللاُ إِلَْيكَ 
معاملته، ويلتصق به مباشرة على مقربة منه، أو بالواسطة، إذ هو شيء يساق إليه سوقا، ونظري ما 

 .(3)﴾َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً ...﴿هنا من تعدية اإلحسان بالباء قوله تعاىل 

ْجِن َوجاَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدوِ َوَقْد أَْحَسَن بِ ...﴿فقال يوسف عليه السالم:   (4)﴾...ي إِْذ أَْخَرَجنِي ِمَن السِّ

 وخص يوسف عليه السالم إحسانني يف هذه اآلية بالذكر مع تعداد نعم اهلل عليه ألمهيتهما:

ْجنِ ﴿األول:    قال اإلمام الرازي رمحه اهلل: ﴾إِْذ أَْخَرْجِني ِمَن السِّ

 (5)لكه وعزه وتوايل نعم اهلل الكربى عليه.""ألن خروجه من السجن كان مقدمة مل

 الثاين: قال األستاذ أمحد عز الدين:
"وهو جميء عشريته من البادية بفلسطني إىل مصر بقصد االستيطان، ألن يف ذلك متام النعمة عليه 
وعلى آل يعقوب مجيعا، باجتماع الشمل، والتمتع باحلياة اآلمنة الرغيدة، بعيدا عن القحط واجلوع 

 (6)اخلوف وتقلب األحوال كما صرح األستاذ أمحد عّز الدين."و 

 قال املفيت شفيع رمحه اهلل يف تفسريه "معارف القرآن" يف قوله تعاىل:

داً َوقاَل يا أََبِت هذا َتأِْويُل ُرْءياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعلَها رَ ﴿ وا لَُه ُسجَّ قهًا َوَقْد بِّي حَ َرَفَع أََبَوْيِه َعلَى اْلَعْرِش َوَخرُّ

                                                 
 99، ص 4ج  ،3ط نظم الدرر، البقاعي، انظر  (1)
 77سورة القصص، اآلية   (2)
 83سورة البقرة، اآلية   (3)
 100سورة يوسف، اآلية   (4)
 512، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  انظر الرازي،  (5)
 458ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين،انظر   (6)
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ْجِن َوجاَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد أَْن َنَزَغ الشَّْيطاُن َبْينِي َوَبْينَ   إِْخَوِتي إِنَّ َربِّي أَْحَسَن بِي إِْذ أَْخَرَجِني ِمَن السِّ

ُه ُهَو اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ   (1)﴾لَِطيفع لِما َيشاُء إِنَّ

والديه،  وما مضى عليه من احلوادث والكوارث أمام ىجر ما بدأ يوسف عليه السالم ببيان بعض "
! فماذا يكون شأن الرجل إذا ُمىن يف هذا العصر مبثل ما جرى على يوسف توقف حلظة وتدبر قليالً 

ة طويلة قعليه السالم من املصايب واألذى؟! حيث وقع لقاؤه فجأة مع والديه بعد يأٍس مديٍد ومفار 
ما ؟ وكم يـ ْبكي؟ وكم يـُْبكى أبويه حينما ميّر على هماضيه أمام والدياً! فماذا يبني استغرقت أعوام

جرت عليه  الم يف تسميع القصص والوقايع اليتعليه! وكم أيامًا وليايل يشتغل يوسف عليه الس ىجر 
يف فرتة اليأس والقنط والبعد من األبوين ومن األحباب واألصدقاء! إال أن يف طريف القضية رسول اهلل 

قلبه وشيمة ِكبده عليهما فانظر إىل تعاملهم وتصرفاهتم، كيف يتعاملون! فابن يعقوب وحّب ونبيه، 
َوَقْد أَْحَسَن ِبي إِْذ أَْخَرَجنِي ...﴿ملا يلتقي بأبيه بعد املرور بأالف املصايب والصعوبات فيقول:  السالم

َن اْلَبْدِو ِمن َبْعِد أَن نََّزغَ  ْجِن َوَجاَء بُِكم مِّ ْيَطاُن َبْيِني َوَبْيَن إِْخَوِتي ِمَن السِّ  ﴾...الشَّ

 فمصايب يوسف عليه الصالة والسالم تنقسم على ثالثة أبواب بالرتتيب:

 األول: مظامل اإلخوة . أ
 الثاىن: مفارقة طويلة من األبوين . ب
 الثالث: مصايب السجن وما جرى عليه فيه . ت

اًل وبدأ كالمه من السجن ومل يذكر فيه اهلل اجملتىب غرّي سياق الرتتيب يف ذكر الوقايع أو  فيوسف نيب
دخول السجن وما جرى فيه من املصايب والتكاليف، بل افتتح كالمه بذكر اخلروج من السجن 

 وشكر نعمة اهلل سبحانه وتعاىل، ويف ضمنهما أشار من بعيد أنه كان يف السجن يف زمن ما. 

ج من السجن! ومل يقل من اجلب اخلرو وجيب هنا أن يُذكر أّن يوسف عليه السالم تناول الكالم عن 
خوته صنيعهم بعد عفوه عنهم للكرم؛ لئال يذكر إ يثارفيه بتلك احليثية شيًئا، ارماه إخوته  يالذ

                                                 
 100سورة يوسف، اآلية   (1)
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، ولذا مل ير مناسبًا أن يذكر ذلك اجلب أصال خشية أن يجل (1)﴾وميُ الْ  مُ كُ يْ لَ عَ  بَ يْ رِ ثْ تَ  الَ ﴿: بقوله
 إخوته.

ارقة األبوين الطويلة ومصابرهتما وما ترتب عليهما من اآلثار، إال أنه كان من املفروض أن يذكر مف
ترك كل ذلك واكتفى بذكر ما انتهى إليه األمر وخوامته ولقاء األبوين مع شكر اهلل سبحانه وتعاىل، 

أن البادية  يه إشارة أيضًا إىل تلك النعمة وهمن البدو )البادية( إىل املدينة )مصر(، وفي جايبكميعىن 
تتوفر فيها وسايل العيش إال قلياًل كانت وطن يعقوب عليه الصالة والسالم! فاهلل سبحانه  الىت ال

 هبم من البدو إىل املدينة باستقبال ملكي حار. وتعاىل جاء

يتعلق مبظامل إخوته وجورهم وهو مل يتناول عن ذلك شيًئا وإمنا أحاله إىل الشيطان  يالكالم الذ أما
 إخوته مل يكونوا يفعلون كذلك ولكن الشيطان نزغ بيين وبني إخويت. ونزغه، وبني  أن  

ْنِدُن جانب الشكر  وها هو شأن النبوة حيث ال يكتفى على املصايب والتكاليف بالصرب فقط، بل يُد 
يكون فيه شاكراً، خبالف أحوال  لشؤونه شأن البحث لذلك موقعاً، ولذلك ال يوجد أيضًا حىت ي

عليهم متوالية، وإذا نزلت عليهم مصيبة   ترتى ى آالف النعم اليتيذكرون اهلل عل ال الناس عامًة فإهنم
 حياهتم. ةليفإهنم يذكروهنا مراراً وكراراً طما 

قال يوسف  (2)﴾إِنَّ اإلْنَساَن لَِربِِّه لََكُنود﴿: يف القرآن الكرمي حيث قال ذُكر   يفهذا هو الشكاوى الذ
بِّي لَِطيفع لَِّما  إِنَّ رَ ...﴿يات املصايب يف ثالثة ألفاظ: عليه السالم بعد أن اختصر حكا

 (4)".(3)﴾...َيَشاءُ 
 
 
 

                                                 
 92سورة يوسف، اآلية   (1)
 6سورة العاديات، اآلية   (2)
 100سورة يوسف، اآلية   (3)
 148-147، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن،حممد شفيع، انظر   (4)
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 ى اهلل تعالى ثمرة من ثمار الصبرالشكوى إلالمبحث السادس: 

 قال اهلل تعاىل على لسان يعقوب عليه السالم:

﴿ ِ ِ َوأَْعلَُم ِمَن ّللاَّ  (1)﴾ َما اَل َتْعلَُمونَ قاَل إِنَّما أَْشُكوا َبثِّي َوُحْزنِي إِلَى ّللاَّ

 يقسم ابن قيم رمحه اهلل الشكوى إىل قسمني:

َما أَْشُكو َبثِّي َوُحْزنِي ﴿يعقوب  صدر عن ا ال ينايف الصرب كمافهذ !الشكوى إىل اهلل"القسم األول:  إِنَّ

 .وصف اهلل له بالصرب مع ﴾ري الضُّ نِ سَّ مَ ﴿ عليه السالم وقال أيوب ﴾لع يْ مِ جَ  رع بْ صَ فَ ﴿مع قوله  ﴾إِلَى ّللاَِّ 

 (2)."شكوى املبتلى بلسان احلال واملقال فهذه ال جتامع الصرب بل تضاده وتبطلهالقسم الثاين: 

ينبغي أن تكون الشكوى إىل اهلل تعاىل وحده، فإن ذلك من متام عبودية العبد وتوكله وفقره وحاجته 
 إىل ربه، ومن متام استغنايه به سبحانه عن الناس.

  تعاىل يف شكوى يعقوب عليه السالم:قال اهلل

ِ َتْفَتُؤا َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرضاً أَْو َتُكوَن ِمَن اْلهالِِكيَن )﴿ ( قاَل إِنَّما أَْشُكوا َبثِّي َوُحْزِني 85قالُوا َتاّلِلَّ

ِ َما اَل َتْعلَُموَن ) ِ َوأَْعلَُم ِمَن ّللاَّ  (3)﴾(86إِلَى ّللاَّ

 الرازي رمحه اهلل: قال اإلمام 

وارداً على جهة الّتعنيف، فكان  ﴾َقالُْوا َتاّلِلِ َتْفَتأ َتْذُكُر ُيْوُسف...﴿"لقد كان قوهلم ليعقوب عليه السالم 
رده عليهم قويًا صاعقاً، فكأنه يقول هلم: اعلموا أن هذا الذي أذكره ال اذكره معكم، وإمنا أذكره يف 

 (4)ث شكواه يف حضرة اهلل تعاىل كان يف زمرة احملققني.حضرة اهلل تعاىل، واإلنسان إذا ب

                                                 
 86سورة يوسف، اآلية   (1)
 18ص  ،2ط د.ط، شاكرين،عدة الصابرين وذخيرة ال ابن قيم اجلوزية،  (2)
 86-85سورة يوسف، اآلية   (3)
 500، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  انظر الرازي،  (4)
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 رمحه اهلل تعاىل يف هذه اآلية: (1)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

يِ َوُحْزِني إِلَى ّللا...﴿"الشكوى إمنا تكون إىل اهلل تعاىل كما قال العبد الصاحل 
َما أَْشُكْوا َبثِّ ويف  (2)﴾إِنَّ

احلمد، وإليك املشتكى، وأنت املستعان، وبك املستغاث،  اللهم لك :دعاء موسى عليه السالم
 (3)".وعليك التكالن

 قال ابن قيم رمحه اهلل تعاىل يف "مدارج السالكني":

وقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه بالصرب اجلميل، والصفح اجلميل، واهلجر اجلميل. فسمعت "
اجلميل هو الذي ال شكوى فيه وال معه. يقول: الصرب  سالم ابن تيمية قدس اهلل روحهشيخ اإل

 والصفح اجلميل هو الذي ال عتاب معه. واهلجر اجلميل هو الذي ال أذى معه.

وعد بالصرب اجلميل. والنيب إذا  ايف الصرب. فإن يعقوب عليه السالموالشكوى إىل اهلل عز وجل ال تن
عن أيوب عليه أخرب اهلل  وكذلك (4)﴾...ى ّللالَ ي إِ نِ زْ حُ وَ  يِ ثِّ بَ  وْ كُ شْ ا أَ مَ نَّ إِ ﴿ وعد ال يلف. مث قال:

وإمنا ينايف الصرب ، (5)﴾نَ يْ مِ احِ الرَ  مُ حَ رْ أَ  تَ نْ أَ ر وَ ي الضُّ نِ سَّ مَ ...﴿أنه وجده صابرا مع قوله:  السالم
 (6)"شكوى اهلل، ال الشكوى إىل اهلل.

 

 

                                                 
(1)

هو أمحد تقي الدين أبو العباس بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي   
هـ. يف حرّان، املتويف 661 يوم االثنني، عاشر، وقيل: ثاين عشر من ربيع األول سنة بن عبد اهلل بن تيمية احلراين، ولد رمحه اهلل

 .م 1328
  144، ص 1، ج 15ط األعالم للزركلي، انظ: الزركلي، 

 86سورة يوسف، اآلية   (2)
  244، ص 4ج  ،1ط منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرة، ابن تيمية،  (3)
 86اآلية  سورة يوسف،  (4)
 83سورة األنبياء، اآلية   (5)
 .160، ص 2ج  ،3ط، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين اجلوزية، ابن قيم  (6)
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 قال الشيخ الشعراوي رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلية:

اهلل تعاىل لون من ألوان العبادة، ألن األعلى إذا أصاب األدىن مبا يراه سوءاً، يتفرع "الشكوى إىل 
األدىن إىل نوعني )األول( نوع يتوّدد إىل اهلل العليم احلكيم ويستعطفه ويلني له ويستغفره ويتضرع إليه، 

نوع يتأىب على  ليكشف عنه ما نزل به من سوء، وهو مع ذلك راض بقضاء اهلل تعاىل وقدره، )الثاين(
 املْبت لى ويقسو قلبه فال يتض رع وال يستغفر. وقد قال اهلل تعاىل:

ُعونَ ﴿  اِء لََعلَُّهْم َيَتَضرَّ رَّ  (1)﴾َولََقْد أَْرَسْلنا إِلى أَُمٍم ِمْن َقْبلَِك َفأََخْذناُهْم ِباْلَبأْساِء َوالضَّ

نوع األول الصابر املتضرع الشاكي إىل اهلل وهذا النوع ال يرتفع عنه البأس حىت يهلك وهو كافر، أما ال
وحده ال غريه، ليذهب غّمه ويكشف كربه، فإن اهلل تعاىل يستجيب له، ألنه يعلم أنه ال يكشف عنه 

 (2)الّضر إال اهلل."

يف اآلية السابقة، يبني اهلل سبحانه وتعاىل حالة يعقوب عليه السالم بقوله }فهو كظيم{ ويرى 
جودة أن }كظيم{ هنا صيغة مبالغة، تدل أنه عليه السالم مل يشك إىل الدكتور حسن حممد با

  (3)خملوق وإمنا كان يكتم حزنه يف نفسه ويبقى مهّه يف صدره.

 قال األستاذ عبد الكرمي اخلطيب يف كتاب "القصص القرآين منطوقه ومفهومه":

ت هذه الشكوى إعالما "فيعقوب عليه السالم يشكو إىل سيده ومالكه ومن بيده األمر كله، وليس
حبال الشاكي، فاهلل سبحانه يعلم كل شيء علمًا أزلّيا، ما وقع وما سيقع، وإمنا هذه الدعوات 

 (4)االبتهاالت هي عبادة هلل تعاىل مبا يستويل على العبد منها من مشاعر احلاجة والعوز إىل اهلل."

                                                 
 43سورة األنعام، اآلية   (1)
 7051، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي، الشعراوي، انظر  (2)
 305-303ص  د.ط، ورة يوسف،الوحدة الموضوعية في س حممد حسن باجودة، انظر  (3)
 478ص  د.ط، القصص القرآني منطوقه ومفهومه، عبد الكرمي اخلطيب، انظر  (4)
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وآذوه مواله زيد بن حارثة إيذاء  وقد رجع من الطايف بعد أن ردوه ردا قبيحا ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هو الرسول 
يف املعجم الكبري للطرباين الذي يدل على امتالء قلبه   شديداً، يدعو ربه عزوجل هبذا الدعاء املشهور

 بة وحزنا مما لقي من الشّدة، وأسفا على أنه مل يؤمن به أحد من أهل الطايف، قال: كآ

الناس، أرحم الراحمين، أنت أرحم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على "
الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري، إن لم تكن غضبان 
علي فال أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح 

تبى حتى ترضى، عليه أمر الدنيا واآلخرة، أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك الع
 (1)"وال حول وال قوة إال بك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
سلسلة قال األلباين: احلديث ضعيف يف ، 181، رقم 73، ص 13، باب العني، ج المعجم الكبيرأخرجه الطرباين يف   (1)
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 ان واليأس من عالمات الكفرالمبحث السابع: الثقة باهلل من عالمات اإليم

 قال اهلل تعاىل على لسان يعقوب عليه السالم:

﴿ ِ ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوال َتْيأَُسوا ِمْن َرْوِح ّللاَّ ِ إاِلَّ اْلَقْوُم يا َبنِيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ إِنَُّه ال َيْيأَُس ِمْن َرْوِح ّللاَّ

 (1)﴾اْلكاِفُرونَ 

 قال اإلمام الراغب رمحه اهلل: اللغة:

"حّس: احلاسة: القوة اليت تدرك هبا األعراض احلّسّية، واحلواس: املشاعر اخلمس، يقال: حس ْسُت 
 (2)وأحس ْسُت فأْحس ْسُت كما قال الراغب."

 الشيخ حسنني حممد خملوف: والّتحسهس: قال

  (3)"التعرف، وأصله طلب اخلرب باحلاّسة، واستعمل يف التعُرف للزومه له."

 قال األستاذ حمي الدين الدرويش يف "أعراب القرآن الكرمي وبيانه":

"والتحّسس قريب من التجّسس الذي باجليم، وقيل: إن التحسس باحلاء يكون يف اخلري، وباجليم 
 (4)، ومنه اجلاسوس؛ وهو الذي يطلب الكشف عن عورات الناس."يكون يف الّشر

يئس: اليأس: انقطاع الرجاء، وهو ضد الطمع، وأصل معىن الروح: الّتنّفس، يقال: أراح اإلنسان، إذا 
 (5)تنّفس، مث استعري للفرج، واملعىن: ال تقنطوا من فرج اهلل وتنفيسه.

 قال األستاذ حسن حممد باجودة:

                                                 
 87سورة يوسف، اآلية   (1)
 116ص  مادة: ح س س، د.ط، ،المفرداتانظر الراغب األصفهاين،   (2)
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ب عليه السالم لبنيه للذهاب حبثا عن يوسف عليه السالم وأخيه يف مصر، ليدل داللة "إن أمر يعقو 
واضحة على أنه عليه السالم على ثقة يف أن يوسف عليه السالم ال زال حيا يرزق، ويف حالة 

 (1)حسنة."

عديدة وعلى  سنوات حىت بعد ط من رمحة اهللهذه اآليات تدل على أن يعقوب عليه السالم ال يقن
ا ﴿كما قال اهلل تعاىل يف اآلية السابقة   عكس ما كان عليه إخوة يوسف حيث كانوا آيسن، َفلَمَّ

ا  هذه الثمرات اإلميان.  (2)﴾...اْسَتْيأَُسوا ِمْنُه َخلَُصوا َنِجيهً

 أهم األسباب يف أمل يعقوب عليه السالم يف يوسف عليه السالم التايل:

   (3)كما قال املفيت شفيع رمحه اهلل.إذا اشتد البالء مع الصرب قرب الفرج 
 .(4)ع لم  أن رؤيا يوسف صادقة كما قال ابن عباس رضي اهلل عنه 
 َوأَْعلَْم ِمَن ّللاِ َما الَ ﴿ ، ألن قوله ألوالده يدل على ذلكلعله علم ذلك بوحي من اهلل تعاىل

كما قال ابن  هوهذا قبل أن يأمرهم بالذهاب إىل مصر للبحث عن يوسف وأخي (5)﴾َتْعلَُمْونَ 
 (6)عاشور رمحه اهلل.

  ملا أخربه أبناؤه بسرية العزيز وكمال حاله يف أقواله وأفعاله، طمع أن يكون هو يوسف عليه
 (7)السالم كما قال اإلمام الرازي رمحه اهلل.

 (8)﴾َكاِفُرونَ إنَُّه الَ ييأس ِمْن َروِح ّللِا إالَّ اْلَقْوُم الْ ...﴿ وهنى يعقوب عليه السالم عن اليأس فقال:

                                                 
 312ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، حممد حسن باجودة، انظر  (1)
 80سورة يوسف، اآلية   (2)
 131، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن،حممد شفيع، انظر   (3)
 227، ص 16ج  ،1ط، جامع البيان في تأويل القرآن الطربي،انظر   (4)
 86سورة يوسف، اآلية   (5)
 110، ص 12ج  ،1ط والتنوير، التحرير ابن عاشور، انظر  (6)
 500، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  انظر الرازي،  (7)
 87سورة يوسف، اآلية   (8)
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 قال صاحب يف ظالل القرآن:

"فاملؤمنون املوصولة قلوهبم باهلل، الّنديّة أرواحهم بروحه، الشاعرون بنفحاته احمليية الرخّية، فإهنم ال 
ييأسون من روح اهلل ولو أحاط هبم الكرب، واشتّد هبم الّضيق، وإن املؤمن لفي روح من ظالل إميانه، 

ويف طمأنينة من ثقته مبواله، حىت وهو يف مضايق الشدة وخمانق ويف أنس من صلته بربه، 
 (1)الكروب."

 قال ابن عباس رضي اهلل عنهما يف تفسري هذه اآلية:

 (2)"إن املؤمن من اهلل على خري يرجوه يف البالء، وحيمده يف الرخاء"

 رمحها اهلل يف تفسريه: نقل اإلمام القرطيب قول ابن زيد

 (3)اهلل، والكافر يقنط يف الشدة""إن املؤمن يرجو فرج 

وآية أخرى تدل على ثقة يعقوب عليه السالم باهلل، وملا أمر يوسف عليه السالم إخوته بذهاب 
وبالبشرى جبمع الّشمل، أبان يف هذه اآلية الكرمية استجابتهم الفورية لألمر  قميصه إىل أبيهم

 وانطالقهم سريعا إىل أرض فلسطني فقال:

ا َفصَ ﴿  (4)﴾لَِت اْلِعيُر قاَل أَُبوُهْم إِنِّي َْلَِجُد ِريَح ُيوُسَف لَْوال أَْن ُتَفنُِّدونِ َولَمَّ

 

 

 
                                                 

 2026، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن،سيد قطب، انظر   (1)
 500، ص 6ج ، 4ط املرجع السابق،مفاتيح الغيب، انظر   (2)
 213ص ، 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (3)
 94سورة يوسف، اآلية   (4)
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 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل: 

"ويف هذه اآلية الكرمية ميّن اهلل تعاىل على عبده ورسوله يعقوب عليه السالم فيمنحه القدرة على 
 (1)عقوب عليه السالم."وجدان ريح يوسف من مسافة بعيدة، وهذه معجزة لي

فنرى يف هذه اآلية ثقة يعقوب عليه السالم باهلل وأمله ونعلم أيضًا أن اليأس والقنوط والتشاؤم من 
 عالمات الكفر كما تقدم يف هذه السورة:

ِ إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ ...﴿ ُه اَل َيْيأُس ِمْن َرْوِح ّللاَّ   (2)﴾إِنَّ

تدل على ثقة يعقوب عليه السالم وأمله وتفاؤله حىت بعد  ﴾ِجُد ِريَح ُيوُسفَ إِنِّي َْلَ ﴿يف هذه اجلملة 
عقود تقريباً، وإن كالمه لغاية يف الوضوح واالطمئنان إىل صحة ما يقول، إنه جيرى على لسانه  ةأربع

مجلة }أجد{ وليس مجلة }أشم{ مثالً، فكأنه ضم ابنه احلبيب فشّمه واستنشق رحيه، وهو الرجل 
مى، فأسعفته حاّسة الشم يف هذه املناسبة اإلسعاف كله، واملفهوم أنه عليه السالم شم رايحة األع

يوسف اليت كان يعرفها يف صغره، ونعرف أيضًا يف هذه اجلملة }إّن{ و}الالم{ اللتان تقيدان 
د التوكيد، كما جيئ على لسانه عليه السالم }ريح{ وليس }رايحة{ والفرق بينهما، فالرايحة تفي

الكمية القليلة منها، وقد تكون آتية من بعدها، أما الريح فتفيد القوة والقرب معا كما قال األستاذ 
 (3)."الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف"حممد باجودة يف كتاب 

 
 
 
 
 

                                                 
 507، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  انظر الرازي،  (1)
 87سورة يوسف، اآلية   (2)
 339-338ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف،حممد حسن باجودة، انظر   (3)
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 في سورة يوسفوالتوبة الفصل الرابع: الدعاء 

 
  سورة يوسففي المبحث األول: التوبة 

 سورة يوسففي عاء المبحث الثاني: الد 
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 سورة يوسففي األول: التوبة  المبحث

  :الشرط المهمة من شروط التوبةالمطلب األول 

 المطلب الثاني: توبة امرأة العزيز 

 المطلب الثالث: توبة إخوة يوسف عليه السالم 

 المقارنة بين توبة إخوة يوسف عليه السالم وتوبة امرأة العزيز: المطلب الرابع 

 المطلب الخامس: الشعور بالذنب 

  :إظهار الندامةالمطلب السادس 
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 الشرط المهمة من الشروط التوبةالمطلب األول: 

 قال اإلمام البقاعي رمحه اهلل:

"ملا قرر إخوة يوسف عليه السالم فيما بينهم أن أباهم يعقوب عليه السالم قد خص يوسف وأخاه 
ثابت ال شبهة فيه، تساءلوا فيما بينهم، فما أنتم صانعون؟ فقالوا، الشقيق حببه العظيم، وأن هذا أمر 

 أو من شاء اهلل منهم: 

   (2)."(1)﴾اْقُتلُوا ُيوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرضاً َيْخُل لَُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوماً صالِِحينَ ﴿

ن ا إىل اهلل من قال املفسرون أن املراد بالصالح يف هذه اآلي ة صالح الدين، فقالوا: إذا فعلنا ذلك تـُبـْ
هذه اجلرمية ونصري من القوم الصاحلني، وهذا فيما بينهم وبني اهلل تعاىل، وأما بينهم وبني أبيهم فيكون 

 بالعذر.

 رمحه اهلل:  (3)قال اإلمام ابن عطية

يه ألهنم مؤمنون بّثوا على عظيمة "صاحلني معناه بالتوبة، وهو األظهر من اللفظ، وحاهلم أيضا تعط
 (4)وعّلل وا أنفسهم بالتوبة".

 قال اإلمام الطربي رمحه اهلل: 

"يعنون أهنم يتوبون من قتلهم يوسف عليه السالم وذنبهم الذي يركبونه فيه، فيكونون بتوبتهم من 
 (5)قتله بعد هالك يوسف قوما صاحلني".

                                                 
 9سورة يوسف، اآلية   (1)
 23، ص 4ج  ،3ط نظم الدرر،البقاعي، انظر   (2)
(3)

حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب، عارف باألحكام واحلديث، له شعر، أبو هو   
 .هـ 546هـ و 541وقيل يف تاريخ وفاته سنة 

 222، ص 3ج  ،1ط تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بن عطية،ا  (4)
 564، ص 15ج  ،1ط، لقرآنجامع البيان في تأويل ا انظر الطربي،  (5)
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 قال صاحب يف ظالل القرآن: 

شيطان، وهكذا يّسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها، وتفقد صحة تقديرها "وهكذا ينزغ ال
لألشياء واألحداث، وهكذا ملا غال يف صدورهم احلقد بـ ر ز  الشيطان ليقول هلم: اقتلوا... والتوبة بعد 

ال ذلك تصلح ما فات، وليست التوبة هكذا، إمنا تكون التوبة من اخلطيئة اليت يندفُع إليها املرء غاف
جاهال غري ذاكر، حىت إذا تذكر ن ِدم وجاشت نفسه بالتوبة، أما التوبة اجلاهزة، التوبة اليت تعده سلفاً 

 (1)قبل ارتكاب اجلرمية إلزالة معامل اجلرمية، فليست بالتوبة، إمنا هي تربير يزّكيه الشيطان."

 قال األستاذ أمحد عّز الدين: 

هذه الفعلة البشعة، وما يدريهم أهنم س ي ت ماد ون يف سفك  "وما أدراهم أهنم سيكونون صاحلني بعد
الدماء وحماربة اهلل تعاىل ورسوله، وكيف يطلبون أن يُقبل عليهم أبوهم ويغمرهم حببه وهو نيب مرسل 

  (2)بعد أن يرتكبوا هذه الفعلة النكراء مع املب ش ر بالنبوة والرسالة من بينهم مجيعا."

 واحلقد والغرية عن كل صواب، قال صاحب تفسري املنار:لقد أكل أعماهلم احلسد 

وتكونوا من بعده أي من بعد يوسف، أو بعد قتله أو تغريبه قوما صاحلني تايبني إىل اهلل من هذه "
اجلرمية، مصلحني ألعمالكم مبا يكفر إمثها، وعدم التصدي ملثلها، فريضى عنكم أبوكم ويرضى ربكم، 

وال يزال ينزغ له ويسول، ويعد وميين  -تعاىل  -ملتدين معصية اهلل هكذا يزين الشيطان للمؤمن ا
ويؤول، حىت يرجح داعي اإلميان، أو جييب داعي الشيطان، وهذا الذي غلب على إخوة يوسف 

 (3)."و مقتضى احلكمة اليت أرادها اهللفكان، ولكن بعد رأفة خمففة حلكم االنتقام، وه

 

 

                                                 
 1973، ص 4ج ، 17ط في ظالل القرآن، سيد قطب، انظر  (1)
  51ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين، انظر  (2)
 262، ص 12ج  د.ط، ،تفسير المنارحممد رشيد، انظر   (3)
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 زلمطلب الثاني: توبة امرأة العزيا

 قال اهلل تعاىل:

َِنِيَن )﴿ َ اَل َيْهِدي َكْيَد اْلخا اَرةع 52ذلَِك لَِيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه ِباْلَغْيِب َوأَنَّ ّللاَّ ْفَس َْلَمَّ ُئ َنْفِسي إِنَّ النَّ ( َوما أَُبرِّ

وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربِّي إِنَّ َربِّي َغفُورع َرِحيمع )  (1)﴾(53ِبالسُّ

 ل يف هذه اآلية؟ اختلف املفسرون فيه على احتمالني:من القاي

 االحتمال األول: القائل هي زليخا . أ

رمحه اهلل تعاىل يف روضة احملبني: هذا من متام كالمها، والضماير كلها يف نسق  قيمكتب اإلمام ابن 
ء، أنا واحد مما يشهد بأنه من كالمها، فهذه مخسة ضماير بني بارز ومسترت: ما علمنا عليه من سو 

راودته عن نفسه؛ مث اتصل هبا: ذلك ليعلم؛ فال شيء يفصل الكالم من نظمه، ويضمر فيه قول ال 
 دليل عليه.

 إن هذا من قول امرأة العزيز ال من قول يوسف عليه السالم، لوجوه: أيضاً( قال)و 

 ه إنه متصل بكالم املرأة وهو قوهلا: اآلن حصحص احلق يعين ومن جعله من قول يوسف علي
السالم فإنه حيتاج إىل إضمار قول ال دليل عليه يف اللفظ بوجه ما. والقول يف مثل هذا ال 

 حيذف، لئال يوقع يف اللبس. فإن غايته أن حيتمل األمرين. فالكالم االول أوىل به قطعاً.
  إن يوسف عليه السالم مل يكن حاضرًا وقت مقالتها هذه بل كان يف السحن ملا تكلمت

 (2)سياق صحيح صريح يف ذلك.بقوهلا، وال

 

 
                                                 

 53-52سورة يوسف، اآلية   (1)
 319ص ، 1ط ،روضة المحبين ونزهة المشتاقين اجلوزية، قيمابن   (2)
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  :وكتب الدكتور أمحد نوفل إلزالة الشك

أن بعض املفسرين زعم أن هذه اآلية من كلمات يوسف عليه السالم يقصد ليعلم العزيز أين مل "
أخنه يف غيابه. وال أدري كيف خطر هلم هذا، وكيف ميكن أن حنشر كالم يوسف يف هذا السياق 

د التحقيق، وملاذا نقطع أوصال النص؟ إن الذي محلهم على قوهلم ومن أين جاء يوسف يف مشه
الذي قالوه ليس إال استغراهبم أن يصدر هذا الكالم من امرأٍة رأوها قبل صفحة فقط شيطانًا مريداً، 
فما الذي حوهلا إىل محل وديع وخملوق طاهر وحكيمة رزان عاقلة موزونة؟ واستغراهبم ليس يف حمله 

 (1)من العوامل اليت غريت شخصية امرأة العزيز.بعد الذي عرفنا 

 االحتمال الثاني: قول يوسف عليه السالم . ب

 :"تفهيم القرآن"يف  رمحه اهلل كتب موالنا املودودي

هذه الفقرة  قيمومل جيعل بعض املفسرين الفضالء ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري وابن "
ها جزءًا من قول امرأة العزيز كما مّرت أّدلتهم فيما من قول يوسف عليه السالم بل إمنا جعلو 

 سبق.

ويقول هؤالء الفضالء من املفسرين املذكورين: إن وقع كالم الشخصني إحدى تلو أخرى متصالً 
ومل يكن هناك نص  مييز بينهما فال بد حينئذ أن تكون هناك قرينة  تفرق بني كالمهما وليس هنا 

...﴿لم أن قوله تعاىل: قرينة أصالً، لذلك البد أن نس إِنَّ َربِي ﴿إىل قوله  (2)﴾اآلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ

 من كالم امرأة العزيز فحسب ال غريها. (3)﴾َغفُْورع َرِحْيمع 

رمحهما اهلل  قيمولكن أتعجب كيف خفي هذا األمر يف نظر احملققني املدققني كابن تيمية وابن 
 اليت ال حيتاج إىل قرينة أخرى عندها. تعاىل أن شأن الكالم قرينة عظيمة يف مكانه

                                                 
 441ص  ،1ط دراسة التحليلية، - سورة يوسفانظر أمحد نوفل،   (1)
 51سورة يوسف، اآلية   (2)
 53سورة يوسف، اآلية   (3)
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الفقرة األوىل مناسبة لفم امرأة العزيز دون ريٍب لكن هل الفقرة الثانية تناسب لشأهنا؟ فشأن 
الكالم يقول صراحًة أن القايل له هو يوسف عليه السالم وليست امرأة العزيز، ويف هذا الكالم 

اهلل يرب بنفسه أن هذه الفقرة ال ميكن أن  ما يُرى من نيٍة خالصٍة وحتمٍل وتواضع وخوف من
َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِأْهلَِك ﴿وخرجت منه  (1)﴾َهْيَت لََك...﴿خترج من ذلك الفم الذي خرجت منه 

ْن لَْم َيْفَعْل َما آُمُرهُ ﴿وكان من املمكن أن خترج منه يف اجمللس اململوء من الناس  (2)﴾ُسوءاً... َْ لَ

َن..   .(3)﴾.لَُيْسَجنَّ

ُه َربِي ﴿ومثل تلك الفقرة النظيفة اليت ميكن أن خترج من ذلك اللسان الذي خرجت منه  َمَعاَذ ّللا إِنَّ

ا َيْدُعْوَنِني...﴿وخرجت منه  (4)﴾أَْحَسَن َمْثَواى... ْجُن أََحبُّ إلَي ِممَّ َوإالَّ ﴿وخرجت منه  (5)﴾َرِبي السِّ

؛ فال ميكن أن نسلم مثل هذا الكالم النظيف المرأة العزيز دون ﴾ِهَن...َتْصِرف َعنِّي َكْيَدُهنه أَْصُب إِلَيْ 
يوسف عليه السالم حىت تدل عليه قرينة بأن امرأة العزيز قد وفقت على التوبة واإلميان واإلصالح يف 

 (6) هذا العمر ولكن األسف ال توجد أية قرينة."

 ايل:إن كانت زليخا قالت هذا، فاإلشارة الرتبوية فيه كالت

 فضيلة االعتراف بالذنب والتوبة واالستغفار:  . أ

لقد مجعت السيدة يف قوهلا بني فضيلتني، فضيلة االعرتاف بالذنب، وفضيلة التوبة واالستغفار وطلب 
 تقبل، إال بعد االعرتاف يف اإلسالم أن الذنوب ال ترفع، والتوبة ال حنن نعرفالرمحة من اهلل تعاىل، 

 على لسان موسى عليه السالم بعد أن وكز القبطي فقضى عليه:بالذنب، كما قال تعاىل 

                                                 
 23سورة يوسف، اآلية   (1)
 25سورة يوسف، اآلية   (2)
 32سورة يوسف، اآلية   (3)
 23سورة يوسف، اآلية   (4)
 33سورة يوسف، اآلية   (5)
 2ج  410ص  ، د.ط،تفهيم القرآن املودودي، انظر  (6)
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ْفِسي  َقاَل َربِّ إِنِّي َظلَْمتُ ﴿ ِحيمُ  ۚ   َفَغَفَر لَهُ لِي  َفاْغِفرْ ن  ُه ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ  (1)﴾إِنَّ

 كما جاء يف احلديث الصحيح، فعن شداد ابن أوس رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل وسلم قال:

فار أن تقول: اللهم أنت ربي ال إله إال أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك سيد االستغ"
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي 

  (2)"فاغفر لي، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

 نعمة اإليمان:  . ب

  كتب األستاذ عليش متويل:

األخرية لتدل داللة أكيدة على أهنا قد علمت حبقيقة رسالة يوسف ونبوته  أن تصرفات امرأة العزيز"
عليه السالم فأسلمت وحسن إسالمها، وأنعم اهلل عليها كما ذهب أكثر املفسرين أن زليخا تزوجت 

 يوسف عليه السالم وكذلك أكثر مؤرخي العرب يذهبون إىل ذلك.

ا: أليس هذا فلما دخلت عليه عروسها قال هلأخرج الطربي عن ابن اسحاق أن امللك زوجه منها، 
؟ فقالت له: أيها الصديق، كنت يف غاية اجلمال، وكنت شابّة عذراء، وكان خريًا مما كنت أردت

، ها بكراً، وولدت له ولدين، إفرامزوجي ال يطأ، فغلبتين نفسي يف حبك، فدخل يوسف هبا فوجد
 (3)ومنشي.

ميان العظيم، إن هداية اج بيوسف عليه السالم أكرمها باإلالزو اهلل زليخا مبا هو أعظم من لقد أكرم 
اهلل تعال المرأة العزيز، وشرح صدرها لإلميان بيوسف عليه السالم ودعوته، هي قمة العطاء اإلهلي، 
وهي الّنعمة فوق كل نعمة وكفى هبا نعمة، وإن جمرد زواجها من يوسف الذي يتعلق به البعض ويود 

 يساوي شيئاً جبانب اإلميان.لو كان صحيحاً، ال 

                                                 
 16سورة القصص، اآلية   (1)
 6306، رقم 67، ص 8، كتاب الدعوات، باب أفضل االستغفار، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (2)
 347ص  ،1ج  ،2ط تاريخ الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبري، -تاريخ الطبري  الطربي،  (3)
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فقد حكى القرآن الكرمي عن املرأتني اللتني تزوجت كل واحدة منهما برسول من رسل اهلل، ومل 
ينفعهما هذا الزواج شيئًا عند اهلل تعاىل واستحقت كل واحدة منهما النار  لكفرها حىت ضرب اهلل هبا 

 املثل للذين كفروا، قال تعاىل:

ُ َمثَ ﴿ َما َفلَْم ال لِّلَِّذيَن َكَفُروا اْمَرأََة ُنوٍح َواْمَرأََة لُوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصالَِحْيِن َفَخاَنَتاهُ َضَرَب ّللاَّ

اِخلِينَ  اَر َمَع الدَّ ا َوِقيَل اْدُخال النَّ ًَ ِ َشْي  (1)﴾ُيْغنَِيا َعْنُهَما ِمَن ّللاَّ

على لساهنا فيّاضًا بالنور والرضا واليقني يف اآليتني املذكورتني  فعطاء اإلميان لزليخا، والذي جرى
( هو العطاء األكرم واألمسى واألبقى واملقبول عند اهلل رب العاملني، فهذا هو ما جيب أن 52-53)

، وكما يف القرآن اهلل سبحانه وتعاىل به العقول املؤمنة املخلصة، وكما قال تتعلق به القلوب وهتتم
 يف احلديث الصحيح: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أخرب رسول

 (2)"أحب من مع المرء "

أي حب اإلميان يكرمها ويتم عليها نعمته يف اآلخرة وجيمعها بيوسف لتحظ بكوهنا زوجة له يف اجلنة 
 (3) "وال حرج على فضل اهلل تعاىل ورمحته.

 

 

 

 

 

                                                 
 10سورة التحرمي، اآلية   (1)
 6168، رقم 39، ص 8، كتاب األدب، باب عالمة حب اهلل عز وجل، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (2)
 1064ص  د.ط، موسوعة تفسير سورة يوسف، عليش متويل، انظر  (3)
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 الث: توبة إخوة يوسف عليه السالمالمطلب الث

 :تاب إخوة يوسف عليه السالم مرتني

  :المرة األولي . أ

 قال اهلل تعاىل على لسان إخوة يوسف:

يِنَ ﴿ َْ  (1)﴾َقالُْوا َتاّللاِ لََقْد آَثَرَك ّللاُ َعلَْيَنا َوإِْن ُكَنا لََخاِطيِ

فالتاء للقسم، ولفظ اجلاللة املقسم به، والالم الداخلة  ﴾َتاّلِلِ لََقد﴿ آلية المذكورة:في ا اللغةمعاني 
تفيد التوكيد، كل ذلك بقصد التعبري عن ثقة هؤالء املطلقة يف أن  -التحقيقاليت تفيد -على )قد( 

 (2).اهلل تعاىل قد فضله عليهم

  قال الراغب: ﴾آَثَرَك ّللاُ ﴿

ُثمَّ َقَفْيَنا َعلَى ﴿أثر الشيء: حصول ما يدل على وجوده، يقال: أثر وأثّر، واجلمع آثار قال تعاىل: "

َوُيؤثُِروَن ﴿ويستعار األثر للفضل، واإليثار للتفّضل، ومنه آثرته، وقوله تعاىل:  (3)﴾آَثاِرِهْم ِبُرِسلَِنا...

ي ستكون بع د"ويف احلديث:  ﴾َتاّلِلِ لََقْد آَثَراَك ّللاُ َعلَْيَنا...﴿قوله جل شأنه:  (4)﴾َعلَى أَْنفُِسِهْم...
 (6)يستأثر بعضكم على بعض." (5)"ثرةأ

 

 
                                                 

 91سورة يوسف، اآلية   (1)
 477ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف،انظر حممد حسن باجودة،   (2)
 27يد، اآلية سورة احلد  (3)
 9سورة حلشر، اآلية   (4)
 1843، رقم 1472، ص 3، كتاب اإلمارة، باب األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألول، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (5)
 9ص  مادة: أ ث ر، د.ط، ،المفردات الراغب األصفاهي، انظر  (6)
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 قال صاحب تفسري املاوردي: 

 (1)".وهو إرادة تفضيل أحد النفسني على اآلخر ،مأخوذ من اإليثار ﴾...انَ يْ لَ ّللاُ عَ  كَ رَ آثَ  اّلِلِ ا تَ وْ لُ اقَ ﴿"

لقد رأى اإلخوة اآلن احلق؛ نزعات النفس واهلوى والشيطان وغوايل احلقد واحلسد البغيض، وهاهم 
َتاّلِلِ لََقْد ﴿فضله عليهم  اآلن يقسمون أمام أخيهم يوسف ويعلنون بكل تأكيد ووضوح أن اهلل تعاىل

يعين واهلل لقد اختارك علينا وفضلك وقّدمك، وآتاك ما مل يؤت أحدا منا، فقد  ﴾آَثَرَك ّللاُ َعلَْيَنا...
 وهبك اهلل العلم واحلكمة والنبوة وامللك. 

 وا:وملا اعرتفوا بفضله عليه السالم، حيث اختاره اهلل تعاىل وفضله عليهم، فاعرتفوا خبطئهم وقال

ا لََخاِطَِينَ ﴿ فجمعوا بذلك بني فضيلتني، االنقياد للحق، واالعرتاف باخلطأ كما قال األستاذ  ﴾وإْن ُكنَّ
 ؛ (2)حممد طه الباليساين

 وقال اإلمام البقاعي رمحه اهلل: 

"و)إْن( خّففوها من الثقيلة تأكيدا باإلجياز، للداللة على االهتمام باإلبالغ يف االعتذار يف أسرع 
َِْينَ ﴿ت }كنا{ أي كونه هو جبّلة لنا وق  . (4)أي: غريقني يف اخلطأ وهو تعمد اإلمث "  (3)﴾لََخاِط

 قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل:

ا لََخاِطَِْينَ ﴿"هذا سؤال تضمن العفو، قيل البن عباس: كيف قالوا:  وقد تعمدوا لذلك؟ قال:  ﴾َوإِْن ُكنَّ
خطأوا احلق، وكذلك كل من أتى ذنبا ختّطى املنهاج الذي عليه وإن تعّمدوا لذلك، فما تعّمدوا حىت أ

  (5)من احلق، حىت يقع يف الشبهة واملعصية."

                                                 
 75، ص 3ج  د.ط، النكت العيون )تفسير الماوردي(،، املاوردي  (1)
 174ص  د.ط، القول المنصف في تفسير سورة يوسف، الباليساين، انظر  (2)
 91سورة يوسف، اآلية   (3)
 94، ص 4ج  ،3ط نظر الدرر،البقاعي، انظر   (4)
 219-218، ص 9ج  2ط الجامع اإلحكام القرآن، القرطيب،انظر   (5)
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 قال صاحب مؤمتر:

"لقد استشعر اإلخوة املعصية وندموا، فلكأهنم قالوا: إن هذا احلب وذاك اإليثار الذي كان من أبيك 
وحسدنا ملا ألبسك اهلل تعاىل من نعم، هو لك دوننا، هو فضل من فضل اهلل عليك، وإن يف غريتنا 

ضالل منّا، وإن هذا الذي أنت فيه من مكان عال، ومن سلطان عظيم، هو فضل اختصك اهلل 
ولكنا كنا خاطئني إذ حسدناك على هذا الفضل الذي يتص اهلل  ﴾لََقد آَثَرَك ّللاُ َعلَْيَنا...﴿تعاىل به: 

َِْينَ وَ ﴿، ففي قوهلم (1)به من يشاء من عباده من االستنزال إلحسانه عليه السالم  ﴾إِْن ُكَنا لََخاِط
 (2)واالعرتاف مبا صدر منهم يف حقه مع اإلشعار بالتوبة ما ال يفى."

 المرة الثانية:   . ب

ملا رجع بصر يعقوب عليه السالم إليه، وقّرت عينه مبعرفة حياة يوسف وما هو عليه من مكانة وملك 
تشوفت النفس إىل علم  (3)﴾أَلَْم أَقُْل لَُّكْم إِنِي أَْعلَُم ِمَن ّللِا َما الَ َتْعلَُمْونَ ...﴿وله ونبوة، وقّرر أوالده على ق

 ما يقع بينه وبني أوالده بعد ذلك، فأخرب اهلل تعاىل عن ذلك بقوله:

ا خاِطَِينَ ﴿ ا ُكنَّ  (4)﴾قالُوا َيا أَباَنا اْسَتْغفِْر لَنا ُذُنوَبنا إِنَّ

 يب رمحه اهلل:قال اإلمام القرط

  (5)"إمنا سألوه املغفرة ألهنم ادخلوا عليه من أمل احلزن ما مل يسقط املأمث عنه إال بإحالله."

 

 

                                                 
 481ص  د.ط، ه ومفهومه،القصص القرآني في منطوق عبد الكرمي اخلطيب، انظر  (1)
 1225، ص 2ج ، 1طمؤتمر تفسير سورة يوسف، انظر عبد اهلل العلمي،   (2)
 86سورة يوسف، اآلية   (3)
 97سورة يوسف، اآلية   (4)
 223، ص 9ج  ،2ط الجامع اإلحكام القرآن، انظر القرطيب،  (5)
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 قال اإلمام الزحيلي رمحه اهلل: 

  (1)"وإعالما بأهنم تابوا وأنابوا وندموا على ما فعلوه مع أبيهم ومع أخويهم يوسف وبنيامني."

 :قال اإلمام أبو الطيب رمحه اهلل

 (2)" هذا القول اعتذاراً عما حصل منهم"

 :ملسو هيلع هللا ىلصوملا سألوه االستغفار لذنوهبم، عللوه باالعرتاف بالذنب، ألن االعرتاف شرط التوبة كما قال 

 (3)إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اهلل عليه""

 قال اإلمام البقاعي رمحه اهلل:

  (4)وبة.""وهلذا فقد قالوا مؤكدين حتقيقا لإلخالص يف الت

 ومعللني ذلك بقوهلم:

 قال اإلمام األلوسي رمحه اهلل:

َِْينَ ﴿" ا ُكَنا َخاِط أي ومن حق املعرتف بذنبه أن يصفح عنه ويستغفر له، وكأهنم كانوا على ثقة من  ﴾إِنَّ
 (5)."عفوه ولذلك اقتصروا على طلب االستغفار وأدرجوا ذلك يف االستغفار

 

                                                 
 71، ص 7ج  د.ط، تفسير المنير، وهبة الزحيلي، انظر  (1)
 401، ص 6ج  د.ط، فتح البيان في مقاصد القرآن، ،الطيب حممد صديق خان أبو  (2)
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الَ َتْثِرْيَب َعلَْيُكُم ﴿رين، بعد أن مسعوا من يوسف عليه السالم قوله: لقد جاء اإلخوة تايبني ومستغف

 (1)﴾اْلَيوَم َيْغِفَر ّللاُ لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الَراِحِمْينَ 

 الفرق بين المرتين: 

 :قال األستاذ عبد العزيز الكامل يف كتابه "دروس من سورة يوسف"

َتاّلِِل لََقد ﴿فوا باخلطأ، وال تزال املقارنة قايمة يف نفوسهم أمام أخيهم يوسف، وفيه اعرت "المرة األولى: 

كأن األمر صراع أو مباراة فاز فيها يوسف، نعم، حنن إخوة، وكانت القضية  (2)﴾آَثَرَك ّللاُ َعلَْيَنا...
أنك أحب إىل أبينا منا وحنن عصبة، واآلن نعرتف أن التفضيل ليس من األب وحده، ولكنه فوق 

َيْغفَِر ﴿تبارك وتعاىل، ومل يطلبوا من أخيهم استغفارًا هلم، بل كان القول منه بعد الصفح  هذا من اهلل

 (3).﴾ّللاُ لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الَرِحِمْينَ 

 (4)أمام الوالد، وقد تكش ف ت كل إبعاد القضية"المرة الثانية: 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 92ورة يوسف، اآلية س  (1)
 91سورة يوسف، اآلية   (2)
 92سورة يوسف، اآلية   (3)
 174-173ص  د.ط، دروس من سورة يوسف، عبد العزيز كامل، انظر  (4)
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 العزيزبة إخوة يوسف وتوبة امرأة تو  المقارنة بين المطلب الرابع:

 قال صاحب املؤمتر:

"نعلم من هذه السورة أنه كان ليوسف }أعداء{ هم إخوته كانوا أذنبوا إليه، وتعدوا عليه، مث تابوا 
بني يديه وكما نعلم أيضًا مما سبق أنه كانت زليخا اهتمته وتعدت عليه، وأرادت تدنيسه، مث بعده 

اآْلَن ﴿بة هذه، فاعرتفت زليخا بقوهلا تابت، ولكن يف آخر نفس من أنفاسها، فتوبة هؤالء وتو 

يِنَ ﴿واعرتف اإلخوة خبطئهم بقوهلم  (1)﴾َحْصَحَص اْلَحقه َولََقْد َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه... َْ ،  (2)﴾َوإِْن ُكَنا لََخاِط
إن كانت التوبة معتربة، لكنها منحطة، ويف آخر درجاهتا، إمنا كانت توبة زليخا بعد ما ختلص يوسف 

رج من قصرها، وختلص من نفوذها، وأصبح يف بالط احلكومة، وهي قد كربت، وهو قارب منها وخ
سن الشيخوخة، وذبل ورد جنته، وجف ماء شبابه، وكذلك إخوة يوسف إمنا كانت توبتهم بعد أن 
رأوا أنفسهم عبيداً بني يدي أخيهم واقفني ناكسي رؤوسهم، وهو صاحب احلول والطول، وذو العمل 

 (3)عزل من أقل من ذلكما". والصول، وهم
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 الشعور بالذنبالمطلب الخامس: 

 قال اهلل تعاىل على لسان األخ يوسف الكبري:

ا اْسَتْيأَُسوا ِمْنُه َخلَُصوا َنِجيهًا قاَل َكِبيُرُهْم أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ أَباُكْم َقْد أََخَذ َعلَْيُكْم َموْ ﴿ ِ َوِمْن قَ َفلَمَّ ْبُل َما ثِقاً ِمَن ّللاَّ

ُ لِي َوُهَو َخْيُر اْلحاِكمِ  ْطُتْم ِفي ُيوُسَف َفلَْن أَْبَرَح اْْلَْرَض َحتَّى َيأَْذَن لِي أَبِي أَْو َيْحُكَم ّللاَّ  (1)﴾ينَ َفرَّ

يف تعريف  (Lucy Freemanهذه اآلية تدل على "الشعور بالذنب" وكتب لوسي فرميني )
 "الشعور بالذنب":

ة شعورية نفسية حتدث عندما يعتقد اإلنسان أنه قد تعدى حدوده الشخصية "الذنب ما هو إال جترب
 (2)وفرط يف معيار أخالقي وعليه حتمل مسئولية ذلك"

طْ ﴿ انظر إىل هذه اجلملة: ِ َوِمْن َقْبُل َما َفرَّ ُتْم قاَل َكِبيُرُهْم أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ أَباُكْم َقْد أََخَذ َعلَْيُكْم َمْوِثقاً ِمَن ّللاَّ

ُ لِي َوُهَو َخْيُر اْلحاِكِمينَ    (3)﴾ِفي ُيوُسَف َفلَْن أَْبَرَح اْْلَْرَض َحتَّى َيأَْذَن لِي أَِبي أَْو َيْحُكَم ّللاَّ

 قال صاحب املؤمتر: 

"هذه اجلملة تدل على الندامة على فعل املعصية؛ هو أول اعرتاف باحلقيقة جرى على لسان واحد 
فيكون الكل قد اعرتاف صراحة بأهنم فرّطوا يف يوسف عليه السالم،  منهم وسكت عليه الباقون،

 (4)وكان هذا نتيجة شيء من اخلالف بني اإلخوة كما صرح األستاذ تقي الدين الدهشوري."
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 قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل عن شرايط التوبة:

 (1)".ها ويتمىن إنه مل يفعلهاالندم على فعل املعصية حبيث حيزن على فعلأحد الشرايط: "

 قال بعض علماء علم النفس:

"إنه ملن الشجاعة أن حيدث اإلنسان نفسه بأنه ليس كامال، وأنه قد فكر أو قام بذنب أو فعل اناين 
وال يراعي اآلخرين، ولكن على املدى الطويل، ستشعر بأنك أكثر راحة وشرفا من حماولة إخفاء 

 (2)نب."احلقيقة حتت ستار إنكار الذ

 قال الشيخ حممد حسن باجودة يف كتابه "الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف":

"لقد كان األخ الكبري راضيًا حبسده السليب ليوسف يف املاضي، واآلن يبّدد هذا احلسد يف غمرة 
ُكَم ّللاُ أَْو َيحْ ...﴿اهلموم، وتكون من هذا األخ توبة نصوحا مضمرة، يف هذا التعبري الذي أهلمه اهلل إياه 

؛ وإن كلمة )خري( هنا أبلغ لفظة حتتل هذا املكان، ألهنا تتمشى مع نفسية (3)﴾لِي َوُهَو َخْيرع اْلَحاِكِمْينَ 
هذا األخ املنكرة، صادق التوبة، خالص الدعوة، الفقري إىل رمحة مواله، الوحيد القادر على 

  (4)احلكم".
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إظهار الندامةالمطلب السادس: 

 تعاىل:قال اهلل 

ْبُكْونَ ﴿   (1)﴾َوَجاُء أََباُهْم ِعَشاًء يَّ

 ِعش اء : قال الراغب: اللغة: 

 ؛ (2)"من صالة املغرب إىل العتمة والعشاءان: املغرب، والعتمة"

 : اإلمام األلوسيويـ ْبُكون ، قال 

وع من "حال من الواو يف قوله )وجاءوا( أي وقت العشاء باكني، والبكاء كما هو معلوم: خروج الدم
العينني عند احلزن واألسف والقهر، وقد أطلق هنا على البكاء املصطنع وهو الت ب اكي، ألهنم كانوا 

 (3)مظهرين للبكاء بتكلف ومل يكن عن ُحْزٍن لكّنه يشبهه."

َتُكوُنْوا ...﴿. ألهنم قالوا قبل هذا على الكذب ل على عدم الندامة ألنه مبيندّ البكاء يف هذه اآلية ي

ة ط الالزمو الشر  ولكن اهلل سبحانه وتعاىل سلب التمكن من التوبة ألن من (4)﴾ْعِده َقوماً َصالِِحينَ ِمْن بَ 
َقالُوا ﴿ يهم كما قال تعاىل يف حكاية عنهمأهنم يدركون أخطا يف هذه السورة يأيت؛ فيما الندامة للتوبة

ا ُكنَّا َخاِطَِ   ،فتابوا مجيعاً  على التوبة سبحان وتعاىلاهلل  وفّقهم مثّ ؛(5)﴾ينَ َيا أََباَنا اْسَتْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا إِنَّ
 حىت تندم. الندامة بعد إمث فلن تستطيع أبداً أن تتوب وهذا درس لكافة الناس إذا مل تدرك
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 في سورة يوسفالمبحث الثاني: الدعاء 

 :أنواع الدعاء المطلب األول 

  :في سورة يوسفآداب الدعاء المطلب الثاني 

 :بسرعة الدعاء اهلل يستجيب متى المطلب الثالث 

  :جواز تأخير الدعاءالمطلب الرابع 

 

 

 

  



180 

 

 المطلب األول: أنواع الدعاء

 ونرى أدعية متنوعة كثرية يف القرآن؛ فمنها:

 مثالً يف الفاحتة، نصفها األول ثناء ونصفها الثاين دعاء. ثناء والدعاء:ال . أ
ا إِنََّك أَْنَت ﴿إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم:  مثاًل دعاء سيدنا الدعاء فثناء: . ب ْل ِمنَّ َنا َتَقبَّ َربَّ

ِمْيُع اْلَعلِْيمُ   (1)﴾السَّ
َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ ﴿مثاًل  الدعاء مختلط بالثناء: . ت ُ َنْفًسا  َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ اَل ُيَكلُِّف ّللاَّ

َنا َواَل َتْحِمْل إاِلَّ ُوْسَعَها لََها َما كَ  َنا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َربَّ َسَبْت َوَعلَْيَها َما اْكَتَسَبْت َربَّ

ْلَنا َما اَل َطاَقَة لََنا ِبِه َواعْ  َنا َواَل ُتَحمِّ ُف َعنَّا َعلَْيَنا إِْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبلَِنا َربَّ

 (2)﴾فِْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْواَلَنا َفاْنُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ َواغْ 
أَْنَت َولُِيَنا َفاْغِفْرلََنا ﴿: كما يف قول موسى عليه السالم: الدعاء محاط بالثناء من الطرفين . ث

 (3)﴾َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َخْيُر الَغافِِرْين
َربِّ أَْوِزْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك ﴿قول سليمان عليه السالم  مثالً  الدعاء محشو بالثناء: . ج

 (4)﴾...الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاهُ 
َنا َظلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوإِْن لَْم َتْغِفْر لََنا ﴿مثاًل قول آدم وحواء  الخبر بمعنى اإلنشاء: . ح َوَتْرَحْمَنا َربَّ

 (5)﴾لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 
اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْؤتِي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنزُع اْلُمْلَك ﴿مثاًل  ثناء محض في ضمنه دعاء: . خ

ْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر إِنََّك َعلَى كُ  ( ُتولُِج 26لِّ َشْيٍء َقِديرع )ِممَّ
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َهاَر ِفي اللَّْيِل َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُتْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن الْ  َهاِر َوُتولُِج النَّ َحيِّ اللَّْيَل ِفي النَّ

  (1)﴾َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ 

 قال اهلل تعاىل على لسان يوسف عليه السالم:

ماواِت َواْْلَْرِض أَْنَت َولِيِّي فِي  َربِّ ﴿ َقْد آَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتأِْويِل اْْلَحاِديِث فاِطَر السَّ

الِِحينَ  ْنيا َواآْلِخَرِة َتَوفَّنِي ُمْسلِماً َوأَْلِحْقنِي ِبالصَّ  (2)﴾الدُّ

َربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمَن ﴿ تعاىل بقوله: هذا من أدب يوسف عليه السالم حيث قدم الثناء على اهلل

ماواِت َواْْلَْرِض  على الدعاء وهو قوله:  ﴾...اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتأِْويِل اْْلَحاِديِث فاِطَر السَّ
الِِحينَ ...﴿  (3)كما صرح إليه صاحب مؤمتر. ﴾َتَوفَّنِي ُمْسلِماً َوأَْلِحْقنِي ِبالصَّ
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 في سورة يوسفآداب الدعاء : : يالمطلب الثان

 الثناء: . أ

 يقول: ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب  هذا نوع من الدعاء األفضل

ثم  ملسو هيلع هللا ىلصيبدأ بتحميد اهلل، والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ل( فءدعاالإذ صلى أحدكم )أي "
 رواه الرتمذي. (1)"ليدع بعد بما شاء

َربِّ َقْد آَتْيَتِني ﴿لى اهلل تعاىل بقوله: حيث أنه قدم الثناء ع فنرى األدب يف دعاء يوسف عليه السالم،

ماواِت َواْْلَْرِض  َتَوفَِّني ...﴿على الدعاء وهو قوله:  ﴾...ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتأِْويِل اْْلَحاِديِث فاِطَر السَّ

الِِحينَ   ﴾ُمْسلِماً َوأَْلِحْقِني ِبالصَّ

ا َنراَك ِمَن قالُوا َيا أَيُّ ﴿أيضًا فانظر إىل هذه اآلية:  َها اْلَعِزيُز إِنَّ لَُه أَباً َشْيخاً َكِبيراً َفُخْذ أََحَدنا َمكاَنُه إِنَّ

 (2)﴾اْلُمْحِسِنينَ 

ا َنَراَك ِمنَّ اْلُمْحِسِنْينَ ﴿وجاءوا هبذه اجلملة  ألن من عادة الطالب أن يقدم على املطلوب منه الثناء  ﴾إِنَّ
من الناس، والدعاء من اهلل تعاىل أيضًا كما قال الدكتور  قبل الطلب أو بعده، وهذه آداب الطلب

 عبد الرزاق البدر:

ه مبا هو من ضوابط الدعاء املهمة وآدابه العظيمة أن يقدِّم املسلم بني يدي دعايه الثناء  على ربِّ  إنّ "
ك ، وذلجوده وفضله وكر مه وعظيم إنعامه ، وذكرالعظمة والكمال ، وصفاتأهُله من نعوت اجلالل

، السايل والطالب ثناُؤه على ربِّه، ومحُده له، ومتجيُده، وذكُر نعمه وآاليهأن ه أبلُغ ما يكون يف حال 
 .وجعل ذلك كلِّه بني يدي مسألته وسيلًة للقبول ومفتاحاً لإلجابة

                                                 
، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال 3477، رقم 394، ص 5، كتاب الدعوات، ج سننهأخرجه الرتمذي يف   (1)

 (.477\7: احلديث صحيح )رمذي""صحيح وضعيف سنن التاأللباين يف 
 78سورة يوسف، اآلية   (2)



183 

 

نِعمه وآاليه،  ناء على اهلل وعدِّ وم ن يتأّمل األدعية  الواردة يف الكتاب والسنة جيد كثرياً منها مبدوءاً بالث
، ومن األمثلة على ذلك الدعاُء العظيم الذي اشتملت عليه سورة واالعرتاف بفضله وجوده وعطايه

 ( قيماهدنا الصراط املست)ظم سور القرآن الكرمي وأجلهها الفاحتة اليت هي أع

  (1)."فتاح  إلجابته، وممما هو سبب  لقبوله ومتجيده،فهذا الدعاُء العظيم مبدوء  بالثناء على اهلل ومحده 

 :م اللَّه فاسألوه الفردوسل تذا سأإف  . ب

 قال يوسف عليه الصالة والسالم:

ا َيْدُعوَننِي إِلَْيهِ ﴿ ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ  (2)﴾...َربِّ السِّ

 وقال تعاىل يف اجلواب:

ِميعُ ﴿ ُه ُهَو السَّ ، إِنَّ ُه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ  (3)﴾اْلَعلِيمُ  َفاْسَتجاَب لَُه َربُّ

 كتب اإلمام القرطيب رمحه اهلل يف تفسريه:

ِإيل  ( أوحى اهلل تعاىل إليه )يا  ر بِّ السِّْجُن أ ح به وحكي أن يوسف عليه الصالة والسالم ملا قال: )"
يوسف! أنت حبست نفسك حيث قلت السجن أحب إيّل، ولو قلت العافية أحّب إيّل 

 (4)".لعوفيت

، ال ةعاليال بعلو اهلمم كما كان يوسف عليه الصالة والسالم متصفًا باهلمة ملسو هيلع هللا ىلصول هكذا يعلمنا الرس
 :ملسو هيلع هللا ىلص الل ه الل ه عنه قال: قال رسول ريرة رضي هأيب نعكما روي   إطالقا يةنرضى بالدن

                                                 
 .203، ص 2ج  ،2ط فقه األدعية واألذكار، عبد الرزاق البدر،  (1)
 33سورة يوسف، اآلية   (2)
 34سورة يوسف، اآلية   (3)
 158، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  القرطيب، انظر  (4)
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إن في الجنة مائة درجة، أعدها اهلل للمجاهدين في سبيل اهلل، ما بين الدرجتين كما بين "
 -أراه  -ا سألتم اهلل، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة السماء واألرض، فإذ

 (1)".فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 2790، رقم 16، ص 4جلهاد والسري، باب درجات اجملاهدين يف سبيل اهلل، ج ، كتاب اصحيحهأخرجه البخاري يف   (1)
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 بسرعة الدعاء اهلل يستجيب متى المطلب الثالث:

 دعايه:الستجابة  يوسف عليه الصالة والسالم يدع اهلل ويذكر أسباباً 

ْجُن أََحبُّ ﴿ ا َيْدُعوَننِي إِلَْيهِ  َربِّ السِّ  (1)﴾َوإاِلَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ َوأَُكْن ِمَن اْلجاِهلِينَ ، إِلَيَّ ِممَّ

 :قول اهلل سبحانه وتعاىل يف جوابهي 

ِميُع اْلَعلِيمُ ﴿ ُه ُهَو السَّ ، إِنَّ ُه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ   (2)﴾َفاْسَتجاَب لَُه َربُّ

وهكذا أجناه اهلل من مكر النساء وكيدهن، انظر إىل ما أجاب اهلل تعاىل به وذكر أسباب استجابة 
 الدعاء.

أشياء مهمة وهي كما كتب  إذا كنا نريد أن يستجيب اهلل دعاينا على الفور، فعلينا ثالثة فائدة:
 إصالحي يف "تدبر القرآن":األستاذ األمني 

 النية اخلالصة" . أ
 املقصد الصحيح . ب
 (3) ."الوقت الصحيح . ت

 أيضاً في القرآن الكريم: األشياء الثالثة هذه تتقد ثب

 األول: قصة موسى عليه السالم يف سورة طه ملا أمره اهلل تعاىل أن يذهب إىل فرعون: 

ْر لِي أَْمِري )25( َقاَل َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِري )24اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَُّه َطَغى )﴿ ( َواْحلُْل ُعْقَدًة 26( َوَيسِّ

( اْشُدْد ِبِه أَْزِري 30( َهاُروَن أَِخي )29( َواْجَعْل لِي َوِزيًرا ِمْن أَْهلِي )28( َيْفَقُهوا َقْولِي )27ِمْن لَِسانِي )

 (4)﴾َنا َبِصيًرا( إِنََّك ُكْنَت بِ 34( َوَنْذُكَرَك َكِثيًرا )33( َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثيًرا )32( َوأَْشِرْكُه ِفي أَْمِري )31)
                                                 

 33سورة يوسف، اآلية   (1)
 34سورة يوسف، اآلية   (2)
  100، ص 5ج  ،5ط تدبر القرآن،إصالحي، انظر   (3)
 35-24سورة طه، اآلية  (4)
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اً. سأل موسى عليه السالم هذا الدعاء يف الوقت الصحيح وللمقصد الصحيح وبالنية اخلالصة أيض
 :هجوابقال اهلل تعاىل يف 

 (1)﴾َقاَل َقْد أُوِتيَت ُسْؤلََك َيا ُموَسى﴿

 الثاين: ونرى نفس الشيئ يف دعاء زكريا عليه الصالة والسالم:

ُه ِندَ ﴿ ْأُس َشْيًبا َولَْم أَُكْن بُِدَعاََِك َربِّ 3اًء َخِفيهًا )إِْذ َناَدى َربَّ ( َقاَل َربِّ إِنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّ

َوَيِرُث  ( َيِرُثنِي5( َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَوالَِي ِمْن َوَراَِي َوَكاَنِت اْمَرأَتِي َعاِقًرا َفَهْب لِي ِمْن لَُدْنَك َولِيهًا )4َشِقيهًا )

ا  (2)﴾ِمْن آِل َيْعقُوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيهً

رآن الكرمي. قال اهلل وحنن نرى املقصد الصحيح، الوقت الصحيح والنية اخلالصة يف موضع آخر من الق
 :هجوابتعاىل يف 

ا ُنَبشُِّرَك ِبُغاَلٍم اْسُمُه َيْحَيى لَْم َنْجَعْل لَُه ِمْن َقبْ ﴿ ا إِنَّ اَيا َزَكِريَّ  .(3)﴾ُل َسِميهً

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 36سورة طه، اآلية   (1)
 6-3سورة مرمي، اآلية   (2)
 7آلية سورة مرمي، ا  (3)
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 ر الدعاءجواز تأخيالمطلب الرابع: 

وملا سأل األبناء االستغفار  عن أبيهم عليه السالم وعللوه باالعرتاف بالذنب، حكى القرآن العظيم 
 جوابه بقوله مستأنِفاً:

  (1)﴾مُ يْ حِ الرَّ  ورُ فُ غَ الْ  وَ هُ  هُ نَّ ي إِ بِّ رَ  مْ كُ لَ  رُ فِ غْ تَ سْ أَ  فَ وْ سَ  الَ قَ ﴿

يستغفر هلم يعقوب عليه السالم فورياً، بل وعدهم بأنه يستغفر هلم بعد ذلك، ملاذا أرجأ يعقوب  مل
 عليه السالم االستغفار ألبنايه إىل وقت آخر وما الفايدة فيه؟

 اختلف املفسرون يف أسباب ذلك، فقال بعض املفسرين كالطربي وابن كثري وغريه: 

إنسانا  رضي اهلل عنه، يأيت املسجد فيسمععمر،  كانوقت السحر: ورد يف تفسري الطربي:   . أ
يقول: "اللهم دعوتين فأجبت، وأمرتين فأطعت، وهذا السحر فاغفر يل". قال: فاستمع 
الصوت فإذا هو من دار عبد اهلل بن مسعود. فسأل عبد اهلل عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر 

 (3)"(2)﴾يبَّ رَ  مْ كُ لَ  رُ فِ غْ تَ سْ أَ  وفَ سَ ﴿بنيه إىل السحر بقوله: 
يف ليلة اجلمعة: قال الرازي رمحه اهلل: "قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: يف رواية أخرى   . ب

  (4)االستغفار إىل ليلة اجلمعة، ألهنا أوفق األوقات لإلجابة."
أنه أخر االستغفار هلم حىت يسأل يوسف عليه السالم فإن عفا عنهم استغفر هلم، قلب   . ت

 (5)القول بالكلية كما قال صاحب معارف القرآن يف تفسريه. النيب الرحيم يتناىف مع هذا

 

                                                 
 98سورة يوسف، اآلية   (1)
 98سورة يوسف، اآلية   (2)
، ص 16ج  ،1ط، جامع البيان في تأويل القرآن والطربي، 410، ص 4ج  ،2ط ،تفسير القرآن العظيم انظر ابن كثري،  (3)
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 509، ص 6ج ، 4ط مفاتيح الغيب،انظر الرازي،   (4)
 145، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن، حممد شفيع، انظر  (5)
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 القول الراجح: 

 قال األستاذ عليش:

"أنه أخر أبناءه فاجأوه بطلب االستغفار هلم والعفو عنهم يف وقت كان فيه والدهم يعقوب عليه 
اهلل عليه من عطايا  السالم يف غمرة الفرحة العارمة، ونشوة السعادة الفايقة، متأثراً كل التأثر مبا أفاض

ال تعد وال حتصى، ومتعلقا يف نفس الوقت قلبا وقالبا بشكر املنعم سبحانه وتعاىل على متام نعمايه 
 على يوسف وآل يعقوب مجيعا.

فما كان ميلك وهو على هذه احلال أن ينتشل نفسه من كل ما هو فيه، ويستغفر هلم االستغفار 
أي:  (1)﴾َسوَف اَْسَتْغفُُر لَُكْم َربِي...﴿نايه، من أجل ذلك قال: الكامل الذي يريده النيب الرحيم ألب

عندما تتفرغ نفسي من كل شاغل يشغلها، فاقبل على ريب بالكلية يف األوقات اليت تكون حمال لقبول 
ُه ُهَو اْلَغفُوُر ﴿الدعاء، صايف النفس مطمئن القلب مرتاح الفؤاد، فأتوجه إليه بالدعاء ليغفركم:  إِنَّ

ِحْيمُ ا  (2)ويف هذا كفاية هلم منه عليه السالم خاصة وفيه ما يشعر بدوام استغفاره هلم." ﴾لرَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 98سورة يوسف، اآلية   (1)
 1475، ص 3ج  د.ط، موسوعة تفسير سورة يوسف،عليش متويل، انظر   (2)



189 

 

 

 

 

 يوسف الفصل الخامس: التواضع في سورة

 
 المبحث األول: تواضع يوسف عليه السالم في األقوال 

 المبحث الثاني: تواضع يوسف عليه السالم في الدعوة 

  يوسف عليه السالم في الحكومةالمبحث الثالث: تواضع 
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 واضع يوسف عليه السالم في أقوالهالمبحث األول: ت

 هذه السورة تدل على تواضع يوسف عليه السالم، وهي: 

 يوسف عليه السالم: هبداية قصة يوسف عليه السالم بالرؤيا، فقال اهلل تعاىل على لسان . أ

ْمَس َواْلَقَمَر َرأَْيُتُهْم لِي َساِجِدينَ إِْذ َقاَل ُيوُسُف ِْلَِبيِه َيا أََبِت إِنِّي ﴿  (1)﴾َرأَْيُت أََحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّ

رأى  أن بعد فوراً  أبيه إىل السالم عليه يوسف ذهبما هي حكمة تكرار )رأيت( يف اآلية الكرمية؟ 
ريه الذي غ خرآ رجالً  كان ذاإ ؛األدب مع خالقاأل وحسن السليم القلب عالمة هذهو  ،هذه املنام

 ولدو  خلقٍ  اذ كان السالم عليه يوسف ولكن وأهله بيهأ على يف قلبه زيغ رأى هذه املنام، فاستكرب
هلذا السبب عرض يوسف هذه املنام على أبيه  ذكي ؛ حني رأى هذه الرؤيا استشعر أهنا مهمة جداً؛

 طبيعة يوسف عليه ه. إذا كنت تفكر على كلمات اآلية، وستشعر التواضع يفغري  من أكثر لثقته به
السالم حني شرح هذا احللم إىل والده. فلّما أتى إىل أبيه مل يقل يوسف عليه السالم فوراً "إين رايتك 

 جدين يل".اوأسرتنا س

 يقول األستاذ األمني إصالحي رمحه اهلل:

ق على قال اجلزء األول من األحالم مّث توقف ألنه كان يعرف أن اجلزء األخري من حلم كان له تفو "
 وكلمة "رأيت" يتكرر مرتني يف اآلية ،يًضاليه السالم اجلزء األخري أأبيه. مثّ بعد ذلك كشف يوسف ع

 (2)يف طبيعة يوسف عليه السالم"غالبة  تواضعاللم و احل أن ّدل علىوهي ت

ا َيْدُعوَنِني إِ ﴿فنرى التواضع يف دعايه عليه السالم:   . ب ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ لَْيِه َوإاِلَّ َتْصِرْف َربِّ السِّ

 (3)﴾َعنِّي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ َوأَُكْن ِمَن اْلجاِهلِينَ 

  :يف تفسريه إىل هذه النقطة رمحه اهلل ودودياملموالنا أشار 
                                                 

 4سورة يوسف، اآلية   (1)
 190، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن، إصالحي، انظر  (2)
 33سورة يوسف، اآلية   (3)
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أفعل أبداً أو أنا  ولن الزنا نتايج أعلم أنا يوسف يقل ومل :عليه السالم يوسف تواضع يف دقيقة "نقطة
الكرِب بل يدعو اهلل إن مل يصرف عنه   تدل على اجلملة أن هذه عليه السالم ألنه يعرف نيب اهلل

 (1)كيدهن ل يفعل ويكن من اجلهالء."

وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربِّي إِنَّ ﴿تواضع أيضًا يف قوله: النشعر  . ت اَرةع ِبالسُّ ْفَس َْلَمَّ ُئ َنْفِسي إِنَّ النَّ َوما أَُبرِّ

 (2)﴾يمع َربِّي َغفُورع َرحِ 

 م وال حيتقرونبأنفسه جتناب عن ذنٍب فال يستكربونهداية  للعباد املتقني الذين إذا وفقهم اهلل باال
املذنبني بل يلزم عليهم أن يُرسخوا يف قلوهبم وفقًا للهداية اليوسفية أن هذا ليس من كماالهتم الذاتية 

ة بسوء وإال فإن نفس كل إنساٍن جتره بل فضل اهلل سبحانه وتعاىل أنه مل يسلط علينا النفس األمار 
 (3).كما قال صاحب معارف القرآن  إىل األعمال اخلاطئة طبعاً 

 فنرى التواضع أيضاً يف قوله عليه السالم:   . ث

َ اَل ُيِضيُع أَْجَر ا﴿ ُه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر َفإِنَّ ّللاَّ ُ َعلَْينا إِنَّ  (4)﴾ْلُمْحِسِنينَ أََنا ُيوُسُف َوهذا أَِخي َقْد َمنَّ ّللاَّ

بأن يقول }أنا أخوكم يوسف{ ومل إنّه عليه السالم مل يقل }أنا عزيز مصر{ أو مل يتقرب إليهم 
افهم بأن يقول: }أنا احملسود{ أنا املشرد املطرود، أنا موضوع املؤامرة الشريرة، أنا امللقى يف البئر بال جي

  (5)هوادة، بل قال يف غاية تواضع: أنا يوسف.

  ألستاذ أمحد عّز الدين:قال ا

                                                 
  398، ص 3ج  د.ط، تفهيم القرآن، املودودي، انظر  (1)
 53ف، اآلية سورة يوس  (2)
 90، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن،حممد شفيع، انظر   (3)
 90سورة يوسف، اآلية   (4)
 1140-1139، ص 2ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (5)
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إذا تفضل علينا فجعل كل بالء طلبتموه لنا نعمة علينا، ومشلنا عز وجل برعايته  ﴾َقْد َمنَّ ّللاُ َعلَْيَنا﴿"
يف كل ما دبّرمتوه لنا من سوء، وعافانا مما ابتليتم به، وخّلص لنا اخلري كما خلص اللنب من بني فرث 

  (1)واحلكمة، وصرّفنا يف خزاين األرض". ودم، ووهبنا امللك والسلطان والقوة

 قال األستاذ حممد حسن باجودة:

"إن اهلل تعاىل أثاب يوسف عليه السالم وأخاه بنيامني على إحساهنما ولكن انظر تواضع يوسف 
عليه السالم سبحان اهلل! يتأدب يف التعبري فيشري إىل أن ما أنعم اهلل به عليهما ما هو إال مّنة امنت 

  (2)ا عليهما."اهلل هب

فرّد الفضل يف ذلك إىل اهلل سبحانه وتعاىل وهو احلق فكل نعمة مصدرها اهلل املنعم الكرمي، مث ينتقل 
ُه َمْن ...﴿يوسف عليه السالم إىل قاعدة عامة هي سبب اخلري على امتداد الزمان واملكان فيقول:  إِنَّ

يعين اهلل سبحانه وتعاىل يص عباده املتقني الصابرين  ﴾اْلُمْحِسنِينَ َر َيتَِّق َوَيْصبِْر َفإِنَّ ّللاَ الَ ُيِضْيُع أَجْ 
باملنة والفضل العظيم، كّل على قدر صربه ونواه وحتمله األذي يف سبيل اهلل تعاىل كما صرح األستاذ 

  (3)عبد العزيز كامل.

 وقال الشيخ عبد احلميد الدوماين يف مؤمتر:

: }أنا أهل التقوى وأهل الصرب واإلحسان، وأنتم أهل العداء عتدل يف ذيل جوابه هلم فلم يقلا"
ِق َوَيْصبِْر َفإِنَّ ّللاَ الَ ُيِضْيُع أَْجَر ...﴿واحلرب واالنتقام{، بل إمنا قال  ُه َمْن َيتَّ   (5)."(4)﴾اْلُمْحِسِنينَ إِنَّ

 

 
                                                 

 446-445ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين، انظر  (1)
 475ص  د.ط، في سورة يوسف، الوحدة الموضوعية حممد حسن باجودة، انظر  (2)
 .169-168ص  د.ط، دروس من سورة يوسف، عبد العزيز كامل،انظر   (3)
 90سورة يوسف، اآلية   (4)
 1140، ص 2ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (5)
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 واضع يوسف عليه السالم في الدعوةالمبحث الثاني: ت

 يوسف عليه الصالة والسالم:قال اهلل تعاىل على لسان 

 (1)﴾...يبِّ ي رَ نِ مَ لَّ ا عَ مَّ ا مِ مَ كُ لِ ذَ ﴿

وهذه  ﴾يبِّ ي رَ نِ مَ لَّ ا عَ مَّ ا مِ مَ كُ لِ ذَ ﴿ملا مسع يوسف عليه السالم كالمهما مل يقل أنا أعلم تكربًا بل قال 
 ، أما السؤال: كيف مدح نفسه عليه السالم؟ اجلملة تدل على تواضع يوسف عليه السالم

  :األستاذ إصالحي رمحه اهللقال 

"أنه جيب على الداعية أن يذكر للناس صفاته الواقعية الصادقة ومصدر العلم اليت تنبئ عن شخصيته 
وعظمته ومدحه هبا، ليجلب هبا ثقة الناس إليه، فيحملهم على اإلميان بصدق وبشخصيته، ليؤمنوا 

َوأَما ِبِنْعَمِة َربَِّك ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصل حممد به، فدعا إليه من اإلسالم، ولذلك قال اهلل تعاىل للرسو 

ثْ   (3)".(2)﴾َفَحدِّ

 

 

 

 

 

 

                                                 
 37سورة يوسف، اآلية   (1)
 11سورة الضحى، اآلية   (2)
 218، ص 4ج  ،5ط رآن،تدبر القإصالحي، انظر   (3)
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 اضع يوسف عليه السالم في الحكومةالمبحث الثالث: تو 

  :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهلل يف تفسريه

العظيم "ملا أمت اهلل ليوسف ما أمت من التمكني يف األرض وامللك، وأقر عينه بأبويه وإخوته، وبعد العلم 
؛ فقال يوسف يف (1)الذي أعطاه اهلل إياه، قال مقرا بنعمة اهلل شاكراً هلا داعيا بالثبات على اإلسالم"

 غاية التواضع:

 و}من{ يف قوله: }من امللك{ للتبعيض، ﴾...ثاِديْ َربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتأِْويِل اْْلَحَ ﴿
  رمحه اهلل: قال اإلمام الرازي

، أو بعض ُملك مصر وبعض التأويل، قال األصم: ألنه عليه السالم مل يُعط إال بعض ُمْلك الدنيا"
للتبعيض أيضاً، قال  ﴾ِمْن َتأِوْيِل اْلََحاِدْيث﴿؛ و (2)إمنا قال من امللك، ألنه كان ذو ملك فوقه."

 صاحب فتح البيان: 

 (3)به مطلق العلم والفهم، أو جمرد تأويل الرؤيا.""ألنه مل يؤت إال بعض التأويل سواء أريد 

َما أُوِتيُتُه َعلَى ِعْلٍم ...﴿رون يف سورة القصص د.ط، مل يقل يوسف عليه السالم كما قال قا  إِنَّ

  وهذا يدل على تواضع يوسف عليه السالم. (4)﴾...ِعْنِدي
 
 
 
 
 

                                                 
 552، ص 6ج  ،1ط ،لكنز الثمين في تفسير ابن عثيمينا ،ظر العثيمنيان  (1)
 514، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، الرازي،انظر   (2)
 406، ص 6ج  د.ط، فتح البيان، حممد صديق خان، انظر  (3)
 78سورة القصص، اآلية   (4)
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 يوسف في سورةالفصل السادس: العفو 

 
 و في أقوال يوسف عليه السالمالعف: المبحث األول 

 العفو في أفعال يوسف عليه السالم :المبحث الثاني 
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 العفو في أقوال يوسف عليه السالمالمبحث األول: 

ملا اعرتف إخوته بتفضيل اهلل إياه عليهم، وأقروا خبطئهم، وقدموا له معذرة، أجاهبم عليه السالم 
 بالصفح فقال:

 (1)﴾ُم اْلَيوَم َوَيْغفَِر ّللاُ لَُكْم...الَ َتْثِرْيَب َعلَْيكُ ﴿

 قال صاحب الكشاف: 

وأصل التثريب من الثّرب، وهو الّشحم الذي هو ، ال تأنيب عليكم وال عتب يعين ال تـ ْثرِيب  ع ل ْيُكمُ "
غاشية الكرش، ومعناه إزالة الثرب، كما اّن الّتجليد والّتقريع إزالة اجللد والقرع، ألنه إذا ذهب كان 

لك غاية اهلزال والعجف الذي ليس بعده، فضرب مثال للتقريع الذي مُيّزق األعراض ويذهب مباء ذ
 (2)الوجوه."

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل: 

اَل ﴿"هذه اآلية تدل على كل مسلم أن يتأسى بأخالق األنبياء يف العفو والصفح واملغفرة، وقوله 

يوسف عليه السالم مع قدرته ومتّكنه مع ما سلف من إسايتهم، مل يقل إن  ﴾َتْثِرْيَب َعلَْيُكْم اْلَيْوَم...
أي: ال لوم وال تعنيف وال هالك  ﴾اَل َتْثِرْيبَ ﴿هلم إال قول الكرام، اقتداء بإخوانه من األنبياء والرسل 

 (3))عليكم اليوم(، وإن كان هذا الوقت مظنة اللوم والّتأنيب، فإذا انتفى ذلك فما الظن مبا بعده."

 وقال األستاذ السيد نور الدين األنبايي يف مؤمتر:

"حيث محلوا شهادة التوبة بأيديهم، وأقروا خبطئهم وذنبهم، وشفيع املذنب إقراره، فال تثريب عليهم 
اليوم، فاإلنسان يصيب ويطئ، ويسرع ويبطئ، اإلنسان من ماء وطني، وليس من املاليكة العليني، 

واد كبوة ولكل عامل هفوة، والكمال هلل تعاىل، والعصمة لألنبياء وإن لكل صارم ن بو ة، ولكل ج
                                                 

 92سورة يوسف، اآلية   (1)
 555، ص 1ج  د.ط، الكشاف، ري،الزخمش انظر  (2)
 506، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، ،الرازيانظر   (3)
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الكرام، لقد آثر عليه السالم العفو، وهو أشد أنواع االنتقام عند العقالء وهو مرارة ساعة، مث السعادة 
إىل األبد، واالنتقام لذة ساعة، مث الشقاء الدايم الذي ال يفين، فلذلك فضل يوسف أن يعفو عن 

 (1)إخوته."

 وقال يوسف عليه السالم أيضا:

اِحِمْينَ ...﴿ لقد كان على اإلخوة حّقان، األول حق الناس، وهو حق  ﴾َيْغِفَر ّللاُ لَُكم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ
 يوسف عليه السالم فتجاوز يوسف عليه السالم عن حقه، والثاين هو حق اهلل تعاىل، 

 قال األستاذ حممد طه:

 .﴾َيْغفَِر ّللاُ لَُكمْ ﴿ "فقال هلم فيما يتعلق به:

اِحِمْينَ ﴿ فإنه أرحم مين ألنه لكم باألوىل  أي إذا رمحتكم أنا وعفوت عنكم، فهو يغفر ﴾َوُهَو أَْرَحُم الرَّ
  (2)أرحم الرامحني كلهم."

 (3)قال اإلمام البيضاوي رمحه اهلل: "وهو يغفر الصغاير والكباير ويتفضل على التايب."

 السعدي رمحه اهلل يف تفسريه "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان": قال الشيخ عبد الرمحن 

"لقد مسح هلم عليه السالم مسحا تاما من غري تعيري هلم على ذكر الذنب السابق، ودعا هلم باملغفرة، 
 (4)وهذا هناية اإلحسان واألخالق الذي ال يتأيت إال من خواص."

ثرية تدعو إىل العفو والصفح واملغفرة، من ذلك قوله تعاىل لعباده ولقد جاء يف القرآن العظيم آيات ك
 املؤمنني:

                                                 
 1169-1168، ص 2ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (1)
 175ص  د.ط، منصف في تفسير سورة يوسف،الالقول  الباليساين، انظر  (2)
 495، ص 1ج  ،1ط أويل )تفسير البيضاوي(،أنوار التنزيل وأسرار الت البيضاوي،انظر   (3)
 446، ص 2ج  ،1ط تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي،  (4)
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ُ ِبأَْمِره﴿  (1)﴾...َفاْعفُوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيأْتَِي ّللاَّ

 بل إن اهلل تعاىل رّتب مغفرته ورمحته على العفو والصفح عن إساءة الناس، فقال تعاىل: 

ُ َغفُورع َرِحيمع َوْلَيْعفُوا َوْلَيْصَفُحوا أاََل ...﴿ ُ لَُكْم َوّللاَّ  (2)﴾ُتِحبُّوَن أَْن َيْغفَِر ّللاَّ

 فقال أبو بكر رضي اهلل عنه ملا مسع هذه اآلية: 

 (3)"بلى واهلل إني ألحب أن يغفر اهلل لي"

فعفا عن مسطح الذي أساء إليه بعد ما قال يف ابنته عايشة رضي اهلل عنها ما قال يف حادثة اإلفك، 
 نفاق عليه من ماله، بعد أن حلف أال ينفعه أبدا.وعاود اإل

 :ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك جاء يف السنة املطهرة أحاديث كثرية تدعوا إىل الصفح والعفو، من ذلك قوله 

 (4)"ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل عبدا بعفو، إال عزا، وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل"

 .لتمكن يورث العزّة والرفعةالعفو مع الُقدرة واهذه اآلية تدل على أن 

 

 

 

 

                                                 
 109سورة البقرة، اآلية   (1)
 22سورة النور، اآلية   (2)
 2661، رقم 173، ص 3، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (3)
 2588، رقم 2001، ص 4، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب استحباب العفو والتواضع، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (4)
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 العفو في أفعال يوسف عليه السالم المبحث الثاني:

 قال تبارك وتعاىل على لسان يوسف عليه السالم:

َماَواِت َواْْلَْرِض أَْنَت َولِ ﴿ ْنَيا يِّي فِ َربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتأِْويِل اْْلََحاِديِث َفاِطَر السَّ ي الدُّ

الِِحينَ   (1)﴾َواآْلِخَرِة َتَوفَّنِي ُمْسلًِما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

ْجنِ ﴿انظر إىل هذه اآلية:  تدل على لطفه وحسن خطابه كما  ﴾...َوَقْد أَْحَسَن ِبي إِْذ أَْخَرَجِني ِمَن السِّ
 . (2)قال صاحب تيسري الكرمي الرمحن

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل: 

 كر نعمة إخراجه من السجن ومل يذكر نعمة إخراجه من اجلب لوجوه:"حيث ذ 

ولو ذكر واقعة البئر لكان تثريبا هلم، فكان إمهاله  ﴾...ال تثريب عليكم اليوم﴿األول: أنه قال إلخوته 
 جاريا جمرى الكرم.

لكا، فكان الثاين: أنه ملا خرج من البئر مل يصر ملكا بل جعلوه عبداً، وملا خرج من السجن صريه م
 هذا اإلخراج أقرب من أن يكون إنعاما كامال.

الثالث: أنه ملا أخرج من البئر وقع يف املضار احلاصل من هتمة املرأة، فلما أخرج من السجن وصل إىل 
 أبيه وإخوته وزالت التهمة، فكان هذا أقرب إىل املنفعة.

 الرابع: قصر املدة يف اجلب وطوهلا يف السجن.

.اخلامس: اجلب ك  ان يف حال صغره وال يعقل املصيبة، وال تؤثر يف النفس كتأثريها يف حالة الكرب 

                                                 
 101سورة يوسف، اآلية   (1)
 448، ص 2ج  ،1ط تيسير الكريم الرحمن، السعدي، انظر  (2)
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السادس: أمر اجلب كان بغيا وظلما ألجل احلسد، وأمر السجن كان عقوبة ألمر ديين وهو منزه عنه، 
 وكان أمكن يف نفسه.

، خبالف مصيبة السابع: مصيبة السجن كانت أعظم عنده ملصاحبة األوباش واألراذل وأعداء الدين
 (1)اجلب فإنه كان مؤنسا فيه جبربيل وغريه من املاليكة عليهم السالم.

املهم هنا هو الوجه األول، والنص القرآين يؤيده فإن يوسف عليه السالم لو ذكر نعمة اهلل تعاىل عليه 
اَل ﴿: يف إخراجه من اجلب، لكان تثريبا وعتابا شديدًا إلخوته، وقد عفا عنهم من قبل وقال هلم

اِحِمْينَ  فكان عدم ذكر نعمة اإلخراج من السجن  (2)﴾َتْثِرْيَب َعلَْيُكُم اْلَيوَم َيْغفَِر ّللاُ لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ
تصديقا لقوهلم، وهو ما يناسب مع مقام النبوة العايل وخلقه الكرمية؛ فنرى يف نفس اآلية قوله عليه 

مل يقل يوسف عليه السالم }من بعد أن  ﴾...َغ الشَّْيطاُن َبْيِني َوَبْيَن إِْخَوتِيِمْن َبْعِد أَْن َنزَ ...﴿السالم: 
ألقاين إخويت يف اجلب{ أو }من بعد أن لعب الشيطان على إخويت{ بل عرب بتلك اجلملة العميقة 

وال جترح اليت قال هبا أمام إخوته، ألهنا عبارة رقيقة ُمعزّية، تنعش البايسني، وال تذل عزة السامعني، 
عواطفهم، وهذا أدب مشروع يف التعبري، ولطيف جدًا يف هذا املقام كما قال األستاذ نعمة اهلل 

 . (3)الدمشقي امليداين يف مؤمتر

 قال اإلمام أبو الطيب حممد صديق خان رمحه اهلل:

  (4)"وأحال يوسف عليه السالم ذنب إخوته على الشيطان تكرما منه وأدباً."

 

 

                                                 
 512، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، الرازي،ظر ان  (1)
 92سورة يوسف، اآلية   (2)
 1272، ص 2ج ، 1طمؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر   (3)
 405، ص 6ج  د.ط، فتح البيان، حممد صديق خان، انظر  (4)
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 في سورة يوسف ابع: األخالق الحسنةالفصل الس

 
  :ة واالعتدال في يطالوس الكشف عن اختيار يوسف عليه السالمالمبحث األول

 في ضوء هذه السورة. أعماله وأقواله

 :أخالق يوسف عليه السالم وعظمته بتوخي المنفعة ألهله ولو بعد  المبحث الثالث
 ما أهانوه.
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 عتدال في أعماله وأقوالهة وااليطالوس وسف عليه السالمالكشف عن اختيار يالمبحث األول: 

حينما نقرأ هذه السورة الشريفة، فنرى فيها أن يوسف عليه السالم قد سلك يف أعماله وأقواله مسلكاً 
وسطًا يف التعامل مع إخوته وغريهم وخري األمور أوسطها، كما قال الشيخ عبد احلميد الدوماين يف 

 يف مواضع عدة منها:مؤمتر، وهذا يظهر لنا 

إنه ملا راودته زليخا مل يضع هلا، ومل يغلظ هلا القول، بل أجاهبا باملعقول واألدب، متمعنا " . أ
الُِمون...﴿عن مؤاتاهتا كما قال تعاىل  ُه َربِّي أَْحَسَن َمْثواَي إِنَُّه ال ُيْفلُِح الظَّ ِ إِنَّ  .(1)﴾قاَل َمعاَذ ّللاَّ

يسكت ومل يرد عليها رداً عنيفاً، بل اقتصر على أقصر عبارة يدافع ملا هبتته وخانته صرحيا مل   . ب
 (2)﴾...َقاَل ِهَي َراَوَدْتنِي َعْن َنْفِسي﴿هبا عن شرفه ويؤدي مطلوبه كما قال 

ملا رغبت إليه زليخا أن يرج على النسوة املصريات أضيافها، مل ميتنع، ولكنه مل يوافقهن   . ت
 (3)سلكاً وسطاً.على رغبتهن منه، بل سلك يف ذلك م

ملا استفتاه الفتيان اللذان ُسجنا معه، مل يطلب منهما أجرة على الفتوى ومل يرد أن يفتيهما   . ث
جماناً، بال مقابل معنوي، بل توسط واستقضي منهما أجرة أدبية، وهي إصغاءمها إلرشاده 

 (4)الديين وتبشريه بالتوحيد.
يوسف تعاطي األسباب بته، ومل يتهافت ملا أراد }الساقي{ أن يرج من سجنه، مل يهمل   . ج

على ذلك }الساقي{ بالرجاء واالسرتحام، بل سلك معه مسلكًا وسطاً، مقتصراً على أقصر 
ُه ناٍج ِمْنُهَما اْذُكْرنِي ﴿عبارة تؤدي املقصود وتكفل له الشرف كما قال اهلل  َوقاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَّ

 (5)﴾...ِعْنَد َربِّكَ 
اليت رآها امللك، فمن جهة مل  يوسف يف السجن، ليسأله عن الرؤيا{ إىل ملا رجع }الساقي  . ح

يعاتبه على نسيانه وصيته سابقاً، ومن جهة أخرى مل يصد عنه ويتجاهل، كما صنع }املأل{ 
ُيوُسُف ﴿كما قال تعاىل:   ثان باقتصاره على اإلجابة دون رجاء مع امللك، بل سلك وسطاً 

                                                 
 23سورة يوسف، اآلية   (1)
 26، اآلية السورة السابقة  (2)
 33-31اآلية  السورة السابقة،  (3)
 40-36، اآلية السورة السابقة  (4)
 42، اآلية ةالسورة السابق  (5)



203 

 

يُق أَْفِتن دِّ َها الصِّ ا ِفي َسْبِع َبَقراٍت ِسماٍن َيأُْكلُُهنَّ َسْبعع ِعجافع َوَسْبِع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َوأَُخَر ياِبساٍت أَيُّ

اِس لََعلَُّهْم َيْعلَُموَن ) ( قاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأَباً َفما َحَصْدُتْم َفَذُروهُ ِفي 46لََعلِّي أَْرِجُع إِلَى النَّ

ا َتأُْكلُوَن )ُسْنُبلِِه إاِلَّ َقلِ  ا  (47يالً ِممَّ ْمُتْم لَُهنَّ إاِلَّ َقلِيالً ِممَّ ُثمَّ َيأِْتي ِمْن َبْعِد ذلَِك َسْبعع ِشدادع َيأُْكْلَن ما َقدَّ

 (1)﴾(49( ُثمَّ َيأِْتي ِمْن َبْعِد ذلَِك عامع ِفيِه ُيغاُث النَّاُس َوفِيِه َيْعِصُروَن )48ُتْحِصُنوَن )
 سجنه ثانيًا ليخرجه منه بأمر امللك، مل يرد أن يسكت بتهم زليخا ملا جاءه }الساقي{يف  . خ

اليت هبتته وظلمته، ومل يرد أن يصرح بامسها، ولكنه أشار إليها بقوله: ما بال النسوة الاليت 
ُسوُل قاَل اْرِجْع إِلى ﴿قطعن أيديهن كما قال تعاىل:  ا جاَءهُ الرَّ ُتونِي ِبِه َفلَمَّ َْ َربَِّك َوقاَل اْلَملُِك ا

ْعَن أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعلِيمع  ْلُه ما باُل النِّْسَوِة الالَِّتي َقطَّ ََ  (2)﴾َفْس
ملا هبته إخوته بالسرقة، مل يسكت ومل يصدع بالرد، بل توسط، وزفر سراً زفرة املصدور، قايال  . د

 أمل ما مسع. حىت يرتاح نوعاً من (3)﴾...أَْنُتم َشرٌّ َمَكاًنا﴿يف نفسه 
ملا طلب إخوته إليه أن يستبدل }بنيامني{ بأحدهم، فمع أنه مل يقبل منهم نراه مل يؤنبهم  . ذ

بأن هذا خالف فتواكم السابقة، وكيف ختالفون شريعة اهلل؛ وكيف تقولون ماال تفعلون؟ 
ِ أَْن َنأُْخَذ إاِلَّ َمْن َوَجْدنا َمتاَعن﴿لطيفاً وردهم رداً  ا إِذاً لَظالُِمونقاَل َمعاَذ ّللاَّ  (4)﴾ا ِعْنَدهُ إِنَّ

ملا جاءوا إليه يف السفرة الثالثة وشكوا إليه حاهلم، وأراد أن يظهر هلم نفسه، مل يوخبهم  . ر
قاَل َهْل َعلِْمُتْم ما َفَعْلُتْم ِبُيوُسَف ﴿وحيقرهم، ومل يرتك عتاهبم، بل توسط وعاتبهم عتابًا لطيفاً. 

 (5)﴾ونَ َوأَِخيِه إِْذ أَْنُتْم جاِهلُ 
ملا سألوه: أإنك ألنت يوسف، أجاهبم جبواب معتدل، فلم يتقرب إليهم بأن يقول: }أنا  . ز

أخوكم يوسف{ ومل يتجافهم بأن يقول: }أنا احملسود{ أنا املشرد املطرود، أنا موضوع املؤامرة 
 .(6)﴾...أََنا ُيوُسف َوَهَذا أَِخي﴿الشريرة، أنا امللقى يف البئر بال هوادة، بل اعتدل وقال: 

                                                 
 49-46سورة يوسف، اآلية   (1)
 50سورة يوسف، اآلية   (2)
 77سورة يوسف، اآلية   (3)
 79سورة يوسف، اآلية   (4)
 89سورة يوسف، اآلية   (5)
 90سورة يوسف، اآلية   (6)
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اعتدل يف سياق جوابه هلم فلم يقل: }أنا أهل التقوى وأهل الصرب واإلحسان، وأنتم أهل   . س
ُه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر َفإِنَّ ّللاَ اَل ُيِضْيُع أَْجَر ...﴿العداء واحلرب واالنتقام{، بل إمنا قال  إِنَّ

 (2)."(1)﴾اْلُمْحِسِنْينَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 90سورة يوسف، اآلية   (1)
 1140-1137، ص 2ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (2)
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 المنفعة ألهله ولو بعد ما أهانوهيوسف عليه السالم وعظمته بتوخي  المبحث الثاني: أخالق

وكان يوسف عليه السالم يعلم أن أباه تبيضه عيناه من احلزن، وكاد أن يفقد بصره، فأمر إخوته أن 
يذهبوا بقميصه الذي كان يلبسه إىل أبيه فيلقونه على وجهه يرتد بصرياً، ويضيفهم يوسف عليه 

 السالم:

 (1)﴾...نِي ِبأَْهلُِكْم أَْجَمِعينَ َوْأُتو﴿

}أهل{ يف اآلية: أهل الرجل: من جيمعه وإياهم نسب أو دين أو ما جيري جمرامها من صناعة وبيت 
ر﴿واملراد باألهل هنا: هم الذين سبق ذكرهم يف قول اإلخوة  (2)وبلد، نا وأهلنا الضه  أي: وأتوين ﴾مسه

، عن عبد اهلل (3)م وكانوا ثالثة وتسعني بني رجل وامرأةجبميع أهلكم، نسايكم، وأوالدِكم، وعشريتك
 (4)بن مسعود قال: كان أهله حني أرسل إليهم وهو مبصر ثالثة وتسعني إنسانا، رجاال ونساء.

ألنه ويالحظ أنه مل يذكر والده حينما أمر إخوته بإتيان األهل قال األستاذ إصالحي رمحه اهلل: "
 (5)حمذوف للغاية الواضحة."

اآلية تدل على أخالق يوسف األعلى وعظمته بتوخي املنفعة ألهله ولو بعد ما أهانوه كما قال  هذه
  :الفاضل السيد يوسف اجملديل يف املؤمتر

للناس املنفعة، ويوطئ هلم أسباب السرور،  سالم أن الرجل العظيم هو من يتوخىعلم يوسف عليه ال"
، فلذلك طلب إىل إخوته اإلتيان (6)﴾َفْع ِباْلِتي ِهيِ أَْحَسن......ِادْ ﴿ولو كانوا قد أهانوه كما قال تعاىل: 

بأهلهم حبذف أباه وكان هذا التوجه وهذه العناية من يوسف عليه السالم يف حملها وعند وقتها، ألهنم  

                                                 
 93سورة يوسف، اآلية   (1)
 29ص  مادة: أ ه ل، د.ط، ،المفرداتانظر الراغب األصفهاين،   (2)
 60، ص 7ج  د.ط، تفسير المنير، وهبة الزحيلي، انظر (3)
  65، ص 4ج  الدرر المنثور، ، وجالل الدين السيوطي،2196، ص 7ج  ،3ط تفسير ابن أبي حاتم، ابن أيب حامت، (4)
 252، ص 4ج ، 5طتدبر القرآن، صالحي، إانظر   (5)
 34سورة فصلت، اآلية   (6)
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كانوا يف فلسطني يف ضيق عظيم، فكان من رمحة اهلل أن سخر هلم قلب يوسف وحّننه عليهم، حىت 
عثرون عليه، لينقذهم من لى يوسف أخيهم، لكانوا يف حاجة شديدة إىل يوسف آخر يلو مل يعثروا ع

(1)" وايهم، ويأمرهم باإلتيان بأهلهم أمجعني.شدهتم وأل


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 1211، ص 2ج ، 1طمؤتمر تفسير سورة يوسف،  عبد اهلل العلمي، انظر  (1)
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        الباب الخامس: في اإلشارات التربوية في حياة يوسف

 
  مع أسرته عليه السالمالفصل األول: يوسف 

 مع النساء عليه السالمي: يوسف الفصل الثان 

  في السجن عليه السالمالفصل الثالث: يوسف 

  من السجن إلى الحكومة عليه السالمالفصل الرابع: يوسف 
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 مع أسرتهعليه السالم الفصل األول: يوسف 

 
 المبحث األول: حقيقة الحسد 

 المبحث الثاني: التنافس بين األشقاء 
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 قيقة الحسدالمبحث األول: ح

 :الحسد لغة واصطالحا المطلب األول 

 المطلب الثاني: الحسد في القرآن 

 المطلب الثالث: أنواع الحسد 

 المطلب الرابع: الحسد أشّر األخالق الذميمة 

 سورة يوسف المطلب الخامس: الحسد في 

 المطلب السابع: أمور يندفع بها الحسد بإذن اهلل تعالى 
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 سد لغة واصطالحاالح المطلب األول:

 لغًة: قال اإلمام الراغب رمحه اهلل: 

 (1)."ورمبا كان مع ذلك سعي يف إزالتهااحلسد: متيّن زوال نعمة من مستحق هلا، "

 اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل:  اصطالحاً: قال

احلسد: إحساس نفساين مركب من استحسان نعمة يف الغري مع متين زواهلا عنه ألجل غرية على "
 (2)"احلاسد فيها ةالغري بتلك احلالة أو على مشاركتصاص اخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 234ص  د.ط، ،المفرداتالراغب األصفهاين، انظر   (1)
 551، ص 30ج  ،1ط التحرير والتنوير، ابن عاشور، انظر  (2)



211 

 

 لمطلب الثاني: "الحسد" في القرآنا

 احلسد ثابت يف القرآن الكرمي وإليه أشار اهلل تعاىل يف مواضع عدة، ومنها قوله تعاىل:

ا َسمِ ﴿ ُه لََمْجُنونع َوإِْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَُيْزلِقُوَنَك ِبأَْبَصاِرِهْم لَمَّ ْكَر َوَيقُولُوَن إِنَّ   (1)﴾ُعوا الذِّ

 مام ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه:قال اإل

قال ابن عباس، وجماهد، وغريمها: }ليزلقونك{ لينفذونك بأبصارهم، أي: ليعينونك بأبصارهم، "
ية دليل على أن مبعىن: حيسدونك لبغضهم إياك لوال وقاية اهلل لك، ومحايته إياك منهم. ويف هذه اآل

 (2)".العني إصابتها وتأثريها حق، بأمر اهلل، عز وجل

 سور:اهلل تعاىل كلمة احلسد يف أربع وذكر 

وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِيَماِنُكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم ﴿قال اهلل تعاىل:  . أ َودَّ َكِثيرع ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب لَْو َيُردُّ

َ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَ ِمْن َبعْ  ُ ِبأَْمِرِه إِنَّ ّللاَّ  (3)﴾ِديرع ِد َما َتَبيََّن لَُهُم اْلَحقُّ َفاْعفُوا َواْصَفُحوا َحتَّى َيأِْتَي ّللاَّ
ُ ِمْن َفْضلِهِ ﴿قال اهلل تعاىل:   . ب  (4)﴾...أَْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آَتاُهُم ّللاَّ
 (5)﴾وَن َبْل َتْحُسُدوَنَنا َبْل َكاُنوا اَل َيْفَقُهوَن إاِلَّ َقلِياًل َفَسَيقُولُ ﴿قال اهلل تعاىل:   . ت
 (6)﴾َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ ﴿أمرنا اهلل تعاىل باإلستعاذة من احلسد، فقال:   . ث

 

 
                                                 

 51سورة القلم، اآلية   (1)
 201، ص 8ج  ،2ط ،تفسير القرآن العظيم ،انظر ابن كثري  (2)
 109سورة البقرة، اآلية   (3)
 54سورة النساء، اآلية   (4)
 15سورة الفتح، اآلية   (5)
 5سورة احلسد، اآلية   (6)
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 المطلب الثالث: أنواع الحسد

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:

فهذا هو احلسد املذموم وإذا أبغض ذلك فإنه يتأمل ويتأذى  ،مطلقاً لنعمة عليه ا: كراهة النوع األول"
بزوال النعمة عنه وإن مل حيصل له نفع بزواهلا؛  ذذلتبوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضا يف قلبه وي

زوال األمل الذي كان يف نفسه ولكن ذلك األمل مل يزل إال مبباشرة منه وهو راحة وأشده   لكن نفعه
وجل مبا يسكن وجعه واملرض باق؛ فإن بغضه لنعمة اهلل على عبده مرض فإن تلك كاملريض الذي ع

 النعمة قد تعود على احملسود وأعظم منها وقد حيصل نظري تلك النعمة لنظري ذلك احملسود. 

وهلذا قال من قال: إنه متين  يه،ني؛ لكن نفسه تكره ما أنعم به علواحلاسد ليس له غرض يف شيء مع
 فإن من كره النعمة على غريه متىن زواهلا بقلبه.زوال النعمة 

النوع الثاين: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه فهذا حسد وهو 
حسدا يف احلديث املتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن  ملسو هيلع هللا ىلصالذي مسوه الغبطة وقد مساه النيب 

اثنتين: رجل آتاه اهلل الحكمة فهو يقضي بها  ال حسد إال في"عمر رضي اهلل عنهما أنه قال: 
هذا لفظ ابن مسعود. ولفظ ابن  (1)"ويعلمها ورجل آتاه اهلل ماال وسلطه على هلكته في الحق

رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه اهلل ماال فهو ينفق منه في "عمر 
ال حسد إال في اثنتين "خاري من حديث أيب هريرة ولفظه: رواه الب (2)"الحق آناء الليل والنهار

رجل آتاه اهلل القرآن فهو يتلوه الليل والنهار فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي 
فعملت فيه مثل ما يعمل هذا ورجل آتاه اهلل ماال فهو يهلكه في الحق فقال رجل: يا ليتني  هذا

                                                 
 1409، رقم 108، ص 2، كتاب الزكاة، باب إنفاق املال يف حقه، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (1)
رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار،  ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب التوحيد، باب قول النيب صحيحهرجه البخاري يف أخ  (2)

 7529، رقم 154، ص 9ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أويت هذا فعلت كما يفعل، ج 
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 ملسو هيلع هللا ىلصفهذا احلسد الذي هنى عنه النيب  (1)"يه مثل ما يعمل هذاأوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت ف
 (2)"إال يف موضعني هو الذي مساه أولئك الغبطة وهو أن حيب مثل حال الغري ويكره أن يفضل عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 5026، رقم 191، ص 6، كتاب فضايل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (1)
 112، ص 10ج  د.ط، مجموع الفتاوى، بن تيمية،ا  (2)
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 المطلب الرابع: الحسد أشّر األخالق الذميمة:

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل يف تفسريه:

اليت يأيت الشيطان من قبلها يف األصل ثالثة: الشهوة، والغضب، واهلوى، فالشهوة اعلم أن املداخل "
هبيمية، والغضب سبعية، واهلوى شيطانية: فالشهوة آفة لكن الغضب أعظم منه، والغضب آفة لكن 

د آثار الشهوة، املرا (1)﴾َواْلُمْنَكِر... اءِ شَ حْ فَ الْ  نْ ى عَ هَ نْ تَ  ةَ اَل الصَ  إنه ﴿اهلوى أعظم منه، فقوله تعاىل: 
املراد منه آثار اهلوى فبالشهوة يصري اإلنسان  د منه آثار الغضب، وقوله: والبغيوقوله: واملنكر املرا

 ...إىل حضرة جالل اهلل تعاىلظاملا لنفسه، وبالغضب يصري ظاملا لغريه، وباهلوى يتعدى ظلمه 

فر والبدعة نتيجة اهلوى، فإذا فاحلرص والبخل نتيجة الشهوة، والعجب والكرب نتيجة الغضب، والك
كما أن   ، بين آدم تولد منها سابع وهو احلسد وهو هناية األخالق الذميمةاجتمعت هذه الستة يف

الشيطان هو النهاية يف األشخاص املذمومة، وهلذا السبب ختم اهلل جمامع الشرور اإلنسانية باحلسد، 
 كما ختم جمامع اخلبايث الشيطانية بالوسوسة وهو قوله: (2)﴾دسَ ا حَ ذَ إِ  دٍ اسِ حَ  رِّ شَ  نْ مِ وَ ﴿وهو قوله: 

فليس يف بين آدم أشر من احلسد كما أنه ليس يف  (3)﴾اسِ النَّ وَ  ةِ نَّ جِ الْ  نَّ ، مِ اسِ النَّ  رِ وْ دُ صُ  يْ فِ  سُ وِ سْ وَ يُ ﴿
 (4)".الشياطني أشر من الوسواس

 
 
 
 
 
 

                                                 
 45سورة العنكبوت، اآلية   (1)
 5سورة الفلق، اآلية   (2)
 6-5سورة الناس، اآلية   (3)
 226، ص 1ج ، 4طمفاتيح الغيب،  الرازي،انظر   (4)
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 المطلب الخامس: الحسد في سورة يوسف

 لحسد بين األقاربالفرع األول: كثرة ا 

 الفرع الثاني: كل ذي نعمة محسود 
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 :ع األول: كثرة الحسد بين األقاربالفر 

 قال اهلل تعاىل على لسان يعقوب عليه السالم:
 (1)﴾...َقاَل َيا ُبَنيَّ اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعلَى إِْخَوتَِك َفَيِكيُدوا لََك َكْيًدا﴿

 قال اإلمام البقاعي رمحه اهلل: 

ا قص يوسف عليه السالم رؤياه على أبيه يعقوب عليه السالم علم أن هذه رؤيا إهلام، وأن يوسف "مل
عليه السالم سيبلغه اهلل مبلغا عاليا، من النبوة وامللك، وكان يعلم كراهة إخوته العشرة له، فخاف 

   (2)﴾...اَك َعلَى إِْخَوتِكَ َقاَل َيا ُبَنيَّ اَل َتْقُصْص ُرْؤيَ ﴿عليه حسدهم وبغيهم فلذلك نصحه قاياًل: 

 قال األستاذ عليش متويل: 

"يكثر احلسد بني األقارب؛ ألهنم يتزامحون على املقاصد، وأصل العداوة تأيت من التزاحم على غرض 
واحد الغرض الواحد ال جيتمع بني متباعدين بل بني متقاربني فلذلك يكثر احلسد بينهم وأكثر 

 ألقران واإلخوة وأبناء األعمام واألقارب.احلسادة تقع بني األشباه وا

ولقد حسد إخوة يوسف أخاهم يوسف عليه السالم ألن الغرض الذي يطلبه ويتمناه كل واحد منهم 
يف أن يرث زعامة األسرة ورياستها من بعد أبيه أو أن يكون له نصيب يف مرياث النبوة من بعد 

وشك أن يفقدوه بسبب هذا احلب الكثري مع يعقوب عليه السالم، وهذا الغرض قد بدأ أهنم على 
يعقوب ليوسف عليه السالم ولذلك حسدوا أخاهم يوسف على شدة حب أبيه له، خوفا من أن 

  (3)يورثه أبوه يعقوب زعامة األسرة ورياستها أن يؤثره مبيزان النبوة عنهم."

 الفرع الثاني: كل ذي نعمة محسود:

 ﴾...اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعلَى إِْخَوتِكَ ﴿  السالم:قال اهلل تعاىل على لسان يعقوب عليه 

                                                 
 5سورة يوسف، اآلية   (1)
 11، ص 4ج ، 3طنظر الدرر،  البقاعي، انظر  (2)
 333، ص 1ج ، 1طموسوعة تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (3)
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ما هو سبب النهي عن قص الرؤيا؟ خاف يعقوب على يوسف عليهما السالم من إيذاء إخوته له، 
ألهنم حينما يعلمون بأمر هذه الرؤيا ويستشعرون ما حي ِْمُله من خري عظيم ال ُيطال، سيبلغ به يوسف 

"كل النبوة واحلكومة فيكيدون له كيداً، ألن يعقوب عليه السالم يعرف:  عليه السالم مبلغا عاليا من
 (1)"ذي نعمة محسود

كتب األستاذ عبد الرمحن حبّنكه يف كتابه "األخالق اإلسالمية وأساسه" يف فصل "آثار احلسد يف 
 اجملتمع":

ا له املكايد، وافرتوا "وما من ذي نعمة إاّل كان له حاسدون، وكان له من حاسديه ظاملون آمثون، دبّرو 
 عليه الفرى، ومكروا به أميا مكر.

فذو نعمة يف عقله وعلمه، كان له حاسدون واشون، أفسدوا ما بينه وبني ذي سلطان، بالكذب 
 والبهتان، فناله من حسدهم بالء وهّم، أو حزن وغّم.

ه، أو بينه وبني رعيته، وذو نعمة يف سلطانه وجمده كان له حاسدون واشون، أفسدوا ما بينه وبني أقران
 بالكذب والبهتان، والظلم والعدوان، فناله من حسدهم هّم وغّم، حزن وبالء.

وذو نعمة يف ماله وجتارته، كان له حاسدون واشون، أفسدوا ما بينه وبني زباينه وشركايه، أو بينه وبني 
 وخزن وغم. ذي سلطانه بالكذب والبهتان والظلم والعدوان فناله من حسدهم بالء وهم، 

وذو نعمة يف دعوته إىل اهلل تعاىل وجهاد يف سبيل هلل وإخالصه يف نصحه وصدقه يف عمله، كان له 
حاسدون واشون، أفسدوا ما بينه وبني إخوانه وأحبابه وتالمذته وأصحابه بالكذب والبهتان والظلم 

 والعدوان فناله من حسدهم بالء وهم وحزن وغم. 

لهما سرادق السعادة واهلناء، ومُي تـ ُعُهما نعيم املودة والصفاء، وميدمها العطاء وكم من زوجني حبيبني يظل
الكرمي بالصحة والرخاء، كان هلما حاسدون واشون، أفسدوا ما بينهما بالكذب والبهتان والظلم 

 والعدوان، فناهلما من حسدمها بالء وهم، وحزن وغم، ورمبا ُمنيا مبّر الفراق وشر الطالق. 

                                                 
، قال 183، رقم 94، ص 20الكبري، كتاب امليم، عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، ج  معجمهأخرجه الطرباين يف   (1)

 (439\3: اإلسناد جيد )"سلسلة األحاديث الصحيحة"األلباين يف 
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أصحاب متآخني يف اهلل، متصافني متحابني، جيتمعون على اهلل ويفرتقون عليه، قد ايتلفوا  وكم من
بينهم ايتالف حبات عقد اللؤلؤ النظيم ال مير سرته إال بصفاء، وال مير الزمان على أحدهم إال بوفاء 

وعدوانا فناهلم  قد دخل بينهم حاسدون واشون، أفسدوا ما بينهم بالغيبة والنميمة كذبا وهبتاناً وظلما
 من حسد حاسديهم هم وبالء وعداوة وبغضاء، مث تتفرقون تفرق األعداء.

 وكم من والد أفسده مكر احلاسدين على ولده فبات غاضبا عليه بعد أن كان راضيا عنه.

 وكم من ولد أفسده احلاسدون على أبيه فبات عاقاً بعد أن كان بارّاً به. 

اها احلاسدون واحلاسدات، وأشاعوا عنها من الفواحش ما مل تفعل، وكم من حمصنة عفيفة شريفة، زنّ 
فدفعوها إىل عقوبة احلّد، أو أساؤوا مسعتها، ودّنسوا شرفها كذبًا وهبتاناً، وهي مما افرتوا أطهر من ماء 
السماء، أو هي يف طهارهتا كطهر احلور العني، الاليت مل يطمثهن إنس وال جاّن، وكم من حمصن 

 فعل به احلاسدون مثل ذلك. عفيف شريف،

وكم من أمني خونّه احلاسدون واحلاسدات، فأردوه باخليانة، وكم من صادق رماه احلاسدون بالكذب، 
وكم من عامل طعنه احلاسدون باجلهل، وكم من عاقل غمزه احلاسدون باحلماقة، وكم من رزين ملزه 

ظامل، وكم من صاحب خلق كرمي  احلاسدون بالطيش، وكم من عادل شيع عنه احلاسدون أنه جاير
وصفه احلاسدون بالنفاق، وكم من داع إىل احلق صادق خملص وصفه احلاسدون بالرياء، أو بأنه تاجر 
طالب جاه أو مال، وكم من مجيل قبحه احلاسدون وشّوهوه، وكم من قوّي أضعفه احلاسدون 

ر، وكم من ذي جاه وسلطان من وأوهنوه، وكم من ثرّي كاده احلاسدون ومكروا به حىت نزل به الفق
زال به احلاسدون حىت أذّلوه، وكم من ذي شجاعة وبأس وبطولة، مكر به احلاسدون حىت قتلوه، وكم 

 من نيّب أوقع به احلاسدون حىت قتلوه أو أخرجوه من بالده.   

وأمثلة كثرية، كل هذا له شواهد وأمثلة كثرية يف أحداث التاريخ، وما يزال التاريخ يسّجل منها أحداثاً 
 (1)يف كل حقبة من الزمن، ويف كل جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية."

 

                                                 
 804-802ص  د.ط، األخالق اإلسالمية وأسسها، حنبكة امليداين، عبد الرمحن حسن  (1)
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 يندفع بها الحسد بإذن اهلل تعالىالمطلب السادس: أمور 

 قال شيخ اإلسالم ابن قيم رمحه اهلل:

 :يندفع شر احلاسد عن احملسود بعشرة أسباب"

 ...ء إليهالتعوذ باهلل تعاىل من شره واللجوء والتحصن به واللجو  . أ

تقوى اهلل وحفظه عند أمره وهنيه فمن اتقى اهلل توىل اهلل حفظه ومل يكله إىل غريه قال تعاىل:   . ب
ُكْم َكْيُدُهْم َشْيَاً ﴿ لعبد اهلل بن عباس:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب  (1)﴾...َوإِْن َتْصِبُروا َوَتتَّقُوا ال َيُضرُّ
 حفظه اهلل ووجده أمامه فمن حفظ اهلل (2)"احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل تجده تجاهك"

 .أينما توجه ومن كان اهلل حافظه وأمامه فممن ياف وملن حيذر

الصرب على عدوه وأن ال يقاتله وال يشكوه وال حيدث نفسه بأذاه أصال فما نصر على   . ت
حاسده وعدوه مبثل الصرب عليه والتوكل على اهلل وال يستطل تأخريه وبغيه فإنه كلما بغى عليه  

عليه احملسود يقاتل به الباغي نفسه وهو ال يشعر فبغيه سهام  ىبغجندا وقوة للمكان بغيه 
عليه ذلك لسره بغيه عليه ولكن لضعف بصريته ال يرى إال  املبغىيرميها من نفسه ولو رأي 

ِه َمْن َعاَقَب بِِمْثِل َما ُعوِقَب ِبِه ُثمَّ ُبِغَي َعلَيْ ﴿صورة البغي دون آخره ومآله وقد قال تعاىل: 

 ُ ُه ّللاَّ   (3)﴾...لََيْنُصَرنَّ

ِ َفُهَو َحْسُبهُ ﴿التوكل على اهلل   . ث ْل َعلَى ّللاَّ والتوكل من أقوى األسباب اليت  (4)﴾...َوَمْن َيَتَوكَّ
يدفع هبا العبد ما ال يطيق من أذى اخللق وظلمهم وعدواهنم وهو من أقوى األسباب يف 

كافيه وواقيه فال مطمع فيه لعدوه وال يضره إال ذلك فإن اهلل حسبه أي كافية ومن كان اهلل  
                                                 

 120سورة آل عمران، اآلية    (1)
، حسن صحيح عند الرتمذي 2516، رقم 248، ص 4، أبواب صفة القيامة والرقايق والورع، ج سننهأخرجه الرتمذي يف   (2)

 (.16\6) "صحيح وضعيف سنن الترمذي"واأللباين يف 
 60اآلية  سورة احلج،  (3)
 3سورة الطالق، اآلية   (4)
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أذى ال بد منه كاحلر والربد واجلوع والعطش وأما أن يضره مبا يبلغ منه مراده فال يكون أبدا 
وفرق بني األذى الذي هو يف الظاهر إيذاء له وهو يف احلقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه 

اء من جعل اهلل تعاىل لكل عمل جز بعض السلف  وبني الضرر الذي يتشفى به منه قال
ِ َفُهَو ﴿كفايته لعبده فقال:   ه وهونفس ىجنسه وجعل جزاء التوكل عل ْل َعلَى ّللاَّ َوَمْن َيَتَوكَّ

 وتعاىل سبحانه ومل يقل نؤته كذا وكذا من األجر كما قال يف األعمال بل جعل (1)﴾...َحْسُبهُ 
فلو توكل العبد على اهلل تعاىل حق توكله وكادته  عبده املتوكل عليه وحسبه وواقيهل اً كافينفسه  

 ...السموات واألرض ومن فيهن جلعل له خمرجا من ذلك وكفاه ونصره

أن ميحوه من باله كلما خطر له فال يلتفت  يريدفكر فيه و تفراغ القلب من االشتغال به وال  . ج
وى األسباب املعينة على فكر فيه وهذا من أنفع األدوية وأقتإليه وال يافه وال ميأل قلبه بال

 ه.اندفاع شر 

، واإلنابة إليه يف حمل خواطر نفسه رضاه واإلخالص له وجعل حمبته و وهو اإلقبال على اهلل  . ح
َكَذلَِك لَِنْصِرَف ...﴿يوسف الصديق:  شأن قال اهلل تعاىل يف حىت متأل عليه نفسه وتغمرها....

ُه ِمْن ِعبَ  وَء َواْلَفْحَشاَء إِنَّ  .فما أعظم سعادة من دخل هذا احلصن (2)﴾اِدَنا اْلُمْخلَِصينَ َعْنُه السُّ

َوَما ...﴿إىل اهلل من الذنوب اليت سلطت عليه أعداءه فإن اهلل تعاىل يقول: جتديد التوبة   . خ

 (3)﴾أََصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ 

 .دفع البالء ودفع العني وشر احلاسدالصدقة واإلحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثريا عجيبا يف  . د

وهو من أصعب األسباب على النفس وأشقها عليها وال يوفق له إال من عظم حظه من اهلل  . ذ
وهو إطفاء نار احلاسد والباغي واملؤذي باإلحسان إليه فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا 

يكون فضال عن أن  ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة وما أظنك تصدق بأن هذا

                                                 
 3سورة الطالق، اآلية   (1)
 24سورة يوسف، اآلية   (2)
 30سورة الشورى، اآلية   (3)
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ُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا ﴿تتعاطاه فامسع اآلن قوله عز وجل:  ََ يِّ َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال السَّ

ُه َولِيٌّ َحِميمع َوَما ُيلَقَّاَها إاِله الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّا َها إاِل ُذو َحظٍّ َعِظيٍم الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةع َكأَنَّ

ِميُع اْلَعلِيمُ  ُه ُهَو السَّ ِ إِنَّ ْيَطاِن َنْزغع َفاْسَتِعْذ ِباّلِلَّ ا َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ ََِك ُيْؤَتْوَن ﴿وقال:  (1)﴾َوإِمَّ أُولَ

ا َرزَ  َة َوِممَّ ََ يِّ َتْيِن ِبَما َصَبُروا َوَيْدَرأُوَن ِباْلَحَسَنِة السَّ وتأمل حال النيب  (2)﴾ْقَناُهْم ُيْنِفقُونَ أَْجَرُهْم َمرَّ
 :أنه ضربه قومه حىت أدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول ملسو هيلع هللا ىلصى عنه نبينا الذي حك ملسو هيلع هللا ىلص

 البخاري. (3)اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون""

فكر يف توهو اجلامع لذلك كله وعليه مدار هذه األسباب وهو جتريد التوحيد والرتحل بال  . ر
نزلة حركات الرياح وهي بيد ملسبب العزيز احلكيم والعلم بأن هذه آالت مباألسباب إىل ا

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه ، حمركها وفاطرها وباريها وال تضر وال تنفع إال بإذنه
فرد اهلل باملخافة وقد خوف ما سواه وكان عدوه أهون عليه من أن يافه مع اهلل تعاىل بل ي

 (4)"يذ باهلل لنا وللمسلمني من شر كل حاسد إذا حسد.ونستع أمنه منه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 36-34سورة فصلت، اآلية   (1)
 54سورة القصص، اآلية   (2)
 3477، رقم 175، ص 4، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (3)
 240-238، ص 2ج  د.ط، بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية،  (4)
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 المبحث الثاني: التنافس بين األشقاء

 :التنافس بين األشقاء في ضوء سورة يوسف المطلب األول 

 المطلب الثاني: أسباب التنافس بين األشقاء 

 المطلب الثالث: عالج التنافس بين األشقاء في اإلسالم 
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 التنافس بين األشقاء في ضوء سورة يوسف ل:المطلب األو 

 قال اهلل تعاىل على لسان إخوة يوسف عليه السالم:

 (1)﴾اْقُتلُوا ُيوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا َيْخُل لَُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما َصالِِحينَ ﴿

 قال اإلمام البقاعي رمحه اهلل: 

يوسف فيما بينهم أن أباهم يعقوب عليه السالم قد خص يوسف وأخاه الشقيق حببه "وملا قرر إخوة 
العظيم، وأن هذا أمر ثابت ال شبهة فيه، تساءلوا فيما بينهم، فما أنتم صانعون؟ فقالوا، أو من شاء 

  (2)"﴾...اْقُتلُوا ُيوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا﴿اهلل منهم 

 األشقاء أو التباغض بني اإلخوة كما قال اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل هذه اآلية تدل على التنافس بني
؛ قد بلغ حسدهم مبلغ النهاية، فقرروا أنه ال بد من إبعاد يوسف عن أبيه، إما بالقتل أو (3)يف تفسريه

 إلقايه يف أرض بعيدة، فال يتمكن من العودة إىل أبيه، ألنه إما أن يهلك وإما أن جيده أحد فيسرتقه. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 9سورة يوسف، اآلية   (1)
 13، ص 4ج ، 3طنظر الدرر،  البقاعي، انظر  (2)
 23، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير، ابن عاشور، انظر  (3)



224 

 

 ثاني: أسباب التنافس بين األشقاءالمطلب ال

 من أكثر ليوسف يعقوب حمبة هو احلسد، يف هذه السورة احلسد على األشقاء بني التنافس سبب
؛ وقبل أن أتعرض للوقاية والعالج يف استئصال هذه الظاهرة حيسن أن أتعرض لألسباب اليت غريه

 تؤجج نار الغرية واحلسد يف نفوس األطفال.

 يف كتابه "تربية األوالد يف اإلسالم": األستاذ عبد اهلل ناصح علوان

"احلسد هو متين زوال النعمة عن الغري، وهو ظاهرة اجتماعية خطرية؛ إن مل يعاجلها املربون يف أطفاهلم 
 ستؤدي حتماً إىل أسوأ النتايج، وأخطر اآلثار..

هل، فيظنون أن أوالدهم ال يتوقع منهم وقد ال تكون ظاهرة احلسد واضحة ألول وهلة بالنسبة لأل
احلسد، وال يشعرون به، وال يقعون فيه.. لذا وجب على كل من يقوم مبسؤولية الرتبية أن يعاجل احلسد 

 باحلكمة والرتبية القومية حيث ال يؤدي إىل مشاكل صعبة، ونتايج وخيمة، ومضاعفات نفسية أليمة.

 يف نفوس األطفال:واألسباب اليت تؤجج نار الغرية واحلسد 

مراًدا، وال  خوف الطفل أن يفقد بني أهله بعض امتيازاته كاحملبة والعطف، وكونه شخصاً  . أ
 سيما عند مقدم مولود جديد يتصور أنه سيزامحه يف هذه احملبة والعطف.

 املقارنة السيئة بني األوالد كوصف أحدهم بالذكاء، واآلخر بالغباوة.. . ب
آلخرين، كولد حُيمل ويُداعب ويُعطى.. وآخر يُزجر ويُهمل االهتمام بأحد األوالد دون ا . ت

 وحيرم..
اإلغضاء والتسامح عن ولد حمبوب يؤذي ويسيء، والرتصد بالعقاب لولد آخر تصدر منه   . ث

 أدىن إساءة.
 (1)نية مرتفة وهو يف فقر شديد، وحالة من العيش سيئة."وجود الولد يف بيئة غ . ج

 
                                                 

 263-262، ص 1ج  تربية األوالد في اإلسالم،عبد اهلل ناصح، انظر   (1)
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 بين األشقاء في اإلسالم التنافسالمطلب الثالث: عالج 

 لفرع األول: إشعار الطفل بالمحبةا 

 الفرع الثاني: مسؤولية الوالدين 

  الثالث: تحقيق العدل بين األوالدالفرع 
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 :لفرع األول: إشعار الطفل بالمحبةا

فنرى يف ضوء هذه السورة أن يعقوب عليه السالم كان حيب كل أبنايه بال استثناء كما قال اهلل 
ا َوَنْحُن ُعْصَبةع ...﴿. . .  :تعاىل  (1)﴾... أََحبُّ إِلَى أَِبيَنا ِمنَّ

 قال الشيخ أبو العباس السمني احلليب رمحه اهلل يف "الدر املصون":

أفعل تفضيل، وهو مبينٌّ ِمْن ُحب  املبين للمفعول وهو شاذ. وإذا بـ نـ ْيت   : أحبه ﴾أََحبُّ إلى أَِبيَنا﴿"
املفعوِل املعنوّي بالالم  ، وإىل(إىل)ة احلب والبغض تعد ى إىل الفاعل املعنوي بأفعل التفضيل ِمْن ماد

يعين أنك حتب زيدًا أكثر من بكر فاملتكلم هو  ، فإذا قلت: زيد  أحُب إيل  ِمْن بكر(يف)أو ب
ْبِغض، وإذا قلت: زيد  أحبه يل ِمْن ع ْمرٍو، أو  اعُل، وكذلك: هو أبغض إيل  منهالف

ُ
أ ح به يف  أنت امل

 ...منه، أي: إن  زيداً حيبهين أكثر من عمرو

 (2)"وعلى هذا جاء ِت اآليُة الكرمية، فإن  األب  هو فاعل احملب ة.

ا َوَنْحُن لَُيوُسُف َوأُخْوهُ ...﴿يعين أبناءه العشرة قد شهدوا له حببه إياهم بدليل قوهلم:  أََحبُّ إِلَى أَِبيَنا ِمنَّ

 م تفضيل يف اآلية تدل على حب كل أبنايه. اس ﴾...ُعْصَبةع 

)ولقد اختص يعقوب عليه السالم يوسف وأخيه بنيامني مبزيد من احلب والرمحة والشفقة لسبب بني 
 (واضح، وهو أهنما صغريان وسنذكر يف الباب السادس يف نفس البحث تفصيالً إن شاء اهلل

َيا َبنِيَّ اَل ﴿ (3)﴾...َيا ُبَنيَّ اَل َتْقُصصْ ﴿ل: فنرى حنان يعقوب عليه السالم يف اخلطاب ألبنايه، قا

ُسوا﴿، (4)﴾...َتْدُخلُوا   (5)﴾...َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

يعين أدركنا إىل أي حد كان يعقوب عليه السالم يف توزيع ما ميلك على كل أبنايه دون متييز، قال 
 األستاذ حممد حسن باجودة:

                                                 
 8وسف، اآلية سورة ي  (1)
 442-441، ص 6ج  د.ط، الدر المصون، السمني احلليب، أبو العباس، شهاب الدين  (2)
 5سورة يوسف، اآلية   (3)
 67سورة يوسف، اآلية   (4)
 87سورة يوسف، اآلية   (5)
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المه ألبنايه بقوله: )يا بين( ويف هذا داللة على احلنان الفايق الذي حباه "بدأ يعقوب عليه السالم ك
   (1)اهلل به ألبنايه..."

 أمهية إشعار الطفل باحملبة، منها: ملسو هيلع هللا ىلصفنرى يف أقوال نبينا حممد 

على املنرب يطب إذ أقبل احلسن، واحلسني  ملسو هيلع هللا ىلصينا رسول اهلل عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: ب . أ
صدق اهلل: يهما قميصان أمحران ميشيان ويعثران، فنزل ومحلهما، فقال: "عليهما السالم عل

رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر  (2)﴾...ةع نَ تْ فِ  مْ كُ دُ اَل وْ أَ م وَ كُ الُ وَ مْ ا أَ مَ نَّ إِ ﴿
 (3)."حتى نزلت فحملتهما

ى ظهره وهو ميشي على أربعة وعل ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر رضي اهلل عنه قال: دخلت على النيب   . ب
 (4)"نعم الجمل جملكما، ونعم العدالن أنتما"حلسني رضي اهلل عنهما وهو يقول: احلسن وا

، تثالثة متراعن أنس بن مالك: جاءت امرأة إىل عايشة رضي اهلل عنها، فأعطتها عايشة   . ت
فأعطت كل صيب هلا مترة، وأمسكت لنفسها مترة، فأكل الصبيان التمرتني ونظرا إىل أمهما، 

فأخربته عايشة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصت كل صيب نصف مترة، فجاء إىل التمرة فشقتها، فأعطفعمدت 
 (5) "وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها اهلل برحمتها صبييها"

فقال: تقبلون الصبيان؟ فما  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عنها قالت: جاء أعرايب إىل النيب عن عايشة، رضي  . ث

 (6)."الرحمة أملك لك أن نزع اهلل من قلبك أو" :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب نقبلهم، 

 .األوالد بني العدل ونعم احملبة نعم األحاديث، هذه إىل انظر
                                                 

 312-311ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف،حممد حسن باجودة، انظر   (1)
 15آلية سورة التغابن، ا  (2)
، رقم 192، ص 3ج  ،2ط ، كتاب صالة العيدين، نزول اإلمام عن املنرب قبل فراغه من اخلطبة،سننهأخرجه النسايي يف   (3)

 (229\4) "صحيح وضعيف سنن النسائي"، صحيح عند األلباين يف 1585
، رقم 52، ص 3ضي اهلل عنهما، ج الكبري، كتاب احلاء، باب بقية أخبار احلسن بن على ر  معجمهأخرجه الطرباين يف   (4)

 (.176\6)"سلسلة األحاديث الضعيفة" ، ضعيف عند األلباين يف 2661
   89، رقم 45، ص 1ج ،2ط ، باب الوالدات الرحيمات،أدب المفردأخرجه البخاري يف   (5) 
 5966رقم ، 7، ص 8، كتاب األدب، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (6)
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 الفرع الثاني: مسؤولية الوالدين:

 قال اهلل تعاىل على لسان يعقوب عليه السالم:

يَطاَن لإلْنَسانِ  َقاَل َيا ُبَنيَّ اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعلَى إِْخَوتَِك َفَيِكيُدوا لََك َكْيًدا﴿ وع ُمِبْينع  إنه الشَّ   (1)﴾َعدَّ

وع ُمبِْينع ﴿فاجلملة  تعليل للنهي عن قص الرؤيا على إخوته، قال العالمة  ﴾...إِنَّ الشَّيَطاَن لإلْنَساِن َعدَّ
 الشافعي يف تفسريه "تفسري حدايق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن": (2)حممد األمني اهلرري

ن األفعال كل ها من اهلل ذلك الكيد، فأحلقه بالشيطان لِِعْلمه أ قال بعض العارفني: بـ ر أ أبناءه من"
أض اف  الفعل الس بيب  إليه، وهذه اإلضافة أيًضا كيد  كان الشيطان مظهرًا السم املضلّ   اومل تعاىل،

 (3)"ومكر، فإن اهلل تعاىل هو الفاعل يف احلقيقة ال املظهر الشيطاين.

 قال األستاذ أمحد عز الدين:

برّا عليه السالم بينه من الكيد وأسنده إىل الشيطان كي ينزع من قلب يوسف أي أثر قد يرتكه  "فقد
سلوكهم املنحرف معه يف املستقبل، وهذا هو الاليق مبن كان يف مرتبته اليت اختصه اهلل تعاىل هبا، 

يعا، ومن مل واليت ال تعرف سوى سالمة الّصدر، وصفاء القلب، ونقاء الباطن، وحب اخلري للناس مج
 (4)يكن كذلك مل يصلح هلداية البشر."

يعين إن يعقوب عليه السالم مل يسند الكيد مباشرة إىل إخوة يوسف، وإمنا علل ذلك الكيد بأنه 
راجع إىل الشيطان، وال شك أن يف هذا داللة أكيدة على حرصه عليه السالم على جتميع قلوب بنيه 

                                                 
 5سورة يوسف، اآلية   (1)
(2)

أمني بن عبد اهلل بن يوسف بن حسن أبو ياسني األرمي جنسا، العلوي قبيلة، األثيويب دولة، اهلرري منطقة، الكري  حممد هو  
ولد يف احلبشة  ناحية، البويطي قرية، السلفي مذهبا، السعودي إقامة نزيل مكة املكرمة جوار احلرم الشريف يف املسفلة حارة الرشد،

 .هـ 1348يف منطقة اهلرر يف قرية بويطه يف عصر يوم اجلمعة أواخر شهر ذي احلجة، 
 5، ص 1، ج 1ط تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، انظر: األمني األرمي اهلرري،

  318، ص 13، ج 1ط املرجع السابق، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن،  (3)
 39ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين،انظر   (4)
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البنه يوسف عليه السالم أن هذا الكيد من األمور الطبيعية اليت مير  على احملبة واملودة والتآزر، إذ بني
 هبا البشر، ألنه من عمل الشيطان، إن الشيطان لإلنسان عدو مبني، 

 فهكذا قال األستاذ عليش متويل:

"وهبذا برّا يعقوب بنيه من الكيد وأسنده إىل الشيطان، كي ينزع من قلب ابنه يوسف أي أثر قد يرتكه 
 (1)م إليه يف املستقبل."إساءهت

 

 الفرع الثالث: تحقيق العدل بين األوالد:

 قال األستاذ عبد اهلل ناصح علوان:

"فمن املعروف بداهة أن املربني حني يسّوون بني األوالد يف املعاملة، وحيققون العدل بينهم يف العطاء 
وهبم، بل يعيش األبناء مع تتالشى ظاهرة احلسد يف نفوسهم، وتزول آفات الضغاين واألحقاد من قل

إخوهتم ومربيهم يف تفاهم تام، وحمبة متبادلة، بل ترفرف على البيت أجنحة املودة، واإلخالص 
 والصفاء..

املعلم األول، املريب األكرب صلوت اهلل وسالمه عليه، وهو حيض اآلباء واملربني على حتقيق مبدأ العدل 
يستنكر كل اإلنكار على الذين ال حيققون عدال وال رمحة بني اإلخوة، بل كان عليه الصالة والسالم 

 (2)بني أوالدهم، وال يسؤون بينهم يف القسمة والعطاء."

 

 

 
                                                 

 268، ص 1ج  ،1ط موسوعة تفسير سورة يوسف، عليش متويل، انظر  (1)
 265-264، ص 1ج د.ط، تربية األوالد في اإلسالم،عبد اهلل ناصح العلوان، انظر   (2)
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 النساءمع عليه السالم : يوسف الثانيالفصل 

 
 المبحث األول: في مشروعية الهّم الطبعي والنفسي 

 وسفالمبحث الثاني: كيف نتجّنب من السوء والفحشاء في ضوء سورة ي 

 المبحث الثالث: في التهمة 

  :في قصة المراودة المستفادة من التربية المتنوعة وائدالفالمبحث الرابع 
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 المبحث األول: في مشروعية الهّم الطبعي والنفسي

  :ورود لفظ "الهم" في كالم العربالمطلب األول 

 :أقوال المفسرين في معنى "الهم" المطلب الثاني 

 لث: الهّم الطبعي والنفسي جائزالمطلب الثا 
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 المبحث األول: في مشروعية الهّم الطبعي والنفسي

 قال اهلل تعاىل:

وَء َواْلَفْحَشاَء إِ ﴿ ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها لَْواَل أَْن َرأَى ُبْرَهاَن َربِِّه َكَذلَِك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ ُه ِمْن ِعَباِدَنا َولََقْد َهمَّ نَّ

(1)﴾ِصينَ اْلُمْخلَ 


 ورود لفظ "الهم" في كالم العربالمطلب األول: 

يف "لسان العرب":  ، وقال ابن منظور(2)اهلم مصدر مه ْمُت بالشيء أهّم مهًّا إذا أردته، قاله اجلوهري
ّاً: نواه وأراده وعزم عليه"  (4)"واهلّم ما مه م ت  به يف نفسك"وقال الراغب:  ؛(3)."هم  بالش يء يهم مه 

 .(5)ّم بالشيء يف كالم العرب: حديث املرء نفسه مبواقعته ما مل يواقعفاهل

  (6)."اهلم حديث النفس حىت يظهر فيصري ِفعال قال اإلمام املاوردي رمحه اهلل: "فأصل

 قال صاحب تفسري املنار:

  .(7)."واألعيان باألشخاصم إمنا يكون باألعمال ال هذا وقد أمجع أهل اللغة أن اهل"

 : رمحه اهلل ام األلوسيقال اإلم

اهلّم سواء استعمل مبعىن القصد واإلرادة مطلقًا أو مبعىن القصد اجلازم والعقد الثابت كما هو املراد "
 (8)"هنا، ال يتعّلُق باألعيان.

                                                 
 24سورة يوسف، اآلية   (1)
 2061، ص 5ج  ،4ط مادة: ه م م، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، وهري الفارايب،أبو نصر إمساعيل بن محاد اجل  (2)
 260، ص 12ج  ،3ط، مادة: ه م م لسان العرب، ابن منظور، انظر  (3)
 535ص  د.ط، ،مادة: ه م م ،المفردات الراغب األصفهاين، انظر  (4)
 34، ص 16ج  ،1ط، جامع البيان في تأويل القرآن انظر الطربي،  (5)
 259، ص 2ج  د.ط،، تفسير الماوردي )النكت والعيون( املاوردي،  (6)
 284، ص 12ج  د.ط، تفسير المنار، حممد رشيد، انظر  (7)
 404، ص 6ج  ،1ط روح المعاني، األلوسي، انظر  (8)
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 المفسرين في معنى "الهم"الثاني: أقوال  المطلب

  ًجود البرهان لو الفرع األول: إن يوسف عليه السالم لم يقع منه هّم أصال 

  الفرع الثاني: إن يوسف عليه السالم لهّم بها وقصد الفاحشة وأتى ببعض مقدماتها
 لوال أن رأى برهان ربه فعالً 

  الفرع الثالث: إن هّم المرأة بيوسف كان للضرب واالنتقام، أما هّم يوسف عليه
 السالم فكان للّدفاع والتأديب

 ان بالفاحشة، أّما هم يوسف عليه السالم الفرع الرابع: إن هّمت المرأة بيوسف ك
 بالمرأة كان َهّماً فطرياً ونفسياً 
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 المفسرين في معنى "الهم"المطلب الثاني: أقوال 

 :اختلف املفسرون يف تفسري اهلّم فهو

 الفرع األول: إن يوسف عليه السالم لم يقع منه هّم أصالً لوجود البرهان:

 :رمحه اهلل ابن عاشوراإلمام كتب 

ْت ِبِه َوَهمَّ ﴿يب عبيدة فلما أتيت على قوله: حامت: كنت أقرأ غريب القرآن أل "قال أبو َولََقد َهمَّ

اآلية قال أبو عبيدة: هذا على التقدمي والتأخري، أي تقدمي اجلواب وتأخري الشرط، كأنه  (1)﴾ِبَها...
  (2)قال: ولقد مّهت ولوال أن رأى برهان ربه هلّم هِب ا."

، والشيخ حممد األمني (4)، والشيخ الشعراوي(3)اإلمام أبو حيان األندلسيهكذا قال 
 رمحهم اهلل تعاىل.  (5)الشنقيطي

 هذا اجلواب من وجهني:  ا عنالزجاج والطربي وغريمه ولكن أجاب

موجود يف الكالم الفصيح. الثاين: أن }لوال{ جياب  غري شاذ عليها األول: أن تقدمي جواب}لوال{"
  (6)م.جواهبا بال

 التأويل وبطالنه قايال: ز الدين خلف اهلل يعّدد أسباب هذاأخذ األستاذ أمحد ع

 بني علماء اللغة. فيها ختلفاملهذا التأويل يستند إىل وجه من وجوه القواعد اللغوية " -

                                                 
 24سورة يوسف، اآلية   (1)
  48، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير، انظر ابن عاشور،  (2)
 295-294، ص 5ج  د.ط، البحر المحيط، أبو حيان،ظر ان  (3)
   6919-6911، ص 11ج د.ط،تفسير الشعراوي،  الشعراوي، انظر  (4)
 60، ص 3ج  د.ط، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،الشنقيطي، انظر   (5)
 441، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، انظر الرازي،  (6)
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إدراك الوجه سببه العجز عن  كان  ضرورة لغويّة، ولكنل إىل هذا الوجه مل يكن إن االلتجاء  -
 لتأويل.عىن، وليس هذا بطريق االصحيح للم

، الصرح اللفظ القرآينب إن جواب )لوال( ال يكون تقديره )هل  ّم( ألن اهلّم قد حدث فعالً   -
ربهان منعته من التنفيذ، أما ولكّن تقديره يكون: لنّفذ ما هم به، إال أن رؤيته عليه السالم لل

 فما منعها سوى عدم حلاقها به. امرأة العزيز
ْت ِبهِ ﴿التأويل يكون الوقف عند قوله تعاىل:  مبقتضى هذا -  .مع أن الوصل أوىل ﴾َولََقد َهمَّ
اهلّم، فوجود اهلم  بالتأكيد مع التحقيق )ولقد( وجيري ذلك على ِفعل  إن  اآلية الكرمية بدأت  -

انتفى عند أحدمها ال نتفي عند اآلخر، وال جيوُز بعد  لطرفني، ولومتأكد ومتحّقق عند ا
 لقول بانتفايه استناداً إىل قاعدة يؤول تطبيقها إىل خمالفة الّنص الصريح.تأكيده، ا

التأويل قد وقعوا فيما حاولوا اجتناب الوقوع فيه، مع ظنِّهم أهنم قد أحسنوا  إن أصحاب هذا -
ذلك أهنم حصروا مّههم يف الوصول إىل تأويل يّتفق مع و اخلروج من املأزق وأحسنوا التأويل، 

ويف نفس الوقت متسكوا مبا يؤول حتما إىل خمالفة هذه العصمة جِب علهم اهلم  عصمة األنبياء،
متعلقًا بالفاحشة واالمتناع عن اهلم مل يكن إال لرؤية الربهان، وأي فضل أثبتموه له عليه 
السالم على امرأة العزيز حينما جعلتم امتناعه عن اهلم لرؤية الربهان؟ وكيف توصف املرأة 

ليه السالم حسب تأويلهم ملا ني ومن الّضالني، مع أهنا لو رأت ما رآه عبأهنا من اخلاطئ
على اهلم! وكيف يُكّلف الناس بعدم االقرتاب من الزنا مادام ليس يف إمكان أحدهم  أقدمت

رؤية برهان يعصمه من اهلم كالربهان الذي رآه يوسف عليه السالم ألست م هبذا إمنا تقدمون 
ّم بفاحشة، ألنه مل يصل إىل املرتبة اليت تؤهله لرؤية اآليات العذر للفرد العادي لو ه

 والرباهني؟
إن هؤالء مل يتلفوا عن الذين أثبتوا اهلم بالفاحشة له عليه السالم وكل ما هنالك أهنم صاغوا  -

عبارهتم بطريقة أخرى ليست بأفضل مم ن أثبت اهلّم بالفاحشة، إذ أهنا تؤكد أنه عليه السالم 
  درجة جعلته يف حاجة إىل رؤية برهان مينعه من اهلم بالفاحشة.قد وصل إىل
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هذا اهلم قد كان بصريح القرآن الكرمي، وال ميكن بوجه من الوجوه نفي حدوث اهلم بعد  -
 ذلك أبداً.

هذه التأويل يرتكز على أن الربهان الذي رآه عليه السالم كان يدور ح ول  قبح الزنا، وكـأنه  -
كرام النييني واملرسلني يف حاجة إىل التعريف هبذا األصل من األصول عليه السالم وهو من  

اخلمسة اليت حافظ عليها اإلسالم والشرايع، فاحتاج إىل رؤية برهان من ربه يعرّفه عليه السالم 
بقبح الزنا، ومل يدر هؤالء أن السِّر  يف اخلطأ إمنا هو يف الت شبهِث مبا ال يتمّشى مع صريح 

فعل اهلم، هذا ب ةمتعلق صول الدين، جِب ْعِلهم الفاحشةمي، وال مع السياق، وال مع أالقرآن الكر 
مع أن اهلم بالفاحشة كان من جانبها ويف مرحلة سابقة على املراودة، مث جاءت آية املراودة 
فقّصت علينا ما قامت به من إجراءات عملية لتحقيق هدفها، وهذا الّتشُبث من جانبهم قد 

 إذ جعل اهلّم بعد الشروع يف الفعل، مع أنه ال يكون إال قبله مع مانع حيول ن ّكس املعىن
 (1)"دونه.

الفرع الثاني: إن يوسف عليه السالم لهّم بها وقصد الفاحشة وأتى ببعض مقدماتها لوال أن رأى 
 برهان ربه فعالً:

)عن ابن عباس( تفيد  يةً طربي وابن األنباري، والنحاس واملاوردي يف تفاسريهم رواالذكر املفسرون ك
وهّم يوسف عليه السالم كان مهًّا بالفاحشة، وبلغ هبما األمر أن استلقت املرأة له كما  ةرأأن هّم امل

تستلقي لزوجها حني يريد مضاجعتها، وقد جلس هو بني رجليها ينزع ثيابه حىت ح ّل اهِلميان وجلس 
 (2)منها جملس اخلاتن.

 : رّد على هذا القول، فقالكن اإلمام الرازي رمحه اهللول

إن الزىن من منكرات الكباير، وكذلك اخليانة من منكرات الذنوب، وأيضا مقابلة الدليل األول: "
                                                 

 149-138ص  د.ط، بن يعقوب، يوسف أمحد عز الدين، انظر  (1)
، ص 2ج  د.ط،النكت العيون،  املاوردي،، و 36-34، ص 16 ج ،1ط، جامع البيان في تأويل القرآن الطربي،انظر   (2)

تفسير المحرر الوجيز في  ابن عطية،، و 228-230، ص 4ج  ،1ط، معالم التنزيل في تفسير القرآن البغوي،، و 259
 267، ص 9ج  ،1ط تفسير الكتاب العزيز،
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اإلحسان العظيم باإلساءة املوقعة بالفضيحة التامة والعار الشديد من منكرات الذنوب، مث إن إقدام 
 عم عليه من أقبح املنكرات واألعمال.الصيب الذي ترىب يف حجر إنسان على اإلساءة إىل املن

 ، لقوله تعاىل:يوسف عليه السالم إن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عن النيب :الدليل الثاين

مث إن اهلل تعاىل جعل يوسف عليه السالم من عباده  (1)﴾...اءَ شَ حْ الفَ ء وَ وْ السُ  هُ نْ عَ  فَ رِ صْ نَ لِ  كَ لِ ذَ كَ ...﴿
املخلصني بفتح الالم الذين خلصهم اهلل من األسواء، وبكسر الالم: من الذين أخلصوا دينهم هلل 

 مْ اهُ نَ صْ لَ خْ ا أَ نَّ إِ ﴿تعاىل، وحيتمل أن يكون املراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السالم الذين قال اهلل فيهم: 

 . (2)﴾اريَ خْ اْلَ  نَ يْ فَ طَ صْ مُ الْ  نْ مَ ا لِ نَ دَ نْ عِ  مْ هُ نَّ إِ ار، وَ ى الدَّ رَ كْ ذِ  ةٍ صَ الِ خَ بِ 

من احملال أن يصدر عن األنبياء عليهم السالم زلة أو هفوة مث ال يتبعوهنا بالتوبة  :الدليل الثالث
 واالستغفار.

 سالم من املعصية.كل من كان له تعلق بتلك الواقعة، فقد شهد برباءة يوسف عليه ال  :الدليل الرابع

والنسوة، والشهود، ورب  هبذه الواقعة: يوسف عليه السالم، وتلك املرأة وزوجها، عالقةوالذين هلم 
 (3).العاملني، وإبليس، الكل شهدوا برباءة يوسف عن الذنب واملعصية

 رمحه اهلل يف كتابه "امللل والنحل": (4)وقال اإلمام ابن حزم

فليس كما ظّن من مل ميعن النظر حىت  ﴾...ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها لَْواَل أَْن َرأَى ُبْرَهاَن َربِّهِ َولََقْد َهمَّ ﴿"وأما قوله: 
قال من املتأخرين من قال إنه قعد منها مقعد الرجل من املرأة، ومعاذ اهلل أن يظن هذا برجل من 

إن هذا روي ابن صاحل املسلمني أو مستوريهم، فكيف برسول اهلل يوسف عليه السالم، فإن قيل: 

                                                 
 24سورة يوسف، اآلية   (1)
 47-46سورة ص، اآلية   (2)
 440، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، الرازي،، و 248، ص 12ج  د.ط، تفسير المنير، وهبة الزحيلي، انظر  (3)
(4)

قب علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، األندلسي، الظاهري، شاعر وكاتب وفيلسوف وفقيه. ولد يف مدينة قرطبة وكان يل  
.م 1064القرطيب إشارة إىل مولده ونشأته، املتويف 

 254، ص 4، ج 15ط األعالم للزركلي، انظر: الزركلي، 
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 ملسو هيلع هللا ىلصعباس من طريق جّيدة اإلسناد، قلنا: نعم، وال حّجة يف قول أحد إال فيما صّح عن رسول اهلل 
فقط، والوهم يف تلك الرواية إمنا هي بال شك عّمن دون ابن عباس، أو لعل ابن عباس مل يقطع 

رضي اهلل عنه مل  بذلك، إذ إمنا أخذه عمن ال يدري من هو، وال شك أنه شيء مسعه فذكره، ألنه
 ، وحمال أن يقطع ابن عباس مبا ال علم له به... ملسو هيلع هللا ىلصحيضر ذلك وال ذكره عن رسول اهلل 

َكَذلَِك ﴿ومن الباطل املمتنع أن يظن ظان أن يوسف عليه السالم هم بالزنا وهو يسمع قول اهلل تعاىل: 

وَء َوالَفْحَشاء...  (2)".(1)﴾لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ

 م اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل:شيخ اإلسالوقال 

وقد اتفق الناس على أنه مل تقع منه الفاحشة ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماهتا "
مثل ما يذكرون أنه حل السراويل وقعد منها مقعد اخلاتن وحنو هذا وما ينقلونه يف ذلك ليس هو عن 

قد عرف كالم اليهود يف األنبياء ض أهل الكتاب و وال مستند هلم فيه إال النقل عن بع ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
منهم كما قالوا يف سليمان ما قالوا ويف داود ما قالوا فلو مل يكن معنا ما يرد نقلهم مل نصدقهم  غضف

 (3)."فيما مل نعلم صدقهم فيه فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خالفه

نتقام، أما هّم يوسف عليه السالم فكان الفرع الثالث: إن هّم المرأة بيوسف كان للضرب واال
 للّدفاع والتأديب:

املرأة  صاحب تفسري املنار إىل أن همو  اإلمام ابن جزم كأمحد بن مصطفى املراغي،  قال بعض العلماء
منه عليه السالم ألنه عصى أمرها وقّبح رغبتها  ّضرب واإلذالل، انتقاماً بيوسف عليه السالم كان بال

من ع لي اء عرشها إىل أسفل أرضها، فأرادت أن تذله بضربه وإهانته وحتقريه، لعله  وأذهلا حىت أسقطها
ُتُه َعْن َنْفِسِه ﴿بعد ذلك يف حضور النسوة:  د ذلك يستجيب لرغبتها كما قالتبع َولََقد َراَوده

                                                 
 24سورة يوسف، اآلية   (1)
 .10، ص 4ج  د.ط، الفصل في الملل واألهواء والنحل، وبهامشه الملل والنحل، ابن حزم الشهرستاين،  (2)
 149ص  ،15ج  مجموع الفتاوى، بن تيمية،ا  (3)
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أرادته ، أما مهه عليه السالم باملرأة فكان لدفع صياهلا عنه وقهرها بالعبد عما (1)﴾َفاْسَتْعَصم...
 (2)وتأديبها.

واألستاذ علشي متويل يف حبثه  (3)هكذا قال األستاذ أمحد عز الدين يف كتابه "يوسف بن يعقوب"
 (4)"موسوعة تفسري سورة يوسف"

الفرع الرابع: إن هّمت المرأة بيوسف كان بالفاحشة، أّما هم يوسف عليه السالم بالمرأة كان 
 َهّماً فطرياً ونفسياً:

هّم يوسف  أن مهت املرأة بيوسف كان بالفاحشة وأّما فسرين من املتقدمني واملتأخرينقال مجهور امل
من  عليه السالم بامرأة العزيز كان مهّاً فطرياً ونفسياً فقط، مبعىن أن ذلك كان ميل طبع ومنازعة شهوة

 غري تصميم للعقد على الفعل.

 قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل:

حركة طبع من غري تصميم  اهلمقال قوم جرى من يوسف هم، وكان ذلك قال القشريي أبو نصر: و "
للعقد على الفعل، وما كان من هذا القبيل ال يؤخذ به العبد، وقد يطر بقلب املرء وهو صايم شرب 
املاء البارد، وتناول الطعام اللذيذ، فإذا مل يأكل ومل يشرب، ومل يصمم عزمه على األكل والشرب ال 

)يعين قال  يف النفس، والربهان صرفه عن هذا اهلم حىت مل يصر عزما مصمما. قلت يؤاخذ مبا هجس
 (5)".: هذا قول حسناإلمام القرطيب(

 

                                                 
 32سورة يوسف، اآلية   (1)
، 130، ص 12ج  د.ط، تفسير المراغي،املراغي، ، و 277-279، ص 12ج  د.ط، تفسير المنار، حممد رشيد، انظر  (2)

 10، ص 4ج  د.ط، الملل والنحل،وابن حزم، 
 192 - 161ص  د.ط، يوسف بن يعقوب،أمحد عز الدين، انظر   (3)
 630-613، ص 2ج  ،1ط تفسير سورة يوسف، موسوعة عليش متويل، انظر  (4)
  143 ، ص9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  القرطيب،انظر   (5)
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 : رمحه اهلل يف تفسريه وقال اإلمام البيضاوي

واملراد هبّمه عليه السالم ميل الطبع ومنازعة الشهوة ال القصد االختياري، وذلك مما ال يدخل حتت "
ل احلقيق باملدح واألجر اجلزيل من اهلل تعاىل، من يكّف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الّتكليف، ب

  (1)اهلم.

 : رمحه اهلل يف تفسريه "روح املعاين" وقال اإلمام األلوسي

أي مال إىل خمالطتها مبقتضى الطبيعة البشرية، كميل الصايم يف اليوم احلار إىل املاء  ﴾َوَهمَّ ِبَها﴿"
ال يكاد يدخل حتت التكليف، ال أنه عليه السالم قصدها قصداً اختياريّاً، ألن ذلك أمر  هالبارد، ومثل

مذموم تـُن ادي اآليات على عدم اّتصافه عليه السالم به، وإمنا عرب عنه باهلّم جملرد وقوعه يف صحبة 
 (2)"مّهها يف الذكر بطريق املشاكلة ال لشبهة به كما قيل.

  رمحه اهلل:كما قال اإلمام الشعراوي 

  ...؛)هّم هبا( مل يكن لعدم رغبته يف النساء وما هو ِعنِّني هترك "وأن

وال عدم قدرته عليهن بل أن الداليل الشرعية منعته عن ذلك العمل، وهكذا اهلل سبحانه وتعاىل يريد 
 (3)"هبا. أن يوضح لنا أن يوسف كان طبيعياً وهو قد بلغ أشّده ونضجه؛ ولوال أن رأى برهان ربه هل  مّ 

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل:

واجلمال إذا تزينت وهتيأت للرجل أن يفسر اهلم حبديث النفس، وذلك ألن املرأة الفايقة يف احلسن "
الشاب القوي فال بد وأن يقع هناك بني احلكمة والشهوة الطبيعية وبني النفس والعقل جماذبات 

                                                 
 160، ص 3ج  ،1ط، أنوار التنزيل وأسرار التأويل انظر البيضاوي،  (1)
 405-404، ص 6ج  ،1ط روح المعاني، األلوسي، انظر  (2)
 6910، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي، الشعراوي، انظر  (3)
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هوة وتارة تقوى داعية العقل واحلكمة. فاهلم عبارة عن ومنازعات، فتارة تقوى داعية الطبيعة والش
 (1)".الربهان عبارة عن جواذب العبوديةجواذب الطبيعة، ورؤية 

 قال اإلمام املاوردي رمحه اهلل:

وال حرج يف حديث النفس إذا مل  ،ا كان متثياًل بني الفعل والرتكأن مهه هبا مل يكن عزمًا وإرادة وإمن"
 (2)".ليقرتن به عزم وال فع

 قال اإلمام أبو السعود رمحه اهلل:

ْت ِبهِ ﴿" باألعيان أي قصدهْتا وعزمت عليها عزمًا جازمًا ال يلوهبا  مبخالطته إِذ اهلمه ال يتعلق ﴾َولََقْد َهمَّ
عنه صارف  بعد ما باشرت مباديها وفعلت ما فعلت من املراودة وتغليِق األبواب ودعوتِه عليه السالم 

ا هيت  لك ولعلها قصدت هنالك ألفعال ُأخ ر  من بسط يِدها إليه وقصِد املعانقة إىل نفسها بقوهل
وغري ذلك مما ي ْضطره عليه السالم إىل اهلرب حنو  الباب والتأكيُد لدفع ما عسى يُتوه م من احتمال 

 .إقالِعها عما كانت عليه مبا يف مقالته عليه السالم من الزواجر

ا أي مال إليها مبقتضى الطبيعِة البشرية وشهوِة الشباب وقرمه مياًل جبليًا ال مبخالطته ﴾َوَهمَّ بَِها﴿
 نبئرى إىل ما سبق من استعصامه امليكاُد يدُخل حتت  التكليِف ال أنه قصدها قصدًا اختياريًا أال يُ 

 (3)."عن كمال كراهيِته له ونفرتِه عنه وُحكمه بعدم إفالح الظاملني

 

 

 

                                                 
 422، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، انظر الرازي،  (1)
 24، ص 3ج  د.ط، ،النكت العيوناملاوردي،  انظر  (2)
 266، ص 4ج  د.ط، تفسير أبو السعود، أبو السعود، انظر  (3)
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 انجائز  الطبعي والنفسي المطلب الثالث: الهمّ 

إن مّهت املرأة بيوسف كان بالفاحشة، أّما هم يوسف عليه )يعين  اخرتنا هذا املعىن يف اهلّم يف حبثنا
ًّا فطريًا ونفسياً  (، وهو القول الراجح عند اجلمهور املفسرين كما ذكرنا، والذي السالم باملرأة كان مه 

ه الكثرية، وأدلته بينة، اليت تتفق مع قواعد اللغة وسياق ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب، وحجت
 اآليات، ألنه أقرب إىل طبيعة اإلنسان والنفسية.

  رمحه اهلل تعاىل: (1)الشيخ حممد األمني الشنقيطيقد قال و 

إن املراد هبم يوسف هبا خاطر قليب صرف عنه وازع التقوى، وقال بعضهم: هو امليل الطبيعي "
يف ة املزمومة بالتقوى، وهذا ال معصية فيه ; ألنه أمر جبلي ال يتعلق به التكليف، كما والشهوة الغريزي
 : ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عنه 

اللهم هذا قسمي فيما أملك، فال تلمني فيما ال "يقسم بني نسايه فيعدل مث يقول:  أنه كان
 (3)"يعين ميل القلب الطبيعي. (2)"أملك

 :كتب صاحب "يف ظالل القرآن"

لنا وحنن نواجه النصوص، ونتصور الظروف. وهو أقرب إىل الطبيعة البشرية وإىل هذا ما خطر "
العصمة النبوية. وما كان يوسف سوى بشر. نعم إنه بشر خمتار. ومن مث مل يتجاوز مهه امليل النفسي 

                                                 
(1)

كين نسبة إىل يعقوب األمني بن حممد املختار بن عبد القادر بن حممد بن نوح بن حممد بن أمحد بن املختار اجل حممدهو   
 هـ. 1393ذو احلجة  17املوافق  1974يناير  10اجلكين الشنقيطي، تويف مبكة بعد أدايه لفريضة احلج يف 

 45، ص 6، ج 15ط األعالم للزركلي، انظر: الزركلي، 

عند األلباين ، ضعيف 2134، رقم 242، ص 2، كتاب النكاح، باب يف القسم بني النساء، ج سننهأخرجه أبو داود يف   (2)
 .(2\1، )"صحيح وضعيف سنن أبي داود"يف 

 ـ.207، ص 2ج  د.ط، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني الشنقيطي،  (3)
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اللحظات. فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض يف ضمريه وقلبه، بعد حلظة الضعف  يف حلظة من
  (1)"د إىل االعتصام والتأيبالطارية، عا

 (2)صاحب تدبر القرآن وصاحب معارف القرآن.و  الرازي رمحه اهلل هكذا قال اإلمام

 قال اإلمام البغوي رمحه اهلل:

وقال بعض أهل احلقايق: اهلم مهان: هم ثابت، وهو إذا كان معه عزم وعقد ورضا، مثل هم امرأة "
اخلطرة، وحديث النفس من غري اختيار وال عزم، مثل هم العزيز، والعبد مأخوذ به، وهم عارض وهو 

 (3)"يوسف عليه السالم، فالعبد غري مأخوذ به ما مل يتكلم أو يعمل.

 يف هذا املعىن: "مّ "اهل ملسو هيلع هللا ىلصوأيًضا يستعمل النيب 

إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها "
  (4)"نة، فإن عملها فاكتبوها عشرافاكتبوها حس

 
 
 
 
 
 

                                                 
  1981، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن،سيد قطب، انظر   (1)
حممد شفيع، ، و 206 ، ص4ج  ،5ط تدبر القرآن،إصالحي، ، و 442ص  ،6، ج 4ط مفاتيح الغيب،، انظر الرازي  (2)

 49، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن،
 .231، ص 4 ج ،1ط معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي،  (3)
، رقم 117، ص 1، كتاب اإلميان، باب إذا هّم العبد حبسنة كتبت، وإذا هم بسيئة مل تكتب، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (4)
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 المبحث الثاني: كيف نتجّنب من السوء والفحشاء في ضوء سورة يوسف

  :االستعاذة باهللالمطلب األول 

 الثاني: الخوف من اهلل ومراقبته المطلب 

 المطلب الثالث: التذكير باإلنعام 

  :تذكير بجزاء من يتجاوز حدود اهللالالمطلب الرابع 

  :بالبرهان الشهوات تدميرالمطلب الخامس 

 المطلب السادس: اإلخالص 

 فرار من الذنب على الرغم من أنه مستحيلالمطلب السابع: ال 

 ثامن: الدعاء وااللتجاء إلى اهللالمطلب ال 

 لتاسع: اإلنسان الناجح يعرف ضعفهالمطلب ا 

 لب العاشر: في اختيار أخف الشرينالمط 
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 كيف نتجّنب من السوء والفحشاء في ضوء سورة يوسف  :الثانيالمبحث 

 قال اهلل سبحانه وتعالى:

ِ إِ ﴿ ُه َربِّي أَْحَسَن َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيتَِها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت اْْلَْبَواَب َوَقالَْت َهْيَت لََك َقاَل َمَعاَذ ّللاَّ نَّ

ُه اَل ُيْفلُِح الظَّ  ْت ِبِه َوَهمَّ بِها لَْوال أَْن َرأى ُبْرهاَن َربِِّه َكذلَِك لَِنْصِرَف َعْنُه 23الُِموَن )َمْثَواَي إِنَّ ( َولََقْد َهمَّ

ُه ِمْن ِعباِدَنا اْلُمْخلَِصيَن ) وَء َواْلَفْحشاَء إِنَّ َدَها لَدَ 24السُّ ْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر َوأَْلَفَيا َسيِّ ى ( َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ

( َقاَل ِهَي َراَوَدْتِني َعْن َنْفِسي 25اْلَباِب َقالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد ِبأَْهلَِك ُسوًءا إاِلَّ أَْن ُيْسَجَن أَْو َعَذابع أَلِيمع )

( َوإِْن َكاَن َقِميُصُه قُدَّ ِمْن 26َوَشِهَد َشاِهدع ِمْن أَْهلَِها إِْن َكاَن َقِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبِيَن )

اِدِقيَن ) ُه ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيمع 27ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصَّ ا َرأَى َقِميَصُه قُدَّ ِمْن ُدُبٍر َقاَل إِنَّ ( َفلَمَّ

َِيَن )( ُيوُسُف أَْعِرْض َعْن َهَذا َواْسَتْغفِِري لَِذْنِبِك إِنَِّك ُكنْ 28) ( َوقاَل ِنْسَوةع فِي اْلَمِديَنِة 29ِت ِمَن اْلَخاِط

ا لََنراها ِفي َضالٍل ُمِبيٍن ) ا إِنَّ ا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ 30اْمَرأَُت اْلَعِزيِز ُتراِوُد َفتاها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفها ُحبهً ( َفلَمَّ

ا َرأَْيَنُه أَْكَبْرَنُه أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَ  يناً َوقالَِت اْخُرْج َعلَْيِهنَّ َفلَمَّ أً َوآَتْت ُكلَّ واِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّ

ِ َما َهَذا َبَشراً إِْن َهَذا إاِلَّ َملَكع َكِريمع ) ْعَن أَْيِدَيُهنَّ َوقُْلَن حاَش ّلِِلَّ َولََقْد  ( قالَْت َفذلُِكنَّ الَِّذي لُْمُتنَِّني فِيهِ 31َوَقطَّ

اِغِريَن ) ْجُن 32راَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َولََِْن لَْم َيْفَعْل َما آُمُرهُ لَُيْسَجَننَّ َولََيُكوناً ِمَن الصَّ ( قاَل َربِّ السِّ

ا َيْدُعوَنِني إِلَْيِه َوإاِلَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ  ( َفاْسَتجاَب لَُه 33َوأَُكْن ِمَن اْلجاِهلِيَن ) أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ) ُه ُهَو السَّ ُه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ إِنَّ  (1)﴾( 34َربُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 34-23سورة يوسف، اآلية   (1)
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 االستعاذة باهللالمطلب األول: 

 عاىل:االستعاذة باهلل أقوى طريقة حتميك من السوء والفحشاء كما كتب املفيت شفيع رمحه اهلل ت

فسببه الظاهر أن يوسف عليه السالم ملا وجد نفسه حماصرًا من مجيع األطراف فأول ما قام به هو "
ومل يعول على إرادته فقط. فتبني  (1)﴾ّللا اذَ عَ مَ ﴿االستعاذة باهلل على وطرية األنبياء عليهم السالم قال 

 (2)طريق املستقيم"من هذا أن الذي يأواه سبحانه وتعاىل بإعاذته ال يضله أحد عن ال

 :﴾ّللا اذَ عَ مَ ﴿كتب اإلمام الشعراوي يف تفسري قوله تعاىل 

املعاذ هو م ْن تستعيذ به، وأنت ال تستعيذ إال إذا خارت أسبابك أمام احلدث الذي متّر به ع ل ك "
 (3)"جتد من ينجدك؛ فكأن املسألة قد عزت عليه؛ فلم جيد معاًذا إال اهلل

وهو كما قالت مرمي ابنة عمران عليها السالم للملك الذي متث ل هلا بشرًا سوياً:  ﴾َقاَل َمَعاَذ ّللا﴿
ا﴿ ْحَماِن ِمْنَك إِْن ُكْنَت َتِقيهً  .(4)﴾َقالَْت إِنِّي أَُعوُذ ِبالرَّ

وهكذا يدع بعض  وروحانيتك نفسك تثقب ال أنعلى  دليل يباهلل، فه ةستعاذاالكان هذا شأن إذا  
 الناس أنفسهم.

 

 

 

 
                                                 

 23سورة يوسف، اآلية   (1)
 45، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن، حممد شفيع، انظر  (2)
 6905، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي، الشعراوي، انظر  (3)
 19سورة مرمي، اآلية   (4)



247 

 

 مطلب الثاني: الخوف من اهلل ومراقبتهال

حث بي لم، فةكلها عليه، ومداخل الشيطان كثري   لقد كان يف خلوة ال يراه من البشر أحد، والضغوط
ربيرات، وال استسلم لوخز الشهوات واستحضر يف ذلك املوقف العظيم خوفه من اهلل تعاىل معن 

 .﴾نَ وْ مُ الِ الظَّ  حُ لِ فْ  يُ اَل  هُ نَّ إِ ﴿، ﴾ّللاَ  اذَ عَ مَ ﴿دته مبلء فيه: ومراقبته له، وتعظيمه حلق اهلل تعاىل فقال ملا راو 

يف حديث السبعة الذين يظلهم اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصنبينا  عنهاوف وما أجل عاقبته اليت أخرب وما أمجل هذا اخل
 يف ظله يوم ال ظل إال ظله ومنهم: 

 .(1)ل إني أخاف اهلل""ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 1423، رقم 111، ص 2، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمني، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (1)
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 الثالث: التذكير باإلنعامالمطلب 

ُه َربِّي أَْحَسَن َمْثَواى......﴿قال يوسف عليه الصالة والسالم بعد االستعاذة باهلل:  الضمري هنا و  (1)﴾إِنَّ
 (2)اجلاللة أو يعود إىل زوجها الذي ال يرضى بأن ميسها غريه. يعود إىل لفظ

ُه ...﴿على مراد يوسف عليه السالم يكون قوله: هذه من اإلعجاز القرآين يف هذه اآلية الكرمية، ف إِنَّ

  قال اإلمام حممد رشيد بن علي رضا رمحه اهلل: تعليل لالستعاذة نفسها، ﴾َربِّي أَْحَسَن َمْثَواى...

الصيانة، و أي إنه تعاىل ويّل أمري كله، أحسن مقامي عندكم وسخركم يل مبا وّفقين له من األمانة "
  (3)ن عصيانه وخيانتكم" ويعصمين مفهو يعيذين

ُه َربِّي أَْحَسَن َمْثَواى......﴿وعلى مراد امرأة العزيز، واليت ال تفهم سواه، يكون قوله:    ﴾إِنَّ

 قال اإلمام القامسي رمحه اهلل:

  (4)"تعليل لالمتناع ببعض األسباب اخلارجية مما عسى أن يكون مؤثرا عندها، ود اعيا إىل اعتباره"

 كثري رمحه اهلل:  قال اإلمام ابن

بعلك ريب أحسن مثواي، أي منزيل، وأحسن  الرب( على السيد والكبري، أي: إنوكانوا يطلقون )"
 (5)."إيل  فال أقابله بالفاحشة يف أهله

بعد االستعاذة جاء بإحسانه تعاىل إليه، وصرح بأن اهلل تعاىل قد ذكر يوسف عليه السالم وهكذا 
دخل مصر ضعيفا ال حول له وال قّوة، وال معني وال أهل، فآواه احلق أحسن إيواءه، إذ جاء غريبا و 

ه برعايته التامة، وقد أحسن مثواه، ولن جيعل ألحد يه، وأحاطه بعنايته الشاملة، وكلتبارك وتعاىل إل
                                                 

 23آلية سورة يوسف، ا  (1)
 36، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير، انظر ابن عاشور،  (2)
 277، ص 12ج  د.ط، تفسير المنار،حممد رشيد، انظر  (3)
 352، ص 4ج  د.ط، تفسير القاسمي، القامسي، انظر  (4)
 379، ص 4ج  ،2ط ،تفسير القرآن العظيم ابن كثري، انظر  (5)
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تدنُِّسه الفاحشة  احشة مْطل ًقا، فإن )املثوى( اليتسبيال كي يدّنس هذه املثوى، فال سبيل إىل الف
ام العزيز له على غاية من اإلكرام واالحرتام كما ِهيناً؛ هذا، ومن مجلة إحسان اهلل إليه، إكر يكون م  

 (1)قال األستاذ أمحد عز الدين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 78-77ص  د.ط، ب،يوسف بن يعقو  أمحد عز الدين، انظر  (1)
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 تذكير بجزاء من يتجاوز حدود اهللالالمطلب الرابع: 

الُِمونَ إِ ...﴿قال يوسف عليه الصالة والسالم    (1)﴾نَُّه ال ُيْفلُِح الظَّ

 ل صاحب يف ظالل القرآن:قا

  (2)." اللحظة إليهون حدود اهلل، فريتكبون ما تدعيينالذين يتجاوز "

 قال األستاذ وهبة الزحيلي رمحه اهلل:

مستقبله، وقرر أنه ال يظفر الظاملون اخلاينون  إىل املستقبل نظرة العاقل املتأمل الذي يصون اً ونظر "
 (3)".الذين يقابلون اإلحسان باإلساءة

الُِمونَ إِ ...﴿   ﴾نَُّه ال ُيْفلُِح الظَّ

 قال اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل يف تفسريه هذه اآلية:

تعليل ثان لالمتناع. والضمري اجملعول امسا ل )إن( ضمري الشأن يفيد أمهية اجلملة اجملعولة خربا عنه "
ليهما نفسه بارتكاب ألهنا موعظة جامعة. وأشار إىل أن إجابتها ملا راودته ظلم، ألن فيها ظلم ك

معصية مما اتفقت األديان على أهنا كبرية، وظلم سيده الذي آمنه على بينه وآمنها على نفسها إذ 
  (4) "اختذها زوجا وأحصنها.

الُِمونَ إِ ...﴿قال هلا ذلك  إىل رشدها، وقد  عن قصدها وتنبيه هلا عسى أن تؤول لصرفها ﴾نَُّه ال ُيْفلُِح الظَّ
ح ن فيا قاطعا عن الظاملني، ومهما اعتقد الظامل أنه سيكتسب من وراء الظلم من منفعة نـ ف ى الف ال 

عاجلة او لّذة فانية تافهة، فإن مآله هو اخلسران املبني، وما أفلح ظامل أبًدا يف تاريخ البشرية، ويدخل 

                                                 
 23سورة يوسف، اآلية   (1)
 4، ج 1981ص ، 17ط في ظالل القرآن،سيد قطب، انظر   (2)
  248، ص 12ج  تفسير المنير، وهبة الزحيلي، انظر  (3)
 48، ص 12ج  التحرير والتنوير، ابن عاشور، انظر  (4)
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يف سلك الظّلمة كل من سلك سبيلهم وسار على منهجهم، وأقبح الظلم هو ظلم اإلنسان ملن 
 (1)ازي من أحسن إليه بأسواء اإلساءة كما صرح األستاذ عليش.حسن إليه، فما بالك لو جأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، ص 1ج  ،1ط موسوعة تفسير سورة يوسف،، عليش متويل، و 78ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين، انظر  (1)
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 بالبرهان الشهوات تدمير المطلب الخامس:

 :ل اهلل سبحانه وتعاىل يف نفسية يوسف وامرأة العزيزقا

ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها لَْواَل أَْن َرأَى ُبْرَهاَن َربِّهِ ﴿ ُه ِمْن ِعَباِدَنا  َولََقْد َهمَّ وَء َواْلَفْحَشاَء إِنَّ َكَذلَِك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ

  (1)﴾اْلُمْخلَِصينَ 

الّرجحان والثنيان، وقال  ان: بيان للحجة، وهو فعالن مثل:البـُْره  قال اإلمام الراغب رمحه اهلل: "
 : شابة بيضاء.، وقوم بـُْره ، وبـ ر ْهر ه ةه اءُ بعضهم: هو مصدر ب رِه  يـ بـْر ُه: إذا ابيّض، ورجل أ بـْر ُه وامرأة بـ رْ 

والبـُْره ة: مدة من الزمان، فالبـُْره ان أوكد األدلّة، وهو الذي يقتضي الصدق أبدا ال حمالة، وذلك أّن 
 األدلة مخسة أضرب:

 داللة تقتضي الصدق أبدا. -
 وداللة تقتضي الكذب أبدا. -
 وداللة إىل الصدق أقرب. -
 كذب أقرب.وداللة إىل ال -
 وداللة هي إليهما سواء. -

، (3)﴾...قُْل هاُتوا ُبْرهاَنُكْم هذا ِذْكُر َمْن َمِعيَ ...، ﴿(2)﴾قُْل هاُتوا ُبْرهاَنُكْم إِْن ُكْنُتْم صاِدِقينَ ...﴿قال تعاىل: 

 (5)".(4)﴾...َقْد جاَءُكْم ُبْرهانع ِمْن َربُِّكمْ ﴿

 (6)تفسري برهان على وجهني: حّجة وآية" قال العالمة بن سليمان البلخي رمحه اهلل: "

                                                 
 24سورة يوسف، اآلية   (1)
 111سورة البقرة، اآلية   (2)
 24سورة األنبياء، اآلية   (3)
 174سورة النساء، اآلية   (4)
 4ص  مادة: ب ر ه، ،المفردات الراغب األصفهاين، انظر  (5)
 149ص  ،1ط قرآن الكريم،الوجوه والنظائر في ال مقاتل بن سليمان البلخي،  (6)
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هان خمتلفة وكثرية ولكن معناه األصلي يف اآلية املذكورة كما أشار إليه فآراء املفسرين يف تفسري الرب 
 اإلمام القرطيب يف تفسريه: 

النور واآلية من آيات اهلل أرامها اهلل يوسف عليه الصالة والسالم حىت قوي إميانه، وامتنع عن "
 (1)."يةاملعص

 يف تفسريه عن هذا الربهان: رمحه اهلل إصالحيفهكذا كتب األستاذ 

"واملراد من برهان الرّب هو نور إهلي  قد أودعه اهلل سبحانه وتعاىل يف فطرة كل إنسان الذي مييز بني 
 اخلري والشّر وحيض على اخلري ومينعه عن الشّر. فإن اهلل سبحانه وتعاىل يهب هذا النور لكل واحدٍ 

لكن من سنته تعاىل أن من احرتمه فيقبل هدايته ويزداد فيه قوة إىل قوة حىت يصل إىل حٍد من القوة 
حيفظه من فتنة النفس والشيطان عند امتحانات شديدة. وعلى عكس ذلك فإن الذين ال يقدرونه بل 

شاه ِسواد  ويعارضون هدايته يتضعف هذا النور فيهم رويدًا رويدًا حىت يصل إىل حد اخلمود. ويغ
َكالَّ ﴿وأعمى. كما قال سبحانه وتعاىل يف أمثال هؤالء  عن بصريته وأخالقه وجيعله أبكم حيث حيرمه

     (3)".(2)﴾َبْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكاُنْوا َيْكِسُبْونَ 

 

 

 

 

 

                                                 
 146، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (1)
 14سورة املطففني، اآلية   (2)
 206، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن،إصالحي، انظر   (3)



254 

 

 المطلب السادس: اإلخالص

ُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخلَِصينَ ...﴿قال اهلل تعالى    (1)﴾إِنَّ

 قال اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل:

قرأ نافع، وعاصم، ومحزة، والكسايي، وأبو جعفر، وخلف )املخل ِصني ( بفتح االم، أي الذين "
أخلصهم اهلل تعاىل واصطفاهم، وقرأ ابن كثري، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب )املخلصني( بكسر 

  (2)."عليل على القراءتني واحد، معىن التّ الالم، على معىن املخلصني دينهم هلل

 قال اإلمام أبو السعود رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية:

وعلى كال املعن يني أيضًا فهو عليه السالم منتظم يف سلكهم داخل يف زمرهتم من أول أمره بقضية "
مال ال أن ذلك حدث له بعد أن مل يكن كذلك، فاحنسم ماّدة احت ااجلملة االمسّية أي التعبري هب

  (3)."صدور اهلم بالسوء منه عليه السالم بالكلية

 قال اإلمام األلوسي رمحه اهلل:

ذيال األخبار اليت ما أنزل اهلل تشّبثني بأويف هذا عند ذوي األلباب ما ينقطع معه عذر أولئك امل"
  (4)."تعاىل هبا من كتاب

 

 

 
                                                 

 24سورة يوسف، اآلية   (1)
 49، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير،ابن عاشور، انظر   (2)
 267، ص 4ج  د.ط، تفسير أبي السعود، أبو السعود، انظر  (3)
 408، ص 6ج  ،1ط روح المعاني، األلوسي، انظر  (4)
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 فقال اإلمام القرطيب رمحه اهلل:

هباتني الصِّفتني، خُمل ص وخُمِْلص، ألنه كان خملصا يف طاعة اهلل  متصفاً  وقد كان يوسف عليه السالم"
 (1)"تعاىل، ُمست خل صاً لرسالة اهلل تعاىل.

 قال صاحب مؤمتر:

وقراءة هذه الكلمة )خُمْل ِصني( يف القرآن الكرمي بالفتح مبعىن أن اإلنسان ملا أخلص دينه هلل أخلصه "
أنه ال يعلمه م ل ك فيكتبه، وال عدوٌّ فيفسده، وال يـ ْعج ُب به اهلل لطاعته، ومن خواص اإلخالص 

 (2)"صاحبه فيبطله، ويوسف عليه السالم قد عصم نـ ْفس ه فعصمه اهلل بإخالصه هلل.

 تفسري املوضوعي:القال العلماء يف 

 من دخل اإلميان قلبه، وكان خملصا هلل يف مجيع أموره فإن اهلل يدفع عنه بربهان إميانه وصدق"
 (3)"إخالصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب املعاصي ما هو جزاء إلميانه وإخالصه.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 146، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  القرطيب،انظر   (1)
 535، ص 1ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (2)
 .525، ص 3ج  ،1ط لموضوعي لسور القرآن الكريم،تفسير ا خنبة من كبار علماء التفسري وعلوم القرآن،  (3)
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 فرار من الذنب على الرغم من أنه مستحيلالالمطلب السابع: 

وملاذا ذهب يوسف عليه الصالة والسالم إىل  (1)﴾َغلََّقْت اْلَْبَوابَ ﴿قال اهلل تعاىل يف اآلية السابقة 
قُْوا ّللاَ َما اْسَتَطْعُتم...﴿إىل الباب ألنه عليه السالم يعرف معىن الباب؟ وإمنا ذهب   .(2)﴾َفاتَّ

 كتب صاحب معارف القرآن: 

"جيب على اإلنسان أال يألوا يف طاعة األحكام اإلهلية حسب مقدرته ولو مل تظهر نتايجه يف 
ه حسب استطاعته يف سبيل ظاهر، ألن النتايج بيد اهلل سبحانه وتعاىل ومسؤولية اإلنسان بذل جهدال

عبوديته كما أن يوسف عليه السالم بذل جهده اجلهود حيث أسرع إىل األبواب مع  ر  هِ ظْ اهلل لكي يُ 
اهدة ميكن مش الطارية أهنا كانت مقفلًة على وفق الروايات التاريية املعروفة، يف مثل هذه األحوال

حينئٍذ يهيئ سبحانه وتعاىل أسباب الظفر يكمل العبد اجتهاده ف نصرة اهلل سبحانه وتعاىل حينما
".والفوز

(3)


  استعمل اهلل سبحانه وتعاىل فعل )استبقا(؛ االستباق: افتعال من السبق،

 فقال أبو حفص رمحه اهلل يف تفسريه "اللباب يف علوم الكتاب": 

 (4)"واالستباُق: طلُب الس ْبق، أي: جيتهُد كله واحٍد منهما أن يسبق صاحبهُ "

هنا إشارة إىل تكلفهما السبق يعين يوسف عليه الصالة والسالم على الرغم الشبابة القوية  وهو 
جاهد هبا جهاًدا كبريًا يف االستباق. وهذا يدل لرتك املكان الذي ينجذب الشخص إىل الذنب 
 وينبغي للعبد إذا رأى حمال فيه فتنة وأسباب معصية، أن يفر منه ويهرب غاية ما ميكنه ليمكن من

                                                 
 23سورة يوسف، اآلية   (1)
 15سورة التغابن، اآلية   (2)
 56، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن،حممد شفيع، انظر   (3)
، ط. دار الكتب العلمية، 70، ص 11ج ، 1ط اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين الدمشقي النعماين،  (4)

 م. 1998 -هـ  1419لبنان،  –بريوت 
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فر هاربا، يطلب  -التخلص من املعصية، ألن يوسف عليه الصالة والسالم ملا راودته اليت هو يف بيتها
 الباب ليتخلص من شرها.

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال نبينا حممد ف

يقول اهلل عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة "
منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا،  مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت

ال يشرك بي شيئا لقيته بمثلها  ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب األرض خطيئة
  (1) " مغفرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، 4، كتاب الذكر الدعاء والتوبة واالستغفار، باب فصل الذكر والدعاء والتقريب وإىل اهلل تعاىل، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (1)

 2687، رقم 2068ص 
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 ثامن: الدعاء وااللتجاء إلى اهللالمطلب ال

كما أشار إليه   ه السالم ويغرينهدعو يوسف عليليخا وحدها ولكن النساء الكثرية تيف البداية كانت ز 
  (1)األستاذ إصالحي رمحه اهلل.

َولََِْن لَْم َيْفَعْل ما آُمُرهُ ...﴿"كتب الرازي يف تفسريه أيضًا يف اإلغراء الشديد ليوسف ملا قالت زليخا: 

اِغِرينَ  ن ال مصلحة لك يف على يوسف عليه السالم وقل النسوة اجتمعن: (2)﴾لَُيْسَجَننَّ َولََيُكوناً ِمَن الصَّ
 يوسف عليه السالم أنواع من الوسوسة: هتامجت علىفعند ذلك  زليخا خمالفة أمر

 أن زليخا كانت يف غاية احلسن. : . أ
ليوسف بتقدير أن يساعدها على  املال أهنا كانت ذات مال، وكانت على عزم أن تبذل كل  . ب

 مطلوهبا. 
ه وختوفه بطريق آخر، ومكر النساء يف أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغب  . ت

 (3)".هذا الباب شديد

ا ...﴿مجيٍل:  بدعاءٍ  اهلل ماذا يفعل يوسف  عليه الصالة والسالم؟ يدعو ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ َربِّ السِّ

اء يف وقت اإلغر  ه بل يدعو اهلل تعاىلروحانيتيكتفي ب ال اأهن يدل علىفهذا  (4)﴾...َيْدُعوَننِي إِلَْيهِ 
قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها ويصرفها  عليه السالم يعرف  أنهالشديد؛ وأيضًا 

 :ملسو هيلع هللا ىلصكما قال نبينا حممد   كيف يشاء

 (5)"إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء"

                                                 
 211، ص 4ج ، 5طتدبر القرآن، إصالحي،  نظرا  (1)
 32سورة يوسف، اآلية   (2)
 451، ص 6ج  ،4طالغيب،  مفاتيح انظر الرازي،  (3)
 33سورة يوسف، اآلية   (4)
 2654، رقم 2045، ص 4، كتاب القدر، باب تصريف اهلل تعاىل القلوب كيف شاء، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (5)
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نك، والتوفيق كله بيده، واخلذالن أن فهو سبحانه القادر أن يثبت قلبك ويصرف مهم أهل السوء ع
 الَّ إِ وَ ...﴿وقد علم يوسف ذلك؛ فالتجأ إىل احلصن احلصني والركن الركني:  ،يكلك إىل نفسك

 وَ هُ  هُ نَّ نَّ إِ هُ دَ يْ كَ  هُ نْ عَ  فَ رَ صَ فَ  هُ بُّ رَ  هُ لَ  ابَ جَ تَ اسْ * فَ  نَ يْ لِ اهِ جَ الْ  نَّ مِ  نْ كُ أَ نَّ وَ هِ يْ لَ إِ  بُ صْ م أَ هُ دَ يْ ي كَ نِّ ف عَ رِ صْ تَ 

 اطٍ رَ ى صِ لَ إِ  يَ دِ هُ  دْ قَ فَ  اّلِلِ م بِ صِ تَ عْ يَّ  نْ مَ وَ ...﴿فإذا أردت العصمة فاعتصم بربك:  ،(1)﴾مُ يْ لِ عَ الْ  عُ يْ مِ السَّ 

 .(2)﴾مٍ يْ قِ تَ سْ مُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 34-33سورة يوسف، اآلية   (1)
 101سورة آل عمران، اآلية   (2)
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 تاسع: اإلنسان الناجح يعرف ضعفهالمطلب ال

 .(1)﴾ُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ َوأَُكْن ِمَن اْلجاِهلِينَ َوإاِلَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيدَ ...﴿قال يوسف عليه السالم: 

 قال الشيخ سيد قطب رمحه اهلل:

ال يغرت بعصمته فرييد مزيداً من عناية و الذي  دعوة اإلنسان العارف ببشريتهعلى  هذه الكلمات تدل"
 (2)".اهلل وحياطته، يعاونه على ما يعرتضه من فتنة وكيد وإغراء

 رمحه اهلل:قال الشيخ شعراوي  

يوسف عليه الصالة والسالم يعرف أنه من البشر؛ وإن مل يصرف عنه كيدهن؛ الستجاب لغوايتهن، "
 (3)".ىل عواقب األموروألصبح من اجلاهلني الذين ال يلتفتون إ

حنن نعرف أن الثقة على النفس أمر جيد ولكن الثقة الزايدة باآلخرين قد تقتل أحيانًا ونعرف أيضاً 
 ن ال ينصرف عن املعصية إال إذا صرفه اهلل تعاىل عنها. أن اإلنسا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 33سورة يوسف، اآلية   (1)
  1985، ص 4ج  ،17ط لقرآن،في ظالل اسيد قطب، انظر   (2)
 6942، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي، الشعراوي، انظر  (3)
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 لمطلب العاشر: اختيار أخف الشرينا

 انظر إىل هذا الدعاء:

ا َيْدُعوَننِي إِلَْيهِ ﴿ ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ  (1)﴾...َربِّ السِّ

كيف يتصور ف وفيها من الصعوبات واملشقة ما ال يف غاية الكراهة مكروهة السجن أن حنن نعرف
الرازي يف  اإلمام التكليف واملشقة أحب إيّل من اللذايذ؟ كتب أن قال يوسف عليه السالم:

 :تفسريه

أنه كان يعرف تلك اللذة وأهنا تستعقب آالمًا عظيماً، وهي الذم يف الدنيا والعقاب يف اآلخرة، "
ح يف الدنيا والثواب وذلك املكروه وهو اختيار السجن كان يستعقب سعادات عظيمة، وهي املد 

الدايم يف اآلخرة. يعين مىت وجب التزام أحد شيئني كل واحد منها شر فأخفها أوالمها 
 (2)"بالتحمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 33سورة يوسف، اآلية   (1)
 451، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  انظر الرازي،  (2)
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 التهمة المبحث الثالث: في

  :بشيء فيجب عليه أالّ يسكت شخص   همتّ يـ   عندماالمطلب األول 

 :هلل يدافع عنه.إذا أتُّهم شخص بالزنا مظلوماً فا المطلب الثاني 

 لكم غالب فال اهلل ينصركم المطلب الثالث: ان 

  على الرجل الصالح إتهامة الزناالمطلب الرابع: أثقل شيٍء 
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 بشيء فيجب عليه أالّ يسكت شخص   همتّ يـ   عندماالمطلب األول: 

 قال اإلمام البقاعي رمحه اهلل:

ى الباب واهتامها يوسف وتربية ساحتها، فكأنه ذكر القرآن الكرمي حال املرأة عندما ألفيا سيدها لد"
 : (1): فماذا قال حني قذفته هبذا؟"قيل

 (2)﴾َقاَل ِهَي َراَوَدْتنِي َعْن َنْفِسي...﴿
ما هت ك  دفع نفسها بالكذب عليه، وجب عليه  ي ةً به وعّرضته للسجن أو العذاب ُمربِ  فإهنا ملا أغرت

كما قال اإلمام الرازي رمحه   ى النفس والِعرض أظهر األمرسرتها يف أول األمر، إال أنه ملا خاف عل
 اهلل:

واعلم أن املرأة ملا ذكرت هذا الكالم ولطخت عرض يوسف عليه السالم احتاج يوسف إىل إزالة "
هذه التهمة فقال: هي راودتين عن نفسي، وأن يوسف عليه السالم ما هتك سرتها يف أول األمر إال 

  (3)"على العرض أظهر األمر.أنه ملا خاف على النفس و 

 قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل:

نطق يوسف باحلق يف مقابلة هبتها وكذهبا عليه. قال نوف الشامي وغريه: كأن يوسف عليه السالم "
 (4)"مل ينب عن كشف القضية، فلما بغت به غضب فقال احلق.

 فقال مفيت أعظم باكستان: 

وجوب الدفاع على فهذا خالف التوكل، وهذه اآلية تدل  فإذا سّكت عندما يتهمك شخص توكالً "
 (5)."ظلما اءحشلنفس يف حال اهتامها بالسوء والفعن ا

                                                 
 32، ص 4ج  ،3ط نظم الدرر، البقاعي، انظر  (1)
 26سورة يوسف، اآلية   (2)
 445، ص 6ج  ،4ط مفاتيح الغيب، انظر الرازي،  (3)
 148، ص 9ج ، 2ط الجامع اإلحكام القرآن، القرطيب،انظر   (4)
 55، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن،حممد شفيع، انظر   (5)
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 بالزنا مظلوماً فاهلل يدافع عنه إذا أتُّهم شخص المطلب الثاني:

فع عن ادرت امرأة العزيز بيوسف عليه السالم وع ّرضْتُه للسجن أو العذاب وجب عليه أن يُ ملا أغ
 (1)﴾ِهَي َراَوَدْتِني َعْن َنْفِسي...﴿قال: نفسه ف

 األستاذ عليش: قال

طالبتين للمؤاتاة ال أين أردت هبا سوءًا كما زعمت، وبعد تفكري عميق وحبث هلذا األمر من "أي 
كما قال تعاىل   م يف القضية واحدًا من أهلها من أصحاب الرأي واحلكمةكّ جانب العزيز رأى أن حُي  

، طلبا إلحقاق احلق وخوفًا من أن يطال بلوم أو اهتام من أهل زوجته، ﴾ِهدع ِمْن أْهلَِها......َوَشِهَد َشا﴿
وعن طريق الشق الذي يف قميص يوسف وما قاله كل منهما يف مواجهة اآلخر، قرر الشاهد املبدأ 

 الذي يرتتب عليه احلكم، فقال: 

( َوإِْن َكاَن َقِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن 26َو ِمَن اْلَكاِذِبيَن )إِْن َكاَن َقِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبٍل َفَصَدَقْت َوهُ ﴿

اِدِقينَ   (2)﴾الصَّ

وقد كانت عالمة شق القميص من دبر مع غريها من العالمات األخرى دلياًل أكيداً على براءته عليه 
ئ ىل الشاهد قاعدة احلكم يف القضية اليت ترب إهلام اهلل تعا وهذا السالم وإحلاق التهمه والذنب باملرأة،

 (3)يوسف وتظهر جرم املرأة وكذهبا."

هذه اآلية تدل على أن اهلل سبحانه وتعاىل يدافع عن املتهم بالزنا ظلمًا كما دافع اهلل سبحانه وتعاىل 
مرمي كما  عن أم املؤمنني عايشة الصديقة رضي اهلل عنها يف سورة النور ومرمي عليها السالم يف سورة

 هو موجود  يف القرآن الكرمي.

 

                                                 
 26سورة يوسف، اآلية   (1)
 27-26سورة يوسف، اآلية   (2)
 670-669، ص 2ج  ،1ط موسوعة تفسير سورة يوسف، عليش متويل،انظر   (3)
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 كما قال اهلل تعاىل: 

انع َكفُْورع ﴿  (1)﴾إنَّ ّللاَ ُيَداِفُع َعْن اْلِذْيَن آَمُنْوا إِنَّ ّللاَ ُيِحبُّ ُكلُّ َخوَّ

هريرة رضى اهلل عنه عن النيب  الصحيح البخاري اليت رواها أبويف  العابد قصة جريجفهكذا ورد يف 
 قال: ملسو هيلع هللا ىلص

كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي جريج  رجل يقال له بني إسرائيل في "كان 
في صومعته فتعرضت له امرأة جريج فقالت اللهم ال تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان 

فأتوه فكسروا جريج لدت غالما فقالت من وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فو 
لى ثم أتى الغالم فقال من أبوك يا غالم قال الراعي قالوا نبني صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وص

فمر بها بني إسرائيل صومعتك من ذهب قال ال إال من طين وكانت امرأة ترضع ابنا لها من 
رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم 

يمص  ملسو هيلع هللا ىلصكأني أنظر إلى النبي أبو هريرة  قال  ."ال تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه
لني مثلها إصبعه ثم مر بأمة فقالت اللهم ال تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجع

 (2) .فقالت لم ذاك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه األمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل

 رواه البخاري

 

 

 

 
                                                 

 38ة سورة احلج: اآلي  (1)
، ص 4، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهلل واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (2)

 3436، رقم 165
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 لكم غالب فال اهلل ينصركم انالمطلب الثالث: 

يف ذكر هذا  وما الفايدة آلية أن }شاهد{ كان من أهل زليخا،أخرب اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه ا
 يف تفسريه: حب الكشافاخلرب؟ يقول صا

"إمنا ألقى اهلل الشهادة على لسان من هو من أهلها؛ لتكون أوجب للحجة عليها، وأوثق لرباءة 
 (1)يوسف، وأنفي للتهمة عنه"

 يف تفسري هذه اآلية:رمحه اهلل ابن عاشور  اإلمام وأيضاً كتب

ومسي قوله ، بوجوه الداللةد وكان فطنا عارفا وكان مع العزيز رجل من أهل امرأته، وهو الذي شه"
وهذا  ؛ف عليه السالم على سيدته أو دحضهشهادة ألنه يؤول إىل إظهار احلق يف إثبات اعتداء يوس

من القضاء بالقرينة البينة ألهنا لو كانت أمسكت ثوبه ألجل القبض عليه لعقابه لكان ذلك يف حال 
من قبل، وبالعكس إن كان إمساكه يف حال استقباله له إياها فإذا أراد االنفالت منها خترق قميصه 

فرار وإعراض. وال شك أن االستدالل بكيفية متزيق القميص نشأ عن ذكر امرأة العزيز وقوع متزيق 
القميص حتاول أن جتعله حجة على أهنا أمسكته لتعاقبه، ولوال ذلك ما خطر ببال الشاهد أن متزيقا 

والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها فأراد أن يقيم  .وقع وإال فمن أين علم الشاهد متزيق القميص
 (2)".دليالً على صدقها فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف عليه الصالة والسالم

 هو من أهلها معىن ذلك أنه قد يكون متعصباً هلا واألدلة التالية شاهدة على هذا: 

  عن صدقها: االحتمال األول . أ

ا يدل عليه قول}شاهد{ فهذا االحتمال األول عن حيتمل أن تكون زليخا صادقة يف قوهلا: كم 
َوَشِهَد ﴿صدقها مّث االحتمال الثاين عن صدقه وهذا يدل على تعصب الشاهد بالنسبة هلا بقوله 

                                                 
  535، ص 1ج  د.ط، الكشاف، الزخمشري، انظر  (1)
 51، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير، انظر ابن عاشور،  (2)
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قُدَّ ِمْن  ( َوإِْن َكاَن َقِميُصهُ 26َشاِهدع ِمْن أَْهلَِها إِْن َكاَن َقِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبِيَن )

اِدِقينَ    .(1)﴾ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصَّ

 يف تفسريه: رمحه اهلل وأيًضا قال الشيخ السيد قطب

وقدم الفرض األول ألنه إن صح يقتضي صدقها وكذبه، فهي السيدة وهذا فىت، فمن باب اللياقة أن "
 (2)"يذكر الفرض األول! واألمر ال يرج عن أن يكون قرينة.

 الشاهد زليخا خاصًة ويوسَف عامًة: كرذ   . ب

مل يذكر شاهد يوسف  عليه الصالة والسالم خاصًة بل ذكره بصيغة اجلمع وملا ذكر زليخا ذكرها 
 أكثر من جانب يوسف عليه السالم. غة املفرد؛ ألنه حيمي جانب  زليخاخاصًة بصي

 :النتيجة 

 لينال من يوسف نيالً  يقيم دلياًل على صدقها كلها تدل على أنه كان متعصباً هلا وأراد أنهذه األدلة  
 مْ كُ لْ ذُ خْ يَ  نْ إِ وَ  مْ كُ لَ  بَ الِ غَ  الَ فَ  ّللاُ  مُ كُ رُ صُ نْ يَ  نْ إِ ﴿كما قال تعاىل:  ألّن اهلل معه ؛يستطيع أن يضره ولكن مل

 .(3)﴾هَ دَ عْ بَ  نْ مِ  مْ كُ رُ صُ نْ يَ ي ذِ ا الْ ذَ  نْ مَ فَ 

 

 

 

 

 
                                                 

 27-26سورة يوسف، اآلية   (1)
  1983، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن،سيد قطب، انظر   (2)
 160سورة آل عمران، اآلية   (3)
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 لح إتهامة الزناعلى الرجل الصاالمطلب الرابع: أثقل شيٍء 

ُسوُل َقاَل اْرِجْع إِلَى َربَِّك َفاْسأَْلُه َما َباُل النِّْسَوِة ﴿قال اهلل تعاىل:  ا َجاَءهُ الرَّ ُتونِي ِبِه َفلَمَّ َْ َوَقاَل اْلَملُِك ا

ْعَن أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعلِيمع     (1)﴾الالِتي َقطَّ

أنه يبادر  الصريح ن اثنيت عشرة سنة إذا طلبه امللك وأمر بإخراجهأن اإلنسان الذي بقي يف السج
عرف منه كونه يف هناية العقل والصرب والثبات، وذلك يوسف عليه السالم باخلروج، فحيث مل يرج 

 يصري سبباً ألن يعتقد فيه بالرباءة عن مجيع أنواع التهم. 

 ال الدكتور أمحد نوفل يف حبثه: ق

...اآْلَن َحصْ ﴿مجلة " ل رتاح فيها من محول لقد طال االنتظار للحظة اليت أوكأهنا تق (2)﴾َحَص اْلَحقه
يعين مل يكن واضحاً حىت اآلن من هو اخلاين وهي أثقل شيء  هذا العبء؛ مانة والرزوح حتتهذه األ

على يوسف عليه السالم ألنه مل يكن أثقل شيء وأكرب عبء على رجل صاحل أن ُيسجن بل هي 
كما نرى يف هذه اآلية أن يوسف عليه السالم يريد حتقيق الواقعة اليت ألجلها أُرسل إىل  اهتمة الزن

    (3)"السجن قبل أن يرجه.

  كما قال العلماء رمحهم اهلل يف تفسري املوضوعي:  وثبت أيضاً 

رفع االهتام  ملسو هيلع هللا ىلص"على مظلوم أن يهتم برفع الظلم من اهتمامه بالنفع الشخصي؛ لذا طلب يوسف 
عته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه، وطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي ميثله قبل أن عن مس

يطلب احلظوة عند امللك لقد وقف وقفة الرجل الكرمي املتهم يف مسعته، املسجون ظلما، حىت ظهرت 
 (4)براءته."

                                                 
 50سورة يوسف، اآلية   (1)
 51سورة يوسف، اآلية   (2)
 436ص  ،1، طدراسة التحليلية - سورة يوسفانظر أمحد نوفل،   (3)
 539، ص 3ج  ،1ط ضوعي لسور القرآن الكريم،تفسير المو  انظر خنبة من كبار علماء التفسري وعلوم القرآن،  (4)
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 قال األستاذ اإلصالحي رمحه اهلل:

ت يف السجن الذي يتحمل مشقته، يفرح مبجرد "كان السفري يتوقع أن يكون احملبوس منذ السنوا
مساع إطالقه من السجن فوريًا لكن يوسف عليه السالم أجابه على خالف ما كان يتوقع وقال له: 
اذهب إىل ربك فقل له أن يسأل عن النساء الاليت قطعن أيديهن فما هي قصتهن؟ فأراد يوسف 

لُت إىل السجن، فإن ريب سبحانه وتعاىل مطلع عليه السالم من هذا حتقيق الوقايع اليت ألجلها أرس
على هذا جيداً وهو يكفين العتمادي ولكن أريد حتقيق ذلك قبل إطالقي من السجن حىت ال جيرتئ 

 أحد  بتحريك شفتيه على خاليف بعد هذا.

 ، فبني اهلل تعاىل يف سورة مرمي:فعلت هكذا مرمي عليها السالم

ا َفَحَملَْتُه َفاْنَتَبَذْت ِبهِ ﴿   (1)﴾َمَكاًنا َقِصيهً

 يعين هاجرْت إىل مكان آخر ألهنا خافت على نفسها هتمة الزنا.

فإذا تفكرنا يف ُعمق ما قاله يوسف اتضحت هذه احلقيقة وهي أثقل شيء على رجل صاحل وهو 
هتمة الزنا فلذلك يوسف عليه السالم مل يرض أن يرج من السجن إال بعد تصفية أموره من هذه 

 التهمة.

ختلصه من السجن  وأيضًا أن يوسف عليه السالم مل يتحبب أن يستفيد من حسن ظن امللك يف
، بل إنه اهّتم بتربيته من تلك الُتهم وتركز على إثبات صدقه. وكان يعتمد على ربه يف حد وتقربه إليه

 (2)الغاية وال يبال باملخالفني له أن جيعلونه ملزماً ويكذبون عليه."
 
 
 
 

                                                 
 21سورة مرمي، اآلية   (1)
 236، ص 6ج  ،4ط تدبر القرآن،إصالحي، انظر   (2)
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 الفوائد المتنوعة المستفادة من التربية في قصة المراودةالرابع: المبحث 

 المطلب األول: االختبار الشديد قبل رفع الدرجات 

  ًله حالاًل أعاضه اهلل خيراً منه فبذلالمطلب الثاني: من ترك محبوبه تحريما 

   :االجتماعط و ضغالمقاومة عند  كيفيةالمطلب الثالث 

 ي الزواجخيانة فالمطلب الرابع: ال 

 :هواها؟ تتبع التي الرجل مع المرأة كالم كيفية المطلب الخامس 

 المطلب السادس: المناسبة بين الجهالة والمعصية 

 المطلب السابع: من تواضع هلل رفعه اهلل 

  :األكاديمية؟ المناقشة كتاب أو الهدى كتاب هل القرآنالمطلب الثامن 

  السياسي في ضوء هذه السورة مالنظا في الظلمالمطلب التاسع: أسباب 
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 المطلب األول: اختبار الشديد قبل أن يرفع اهلل درجات

يف الدنيا واآلخرة، قال اإلمام ابن  باختبار شديد قبل أن يرفع درجاهتمهذه سنة اهلل أن يترب عباده 
 رمحه اهلل عن هذه احملنة الشديدة: قيم

ادته به، وأخرب عن احلال اليت صار إليها يوسف بصربه عشق امرأة العزيز ليوسف، وما راودته وك إن"
ه اهلل، فإن مواقعة الفعل حبسب قوة رب  وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر ال يصرب عليه إال من ص  

 الداعي وزوال املانع، وكان الداعي هاهنا يف غاية القوة، وذلك من وجوه:

إىل املرأة، كما مييل العطشان إىل املاء، واجلايع  ما ركبه اهلل سبحانه يف طبع الرجل من ميله . أ
من الناس يصرب عن الطعام والشراب وال يصرب عن النساء،  إىل الطعام، حىت إن كثرياً 

وهذا ال يذم إذا صادف حالال، بل حيمد كما يف كتاب الزهد لإلمام أمحد من حديث 
حبب إلي من ": ملسو هيلع هللا ىلصيوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناين عن أنس عن النيب 

 (1)"دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب وال أصبر عنهن
 أن يوسف عليه السالم كان شابا، وشهوة الشباب وحدته أقوى. . ب
 أنه كان عزبا، ليس له زوجة وال سرية تكسر شدة الشهوة.  . ت
وطنه وبني أنه كان يف بالد غربة، يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما ال يتأتى له يف   . ث

 أهله ومعارفه.
أن املرأة كانت ذات منصب ومجال، حبيث إن كل واحد من هذين األمرين يدعو إىل   . ج

 مواقعتها.
ها وامتناعها، ملا ءإبا مع من الناس يزيل رغبته يف املرأة أهنا غري ممتنعة وال آبية، فإن كثرياً   . ح

ده اإلباء واالمتناع إرادة جيد يف نفسه من ذل اخلضوع والسؤال هلا، وكثري من الناس يزي
فطباع الناس خمتلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل املرأة ورغبتها، ويضمحل ؛ وحبا

عند إبايها وامتناعها، وأخربين بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته 
                                                 

، ضعيف عند 13454، رقم 124، ص 7، كتاب النكاح، باب الرغبة يف النكاح، ج السنن الكبرىأخرجه البيهقي يف   (1)
 (1025\14) "سلسلة األحاديث الضعيفة"األلباين يف 
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يشتد شوقه  أو سريته وإبايها، حبيث ال يعاودها، ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته باملنع ف
كلما منع، وحيصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك املسألة 

 بعد استصعاهبا، وشدة احلرص على إدراكها.
أهنا طلبت وأرادت وبذلت اجلهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي  . خ

 الراغبة الذليلة، وهو العزيز املرغوب إليه.
 دارها، وحتت سلطاهنا وقهرها، حبيث يشى إن مل يطاوعها من أذاها له، فاجتمع أنه يف  . د

 داعي الرغبة والرهبة.
أنه ال يشى أن تنم عليه هي وال أحد من جهتها، فإهنا هي الطالبة الراغبة، وقد غلقت  . ذ

 األبواب وغيبت الرقباء.
ضر معها وال ينكر عليه، أنه كان يف الظاهر مملوكا هلا يف الدار، حبيث يدخل ويرج وحي . ر

وكان األنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل المرأة شريفة من 
أشراف العرب: ما محلك على الزىن؟ قالت: قرب الوساد، وطول السواد، تعين قرب 

 (1)"...وساد الرجل من وساديت، وطول السواد بيننا.

 قال صاحب معارف القرآن يف تفسريه:

 (3)"تدل على شدة األحوال ليوسف. (2)﴾ُهَو فِي َبْيتَِها﴿جلملة تقدمي ا"

 : رمحه اهلل قال الشيخ الشعراوي

"تدعوه ليجلس إىل جوارها، وهو لن يستطيع الفكاك؛ ألنه يف بيتها؛ وهي متمكنة منه؛ فهي سيدة 
هي اليت القصر. وهكذا جند ان املسألة جمموعة عليه من عدة جهات؛ فهو قد تريّب يف بيتها؛ و 

 (4)"تتلطف معه وهذه املشكلة الكبرية.

                                                 
 210 -208ص  د.ط، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، ابن قيم، انظر  (1)
 22سورة يوسف، اآلية   (2)
 45، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن،حممد شفيع، انظر   (3)
 6903، ص 9ج  د.ط، تفسير الشعراوي، الشعراوي، انظر  (4)
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 وأيًضا قال صاحب "يف ظالل القرآن" يف تفسري هذه اآلية:

ويوسف كان فيها موىل وترىب فيها يف سن الفتنة.. فهذه هي احملنة الطويلة اليت مر هبا يوسف، "
ولسنه وسن املرأة اليت يعيش وصمد هلا، وجنا منها ومن تأثرياهتا ومغرياهتا وميوعتها ووسايلها اخلبيثة. 

معها حتت سقف واحد كل هذه املدة قيمة يف تقدير مدى الفتنة وخطورة احملنة والصمود هلا هذا 
 (1)"األمد الطويل.

امتحن اهلل يوسف عليه السالم بامتحان شديد قبل أن يرفع اهلل درجاته ومل يرتكب ذلك الفعل القبيح 
خترب اهلل سبحانه وتعاىل مرمي عليها السالم أيًضا مثل ما اخترب به بل استعاذ باهلل سبحانه وتعاىل؛ فا

 يوسف عليه السالم كما قال تعاىل يف سورة مرمي:

ا...﴿ َخَذْت ِمْن ُدوِنِهْم ِحجاباً َفأَْرَسْلنا إِلَْيها ُروَحنا َفَتَمثََّل لَها َبَشراً َسِويهً  يف هذه اآلية املذكورة سويا (2)﴾َفاتَّ
َقاَل َربِّ اْجَعْل ﴿ليس يف بدنه مرض وال آفة، فقوله: يف خلقه عيب و  الرجال: من ليسمن السوى من 

ا كونك كامل اخللق ال خرس بك وال   اي: حال (3)﴾لِي آَيًة َقاَل آَيُتَك أاَلَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَث لََياٍل َسِويهً
مستوي اخللق يف صورة إنسان كامل مجيل  ﴾اَفَتَمثََّل لَها َبَشراً َسِويهً ...﴿بكم وال أي عجز، وقوله: 

ا﴿ مث قال تعاىل: (4)وضيء ْحمِن ِمْنَك إِْن ُكْنَت َتِقيهً  .(5)﴾قالَْت إِنِّي أَُعوُذ بِالرَّ

 

 

 

 
                                                 

 1980، ص 4ج  ،17ط آن،في ظالل القر سيد قطب، انظر   (1)
 17سورة مرمي اآلية  (2)
 10سورة مرمي اآلية   (3)
  6906، ص 11ج  د.ط، املرجع السابق، تفسير الشعراوي، انظر  (4)
 18سورة مرمي اآلية   (5)
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 له حالاًل وأعاضه اهلل خيراً منهالمطلب الثاني: َمن ترك محبوبه تحريماً فبذل 

يوسف الصديق عليه السالم امرأة العزيز هلل واختار أن من ترك هلل شيئا عوضه اهلل خريا منه كما ترك 
 ء.السجن على الفاحشة فعوضه اهلل أن مكنه يف األرض يتبوأ منها حيث يشا

 اختار يوسف عليه السالم عقوبة الدنيا بالسجن على ارتكاب احلرام، فاختار السجن على الفاحشة،
نه يف األرض ينزل منها حيث يشاء فتأمل كيف جزاه اهلل سبحانه وتعاىل على ضيق السجن أن مك

تعاىل يف عباده قدميا وحديثا إىل يوم  ةاملرأة والنسوة برباءته وهذه سنوأذل له العزيز امرأته وأقرت 
 (1)"روضة احملبني ونزهة املشتاقني". هاجلوزية عن هذه القصة يف كتاب قيمكما قال اإلمام ابن   القيامة

 :ملسو هيلع هللا ىلص حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنهما قال رسول اهلل عن: أيضاً  يف احلديثرد نفس الشيء و 

النظرة إلى المرأة سهم من سهام إبليس مسموم من تركه خوف اهلل أثابه اهلل إيمانا يجد " 
 (2)"حالوته في قلبه

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل رة إىل املرأة يف الدنيا واآلخرة؛ يعين حالوة يف قلبه بسبب اإلميان وهي ألّذ من النظ
 (3)"من أعطى هلل، ومنع هلل، وأحب هلل، وأبغض هلل، وأنكح هلل، فقد استكمل إيمانه.": أيضاً  قال

 

 

 
                                                 

 445ص  د.ط، روضة المحبين ونزهة المشتاقين،انظر   (1)
"مختصر الذهيب يف  وقالوصححه،  ،7875، رقم 349 ، ص4ج  ،1ط ، كتاب الرقاق،مستدركهأخرجه احلاكم يف   (2)

، رقم 2986، ص 6، ج 1، طضعفوه ، وقدوعبد الرمحن الواسطي ،واه ، وهوإسحاق بن عبد القرشي :تلخيص الذهبي"
1008 

، حسن عند األلباين يف 2521، رقم 251، ص 4، أبواب صفة القيامة والرقايق والورع، ج سننهأخرجه الرتمذي يف   (3)
 (.21\6) يح وضعيف سنن الترمذي""صح
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 االجتماع:ط و ضغالمقاومة عند  كيفالمطلب الثالث:  

 ":Readings in Social Psychologyقال الدكتور سليمان يف كتابه "

بون أو شخص ما لتشجيع هو التأثري الذي متارسه جمموعة األقران أو املراقجتماعي ضغط اال"ال
 (1)."أو السلوكيات هبدف االمتثال ملعايري اجملموعة قيمأو  تاالجتاها اآلخرين على تغيري

 شعرت مرمي عليها السالم أيضاً هذا الضغط االجتماعي كما بني اهلل تعاىل يف سورة مرمي:

ا﴿   (2)﴾َفَحَملَْتُه َفاْنَتَبَذْت ِبِه َمَكاًنا َقِصيهً

 ىل مكان آخر ألهنا خافت على نفسها هتمة الزنا. يعين هاجرْت إ

يف هذه السورة، أن النساء ملا مسعن كالم زليخا متايلن على لوم يوسف عليه الصالة والسالم وحتريضه 
 يضعن كانت النساءعلى إجابة الداعية، وحتذيره من وعيدها بالسجن ومراودهتن عن نفسه. وهكذا  

 .الزناب الضغط االجتماعي حتت يوسف

أن علماء النفس االجتماعي يف و  الضغوط االجتماعي هذاأول شيء فعل يوسف أن يدعو اهلل على 
 (3)هذه األيام جعلوا الروحانية هي اخلطوة األوىل ملقاومة أي ضغوط اجتماعية.

 
 
 
 
 

                                                 
(1)  Solomon E.Acsh, “Readings In Social Psychology – Classic & Contemporary Contributions”. Opinions & 

Social Pressure, Page 193-199, Publisher: Prentice – Hall, 1955. 
 21سورة مرمي، اآلية   (2)

(3) Hansen, William B & Graham, John W, Preventive Medicine, Preventing alcohol, marijuana, and cigarette 

use among adolescents: Peer pressure resistance training versus establishing conservative norms, page 20K, 

Published: Academic Press – USA, May 1991. 
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 المطلب الرابع: الخيانة في الزواج

 يانة في الزواج في ضوء هذه القصةالفرع األول: أسباب الخ 

 لة الخيانة في الزواجالفرع الثاني: ماذا تقول الشريعة اإلسالمية في معام 
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 لمطلب الرابع: الخيانة في الزواجا

 على خيانة يف الزواج؛  تدل القرآن يف وحيدة قصة هي القصة هذه

 قال الشيخ الشعراوي رمحه اهلل:

ألن هلا زوجاً فليست خالية،  ؛سوءً  فالصعوبة ال تأيت فقط من أهنا تدعوه لنفسها؛ بل الصعوبة تزداد"
وهذا الزوج قد طلب منها أن ُتكرم يوسف، وختتار له مكان إقامة يليق بابن، وال ميكن أن ُيستقبل 

 (1)"ذلك باجلحود واخليانة.
 

 الفرع األول: أسباب الخيانة في الزواج في ضوء هذه القصة:

يوسف عليه السالم المرأته ليقوم  هلذا اشرتىيكون مشغوالً دايما و  كان عزيز مصر سياسياً وميكن أن
أنه ال  لذلك يبدو ،(3)ويقال أيًضا إن زوجها كان عاجزاً كما صرح اإلمام الرازي رمحه اهلل (2)خبدمتها،

بينهما  العاطفي هذا الفراغ مللء وزليخة عزيزال بني احلميمية اجلسدية وكذلك العاطفية احلميمة يوجد
ألن يوسف عليه الصالة والسالم كان يف غاية ف عليه الصالة والسالم؛ فأمألْت عاطفتها ِمن يوس

 اجلمال واحلسن.

عزيز غيوراً فلذلك كان اليطلقها؟ قال املفسرون مل يكن  مل ملاذا أو عزيز زوجتهاليضرب  مل سؤال: ملاذا
  .ساكتاً وعدم الغرية موجودة يف كثري من أهل مصر

  رمحه اهلل: كتب اإلمام القرطيب

  (4)"ن اهلل تعاىل سلب الغرية عنه وكان فيه لطف بيوسف حىت كفي بادرته وعفا عنها.أ"

                                                 
 6907ص  ،11، د.ط، ج ويتفسير الشعرا الشعراوي، انظر  (1)
  6896، ص 11ج  املرجع السابق، د.ط، تفسير الشعراوي،انظر  (2)
 438، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  الرازي،انظر   (3)
 151، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (4)
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 قال اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل:

ولعله كان ُمولِعًا هبا، أو كانت شبهة امللك فخاف من مؤاخذة املرأة مبراودة  "كان حليمًا حكيماً،
 (1)"مملوكها.

 

 ية في معاملة الخيانة في الزواج:الفرع الثاني: ماذا تقول الشريعة اإلسالم

: "إن عندي امرأة هي من عن ابن عباس قال: جاء رجل إىل رسول اهلل عليه الصالة والسالم فقال
." أحب الناس إلى وهي ال تمنع يد المس. قال: طلقها. قال: ال أصبر عنها. قال: استمتع بها

(2)  

 قال اإلمام ابن حجر رمحه اهلل:

ناه الفجور، وأهنا ال متتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وهبذا قال أبو عبيد، مع ،ال ترد يد المس"
 (3)"واخلالل، والنسايي، وابن األعرايب، واخلطايب، والغزايل، والنووي

 اختلف العلماء يف هذا احلديث، فمنهم من صححه، ومنهم من ضعفه، ومنهم من أنكره:

واأللباين يف  (5)لنووي كما يف "التلخيص"وا (4)ابن حزم كما يف "احمللى"منهم فممن صححه: 
 .(6)"صحيح أيب داود"

 النسايي حيث قال عقب روايته: اإلمام وممن ضعفه: 

                                                 
  52، ص 12ج  ،1، طالتحرير والتنوير ابن عاشور،انظر   (1)
 2049، رقم 220، ص 2، كتاب النكاح، باب النهى عن تزويج من مل يلد من النساء، ج سننهاود يف أخرجه أبو د  (2)
 .452، ص 3ج  د.ط، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، بن حجر العسقالين،ا  (3)
 .243، ص 12ج  د.ط، المحلى باآلثار، بن حزم أندلسي الظاهري،ا   (4)
 452، ص 3ج ، 1طالتلخيص، ر، ابن حجانظر    (5)
 289، ص 6ج  صحيح أبي داود، األلباين،  (6)
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  (1)ث ليس بثابت""هذا احلدي
 وقال ابن كثري رمحه اهلل:

م عن النسايي، ومنكر، كما قال ف له، كما تقدّ اس يف هذا احْلديث: ما بنْي مضعّ وقد اختلف النّ "
 (2) "مْحد: هو حديث مْنكراإْلمام أ  

 قال شيخ اإلسالم ابن قيم رمحه اهلل:فأما املعىن يف هذا احلديث: 

إليه أهنا ال ترد يد  شكيدنامها فإنه ملا ادفع أعلى املفسدتني ب ملسو هيلع هللا ىلصقال بعض أهل العلم راعى النيب "
يدعوه إىل  المس أمره بطالقها فلما أخربه عن حبها وأنه ياف أن ال يصرب عنها ولعل حبه هلا

 (3)".معصية أمره أن ميسكها مداواة لقلبه ودفعا للمفسدة اليت يافها باحتمال املفسدة اليت شكا منها

 شكال عن هذا احلديث:اإلرّد قال اإلمام أمحد يف 

 (4)"كها وهي تفجرا ليأمره بإمس ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن النيب "

ه اإلسالمي وأدلته" يف فصل "زنا أحد قال الدكتور وهبة الزحيلي رمحه اهلل يف كتابه "الفقفالنتيجة: 
 الزوجني":

زوجها، مل ينفسخ النكاح، سواء أكان قبل  على أنه إن زنت امرأة رجل، أوزىن اتفق عامة أهل العلم"
الدخول أم بعده؛ ألن دعواه الزنا عليها ال يُبينها، ولو كان الزواج ينفسخ به، النفسخ مبجرد دعواه  

 (5)"رج عن اإلسالم فأشبهت السرقة.كالرضا، وألهنا معصية ال خت

                                                 
 . 3229، رقم 67، ص 6، كتاب النكاح، باب تزويج الزانية، ج سننهأخرجه النسايي يف   (1)
 6ج  10ص  ،2ط ،تفسير القرآن العظيم ،انظر ابن كثري  (2)
 129ص  ،1ط روضة المحبين، ابن قيم، انظر  (3)
 .172، ص 6ج  ،1ط نيل األوطار، كاين،الشو   (4)
 .6650، ص 9ج  ،2ط الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحيلي، وهبة  (5)
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 رمحه اهلل يف "املغين":(1) قال ابن قدامة املقدسي

وإن زنت امرأة رجل، أو زىن زوجها، مل ينفسخ النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، يف قول "
عامة أهل العلم. وبذلك قال جماهد، وعطاء، والنخعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب 

  (2)."الرأي

كما نرى يف   ًا وأصر على سلوكه رغما تكرر أن النصيحة من زوجته بالتوبةيعين إذا كان الزوج خاين
 ، فالشريعة ختري املرأة، إما إمساكها أو طالقها.هذه القصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة هو   
 .م 1223املقدسي، املتويف 
 326، ص 5، ج 15ط  الم للزركلي،األعانظر: الزركلي، 

 .142، ص 7ج  د.ط، المغني، ،ابن قدامة املقدسي  (2)
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 ؟كيفية كالم الرجل مع المرأة التي تتبع هواها المطلب الخامس:

ُه َرِبي أَْحَسَن َمَثَواى...إِ ...﴿قال يوسف عليه الصالة والسالم:    (1)﴾نَّ

 كتب الشيخ أمني اإلصالحي يف تفسريه:

فالنصيحة عند امرأة غريقة  م يتبني منه أن فيه بالغة نفسية،إذا تدبرت  يف قول يوسف عليه السال"
باإلحساسات العمية وغافلة عن اهلل واآلخرة كمثل شخص يدق اجلرس  أمام اجلاموس، إن كان تقليل 

اهنا ممكنًا بشيء لكان ممكنًا من قول يوسف عليه السالم. إن كان فيها رمق  من الكرامة واحلياء هيج
لتفكرت أن يوسف عليه السالم هو شاّب متأثر من شفقة مواله ومهتّم به حىت مل يتصور هالك 

وسلمت  وأنا امرأة وحيدة له أنين دعوته دعوة شديدة يف الغاية؛دنياه وآخرته بعدم وفايه له، مع 
نفسي له وجعلته مالكًا لِعصميت وكنت ملكة بيته متصرفة يف ماله ومع ذلك شغفت يف حّب غالٍم 

 (2)قد اشرتاه ودعوته بدعوة شديدة وراودته عن نفسه."

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 23سورة يوسف، اآلية   (1)
 205، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن،إصالحي، انظر   (2)
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 : المناسبة بين الجهالة والمعصيةالمطلب السادس

ِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ َوأَُكْن ِمَن َوإاِلَّ َتصْ ...﴿قال اهلل تعاىل عن يوسف عليه الصالة والسالم: 

  (1)﴾اْلجاِهلِينَ 

 : رمحه اهلل القرطيب اإلمام وقال

 (2)."هذه اآلية تدل على قبح اجلهل والذم لصاحبه"

 :معايناجلهل على ثالثة كتب اإلمام الراغب األصفهاين يف "املفردات يف غريب القرآن" 

من العلم، هذا هو األصل، وقد جعل ذلك بعض املتكلمني معىن مقتضيا  األول: وهو خلّو النفس"
 لألفعال اخلارجة عن النظام، كما جعل العلم معىن مقتضيا لألفعال اجلارية على النظام.

 الثاين: اعتقاد الشيء خبالف ما هو عليه.

فاسدا، كمن يرتك الثالث: فعل الشيء خبالف ما حّقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو 
ِ أَْن أَُكوَن ِمَن ...﴿الصالة متعمدا، وعلى ذلك قوله تعاىل: قاُلوا:  ِخُذنا ُهُزواً؟ قاَل: أَُعوُذ ِباّلِلَّ أََتتَّ

 (4).(3)﴾اْلجاِهلِينَ 

استخدم يوسف عليه الصالة والسالم كلمة "اجلاهلني" يف معىن الثالث كما قال الزخمشري يف 
 الكشاف:

من الذين ال يعملون مبا يعلمون. ألن من ال جدوى لعلمه فهو ومن ال يعلم سواء. ")من اجلاهلني( 
 (5)"أو من السفهاء ألن احلكيم ال يفعل القبيح

                                                 
 33سورة يوسف، اآلية   (1)
 9، ج 158ص  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (2)
  67سورة البقرة، اآلية   (3)
 209ص:  د.ط، مادة: ج ه ل، ،المفردات الراغب األصفهاين،  (4)
 1ج  538ص  د.ط، الكشاف، ر الزخمشري،انظ  (5)
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يقول حرب األمة وإمام األيمة اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف عالقة  
 بني العلم واملعصية:

ف ظ ي        َشَكو ت  إَلى وَك يٍع    فَأر َشَدن ي إَلى تـَر ك  المَعاصي  س وَء ح 
بَـَرن ي بَأنَّ الع ل َم ن ور           (1)ونور  اهلل ال يهدى لعاصي            َوأخ 

 إذا كنا نريد أن نتخذ علماً ونوراً فينبغي أن نرتك املعصية. فالنتيجة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .71ص  د.ط، ديوان اإلمام الشافعي، نعيم زرزور، (1)
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 واضع هلل رفعه اهللالمطلب السابع: من ت

اِغِرينَ ...﴿قالت زليخا إن مل يفعل يوسف عليه السالم ما أريده  وحنن نعرف أن  (1)﴾لََيُكوًنا ِمَن الصَّ
يوسف عليه الصالة والسالم قد فّضل الصغارة والسجن على معصية خالقه، انظر كيف جيزي اهلل 

ذ إ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ق يوسف عليه السالم؟ آتاه اهلل ُملكًا وس لطنة وهو أرفع مقام عند الناس. صد
  قال:

 رواه صحيح مسلم (2)"وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل"

  أشار موالنا املودودي يف تفسريه إىل هذه النقطة؛ :يوسف تواضع يف دقيقة نقطة

 تدل على اجلملة أن هذه أفعل أبداً أو أنا نيب اهلل ألنه يعرف ولن الزنا نتايج أعلم أنا يوسف يقل ومل"
 (3)"دعو اهلل إن مل يصرف عنه كيدهن ل يفعل ويكن من اجلهالء.الكرِب بل ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 32سورة يوسف، اآلية   (1)
 2588، رقم 2001، ص 4ع، ج ، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب استحباب العفو والتواضصحيحهأخرجه مسلم يف   (2)
  398، ص 3ج  د.ط، تفهيم القرآن، املودودي،انظر   (3)
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 األكاديمية؟ المناقشة كتاب أو الهدى كتاب هل القرآنالمطلب الثامن: 

  ل: كلمة "الشاهد" لغًة واصطالحاً الفرع األو 

  :َشه َد ﴿اختالف أهل التأويل في المراد من الشاهد في قوله تعالى الفرع الثاني
 (1)﴾َشاه َد...

  :األكاديمية المناقشة كتاب أو الهدى كتاب هل القرآنالفرع الثالث 

  

                                                 
 26سورة يوسف، اآلية   (1)
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 األكاديمية؟ المناقشة كتاب أو الهدى كتاب هل القرآن المطلب الثامن:

 قال اهلل تعاىل:

 (1)﴾َقاَل ِهَي َراَوَدْتِني َعْن َنْفِسي َوَشِهَد َشاِهدع ِمْن أَْهلَِها...﴿
 

 مة "الشاهد" لغًة واصطالحاً:الفرع األول: كل

 البّينة يف مبعىن ، والشهادةهأن يقر مبا علمو أن يرب مبا رأى،  لشاهد: من يؤدي الشهادة، والشاهدا
 (2): هي أقوال الشهود أمام جهة قضايية.باب القضاء

 (3)."ريةالشهود والشهادة: احلضور مع املشاهدة، إما بالبصر أو بالبص": رمحه اهلل الراغب اإلمام قال

: الشهادة خرب قاطع، واملشاهدة: املعاينة، مأخوذة من الشهود أي رمحه اهلل اجلوهري اإلمام قال
 (4)احلضور، ألن الشاهد مشاهد ملا غاب عن غريه.

 

اِهد  ﴿اختالف أهل التأويل في المراد من الشاهد في قوله تعالى الفرع الثاني:  ِهد  ش   :(5)﴾ش 

 :﴾َشِهَد َشاِهدع ِمْن أَْهلَِها﴿راد من الشاهد يف قوله تعاىل لقد اختلف املفسرون يف امل

 األول: إنه طفل تكلم في المهد: القول . أ

نُقل عن ابن  قال مجاعة من املفسرين إىل أن املراد بالشاهد هنا صيّب يف املهد، واستدلوا على ذلك مبا
ماشطة فرعون، وشاهد "تكلم أربعة وهم صغار، ابن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعباس رضي اهلل عنهما أن النيب 

                                                 
 26سورة يوسف، اآلية   (1)
 497، ص 1ج  د.ط، المعجم الوسيط،انظر   (2)
 267ص  مادة: ش ه د، د.ط، ،لمفرداتالراغب األصفهاين، ا انظر  (3)
  293، ص 5ج  د.ط، الباري شرح صحيح البخاري، فتح بن حجر العسقالين،ا  (4)
 26سورة يوسف، اآلية   (5)
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 (1)"يوسف، وعيسى ابن مريم، وصاحب جريج

  :قال صاحب مؤمتر

لو كان طفال لكان قوله معجزًا ال حيتاج معه إىل بيان، ولو كان طفال حلسن أن يقال: ونطق طفل "
  (2)."يف مهده

 قال الشيخ أمحد بن مصطفى املراغي رمحه اهلل:

 (3)"إال على من تقّدم ْت معرفته ملا يشهد وإحاطته به. وأيضاً فإن لفظ "الشاهد" ال يقع عرفاً "

 الثاني: الشاهد هو زوجها: القول  . ب

 قال األستاذ عبد الكرمي اخلطيب: 

أن الشاهد هو زوجها نفسه، قال فالشاهد الذي أدى شاهدة احلق يف هذا املوقف هو العزيز نفسه، "
 (4)"سف.إنه الذي شهد على املرأة وهو من أهلها وليس من أهل يو 

 سياق القصة. ولكن هذا قول غريب جداً ويف غاية البعد عن

 الرأي الثالث: كان رجالً حكيماً:  . ت

أن املراد بالشاهد ح ك م  من أهل املرأة، ويرج ُح أنه ابن عّم هلا، وكان رجال حكيما يأخذ امللك أو 
 : رمحه اهلل العزيز برأيه، فقال اإلمام القرطيب

                                                 
 54، ص 16ج  ،1ط، جامع البيان في تأويل القرآن انظر الطربي،  (1)
 567، ص 1ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (2)
 135، ص 12ج  د.ط، تفسير المراغي، املراغي، انظر  (3)
 432ص  د.ط، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه،عبد الكرمي اخلطيب، انظر   (4)
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ة وقتادة والضحاك وجماهد أيضًا والّسدي، وقال الّسدي: كان ابن عمها، هذا قول احلسن وعكرم"
 (1)"وروي عن ابن عباس، وهو الصحيح يف الباب.

 

 األكاديمية: المناقشة كتاب أو الهدى كتاب هل القرآنالفرع الثالث: 

 جزاهم اهلل خرياً على ما أبدوا من اآلراء ولكن انظر إىل ما قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

)من أهلها(  فاعلاسم )الواو( عاطفة )شهد( فعل ماض )شاهد( وإعراهبا:  ﴾َوَشِهَد َشاِهدع ِمْن أَْهلَِها﴿
فإن معىن اآلية إمنا يتم بدون اسم الظاهر وهو}شاهد{ أيضًا بأن ؛ (2)جاّر وجمرور نعت لشاهد

ا نعرف أصول ولكن استعمل اهلل سبحانه وتعاىل اسم الظاهر ومع أننشهد من أهلها". يقال: "
وإمنا قال }شاهد{ ومل يقل "طفل" أو "رجل حكيم" ، (3)"خير الكالم ما قل ودل"االختصار وهو 

ألن اهلل سبحانه وتعاىل مل يهتم بذلك فلماذا حنن نبدأ املناقشة األكادميية، أنزل اهلل سبحانه وتعاىل 
سورة يف مقام النقطة مهمة يف نفس  القرآن هلدايتنا ومل ينزل للمناقشة األكادميية فقط. أشار إىل هذه

َِلع ِمْنُهْم...﴿أخر:  ......﴿وأيضاً:  (4)﴾َقاَل َقا نع َن ُمَؤذِّ هلدايتنا لبني اهلل لنا يف  لو كان هذا مهماً  ،(5)﴾أَذَّ
 النص القرآين. 

 

 

 

 

                                                 
 149، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (1)
 12ج  409ص  ،4ط الجدول في إعراب القرآن،حممد ابن عبد الرحيم صايف،   (2)
 186، ص 7ج  ،2ط ،تفسير القرآن العظيم انظر ابن كثري،  (3)
 9يوسف اآلية سورة   (4)
 70سورة يوسف اآلية   (5)
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 في ضوء هذه السورة السياسي مالنظا في ظلمال: أسباب سعاالمطلب الت

 قال سبحانه وتعاىل: 

ُه َحتَّى ِحينٍ  ُثمَّ ﴿  (1)﴾َبَدا لَُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا اآْلَياِت لََيْسُجُننَّ

هذه اآلية تدل على الظلم يف النظام السياسي وأسبابه، قد ظهرت عالمات براءة يوسف عليه السالم 
ن للعزيز؛ فهو وأهل مشورته رأوا اآليات يعين ُقد  قميص من دبر من اآليات، شهادة الشاهد م

  (2)اآليات، وقطع األيدي من اآليات، وإعظام النساء إياه من اآليات كما قال ابن عباس رمحه اهلل.

 ورأى العزيز وأهل مشورته أن يُوضع يوسف عليه السالم يف السجن لألسباب التايل:

  ًقال األستاذ إصالحي رمحه اهلل: "يكون يف ذلك فصل بينه وبني النساء يف املدينة خصوصا
 (3)."زليخا

 .حىت هتدأ الفضيحة اجلنسية يف العوام 
 ".(4)قال اإلمام الرازي رمحه اهلل: "حىت يسقط عن ألسنة الناس ذكر هذه القصة  
  عن كل  لقال الشيخ الشعراوي رمحه اهلل: "حىت يظهر للناس أن يوسف عليه السالم مسؤو

 (5)هذا السوء الذي ظهر يف بيت العزيز."

ألن انتشار هذا اخلرب مضر جداً لسياستهم  بيوت األمراء والسياسيني مسعةال بد أن حتفظ  النتيجة:ف
على عبيديهم يف ذلك الوقت؛ مل تكن  ةفيسجننه بدون السبب. واالختيارات اليت كانت ميلكها املوال

للعزيز يف ضوء هذه االختيارات املطلقة أية صعوبة أو مشكلة أن يرسل يوسف عليه السالم إىل 
 السجن. 

                                                 
 35سورة يوسف، اآلية   (1)
 9ج  159ص  ،2طالجامع اإلحكام القرآن، ، انظر القرطيب  (2)
 217ص  ،4، ج 4، طتدبر القرآنإصالحي، انظر   (3)
 452ص  ،6ج  ،4طمفاتيح الغيب، ، انظر الرازي  (4)
 11ج  6944ص  ، د.ط،تفسير الشعراوي الشعراوي، انظر  (5)
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 والنا مودودي رمحه اهلل تعاىل:قال م

والكرباء من رجال الدولة يُفدون أتباعهم صونًا لسياستهم وحفظاً  "هذا هو السبب أن السياسيني
 (1)لِعرضهم."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 399، ص 2ج  د.ط، تفهيم القرآن، املودودي، انظر  (1)
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 في السجنعليه السالم الفصل الثالث: يوسف 

 
 المبحث األول: أصول الدعوة والتبليغ 

  :على اهلل توكلالناقض تبالناس عند الظلم ال االستعانة المبحث الثاني 

 المبحث الثالث: الفائدة المتنوعة عن التربية في هذه الباب 
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 المبحث األول: أصول الدعوة والتبليغ

 :احترام أوقات السامعين المطلب األول 
  :إدراك مشاعر المستمع وإحساسهالمطلب الثاني 
 :ستويات العلميةإظهار المؤهالت والم المطلب الثالث 
  :الحكمة في الدعوةالمطلب الرابع 
   :عقولهم قدر على الناس كّلمالمطلب الخامس 
  :ترجيحات الدعوةالمطلب السادس 
  :ال إكراه في الدينالمطلب السابع 
  :في رد الشرك العقلية والمنطقية الطريقةالمطلب الثامن 
   :كيفية االنتقاد على الدين الباطلالمطلب التاسع 
   :كن داعياً أينما كنتالمطلب العاشر 
  :احترام الحاضرين دون إهانة وتذليلالمطلب الحادي عشر 
  :التعبير عن الصدق والحبّ المطلب الثاني عشر 
  :التواضع في الدعوةالمطلب الثالث عشر 
 :اإلخالص في الدعوة: المطلب الرابع عشر 
  :ة في الدعوةالنشاطات االجتماعية العامالمطلب الخامس عشر 
 المطلب السادس عشر: األفعال أبلغ من األقوال 
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 بحث األول: أصول الدعوة والتبليغالم

 قال اهلل تعاىل على لسان يوسف عليه السالم:

أُْتُكَما بَِتأِْويلِِه َقْبَل أَْن َيأْتَِيُكَما َذلُِكَما ِممَّ ﴿ ا َعلََّمِني َربِّي إِنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم َقاَل اَل َيأْتِيُكَما َطَعامع ُتْرَزَقانِِه إاِلَّ َنبَّ

ِ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن ) َبْعُت ِملََّة آَباَِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َما َكاَن لََنا أَْن 37اَل ُيْؤِمُنوَن ِباّلِلَّ ( َواتَّ

ِ ِمْن َشْيٍء َذلَِك ِمْن َفْضلِ  ِ َعلَْيَنا َوَعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن ) ُنْشِرَك ِباّلِلَّ ( َيا َصاِحَبيِ 38ّللاَّ

ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر ) قُوَن َخْيرع أَِم ّللاَّ ْجِن أَأَْرَبابع ُمَتَفرِّ ْيُتُموَها أَْنُتْم 39السِّ ( َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه إاِلَّ أَْسَماًء َسمَّ

اهُ ذَ وَ  ِ أََمَر أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ ُ ِبَها ِمْن ُسْلَطاٍن إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ ّلِِلَّ يُن آَباُؤُكْم َما أَْنَزَل ّللاَّ اِس  قيملَِك الدِّ َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

ا أََحُدُكَما َفَيْسقِي َربَُّه خَ  (40اَل َيْعلَُموَن ) ْجِن أَمَّ ْيُر ِمْن َيا َصاِحَبيِ السِّ ا اآْلَخُر َفُيْصلَُب َفَتأُْكُل الطَّ ْمًرا َوأَمَّ

 (1)﴾( 41َرْأِسِه قُِضَي اْْلَْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَياِن )

 مهمة للدعوة والتبليغ فهي:هذه اآليات تدل على األصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 41-37سورة يوسف، اآلية   (1)
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 احترام أوقات السامعين المطلب األول:

 الم:قال اهلل تعاىل عن يوسف عليه الس

أُْتُكَما ِبَتأِْويلِِه َقْبَل أَْن َيأِْتَيُكَما﴿  (1)﴾...َقاَل اَل َيأْتِيُكَما َطَعامع ُتْرَزَقانِِه إاِلَّ َنبَّ

 :يف تفسريه رمحه اهلل إليه ابن عاشور أشار

دمج إقباهلما عليه ومالزمة احلديث معه إذ مها يرتقبان تعبريه الرؤيا في يفرتضأن وهو ذا اجلواب هب "أراد
يعرب هلما رؤيامها غري بعيد، وجعل لذلك وقتا  يف ذلك دعوهتما إىل اإلميان الصحيح مع الوعد بأن

 (2)".معلوما هلم، وهو وقت إحضار طعام املساجني

ا َنَراَك ِمَن الُمْحِسِنْينَ ...﴿اآلية السابقة تدل على أخالق يوسف عليه السالم ف وهذه اآلية تدل  (3)﴾إنَّ
 عالمة األخالق العالية. اهتموقأت السامعني واحلاضرين واحرتامه يعين احرتام اوقأعلى أمهية 

 :مرفوعاً  ت السامعني، فقال ابن مسعوداوقأاحرتام  يف ملسو هيلع هللا ىلصهكذا عّلمنا النيب 

قال رجل: يا رسول اهلل إين ألتأخر عن الصالة يف الفجر مما يطيل بنا فالن فيها، فغضب رسول اهلل 
يا أيها الناس، إن منكم ": ضع كان أشد غضبا منه يومئذ، مث قال، ما رأيته غضب يف مو  ملسو هيلع هللا ىلص

 (4)"منفرين، فمن أم الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة

 على هذا احلديث البخاري اإلمام ببوّ قد ت السامعني، فاوقأوهذا احلديث يدل أيضًا على احرتام 
ني، فال يطيل عليهم مولية اإلمام أن يراعي حال املأمو يعين هذا مسؤ  "باب: من شكا إمامه إذا طول"

 . (5)"فتاوى اللجنة الدايمة"اهلل يف  مرمحه كما أشار العلماء  إطالة تنفرهم من الصالة خلفه

                                                 
 37سورة يوسف، اآلية   (1)
 61، ص 12ج ، 1ط ،التحرير والتنويرابن عاشور، انظر   (2)
 36سورة يوسف، اآلية   (3)
 704، رقم 142، ص 1، ج ، كتاب األذان، باب من شكا إمامه إذا طولصحيحهأخرجه البخاري يف   (4)
 .393، ص 6ج  د.ط، المجموع األولى، –فتاوى اللجنة الدائمة  اللجنة الدايمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  (5)



295 

 

 إدراك مشاعر المستمع وإحساسه المطلب الثاني:

صلب، ويشعر يوسف  ين أحد الفتينييبدأ يوسف عليه السالم بالدعوة إىل اهلل ويؤخر تعبري الرؤيا أل
عليه السالم أنه مىت مسع التعبري الواقع؛ عظم حزنه وتشتد نفرته عن مساع هذا الكالم؛ فاجتهد 
يوسف عليه السالم يف أن يدخله يف اإلسالم حىت ال ميوت على الكفر، وال يستوجب العقاب 

 ، فقال اإلمام الرازي رمحه اهلل:الشديد

ه يصلب، وال شك أنه مىت مسع ذلك عظم حزنه وتشتد نفرته أنه ملا كان جواب أحد السايلني أن"
عن مساع هذا الكالم، فرأى أن الصالح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكالمه، حىت إذا جاء 

 (1)"هبا من بعد ذلك خرج جوابه عن أن يكون بسبب هتمة وعداوة.

 :قال صاحب "يف ظالل القرآن"

ْجِن أَمَّ ﴿  ْيُر ِمْن َرْأِسِه قُِضَي اْْلَْمُر َيا َصاِحَبيِ السِّ ا اآْلَخُر َفُيصلَُب َفَتأُْكُل الطَّ ُه َخْمًرا َوأَمَّ ا أََحُدُكَما َفَيْسقِي َربَّ

 (2)﴾الَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَيانِ 

ْ من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب املصري السيء تلطفا وحترجا من املواجهة بالشر " ومل يُعني 
 (3)."والسوء

 هذا يدل على أن ندرك مشاعر الناس وإحساساهتم حىت نتمكن من تغيري كالمنا.و 
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 هار المؤهالت والمستويات العلميةإظ المطلب الثالث:

 :قال موالنا املودودي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآليات املذكورة

س وقد رأيناه قبل "هذا أّول وهلٍة حيث يبدئ يوسف عليه الصالة والسالم أرومته األصلية أمام النا
به  ءذلك أنه يتحمل األحوال املختلفة بالصرب والشكر وملا مسكه أهل القافلة فجعلوه عبداً؛ وملا جي

إىل مصر وبيع على يد عزيز مصر؛ مث ملا أُرسل إىل السجن فلم يذكر يف أي موقع من تلك املواقع أنه 
سالم وكان أبوه وجدهه معروفني بني حفيد إبراهيم وإسحاق عليهما السالم وابن يعقوب عليهما ال

 الناس. 

وأهل القافلة سواء كانوا من أهل مدين أو من أهل إمساعيل فكالمها كان هلما قرابة بأسرة يوسف 
مل يكن أهل مصر جاهلني عن إبراهيم عليه السالم، بل يوسف عليه  ءعليه السالم؛ فأقل الشي

على منٍط يعلم من ذلك أن شهرة هؤالء الثالثة السالم حيث يذكر يعقوب وإسحاق عليهما السالم 
قد بلغت مصر لكن يوسف عليه السالم مل حياول إجناح نفسه من هذه املشاكل بذكر اسم أبيه 
وجده. فالغالب أن يوسف عليه السالم كان يعرف معرفًة تامًة أن ما ميّر عليه من املصايب واملشاكل 

ه شئيًا مهمًا فالبد من املرور على هذه األحوال املختلفة. إشارة إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل قد جيعل
لكنه قد كشف القناع عن احلقيقة مصلحة لدعوته وتبليغه حيث قال: أنه ال يقدم دينًا جديداً، بل 
قال: عالقيت بتلك احلركة الدعوية العاملية للتوحيد اليت يقودها إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 

 السالم.

جديٍد مل يتكلم به أحد قبله أو  ءضروريًا ألن الداعي إىل احلق ال يدعي أنه يأيت بشيوهذا إمنا كان 
مل يتصوره بل إنه يظهر يف أول وهلٍة أنه يدع إىل حقيقٍة أزلية أبدية اليت يدعو إليها أهل احلق 

  (1)".أمجعني

الناس إليهم بوا ثقة وقد علم من هذا أن الدعاة الذين يقومون بالدعوة وإصالح اخللق البد أن يستجل
الهتم كما ذكر اكماالهتم العلمية والعملية سواء اضطروا إىل إظهار شيء من كمبأخالقهم احلسنة و 
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يوسف عليه السالم يف هذا املوقع معجزته وأظهر أنه فرد من أفراد النبوة. اظهار الكمال إن كان بنية 
س اليت هنى عنها القرآن الكرمي؛ قال إصالح اخللق دون تكرب واستكبار فال يدخل يف تزكية النفو 

 تعاىل:

 .(1)﴾ىقَ اتَّ  نِ مَ بِ  مُ لَ أعْ  وَ هُ  مْ كُ سَ فُ ا أنْ وْ كُّ زَ تُ  الَ فَ ...﴿
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 الحكمة في الدعوة المطلب الرابع:

 يقول اهلل سبحانه وتعاىل عن احلكمة يف الدعوة:

 (1)﴾اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة ﴿

 يف تفسريه: رمحه اهلل السيد قطبالشيخ كتب 

مث يتوغل يف قلبيهما أكثر وأكثر، ويفصح عن عقيدته  ،وخطوة خطوة يف حذر ولني ،مدخل لطيف"
 (2)".ودعوته إفصاحا كامال

حكمة التبليغ فذلك الرجل يبني رؤياه وسئل  مث أخرج يوسف عليه السالم موقعًا لتبليغه فلنا درس  يف
عن تعبريه بإظهار إخالصه فيقول يف جوابه يوسف عليه السالم: أنا أعرب رؤياك وأخربك بتأويل 

وهكذا يرج موقعاً  ا العلم الذي أخربك بتعبري رؤياك،األحالم لكن امسع أواًل من أين يؤخذ هذ
 لكالمه من كالمه ويبدأ بتقدمي دينه أمامه.

ويستفاد من هذا أن الشخص الذي يف قلبه محاسة التبليغ إىل احلق وهو يعرف احلكمة أيضاً يستطيع 
 (3)أن جيلب جانب احلوار إىل دعوته على أحسن وجه كما أشار املودودي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه.

 إىل حكمة الدعوة فقال:  رمحه اهلل اإلمام الرازي قال

لدين أوىل من االشتغال مبهمات الدنيا وألنه يذكر الدعوة إىل اهلل أواًل مثّ بإصالح مهمات ا "إن القيام
 (4)"يذكر التعبري وهذا يدل على حكمة الدعوة.
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 كتب العلماء يف "التفسري املوضوعي": 

ا َنَراَك ِمَن ...﴿ إنه ملا رأى فيهما قابلية للدعوة، حيث ظنا فيه الظن احلسن وقاال له:" إنَّ

وأتياه ألن يعرب هلما رؤيامها، فرآمها متشوقني لتعبريها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها،  (1)﴾الُمْحِسِنْينَ 
وهذا يدل على  ن أجنح ملقصود وأقرب حلصول مطلوبهفدعامها إىل اهلل تعاىل قبل أن يعرب رؤيامها ليكو 

 (2)"حكمة الدعوة.
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 عقولهم قدر على الناس كّلم المطلب الخامس:

أهنما عبدان مللك مصر وهو رهّبما ويذكر يوسف عليه السالم مثاالً  يعرف وسف عليه السالميكان 
 لذلك: 

ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ ﴿ قُوَن َخْيرع أَِم ّللاَّ  (1)﴾أَأَْرَبابع ُمَتَفرِّ

املثل  وأنه يعرفهما جيدًا بعلمه لذلك قال: أأرباب متفرقون خري أم الرّب الواحد لكل شيء؟ وهذا
 هما.وقع يف قلوب العبدين لعلمأ

 يف تفسريه: رمحه اهلل كما قال الشيخ الشعراوي

 (2)"اعمل لوجه واحد يكفيك كل األوجه"

 يناسب ه أسلوباً كالمتار لنه يفإوهذه نقطة تدل على آداب الكالم: أن اإلنسان إذا كلم قومًا 
ال بغريب الكالم الذي ال وال ياطبهم بالصعب الذي ال يدركون معناه، و  ،عقوهلم ويفهمونه

 كما روى البخاري تعليقا: - ولذلك قال عليّ  ،يفهمونه

 (3)ب الل ه ورسوله؟"ون أن يكذّ اس مبا يْعرفون أحتبّ ثوا النّ "حدّ 

 قال ابن مسعود أيضاً:
 

 (4)""ما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة
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 ترجيحات الدعوةالمطلب السادس: 

 :سري املوضوعي" يف تفسري هذه اآليات املذكورةال العلماء يف "التفق

"االبتداء باألهم فاألهم، وأنه إذا سئل املفيت، وكان السايل حاجته يف غري سؤاله أشد أنه ينبغي له أنه 
يعلمه ما حيتاج إليه قبل أن جييب سؤاله، فإن هذا عالمة على نصح املعلم وفطنته، وحسن إرشاده 

، فإن يوسف، ملا سأله الفتيان عن الرؤيا، قدم هلما قبل تعبريها دعوهتما إىل اهلل وحده ال وتعليمه
 (1)شريك له."

 يف "تفهيم القرآن": رمحه اهلل وقال موالنا املودودي

الناس وترجيحاته )األهم فاألهم(. ومل يعرض  كيفية تقدمي الدعوة الصحيحة إىل  "ويعلم من هذا
ول والضوابط التفصيلية بل بدأ بتلك النقطة اليت يبدأ منها التمييز بني أهل يوسف عليه السالم األص

 (2)احلق وأهل الباطل يعين الفرق بني التوحيد والشرك."

يستحسن للعامل إذا استفتاه أحد اجلهال والفساق أن يقدم اهلداية واإلرشاد واملوعظة النتيجة: 
كما كتب   بعد ذلك اهفتيبجب عليه مما استفىت فيه مث ، ويدعوه إىل ما هو أوىل به وأو والنصيحة أوالً 

 (3)الدكتور الشيخ وهبة الزحيلي رمحه اهلل.
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 ال إكراه في الدين المطلب السابع:

مث مل يأمرمها يوسف عليه السالم برتك دينهما والدخول يف دينه بل يقول هلما طريقة عجيبة: انظرا إىل 
ل والكمال حيث جعلنا عبدًا له ال لغريه ولكن الناس ال أن اهلل سبحانه وتعاىل الذي له الفض

 يشكرونه وجيعلون له أنداداً يصنعوهنا بأيدهم ويعبدوهنا.

 يف هذه النقطة:رمحه اهلل السيد قطب الشيخ وكتب 

ُ ﴿ وهو ال يدعومها إليها دعوة مباشرة، إمنا يعرضها قضية موضوعية:" قُوَن َخْيرع أَِم ّللاَّ  اْلَواِحُد أَأَْرَبابع ُمَتَفرِّ

إن الفطرة تعرف هلا إهلا  ،وهو سؤال يهجم على الفطرة يف أعماقها ويهزها هزا شديدا (1)﴾اْلَقهَّارُ 
واحدا ففيم إذن تعدد األرباب؟ إن الذي يستحق أن يكون ربا يعبد ويطاع أمره ويتبع شرعه هو اهلل 

 (2)"الواحد القهار
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 في رد الشرك والمنطقية العقلية الطريقة المطلب الثامن:

على بطالن تعدد اآلهلة وهي  عقلية ومنطقية مخس حجج رمحه اهلل يف تفسريه الرازياإلمام أورد 
 :يسري بإجياز وتصرف يأيتس

 أن كثرة اآلهلة توجب اخللل والفساد يف هذا العامل، وهو املراد بقوله تعاىل: " . أ

ُ لَفَ ﴿    (1)﴾...َسَدتالَْو كاَن ِفيِهما آلَِهةع إاِلَّ ّللاَّ

فكثرة اآلهلة توجب الفساد واخللل والتنازع والصراع، أما توحيد اإلله فيقتضي حصول النظام وحسن 
 الرتتيب.

 أن هذه األصنام وحنوها من البشر والكواكب معمولة ال عاملة ومقهورة ال قاهرة.  . ب
ذي خلقنا ورزقنا أن كونه تعاىل واحدا يوجب عبادته ألنه لو كان له ثان، مل نعلم من ال  . ت

نعبد هذا أم ذاك. وهذا دليل على فساد القول  ور واآلفات عنا، فيقع الشك يف أنودفع الشر 
بعبادة األوثان ألهنا على فرض كوهنا نافعة ضارة ال نعلم حصول النفع ودفع الضرر من هذا 

 أم ذاك.الصنم، أو من ذاك، أو بالتعاون واالشرتاك، فال يعرف املستحق للعبادة، هو هذا 
لو فرض أن هذه األصنام تنفع وتضر، على ما يزعم أصحاب الطالسم، فإن ذلك يف وقت   . ث

خمصوص وواقعة خمصوصة، واإلله تعاىل قادر على مجيع املقدورات يف كل األوقات، فكان 
 االشتغال بعبادته أوىل.

قهارا لكل ما إن اتصاف اإلله بصفة اْلق ه اُر يقتضي أال يقهره أحد سواه، وأن يكون هو   . ج
سواه، وهذا يقتضي أن يكون اإلله واجب الوجود لذاته إذ لو كان ممكنا لكان مقهورا ال 
قاهرا، وجيب أن يكون واحدا ال متعددا، إذ لو تعدد ملا كان قاهرا لكل ما سواه، فاإلله ال 

اكب يكون قهارا إال إذا كان واجبا لذاته وكان واحدا، وهذا ال ينطبق على األفالك والكو 
 (2)"والنور والظلمة والطبيعة وحنوها من اآلهلة املزعومة.
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 كيفية االنتقاد على الدين الباطلالمطلب التاسع:  

 قال اهلل تعاىل على لسان يوسف:

ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر )﴿ قُوَن َخْيرع أَِم ّللاَّ ْجِن أَأَْرَبابع ُمَتَفرِّ ُدوِنِه إاِلَّ أَْسَماًء  ( َما َتْعُبُدوَن ِمنْ 39َيا َصاِحَبيِ السِّ

ِ أََمَر أاَلَّ تَ  ُ بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ ّلِِلَّ ْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما أَْنَزَل ّللاَّ يُن َسمَّ اهُ َذلَِك الدِّ  قيمْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ

اِس اَل َيْعلَُموَن )  (1)﴾(40َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ

نتقاد على الدين الباطل، ينتقد يوسف عليه السالم على دين خماطبيه االيات تدل على كيفية هذه اآل
بعضها معطياً  كتفي بقوله أن اآلهلة اليت تعتقدونلكن يف غاية املعقول عارية عن األذية وشوايبها بل ي

حة واملرض هي وبعضها منعمًا وبعضها متصرفًا على األرض وجعلتم بعضها رّب الدولة أو خمتار الص
أمساء ليس هلا حقيقة أو عارية عن احلقايق وهذا إمنا حصل لكم من ثقافتكم البيئية وليس له عالقة 

 بالدين.  

فاملالك األصلي هو اهلل تعاىل  واملالكية والربوبية موجوداً؛ وليس وراء تلك األمساء حقيقة اإلعطاء
ب. وهو مل ينزل على ألوهية أحد منهم وال الذي تعتقدونه أنتم أيضًا خالق الكون وتسلمونه الر 

    هو.ربوبيته دليالً بل هو قد خّص احلقوق واالختيارات مجيعاً لنفسه وأمر أال يعبد إال 

 هنى اهلل سبحانه وتعاىل يف مقام آخر من القرآن الكرمي عن سّب آهلة الكفار:

ِ َفَيسُ ﴿ َ َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلمٍ َواَل َتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن ّللاَّ  (2)﴾...بُّوا ّللاَّ
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 كن داعياً أينما كنت المطلب العاشر:

ومن أهم أصول الدعوة والتبليغ أن يقدم الداعي أو املصلح فريضة الدعوة والتبليغ على مجيع مهامه؛ 
لصالة فإذا جاء أحد عنده لعمٍل ما فال ينسى وظيفته األصلية كما جاء األسري إىل يوسف عليه ا

 ية بالدعوة والتبليغ. اوالسالم لتعبري الرؤيا فيوسف عليه الصالة والسالم قبل أن جييبه أرشده إىل اهلد

 :"معارف القرآن" يف تفسريه رمحه اهلل شفيعقال املفيت 

"فال تعتقد أن الدعوة والتبليغ إمنا تكون على املنصة أو على املنرب أو يف االجتماعات؛ وإمنا تكون 
ثراً بطريقة املذاكرة واحملاورة. ويعلم من ذلك أن يوسف عليه السالم كيف قضى حياته السجنية أكثر أ

 خالل مثاين أو عشر سنني. 

وجيب علينا أن نقوم مبهام الدعوة والتبليغ حيثما جند موقعًا مناسبًا وفرصًة طيبًة وجماالت موسعة 
 (1)للدعوة."

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 71، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن،حممد شفيع، انظر   (1)
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 ين دون إهانة وتذليلاحترام الحاضر المطلب الحادي عشر: 

 قال اهلل تعاىل على لسان يوسف عليه السالم:

ِ َوُهْم ِباآْلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ ...﴿  (1)﴾إِنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم اَل ُيْؤِمُنوَن بِاّلِلَّ

  وعدم إحراجهم كما كتب السيد قطب رمحه اهلل: هذه اآلية تدل على احرتام احلاضرين

جههما بشخصيتهما، إمنا يواجه القوم عامة كي ال انا على دين القوم ولكنه ال يو هذان الفتيان كا"
 (2)"حيرجهما وال ينفرهم احرتاما هلم، وهي كياسة وحكمة ولطافة حسن وحسن مدخل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 37يوسف، اآلية  سورة  (1)
 1988، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن،سيد قطب، انظر   (2)



307 

 

 التعبير عن الصدق والحبّ المطلب الثاني عشر: 

مرتني يف هذا احلوار وكلمة  (1)﴾ْجنِ َيا َصاِحَبيِ السِّ ﴿استعمل يوسف عليه الصالة والسالم مجلة 
)صاحب( معناها الالزم، وهي تدل على اجلمع بني املسجونني ويوسف يف السجن، وحنن نقول 
)فالن صاحب الدراسة( أو )صاحب السفر(، الشيء الذي يربط بني اثنني أو أكثر، إما أن تنسبه 

الصحبة كما بني الشيخ  للمكان، أو تنسبه إىل الظرف الذي مجع بني تلك اجملموعة من
 (2)الشعراوي.

 قال صاحب "يف ظالل القرآن":ملاذا يقول )ياصاحيب السجن(؟ ملاذا مل يقل )ياأيها اجملرمان(؟ 

يتخذ منهما صاحبني، ويتحبب إليهما هذه الصفة قال هلما يوسف عليه السالم )صاحب( ألنه "
 (3) ".قيدةاملؤنسة، ليدخل من هذا املدخل إىل صلب الدعوة وجسم الع

 قال األستاذ إصالحي رمحه اهلل يف تفسريه "تدبر القرآن":وأما )السجن(: 

قد حيدث االشرتاك يف املصيبة يف قلوب أهلها حمبًة وإخالصًا ومواساًة ونصحاً يف غاية القوة والطاقة  "
تا إليه كما فعل يوسف عليه السالم مع زميليه املسجونني حيث حاول على إحياء تلك احلماسة ليلتف

 (4)"ويسمعا منه ذلك الكالم الذي يف نفعهما مئة يف املئة.

 

 

 

                                                 
 41واآلية  39سورة يوسف، اآلية   (1)
  6952، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي، الشعراوي، انظر  (2)
  1989، ص 4ج  ،17ط في ظالل القرآن، سيد قطب،انظر    (3)
 219، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن، إصالحي، انظر  (4)
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 التواضع في الدعوة المطلب الثالث عشر:

ا َعلََّمنِي َربِّي...﴿  (1)﴾...َذلُِكَما ِممَّ

ا َعلََّمنِي َربِّي...﴿ :ملا مسع يوسف عليه السالم كالمهما مل يقل أنا أعلم تكرباً بل قال  (2)﴾...َذلُِكَما ِممَّ
 (3)وهذه اجلملة تدل على تواضع يوسف عليه السالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 37سورة يوسف، اآلية   (1)
 37سورة يوسف، اآلية   (2)
  218، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن،إصالحي، انظر   (3)
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 اإلخالص في الدعوةالمطلب الرابع عشر: 

 قال اهلل تعاىل:
يُق أَْفِتَنا فِي َسْبِع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأُْكلُُهنَّ َسْبعع ِعَجافع َوَسْبِع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر ﴿ دِّ َها الصِّ اٍت َوأَُخَر َياِبسَ ُيوُسُف أَيُّ

اِس لََعلَُّهْم َيْعلَُموَن ) ( َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن َدأًَبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروهُ ِفي ُسْنُبلِِه إاِلَّ 46لََعلِّي أَْرِجُع إِلَى النَّ

ا َتأُْكلُوَن ) ا ُتْحِصُنوَن )( ُثمَّ َيأْتِي ِمْن َبْعِد َذلَِك َسْبعع ِشَدادع َيأُْكْلَن َما َقدَّ 47َقلِياًل ِممَّ ( ُثمَّ 48ْمُتْم لَُهنَّ إاِلَّ َقلِياًل ِممَّ

اُس َوفِيِه َيْعِصُروَن ) (1)﴾(49َيأْتِي ِمْن َبْعِد َذلَِك َعامع ِفيِه ُيَغاُث النَّ
 

 خالص يف الدعوة:اإليقول اهلل سبحانه وتعاىل يف نفس السورة عن 

 (2)﴾لِّْلَعالَِمينَ  ِذْكرع  إاِلَّ  وَ هُ  إِنْ  ۚ َوَما َتْسأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر ﴿

هذه اآليات تدل على إخالص الداعي وتدل أيضًا على أن املعلم ينبغي له اإلخالص التام يف  
تعليمه وأن ال جيعل تعليمه وسيلة ملعاوضة يف مال أو جاه أو نفع، وأن ال ميتنع من التعليم والنصح، 

ن يوسف عليه السالم قد أوصى أحد الفتيني أن يذكره عند إذا مل يفعل املتعلم ما كلف به املعلم، فإ
ربه فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إىل سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفىت، وجاءه سايالً مستفتياً 
عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف، وال وخبه، لرتكه ذكره بل أجابه عن سؤاله جوابًا تاما من كل 

  (3)وجه.

 على تعليم العلم الشرعي؟هل يجوز أخذ أجرة 

األصل يف العبادات أن ال يأخذ املسلم أجراً يف مقابل القيام هبا؛ ومن أراد بطاعته الدنيا: فليس أواًل: 
 .له أجر عند اهلل

ثانياً: إذا كانت العبادة متعدية النفع، حبيث ينتفع هبا غري القايم هبا، كتعليم القرآن واحلديث والرقية 
وقد جاء يف احلديث ما يؤيد قول مجهور  ،األجرة عليها عند مجهور العلماء فإنه جيوز له أخذ

                                                 
 49-46سورة يوسف، اآلية   (1)
 104سورة يوسف اآلية   (2)
  535، ص 3ج ، 1ط تفسير الموضوعي،انظر   (3)
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 الفقهاء:

مروا بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس: أن نفرا من أصحاب النبي "
رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجال لديغا أو سليما، فانطلق رجل 

ة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: منهم، فقرأ بفاتح
أخذت على كتاب اهلل أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول اهلل، أخذ على كتاب اهلل 

 رواه البخاري (1)"إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهلل :ملسو هيلع هللا ىلصأجرا، فقال رسول اهلل 

باب جواز أخذ األجرة على الرقية "  تعاىل عليه يف شرحه ملسلم بقوله:وبّوب اإلمام النووي رمحه اهلل
ي احلديث املذكور يف هذا الباب وقال هذا تصريح جبواز أخذ األجرة " وقدم النوو بالقرآن واألذكار

وهذا مذهب  ،وكذا األجرة على تعليم القرآن ،ال كراهة فيها جايزبالفاحتة، والذِّكر وأهنا  على الرقية
وم ن بعدهم. ،ومالك، وأمحد، وإسحاق، وأيب ثور، وآخرين من السلف ،فعيالشا

(2) 

  (3)أن تأخذ أجراً على تعليم القرآن واحلديث. على كبار العلماء يف السعودية باجلواز  هئية وأيضاً قال

 يف اختالف العلماء يف تفسري اآلية يف هذا الباب: رمحه اهلل وقال اإلمام القرطيب

 (4)﴾...وا ِبآَياِتي َثَمناً َقلِيالً َوال َتْشَترُ ﴿
هذه اآلية، وما كان يف معناها، فمنع ذلك يف  وقد اختلف العلماء يف أخذ األجرة على تعليم القرآن"

ال جيوز أخذ األجرة على تعليم القرآن؛  ، وقالوا:(املتقدمني األحنافيعين )الزهري، وأصحاب الرأي 
تاج فيها إىل نية التقرب واإلخالص، فال يؤخذ عليها أجرة،  ألن تعليمه واجب من الواجبات اليت حي

 . ﴾...َوال َتْشَتُروا ِبآَياتِي َثَمناً َقلِيالً ﴿كالصالة، والصيام، وقد قال تعاىل: 

                                                 
 5737، رقم 131، ص 7طيع من الغنم، ج ، كتاب الطب، باب الشرط يف الرقية بقصحيحهأخرجه البخاري يف   (1)
 188، ص 14ج  ،2ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي،  (2)
  96، ص 15ج  د.ط، ،فتاوى اللجنة الدائمةانظر   (3)
 41سورة البقرة، اآلية   (4)
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وأبو ثور، وأكثر العلماء؛ لقوله عليه  وأجاز أخذ األجرة على تعليم القرآن مالك، والشافعي، وأمحد،
أخرجه  (1)"إ ّن أحّق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اهلل"حديث ابن عباس:  يف الرقية كما يفالسالم 

 (2)".البخاري، وهو نص يرفع اخلالف، فينبغي أن يعو ل عليه

 النتيجة:
 الصحيح هلذه اآلية: فهذا جايز لتعليم القرآن والسنة وأما املعىن

  ﴾...َوال َتْشَتُروا ِبآَياِتي َثَمناً َقلِيالً ﴿

ني على تعليمه أجرًا ويأىب عنه حىت يأخذ عليه أجراً، إذا مل يتعني فيجوز له أخذ فاآلية فيمن يع
 (3).األجرة كما كتب اإلمام القرطيب رمحه اهلل تعاىل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 5737، رقم 131، ص 7، كتاب الطب، باب الشرط يف الرقية بقطيع من الغنم، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (1)
  335، ص 1ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (2)
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 النشاطات االجتماعية العامة في الدعوةالمطلب الخامس عشر: 

شاطات االجتماعية فحسب؛ هذه السورة مل تعلم يوسف عليه الصالة والسالم األعمال الرفاهية والن
بل علمته طريقة الدعوة والتبليغ حينما تيسر له الفرصة واملوقع املناسب كما قال موالنا املودودي يف 

  (1)تفسريه.

وإمنا قام هبما يوسف عليه السالم على طريقة االعتدال دون اإلفراط والتفريط كما نشاهد يف هذه 
 مات الدعوة.األيام من بعض الشباب الذين يقومون مبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 402، ص 2ج  د.ط، تفهيم القرآن، املودودي، انظر  (1)
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 المطلب السادس عشر: األفعال أبلغ من األقوال

وهذه أول وهلة يُرى يوسف عليه السالم قايمًا بالدعوة إىل دين احلق يف هذه اآليات؛ ألن القرآن 
الكرمي قد قّدم قبل هذا أبوابًا كان فيها ذكر قصص حياته وكان فيها تشجيع إىل أخالقه الفاضلة 

ملتعددة يف املراحل املختلفة؛ ومل يكن هناك للدعوة والتبليغ أثر وعالمة فيعلم من هذا أن وخصوصياته ا
تلك املراحل كانت لالستعداد والرتبية فقط؛ فعرف من هذا أن أخالق الداعي أكثر أثرًا يف الدعوة 

 :ملسو هيلع هللا ىلصوالتبليغ من أقواله، فقال اهلل سبحانه وتعاىل عن النيب 

 (1)﴾َتْعقِلُونَ  أََفاَل  ۚ  َقْبلِهِ مِّن  ُعُمًرالَبِْثُت ِفيُكْم  َفَقدْ ﴿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 16سورة يونس، اآلية   (1)
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 على اهلل توكلالناقض تفاالستعانة بالناس عند الظلم ال المبحث الثاني: 

 :على لسان يوسف عليه السالم قال اهلل تعاىل
ُه َناٍج ِمْنُهَما اْذُكْرِني ِعْنَد َربَِّك َفأَْنَساهُ ا﴿ ْجِن ِبْضَع َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَّ ْيَطاُن ِذْكَر َربِِّه َفلَبَِث ِفي السِّ لشَّ

 (1)﴾ِسِنينَ 

 اختلف العلماء يف ضمري }فأنساه{ و}ربه{ على قولني:

 إن الهاء تعود على الناجيالقول األول: 

  :يف تفسريه رمحه اهلل كتب اإلمام القرطيب

ي أن يذكر يوسف لربه، أي هو الناسي، أي أنسى الشيطان الساقو إن اهلاء تعود على الناجي "
 وذلك معروف يف اللغة يقال للسيد )الرب(؛ قال األعشى:  لسيده

دَ    رَبِّي َكر يم  اَل ي َكدِّر  ن ع َمًة   (2)ف ي المهارق أَن َشَدا َوإ َذا تـ ن وش 

 الرؤيا للملك، وأخربه أين مظلوم حمبوس بال تعبريمن  اأنا عليه األحوال اليتأي اذكر ما رأيته، و 
 (3)"ذنب.

 في هذا الرأي: الشكإزالة 

 إشكاالن يف هذا الرأي:

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ،يف صحيح مسلم وغريه عن أيب هريرة قال (1

" ال يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضي ربك وال يقل أحدكم ربي وليقل سيدي موالي وال 

                                                 
 42سورة يوسف، اآلية   (1)
 ، ط: مكتبة اآلداب باجلماميز، مصر151ص  د.ط، ،34قصيدة  بير،ديوان األعشى الكميمون بن قيس،   (2)
 194، ص 9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  انظر القرطيب،  (3)
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 (1)يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غالمي"

عمل اهلل سبحانه وتعاىل الرّب للسيد؟ وجواب هذا كما نقل القرطيب قول مث كيف ميكن أن يست
، ال ؛ من باب األولويةمن باب اإلرشاد هذه اجلملةو  "ال يقل أحدكم"العلماء يف معىن هذه اجلملة: 

أي  (2)"أن تلد األمة ربها"قال:  عليه السالم النيب أن إطالق ذلك االسم حمرم، وألنه قد جاء عن
يدها، وهذا موافق للقرآن يف إطالق ذلك اللفظ، فكان حمل النهي يف هذا الباب أال نتخذ مالكها وس

 . هذه األمساء عادة فنرتك األوىل واألحسن

  ب اإلمام الرازي رمحه اهلل تعاىل:اإلشكال الثاين يف الفاظ اآلية كما كت

 (3)ي لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه"لو كان الضمري يعود إىل الناج"

 يف إزالة إشكاله:  رمحه اهلل القرطيب اإلمام كتب

 (4)."وفيه حذف، أي أنساه الشيطان ذكره لربه"

 القول الثاني: إن الهاء تعود إلى يوسف عليه الصالة والسالم

 كتب اإلمام الرازي رمحه اهلل:

هذا القايل  وما ذكره )يعين إن اهلاء تعود إىل يوسف عليه السالم( واعلم أن احلق هو القول األول"
الثاين متسك بظاهر الشريعة وما قرره القايل األول متسك بأسرار احلقيقة ومكارم الشريعة، ومن كان له 
ذوق يف مقام العبودية وشرب من مشرب التوحيد عرف أن األمر كما ذكرناه، وأيضا ففي لفظ اآلية 

                                                 
، 4، كتاب األلفاظ من األدب وغريها، باب حكم إطالق لفظة العبد، واألمة، واملوىل، والسيد، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (1)

 2249، رقم 1765ص 
عن اإلميان، واإلسالم، واإلحسان، وعلم الساعة، ج  ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل صحيحهلبخاري يف أخرجه ا  (2)

  50، رقم 19، ص 1
  461، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  انظر الرازي،  (3)
 196ص  9ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن، ، انظر القرطيب  (4)
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 (1)"اه الشيطان ذكره لربه.ما يدل على أن هذا القول ضعيف، ألنه لو كان املراد ذلك لقال فأنس

 الشيطان أنسى يوسف أن يذكر اهلل، تب بعض العلماء أنه راجع إىل يوسف عليه السالم واملعىن أنك
 :ث يف كتب التفسري تدل على هذا ومنهاورد بعض األحادي

قال عبد العزيز بن عمري الكندي: دخل جربيل على يوسف النيب عليه السالم يف السجن فعرفه  -
ابن  قال: يا أخا املنذرين! مايل أراك بني اخلاطئني؟! فقال جربيل عليه السالم: يا طاهريوسف، ف

السالم رب العاملني ويقول: أما استحيت إذ استغثت باآلدميني؟! وعزيت!  الطاهرين! يقريك
قال: نعم! قال: ال أبايل  أللبثنك يف السجن بضع سنني، فقال: يا جربيل! أهو عين راض؟

أن جربيل عليه السالم جاءه فعاتبه عن اهلل تعاىل يف ذلك وطول سجنه، أيضًا ي ورو ؛ الساعة
وقال له: يا يوسف! من خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: اهلل تعاىل، قال: فمن 
أخرجك من اجلب؟ قال: اهلل تعاىل قال: فمن عصمك من الفاحشة؟ قال: اهلل تعاىل، قال: فمن 

: اهلل تعاىل، قال: فكيف وثقت مبخلوق وتركت ربك فلم تسأله؟! صرف عنك كيد النساء؟ قال
قال: يا رب كلمة زلت مين! أسألك يا إله إبراهيم وإسحاق والشيخ يعقوب عليهم السالم أن 

 (2)ترمحين، فقال له جربيل: فإن عقوبتك أن تلبث يف السجن بضع سنني.

كما قال الشيخ أبو شهبة يف    راييلياتمن اإلس هكذا الروايات موجود يف كتب التفسري ولكن كلها
 كتابه "اإلسراييليات واملوضوعات يف كتب التفسري":

 (3)".وأغلب الظن عندي: أن هذا من اإلسراييليات"

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  -

 (4)"رحم اهلل يوسف لوال الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث"
                                                 

 461، ص 6ج  ،4املرجع السابق، طمفاتيح الغيب، انظر   (1)
، ص 9ج ، 2طالجامع اإلحكام القرآن، القرطيب، و ، 542-540، ص 4ج  د.ط، ،الدر المنثورالسيوطي، انظر   (2)

167 
  220ص  ،4ط د.ط، اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير،، حممد سويلم أبو ُشهبة  (3)
 .6206، رقم 86، ص 14، ج ، كتاب التاريخ، باب بدء اخلالقصحيحهأخرجه ابن حبان يف  (4)
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 : والنهاية" البداية" كتابه  يف رمحه اهلل قال احلافظ ابن كثري

فإنه حديث منكر من هذا الوجه وحممد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد هبا وفيها نكارة وهذه "
 (1)"اللفظة من أنكرها وأشدها.

 :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل -

 (2)ما لبث في السجن ما لبث" -"لوال كلمة يوسف يعني قوله:" اذكرني عند ربك"

 ابن كثري يف تفسريه:  هذا احلديث ضعيف، قال

أضعف منه بن وكيع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد هو اخلوزي وهذا احلديث ضعيف جدا؛ ألن سفيان "
أيضا. وقد روي عن احلسن وقتادة مرسال عن كل منهما، وهذه املرسالت هاهنا ال تقبل لو قبل 

 (3)"املرسل من حيث هو يف غري هذا املوطن، واهلل أعلم.

 قول الراجح:ال

 ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: رأينا، اهلاء تعود إىل الناجي كما قال مجهور العلماءيف

فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه؟ وإمنا أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه أي "
 (4)"الذكر املضاف إىل ربه واملنسوب إليه وهو أن يذكر عنده يوسف.

اقب يوسف هلذا يف اس يف دفع الظلم جايزة يف الشريعة وال ميكن أن يعاالستعانة بالن فالنتيجة: 
اهلل؛ ألنه إذا مل ينس الناجي ذكر يوسف للملك فإنه لن  السجن بضع سنني؛ وهذا هو إرادة

رأى الرؤيا يف املنام. حيدث له أي تغيري؛ ألن امللك مل يعلم قدر يوسف عليه السالم ومنزلته حىت 
                                                 

 .239، ص 1ج  ،1ط البداية والنهاية، بن كثري،ا  (1)
 ،تفسير القرآن العظيميف  ، ضعيف عند ابن كثري173، ص 13ج  ،1ط، جامع البيان في تأويل القرآن أخرجه الطربي،  (2)
(4/391) 
 391، ص 4ج  ،2ط ،العظيمتفسير القرآن ، و339، ص 8ج  د.ط، جامع المسانيد والسنن، ابن كثري،  (3)
 113، ص 15ج  د.ط، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، انظر  (4)
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لساقي ذكر يوسف عليه السالم لربه وهو يف السجن يعترب من باب الشيطان ا لذلك أنسى
 األفضلية واألجودية.

كان من باب التذكر ليوسف عليه السالم أن الرّب الذي أخرجه من املصايب   أيضاً  وهذافنقول: 
واملشاكل املتنوعة واملتعددة هو الذي يرجه من السجن يف موقع مناسٍب له عليه السالم. وهذا 

املرة الثانية  الناجي دل عليه القراين والشواهد وسياق النصوص وسباقها؛ ولذلك ملا يأيتالذي ت
فإنه ال يسال عنه أن يذكره عند ربه ومل يقل له ال تنسى كما نسيت من قبل ويربه بتأويل الرؤيا 

 مباشرة.

 : على اهلل توكلالناقض تال  فاالستعانة بالناس عند الظلم

شاكل والشدة، ال بأس أن ُيستعان مبن له قدرة على ختليصه، أو اإلخبار عند حلول املصايب وامل
حباله، وأن هذا ال يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من األمور العادية اليت جرى العرف باستعانة 

 للذي ظن أنه ناج من الفتني:عليه السالم: الناس بعضهم ببعض، وهلذا قال يوسف 

 (1)﴾اْذُكرِني ِعْنَد َربَِّك...﴿

ن األسباب بغري توفيق اهلل ال تصنع شيئاً. يف عتقاد بأن اهلل هو رب األسباب، وأولكن جيب اال
نسيان الذي جنى من صاحيب يوسف أن يذكر ما أوصاه به يوسف عند امللك، شاء اهلل أن يعلمه  
كيف يقطع األسباب كلها ويستمسك بسببه وحده، فلم جيعل قضاء حاجته على يد عبد وال سبب 
يرتبط بعبد. وكان هذا من اصطفايه وإكرامه. ولكن هذا ال مينع املسلم من األخذ باألسباب مع 
االعتقاد اجلازم أن اهلل هو وحده امللك والقادر على كل شيء كما صرّح العلماء يف تفسري 

 (2)املوضوعي.

 قال األستاذ إصالحي رمحه اهلل:

                                                 
 42سورة يوسف، اآلية   (1)
 3ج  ،535ص  ،1، طتفسير الموضوعيانظر   (2)
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ن جالسًا بكسر رجليه ويديه باسم التوكل بل املقبول وليس املقبول عند اهلل تعاىل من عباده م ن كا"
عند اهلل سبحانه وتعاىل من عباده من نزل يف ميادين احليات واستفاد من الوسايل والتدابري الالزمتني؛ 
واستعمل األسباب والذرايع إال أنه حيرتم حدود اهلل وقيوده كاماًل يف كل خطوة وهذا هو االختبار 

 (1)"وهو الغاية من ختليق الكون. ق اهلل اخللقاألصلي الذي ألجله خل

 فقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية:

...إِن الُحْكُم إاله ﴿يناقض التوكل؛ بل قد قال يوسف:  ما (2)﴾اْذُكرِني ِعْنَد َربَِّك...﴿ليس يف قوله: "

مل يناقض  (4)﴾اٍب َواِحٍد َواْدُخلُْوا ِمْن أْبَواٍب ُمَتفَِّرَقة...اَل َتْدُخلُْوا ِمْن بَ ﴿كما أن قول أبيه:   (3)﴾ّللا...
لِ ﴿ توكله؛ بل قال: ْلُت َوَعلَْيِه َفْلَيَتَوكَّ ِ َعلَْيِه َتَوكَّ ِ ِمْن َشْيٍء إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ ّلِِلَّ  َوَما أُْغِني َعْنُكْم ِمَن ّللاَّ

لُونَ  له أنه من عباده املخلصني واملخلص ال يكون خملصا مع  " أيضا " فيوسف قد شهد اهللو ﴾اْلُمَتَوكِّ
توكله على غري اهلل؛ فإن ذلك شرك ويوسف مل يكن مشركا ال يف عبادته وال توكله بل قد توكل على 

كيف ال ف (5)﴾َوإاِلَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ َوأَُكْن ِمَن اْلَجاِهلِينَ ...﴿ربه يف فعل نفسه بقوله: 
اْجَعْلِني َعلَى ...﴿مثل قوله لربه:  (6)﴾...اْذُكرِني ِعْنَد َربَِّك...﴿يتوكل عليه يف أفعال عباده. وقوله: 

َِِن اْْلَْرِض إِنِّي َحِفيظع َعلِيمع  فلما سأل الوالية للمصلحة الدينية مل يكن هذا مناقضا للتوكل وال  (7)﴾َخَزا
مناقضا للتوكل  (8)﴾...اْذُكرِني ِعْنَد َربَِّك...﴿يكون قوله للفىت:  هو من سؤال اإلمارة املنهي عنه فكيف

 (9)"وليس فيه إال جمرد إخبار امللك به؛ ليعلم حاله ليتبني احلق ويوسف كان من أثبت الناس.

 
                                                 

 221، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن، إصالحي، انظر  (1)
 42، اآلية السورة السابقة  (2)
 40، اآلية السورة السابقة  (3)
 67، اآلية  ورة السابقةالس  (4)
 33، اآلية  السورة السابقة  (5)
 42، اآلية السورة السابقة  (6)
 55اآلية  السورة السابقة،  (7)
 42سورة يوسف، اآلية   (8)
 114-113، ص 15ج  د.ط، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، انظر  (9)
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 في ترويج الشخصية المطلب األول: تسويق الذات

 قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما:

    (1)﴾...اْذُكرِني ِعْنَد َربَِّك...﴿

واملراد من الذكر تلك احملادثة واحملاورة اليت جرت بني يوسف وصاحبيه يف زمن السجن وهي اليت 
حتدث يف ترسخت يف علم الناجي ومشاهدته السيما تعبري الرؤيا الذي كان من أهم الوقايع وكانت 

 حموطة امللك يومياً.

 قال األستاذ أمحد عز الدين:

يريد منه أن يذكر ما رآه صاحبه يف  (2)﴾...اْذُكرِني ِعْنَد َربَِّك...﴿" قال يوسف عليه السالم للساقي: 
 السجن، وما مسعه منه فيرتتب على هذا الذكر ما يلي: 

ا عليه السالم كي يلجأ امللك إليه يف ذلك، إحاطة امللك خباصّية تأويل الرؤى اليت اختّصه اهلل هب
فيكون يف ذلك آيًة ليوسف برهانا على نبوته، فإذا حدث ذلك؛ استجاب امللك ليوسف ليحقق يف 

أمسى  –قضيته ليظهر للمإل براء ت ه، ليعلم اجلميع أن ساحته عليه السالم وهي ساحة النبوة والرسالة 
ن موقع تـُْهم ة، وال ميكن ألحد أن ميس  جالهلا بسوء وال من أن يكون موضع ريبة، وأطهر من أن تكو 

ِتها قادح."  (3)أن يقدح يف نزاه 

 :إصالحي يف تفسريهفقال األستاذ 

 (4)".كان عارياً عن التكرب والتجربفُيعلم من ذلك أن ترويج الشخصية وتسويقها جايز إذا  "

                                                 
 42سورة يوسف، اآلية   (1)
 42سورة يوسف، اآلية   (2)
 302 د.ط، ص ،يوسف بن يعقوب أمحد عز الدين، انظر  (3)
 221-220، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن، إصالحي، انظر (4)
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 الثاني: إنساء الشيطان من الخير المطلب

 تعاىل عن الناجي:قال اهلل سبحانه و 

ْيَطاُن ِذْكَر َربِّهِ ...﴿  (1)﴾...َفأَْنَساهُ الشَّ

هذا النسيان منسوب إىل الشيطان ألن الشيطان يغفل الناس من األشياء الصاحلة كما ورد يف قصة 
 موسى عليه السالم أيضاً:

 
ْيَطاُن أَْن أَْذُكَرهُ...﴿     (2)﴾َوَما أَنَساِنيُه إاِلَّ الشَّ

  شيئاً: ناذا نسيماذا نعمل إ

َك إَِذا َنِسيتَ ﴿اآلية  تفسريه "أضواء البيان" وقد قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف  :(3)﴾...َواْذُكْر َربَّ

شيء فاذكر اهلل؛ ألن النسيان من الشيطان، كما قال تعاىل عن إذا وقع منك النسيان لِ : ن املعىنإ"
َفأَنَساُهْم  انُ طَ يْ َعلَْيِهُم الشَ  ذَ وَ حْ تَ سْ ا﴿ :، وكقوله(4)﴾...لشيطان أَْن أَْذُكَرهَُوَمآ أَْنَسانِيُه إاِلَّ ا...﴿: فىت موسى

ا ُينِسَينََّك الشيطان َفالَ َتْقُعْد َبْعَد الذكرى َمَع القَ ﴿:، وقال تعاىل(5)﴾...ِذْكَر ّللا وذكر اهلل (6)﴾نَ يْ مِ الِ الظَ  ومِ َوإِمَّ
َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرحمن ُنَقيِّْض لَُه َشْيَطاناً َفُهَو ﴿ :تعاىل  قوله عليهتعاىل طرد الشيطان ، كما يدل 

 (8)﴾اسنَّ الخَ  اسِ وَ سْ وَ ِمن َشرِّ الْ  اسِ النَّ  إلهِ  اسِ َملِِك النه  اسِ قُْل أَُعوُذ ِبَربِّ النه ﴿ :وقوله تعاىل (7)﴾لَُه َقِرينع 

                                                 
 42سورة يوسف، اآلية   (1)
 63سورة الكهف، اآلية   (2)
 23سورة الكهف، اآلية   (3)
 63سورة الكهف، اآلية   (4)
 19سورة اجملادلة، اآلية   (5)
 68سورة األنعام، اآلية   (6)
 36ورة الزخرف، اآلية س  (7)
 4-1سورة الناس، اآلية   (8)
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يتأخر صاغرًا عند ذكر اهلل، فإذا ذهب اخل ن اس الذي ينس و  ،أي الوسواس عند الغفلة عن ذكر اهلل
 (1)"الشيطان ذهب النسيان

 وقال اإلمام القرطيب يف تفسريه:

 (3)"إذا نسيت شيئا فاذكر اهلل يذكْرك إياه: أي (2)﴾...َواْذُكْر َربََّك إَِذا َنِسيتَ ﴿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 255-254، ص 3ج د.ط،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، انظر  (1)
 23سورة الكهف، اآلية   (2)
 386، ص 10ج  ،2طالجامع اإلحكام القرآن،  القرطيب،انظر   (3)
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 مخرجا هلل له من بالئهالمطلب الثالث: إذا ابتلى اهلل عبده فوجده صابراً، جعل ا

 يقول اهلل سبحانه وتعاىل:

َها َوَقاَل اْلَملُِك إِنِّي أََرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأُْكلُُهنَّ َسْبعع ِعَجافع َوَسْبَع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر َيا﴿ ِبَساٍت َيا أَيُّ

ْؤَيا َتْعُبُرونَ   (1)﴾اْلَمََلُ أَْفُتونِي فِي ُرْؤَياَي إِْن ُكْنُتْم لِلرُّ

ني والفعل املاضي يف رؤيا يوسف ألن ياستعمل اهلل تعاىل فعل املضارع }أر ى{ يف رؤيا امللك والفت
 . املضارع يدل على استمرار الفعل

 قال اإلمام زكريا السنيكي يف كتابه "فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن":

  (2)"إن املضارع يدّل على االستمرار"

 أكثر من مرة. يعين رأى امللك هذه الرؤيا

وكانت هذه الرؤيا عند امللك من األمهية مبكان كما أخرب هبا أهل البارملان وقال هلم: فعربوا رؤياي  إن  
كنتم للرؤيا تعربون؛ ويتبني من هذا أن تلك الرؤيا كان هلا أمهية بالغة عند امللك وكان امللك يعرف 

لك حريصاً مشتاقاً على تعبري تلك الرؤيا وإمنا ويشعر أن هؤالء ال يستطيعون تعبريها بسهولة. وكان امل
 هذا كان بتخطيط من اهلل سبحانه وتعاىل حيث خططه إلخراج يوسف عليه السالم من السجن. 

 قال العلماء رمحهم اهلل يف "تفسري املوضوعي":

عجيبة أكثر فلما أراد اهلل تعاىل أن يرج يوسف عليه السالم من السجن، أرى اهلل امللك هذه الرؤيا ال"
من مرة، جعل تأويلها على يد يوسف عليه السالم، فظهر من فضله له، ويبني من علمه ما يكون له 

                                                 
 43سورة يوسف، اآلية   (1)
 64، ص 1ج  ،1ط فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، اري زين الدين أبو حيىي السنيكي،بن زكريا األنصا   (2)
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رفعة يف الدارين، ومن تقدير اهلل أن امللك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها، الرتباط 
  (1)"مصاحلها به.

يوسف عليه السالم بالوحي مع علم الرؤيا يف  قال قتادة رمحه اهلل تعاىل أن اهلل سبحانه وتعاىل نصر
 : تعاىل قولههذا التعبري كما كتب الرازي يف 

 (2)﴾...اسُ لنَّ ا اثُ غَ يُ  هِ يْ فِ  امع عَ  كَ لِ ذَ  دِ عْ بَ  نْ ي مِ أتِ يَ  مَّ ثُ ﴿

القحط والقلة وهي  اخلصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سين السبعة املتقدمة سين :قال املفسرون"
ما حصل يف ذلك املنام شيء يدل عليه بل  و  السنة احلالية يف اآلية املذكورةلرؤيا، وأما معلومة من ا

السبعة اجملدبة سنة و فكأنه عليه السالم ذكر أنه حيصل بعد السبعة املخصبة  ؛الوحيب ذلك كان
 (3)".مباركة كثرية اخلري والنعم

عل اهلل له من باليه خمرجاً" كما قال "إذا ابتلى اهلل عبده فوجده صابراً، وج أنه: كل هذا يدل على
 تعاىل يف سورة الطالق:

َ َيْجَعْل لَُه َمْخَرجاً ...﴿  (4)﴾َوَمْن َيتَِّق ّللاَّ

 فالنتيجة: قال الدكتور أمحد نوفل يف حبثه:

السالم القضاء نقطة دقيقة يف هذه اآلية: ال ريب أن العزيز وذويه كانوا أرادوا بسجن يوسف عليه "
وجيه التهمة إليه، ولكن نتيجة السجن خرجت معكوسة، ويف املثل الساير على رأة بتعلى هتمة امل

  (5)"الباغي تدور الدواير وهكذا ختطيط اهلل سبحانه وتعاىل إلخراجه.

                                                 
  534، ص 3ج  ،1ط تفسير الموضوعي،انظر   (1)
 48سورة يوسف، اآلية   (2)
 465، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  الرازي،انظر   (3)
 2سورة الطالق، اآلية   (4)
 432ص  ،1ط راسة التحليلية،د - سورة يوسفانظر أمحد نوفل،   (5)
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 العلم أفضل من الجمالالمطلب الرابع: 

 ، فقال:قيم يف "روضة احملبني" يف عالقة بني العلم )اجلمال الباطن( واجلمال الظاهرقال ابن 

فاجلمال الباطن هو احملبوب لذاته وهو مجال العلم  :ظاهر وباطن ل ينقسم قسمني:"فاعلم أن اجلما
والعقل واجلود والعفة والشجاعة وهذا اجلمال الباطن هو حمل نظر اهلل من عبده وموضع حمبته كما يف 

 .(1)"بكم وأعمالكمإن اهلل ال ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلو احلديث الصحيح "

وهذا اجلمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن مل تكن ذات مجال فتكسوا صاحبها من اجلمال واملهابة 
واحلالوة حبسب ما اكتست روحه من تلك الصفات فإن املؤمن يعطى مهابة وحالوة حبسب إميانه 

جل الصاحل احملسن ذا فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه وهذا أمر مشهود بالعيان فإنك ترى الر 
األخالق اجلميلة من أحلى الناس صورة وإن كان أسود أو غري مجيل وال سيما إذا رزق حظا من 

 (2)"صالة الليل فإهنا تنور الوجه وحتسنه

 قال اهلل سبحانه وتعاىل:فالنتيجة، العلم هو سبب اجلمال الظاهر؛ فنرى يف هذه السورة كما 

ُتوِني ﴿ َْ ْعَن أَْيِدَيُهنَّ َوقاَل اْلَملُِك ا ْلُه َما باُل النِّْسَوِة الالَِّتي َقطَّ ََ ُسوُل قاَل اْرِجْع إِلى َربَِّك َفْس ا جاَءهُ الرَّ بِِه َفلَمَّ

﴾إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعلِيمع 
(3) 

أنه ملا رجع الساقي إىل امللك وعرض عليه التعبري الذي ذكره يوسف عليه السالم استحسنه امللك 
ايتوين به، وهذا يدل على فضيلة العلم يعين علم األحكام الشرعية وتعبري الرؤيا والتدبري والرتبية  فقال:

وأنه أفضل من الصورة الظاهرة، ولو بلغت يف احلسن مجال يوسف عليه السالم، فإن يوسف عليه 

                                                 
، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي ظلم املسلم وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (1)

 2564، رقم 1987، ص 4
 221ص  د.ط، روضة المحبين، ابن قيم، انظر  (2)
 50سورة يوسف، اآلية   (3)
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لتمكني السالم بسبب مجاله حصلت له تلك احملنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة وا
 (1)يف األرض، فإن كل خري يف الدنياء واآلخرة من آثار العلم وموجباته.

كما نرى يف   (2)"من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين" يف فضيلة العلم: ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب وهلذا السبب، 
 هذه السورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  466، ص 6ج  ،1ط تفسير الموضوعي، انظر  (1)
 71، رقم 24، ص 1، كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خري يفقه يف الدين، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (2)



328 

 

 األصدقاء المطلب الخامس: أنواع

 قال اهلل تعاىل: 

َها ا﴿ يُق أَْفِتَنا فِي َسْبِع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأُْكلُُهنَّ َسْبعع ِعَجافع َوَسْبِع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر َياِبَساتٍ ُيوُسُف أَيُّ دِّ  لصِّ

اِس لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ   (1)﴾لََعلِّي أَْرِجُع إِلَى النَّ

ه السالم؟ قبل أن ملاذا قال الناجي "الّصديق"، ومل يقل "يا صاحب السجن" كما قال يوسف علي
دفات األصدقاء يف القرآن، كتب الشيخ عبد الرمحن الكيالين يف انستفيد من هذا، البد أن نفهم مرت 

 يف يأيت وكلها استعمل اهلل سبحانه وتعاىل مرتادفات األصدقاء كثرياً يف القرآن (2)"مترادفات القرآن"
 وفقا للسياق وهي: مناسب موقع

i. :القرين 

  األصفهاين: كتب اإلمام الراغب

وفالن  .قـ ر ْنُت البعري بالبعري: مجعت بينهما، ويسّمى احلبل الذي يشّد به قـ ر ناً، وقـ ر نـُْتُه على الّتكثري"
 (3)"ِقْرُن فالن يف الوالدة، وق رِيُنُه وِقْرنُُه يف اجلالدة، ويف القّوة، ويف غريها من األحوال.

 (4)﴾َقاَِلع ِمْنُهْم إِنِّي َكاَن لِي َقِرينع  َقالَ ﴿واع األصدقاء: قال اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا النوع من أن

ii. :خليل 

 قال صاحب املعجم الوسيط:

                                                 
 46سورة يوسف اآلية   (1)
 .501-498ص  د.ط، مترادفات القرآن مع الفروق اللغوية، عبد الرمحن كيالين،  (2)
  667ص د.ط، ن،مادة: ق ر  المفردات، الراغب اإلصفهاين، انظر  (3)
 51سورة الصافات اآلية   (4)
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خلل والصداقة واحملبة ال يِت ختللت اْلقلب ف ص ار ت خالله أ ي يف ب اِطنه و الصديق )ي ْست ِوي ِفيِه اْلُمذكر "
ْنس ان )اخْل ِليل( الّصديق  ..أهل مودته وخلة الرجل الز ْوج ة واملؤنث واملفرد و اجْلمع( و يـُق ال خلة اإْلِ

 (1)".اخْل اِلص )فعيل مب ْعىن مفاعل( والناصح
ُ إِْبراِهيَم َخلِياًل ...﴿قال اهلل تعاىل:  َخَذ ّللاَّ  (2)﴾َواتَّ

iii. :الخذول 

ْنساِن َخُذواًل كَ وَ ...﴿قال اهلل تعاىل:  ْيطاُن لإِْلِ ن: ترك من يظّن به أي: كثري اخلذالن،  (3)﴾اَن الشَّ واخِلْذال 
 (4).أن ينصر نصرته

iv. : الصََّداَقة 

اق ُة: صدق االعتقاد يف املوّدة، وذلك خمتّص باإلنسان دون غريه ا ا لَنَ َفمَ ...﴿: اهلل تعاىل قال (5)والص د 

 (6)﴾َصِديٍق َحِميمٍ  اِفِعيَن َوالَ ِمْن شَ 

ة ولو كان صديقه لذي يقول احلقيقة املرّ ويف سياق سورة يوسف، معىن "الصديق" أيضاً هو الشخص ا
ال حيب ذلك كما نرى يف اآلية السابقة يف هذه السورة أن يوسف عليه السالم تعطي تعبري الرؤيا 

 ."أيها الصديق"للشخص الذي ُيصلب؛ هلذا السبب قال يوسف  

 ا واآلخرة.يف الدني اجيب علينا أن نأخذ هذا النوع من األصدقاء إذا كنا نريد جناحالنتيجة: 

 

                                                 
 253، ص 1ج  د.ط، المعجم الوسيط،انظر   (1)
 125سورة النساء اآلية   (2)
 29سورة الفرقان اآلية   (3)
 277ص  د.ط، مادة: خ ذ ل، المفردات، الراغب األصفهاين، انظر  (4)
 480ص  املرجع السابق، مادة: ص د ق، د.ط، المفردات،انظر   (5)
 101سورة الشعراء اآلية   (6)
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 المطلب السادس: مسؤولية العلماء

 قال اهلل تعاىل: 

ْعَن أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعلِيمع ...﴿    (1)﴾اْرِجْع إِلَى َربَِّك َفاْسأَْلُه َما َباُل النِّْسَوِة الالِتي َقطَّ

 يف تفسريه "معارف القرآن". رمحه اهلل شفيعقال املفيت 

لعامل املقتدى به أن يكون متفكرًا متفطّنًا يف هذا األمر بأال يظن الناس فيه ظناًّ سوءاً وجيب على ا"
ولو كان هذا الظن خطًأ غري صحيٍح متامًا ومع ذلك جيب عليه أن حياول يف االجتناب عنه؛ وإن  

غه، وال كان هذا الظن مبنيًا على اجلهالة أو إساءة الفهم وعلى أي حاٍل كان تتأثر به دعوته وتبلي
 (2)وأثر عند الناس."يبقى لكالمه وقعة 

معتكفًا يف رمضان فأتيته أزوره لياًل ـ املتكلمة السيدة صفية ـ فحدثته، مث قمت  ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب 
ألنقلب إىل بييت فقام معي لريدين إىل البيت، فمر  رجالن من األنصار، فلما رأيا النيب عليه الصالة 

 على رسلكما ـ أي انتظرا ـ هذه صفية بنت ُحي ّي زوجيتالة والسالم: والسالم أسرعا، فقال عليه الص
 :فقال عليه الصالة والسالم، فقاال: سبحان اهلل يا رسول اهلل

"إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو 
 (3)"شيئاً 

مع   ملسو هيلع هللا ىلصلعلماء أكثر احتياطًا منهم؛ فالرسول وهذا حكم  لعامة املسلمني؛ وجيب أن يكون اخلواص وا
 كونه نقياً من الذنوب ومعصوماً من املعاصي ومع ذلك كان يهتم بذلك كما صرّح يف احلديث.

                                                 
 50سورة يوسف، اآلية   (1)
 81-80، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن، حممد شفيع، انظر  (2)
، كتاب األحكام، باب الشهادة تكون عند احلاكم، يف واليته القضاء أو قبل ذلك، للخصم، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (3)

 7171، رقم 70، ص 9
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نية والُدنيوية، ويف هذا كما أن فريضة األنبياء يالعلماء فيما يتعلق بشؤن الناس الد ةوأيضاً هذا مسؤولي
وا يف إرشاد الناس إىل اآلخرة وإراءة طرقها هلم وجيب عليهم عليهم السالم وعلماء األمة أن يتفكر 

أيضًا أن يصوهنم عما يتسبب إىل عقاهبم وعذاهبم يف اآلخرة فكذلك جيب عليهم أن يعتنوا ويهتموا 
بشؤن حياهتم الدنيوية حىت ال يكونوا يف املشاكل بالنسبة إىل معيشتهم فيها كما أن يوسف عليه 

ؤيا كافيًا بل أشار باحلكمة واملواسات والنصح إىل أن يرتكوا احملصوالت يف السالم مل ير تعبري الر 
سنبلها ويستفيدوا منها بقدر ما يكفيهم حىت ال يتخرب إىل آخر السنة كما صرّح صاحب معارف 

 .(1)القرآن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 83-82، ص 5ج  د.ط، معارف القرآن، حممد شفيع، انظر  (1)
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 الفصل الرابع: يوسف عليه السالم من السجن إلى الحكومة

 
 لقيادةالمبحث األول: وصف ا 

  :فال يجوز تزكية النفس إال في حاالت مخصوصةالمبحث الثاني 

  :في توظيفه تنتظر فال إذا كنت ترى موهبةعملية التوظيف: المبحث الثالث 
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 المبحث األول: وصف القيادة

  ًالمطلب األول: تعريف القيادة لغًة واصطالحا 

 المطلب الثاني: أهمية القيادة في اإلسالم 

 الموقف الشرعي من طلب القيادةب الثالث: المطل 

  :أوصاف القيادة في ضوء سورة يوسفالمطلب الرابع 
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 المطلب األول: تعريف القيادة لغة واصطالحاً 

 : قال ابن منظور يف "لسان العرب":القيادة لغًة:
وق من القود نقيض الس وق، يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها فالقود من أمام، والس"

 (1)"واالسم من ذلك كله القيادة، واالنقياد هو اخلضوع.، خلف

 قال صاحب املعجم الوسيط:
اب ة قودا وقيادا وقيادة م شى أمامها آِخذا مبقودها و اْلق اِتل ِإىل  م وِضع اْلق ْتل محله إِل ْيِه واجليش قيادة " الد 

 (2)"ر أسه ودبر أمره

 سن: : كتب أمحد إبراهيم أبو اصطالحاً 
 (3)"هي املقدرة على التأثري يف الناس ليتعاونوا لتحقيق هدف يرغبون فيه."

 جذر مستوى على مشتقاته يستخدم مل كما  بلفظه، القيادة مصطلح الكرمي القرآن يستخدم مل
َِكَ ﴿ :فقط مرتني استخدمت فقد و( د جذر)ق مشتقات أما د(، و )ق الكلمة ُ  َهَدى الَِّذينَ  أُولَ  ّللاَّ

ا ُمْتَرفُوَها َقالَ  إاِلَّ  َنِذيرٍ  ِمنْ  َقْرَيةٍ  ِفي َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َما َوَكَذلِكَ ﴿ (4)﴾...اْقَتِدهْ  ُهَداُهمُ َفبِ   َعلَى آَباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ

ةٍ  ا أُمَّ  كلمة  مثل عدة قرآنية استخدامات فنجد املعىن مستوى على وأما ،(5)﴾ُمْقَتُدونَ  آَثاِرِهمْ  َعلَى َوإِنَّ
 :تعاىل قوله مثل من ومشتقاهتا، احلكم وكلمة ،(6)﴾اامً إمَ  نَ يْ قِ تَ مُ لْ لِ  انَ لْ عَ اجَ وَ ...﴿ :ومشتقاهتا اإلمامة

َِيلَ  َبنِي آَتْيَنا َولََقدْ ﴿ ةَ  َواْلُحْكمَ  اْلِكَتابَ  إِْسَرا ُبوَّ  َداُوودُ  َيا﴿ :تعاىل قوله مثل من اخلالفة، وكلمة ،(7)﴾...َوالنُّ

ا  (8)﴾...ِباْلَحقِّ  النَّاسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ  اْْلَْرِض  ِفي َخلِيَفةً  َناكَ َجَعلْ  إِنَّ
                                                 

 370، ص 3ج  ،3ط مادة: ق و د، لسان العرب، ابن منظور، انظر  (1)
 765، ص 2ج  د.ط، مادة: ق و د، المعجم الوسيط،انظر   (2)
 .97ص  ،2ط اإلدارة في اإلسالم، الدكتور الفلسفة يف اإلدارة العامة، \أمحد إبراهيم أبو سن   (3)
 90، اآلية سورة األنعام  (4)
 23سورة الزخرف، اآلية   (5)
 74سورة الفرقان، اآلية   (6)
 16سورة اجلاثية، اآلية   (7)
 26سورة ص، اآلية   (8)
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 أهمية القيادة في القرآن والسنة المطلب الثاني:

إن القيادة ظاهرة ال ميكن االستغناء عنها وواجب حتقيقها، أي صناعة القيادة وهي مرتبطة بالوجود 
فنجد أن القرآن الكرمي قد  ملسو هيلع هللا ىلصهلل وسنة رسوله املشرتك لشخصني أو أكثر، وهذا األمر يف كتاب ا

 ذكر يف مواضع كثرية القيادة، منها على سبيل املثال قوله سبحانه وتعاىل:
وهُ َولَوْ  ۚ أَِو اْلَخْوِف أََذاُعوا بِِه  َوإَِذا َجاَءُهْم أَْمرع ِمَن اْْلَْمن﴿ ُسولِ  إِلَى َردُّ َمُه ِمْنُهْم لََعلِ  رِ اْْلَمْ  أُولِي َوإِلَى   الرَّ

َبعْ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  ّللاَِّ  َفْضلُ  َولَْواَل  ۚ الَِّذيَن َيْسَتْنبُِطوَنُه ِمْنُهْم  ْيَطاَن إاِلَّ َقلِيالً اَلتَّ    (1)﴾ُتُم الشَّ

عنهم فقط ال  نفالنص القرآين ياطب املؤمنني بأن يردوا أمورهم إىل قاداهتم ألهنم هم املسؤولو 
 همهم لألمور بطريقة أعم وأوضح من اجلميع.غريهم، وهلم تصوراهتم وف

 خر يقول اهلل سبحانه وتعاىل:ويف مقاٍم آ
ُسوَل َوأُولِي اْلْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتَناَزْعُتْم فِي شَ ﴿ َ َوأَِطيُعوا الرَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا ّللاَّ ِ َيا أَيُّ وهُ إِلَى ّللاَّ ْيٍء َفُردُّ

ُسوِل إِْن ُكنْ  ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيرع َوأَْحَسُن َتأِْويلَوالرَّ  (2)﴾ُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباّلِلَّ

ونفهم من هذه النصوص أننا مأمورون بأن نرد مشاكلنا ونزاعاتنا إىل قيادتنا املتمثلة يف كتاب اهلل 
تقودنا إىل احلق تنا اليت ويف أويل األمر يف الدين والسياسة، وهم قياد ملسو هيلع هللا ىلصاىل ويف رسوله سبحانه وتع

يف أمهية  ملسو هيلع هللا ىلصثرية عن النيب وقد وردت أحاديث ك ؛(3)واهلدى كما أشار إليه األستاذ نايف شعبان
 القيادة، فقال:

 (4)"إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم"
وهلذا فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد أشار يف سورة يوسف عليه السالم إىل أوصاٍف كثريٍة للقيادة كما 

 .بكرها عن قرييأيت ذ 
                                                 

 83سورة النساء، اآلية   (1)
 59سورة النساء، اآلية   (2)
 100ص رسالة ماجستري،  د.ط، اإلدارة في سورة يوسف،نايف شعبان، انظر   (3)
، صحيح 2610، رقم 340، ص 2، كتاب اجلهاد، باب يف القوم املسافرون يؤمرون أحدهم، ج سننهاود يف أخرجه أبو د  (4)

 (.2\1) "صحيح وضعيف سنن أبي داود"عند األلباين يف 
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 الموقف الشرعي من طلب القيادةالمطلب الثالث: 

املطالبني هبا واملتهافتني عليها مبا  ملسو هيلع هللا ىلص عن طلب الوالية واإلمارة عمومًا وحيّذر النيب هنى اإلسالم
 ذكر منها:أيف أحاديث كثرية  وعقاب يف الدنيا واآلخرة، وقد ورديرتتب على ذلك من حساب 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  (1

الرحمن بن سمرة، ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن يا عبد "
 (1)"أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها

 أال تستعملين؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ذر قال: قلت يا رسول اهلل  (2

فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة "
 (2)"إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها خزي وندامة،

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  (3

من طلب القضاء واستعان عليه، وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه، أنزل اهلل ملكا "
 (3)".يسدده

 بأن اإلمارة ال تطلب فقال: ملسو هيلع هللا ىلصحيث بني الرسول  (4

 (4)"إنا واهلل ال نولي على هذا العمل أحدا سأله، وال أحدا حرص عليه"

                                                 
 6722، رقم 147، ص 8، كتاب كفارات األميان، باب الكفارة قبل احلنث وبعده، ج صحيحهأخرجه البخاري يف  (1)
 1825، الرقم 1457، ص 3، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة، ج صحيحهأخرجه مسلم يف  (2)
، ضعيف 3578، رقم 300، ص 3، كتاب األُقضية، باب من طلب القضاء والتسرع عليه، ج سننهأخرجه أبو داود يف   (3)

 (.2\1) ""صحيح وضعيف سنن أبي داودعند األلباين يف 
 1733، رقم 1456، ص 3ب اإلمارة، باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها، ج ، كتاصحيحهأخرجه مسلم يف   (4)
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لكن يف ضوء سورة يوسف، كيف جيوز ليوسف عليه السالم أنه طلب الوالية وقد هنى اإلسالم عن 
 ذلك كما ورد يف األدلة املذكورة؟

 وقد أجاب العلماء على طلب يوسف الوالية مبا يلي:

 يف تفسريه: رمحه اهلل إصالحيكتب الشيخ أمني أحسن 

اإلمارة بل عرض على امللك ما كان يراه مناسباً  فليكن واضحًا أن يوسف عليه السالم مل يطلب"
حينما قدم عليه امللك خطته، وقال إىل جانب هذا أن العلم الذي ميكن تدبري األمور وتطبيق اخلطة 

 (1)"باألمانة والديانة فهو موجود عنده

 : رمحه اهلل فخر الدين الرازيكتب اإلمام 

 لى يوسف عليه السالم لوجوه:أن طلب الوالية على خزاين األرض كان واجبا ع"

أنه كان رسوال حقا من اهلل تعاىل إىل اخللق، والرسول جيب عليه رعاية مصاحل األمة بقدر األول: 
 اإلمكان

وهو أنه عليه السالم علم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذي رمبا أفضى إىل الثاين: 
ر يف ذلك ويأيت بطريق ألجله يقل ضرر ذلك القحط هالك اخللق العظيم، فلعله تعاىل أمره بأن يدب

 يف حق اخللق

وإذا ، أن السعي يف إيصال النفع إىل املستحقني ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن يف العقولالثالث: 
ثبت هذا فنقول: إنه عليه السالم كان مكلفا برعاية مصاحل اخللق من هذه الوجوه، وما كان ميكنه 

 (2) ".يق، وما ال يتم الواجب إال به، فهو واجب، فكان هذا الطريق واجبا عليهرعايتها إال هبذا الطر 

 

                                                 
 237، ص 4ج  ،5ط تدبر القرآن، إصالحي، انظر  (1)
  473، ص 6ج ، 4طمفاتيح الغيب، انظر الرازي،   (2)
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  .(1)من رأي اإلمام الرازي يف روح املعاين اً بير أيضاً تكون ق اإلمام األلوسيرأى و 

  :يف تفسريهرمحه اهلل يقول الشيخ حممد متويل الشعراوي 

الرياح وهّبت العاصفة؛ وتعّقدت األمور؛  يف سفينة؛ مث هاجتْ  امثال ذلك لنفرتض أن قومًا ركبو "
وارتبك القبطان، ويف السفينة واحد عنده دراية بقيادة السفينة، فقد تعني عليه يف هذه احلال أن يقدم 
نفسه محاية هلا ومن فيها، ومصر كلها ستسري عرب أربعة عشر عامًا يف حالة صعبة حتتاج فيها إىل 

 ليه السالم.  خربة عالية، ال توجد إال يف يوسف ع

فمىت يطلب اإلنسان الوالية على الشيء؟ إذا تعينت عليه بأن يرى شيئًا يتعرض له غري أهل اخلربة 
وقد يفسدونه، وهو يعلم وجه الصالح فيه، فشجاعته عليه السالم أنه طلبها لنفسه، وهي مهمة 

 (2)"خطرية.

 : "تيسري الكرمي الرمحن"يف  رمحه اهلل وقال العالمة السعدي

وليس طلب اإلمارة حرصًا من يوسف عليه السالم على الوالية، وإمنا هو رغبته يف النفع العام، وقد "
عرف من نفسه من الكفاية واألمانة واحلفظ ما مل يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من امللك أن جيعله 

 (3)"على خزاين األرض، فجعله امللك على خزاين األرض ووالّه إياها.

 يب حيىي زكريا األنصاري يف كتابه "فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن":قال اإلمام أ

، وبسط العدل وحنوِه، ولعْلِمه " إمنا طلب  ذلك  ليتوص ل به، إىل إمضاِء أحكام اهلل تعاىل، وإقامة احلقِّ
 (4)"أن  أحداً غريه ال يقوم مقامه يف ذلك.

 

                                                 
 13، ص 7ج  ،1ط روح المعاني، األلوسي، انظر  (1)
 6997، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي، الشعراوي، انظر  (2)
 435، ص 2ج  ،1ط تيسر الكريم الرحمن، السعدي، انظر  (3)
 279ص  د.ط، ،فتح الرحمن أبو حيىي، انظر  (4)
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 كتب اإلستاذ عليش متويل: 

قد أصدر إرادته امللكية بتعيينه  (1)﴾...إنََّك اْلَيْوَم لََدْيَنا َمِكْينع أَِمْينع ﴿يوسف عليه السالم أن امللك بقوله ل"
بوظيفة عالية وجعله أمينا على أمور دولته، مث يقول: فلم يبق ليوسف أي بعد تعيينه من جهة امللك 

على خزاين الدولة يف أرض مصر ملا تعيينا عاماً إال اختيار نوعية وظيفته، فاختار أن يكون أمينا عاما 
اختيار  هذا، (2)﴾اْجَعْلِني َعلَى َخَزاَِِن اْلَْرِض...﴿رآى يف ذلك من املصلحة، فقول عليه السالم 

 لنوعّية الوظيفة بعد التعيني ال طلب للتوظيف.

للوالية  ح، فإن طلبه عليه السالمكفاية وزيادة لإلجابة على السؤال املطرو هذه أقوال العلماء، فيه  
منه وشجاعة بالغة، وشفقة ورمحة بالناس، وآية دالة على نبوته ورسالته، وبابا  املذكورة، كان تفدية

 (3)"واسعا للقيام مبهمة الرسالة والدعوة إىل اهلل تعاىل.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 54سورة يوسف، اآلية   (1)
 55سورة يوسف، اآلية   (2)
 1085-1084، ص 2ج  ،1ط موسوعة سورة يوسف، علشي متويل، انظر  (3)
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 أوصاف القيادة في ضوء سورة يوسف المطلب الرابعة:

، يف ضوء هذه السورة اإلجيابي ة اليت ذك ر ها القرآن سنذكر صفات النيب يوسف عليه السالم القيادي ة
 :واليت أه لْته ألن يكون قايًدا ناِجًحا، بل وأصبح مثاالً حُيتذى به يف القيادة، فن ِجد فيها

 صفة "حفيظ" و "عليم" . أ
 الشخصية القوية  . ب
 املبادرة الذاتية  . ت
 االستعصام باهلل وخمالفة اهلوى  . ث
 العلم  . ج
 عزة النفس  . ح
 إلداريةالقدرات ا  . خ
 لتزام بالعهودالاالجتناب من الظلم وا  . د
 العفو والصفح  . ذ

 
 صفة "حفيظ" و "عليم": . أ

 قال اهلل تعاىل على لسان يوسف عليه السالم:

 (1)﴾إِنِّي َحِفيظع َعلِيمع ...﴿

املتمثلة يف السنوات السبع العجاف،  يعرف يوسف عليه السالم أن األزمة القادمة على مصر
سبقها املتمثلة يف السنوات السبع اخلصاب، يف حاجة إىل احلفظ والصيانة، وسنوات الرخاء اليت ت

والقدرة على إدارة األمور بالدقة، وضبط الزراعة واحملاصيل وصيانتها، ويف حاجة إىل اخلربة وحسن 
التصرف والعلم بكافة فروعه الضرورية لتلك املهمة، يف سنوات اخلصب ويف سين اجلدب على 

                                                 
 55سورة يوسف، اآلية   (1)
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كر يوسف عليه السالم من صفاته ما حتتاج إليه املهمة اليت يرى أنه أقدر عليها، السواء، ومن مث ذ 
وأن وراءها خريًا كثريًا لشعب مصر وللشعوب اجملاورة فصفة "حفيظ" وصف له خصايصه اليت متتد 
مظّلتها لتشمل كل ما يتسع له لفظ أداء األمانة العظمى، من األمور اليت يتعني القيام هبا على من 

 النظر يف حفظ حقوق العباد ورعاية شئوهنم، ويقتضي محلها محاية حقوق اإلنسان اليت أنعم اهلل توىل
تعاىل عليه وكرمه هبا، وصفة "عليم" وصف يقتضي أنه عليه السالم بالغ العلم بوجوه صالح ما يسند 

 إليه ووجوه استمنايه على خري وجه وأكمل وضع.

 :األستاذ عليش متويل يف حبثهقال 

احلكمة يف تقدمي صفة احلفظ على صفة العلم ألن حالة مصر يومئذ أهنا كانت تستقبل سبع و "
سنوات من اخلصب، مث يعقبها سبع سنني من القحط واجلدب، واألمر إذا كان هكذا فالبد أن 
يكون احلزم والضبط أول خطة يططها ويل األمر مع الناس ويأخذهم هبا، وإال فإن الناس قد ينسون 

هم ما هم يف حاجة إليه يف غدهم، إذا النفوس مولعة حبب العاجل تؤثره وإن كان قليالً، على يف يوم
اآلجل وإن كان كثرياً، وهلذا فقدم يوسف عليه السالم احلفظ على العلم، فالصفتان وإن كانتا 

حتقق  مطلوبتان هلذا األمر، إال أن احلفظ أوىل وأهم من العلم، إذ قد يستغين احلفظ عن العلم ملا
للناس يف هذه احلال خري أبدا، ولكان جمرد حقايق مرسومة يف كلمات، فإذا اجتمع احلفظ والعلم 

  (1)ه."فقد اجتمع اخلري كل

 كتب الدكتور أمحد نوفل يف حبثه:

وهاتان الصفتان أشبه شيء بالصفتني اللتني رأهتما ابنة شعيب يف موسى عليه السالم حني زكته "
احل أبيها، إن احلفظ يقابل األمانة، والعلم يقابل القوة كما قال تعاىل يف سورة ليكون قايمًا على مص

 القصص:

   (2)﴾اْْلَِمين اْلَقِويُّ  اْسَتأَْجْرتَ  َمنِ  َخْيرَ  إِنَّ ...﴿

                                                 
 1082-1081، ص 2ج  ،1ط موسوعة سورة يوسف، متويل، علشي انظر  (1)
 26سورة القصص، اآلية   (2)
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أما احلفظ أو األمانة فصفة نفسية وهبية أخالقية توفيقية؛ فأما العلم فصفة مكتسبة وخربة إضافية. 
 فقد ذكر القرآن املؤهالت وأهنا: البسطة يف العلم واجلسم كما قال تعاىل:وأما يف قصة طالوت 

َ اْصَطَفاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ َبْسَطةً ﴿  (1)﴾...ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسمِ  إِنَّ ّللاَّ

 (2)"وذكرت بسطة اجلسم يف قصة طالوت ألنه بصدد قيادة عسكرية، وليس قيادة سياسية.

 د:وقال األستاذ جودت سعي

 "قال تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم:

َِِن اْلْرِض، إنِّي َحفِْيظع َعلِْيمع ﴿  (3)﴾اْجَعْلِني َعلَى َخَزا

ومبا أنه عرض نفسه للقيام خبدمة، فقد قرن هذا العرض، وهو أن جيعل على خزاين األرض، مبؤهالت 
واإلخالص، والعلم فيه جانب  من يناط أمر اخلدمة، ومها احلفظ والعلم، فاحلفظ فيه جانب األمانة

 (4)الصواب والكفاءة واالقتدار؛ وقد كان عليه السالم كذلك عند التطبيق العملي."

 الشخصية القوية:  . ب

وهذه السورة تدل على  القدرة على مواجهة احلقايق القاسية واحلاالت الكراهية بشجاعة وإقداميعين  
  شخصية يوسف عليه السالم:يف "يف ظالل القرآن"الشخصية القوية، وكتب صاحب 

  وهي الشخصية الرييسية يف القصة عرضا كامال يف ف عليه السالمإن القصة تعرض شخصية يوس"
كل جماالت حياهتا، بكل جوانب هذه احلياة، وبكل استجابات هذه الشخصية يف هذه اجلوانب ويف 

الرييسية يف القصة وهي  تلك اجملاالت. وتعرض أنواع االبتالءات اليت تعرضت هلا تلك الشخصية
ابتالءات متنوعة يف طبيعتها ويف اجتاهاهتا.. ابتالءات الشدة وابتالءات الرخاء. وابتالءات الفتنة 
                                                 

 247سورة البقرة، اآلية   (1)
 451ص  ،1ط دراسة التحليلية، - سورة يوسف أمحد نوفل، انظر  (2)
 55سورة يوسف، اآلية   (3)
 .33ص  ،1ط العمل قدرة وإرادة، جودت سعيد،  (4)
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بالشهوة، والفتنة بالسلطان. وابتالءات الفتنة باالنفعاالت واملشاعر البشرية جتاه شىت املواقف وشىت 
ت والفنت كلها نقيا خالصا متجردا يف وقفته ويرج العبد الصاحل من هذه االبتالءا ؛الشخصيات

 (1)."األخرية، متجها إىل ربه بذلك الدعاء املنيب اخلاشع

 قال اإلمام حممد رشيد رضا يف كتاب "تفسري سورة يوسف":

"آيات العناية اإلهلية مطيفة بيوسف عليه السالم حافظة له منذ وعى على نفسه، وبلغ السعي مع 
عصمة وصفت روحه حىت صارت مرآة لذلك العامل العلوي الذي علق به قلبه، أبيه وإخوته، وأنوار ال

ًا جمرداً، أو وشغفه حبه، فرأى الكواكب والشمس والقمر له سجداً، وكأنه وهو بشر قد صار روح
المرأة العزيز ونسوة املدينة أن يوقعنه يف شباكهن، أو يصدن قلبه الشريف حببايلهن  ملكًا كرمياً، فأىن

، فهو روح علوي، وفىت مساوي، قد نشأ على عبادة ربه، وأترعت جوانب قلبه حببه، ونطقت وشراكهن
جوارحه وهلج لسانه بذكره وشكره، عشقت نفسه الزكية العلوية صفات الكمال، ودلت مالحمه وأقواله 

م، وأعماله على أنه سيكون له شأن عظيم، فحبب إليه الصرب واحللم، والعفة واألمانة، والعلم احلك
والعدل، والعفو واإلحسان، حسده إخوته فألقوه يف غيابة اجلب، وأخرجته السيارة فباعوه بيع العبيد، 
وكادت له امرأة العزيز فزج يف ضيق السجن، فصرب على أذى اإلخوة، وكيد امرأة العزيز ومكر النسوة؛ 

على على األدىن؛ واختيار علم ما يف الفاحشة من املفاسد، وما يف العدول عنها من املصاحل، فآثر األ
عقوبة الدنيا بالسجن على ارتكاب احلرام، فكانت العاقبة أن جناه اهلل تعاىل منهم، ورفعه فوق إخوته، 
وأذل له العزيز وامرأهتـ وأقرت املرأة والنورة برباءته، وممكن له تعاىل يف األرض، جعل له العاقبة النصر، 

 عدوان إال على الظاملني، فقال تعاىل: امللك واحلكم، والعاقبة للمتقني، وال

ًة َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرِثينَ ﴿ َِمَّ ﴾َوُنِريُد أَْن َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي اْْلَْرِض َوَنْجَعلَُهْم أَ
(2)

 وقال أيضاً ، 

أُ ِمْنها َحْيُث َيشاُء ُنصِ ﴿ ا لُِيوُسَف ِفي اْْلَْرِض َيَتَبوَّ نَّ يُب ِبَرْحَمِتنا َمْن َنشاُء َوال ُنِضيُع أَْجَر وَكذلَِك َمكَّ

قُونَ 56اْلُمْحِسِنيَن )  (3)﴾( َوَْلَْجُر اآْلِخَرِة َخْيرع لِلَِّذيَن آَمُنوا َوكاُنوا َيتَّ

 
                                                 

 1952، ص 4ج ، 17ط ل القرآن،في ظال انظر سيد قطب،  (1)
 5سورة القصص، اآلية   (2)
 57-56سورة يوسف، اآلية   (3)



344 

 

 (1)لقد كان عليه السالم املثل اإلنساين الكامل يف العّفة واألمانة."

 قال الدكتور أمحد نوفل:

لسالم شخصية النيب املؤيد بتوفيق اهلل واملواهب اللدنية الكبرية املتفوقة، متثل الشخصية يوسف عليه ا"
جتلت عظمة هذه الشخصية يف كل مواقف القصة اليت ما غاب يوسف عن مسرح أحداثها يف 
مشهد واحد، إذ هو الشخصية الرييسة، واألحداث كلها من أول القصة إىل أخرها تدور من حوله، 

ث بنفسه مباشرة، وإما أن يكون احملرك للشخصيات حىت تقوم مبا تقوم به وهو إما أن يقول باألحدا
 من أعمال وأحداث.

هي أساس  وة حىت دبروا له ما دبروا، وشخصيتهاملوهوبة هي اليت أثارت حسد اإلخ فشخصيته
هي اليت جذبت إليه قلب العزيز وتأمل  ، مث حزنه عليه حني فارقه، وشخصيتهإعجاب أبيه وتعلقه به

وهو الذي تعلق به ، (2)﴾...أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسى اَْن َيْنَفْعَنا أَْو َنَتِخَذهُ َولَداً...﴿خرياً وهو يقول المرأته:  فيه
فؤاد امرأة العزيز حىت درجة فقد التوازن، مث النسوة من بعد وهو الذي شد إليه انتباه وإعجاب 

 السجينني، مث إعجاب امللك.

صمد يف السجن، وجلى يف إدارة دفة احلكم يف قطر عظيم كمصر، وضبط وهبذه الشخصية القوية 
األمور يف يسر وسالسة بال عنت على الناس وال رهق وال بطش وال عسف، وزاد اإلنتاجية، كل 

 (3)"بالكفاءات واملواهب العظيمة. ملسو هيلع هللا ىلصذلك من اقتناع الناس بقوة الشخصية اليت تواجههم ومتتعه 

 المبادرة الذاتية:  . ت

هذه السورة، هذه الصفة املهمة من أوصاف يوسف عليه السالم يف القيادة؛ املبادرة الذاتية  يف ضوء
وتفسري األمور، وتعين هذه الصفة أن القايد ال بد أن يكون قادراً على صناعة احلدث باملبادرة الذاتية 

نتظر اجللسات اخلالصة منه ليؤثر يف أي واقع يتعايش معه ويفرض عليه، وجيد نفسه بداخلية فال ي
                                                 

 .4-2ص  ،1ط تفسير سورة يوسف عليه السالم، حممد رشيد رضا،  (1)
 21سورة يوسف، اآلية   (2)
 132ص  ،1ط دراسة تحليلية، –سورة يوسف  أمحد نوفل، انظر  (3)
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 واملستشارين لكي حيددوا له ماذا يقول وماذا يفعل.

 The 7 Habits of Highly Effectiveيف كتابه املشهور ) (Stephen Covey)كتب املؤلف ستيفن كويف 

People.العادات السبعة أكثر فّعاليًة يف الناس ) 

البشر، فإننا مسئولون   أننا بصفتنا من أبنارة، إهنا تعينالعادة األوىل: كن مبادراً حىت تأخذ زمام املباد"
نع األحداث، عن حياتنا، وقادرون على أن خنضع املشاعر للقيم، وإننا منلك املبادرة واملسؤولية لص

 (1)"أن نكون فاعلني وليس أن نكون عرضة األفعال لآلخرين. فطبيعتنا األساسية هي

موضٍع حيث بادر بدون أن ُيسأل وقرع  وهذا ما ظهر يف واقع يوسف عليه السالم يف أكثر من
آذاهنم باجلواب وظهر ذلك يف قوله تعاىل على لسان يوسف عليه السالم عندما بادر بالدفاع عن 

 نفسه أمام العزيز:

ْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر َوأَْلَفيا َسيَِّدها لََدى اْلباِب قالَْت َما َجزاُء َمْن أَرادَ ﴿ ِبأَْهلَِك ُسوءاً إاِلَّ أَْن  َواْسَتَبَقا اْلباَب َوَقدَّ

َقاَل ِهَي َراَوَدْتِني َعْن َنْفِسي َوَشِهَد َشاِهدع ِمْن أَْهلَِها إِْن َكاَن َقِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبٍل  (25ُيْسَجَن أَْو َعذابع أَلِيمع )

 (2)﴾َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبِينَ 

  :اآليةيف تفسري هذه  رمحه اهلل قال اإلمام الطربي

أن يوسف عليه السالم قال ملا قذفته امرأة العزيز موافيًا إلرادته الفاحشة منها، مكّذبًا هلا فيما قذفته "
به ودفعاً ملا نسبته إليه: ما أنا راودهتا عن نفسها، بل هي راودتين عن نفسي يعين هذه اآلية تدل على 

  (3)"املبادرة الذاتية.

 وى:االستعصام باهلل ومخالفة اله  . ث

 قال نايف شعبان يف حبثه "اإلدارة يف سورة يوسف":
                                                 
(1) The 7 Habits of Highly Effective People, Author: Stephen Covey, Page 31, Publisher: Free press, NY 

Published on August 15, 1989. 
 26-25سورة يوسف، اآلية   (2)
 16، ج 53ص  ،1ط، جامع البيان في تأويل القرآن انظر الطربي،  (3)
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إن صفة االستعصام بالفكر واملبدأ مطلوبة للقايد وبقدر ما يلتزم باملبادئ واألفكار وال يساوم وال "
ك هبا يوسف عليه السالم واعتمد عليها يتنازل بقدر ما يكون قايدًا حيسن قيادته وهذه الصفة متسّ 

يتنازل عن أخالقه وال يتبع نفسه هواها، واملستعصم هو من يبث الفكرة املثالية  اعتماًدا مباشراً، فلم
اليت يؤمن هبا يف مجاعته ليحملها على معاونته يف تنفيذه الفكرة رغم كل العقبات؛ ولقد كانت 
الطهارة الفكرة القوية والسايدة يف تفكري يوسف عليه السالم حيث إنه رضي بالسجن والعذاب 

كان بإمكانه العيش يف أفضل الظروف، ويف سورة يوسف آيات كثرية تؤكد وجود هذه واحلرمان و 
 (1)"الصفة واألخوة عند يوسف عليه السالم.

 قال تعاىل:

ْسَجَننَّ َولََيُكوناً ِمَن  لَيُ قالَْت َفذلُِكنَّ الَِّذي لُْمُتنَِّني ِفيِه َولََقْد راَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َولََِْن لَْم َيْفَعْل ما آُمُرهُ ﴿

اِغِرينَ   (2)﴾الصَّ

  :كتب صاحب الكشاف

أن االستعصام بناء مبالغة يدل على االمتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه يف عصمة وهو جمتهد يف "
 (3)"االستزادة منها، وحنوه استمسك واستوسع الفتق واستجمع الرأي واستفحل اخلطب.

 العلم:  . ج

تقحم وجناح كل بناء، وبناء القيادة الناجحة القوية يعتمد اعتماداً أساسيًا على  إن العلم أساس لكل
العلم وبقدر ما يكون القايد مثقفًا يكون قادرًا على العطاء والتأثري، وكلما ازدادت علومه ازدادت 

 قدراته وازدادت حكمته وحسنت تصرفاته وللعلم يف ديننا مكانة رفيعة عالية.

 

                                                 
 112-111ص  د.ط، اإلدارة في سورة يوسف،نايف شعبان، انظر   (1)
 32رة يوسف اآلية سو   (2)
 538 - 537، ص 1ج  د.ط، الكشاف، الزخمشري،انظر   (3)
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 يف هذا اجملال: وقال اهلل تعاىل

ا لُِيوُسَف ِفي اْْلَْرِض َولُِنَعلَِّمُه ِمْن َتأِْويِل اْْلََحاِديثِ ...﴿ نَّ  (1)﴾َوَكَذلَِك َمكَّ

هذه اآلية ُتشري إىل تعليم يوسف يف أكثر من موطن يدلنا على أمهية العلم، واجلد يف حتصيله، وأن 
قاليد الناس يف مصر ليوسف زّوده بالعلم العلم أساس امللك، فقبل أن يسلم اهلل سبحانه وتعاىل م

 (2)وأّهله بالعلم، كما أنه سبحانه قبل أن يسلم آدم مقاليد اخلالفة يف األرض زوده بالعلم.

 وقوله تعاىل:

هُ آَتْيَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما﴿ ا َبلََغ أَُشدَّ  (3)﴾...َولَمَّ

لفطرية على السياسة واإلدارة يف البالد إن ت واِجد يوسف عليه السالم يف بيت العزيز تعرف بطبيعته ا
وتعرف أيضًا كيف يسوس األمور  وكيف حيل املشاكل واخللل املوجود يف النظام القايم فيه الفساد 
الذي ال يراه إال من كان قريبًا من تلك اإلدارة احلكومية، كل هذه األمور هيأت األسباب ليوسف 

 يف معرفة مسببات األزمات وكيفية مواجهتها. عليه السالم لكي يزداد من اخلربات العملية

 عزة النفس:  . ح

 كنا نرى يف تفسري قوله تعاىل:

ْلُه َما باُل النِّْسَوِة الالَّتِ ﴿ ََ ُسوُل قاَل اْرِجْع إِلى َربَِّك َفْس ا جاَءهُ الرَّ ُتوِني بِِه َفلَمَّ َْ ْعَن أَْيِدَيُهنَّ َوقاَل اْلَملُِك ا ي َقطَّ

   (4)﴾ِهنَّ َعلِيمع إِنَّ َربِّي بَِكْيدِ 

 كتب صاحب تدبر القرآن يف تفسري هذه اآلية: 

                                                 
 21سورة يوسف اآلية   (1)
 331ص  ،1د.ط، ط دراسة تحليلية، –سورة يوسف  أمحد نوفل، انظر  (2)
 22سورة يوسف اآلية   (3)
 50سورة يوسف اآلية   (4)
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كان السفري يتوقع أن يكون احملبوس منذ السنوات يف السجن الذي يتحمل مشقته، يفرح مبجرد "
مساع إطالقه من السجن فوريًا لكن يوسف عليه السالم أجابه على خالف ما كان يتوقع وقال له: 

سأل عن النساء الاليت قطعن أيديهن فما هي قصتهن؟ فأراد يوسف اذهب إىل ربك فقل له أن ي
عليه السالم من هذا حتقيق الوقايع اليت ألجلها أرسلُت إىل السجن، فإن ريب سبحانه وتعاىل مطلع 
على هذا جيداً وهو يكفين العتمادي ولكن أريد حتقيق ذلك قبل إطالقي من السجن حىت ال جيرتئ 

 خاليف بعد هذا.أحد  بتحريك شفتيه على 

فإذا تفكرنا يف ُعمق ما قاله يوسف اتضحت هذه احلقيقة وهي أثقل شيء على رجل صاحل وهو 
هتمة الزنا فلذلك يوسف عليه السالم مل يرض أن يرج من السجن إال بعد تصفية أموره من هذه 

 التهمة.

لصه من السجن وأيضًا أن يوسف عليه السالم مل يتحبب أن يستفيد من حسن ظن امللك يف خت
وتقربه إىل امللك، بل إنه اهّتم بتربيته من تلك الُتهم وتركز على إثبات صدقه. وكان يعتمد على ربه 
يف حد الغاية وال يبال باملخالفني له أن جيعلونه ملزمًا ويكذبون عليه يعين هذه اآلية تدل على عزة 

 (1)"نفس يوسف عليه السالم.

 : "النكت والعيون"  يف تفسريهوقال اإلمام املاوردي رمحه اهلل

إمنا توقف عن اخلروج مع طول حبسه ليظهر للملك عذره قبل حضوره فال يراه مذنباً وال خايناً، إهنا "
لعظمة من نيب اهلل يوسف، إذ دلت فإمنا تدل على عزة املؤمن الواثق بربه وتدل على اعتزازه بإميانه 

  (2)وقوة جأشه.

 هلل:رمحه ا كتب اإلمام البقاعي

 (3)"أن هذا دليل شرعي يف براءة العرض بل هو واجب."
                                                 

 224ص  4ج  ،5ط تدبر القرآن، إصالحي، انظر  (1)
 46، ص 3ج  د.ط، تفسير الماوردي، املاوردي، انظر  (2)
 53، ص 4ج  ،3ط نظم الدرر، البقاعي، انظر  (3)
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 القدرات اإلدارية:  . خ

القدرات اإلدارية يعين القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وتشكيل فرق العمل وتقومي 
األداء، فنرى هذه الصفات يف حياة يوسف عليه السالم، إن فضل اهلل على يوسف عليه السالم 

  فقد مجع له إىل التأويل والتعبري؛ قال الدكتور أمحد نوفل:، وال شك، عظيم جدا

مواهب وقدرات شىت متنوعة وصل فيها كّلها حد الكمال، ومن تلك املواهب، أو على قدم راسخة "
يف العلم، لكن هذا ال يعين القدرات اإلدارية والنجاح يف املهام القيادة، لكن نيب اهلل يوسف، وهو من 

 (1)."هلل وكمله كان على حد التمام يف أموره كلهااصطفاه ا

 فقال اهلل تعاىل:

ا َتأُْكلُوَن )﴿ ( ُثمَّ َيأِْتي ِمْن َبْعِد 47َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأًَبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروهُ ِفي ُسْنُبلِِه إاِلَّ َقلِياًل ِممَّ

ا ُتْحِصُنوَن )َذلَِك َسْبعع ِشَدادع َيأُْكْلَن َما َقدَّ  ( ُثمَّ َيأْتِي ِمْن َبْعِد َذلَِك َعامع ِفيِه ُيَغاُث النَّاُس 48ْمُتْم لَُهنَّ إاِلَّ َقلِياًل ِممَّ

 (2)﴾َوِفيِه َيْعِصُرونَ 

 والتنظيم هذه اآليات تدل على علم إدارة األزمات وأمهيته للقيادة وأيضًا االصطالحات كالتخطيط
من الدين وقد أكدت حياة يوسف يف هذه السورة على هذه  والسيطرة كلها جزء والقيادة

 االصطالحات.

 كتب نايف شعبان عن ختطيط يوسف عليه السالم يف هذه اآلية:

 هذه اآليات املذكورة تدل على التخطيط الطويل فهي: "

 حتديد املشكلة . أ

 احلل املقرتح حلل املشكلة . ب

 اختاذ القرار جتاه تنفيذ احلل . ت

                                                 
 138ص  ،1ط دراسة تحليلية، –سورة يوسف  أمحد نوفل، انظر  (1)
 49-47سورة يوسف، اآلية   (2)
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 (1)"وضع احللول السريعة ومن أمهها.آليات تنفيذ القرار و  . ث

من العلوم الشريعة ولكن  علم إدارة األزمات والتخطيط ليسيظن بعض الطالب يف هذه األيام أن 
 من ثبت كما والتخطيط األزمات إلدارة كان عاملاً  يوسف عليه السالم حنن نرى يف هذه اآليات أن

 .املذكورة احلجة

 هود:االجتناب من الظلم وااللتزام بالع . د

 قال تبارك وتعاىل يف اآلية القادمة:

الِِميَن 74َقالُوا َفَما َجَزاُؤهُ إِْن ُكْنُتْم َكاِذِبيَن )﴿ ( َقالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجَد ِفي َرْحلِِه َفُهَو َجَزاُؤهُ َكَذلَِك َنْجِزي الظَّ

َها ِمْن ِوَعاِء أَِخيِه َكَذلَِك ِكْدَنا لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيأُْخَذ أََخاهُ فِي ( َفَبَدأَ بِأَْوِعَيِتِهْم َقْبَل ِوَعاِء أَِخيِه ُثمَّ اْسَتْخَرجَ 75)

ُ َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيمع ) َقالُوا إِْن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق  (76ِديِن اْلَملِِك إاِلَّ أَْن َيَشاَء ّللاَّ

ُ أَْعلَُم ِبَما َتِصفُونَ أَخع لَُه ِمْن َقبْ  َها ُيوُسُف ِفي َنْفِسِه َولَْم ُيْبِدَها لَُهْم َقاَل أَْنُتْم َشرٌّ َمَكاًنا َوّللاَّ ( َقالُوا 77) ُل َفأََسرَّ

ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسِني َها اْلَعِزيُز إِنَّ لَُه أًَبا َشْيًخا َكبِيًرا َفُخْذ أََحَدَنا َمَكاَنُه إِنَّ ِ أَْن َنأُْخَذ 78َن )َيا أَيُّ ( َقاَل َمَعاَذ ّللاَّ

 (2)﴾إاِلَّ َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَدهُ إِنَّا إًِذا لََظالُِمونَ 

أنه واجب على قضية فتواكم  هذا الكالم ظاهره موجه ﴾َمَعاَذ ّللا﴿ عليه السالم: يوسف فنرى يف قول
غريه كان ذلك ظلمًا يف مذهبكم فلم تطلبون أخذ من وجدنا الصواع يف رحله واستعباده فلو أخذنا 

 (3)ما عرفتم بأنه ظلم كما قال يف الكشاف.

 قال األستاذ حممود الكرماين رمحه اهلل يف كتابه "الربهان يف توجيه متشابه القرآن الكرمي":

ين "معاذ اهلل يف هذه السورة يف موضعني، ليس بتكرار، ألن األول ذكر حني دعته إىل املواقعة والثا
 (4)حني دع إىل تغيري حكم السرقة."

                                                 
 94-92ص  رسالة ماجستري، د.ط، اإلدارة في سورة يوسف عليه السالم، ناييف شعبان، انظر  (1)
 79-74سورة يوسف اآلية   (2)
  551، ص 1ج  د.ط، الكشاف، الزخمشري، انظر  (3)
 -هـ  1428، ط. دار الصحابة للرتاث، مصر، 73ص  ،1ط البرهان في توجيه متشابه القرآن الكريم، الكرماين،  (4)

 م.  2007
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  ":فتح القدير" رمحه اهلل يف تفسريه (1)اإلمام الشوكاين قال

وهو بنيامني ألنه الذي وجد الصواع يف رحله  (2)﴾أَْن َنأْخُذ إاِلَّ من َوَجْدَنا َمَتاِعَنا ِعْنَدهُ...﴿"األصل من 
إِنَّا ﴿، (3)﴾َجَزآُؤهُ َمْن َوَجَد ِفي ِرْحلِِه َفُهَو َجَزآؤهُ...﴿فقد حل لنا استعباده بفتواكم اليت أفتيتمونا بقولكم 

أي إنا إذا أخذنا غري من وجدنا متاعنا عنده لظاملون يف دينكم وما تقتضيه ، (4)﴾إِذاً لََظالُِمونَ 
 (5)فتواكم.

 :لعفو والصفحا . ذ

 :سبحانه وتعاىل يف اآليات اآلتية يقول اهلل

( َقالُوا أَإِنََّك َْلَْنَت ُيوُسُف َقاَل أََنا ُيوُسُف َوَهَذا 89َفَعْلُتْم بُِيوُسَف َوأَِخيِه إِْذ أَْنُتْم َجاِهلُوَن )َقاَل َهْل َعلِْمُتْم َما ﴿

َ اَل ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنيَن ) ُه َمْن َيتَِّق َوَيْصِبْر َفإِنَّ ّللاَّ ُ َعلَْيَنا إِنَّ ُ ( َقالُوا تَ 90أَِخي َقْد َمنَّ ّللاَّ ِ لََقْد آَثَرَك ّللاَّ اّلِلَّ

ا لََخاِطَِيَن ) اِحِمينَ 91َعلَْيَنا َوإِْن ُكنَّ ُ لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ  (6)﴾( َقاَل اَل َتْثِريَب َعلَْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر ّللاَّ

  قال األستاذ عبد اهلل الِعلمي يف مؤمتر تفسري سورة يوسف:

بد وعكسه االنتقام لذة ساعة مث الشقاء  األهو مرارة ساعة مث السعادة إىلوالعفو أشد أنواع االنتقام و "
 م أن يعفوا عن إخوته ويصفح الصفحدايم الذي يفىن من أجل ذلك فضل يوسف عليه السالال

                                                 
(1)

بار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل األوطار، ولد حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين. فقيه جمتهد من كهو   
ببلدة شوكان باليمن ونشأ يف صنعاء، وتلقى العلم على شيوخها، وجد يف طلبه فأكثر من املطالعة واحلفظ والسماع، حىت صار 

ا كبريًا يشار إليه بالبنان، توافد عليه الطالب من كل مكان. اشتغل بالقضاء واإلفتاء وكان داعية إىل
ً
اإلصالح والتجديد، ترك  عامل

التقليد وسلك طريق االجتهاد بعد أن اجتمعت فيه شرايطه كاملة. ترك مؤلفات كثرية تدل على سعة علمه وسالمة منهجه. كثر 
 م. 1864خصومه كما كثر املعجبون به بسبب دعوته إىل االجتهاد والتجديد. تويف بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء يف 

 246، ص 1، ج 15ط عالم للزركلي، األانظر: الزركلي، 

 79سورة يوسف، اآلية   (2)
 75سورة يوسف، اآلية   (3)
 79سورة يوسف، اآلية   (4)
 هـ. 1414، ط. دار ابن كثري، دمشق، 3ج  66ص  ،1ط تفسير فتح القدير، الشوكاين ،  (5)
 92-89سورة يوسف، اآلية   (6)
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 (1)."اجلميل

 رمحه اهلل: قال اإلمام الشوكاين

قال الزجاج: املعىن ال إفساد ملا بيين التثريب التعيري والتوبيخ: أي ال تعيري وال توبيخ وال لوم عليكم، و "
 (2)".ألخوة ولكم عندي الصلح والعفووبينكم من احلرمة وحق ا

 كتب الشيخ وهبة الزحيلي رمحه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآليات:

مثاًل رايعًا يف السماحة والعفو  (3)﴾الَ َتْثِرْيَب َعلَْيُكم اْلَيوَم...﴿كانت عبارة يوسف عليه السالم   "
والصفح فهو عفو ال لوم فيه وال تعري وهو صفح يف حال املقدرة على العقاب وهو تنازل عن احلق 

  (4)"دون أي حقد أو كراهية وأضيف إىل ذلك الدعاء هلم باملغفرة والرمحة من أرحم الرامحني.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   1176، ص 2ج  ،1ط ة يوسف،مؤتمر تفسير سور  انظر عبد اهلل العلمي،  (1)
 3ج  75ص ، 1ط فتح القدير،الشوكاين، انظر   (2)
 92سورة يوسف، اآلية   (3)
 7ج  66ص  د.ط، تفسير المنير،وهبة الزحيلي، انظر   (4)
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 المبحث الثاني: فال يجوز تزكية النفس إال في حاالت مخصوصة

  :موقف الشرعي في مدح النفسالالمطلب األول 

 :في ضوء سورة يوسف مدح النفس المطلب الثاني 
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 الموقف الشرعي في مدح النفسالمطلب األول: 

ْوا أَْنفَُسُهْم َبْل ّللاُ ُيَزِكي َمْن ﴿ هنى اهلل سبحانه وتعاىل عن مدح النفس فقال: أَلَْم َتَر إِلَى اْلِذْيَن ُيِزكُّ

َشاء...  (2)﴾ُهَو أَْعلَُم بَِمِن اتََّقى َفاَل ُتَزُكوا أَْنفَُسُكم﴿ وقال أيضاً  (1)﴾يَّ

نهي عن تزكية النفس وإطرايها واإلخبار عنها بطهارهتا وبعدها عن الذنوب ال هذه اآلية تدل على
 واآلثام لغري حاجة إىل ذلك، إال جمرد حب املدح والثناء.

  يف تفسري هذه اآلية: الطربي رمحه اهلل اإلمام قال
 (3)"ال تشهدوا ألنفسكم بأهنا زكية بريئة من الذنوب واملعاصي :ول جل ثناؤهقي"

 :"فتح القدير"وقال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل تعاىل يف 
ال متدحوها وال تربيوها عن اآلثام وال تثنوا عليها، فإن ترك تزكية النفس أبعد من الرياء وأقرب إىل "

 (4)"اخلشوع

 : ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد قال النيبّ غالباً  على الناس ن يف باب الفخرتاداخلألن تزكية الّنفس ومدحها 
 (5)"أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد، وال يبغي أحد على أحد ىوإن اهلل أوحى إل"

لكن يف موضع احلاجة واملصلحة  ،مدحها بذلكمن  يعين األصل يف ذكر حماسن النفس، املنع
 يه احلاجة.يرخص يف مثل ذلك، بقدر ما تقتض ،الشرعية

 "األذكار":  كتابه  قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل يف
وإظهار االرتفاع،  ،فاملذموُم: أن يذكره لالفتخار؛ اعلم أن ذكر حماسن نفسه ضربان: مذموم وحمبوب"

                                                 
 49سورة النساء، اآلية   (1)
 32سورة النجم، اآلية   (2)
  540، ص 22ج  ،1ط، جامع البيان في تأويل القرآن انظر الطربي،  (3)
  136، ص 5ج  ،1ط فتح القدير،الشوكاين، انظر   (4)
، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار، صحيحهأخرجه مسلم يف   (5)

 2865، رقم 2198، ص 4ج 
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نية، وذلك بأن يكون آمراً واحملبوب: أن يكون فيه مصلحة دي ؛والتمّيز على األقان، وشبه ذلك
، أو ناصحًا أو مشريًا مبصلحة، أو معلماً، أو مؤدباً، أو واعظاً، أو اهيًا عن منكرمبعروف، أو ن

، ناويًا بذلك أن أو حنو ذلك، فيذكر حماسنه، بني اثنني، أو يدفع عن نفسه شرّامذكِّراً، أو ُمصلحًا 
نه عند غريي ال جتدو  ، أو أن هذا الكالم الذي أقولهإىل ق بول قوله واعتماد ما يذكرهيكون هذا أقرب 

 ، أو حنو ذلك.فاحتفظوا به

أنا " ،(1)"ي ال كذببأنا النّ ": ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف هذا املعىن ما ال حيصى من النصوص، كقول النيّب 
 : ملسو هيلع هللا ىلصوقال شعيب ، ، وأشباهه كثرية(3)"أنا أعلمكم باللَّه وأتقاكم"، (2)"مسّيد ولد آد

الِِحينَ ﴿ ُ ِمَن الصَّ  (4)﴾َسَتِجُدنِي إْن شاَء ّللاَّ

: ألستم تعلمون أن ُحصر ماعثمان رضي اهلل عنه أنه قال حين عن هصحيحيف البخاري  اهما رو في
ألستم تعلمون أن رسول اهلل   فجّهزهتم؟ "من جّهز جي ش العسرة فله الجّنة"قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (5)فصّدقوه مبا قال. فحفرهتا؟ "من حفر بئر رومة فله الجّنة"قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

والذي فلق الحّبة وبرَأ النسمة، إنه لعهد "عن علّي رضي اهلل عنه قال:  يف صحيح مسلم وروي
 (6)."إلّي: أنه ال يحبني إال مؤمن، وال يبغضني إال منافق ملسو هيلع هللا ىلصالنبّي 

 (7)."ونظاير هذا كثرية ال تنحصر، وكّلها حممولة على ما ذكرنا
                                                 

 2864 ، رقم30، ص 4، كتاب اجلهاد والسري، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (1)
، 1782، ص 4، كتاب الفضايل، باب تفضيل نبينا صلى اهلل عليه وسلم على مجيع اخلاليق، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (2)

 2278رقم 
 20، رقم 13، ص 1، كتاب اإلميان، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (3)
 27سورة القصص، اآلية   (4)
، ص 4، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني، ج صحيحهخاري يف أخرجه الب  (5)

 2778، رقم 13
، كتاب اإلميان، باب الدليل على أن حب األنصار وعلي رضي اهلل عنهم من اإلميان وعالماته، صحيحهمسلم يف أخرجه   (6)

 . 78، رقم 86، ص 1وبضغهم من عالمات النفاق، ج 
 279-278ص  د.ط، ،باُب مدح اإِلنسان نفسه وذكر حماسنه األذكار، النووي،  (7)
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 في ضوء سورة يوسف مدح النفس المطلب الثاني:

  هذه اآلية: وكتب ابن اجلوزي يف تفسري

 فإن قيل: كيف مدح نفسه هبذا القول، ومن شأن األنبياء والصاحلني التواضع؟"

فاجلواب: أنه ملا خال مدُحه لنفسه من بغي وتكرب، وكان مراده به الوصول ِإىل حق يقيمه وعدل حيييه 
ن آية ِإال وأنا وقال علي بن أيب طالب عليه السالم: واهلل ما م؛ وجور يبطله، كان ذلك مجياًل جايزا

 ؛وقال ابن مسعود: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب اهلل مين تبلغه اإِلبل ألتيته؛ أعلم أبِليل نزلت، أم بنهار
فهذه األشياء، خرجت خمرج الشكر هلل، وتعريف املستفيد ما عند املفيد، ذكر هذا حممد بن القاسم. 

نسان أن يصف نفسه بالفضل عند لإل قال القاضي أبو يعلى: يف قصة يوسف داللة على أنه جيوز
وا أَْنفَُسُكمْ ﴿من ال يعرفه، وأنه ليس من احملظور يف قوله:   (2)".(1)﴾...َفال ُتَزكُّ

 يقول اإلمام الرازي رمحه اهلل يف مدح يوسف نفسه:

فجوابه من وجوه: األول: ال نسلم أنه مدح نفسه لكنه بني كونه موصوفا  ؟قوله مل مدح نفسهوأما "
 الصفتني النافعتني يف حصول هذا املطلوب، وبني البابني فرق وكأنه قد غلب على ظنه أنه هباتني

وإن علم كماله يف علوم الدين لكنه ما كان عاملا بأنه يفي هبذا  حيتاج إىل ذكر هذا الوصف ألن امللك
به التطاول األمر، مث نقول هب أنه مدح نفسه إال أن مدح النفس إمنا يكون مذموما إذا قصد الرجل 

َفال ﴿والتفاخر والتوصل إىل غري ما حيل، فأما على غري هذا الوجه فال نسلم أنه حمرم فقوله تعاىل: 

وا أَْنفَُسُكمْ  املراد منه تزكية النفس حال ما يعلم كوهنا غري متزكية، والدليل عليه قوله تعاىل  (3)﴾...ُتَزكُّ
إلنسان عاملا بأنه صدق وحق فهذا غري ممنوع منه واهلل بعد هذه اآلية: هو أعلم مبن اتقى أما إذا كان ا

 (4)."أعلم

                                                 
 32سورة النجم، اآلية   (1)
 451ص ، 2ج  د.ط، زاد المسير في علم التفسير، ابن اجلوزي، انظر  (2)
 32سورة النجم، اآلية   (3)
 474-473، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  انظر الرازي،  (4)
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 :"التفسري املوضوعي"كتب العلماء يف 

"ال بأس أن يرب اإلنسان عما يف نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل، إذا كان يف ذلك 
ى لَ ي عَ نِ لْ عَ اجْ ﴿مصلحة، ومل يقصد به العبد الرياء، وسلم من الكذب، لقول يوسف عليه السالم 

 (2)".(1)﴾مع يْ لِ عَ  ظع يْ فِ ي حَ نِّ إِ  ِض رْ اْلَ  نِ اَِ زَ خَ 

 هذه اآلية: تفسري قال الفقهاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية يف

قال العز بن عبد  ؛ذهب الفقهاء إىل أنه ال جيوز لإلنسان يف اجلملة أن ميدح نفسه وأن يزكيها"
اإلنسان يف حق نفسه أكثر من غلطه  السالم: ومدحك نفسك أقبح من مدحك غريك، فإن غلط

يف حق غريه فإن حبك الشيء يعمي ويصم، وال شيء أحب إىل اإلنسان من نفسه، ولذلك يرى 
أَلَْم َتَر إِلَى ﴿ عيوب غريه وال يرى عيوب نفسه، ويعذر به نفسه مبا ال يعذر به غريه وقد قال اهلل تعاىل:

ْوا أَْنفَُسُهْم َبْل ّللاُ   ،(4)﴾ُهَو أَْعلَُم بَِمِن اتََّقى َفاَل ُتَزُكوا أَْنفَُسُكم﴿وقال أيضاً  (3)﴾ ُيَزِكي َمْن يََّشاء...اْلِذْيَن ُيِزكُّ
وال ميدح املرء نفسه إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك، مثل أن يكون خاطبا إىل قوم فريغبهم يف نكاحه، 

فرض اهلل عليه عينا أو كفاية كقول  أو ليعرف أهليته للواليات الشرعية واملناصب الدينية، ليقوم مبا
 .(5)﴾مع يْ لِ عَ  ظع يْ فِ ي حَ نِّ إِ  ِض رْ اْلَ  نِ اَِ زَ ى خَ لَ ي عَ نِ لْ عَ اجْ ﴿يوسف عليه السالم: 

وقد ميدح املرء نفسه ليقتدى به فيما مدح نفسه به، وهذا خمتص باألقوياء الذين يأمنون التسميع 
 (6)"ويقتدى

 

                                                 
 55يوسف، اآلية سورة   (1)
 536، ص 3ج  ،1ط تفسير الموضوعي،انظر   (2)
 49سورة النساء، اآلية   (3)
 32سورة النجم، اآلية   (4)
 55سورة يوسف، اآلية   (5)
 36، ج 280ص  د.ط، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية   (6)
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 في توظيفه تنتظر فال ت ترى موهبةإذا كنعملية التوظيف: المبحث الثالث: 

ا َكلََّمُه َقاَل إِنََّك اْلَيْوَم لََدْيَنا َمِكينع أَِمينع ﴿ :قال اهلل تعاىل ُتوِني ِبِه أَْسَتْخلِْصُه لَِنْفِسي َفلَمَّ َْ  (1)﴾َوَقاَل اْلَملُِك ا

 صطالح إدارة املواردايف يف تدل على عملية التوظيف، كلمة التوظ ﴾هُ كّلم  ﴿كلمة 
 :  (Human Resource Management)لبشريةا

 (2)".ختيار والتمهيد للعمل لشخص مؤهل للوظيفةاالو الفحص و  اجلذب عمليةإىل  شريت اأهن"

 قال الدكتور أمحد نوفل:

 نظر امللك مرة بعد مرة ويف موقف بعد موقف، أواًل بتفسري رؤياه، ال تزال أسهم يوسف ترتفع يف"
وثانيًا برفضه اخلروج وثالثًا بشهادة النسوة أنفسهن وشهدن له شهادة ما قيلت يف أحد من 

 :رمحه اهلل ،إن امللك عظم اعتقاده يف يوسف عليه السالم كما قال اإلمام الرازي(3)."العاملني

 يف يوسف لوجوه:"إن امللك عظم اعتقاده 

أنه عظم اعتقاده يف علمه، وذلك ألنه ملا عجز القوم عن اجلواب وقدر هو على اجلواب : أحدها
 .املوافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع إليه

: أنه عظم اعتقاده يف صربه وثباته، وذلك ألنه بعد أن بقي يف السجن بضع سنني ملا أذن له يف ثانيها
 . اخلروج بل صرب وتوقف وطلب أوال ما يدل على براءة حاله عن مجيع التهماخلروج ما أسرع إىل

                                                 
 54سورة يوسف، اآلية   (1)

(2) Buettner, Ricardo (2015). A Systematic Literature Review of Crowdsourcing Research from a Human 

Resource Management Perspective. 48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Kauai, 

Hawaii: IEEE. pp. 4609–4618. Published: IEEE, USA, 2015 
 446ص ، 1ط سورة يوسف، -دراسة التحليلية  أمحد نوفل، انظر  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://dx.doi.org/10.13140/2.1.2061.1845
http://dx.doi.org/10.13140/2.1.2061.1845
http://www.hicss.hawaii.edu/hicss_48/apahome48.htm
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 نَ عْ طَّ ي قَ تِ الَّ الْ  وةُ سْ النِ  الُ ا بَ مَ ﴿أنه عظم اعتقاده يف حسن أدبه، وذلك ألنه اقتصر على قوله:  :ثالثها

مع أنه وصل إليه  وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فسرت ذكرها، وتعرض ألمر ساير النسوة (1)﴾نَّ هُ يَ دِ يْ أَ 
 من جهتها أنواع عظيمة من البالء/ وهذا من األدب العجيب. 

 : براءة حاله عن مجيع أنواع التهم فإن اخلصم أقر له بالطهارة والنزاهة والرباءة عن اجلرم.رابعها

 حسان إىل الذين كانوا يف السجن.خامسها: أن الشرايب وصف له جده يف الطاعات واجتهاده يف اإل

فلهذا السبب ؛ األمور كل واحد منها يوجب حسن االعتقاد يف اإلنسان، فكيف جمموعها وهذه
 (2)يوسف عليه السالم." حسن اعتقاد امللك يف

اآلن جيلس امللك مع يوسف عليه السالم مباشرة يف أول مرة ويستمع إىل هذا املنطق السديد، والفكر 
ك أعجبه )بعد املقابلة الشخصية( مبا فيه من الثاقب اخلصيب؛ فلما كّلم يوسف عليه السالم املل

َك اْلَيوَم لََدْيَنا َمِكْينع أَِمْينع ﴿ :حكمٍة وأدٍب فقال تدل على املرتبة العظيمة  ﴾المكين﴿كلمة ؛ (3)﴾إِنَّ
مامون على شيء وموثوق به يف حفظه؛ هذه  شيءٍ  تدل على ﴾اْلمين﴿)مشتقة من املكان( وكلمة 
 يف توظيفه. تنتظر فالت ترى موهبةاآلية تدل على أنك إذا كن

  

                                                 
 50سورة يوسف، اآلية   (1)
 472-471ص  6ج ، 4طمفاتيح الغيب، الرازي، انظر   (2)
 55سورة يوسف، اآلية   (3)
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الباب السادس: إزالة الشكوك والشبهات عن التربية اإلسالمية 
 في ضوء هذه السورة

 
  :ما هو موقف الشريعة اإلسالمية من الكيدالفصل األول 

  التفضيل بين األوالدالفصل الثاني: ما حكم 
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 من الكيدما هو موقف الشريعة اإلسالمية الفصل األول: 

 
 المبحث األول: "الكيد" لغة واصطالحا 

  :الكيد في الشريعة اإلسالميةالمبحث الثاني 

 :الكيد المذموم في ضوء هذه السورة المبحث الثالث 

 المبحث الرابع: الكيد المحمود في ضوء هذه السورة 

 المبحث الخامس: إزالة الشكوك 

  :ضوء هذه السورة أنواع الكيد اهلل المحمود فيالمبحث السادس 

 :النتائج المنتجة المبحث السابع 
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 موقف الشريعة اإلسالمية من الكيدما هو الفصل األول: 

ورد كيود كثرية يف سورة يوسف مثاًل كيد اإلخوة، وكيد امرأة العزيز، وكيد النسوة يف املدينة، وكيد 
نفهم موقف الشريعة اإلسالمية  يوسف عليه السالم، وكيد اهلل تعاىل ليوسف عليه السالم، جيب أن

 عن الكيد.

 لمبحث األول: الكيد لغة واصطالحاا

 رمحه اهلل يف كتابه "معجم مقاييس لغة":  (1)قال اإلمام ابن فارس

الكاف والياء والدال أصل  صحيح يدله على معاجلٍة لشيء بشّدة، مث يّتسع الباب، وكّله راجع  إىل "
هذا هو األصل  ت ِكيده.املعاجلة. قالوا: وكله شيٍء تُعاجِلُه فأنت  الكيد: هذا األصل. قال أهُل اللهغة:

كر  
 
ْيًدا.يف الباب، مث يسمهون امل  (3)"(2)﴾َكْيًدا...أْم ُيِريُدوَن ﴿ قال اهلل تعاىل: ك 

 قال اإلمام الراغب األصفهاين رمحه اهلل يف كتابه "مفردات القرآن":

ْيُد: ضرب من االحتيال، وقد" ممدوحا، وإن كان يستعمل يف املذموم  وقد يكون يكون مذموما اْلك 
 (4)"﴾...َكذلَِك ِكْدنا لُِيوُسفَ ﴿أكثر، وكذلك االستدراج واملكر، ويكون بعض ذلك حممودا، قال: 

 قال ابن منظور:

، "وللكيد معان كثرية، فقد يراد به: االحتيال واالجتهاد، وقد يراد به: احلرب، وتأيت كاد مبعىن ط ل ب  
 (5)وأراد، وغري ذلك من معان."

                                                 
(1)

 .م 1004أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني: من أيمة اللغة واألدب، املتويف هو   
 42سورة الطور، اآلية   (2)
 149، ص 5ج  د.ط، مادة: ك ي د،، معجم مقاييس لغة، بن فارسا  (3)
 728ص  د.ط، مادة: ك ي د، المفردات،الراغب، انظر   (4)
 .385-383، ص 3ج ، 3ط ك ي د، لسان العرب، ابن منظور، انظر  (5)
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 جاء الكيد منسوباً إىل اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي يف أربع سور.

﴾ُوأُْملِي لَُهم إِنَّ َكْيِدي َمِتْينع ﴿ -
(1) 

﴾َكَذلَِك ِكْدَنا ُيْوُسْف...﴿ -
(2) 

﴾إِنه ِكْيِدي َمِتْينع ﴿ -
(3) 

ُهْم َيِكْيُدْوَن َكْيًدا، َوأََكْيُد َكْيداً ﴿ -  (4)﴾إِنَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 183سورة األعراف، اآلية   (1)
 76سورة يوسف، اآلية   (2)
 45سورة القلم، اآلية   (3)
 16-15سورة الطارق، اآلية   (4)
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 الكيد في الشريعة اإلسالميةالمبحث الثاني: 

  استدل العلماء على حترمي الكيد واحليل املذمومة بأدلة منها:

ْبِت َفقُْلنا لَُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة خاِسَِيَن )﴿ :قال اهلل تعاىل - ( 65َولََقْد َعلِْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفي السَّ

ِقينَ َفَجَعْلناها نَ   ابتالهم اهلل اليهود من طايفة وهؤالء (1)﴾كاالً لِما َبْيَن َيَدْيها َوما َخْلَفها َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَّ
 كثرياً  السبت يوم يأيت السمك وكان بقية األيام، يف وأحّل هلم السبت يوم الصيد عليهم حرم بأن

 بأن يوم األحد هنويصيدو  بت،الس السمك يوم على ليحافظوا حبيلة فاحتالوا بقية األيام بعكس
 األحد يوم جاء فإذا منها اخلروج يستطيع السمك فال فيدخلها البحر جبانب حفرا حفروا

 ملسو هيلع هللا ىلصوخنازير كما روى أبو هريرة رضي اهلل عنه عن النيب  قردة فمسخهم اهلل وأكلوها استخرجوها
 قال:

 .(2)"ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اهلل بأدنى الحيل"

 :ملسو هيلع هللا ىلص، فقال  ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن وقد روى أبو داود -

  (3)"لعن اهلل المحلل، والمحلل له"

، مث ًا غريه نكاح رغبة ال نكاح حتليلإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فال حتل له حىت تنكح زوج
أن  على شخص مع فيتفق زوجته لتحل له حيتالأن  حياول الناس بعضو  ،ميوت عنها أو يطلقها

 واإلبعاد الطرد واللعن هو ،من فعل هذا ملسو هيلع هللا ىلص النيب لعن وقد، زوجها األول إىل لرتجع ويطلقها زوجهايت
 رمحة اهلل. من

استعمل اهلل سبحانه وتعاىل كلمة "الكيد"  ، ملاذاحراماً  إذا كان الكيد واحليل :هنا سؤال مهم وهو
 ؟ منسوبًة إليه

                                                 
 66-65سورة األعراف، اآلية   (1)
ج  د.ط، ،"مجموع الفتاوى"، صحيح عند ابن تيمية يف 190، ص 1ج  ،2ط ،تفسير القرآن العظيمابن كثري، انظر   (2)

 29، ص 29
، صحيح عند األلباين يف 2076، رقم 227، ص 2، كتاب النكاح، باب يف التحليل، ج سننهأخرجه أبو داود يف   (3)

 (.283\2) "سلسلة األحاديث الصحيحة"
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لقًا كما قال ابن قيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه "إغاثة أواًل الكيد ال يذم مطلقًا وال حيمد مطالجواب: 
 الل ْهفان":

نوعان: نوع يتوصل به إىل فعل ما أمر اهلل تعاىل به، وترك ما هنى عنه والتخلص من  )الكيد( احليل"
احلرام، وختليص احلق من الظامل املانع له، وختليص املظلوم من يد الظامل الباغى، فهذا النوع حممود 

 .فاعله ومعلمهيثاب 

 ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وحتليل احملرمات، وقلب املظلوم ظاملاً، والظامل مظلوماً، واحلق باطالً 
 (1)"اتفق السلف على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار األرض. يوالباطل حقاً، فهذا النوع الذ

 ت":رمحه اهلل تعاىل يف كتابه املشهور "املوافقا (2)قال اإلمام الشاطيب

إذ ال ميكن إقامة دليل يف الشريعة على إبطال كل حيلة، كما أنه ال يقوم دليل على تصحيح كل "
حيلة؛ فإمنا يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة، وهو الذي يتفق عليه مجيع أهل 

 (3)"اإلسالم، ويقع االختالف يف املسايل اليت تتعارض فيها األدلة

 أمحد عز الدين يف كتابه "يوسف بن يعقوب عليهما السالم" يف الكيد احملمود:فالنتيجة: قال األستاذ 

"واحليل )الكيد( يف عرف الفقهاء إذا أطلقت، يراد منها احليل احملرمة، أما احليل املشروعة فهي 
مطلوبة وحكمها كحكم ما يتوصل إليه، ويستعان هبا على إقامة حكم شرعي ال يلو من جلب 

سدة دون عبث مبقاصد الشرعية وال تضييع حق من احلقوق، وحكمة إباحتها: مصلحة أو درء مف
االستعانة هبا على استخراج احلقوق وصيانة الدماء واألعراض واألموال وقهر األعداء والضرب على 
أيدي املفسدين واإلصالح بني الناس وتقوية أواصر احملبة واملودة بينهم، فالعاجز من عجز عنها، 

 (4)ن هبا أفطن وعليها أقدر وال سيما يف احلرب"والكيس من كا
                                                 

 339، ص 1ج د.ط، إغاثة اللهفان،ابن قيم، انظر   (1)
(2)

إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب: أصويل حافظ، من أهل غرناطة، كان من أيمة املالكية، هو   
 م. 1388املتويف 

 298، ص 1ج.ط، ج تراجم موجزة لألعالم، انظر: موقع وزارة األوقاف املصرية، 

 33، ص 3ج  ،1ط الموافقات، الشاطيب،  (3)
 431ص د.ط،  يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين،انظر   (4)
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 الكيد المذموم في ضوء هذه السورة المبحث الثالث:

والكيد الذي جاء به إخوة يوسف عليه السالم من الكيود املذمومة شرعاً: ومنها أخذهم أخاهم 
ك االنتقام لريتع ويلعب معهم فهو يف الظاهر تكرمي ألخيهم وبر بأبيهم، ويف الباطن يقصدون من ذل

من أخيهم، مع ما يف ذلك من اإلساءة إىل أبيهم مع عظيم منزلته، وعلو رتبته فضال عما للوالد من  
كبري احلق، ومما لألخ من واجب صلة الرحم؛ ومنها تلطيخ قميص أخيهم بدم كذب وجميئهم عشاء 

م، بقصد يبكون وإخبارهم أن الذيب قد افرتس أخاهم للتوصل من ذلك إىل التخلص من أخيه
 احتالل مكانته عند أبيهم.

...َما َجَزاُء ِمْن أََراَد ِبأَْهلَِك ُسْوٍء ﴿ومن الكيد املذموم مقالة امرأة العزيز إذ واجهت زوجها لدي الباب 

  .(1)﴾إاِلَّ أَْن ُيْسَجَن أَْو َعَذابع أَلِْيمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 25سورة يوسف، اآلية   (1)
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 الكيد المحمود في ضوء هذه السورةالمبحث الرابع: 

 وكيد اهلل يف هذه السورة كما قال اهلل تعاىل:كيد يوسف 

 (1)﴾َعلَُّهْم َيْرِجُعونَ َوَقاَل لِِفْتَيانِِه اْجَعلُوا ِبَضاَعَتُهْم ِفي ِرَحالِِهْم لََعلَُّهْم َيْعِرفُوَنَها إَِذا اْنَقلَُبوا إِلَى أَْهلِِهْم لَ ﴿

به اإلخوة الطعام، يف رحاهلم،  يعين أمر يوسف عليه السالم غلمانه أن جيعلوا الثمن الذي اشرتى
وهي األوعية اليت حيمل فيها الطعام وغريه، ليجدها اإلخوة حني يرجعون إىل أبيهم وحيلون رحاهلم 
فيعرفون حّق رّدها وحّق التكرم بإعطاء الطعام ورد الثمن، فيكون ذلك سببًا يف رجوعهم ومعهم 

 )بنيامني(.

َقاَيَة ِفي َرْحِل أَِخيِه ﴿السالم: وأيضا قال اهلل تعاىل يف كيد يوسف عليه  ا َجهََّزُهْم ِبَجَهاِزِهْم َجَعَل السِّ َفلَمَّ

ُكْم لََساِرقُونَ  ُتَها اْلِعيُر إِنَّ نع أَيَّ َن ُمَؤذِّ  (2)﴾ُثمَّ أَذَّ

ذهب أكثر املفسرين إىل أن يوسف عليه السالم قام بتلك احليلة والكيد، وهي جعل السقاية يف رحل 
 الستبقايه عنده، عن طريق الوحي، وقال اإلمام الطربي يف تفسريه: أخيه بنيامني 

حىت يلص أخاه ألبيه وأمه من إخوته  ،، يقول: هكذا صنعنا ليوسف(3)﴾...فَ سُ وْ يُ ا لِ نَ دْ كِ  كَ لِ ذَ كَ ﴿"
ل: ، مث قاأن يأخذه منهم وحيتبسه يف يديه، وحيول بينه وبينهم أبا شيخاً كبرياً  ألبيه، بإقراٍر منهم أن له

 .(4)فكاد اهلل ليوسف حىت أخذ أخاه منهم، فصار عنده حبكمهم وُصِنع اهلل له"

كيف كان كيود يوسف عليه السؤال املهم:  هذه اآليات املذكورة تدل على كيد يوسف وكيد اهلل، ف
 السالم حمموداً؟ هذه اآليات ميكن أن حتدث شكوكاً وهي كما يلي:

                                                 
 62سورة يوسف، اآلية   (1)
 70، اآلية السورة السابقة  (2)
 76، اآلية السورة السابقة  (3)
 186، ص 16ج ، 1ط، جامع البيان في تأويل القرآنانظر الطربي،   (4)
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رد مثن البضاعة إىل إخوته وقد أصبح الثمن ملكاً كيف جاز للنيب يوسف عليه السالم أن ي . أ
للدولة خصوصاً يف وقت القحط؟ وأيضاً ما هي األسباب اليت دعت يوسف عليه السالم إىل 

 رّد مثن البضاعة إلخوته دون علمهم؟
هل كان يف علم  ،ونسب السرقة إىل أخيه بنيامني جعل يوسف عليه السقاية يف رحل أخيه . ب

 ؟بنيامني أم ال
بالسرقة ليأخذه بنيامني  ويتهم الم لنفسه أن يكيد على إخوتهيوسف عليه الس يسمحكيف  . ت

 ؟هبا
 كيف نسب يوسف عليه السالم السرقة إىل إخوته وهم براء؟ . ث
؟ مث أليس مصر كيف مسح يوسف عليه السالم لنفسه أن جيازي إخوهتم بقانوٍن دون قانون . ج

 يف هذا ظلم إلخوته؟
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 لة الشكوكالمبحث الخامس: إزا

كيف جاز للنيب يوسف عليه السالم أن يرد مثن البضاعة إىل إخوته وقد أصبح  األول: الشك( 1
الثمن ملكاً للدولة خصوصاً يف وقت القحط؟ وأيضاً ما هي األسباب اليت دعت يوسف عليه السالم 

 إىل رّد مثن البضاعة ألخوته دون علمهم؟

 رة أسباٍب يف تفسريه: كتب اإلمام الرازي عش:األول إزالة الشك

 ألجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم يف رحاهلم على وجوه: "اختلف املفسرون يف السبب الذي

أهنم مىت فتحوا املتاع فوجدوا بضاعتهم فيه، علموا أن ذلك كان كرما من يوسف وسخاء  . أ
 حمضا فيبعثهم ذلك على العود إليه واحلرص على معاملته

 .الورق ما يرجعون به مرة أخرىخاف أن ال يكون عند أبيه من  . ب

 ن القحط. اد به التوسعة على أبيه ألن الزمن كان زمأر  . ت

 الطعام لؤم.  يهمن أبيه وإخوته مع شدة حاجتهم إلرأى أن أخذ مثن الطعام  . ث

قال الفراء: إهنم مىت شاهدوا بضاعتهم يف رحاهلم وقع يف قلوهبم أهنم وضعوا تلك البضاعة يف  . ج
وهم أنبياء وأوالد األنبياء فرجعوا ليعرفوا السبب فيه، أو رجعوا لريدوا  رحاهلم على سبيل السهو

 املال إىل مالكه. 

 أراد أن حيسن إليهم على وجه ال يلحقهم به عيب وال منة. . ح

 ده أن يعرفوا أنه ال يطلب ذلك األخ ألجل اإليذاء والظلم وال لطلب زيادة يف الثمن.مقص . خ

 ه له ملزيد اإلكرام فال يثقل على أبيه إرسال أخيه.أراد أن يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلب . د

ن، وكان ياف اللصوص من قطع الطريق، لك املال معونة هلم على شدة الزمأراد أن يكون ذ . ذ
 فوضع تلك الدراهم يف رحاهلم حىت تبقى خمفية إىل أن يصلوا إىل أبيهم. 

  (1)".أراد أن يقابل مبالغتهم يف اإلساءة مببالغته يف اإلحسان إليهم  . ر

 
                                                 

 479ص  ،6ج  ،4طمفاتيح الغيب، ، انظر الرازي  (1)
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 كتب حسن حممد باجودة يف "الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف":

"تسهيل عملية أخذ اإلخوة هلذا األخ الشقيق ليوسف معهم وهلذا قالوا ملا وجدوا البضاعة قد 
 لَ يْ كَ  ادَ دَ زْ نَ ا وَ انَ خَ أَ  ظَ فُ حْ نَ ا وَ نَ لَ هْ أَ  رُ يْ مِ نُ ا وَ نَ يْ لَ إِ  تْ دَّ ا رُ نَ تَ اعَ ضَ بِ  هِ ذِ ي هَ غِ بْ ا نَ ا مَ انَ بَ ا أَ ا يَ وْ الُ قَ ﴿ردت إليهم: 

فكان رد البضاعة سببًا عظيمًا يف موافقة أبيهم عليه السالم يف إرسال  (1)﴾ريْ سِ ل يَ يْ كَ  كَ لِ ر ذَ يْ عِ بَ 
 (2)بنيامني معهم."

 قال اإلمام ابن قيم رمحه اهلل: 

خيه كما ورد يف أ ء"فهذا فعل يوسف عليه السالم من "احليل املستحسنة" فاملقصود رجوعهم وجمي
 (4)وذلك أمر فيه منفعة هلم وألبيهم وله، وهو مقصود صاحل." (3)﴾لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ ﴿اآلية 

والسؤال الثاين يف هذا الشك األول: كيف جاز ليوسف عليه السالم أن يرد مثن البضاعة إىل إخوة 
 عن ذلك باآليت:عند وقت القحط الشديد وأيضاً قد أصبح الثمن ملكاً للدولة؟ وجياب 

كانت املساعدات اليت أداها يوسف ملصر واخلدمات اليت خدم هبا أهلها، مبثابة مخرية تثبت  . أ
له وجه التصرف يف أموال احلزينة مبا شاء وكيف أراد، فإنه لو كان مستأجرًا على ذلك 

 (5)الستحق الشيء الكثري من واردات سين اخلصب.
ني، فرّد إليهم حسب حاجتهم واستحقاقهم، وال يقال ألن أموال الدولة للمستحقني واحملتاج . ب

إهنم مل يكونوا من رعايا الدولة، ألن اإلسالم عام ال يعترب باحلدود املصطنعة وال باالختالف 
 (6)يف العايدية.

 (7)ميكن أن يكون يوسف عليه السالم قد عّوض خزينة الدولة من ماله اخلاص. . ت
                                                 

 65يوسف، اآلية  سورة  (1)
 192ص  د.ط، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، حممد حسن باجودة، انظر  (2)
 62سورة يوسف، اآلية   (3)
 108، ص 2ج  د.ط، إغاثة اللهفان، ابن قيم، انظر  (4)
 2019، ص 2ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (5)
 139ص  د.ط، منصف في تفسير سورة يوسف،القول الالباليساين، انظر   (6)
 1150، ص 2ج  ،1ط موسوعة سورة يوسف، علشي متويل، انظر  (7)
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ة النقاذه الشعب من هالك حمقق، فلو أعطى كان له عليه السالم يف عنق كل مصري منّ  . ث
 (1)إخوته ما أعطاهم ما كان ألحد عليه من سبيل.

كان واجبًا عليه أن يصل إخوته ويربّهم وجيربهم يف تلك الشّدة، إذ هو ملك عادل، وهم  . ج
 أهل إميان ونبوة.

حيبه اهلل  النتيجة: فإن يوسف عليه السالم البد أن يكون قد فعل ذلك، على الوجه احلق الذي
  (2)ويرضاه من عباده املصطفني، وإال لعاقبه اهلل تعاىل على ذلك ومل يقع.

 وقال اإلمام ابن قيم رمحه اهلل يف احليل احملرمة:

وأنت إذا تأملت احليل املتضمنة لتحليل ما حرم اهلل سبحانه وتعاىل، وإسقاط ما أوجب وحل ما "
الناشئة منها أعظم من املفسدة الناشئة من عقد وجدت األمر فيها كذلك، ووجدت املفسدة 

 (3)"احملرمات الباقية على صورهتا وأمسايها، والوجدان شاهد بذلك.

هل   ،ونسب السرقة إىل أخيه بنيامني جعل يوسف عليه السقاية يف رحل أخيهالشك الثاني: ( 2
 ؟كان يف علم بنيامني أم ال

 ذا السؤال:قال صاحب مؤمتر إجابة على ه :الثاني إزالة الشك

"يوسف عليه السالم كان يعرف أهنم أصحاب عزامة، وذوو شراسة، فأراد أن يضد شوكتهم ويفت 
يف عضدهم، تنزياًل لنفوسهم املتكربة، وإضعافاً لقوهتم املتحكمة، فأتى هذه احليلة املزعزعة ألفكارهم، 

عماًل يفف جانباً من  إذ يوسف كان ال يزال يف ختوف من شر إخوته ونزقهم، فرأى أن يعمل معهم
قوهتم ويشذب بعضاً من محاسهم، ويطامن من خنوهتم، ويكسر من زهوهم ويقمع من طغياهنم هتذيباً 

 (4)وترويضاً، فهو فعل ذلك اضطراراً ال اختياراً."

                                                 
 378ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين، انظر  (1)
 1151، ص 2ج  ،1ط املرجع السابق، موسوعة سورة يوسف، انظر  (2)
 353، ص 1ج  د.ط، إغاثة اللهفان،ابن قيم، انظر   (3)
 1009-1008، ص 2ج  ،1ط مؤتمر سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (4)
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 ؟لسالم السرقة إىل إخوته وهم براءكيف نسب يوسف عليه االشك الثالث: ( 3

 القرطيب رمحه اهلل ثالثة أجوبة يف تفسريه عن هذا السؤال:أجاب اإلمام  :الثالث إزالة الشك

أن القوم كانوا قد سرقوه من أبيه فألقوه يف اجلب، مث باعوه، فاستحقوا هذا االسم  "اجلواب األول:
 بذلك الفعل، فصدق إطالق ذلك عليهم.

شيئا لغريكم صار  سراق، واملعىن: إنالحال كأيتها العري حالكم   أن يقول أراد وهو الثاين: واباجل 
 امللك وال علمه. ىعندكم من غري رض

وهو أن ذلك كان حيلة الجتماع مشله بأخيه، وفصله عنهم إليه، وهذا بناء على أن  الثالث:واب اجل
 (1)."بنيامني مل يعلم بدس الصاع يف رحله، وال أخربه بنفسه

؟ بقانون دون قانون مصر عليه السالم لنفسه أن جيازي إخوته يوسف كيف مسح( الشك الرابع: 4
 مث أليس هذا الكيد ظلماً إلخوته؟

 قال صاحب املؤمتر: :الرابع إزالة الشك

"نعلم إذا عمل اإلنسان جرمية يف مملكة غري مملكته، وجب استفتاء قانون تلك اململكة اليت وقع فيها 
تفتاء واحلكم إىل قانون اجلرم، وذلك احتفاظاً بشرف تلك اململكة وسلطاهنا، وال جيوز الرجوع يف االس

 تلك اململكة اليت منها ذلك اجملرم.

وإخوة يوسف عليه السالم ههنا ليسوا مبلوك وال سفراء ملوك، حىت يعاملوا بأحكام مملكتهم، فما 
الذي جوز ليوسف عليه السالم أن يوصي عبيده أن يستفتوا إخوته توصاًل للحكم عليهم بشريعتهم 

هم بشريعة اململكة املصرية، وأليس يف هذا حتقري ململكة مصر وقوانينها؟ يف مملكتهم، دون احلكم علي
 مث أليس يف هذا ظلم إلخوته؟

وجوابنا عن هذا: لعل يوسف عليه السالم اعترب )اجلاين( من إخوته )كملك( عمل جناية يف غري 
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أصحاب االمتيازات مملكته، فإنه ال يعامل إال بقانون مملكته، أو كان يوسف اعترب إخوته كاجلاين من 
فلذلك أراد أن حياكمهم بقوانينهم، وعلى كل حال، فكأن يوسف من جهة عمل هلم شيئًا من 
االحرتام، ومن جهة أراد أن يستعبد أخاه ليحظى ببقايه عنده، فيكون كمن رمى حجرًا ليصيد 

جيوز أن يعامل صيدين، وحيتمل أن هذه التدقيقات مل يكن معموالً هبا يف تلك العصور مبصر بل كان 
 الغريب األجنيب بقوانينه يف بالده، ولو وقعت منه اجلرمية يف مملكة أخرى هلا قوانني أخرى.

وحيضرين اآلن جواب ثالث، وهو أن القوانني املصرية كانت يف ذلك العصر وضعية، أي من وضع 
 فأولئك هم الكافرون البشر، ولكن قانون العربانيني كان قانونًا مساوياً، ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل

 (1)الظاملون الفاسقون هذا ما تيسر لنا من اجلواب"

 حقيقة سرقة يوسف عليه السالم واهتامه هبا؟ما هي  الخامس: ( الشك5

 قال اهلل تعاىل على لسان إخوة يوسف عليه السالم: :الخامس إزالة الشك

ُ  قالُوا إِْن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق أَخع لَُه ِمْن َقْبلُ ﴿ ها ُيوُسُف ِفي َنْفِسِه َولَْم ُيْبِدها لَُهْم قاَل أَْنُتْم َشرٌّ َمكاناً َوّللاَّ َفأََسرَّ

 (2)﴾أَْعلَُم ِبما َتِصفُونَ 

 قولني: كتب بعض املفسرين يف اهتام يوسف عليه السالم بالسرقة

 : قال اإلمام الطربي رمحه اهلل القول األول:

الء، فيما بلغين أن ع م ته ابنة إسحاق، وكانت أكرب ولد كان أّول ما دخل على يوسف من الب"
  ، فكان من اختاهنا ممن وليهاوكانوا يتوارثوهنا بالكرب انت إليها ]صارت[ منطقة إسحاقإسحاق، وك

كان له س ل ًما ال ينازع فيه، يصنع فيه ما شاء. وكان يعقوب حني ُوِلد له يوسف، كان قد حض نه 
ا إياه. حىت إذا ترعرع وبلغ سنواٍت، ع م ت ُه فكان معها وإل يها، فلم حيب  أحد  شيًئا من األشياء ُحبـ ه 

ووقعت نفس يعقوب عليه، أتاها فقال، يا أخي ة سّلمي إيّل يوسف، فواهلل ما أقدر على أن يغيب عين 
بتاركه! قالت:  ساعة! قالت: فواهلل ما أنا بتاركته، واهلل ما أقدر أن يغيب عين ساعة! قال: فواهلل ما أنا
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أو كما قالت. فلما خرج من عندها  وأسكن عنه، لعل ذلك يسّليين عنه فدعه عندي أياًما أنظْر إليه
يعقوب عمدت إىل ِمْنطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من حتت ثيابه، مث قالت: لقد فقدت 

أهل البيت!  ِمْنطقة إسحاق، فانظروا من أخذها ومن أصاهبا؟ فالُتِمس ْت، مث قالت: كشِّفوا
فكشفوهم، فوجدوها مع يوسف، فقالت: واهلل إنه يل لس ل م ، أصنع فيه ما شئت. قال: وأتاها 
يعقوب فأخربته اخلرب، فقال هلا: أنت وذاك إن كان فعل ذلك، فهو س ل م  لك، ما أستطيع غري ذلك. 

خيه ما صنع فأمسكته فما قدر عليه حىت ماتت. قال: فهو الذي يقول إخوة يوسف حني صنع بأ
 (2)"(1)﴾...لبْ قَ  نْ مِ  هُ لَ  خُ أَ  قَ رَ د سَ قَ فَ  قْ رِ سْ يَ  نْ إِ ﴿حني أخذه: 

 فقد وردت روايات أخرى غريها منها: ما رواها اإلمام السيوطي رمحه اهلل قال:

: سرق يوسف عليه السالم صنما جلده أيب وسعيد ابن جبري وقتادة رمحهم اهلل تعاىل ابن عباس "قال
 (3)فعرّيوه بذلك" ة فكسره وألقاه يف الطريقأمه من ذهب وفض

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل: 

كان جده أبو أمه كافرا يعبد األوثان فأمرته/ أمه بأن يسرق تلك األوثان "قال سعيد ابن جبري:  
 (4)."ويكسرها فلعله يرتك عبادة األوثان ففعل ذلك، فهذا هو السرقة

 يون: قال صاحب النكت والع القول الثاني:

 (5)"أهنم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه"

 قال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل يف تفسريه:

 (6)"فما هذه الكذبة بأول كذباهتم"
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 قال اإلمام األلوسي رمحه اهلل:

وعن ابن املنري أن ذلك تصلف ال يسوغ نسبة مثله إىل بيت النبوة بل وال إىل أحد من األشراف "
 (1)".مكي فالواجب تركه وإليه ذهب

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل:

"إهنم كذبوا عليه وهبتوه وكانت قلوهبم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقايع، وبعد انقضاء 
 (2)تلك املدة الطويلة، وهذه الواقعة تدل على أن قلب احلاسد ال يطهر عن الغل ألبتة."

 "يوسف بن يعقوب": قال األستاذ أمحد عزالدين يف كتابه القول الراجح:

"إىل جانب هذه الروايات السابقة فقد ذكر بعض املفسرين إىل جانبها ما يالفها دون اإلشارة إىل 
ترجيح أحد قولني على آخر، إن مجيع الروايات اليت نسبت فيها السرقة إىل يوسف عليه السالم 

رهبا مع بعض دليل على روايات إسراييلية وباطلة وليست صحيحة أساساً، وكثرة اختالفها وتضا
بطالهنا، فالرواية اليت استند إليها اجلمهور يف نسبة السرقة إىل يوسف عليه السالم وهي رواية منطقة 
عمته وهي ظاهرة البطالن، ألن عمته ال يصح هلا أن متسكه هبذه احلجة حىت وفاهتا، كما أن النيب 

خداعه وإن إخوة يوسف، وهم الذين امتألت املرسل يعقوب عليه السالم ال يُِقّر أحدًا على كذبه و 
ْرَتْع َوَيْلَعْب...﴿صدورهم باحلقد عليه، والذين كذبوا على أبيهم يف قوهلم  وكذبوا  (3)﴾أَْرِسْلُه َمَعَنا َغَداً يَّ

ُب..﴿عليه بعد إلقايهم يوسف يف اجلب وقالوا:  َْ ُسن الظن هبم يف  (4)﴾.َفأَكلُْوهُ الِذ ليس هؤالء ممن حي 
 (5)يهم على يوسف بأنه سرق."ادعا
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 كتب الشيخ السيد قطب رمحه اهلل يف تفسريه:

وتنطلق الروايات والتفاسري تبحث عن مصداق قوهلم هذا يف تعالت وحكايات وأساطري. كأهنم مل "
يكذبوا قبل ذلك على أبيهم يف يوسف وكأهنم ال ميكن أن يكذبوا على عزيز مصر دفعًا للتهمة اليت 

ؤًا من يوسف وأخيه السارق، وإرواء حلقدهم القدمي على يوسف وأخيه! لقد قذفوا هبا حترجهم، وترب 
 (1)".يوسف وأخاه

 وكتب الدكتور أمحد نوفل يف حبثه: 

"التفاسري اليت أولعت بنقل اإلسراييليات اليت ال يقبلها نقل وال عقل سارعت هي األخرى تبحث يف 
عد التنبيش يف اإلسراييليات بأخبار ما أنزل اهلل هبا من امللفات عن سرقة ارتكبها يوسف مث جاءتنا ب

 سلطان، وتكلف البعض فقالوا إنه سرق قلب أبيه.

وملاذا هذا التكلف؟ إن األمر جّد يسري، إهنا املفاجأة تنطق اإلنسان بأي الكالم والسالم، وال حاجة 
   (2)احلسد". إىل البحث عن تفسري هلذه الكلمة وكأهنا حقيقة ثابتة وهي إهنا بقايا

فالنتيجة أهنم كذبوا فيما نسبوه إليه من السرقة وهو الراجح لقوة حجته ووضوح أدلته، وهذا القول هو 
 األوىل يف رأينا.
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 اهلل المحمود في ضوء هذه السورة المبحث السادس: أنواع كيد

رمحه اهلل يف حبثه وكتب األستاذ عليش متويل خالصة نوع األول البن قيم  كيد اهلل تعاىل نوعان
 :"موسوعة سورة يوسف"

"األول: أن يفعل سبحانه فعاًل خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قدرًا حمضاً، ليس 
من باب الشرع، وذلك كانت يوسف عليه السالم يف هذا الكيد فإن يوسف عليه السالم أكثر ما 

َها الِعْيُر إِنَُّكم لََساِرقُْونَ ﴿ؤذناً يؤذن قدر عليه أن ألقي الصواع يف رحل أخيه وأرسل م فلما أنكروا  (1)﴾أَيُّ
َمْن ُوِجَد فِي ِرْحلِِه ﴿وكان إهلام اهلل تعاىل إلخوة يوسف قوهلم:  (2)﴾َفَما َجَزآُوهُ إِْن ُكْنُتْم َكاِذِبْينَ ﴿قال: 

ته، وذلك خارج عن قدرته، وكان كيدًا من اهلل تعاىل أجراه تعاىل على ألُسن إخو   (3)﴾فُُهَو َجَزاُؤهُ...
ميكنهم أن يتخلصوا من ذلك بأن يقولوا: للجزاء عليه حىت يثبت أنه هو الذي سرق، فإن جمرد 
وجوده يف رحله ال يوجب أن يكون سارقاً، وقد كان يوسف عليه السالم عاداًل ال يأخذهم بغري 

ما تفعلونه بالسراق يف دينكم، فلو  حجة، وكان ميكنهم التخلص أيضاً بأن يقولوا: جزاؤه أن يفعل به
َكَذلَِك ِكْدَنا ﴿قالوا له ذلك مل ميكنه أن يُلزِمهم مبا ال يلزم به غريهم، فلذلك قال سبحانه وتعاىل: 

 ُ لك ما كان ميكن له أن يأخذه يف دين م (4)﴾لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيأُْخَذ أََخاهُ فِي ِديِن اْلَملِِك إاِلَّ أَْن َيَشاَء ّللاَّ
  (5)مصر ألنه مل يكن يف دينه طريق إىل أخذه."

 يف كتابه "إغاثة اللهفان": قيم رمحه اهللابن اإلمام قال 

"النوع الثاين: أن يلهمه هلل أمرًا مباحًا أو مستحبًا أو واجبًا يوصله به إىل املقصود احلسن، فيكون 
سبحانه أيضاً، فيكون قد كاد له  على هذا إهلامه يوسف عليه السالم أن يفعل ما فعل، هو من كيده

 (6)نوعي الكيد."
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 تائج المنتجةالنالمبحث السابع: 

قصة يوسف عليه السالم تنبيه على أن من كاد غريه كيداً حمرماً فإن اهلل سبحانه وتعاىل ال  يف . أ
بد أن يكيده، وأنه ال بد أن يكيد للمظلوم إذا صرب على كيد كايده، وتلطف به، فاملؤمن 

 (1)لى اهلل إذا كاده اخللق فإن اهلل تعاىل يكيد له، وينتصر له، بغري حول منه وال قوة.املتوكل ع
الكيد الذي كاده يوسف عليه السالم إلخوته، من الكيد احملبوب الذي حيبه اهلل تعاىل  . ب

 ويرضاه، ملا فيه من احلكمة واملصلحة املطلوبة.
 كيدة، إذا مل يالف ذلك شرعاً ثابتاً.جواز التوصل لألغراض الصحيحة مبا صورته احليلة وامل . ت
حكم الكيد هو حكم احليل الشرعية اليت يتوصل هبا إىل مصاحل ومنافع دنيوية، إذا مل ختالف  . ث

 شريعة وال هدمت أصالً من الدين.
ات، فإن هذا كيد هلل تعاىل ليس من الكيد املشروع ما ُتْست ح ّل به احملرمات وتسقط به الواجب . ج

 (2)ستاذ عليش متويل يف موسوعة تفسري سورة يوسف.ودينه كما قال األ
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 التفضيل بين األوالدالفصل الثاني: ما حكم 

 
 المبحث األول: التفضيل بين األوالد في الشريعة اإلسالمية 

 المبحث الثاني: إزالة الشكوك والشبهات 

  سف عليه المبحث الثالث: الشبهة األولى: هل كان يعقوب عليه السالم يحب يو
 أم ال؟أكثر من إخوته السالم 

  :لماذا تأسف يعقوب عليه السالم على يوسف عليه المبحث الرابع: الشبهة الثانية
 السالم وحده؟
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 ين األوالد في الشريعة اإلسالميةالمبحث األول: التفضيل ب

آلفات، قال ( على بعض يورث احلقد واحلسد، ويورث اChild Favoritismإن تفضيل بعض األوالد )
 األستاذ عبد اهلل ناصح علوان يف كتاب "تربية األوالد يف اإلسالم" يف باب املفاضلة بني األوالد:

"وهذه الظاهرة هلا أسوأ النتايج يف احنرافات الولد السلوكية والنفسية، ألهنا تولد احلسد والكراهية، 
ء واملشاجرة والعصيان، وتؤدي إىل وتسّبب اخلوف واحلياء، واالنطواء والبكاء، وتورث حب االعتدا
 (1)املخاوف الليلية، واإلصابات العصبية، ومركبات الشعور بالنقص."

 ويعدلوا بني أوالدهم، منها: أمر اآلباء أن يتقوا اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفكان نبينا حممد 

 قال:  ملسو هيلع هللا ىلصباس، عن النيب عن ابن ع . أ

 (2)..."سووا بين أوالدكم في العطية"

إين حنلت ابين هذا  ، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصل: إن أباه أتى به رسول اهلل عن النعمان بن بشري، أنه قا . ب
 : ملسو هيلع هللا ىلصغالما كان يل، فقال رسول اهلل 

 (3)فأرجعه": ملسو هيلع هللا ىلصهلل أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: ال، فقال رسول ا"

 : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل فقالويف رواية: 

، قال: فال ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: ال  يا بشير "
 .(4)"، فإني ال أشهد على جورتشهدني إذاً 

                                                 
 252، ص 1ج  د.ط، تربية األوالد في اإلسالم، عبد اهلل ناصح العلوان، انظر  (1)
، ضعيف عند 11997، رقم 354، ص 11، باب العني، عن عكرمة عن ابن عباس، ج معجمه الكبيرأخرجه الطرباين يف   (2)

 (.514\1) "سلسلة األحاديث الضعيفة"األلباين يف 
 1623، رقم 1241، ص 3، كتاب اهلبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (3)
 1623، رقم 1243، ص 3، كتاب اهلبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، ج صحيحهأخرجه مسلم يف   (4)
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فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، وجاءته بنية  ملسو هيلع هللا ىلص عند النيبأن رجال كان وعن أنس   . ت
 .(1)"أال سويت بينهما": ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل له فأجلسها بني يديه، فقال رسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، كتاب الرب والصلة، باب منه يف األوالد واألقارب وفضل النفقة عليهم، ج مجمع الزوائد ومنبع الفوائدأخرجه اهليثمي يف   (1)

 .ابنا ومل يسمه، وبقية رجاله ثقاترواه البزار فقال: حدثنا بعض أصح، فقال اهليثمي: 13489، رقم 156، ص 8
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 الثاني: الشكوك والشبهات المبحث

  قال اهلل تعاىل:

ا َوَنْحُن ُعْصَبةع إِنَّ أََباَنا لَِفي َضاَلٍل ُمبِينٍ إِ ﴿  (1)﴾ْذ َقالُوا لَُيوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّ

بعض الناس يقول أن تفضيل بعض األوالد على بعض يورث احلقد واحلسد، ويورثا آلفات وهذا من 
ذلك فلم أقدم على هذا التفضيل وأيضًا األسن األمور املعلومة، فلما كان يعقوب عليه السالم عاملًا ب

 و األعلم و األنفع أفضل، فلم قلب هذه القضية؟

 وأيضاً قال اهلل تعاىل:

ْت َعْيناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيمع ﴿  (2)﴾َوقاَل َيا أََسفى َعلى ُيوُسَف َواْبَيضَّ

 على يوسف وحده؟ ملاذا أسف يعقوب عليه السالم ؟عليه السالم أين هو عدالة يعقوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 8سورة يوسف، اآلية   (1)
 84ف، اآلية سورة يوس  (2)
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المبحث الثالث: الشبهة األولى: هل كان يعقوب عليه السالم يحب يوسف عليه السالم أكثر 
 من إخوته أم ال؟

 قال األستاذ عماد زهري احلافظ يف كتابه "القصص القرآين":

ُم، إما  "إن إخوة يوسف قد الحظوا تفضيل الصغريين عليهم مجيعاً ليس من اختالف معاملة أبيهم هل 
من بعض القراين الدالة على هذا احلب، فليس من املعقول أاّل يساوي يعقوب عليه السالم يف 

 املعاملة بني أبنايه وهو نيّب من أنبياء اهلل تعاىل ويعلم أن هذا األمر ال جيوز.

يف األشياء  ولكن امليل القليب الذي ال ميلكه اإلنسان وال يؤاخذ عليه الستحالة تصرفه فيه، فالقسمة
 (1)أمر سهل، أما القسمة يف امليل القليب، فهذا ما ال سبيل ألحد عليه."

 كتب اإلمام ابن عاشور رمحه اهلل:

تكون زيادة حمّبة إيامها أمرًا ال ميلك صرفه عن نفسه ألنّه وجدان "أن تكون دعواهم مطابقة للواقع و 
يكون أبناؤه قد علموا فرط حمبة أبيهم لظاهرية و يف املعامالت واألمور اولكّنه مل يكن يؤثرمها عليهم 

يء ، مؤاخذاً بشاملة فال يكون يعقوب عليه السالمالقراين ال من تفضيلهما يف املعم و سه و  إيامها من التّـ 
 (2)يفضي إىل التباغض بني اإلخوة."

 رمحه اهلل: لقد كتب اإلمام الرازي

د إال يف احملبة، واحملبة ليست يف وسع البشر يعقوب عليه السالم ما فضلهما على ساير األوال "أن
 (3)فكان معذوراً فيه وال يلحقه بسبب ذلك لوم."

أما حّب يعقوب عليه السالم، أنه كان حيّب كل أبنايه بال استثناء، وكان يعدل بينهم يف احلب على 
ه إياهم، حسب ما يليق بكل واحد منهم يف هذا اجلانب، بل إن أبناءه العشرة قد شهدوا له حببّ 

 فقالوا:
                                                 

 .153ص د.ط، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري، جامعة أم القرى،  القصص القرآني، عماد زهري حافظ،  (1)
 22، ص 12ج  ،1ط التحرير والتنوير، ابن عاشور، انظر  (2)
 423، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  رازي،الأنظر  (3)
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ا﴿ أي: هو أكثر حبا هلما من حبه إيّانا؛ ولقد اختص يعقوب  (1)﴾...لَُيوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَِبيَنا ِمنَّ
عليه السالم يوسف وأخاه بنيامني مبزيد من احلب والّرمحة والّشفقة لسبب بنّي واضح، وهو أهنما 

محة والشفقة لسبب بنّي واضح، وهو أهنما صغريان وقد صغريان وأخيه بني امني مبزيد من احلب والرّ 
فقدوا حنان األم ورمحتها بوفاة أمهما )راحيل( يف نفاس بنيامني، فأراد عليه السالم أن يعّوضهما عن 
حنان أمهما حناناً، ولي ْستبدال بعطفها عطفًا زايدًا منه، وما فعله يعقوب عليه السالم مع يوسف 

ما عليه حال الناس مجيعا، إذ يصون األوالد الصغار مبزيد من احُلب  وبنيامني الصغريين، هو
واالهتمام وحسن الرعاية، فحب الصغري يف فطرة البشر، خاصة إذا كان الوالد شيخًا كبريًا كيعقوب 

 .(2)عليه السالم كما قال األستاذ عليش متويل

 قال اإلمام األلوسي رمحه اهلل: 

، والغايب حىت ي قُدم، "وقد قيل البنة احلسن: أي بن يك أحّب إليك؟ قالت: الصغري حىت يكرب 
 (3)واملريض حىت يشفي."

 قال الشيخ الشعراوي رمحه اهلل: 

تمع فيه " فيوسف وأخوه كانوا ِصغ ارًا وماتت أمهما؛ ومل يـ ُعْد هلم إال األب الذي أحس  بضرورة أن جي 
د األب حيُنو عليهما مبا أودعه اهلل يف قلبه من جتاههما حناُن األب وحناُن األم؛ وألهنما صغار  جن

 قدرة على الرعاية.

يف القلوب بدون اختيار؛ ويُودعها  وهذا أمر ال د ْخل ليعقوب فيه؛ بل هي مسألة إهلية أودعها اهلل
 (4)"سبحانه حىت يف قلوب احليوانات.

                                                 
 8سورة يوسف، اآلية   (1)
 309-308، ص 1ج  ،1ط عة تفسير سورة يوسف،موسو  عليش متويل، انظر  (2)
 382، ص 6ج  ،1ط روح المعاني، األلوسي، انظر  (3)
 6865، ص 11ج  د.ط، تفسير الشعراوي، الشعراوي، انظر  (4)
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ه كان يكين الصبيان يّص الّصغار مبزيد من الشفقة والرمحة، حىت إن ملسو هيلع هللا ىلصولقد كان نبينا حممد 
 :ني  به قلوهبم، ففي الصحيحني من حديث أنس رضي اهلل عنهلي ْست لِ 

)النغري  "يا أبا عمير، ما فعل النغير ليخالطنا، حتى يقول ألخ لي صغير: ملسو هيلع هللا ىلصإن كان النبي 
 (1)رواه البخاري  .مصغر نغر وهو طري كالعصفور حممر املنقار يسميه أهل املدينة البلبل(

احلسن واحلسني رضوان اهلل عليهما ويُظهر من حمّبته هلما واحلنّو عليهما والرمحة هبما الشيء  كان يؤثر
  :نهالكثري، ومن ذلك ما رواه اإلمام الرتمذي رمحه اهلل عن الرباء رضي اهلل ع

 (2)"أبصر حسنا وحسينا فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما ملسو هيلع هللا ىلص"أن رسول اهلل 

 ب رضي اهلل عنه قال:اهلل عن زيد بن احلبا وما رواه اإلمام أمحد رمحه

الحسن، والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان  يخطبنا، فجاء ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل "
صدق اهلل : من المنبر، فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلصويعثران، فنزل رسول اهلل 

ظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر ن (3)﴾ة  ن  تْ فِ  مْ كُ دُ ال  وْ أ  و   مْ كُ الُ و  مْ ا أ  م  نه إِ ﴿ورسوله: 
 (4)".حتى قطعت حديثي ورفعتهما

 قال األستاذ عليش يف "موسوعة تفسري سورة يوسف":

"حنن مجيعا يف بيوتنا خنّص الصغار من األوالد مبزيد من الّتحّبب والتوّدد واملالطفة، فهذه سنة الرسول 
جد اهلل تعاىل الناس عليها، بل إن األصدقاء واألقرباء لنا املتناسبة مع الفطرة السليمة اليت أو  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
 6129، رقم 30، ص 8، كتاب األدب، باب االنبساط إىل الناس، ج صحيحهأخرجه البخاري يف   (1)
اب املناقب، باب مناقب أيب حممد احلسن بن على بن أيب طالب واحلسني بن على بن أيب ، أبو سننهأخرجه الرتمذي يف   (2)

 ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.3782، رقم 128، ص 6طالب رضه اهلل عنه، ج 
 15سورة التغابن، اآلية   (3)
، ط. مؤسسة 22995رقم  ،99، ص 38، تتمة مسند األنصار، حديث بريدة األسلمي، ج مسندهأخرجه أمحد يف   (4)

 (. 403\16م، صححه ابن حبان على شرط مسلم ) 2001 -هـ  1421الرسالة، الطبعة األوىل، 



386 

 

يصون أوالدنا الصغار باملالطفة واملمازحة واهلدايا، وحىت اإلخوة الكبار واألخوات، يصون إخواهنم 
وإخواهتم الصغار مبزيد من العطف احلب، ويأتون باهلدايا هلم ولو من مصروفهم اخلاص، إذا 

لصغريين مبزيد من الرمحة والرعاية واحلب من جانب أبيهم يعقوب عليه فاختصاص يوسف وبنيامني ا
السالم ليس عجبا وال بدعا وال ضالاًل أبدًا يف أدىن صورة منه، بل كان متّشيًا مع الفطرة واملنطق 

 (1)واخللق الكرمي."

 أما السؤال، هل كان يعقوب عليه السالم يضاعف حمبته ليوسف عليه السالم خاصة؟

 مام األلوسي رمحه اهلل: أجاب اإل

إمنا أحبه أكثر منهم ملا رأى فيه من خمايل اخلري ما مل ير فيهم وزاد ذلك احلب بعد الرؤيا لتأكيدها "
 (2)"تلك اإلمارات عنده وال لوم على الوالد يف تفضيله بعض ولده على بعض يف احملبة ملثل ذلك

وب" يف باب األنبياء واملرسلون ال حيبون إال قال األستاذ أمحد عّز الدين يف كتابه "يوسف بن يعق
 حبّب اهلل تعاىل:

"النبيني واملرسلني إمنا حيبون حبب اهلل تعاىل ال يتعدون ذلك أبداً، هذا شأهنم مع زوجاهتم وأبنايهم 
 ومن أتبعهم.

 (3)وكان يعقوب عليه السالم يعلم أن وارث النبوة والرسالة يف بيته هو يوسف عليه السالم..."

ا َوَنْحُن ُعْصَبةع إِنَّ أََباَنا ﴿ال صاحب مؤمتر يف تفسري اآلية: ق إِْذ َقالُوا لَُيوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّ

 :(4)﴾لَِفي َضاَلٍل ُمبِينٍ 

                                                 
 310، ص 1ج  ،1ط موسوعة تفسير سورة يوسف، عليش متويل، انظر  (1)
 190، ص 6ج  ،1ط روح المعاني، األلوسي، انظر  (2)
 48ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين، انظر  (3)
 8سورة يوسف، اآلية   (4)
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"أن حمبة الولد ط ْور ان: األول ط ْوُر الصغر، وهو حّب ذايت ال عّلة له وال فكرة فيه وال تدبري، بل هو 
طبيعي فطرّي داخل يف عموم الرمحة الربانية العامة، جلميع احليوانات، ال فرق فيها بني اإلنسان  أمر

واهلرّة، الثاين حّب معلول معه فكر، وهو حّب األمل والرجاء بالولد، ودرجات هذا النوع من احلب 
ن قبيل النوع على قدر درجات األمل؛ إذا تقّرر هذا، فحّب يعقوب الزايد لولده )بنيامني( كان م

األول، ألنه كان إذ ذاك، ابن سبع سنني، وأما حّبه الزايد لولده يوسف، فكان تقريبًا من قبيل 
النوعني، ألنه كان صغريًا ابن ثنتا عشر سنة وكان ألبيه فيه األمل والرجاء العظيمان، ملا كان يتفّرس 

والتعليم وإمتام االجتباء أوحي إليه فيهما من فيه من أمارات الّنجابة وملا مسعه من رؤييه املناسبتني، وملا 
عليه السالم معذور طبعًا وش رعاً  النعمة، ووجوه احملّبة إذا تعّددت غّذي بعضها، وعلى هذا فيعقوب

 (1)على هذين النوعني مع الزيادة والتفضيل، فانتقاد أبنايه العشرة عليه يف ذلك يف غري حمّله."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 290-289، ص 1ج  ،1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (1)
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 لماذا تأسف يعقوب عليه السالم على يوسف وحده؟ ة الثانية:المبحث الرابع: الشبه

 قال اهلل تعاىل:

ْت َعْيناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيمع ﴿   (1)﴾َوقاَل َيا أََسفى َعلى ُيوُسَف َواْبَيضَّ

إن يعقوب عليه السالم قد فقد ابنه يوسف أواًل، لذلك تـأسف عليه وحده! مث هنا اآلن قد غاب 
)بنيامني( و)روبيل( األخ األكرب له الذي اختار البقاء يف مصر، ولكنه عليه السالم مل يُظهر عنه ابنيه 

ملاذا أسف يعقوب عليه أسفه يف هذه الواقعة إال على يوسف عليه السالّم!، يقول فيه بعض الناس 
   أين عدالة يعقوب عليه السالم بني أوالده؟ السالم على يوسف وحده؟

 تأسف على يوسف عليه السالم فقط:  فالسبب الذي ألجله

 قال اإلمام الرازي رمحه اهلل:

 .ن احلزن اجلديد يقوي احلزن القدمي الكامن والقدح إذا وقع على القدح كان أوجع"إ . أ

ن بنيامني ويوسف كانا من أم واحدة وكانت املشاهبة بينهما يف الصورة والصفة أكمل، إ . ب
رؤية يوسف عليه السالم، فلما وقع ما وقع زال  فكان يعقوب عليه السالم يتسلى برؤيته عن

 ما يوجب السلوة فعظم األمل والوجد.
ن املصيبة يف يوسف كانت أصل مصايبه اليت عليها ترتب ساير املصايب والرزايا، وكان إ . ت

 األسف عليه أسفا على الكل.

البحث عنها. ن هذه املصايب اجلديدة كانت أسباهبا جارية جمرى األمور اليت ميكن معرفتها و إ . ث
وأما واقعة يوسف فهو عليه السالم كان يعلم كذهبم يف السبب الذي ذكروه، وأما السبب 
احلقيقي فما كان معلوما له، وأيضا أنه عليه السالم كان يعلم أن هؤالء يف احلياة وأما يوسف 
فما كان يعلم أنه حي أو ميت، فلهذه األسباب عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته 

 (2)"ى اجلهل حباله.عل

                                                 
 84سورة يوسف، اآلية   (1)
 497-496، ص 6ج  ،4طمفاتيح الغيب،  انظر الرازي،  (2)
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وأيضًا أنه عليه السالم قد ترك يوسف يرج مع إخوته بإرادته ومل يأخذ احليطة باختاذ املواثيق والعهود 
لفرقته جيد نفسه قد قصر يف أسباب سالمته؛ وأيضًا على إخوته احلفظه، حىت إذا ما أخلفوا مل 

 (1)ؤمتر.املليوسف وطول العهد به كما قال صاحب 

 اذ أمحد عّز الدين:قال األست

"أن ختصيص يوسف باألسف، ألنه فضاًل عن كونه نبيًا مرسالً، كما أراه اهلل يف الرؤيا فإن انتهاء 
 مجيع األرزاء اليت هبا آل يعقوب وبداية إمتام النعمة عليهم كان متوقفا على االجتماع به عليه السالم.

ال يعقوب عن ابنه وهو نيب مرسل، ليس معىن فاملصيبة يف )بنيامني( فرع من املصيبة بيوسف، وانفص
سرُِه على يوسف عليه السالم أنه مل يتحس ر على ابنيه )بنيامني( و)روبيل( ألن ذلك  تأسهفه وحت 
التحسر على يوسف هو الذي يتعلق هبذه القصة فال يقتضي ذكره يوسف عليه السالم أن يعقوب مل 

بلغ كان عليه وحده دون سواه، وهذا يدل على الرزء األيتحسر قط إال عليه، ولكن الّتحّسر األشد و 
 (2)فيه مع تقادم عهده مازال غّضا طريّا."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 1153، ص 2ج ، 1ط مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد اهلل العلمي، انظر  (1)
 422-421ص  د.ط، يوسف بن يعقوب، الدين،أمحد عز  انظر  (2)
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أخرج  ي الذاحلمد هللو عجميًا مثلى أن يكتب هذا البحث باللغة العربية،  احلمد هلل الذي وفق
جعل ي  الذاحلمد هللو سالم من السجن ومنح له احلكومة إكرامًا وأعزازًا له! يوسف عليه الصالة وال

جوانب الرتبية يف هذه السورة كثرية! وأرشد هذا العبد املذنب إليها، ألنه لطيف خبري، والصالة 
 وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ملسو هيلع هللا ىلصحممد  يبلى النوالسالم ع

 أهم النتائج

 الباحث يف النقاط التالية:ميكن حصر النتايج اليت توصل إليها 

قد قمت باجلهد القاصر والزاد القليل إلثبات هذا األمر، وهو أن القصص يف القرآن اجمليد   .1
ليست للتقصيص وبيان احلكايات األمم الغابرة وأنبيايهم فحسب، بل بغيته األصلية 

 ومقصده األساسي هو اهلداية واإلرشاد، حىت هنتدى هبا يف جوانب احلياة كلها.
يف القرآن عموماً ويف سورة يوسف خصوصاً، من  من اللطايف والنظم والتناسب، إن ما ذُكر  .2

حيث البالغة واللغات ليست حمدودة يف اللطايف العلمية فقط، بل هناك ِحك م  كثرية مضمرة 
 قد أشرت إليها يف حبث ما. 

منها: أهنا  ال سبحانه وتعاىل عن سورة يوسف أهنا أحسن القصص؛ وذلك لوجوه كثريةق .3
( وعلم الرتبية، كما أثبتها وقررهتا يف هذا ي)سيكولوج تضمنت علومًا كثرية كعلم النفس

 البحث.

 :النتائج الخاصة

 (، السيما باعتبار ي سورة يوسف وعلم النفس )سيكولوجهناك عالقة وثيقة وعميقة بني
وقعاً مناسباً للتعلم الرتبية؛ وذلك أن هذه السورة تضمنت أمساء أشخاص، فنرى فرصة طيبة وم

 منهم، وحاولت إلثبات ذلك وبذلُت اجلهد ألجله. كواحدمن نفسيات   واالستفادة
  تتطرق إىل  املسايل اليتتلك  هيحاولت يف هذا البحث أن أثبت هذا األمر أيضاً، وهو: ما

 األقرباء، والتنافس بني األشقاءكاحلسد بني أقرب   ياملرض الروحاألسرة وتدخل فيها؟ مثل 
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، وما هو احلل املناسب له؟ وما هو دور األب (Rivalry between siblings) العداوة بني اإلخوةو 
الرتبوية! وقد ذكرُت كل  يالنواح ل املرىب لألسرة؟ وماذا جيب عليهما رعايته يفو واألم كاملسؤ 

 ذلك.
 ناب طريق االجت -بعد أن درسنا سورة يوسف دراسة حتليلية راودةاملمن قصة  تقد استفد

 له حينئٍذ وكيف يكون موقفهما منهذا جيب على الرجل أو املرأة أن يفعوما عن الزنا والفحشاء
 شيءأن التهمة على الرجل الصاحل إمنا تكون أكرب  يعلى هذه النتيجة أيضًا وه توحصل

تؤثر على القلب مباشرة  اليتهي احلقيقة  (social pressure) جتماعيةوأعظمه! فالضغوط اال
  ترّيٍث.من غري

 أن من ترك حمبوبته احملرمة رفعه اهلل هيمن "قصة املراودة" هذه النتيجة أيضاً، و  تاستفد :
وقد حصلت لنا هذه النتيجة أيضاً  ، وعّوضه اهلل نعمة طيبة وحالالً تعاىل يف الدنيا به درجة

 هو موقف اإلسالم من ذلك؟ : ملا ذا تكون اخليانة يف مسألة الزواج؟ ومايوه
  ُأصول الدعوة والتبليغ؟ وما  هيأن أثبت هذا األمر يف ضوء هذه السورة وهو: ما  حاولت

 إىل احلق رعايته؟ يالذي جيب على الداع
 ة؟ دأن يكون من أوصاف القيا ينبغي شيءيف هذه السورة هذا األمر أيضًا وهو: أي  تأثبت

 ة واإلجابة عنها.دتتعلق بالقيا وقد ذكرت بعض األسئلة اليت
 ثبت أن العلوم العصرية كاإلدارةأضًا أن حاولت أي(Management) ،  التسويقو (Marketing) 

 Human Resource) وإدارة املوارد البشرية (Crisis Managementإدارة األزمة )أو الرتويج، و 

Management)  حتت التحقيق والدراسة والتدقيق، فكل هذه العلوم املشار إليها  اليتوغريها
منها  لها يوسف عليه الصالة والسالم على طريقة إجيابية، بل ترك لكل واحدآنفًا قد استعم
 منوذجاً عملياً!

 ميكن أن يتكون منها جمتمع إجيايب  اليتبية واألخالق تلك اجلوانب االجتماعية للرت  تأخذ
 صاحل، بتحقق التواضع واإلناءة والعفو والصرب والشكر، واهلمة العلية وعدم اليأس.
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 يثري الشكوك والشبهات بعد مطالعة هذه  الذيطاف حاولت إبراز هذا األمر، أن يف هناية امل
ل" و"التفضيل بني األوالد" السورة، هو عدم العلم الصحيح بالتفسري! حنو "الكيد واحلي

 ، فحاولُت إزالة ذلك حىت ال تكون هناك شبهة ما يف الرتبية.يوسف"سرقة  حقيقةو"
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 المقترحات

 د أن أينعت أزهار هذا البحث وحان قطافها أود أن أسجل التوصيات واملقرتحات اآلتية:بع

باستنباط اجلوانب الرتبوية من  يالتفسري املوضوع الذين يبحثون يفأنا أنصح أولئك الباحثني  .1
السور القرآنية وخاصة فيما يتعلق بدعوة الرسل ألقواهلم؛ فإن الرسل قد وعظوا وبشروا وأنذروا 

 حيتاج املربون إليها اليوم أشد االحتياج. اليتخدمني أروع أساليب الرتبية مست
ويستخرجوا الفوايد  ( أوالً، مث ليستنبطويس )سيكولوجعلم النف درسوافلي أيضاً أنا أنصح  .2

 (.ييوسف باعتبار علم النفس )سيكولوجالرتبوية يف سورة 
ونظمه  وانب الرتبوية يف تناسب القرآينجلأن يبينوا للناس ما كان مضمرًا من ا أيضاً  أنا أنصح .3

 وبالغته؛ وال جيعل هذه األمور حمدودة وموقوفة يف حد اللطايف.
من نقاط املفسرين العلمية حىت يهتدى هبا الناس  يأيضًا أن يرجوا اجلوانب العمل أنا أنصح .4

 يف جوانب حياهتم العملية كلها. 
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 فهرس المصادر المراجع

 مراجع بالغة العربية:المصادر وال

تميمي، احلنظلي، الرازي أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر ال، ابن أيب حامت .1
، 2احملقق: أسعد حممد الطيب، ط ،تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم هـ(،327 املتويف)
 (هـ 1419 ،مكتبة نزار مصطفى الباز، ململكة العربية السعوديةا)

د.ط، )بريوت،  ديوان الصبابة، هـ(، 776شهاب الدين أمحد املغريب )املتويف  ،حجلةبن أيب ا .2
 م( 1972دار محد، 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب  ،ابن تيمية .3
نقض   منهاج السنة النبوية في هـ(، 728 املتويفالقاسم بن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي )

ة اإلمام جامع ،ململكة العربية السعوديةا، )1احملقق: حممد رشاد سامل، ط كالم الشيعة القدرة،
 (م 1986 -هـ  1406 حممد بن سعود اإلسالمية

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب  ،ابن تيمية .4
احملقق: عبد  مجموع الفتاوى، هـ(، 728 املتويف) القاسم بن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي

جممع امللك فهد لطباعة املصحف ، ململكة العربية السعوديةا)ط. د.الرمحن بن حممد بن قاسم، 
 (م 1995 -هـ  1416الشريف 

زاد  هـ(، 597مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )املتويف ابن اجلوزي،  .5
 (هـ1422 دار الكتاب العريب ،بريوت، )1ط م التفسير،المسير في عل

فتح الباري شرح صحيح  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،ابن حجر،  .6
 (ه 1379دار املعرفة )بريوت،  ،طد. البخاري،

 سيتالبُ  الدارمي، أبوحامت، التميمي، م ْعبد ، بن معاذ بن حبان بن أمحد حبان بن بن حممدحبان، ابن .7

 (م 1988 -هـ  1408 مؤسسة الرسالة)بريوت،  ،1طحبان،  ابن صحيح هـ(،354 املتويف)
 أحاديث تخريج في الحبير التلخيص العسقالين، أمحد بن حممد بن علي بن أمحد أبوالفضل ،حجر بنا .8

 (م 1995 - هـ 1416) د.م، ،1ط قطب، بن عباس بن حسن عاصم أبو حتقيق: الكبير، الرافعي



396 

 

 هـ(، 456طيب الظاهري )املتويف أبو حممد علي بن أمحد سعيد بن حزم أندلسي القر  ،ابن حزم .9
مكتبة حممد )مصر،  ،طد. الفصل في الملل واألهواء والنحل، وبهامشه الملل والنحل،

 (ه 1348، علي صبيح
 هـ(، 456طيب الظاهري )املتويف أبو حممد علي بن أمحد سعيد بن حزم أندلسي القر ابن حزم،  .10

 (، د.ت.دار الفكر ، )بريوت،طد. حلى باآلثار،الم
 خمؤسسة التاري ، )بريوت،1، طالتحرير التنوير هـ(، 1393حممد طاهر )املتويف ابن عاشور، .11

 م( 2000 -هـ  1420
أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب عطية،  ابن .12

)بريوت،  ،1، طر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزتفسير المحر ، هـ( 541)املتويف 
 (ه 1422الكتب العلمية دار 

 ،عجم مقاييس لغةم هـ(، 395أمحد بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتويف  ،بن فارسا .13
 (م 1979 -هـ  1399 ،دار الفكر)بريوت،  ،طد.احملقق: عبد السالم حممد هارون، 

إغاثة اللهفان،  هـ(، 751بن أيوب بن سعد مشس الدين )املتويف حممد بن أيب بكر ابن قيم،  .14
 (م 1988 -هـ  1408 ،مكتبة املعارف الرياض اململكة العربية السعودية،). 2ط

 لمن الكافي الجواب ،هـ( 751)املتويف  الدين سعدمشس بن أيوب بن بكر أيب بن حممد ،قيم ابن .15

 (م 1997 -هـ  1418داراملعرفة،  )املغرب، ،1ط والدواء(، الشافي )الداء الدواء عن سأل
 الطب النبوي،، هـ( 751حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين )املتويف ، ابن قيم .16

 م( 1992، دار اهلالل)بريوت،  ،طد.
 بدائع الفوائد،، هـ( 751حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين )املتويف ، ابن قيم .17

 م( 1996 -هـ  1416، اب لبنان العريبتدار الك. )بريوت، 1ط
روضة المحبين ، هـ( 751حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين )املتويف ، ابن قيم .18

 (م 1983 -هـ  1403 ،دار الكتب العلمية، )بريوت، 1ط ونزهة المشتاقين،
 ابرين وعدة الص، هـ( 751بن أيوب بن سعد مشس الدين )املتويف  حممد بن أيب بكر،ابن قيم .19

 (م 1989 -هـ  1409اململكة العربية السعودية،مكتبة دارالرتاث، ) ،2ط ،ذخيرة الشاكرين
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مدارج ، هـ( 751حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين )املتويف ، ابن قيم .20
 ،3احملقق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، ط السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،

 (م 1996 -هـ  1416ر الكتاب العريب، دابريوت، 
دسي مث أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املق، ابن قدامة .21

 (م 1968 -هـ  1388مكتبة القاهرة، ) ،طد. المغني،هـ(، 620 )املتويف الدمشقي احلنبلي
، تفسير القرآن الكريم ه(،774)املتويف  الدمشقي أبو الفداء إمساعيل بن عمر، بن كثريا .22

 (م 1999 -هـ  1420دار طيبة، الرياض، ، السعودية، 2ط
 جامع المسانيد والسنن،هـ(،  774)املتويف  الدمشقي أبو الفداء إمساعيل بن عمرابن كثري،  .23

 (م 1998 -هـ  1419، )بريوت، دار اخلضر، 2ط
 البداية هـ(، 774 )املتويف الدمشقي مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل أبوالفداءكثري، ابن .24

 (م 1988 -هـ  1408إحياء الرتاث العريب،  دار)بريوت،  ،1ط شريي، علي احملقق: والنهاية،
 ابن سنن هـ(،273 املتويف) يزيد أبيه اسم وماجة القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ،ماجة ابن .25

 (م 2010 -ـ ه 1432 ،احلليب البايب عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار )القاهرة، ،طد. ماجه،
حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجل الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى ابن منظور،  .26

 (هـ 1414دار صادر،  ، )بريوت،3ط لسان العرب، هـ(، 711اإلفريقي )املتويف 
 هـ(، 775ماين )املتويف سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النع ،أبو حفص .27

 احملقق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض،اللباب في علوم الكتاب، 
 (م 1998 -هـ  1419، دار الكتب العلمية ، )بريوت،1ط

مختصر استدارك الحافظ أبو حفص، عمر بن علي أمحد األنصاري ابن امللقن سراج الدين،  .28
  (م 2009، )رياض، دار العاصمة، 1طاهلل الحاكم،  الذهبي على مستدرك أبي عبد

 هــ(، 754)املتويف  حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثريالدين األندلسي، حيانو بأ .29
 (م 1993 -هـ  1414 ،دار الكتب العلمية)بريوت،  ،طد.، في التفسير البحرالمحيط

الدر المصون في علوم  هـ(، 756يف شهاب الدين أمحد بن بالسمني احلليب )املتو  ،أبو العباس .30
 (، د.ت.دار القلم ، )دمشق،طد. الكتاب المكنون،



398 

 

إرشاد العقل السليم إلى  هـ(، 982العمادي حممد بن حممد مصطفى )املتويف  ،أبو السعود .31
 (، د.ت.دار إحياء الرتاث العريب ، )بريوت،طد.، مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعود(

فتح هـ(،  1307صديق خان بن حسن احلسيين البخاري القنوجي )املتويف  حممد ،أبو الطيب .32
 (م 1992 -هـ  1412املكتبة العصرية، )بريوت،  ،طد. البيان في مقاصد القرآن،

البرهان في تناسب  هـ(، 708)املتويف  راهيم بن الزبري الثقفي الغرناطيأمحد بن إب ،أبو جعفر .33
 ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية)املغرب،  ،طد.احملقق: حممد شعباين،  سور القرآن،

 (م 1990 -هـ  1410
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين  ،أبو داود .34

 (م 1983، املكتبة العصرية، صيدا ، )بريوت،1ط ،سنن أبي داود ،(هـ 275املتويف )
، 2ط تأويل مشكل القرآن،هـ(،  276ينوري )أبو حممد، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الد .35

 (م 1428 -هـ  2007)بريوت، دار الكتب العلمية، 
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، هـ(، 393 )املتويف الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل ،أبونصر .36

 (م 1987 -هـ  1407 ،دار العلم للماليني)بريوت،  ،4حتقيق: أمحد بن الغفور عطار، ط
زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي )املتويف حيىي،  أبو .37

، 1احملقق: حممد علي الصابوين، ط فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، هـ(، 926
 (م 1983 -هـ  1403دار القرآن الكرمي،  )بريوت،

 ،(هـ 241املتويف )أسد الشيباين أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أمحد،  .38
 (م 2001 -هـ  1421 ،مؤسسة الرسالة)بريوت،  ،1ط مسند أحمد،

هـ  1401 ،الدار السودانية للكتب)سودان،  ،2ط اإلسالم، اإلدارة في، أمحد إبراهيم أبو سن .39
 (م 1981 -

هـ  1409 ،دار الفرقان، عمان)األردن،  ،1ط سورة يوسف، -دراسة تحليلية  أمحد نوفل، .40
 (م 1989 -

مطبعة السعادة، )مصر، ط. د. يوسف بن يعقوب، أمحد عز الدين عبد اهلل خلف اهلل، .41
 (م 1978 -هـ  1398
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، 1ط معجم اللغة العربية المعاصرة،هـ(،  1424أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتويف  .42
 م(. 2008 -هـ  1429)القاهرة، عامل الكتب، 

)  ،5ط توجيه الّناظرين إلى مقاصد الكتاب المبين، ،مسيد عبد السال أبو زكريا، الرستمي .43
 (م 2009دار التفسري، بشاور، باكستان، 

 احملقق عبد القادر األرنؤوط، األذكار، هـ(،676 شرف )املتويف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو ،النووي .44

 (م 1994 -هـ  1414دار الفكر،  ، )بريوت،طد. ،حماسنه وذكر نفسه اإِلنسان مدح بابُ 
د رة التنزيل ، هـ(420 )املتويف بن عبد اهلل األصبهاين أبو عبد اهلل حممد، اخلطيب اإلسكايف .45

 (م 1995 -هـ  1416، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط وغّرة التأويل،
 (م 1984 دار النهضة العربية ، )مصر،طد. يوسف في القرآن،، أمحد ماهر حممودالبقري،  .46
المفردات في غريب  هـ(، 502احلسني بن حممد املعرف بالراغب )املتويف أبو القاسم  ،األصفهاين .47

 (هـ 1412 ،دار القلم ، )دمشق،1ط احملقق: صفوان عدنان الداودي، القرآن،
 (م 2013 ،دار الكتب العلمية ، )بريوت،طد. ديوان اإلمام الشافعي، األستاذ نعيم زرزور، .48
 ايت بن آدم، األشقودري )املتويفبن احلاج نوح بن جن أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين،، األلباين .49

 ، )السعودية،1ط سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، هـ(،1420
 (م 1995 -هـ  1415مكتبة املعارف، الرياض 

 هـ(، 1420 املتويف) درياألشقو  آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، ناصر حممد الرمحن عبد أبو ،األلباين .50

 (م 1992 - هـ 1412 الرياض، املعارف، مكتبة )السعودية، ،1ط ،الضعيفة األحاديث سلسلة
صحيح أبي  هـ(، 1420أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، األشقودري )املتويف  ،األلباين .51

 (م 2002 -هـ  1423، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، )الكويت، 1ط داود،
صحيح وضعيف  هـ(، 1420مد ناصر الدين، األشقودري )املتويف أبو عبد الرمحن حم ،األلباين .52

 (م 1997 -هـ  1417، )السعودية، مكتبة املعارف، الرياض، 1ط سنن ابن ماجه،
صحيح وضعيف  هـ(، 1420أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، األشقودري )املتويف  ،األلباين .53

 (م 1998 -هـ  1419ض ، )السعودية، مكتبة املعارف، الريا1ط سنن الترمذي،
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صحيح وضعيف  هـ(، 1420أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، األشقودري )املتويف  ،األلباين .54
 (م 1998 -هـ  1419، )السعودية، مكتبة املعارف، الرياض، 1ط سنن أبو داود،

صحيح وضعيف  هـ(، 1420أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، األشقودري )املتويف  ،األلباين .55
 (م 1999 -هــ  1419، )السعودية، مكتبة املعارف، الرياض، 1ط ن النسائي،سن

 العظيم تفسيرالقران في المعاني روح هـ(، 1270 )املتويف حممود الدين شهاب الفضل أيب ،األلوسي .56

 (م 1992 - هـ 1415 ،العلمية دارالكتب )بريوت، ،1ط )تفسيراأللوسي(، المثاني والسبع
، )بريوت، دار الكتب 2ط اعجاز القرآن،و بكر حممد بن الطيب، الباقالين، القاضي أب .57

 (م 2008 -هـ  1429العلمية، 
دار البشاير )بريوت،  ،2ط أدب المفرد، هـ(، 256املتويف حممد بن إمساعيل ) ،البخاري .58

 (مـ 1989 -هـ  1409 ،اإلسالمية
، 1ط صحيح البخاري، هـ(، 256املتويف حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل اجلعفي ) ،البخاري .59

 (هـ 1422 ،دار طوق النجاة )بريوت،
 معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسيرهـ(،  510 )املتويف حممد بن مسعود بن احلسني البغوي، .60

 (م 1997 - هـ 1417 ،الرياض والتوزيع، للنشر دارطيبة العربية، السعودية اململكة) ،4ط البغوي(،
نظم الدرر  هـ(، 885سن الرباط بن علي بن أيب بكر )املتويف إبراهيم بن عمر بن ح، البقاعي .61

دار الكتب )بريوت،  ،3احملقق: عبد الرزاق غالب املهدي، ط في تناسب اآليات والسور،
 (م 2006 -هـ  1427، العلمية

أنوار  هـ(، 685)املتويف  بد اهلل بن عمر بن حممد الشريازيناصر الدين أبو سعيد ع، البيضاوي .62
 (هـ 1418 ،دار إحياء الرتاث العريب ، )بريوت،1ط وأسرار التأويل،التنزيل 

 458أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلسروجردي اخلراساين أبو بكر )املتويف ، البيهقي .63
 (م 2003 -هـ  1424 ،دار الكتب العلمية)بريوت،  ،3، طسنن الكبرى هـ(،

، 2ط في تربية األطفال، ملسو هيلع هللا ىلصنبي هدي الالبكري، عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد،  .64
 (م 2010 -هـ  1431)السعودية، مكتبة امللك فهد، الرياض، 
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 ،طد. سنن الترمذي، هـ(، 279حممد بن عيسى بن الضحاك، أبو عيسى )املتويف  الرتمذي، .65
 (م 1998 ،دار الغرب اإلسالمي)بريوت، 

 (م 1974 ،للتوزيع لتونسيةا الشركة )تونس، ،1ط القرآن، في القصة سيكولوجية ،نقرة التهامي .66
د.ط،  معجم التعريفات،م(،  1413اجلرجاين، علي بن حممد السيد الشريف )املتويف  .67

 )القاهرة، دار الفضيلة، د.ت( 
المستدرك على  هـ(، 405أبو عبد اهلل احلاكم النيساربوري املعروف )املتويف احلاكم،  .68

 (م 1990 -هـ  1411 ،دار الكتب العلمية)بريوت،  ،1ط الصحيحين،
 ،4ط (،لكبيرمفاتيح الغيب )تفسير ا هـ(، 606فخر الدين الشافعي )املتويف  ،الرازي .69

 (هـ 1420 ،مكتبة علوم اإلسالمية، الهور)باكستان، 
 ،دار دجلة)عمان،  ،1ط مقدمة في منهج البحث العلمي، رحيم يونس كرو العزاوي، .70

 (م 2008 -هـ  1429
 ،طد. تفسير المنير في العقيدة والشريعةال م(، 2014 )املتويف بن مصطفى وهبة، الزحيلي .71

 (م 1997 -هـ  1418، مكتبة رشيدية)باكستان، 
دار )دمشق،  ،2ط الفقه اإلسالمي وأدلته، ،م( 2014)املتويف  وهبة بن مصطفى ،الزحيلي .72

 (م 1985 -هـ  1405 الفكر
األعالم هـ(،  1396الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس )املتويف  .73

 م(. 2002، )بريوت، دار العلم للماليني، 15ط  للزركلي،
الكشاف عن حقائق  هـ(، 538)املتويف أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري،  .74

 (م 2007، دار إحياء الرتاث العريب)بريوت،  ،1ط التأويل، وجوه األقاويل في وعيون القران
م  2009دارالفكر  ، )بريوت،1ط ر البيان في التعبير القرآن،أسرا فاضل صاحل،السامرايي،  .75

 (هـ 1430 –
تيسير الكريم الرحمن في تفسير   ه(،1376عبد الرمحن بن ناصر بن )املتويف ، سعديال .76

 (م 2000 -هـ  1420 ،مؤسسة الرسالة)دمشق،  ،1ط كالم المنان )تفسير السعدي(،
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 اإلتقان في علوم القران، هـ(،911)املتويف  نجالل الدي عبد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي، .77
 (م 1974 -هـ  1394اهليئة املصرية العامة للكتاب، )مصر،  ،طد.

 ،طد.، الدرر المنثور في التفسير بالمأثور ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،، السيوطي .78
 (م 1993 ،دار الفكر)بريوت، 

احملقق:  تناسق الدرر في تناسب السور، جالل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر،، السيوطي .79
 (م 1986 -هـ  1406 ،دار الكتب العلمية)بريوت،  ،1عبد القادر أمحد عطا، ط

د.ط، )بريوت،  أسرار ترتيب سور القرآن، ،عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدينالسيوطي،  .80
 (م 2011 -هـ  1432 ،املكتبة العصرية

خواطر فضيلة الشيخ محمد  هـ(، 1419وي )املتويف متويل الشعرا حممد الشيخالشعراوي،  .81
 (م 1991 ،أخبار اليوم ، )مصر،طد.، تولي الشعراوي حول القران الكريمم

أضواء البيان في إيضاح  ه(،1393حممد األمني حممد املختار اجلكين )املتويف ، الشنقيطي .82
 (م 1995 -هـ  1415 ،دار الفكر ، )بريوت،طد.، القرآن بالقرآن

 ،1ط، فتح القدير هـ(، 1250)املتويف  حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل، ينالشوكا .83
 (هـ 1414 ،دار ابن كثري)دمشق، 

 نيل األوطار، هـ(، 1250حممد بن على بن حممد بن عبد اهلل اليمين )املتويف  ،الشوكاين .84
 (م 1993 -هـ  1413 ،دار احلديث )مصر، .1حتقيق: عصام الدين الصبابطي، ط

إرشاد الفحول إلى  هـ(، 1250حممد بن على بن حممد بن عبد اهلل اليمين )املتويف ين، الشوكا .85
 (م 1999 -هـ  1419، )القاهرة، دارالكتب العريب، 1ط األصول، علم من الحق التحقيق

احملقق:  الموافقات، هـ(، 790إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي )املتويف  ،الشاطيب .86
 (م 1997 -هـ  1417 ،ابن عفان دار)مصر،  ،1حسن آل سلمان، ط بن رمشهو  عبيدة أبو

)بريوت،  ،17ط في ظالل القران، هـ(، 1385)املتويف إبراهيم حسني  سيد قطب ،الشاريب .87
 (هـ 1412 ،دار الشروق

. 17ط التصوير الفني في القرآن، ،هـ( 1385)املتويف إبراهيم حسني  سيد قطب ،الشاريب .88
 (م 2004 -هـ  1425ر الشروق، دا)مصر، القاهرة، 
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جامع ، هــ( 310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي )املتويف  ، أبو جعفرالطربي .89
، )دمشق، مؤسسة 1احملقق أمحد حممد شاكر، ط البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(،

 (م 2000 -هـ  1420الرسالة، 
تاريخ  هـ(، 310)املتويف  بن كثري بن غالب اآلملي بن يزيد أبو جعفر حممد بن جرير ،الطربي .90

 (هـ 1387دار الرتاث، )بريوت،  ،2ط الطبري، تاريخ وصلة والملوك الرسل تاريخ -الطبري 
 املتويف، أبو القاسم الطرباين )سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشاميالطرباين،  .91

 (م 1983 -هـ  1404، مكتبة ابن تيمية ، )مصر،2ط للطبراني، الكبير المعجم (،هـ 360
كنز الثمين في تفسير العثيمين  هـ(، 1421حممد بن صاحل بن حممد )املتويف ، العثيمني .92

 (م 2010 ، دار الكتب العلمية،بريوت) ،1ط )تفسير العثيمين(،
 الوافي بالوفيات،هـ(،  764الصفدي، صالح الدين خليل بن أبيك بن عبد اهلل )املتويف  .93

 (م 2000 -هـ  1420)بريوت، دار أحياء الرتاث، د.ط، 
. )اهلند، الدايرة احلميدية، 1ط نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان،الفراهي، عبد احلميد،  .94

 (م 2000 -هـ  1420
. )اهلند، دايرة احلميدية، 1ط تعليقات في تفسير القرآن الكريم،، محيد الدين ،الفراهي .95

 (م 2010 -هـ  1431
 ،4ط رسائل في علوم القرآن، باب دالئل النظام وأساليب القرآن،، عبد احلميد، الفراهي .96

 (م 2013الدايرة احلميدية )اهلند، 
، )اهلند، دار الغرب 1ط مفردات القرآن،هـ(،  1349الفراهي، عبد احلميد )املتويف  .97

 (م 2002اإلسالمي 
جامع األحكام القرآن )تفسير  هـ(، 671أبو عبد اهلل حممد بن مشس الدين )املتويف القرطيب،  .98

 (م 1964 -هـ  1384 ،مكتبة الرشيدية)باكستان،  ،2ط القرطبي(،
محاسن  هـ(، 1332حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق )املتويف ، القامسي .99

 (م 1993 -هـ  1415 ،مؤسسة التاريخ العريب)بريوت،  ،1ط التأويل )تفسير القاسمي(،
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 ،طد. المجموع األولى، –فتاوى اللجنة الدائمة  للبحوث العلمية واإلفتاء،اللجنة الدايمة  .100
 1424 ،الرياض –اإلدارة العامة للطبع  –رياسة إدارة البحوث العلمية اإلفتاء )السعودية، 

 (م 2003- هـ
النكت العيون )تفسير  هـ(، 450أبو احلسن علي بن حممد بن املاوردي )املتويف املاوردي،  .101

 (، د.تدار الكتب العلمية)بريوت،  ،طد. ،الماوردي(
شركة مكتبة  ، )مصر،1ط تفسير المراغي، هـ(، 1371أمحد مصطفى )املتويف ، املراغي .102

 (م 1946 -هـ  1365ومطبعة مصطفى الباين احلليب، 
سنن  هـ(،303 شعيب بن علي اخلراساين )املتويف أبو عبد الرمحن أمحد بنالنسايي،  .103

 (م 1986 -هـ  1406تب املطبوعات اإلسالمية مك)حلب،  ،2ط النسائي،
 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ،بو زكريا حميي الدين حيىي بن شرفأالنووي،  .104

 (هـ 1392 ،دار إحياء الرتاث العريب)بريوت،  ،2ط
 ،هـ(468 الشافعي )املتويف بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي أبو احلسن علي، النيسابوري .105

دار )الدمام،  ،2احملقق: عصام بن عبد احملسن احلميدان، ط القرآن، أسباب النزول
 (هـ1412 –م 1992 ،اإلصالح

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم  ،حممد األمني بن عبد اهلل العلوي، اهلرري .106
 (م 2001 -هـ  1421 ،دار طوق النجاة)بريوت،  ،1ط القرآن،

مجمع الزوائد  هـ(،807 بن أيب بكر بن سليمان )املتويفي أبو احلسن نور الدين علاهليثمي،  .107
 (م 1994 -هـ  1414مكتبة القدسي )مصر،  ،طد. ومنبع الفوائد،
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