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مة
ّ
 املقذ

علػػػػر أ ػػػػرؼ  احلمػػػػد ّ رّب العػػػػادلّ ة والّسػػػػالة والّسػػػػالـ
 ادلرسلّ ة سّيدان زلّمد ة وعلر آله وصحبه أمجعّ ة وبعد :

فهػػ ا اضاةػػرة بُِع ػػواف : والػػّدروس ادلسػػخصادة مػػن   سػػّية 
يوسػػع عليػػه الّسػػالـ ة كمػػا صػػّورسا سػػورة يوسػػعو قػػد أل يػػ    

هػػػ . وهػػ ا ٕٜٖٔامل اإلسػػالمّ  ة للعػػاـ ادلوسػػم القّ ػػاا لرابلػػة العػػ
ُة الّدراسة ادلوّسعة   ه ا اجملاؿ   كخايب : الوحدة زُْبدَ  ه الّدراسة 

 ادلوةوعّية   سورة يوسع عليه الّسالـ .
وهللَا تعػػػاس أسػػػيؿ أف ي صػػػم  ػػػ ا العمػػػل ة ويخ ّبلػػػه ة ويقيػػػ  

 عليه ة إنّه جواٌد كرمي .
وصػػػّلر هللا وسػػػّلم علػػػر سػػػّيدان زلّمػػػد ة وعلػػػر آلػػػه وصػػػحبه 

 . أمجعّ . واحلمد ّ رّب العادلّ
 

 كخبه الص ري إس عصو ربّه 
 د. حسن زلّمد ابجودة 

 رئيس قسم الّلغة العربّية ة ووكيل كّلية 
 الّشريعة والّدراسات اإلسالمّية 

 مبّكة ادلكّرمة 
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الػػدروس ادلسػػخصادة مػػن   سػػية يوسػػع عليػػه السػػالـ كمػػا 
صػورسا سػػورة يوسػع كقػػرية جػػداً . وضلػن سػػ حاوؿ ابذنػه تعػػاس عػػن 

م هػػ ا الش سػػية ادلباركػػة الليبػػة   مراحػػل حياسػػا طريػػا السػػري مػػ
ة الػػػل تل يهػػػا علي ػػػا هػػػ ا ّمػػػدلهادل خلصػػػة أف ن ػػػع ع ػػػد الػػػدروس ا

ه جلميػػل ب ػػا أف نعػػرؼ نّػػإو  . أو تكػػوف سػػببا   إل ائهػػا . الش سػػية
 سػ اا ة مم أهنا من أصغر الش سػيات الكقػرية ةأف   سية يوسع

 ام ّ   سػيات اجملخمعػّ الش ػ لكػلّ  ؿؾ األوّ ا تكاد تعخ ر اضرِّ أهنّ  إلّ 
ّّ  .   سػػورة يوسػػع وادلسػػريّ   ل ػػا بدراسػػة هػػ ا الش سػػية وقػػد تبػػ

 -أف حياسا ميكن أف ت  سم إس ثالث مراحل :
صس األوس : مرحلػػػػػة الغػػػػػالـ اضبػػػػػوب مػػػػػن والػػػػػدا ذي الػػػػػ ّ 

 ةِ يابَػػبيػػه لػػه    َ أل وت خهػػ  بوةػػم ا وتػػه العشػػرة ة افية ادلشػػرقةالّسػػ
 .  ّ اجلُ 

لقانية : مرحلة ا خبار هللا تعاس له ابلبخالء . وهػ ا ادلرحلػة ا
. وال سػم القػا: :   عزيػز مسػر بي  :  ت  سم إس قسمّ األوؿ

 به فيه ظلماً . ج  السجن ال ي زُ 
بخعيػػّ ملػػ   ةمػػاء عْ القالقػػة : مرحلػػة ا خبػػار هللا تعػػاس لػػه ابل ػ  

 ّت  َحػػ ة را  م سػػ  عزيػػز مسػػر الػػ ي كػػاف آنػػ اؾ  ػػا  مسػػر لػػه
 اجخماع مشل آؿ يع وب به   مسر وتعبري رؤايا .
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دلرحلة األوس مم : يوسع عليه السالـ الغالـ اضبوب فإس ا
 افية ادلشرقة :صس السّ من والدا ذي ال   
ِإْذ قَاَؿ يُوُسُف ِِلَبِيِو ََي أَبِت ِإّّنِ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا  قاؿ هللا تعاس : 

قَاَؿ ََي بُػََن  اَل تَػْقُصْص ُرْؤََيَؾ َعَلى  (ْ٘مَس َواْلَقَمَر رَأَيْػتُػُهْم ِل َساِجِديَن )َوالش  
  (ِٙإْخَوِتَك فَػَيِكيُدواْ َلَك َكْيًدا ِإف  الش ْيطَاَف ِلإِلنَساِف َعُدوٌّ مُِّبنٌي )

يِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُو َعَلْيَك َوَعَلى وََكَذِلَك ََيَْتِبيَك َربَُّك َويُػَعلُِّمَك ِمن ََتِْويِل اَِلَحادِ 
آِؿ يَػْعُقوَب َكَما أََّت َها َعَلى أَبَػَوْيَك ِمن قَػْبُل ِإبْػرَاِىيَم َوِإْسَحَق ِإف  َرب َك َعِليٌم 

اجلو ال ي يدور فيه احلوار بّ يوسع ويع وب  . إفّ   (َٚحِكيٌم )
 وب ال ي ل نكاد هللا يع للغاية ة كيع ل وضلن بسدد نبّ  ي  دِّ وُ 

 فكيع به وهو خياط  أح ّ  ة أب ائه نعرؼ أاب نظريا له   ح ّ 
الغالـ  فّ إ . م فيه اخلري كل اخلريس  وَ وال ي تػَ  ةأب ائه إليه قاطبة

ال ي كاف إبمكانه أف   ََي أَبتِ  حديقه قوله نُ مِّ ضَ يوسع يُ 
ان ليسمحا مل يكو   ّ وحِ الر   واجلوّ  دّ الوُ  ولكنّ  ة ءع ه لو  ا يسخغين

فإف    ََي بُػََن   رء نصسه ي اؿ عن قوؿ يع وب الشّ  ب ل  ة وإفّ 
ذ جيرء ابلبن   صيغة إـ اب ه   ه ا ادلضمار األب احل وف ليخ دّ 

 ة ابإلةافة إس  ريا من الشواهد ة يح ال ي له دورملتسغري الخّ 
 ص   ُ . وواةح أف يوسع يػَ  ّ اً حَ  نِّ يوسع  الـ صغري السِّ  علر أفّ 

ة  اصّ  ة ة بلبيعة احلاؿظَ  َ علر والدا ما رأى   ادل اـ وليس   اليػَ 
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َويُػَعلُِّمَك ِمن ََتِْويِل  ااب له ػاف يع وب  لػوقد جاء علر لس
يوسع للرؤية موجز إل أنه ال مة    ص  ومم أف قَ   اَِلَحاِديثِ 

ء صاالغاية   السّ  د نصسٍ دَ سَ  ا بِ ن  البال ة و  الدللة علر أَ 
تصيد وه ا دليل علر و اّلّت  فّ إ : و زاءإ ا نّ إ . واإل راؽ الروح 

 . خهق  ة ما ي وؿ عن رؤايا ودِ أتكد يوسع الغالـ السغري من صحّ 
ال ي جاء   صيغة   ِإّّنِ رَأَْيتُ  ي من قوله أَ رَ ل الصعل مّ وأت

بي ما جاء الصعل ثالث مرات   صيغة  ة ادلاة  ه ا ادلرة ف ط
الساق   و   م اسبخّ آ ريّ شلاثلخّ حي ما قصّ َأَرىادلضارع و

فيما يخعلا  . مل  مسر رؤايا وحي ما قصّ  ة واخلباز رؤايمها
ْجَن فَػتَػَياَف قَاَؿ   قاؿ عّز من قائل اق  واخلبازػابلس َوَدَخَل َمَعُو السِّ

زًا َأَحُدُُهَآ ِإّّنِ أَرَاّن َأْعِصُر ََخْرًا َوقَاَؿ اآلَخُر ِإّّنِ أَرَ  ُل فَػْوَؽ رَْأِسي ُخبػْ اّن َأْحِْ
ُر ِمْنُو  َوقَاَؿ   قاؿ عّز من قائل فيما يخعلا برؤاي ادلل و  ََتُْكُل الط يػْ

اْلَمِلُك ِإّّنِ أََرى َسْبَع بَػَقرَاٍت ِِسَاٍف ََيُْكُلُهن  َسْبٌع ِعَجاٌؼ َوَسْبَع ُسنُباَلٍت 
دلاذا انصرد يوسع بسيغة   ل خساءؿوإانّ   ُخْضٍر َوُأَخَر ََيِبَساٍت 

رؤايا؟ واجلواب علر ذل     الصعل ادلاة  ورأىو   قصّ 
اعخ ادي وهللا أعلم هو أف الغالـ السغري يوسع ذا ال صس ال ريئة 

 ة الل رأى   ادل اـ   براءة الرؤاي ص   ُ السافية ادلشرقة يريد أف يػَ 
يرتت  دوف أف يكوف م ه بلبعه   ء من اهخماـ دلا تدؿ عليه و 
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أف ي ص رؤايا علر والدا وأف ي خه  ب سها   هُ ل د كاف مَه   .عليها
ا  ا . أما فيما يخسل ابلساق  واخلباز وادلل  فإف كل   ء يخعلّ 
ل مق  والخجربة مهيئوف بلبعهم للخّ  نّ م كحكم السِّ هنّ إ . األمر خيخلع
ذل ا جاء  . حريسوف علر تعبريها وما تؤوؿ إليه ة ؤايالدائم للرّ 

ثالاث وليس الصعل ورأىو  اتٍ رّ الصعل وأرىو   صيغة ادلضارع مَ 
وهللا  . بسيغة ادلاة  ال ي انصرد ابسخعماله الغالـ ال رئ يوسع

 أعلم .

صاء والّسػػػػ وحػػػػ ّ وفػػػػوؽ ذلػػػػ  ضلػػػػن نخبػػػػّ هػػػػ ا اإل ػػػػراؽ الرّ 
   موةعّ آ رين من ه ا اآلية : صس ّ ال ّ 

د ل ػػػد حػػػدّ   َكبًػػػاَأَحػػػَد َعَشػػػَر َكْو  ؿ : مػػػن قػػػوؿ يوسػػػع األوّ 
مس وال مػػر للّشػػ اُ رَ ْكػػا وذِ رَ العػػدد  ػػ ا الػػرقم ومػػا أسػػهل مػػقال تػػ ك  

مػػػا أصػػػع  أف  لكػػػنو  ة ابعخبػػػار أهنمػػػا مصػػػرداف مػػػن نػػػوعّ سلخلصػػػّ
ومػا أصػع  يديػد العػدد أنػه أحػد  ة يكوف عدد الكواكػ  مرتصعػا

قم كػػػاف الػػػرّ   . إّّنػػػاعشػػػر ولػػػيس أكقػػػر بواحػػػد مػػػقال ول أقػػػل بواحػػػد 
 ا لعدد إ وة يوسع وفيهم   ي ه ب يامّ .مواف 

إن ػػا   احل ي ػػة بسػػدد نصػػس بلغػػ  الغايػػة الػػل لػػيس وراءهػػا 
الكواكػ   د  عَ  أف تػُ ومن ه ا تسّن  .  اءهر وال ّ صاء واللّ  اية   السّ 

 .   ال هايػة ابلػرقم علػر وجػه الدقػة  ْ تَ وأَ  واحدةً  الساجدة واحدةً 
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َ بػَ وادلوةم القا: من اآلية ال ي تػَ  فيه ه ا السصة هو ال وؿ علر  ّ 
ّّ  إفّ  ِل َسػػػاِجِديَن  لسػػػانهو  مس الّشػػػ  أفّ هػػػ ا الغػػػالـ حي مػػػا يخبػػػ

فه ا دليػل  ة وال مر واألحد عشر كوكبا ساجدة له سجود الع الء
مس وال مػر والكواكػ  كانػ  مػن يوسػع ابلػ ات   الشّ  علر أفّ 
ول  ػ  أف  . د جعلػه يػوقن أنػه هػو ادل سػود ابلسػجو ّ  عَ موةم مُ 

 .  ا بسػدد نصػس مشػرقة وروح صػافيةة علر أنّ ه ا الي ّ من األدلّ 
وسػػػػبحاف ال ػػػػادر علػػػػر كػػػػل  ػػػػ ء الػػػػ ي مجػػػػم ليوسػػػػع   رؤايا 

والشمس والكواك  من انحية أ ػرى  ة الشمس وال مر من انحية
إف السػػػياؽ لػػيصهم أف ال مػػر كػػاف   ليلػػة البػػدر ة وادلعػػروؼ أنػػه  .

ا مسػر البػدر إّنّ و  . مس ملل اً جيخمم مم الشّ  حي ما يكوف ك ل  ل
بػػدراً ألنػػه ليلػػة ال سػػع يبػػادر الشػػمس الللػػوع مبعػػن أنػػه  ػػاوؿ أف 

وإف اآليػػػة   اجخمػػػاع الشػػػمس والكواكػػػ   . يسػػػب ها قبػػػل  رو ػػػا
م ل لُػلْ ل وأ د وةوحا . فادلعروؼ أف الشمس حي ما تَ و أقرب ت ا

 ال ابغة :  ا قاؿيب ر   السماء كوك  واحد ة وقدميً 
  مل يبد م هن كوك ُ   ْ عَ لَ إذا طَ     وادللوؾ كواك ٌ  مشسٌ   َ ن  فإ   

 ذنه تعاس شلك ا وسهال وميسورا .ل د كاف كل ذل  إب
ُ بػَ خػَ وضلن حي ما نػَ  بّ رؤاي كل من  ةً القَ   سورة يوسع عَ  ّ 
اق  يرى فالسّ  ة وبّ الواقم اضسوس ة وادلل  الساق  واخلباز
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از يرى نصسه واخلبّ  ة القة بعملهِ ولل مر عَ  . مخرانصسه يعسر 
القة بعمله ة  مل فوؽ رأسه  بزا أتكل اللري م ه ة ولل بز عَ 

وادلل  يرى سبم ب رات مساف أيكلهن سبم عجاؼ وسبم س بالت 
القة أرض مسر الزراعية  ضر وأ ر ايبسات ة ول ل  كله عَ 

مقل ه ا العالقة   فإف   إمكان ا أيضا أف نخبّ  ة الّت  كمها
 ا بسدد نصس يوسع علر أنّ  ا تدؿّ ةافة إس أهنّ . فباإلرؤاي يوسع 

صاء الغال  علر مساء تل  افية ادلشرقة فإهنا تعكس السّ السّ 
 ادل ل ة الل عاش فيها يوسع آن اؾ ورأى فيها رؤايا . ومم أفّ 

ة علر ؤاي العجيبه ا الرّ  وي صّ  اً  ّ حَ  نّ يوسع  الـ صغري السّ 
ه ا الوالد أي   ه ا الرؤاي قضية  فّ و فإلدا نب هللا ويع وبوا

 ةويسخ خج م ها اسخ خاجات بعيدة الغور عمي ة ادلغزي مة ةمسل  
ه ا   عليها أحكامًا ة وذل  بعد أف ي ه  اب ه عن قصّ يِن بْ ويػَ 
من الشيلاف ة وه ا  دٍ يْ كَ  وؼ حسدهم له بِ  ة وته إؤاي علر الرّ 

وؼ أف ومعر  . اّ اع يع وب ابف رؤاي اب ه حَ   ذاته دليل علر اقخ 
 اً ادلؤمن جزء من أربعّ ة و  رواية جزء من سخة وأربعّ جزء رؤاي

قَاَؿ ََي   قوله تعاس عن يع وب عليه السالـ : جاءة . وّ بػُ من ال ػ  
طَاَف ِلإِلنَساِف بُػََن  اَل تَػْقُصْص ُرْؤََيَؾ َعَلى ِإْخَوِتَك فَػَيِكيُدوْا َلَك َكْيًدا ِإف  الش يْ 

وََكَذِلَك ََيَْتبِيَك َربَُّك َويُػَعلُِّمَك ِمن ََتِْويِل اَِلَحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُو  َعُدوٌّ مُِّبنٌي .
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َعَلْيَك َوَعَلى آِؿ يَػْعُقوَب َكَما أََّت َها َعَلى أَبَػَوْيَك ِمن قَػْبُل ِإبْػرَاِىيَم َوِإْسَحَق ِإف  
  يٌم َرب َك َعِليٌم َحكِ 

نػػّب هللا مػػن واآلف ضلػػن نخسػػاءؿ :عػػالـ يػػدؿ موقػػع يع ػػوب 
اب ػػػه احلبيػػػ  يوسػػػع؟ واجلػػػواب علػػػر ذلػػػ  هػػػو أّف نػػػّب هللا تعػػػاس 
يع ػػػوب قبػػػل أف ي ػػػّص يوسػػػع عليػػػه رؤايا ة كػػػاف يخوّسػػػم   هػػػ ا 

احلبيػ   وليس ه اؾ من درجة يخم اهػا لب ػه . البن اخلري كّل اخلري
يخبػّ أي  ػ ء مػن الػدلئل  اّصػًة وأنّػه مل أعلر من درجة الّ بّوة ة 

أو  ة يوسػع وفَ رُ بُػػكْ علر ذلػ    واحػد مػن أب ائػه العشػرة الػ ين يَ 
يوسػػػع  ص  وحي مػػػا قَػػػ .  ػػػ يا يوسػػػع أصػػػغر األب ػػػاء بعػػػد يوسػػػع

 ةثبات الػ ي طػاؿ انخظػار يع ػوب لػهرؤايا علر والدا كاف ذل  اإل
وهو ال ي ي ظػر  ةفلم يكن ذل   ريباً علر يع وب ول مصاجئاً له 

يوسػع آ ػ  طري ػه إس  أفّ  ب ور هللا عز وجل . بل كاف دلػيال علػر
 درجة ال بوة الل اصلصر هللا تعاس  ا يع وب نصسه . 

رؤايا  ع بعػدـ قػصّ وسػيُ نسيحة يع ػوب لِ  أفّ  وضلن ل نش ّ 
ول  ة البعيػػد ادلػػدى   نصػػس يوسػػع وتػػه قػػد لعبػػ  دورهػػا إعلػػر 
أب ائػه  وقػد أوةػح لػه والػدا البػارّ  ة اهرةللّ نصسه ال ريئة ا أفّ  نش ّ 
 ػػة هللا   ور الػػ ي ميكػػن أف ي ػػـو بػػه الشػػيلاف عليػػه لعالػػدّ  ة مجيعػػاً 

يبػة صس ال ريئػة اللّ  وسػا هػ  الػ ّ إكانػ  اػاا   ة  وةاإلفساد بّ اإل
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يع ػػوب عليػػه السػػالـ سػػوى اخلػػري لكػػل أب ائػػه  دْ رِ اهرة ة فلػػم يُػػاللّػػ
ة األوس هػ ا هػ  ادلػرّ  وضلػن نعخ ػد أفّ  .وفيهم يوسع بلبيعة احلاؿ 

ة األ ػػرية أيضػػاً الػػل هنػػر فيهػػا يع ػػوب يوسػػع عػػن إ بػػار وهػػ  ادلػػرّ 
 ه .إ وته بش ء خيسّ 

وضلن نعخ د أيضا أف يع وب عليه السالـ كاف يعمػل جاهػدا 
علػػر الغػػرس   قلػػوب األب ػػاء زلبػػة بعضػػهم لػػبع  . ولػػيس ه ػػاؾ 

 هللا ب احلليم احلكػيم نػبّ وخباصة إذا كاف يع و  ة  ء يسوء األب 
السب  الػ ي مػن أجلػه  فّ إو  .كما يسوؤا عدـ الوفاؽ بّ أب ائه   ة

 وتػػه هػػو  وفػػه علػػػر إنسػػح يع ػػوب اب ػػه بعػػدـ قػػػص رؤايا علػػر 
رفػوا بػرؤاي يوسػع الػل ع ػوة لػو ف د  ػاؼ علػر اإل ة أب ائه مجيعا

أف يشػ وا العمػر  ة تدؿ علر أنه سيكوف له  يف ديين ودنيوي معػا
كمػػا  ػػاؼ علػػػر   ة ه    ػػ ء يسػػوؤاطهم كحّ ػػكملػػه بسػػب  تػػورّ أ

وهكػػ ا فمسػػدر  .ا ذلػػم يوسػػع أحػػ  أب ائػػه إليػػه أف يكػػوف  رًةػػ
نسيحة يع وب احل  ألب ائه مجيعػا . ول يخعػارض ذلػ  مػم ح ي ػة  

د فيػػه ول طاقػػة لػػه يػػكػػوف هللا تعػػاس قػػد وةػػم   قلبػػه شلػػا لػػيس لػػه 
 انّ إ وسمػػػا. و لػػػيس إلمػػػن اضبػػػة ليوسػػػع و ػػػ ي ه مػػػا علػػػر دفعػػػه 

يع وب عليه السالـ كاف الغاية   العدؿ بّ  ل سخليم أف نصهم أفّ 
علػػر أب ائػػه احلسػػد  رَ ِشػػأو لػػيس هػػو الػػ ي  َ  . أب ائػػه فيمػػا ميلػػ 



12 

يػػد لوا ادلدي ػػة  انيػػة إس مسػػر ألّ حي مػػا طلػػ  مػػ هم   رحلػػخهم القّ 
نظػران إس  وضلػن إذا . رلَػقػة . بػَ ا من أبػواب مخصرّ من ابب واحد وإّنّ 

ف ػد جػرت العػادة أف يسػخيثر  ة من زاويخ ػا فػإان صلػدا طبيعيػا احل ّ 
 ة حي مػػا يكػػوف األبػػواف مخ ػػدمّ   السػػن ةً  اّصػػ ة صػػغار األب ػػاء
صراسػخهما م أكقر حاجة إليه . فيكع إذا ثبخػ  بِ ألهنّ  ة أكقر احل ّ 

ة مػا ي يػه ا السغري أو ذل  له من ادل زلة الدّ  راسة أحدمها أفّ أو بصِ 
هللا يع ػوب وقػد  ليس ألحػد مػن إ وتػه . ومػا الػ ي ي خظػر مػن نػبّ 

خبػػريي الػػدنيا  أي ػػن أف اب ػػه احلبيػػ  يوسػػع قػػد اصػػلصاا هللا تعػػاس
ا ة و ػػغصً  ا لػػه علػػر حػػ ّ شلػػا ل  ػػػ  أف ذلػػ  يزيػػدا حباػػ . واآل ػػرة

  صاؽ إفيه علر  ا له كل احلاّ وا صاقً  ة علر  غع
يػػػه  ػػػا مػػػن احلػػػوار بػػػّ وِ  ْ الخػ   ودّ ة الػػػل نػػػّمػػػدلهادلسػػػيلة ا فّ إو  

اب ػػه  الكػػالـ الػػ ي صػػدر مػػن يع ػػوب   حػػاّ  يوسػػع وأبيػػه هػػو أفّ 
يوسػػع قػػد رفػػم مػػن  ػػيف هػػ ا البػػن عاليػػا حػػّت ل كػػاد نشػػعر أف 

هللا يع ػػػوب .  م زلػػػة الغػػػالـ يوسػػػع ليسػػػ  بعيػػػدة مػػػن م زلػػػة نػػػبّ 
اء الف م زلة ليس  لواحد من أب ايل فإف يع وب ويوسع يشكّ وابلخّ 

هػ ا  ؤاي . واحل ي ػة أفّ يع وب األحد عشر ال ين أ ارت إليهم الػرّ 
ة الوحيػػدة الػػل يلػػوح فيهػػا يوسػػع ويع ػػوب مػػن م زلػػة ليسػػ  ادلػػرّ 

ة أ  ت هػ ا احل ي ػة تخبلػور م ا   ال سّ ما ت دّ بل إن ا كلّ  ة واحدة
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 ػػوة ؼ اإلتعػػر   رحلػػة ال ػػوة القالقػػة إس مسػػر و     إذا كانػػ . حػػّّت 
أف يػ هبوا ب ميسػه ويل ػوا  مْ هُ رُ ْمػوأَ  ة ة يوسػعة   سػيّ علر ح ي ػ

ضػح ل ػا وقخهػا حي مػا تصسػل ه يخ  بسػريا فإنّػ علر وجه أبيػه كػ  يرتػدّ 
يوسػػػػع  أفّ  ة العػػػػري مػػػػن مسػػػػر وجيػػػػد يع ػػػػوب فيهػػػػا ريػػػػح يوسػػػػع

ويع ػػوب مػػن درجػػة عاليػػة رفيعػػة واحػػدة . تلػػ  الدرجػػة الػػل كػػدان 
وفػػرؽ  . ةوؿ   ال ّسػػنصهمهػػا بػػل فهم اهػػا ابلصعػػل مػػن ادلشػػهد األ

 ة و  اثنيهمػػػا نػػػبّ و  ابلُ ػػػ ذلمػػػا نػػػبّ يوسػػػع   أوّ  بػػػّ ادلشػػػهدين أفّ 
 .  لعْ ابلصِ 

غري ال رىء   ادلشاهد ويبدو يوسع بعد ذل  الغالـ السّ 
اي ااا طل  أ ل صلد له ر   راء عزيز مسر له . إانّ الية حّّت الخّ 

من حرص يع وب   مإ وته أ  ا معهم ك  يرتعوا ويلعبوا علر الرّ 
 م من قبوله اللل  بعد وعلر الرّ  ة لعلر عدـ تلبية طلبهم أوّ 

 يوسع كاف حريسًا علر أف تخمّ    . بل لعلّ ضَ ذل  علر مَ 
 وته ابلصسحة إة األوس مم مواف ة يع وب ك  يسخمخم للمرّ 

يلة طلوع فجر اليـو ه أيضا كاف ي خظر تل  اللّ ع  . ولعلّ واللّ 
طوؿ ليله مل يكن أقل من طوؿ  ولعلّ  .ن اجلمر م ايل علر أحرّ الخّ 

ه مل يشعر ب رار إ وته إل بعد أف وجد نصسه    يابة ليلهم . ولعلّ 
عليه أف ي زؿ  بعد إيهامه مقال أفّ  ة  وة فيهوقد تركه اإل ة اجل ّ 
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يوسع هو رأى  كحاّ   َ صِّ ال ي نػُ  وواةح أفّ  .اجل  ك  ميأل ذلم ماء 
الساب ّ  يّألرّ اح أنه كبريهم بعد رفضه واحد من اإل وة ة نرجّ 

ب خل يوسع أو طرحه أرةا مهلكة احخماؿ صلاته م ها  ادلخعّل ّ
ِإْذ  ل َقْد َكاَف ِف يُوُسَف َوِإْخَوتِِو آََيٌت لِّلس ائِِلنَي . ةعيع . قاؿ تعاس 

ْصَبٌة ِإف  َأََبََن َلِفي َضاَلٍؿ مُِّبنٍي قَاُلوْا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإََل أَبِيَنا ِمن ا َوََنُْن عُ 
تُػُلوْا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه أَْرًضا ََيُْل َلُكْم َوْجُو أَبِيُكْم َوَتُكونُوْا ِمن بَػْعِدِه قَػْوًما  . اقػْ

ُهْم اَل تَػْقتُػُلوْا يُوُسَف َوأَْلُقوُه ِف َغَيابَِة اْْلُبِّ يَػْلتَ  َصاِِلِنَي . ِقْطُو قَاَؿ َقآِئٌل م نػْ
 . بَػْعُض الس ي اَرِة ِإف ُكنُتْم فَاِعِلني

ه إليهػػػا هػػػ  أف إ ػػػوة أف ن بّػػػ ة الػػػل نػػػودّ ّمػػػهادلسػػػيلة ادل وإفّ 
ا  السػػاً ة را ص مػػن يوسػػع ل يبػػدوف َ ػػ لّ روا الػػخّ  ين قػػرّ يوسػػع الّػػ

حظػة الػل ل هللا   اللّ  وما كاف ي بغػ  لواحػد مػن أب ػاء يع ػوب نػبّ 
وإليػػػ  بيػػػاف  . اًسػػ الِ  اً رّ ئبػػاً أف يكػػػوف َ ػػػالشػػػيلاف  ايكػػوف فيهػػػا 

 ذل . إف الخ الكبري صاح  الرأي إبل اء يوسع    يابة اجلػ ّ 
 روري مػن الػودّ األخ ال ي وةم هللا تعاس   قلبه ال در الضّ  رُ بػَ خػَ عْ يػُ 

ـّ  اً ليوسع ة وقػد بػدا ذلػ  جليّػ  . فكػرة قخػل يوسػع   رفضػه الخػا
ها س ػةا م زلة ال خل ادلبا ػر فلػم خيَُ فكرة طرحه أر  ؿَ ز  ويالحظ أنه نػَ 

الَ تَػْقتُػلُػواْ يُوُسػَف َوأَْلُقػوُه ِف َغَيابَػِة اْْلُػبِّ  :  ابحلديث بػل اكخصػر ابل ػوؿ
ػػػػي اَرِة ِإف ُكنػػػػُتْم فَػػػػاِعِلني كمػػػػا يالحػػػػظ أف هػػػػ ا األخ   يَػْلَتِقطْػػػػُو بَػْعػػػػُض الس 
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 وتػػه   دـ العميػا علػر تصػريط إؿ ال ػوة  ػعورا ابل ّػنصسػه هػو أوّ 
قػػاؿ  . يوسػػع بعػػد اسػػخ راج يوسػػع مػػن رحػػل  ػػ ي ه صػػاع ادللػػ 

ػَن ا ِّ  هللا تعاس :  قَاَؿ َكِبريُُىْم أَلَْ تَػْعَلُمواْ َأف  َأََبُكْم َقْد َأَخػَذ َعلَػْيُكم م ْوقًِقػا مِّ
ََُْكػػَم َوِمػػن قَػْبػػُل َمػػا فَػػػر طُتْم ِف يُوُسػػَف فَػلَػػْن أَبْػػػرََح اَِلْرَن َحػػ  َ ََيَْذَف ِل   أَِِ َأْو 

ػػُر اِْلَػػاِكِمنيَ  وس شػػري إس هػػ ا ادلسػػيلة بشػػ ء مػػن   اّ ُ ِل َوُىػػَو َخيػْ
 ػػػػوة ل ػػػػا إس اإلفػػػػإذا يوّ  تعػػػػاس . الخصسػػػػيل مسػػػػخ بال إف  ػػػػاء هللا

ضػػػح ل ػػػا أهنػػػم   الوقػػػ  ه يخّ لػػػّ فإنّػػػأيّ األوّ الخسػػػعة أصػػػحاب الػػػرّ 
 صيػػػػ  هػػػػم ل الخّ ص مػػػػن يوسػػػػع وقبػػػػ لّ روف فيػػػػه   الػػػػخّ الػػػػ ي يصّكػػػػ

ص مػػػن يوسػػػع قومػػػا  لّ بعػػػد الػػػخّ  ة روف   عػػػودسم مسػػػخ باليصّكػػػ
وح . أمل أيت علػػػػر ػذلػػػػ  ؟ بعػػػػد توبػػػػة نسػػػػ وكيػػػػع يػػػػخمّ  . صػػػػاحلّ

وهػػػػ ا   َوَتُكونُػػػػواْ ِمػػػػن بَػْعػػػػِدِه قَػْوًمػػػػا َصػػػػاِِلِنيَ  اهنم قولػػػػه تعػػػػاس : ػلسػػػػ
 ػوة آ ػر ال سػة قومػا ألنصسػ ا لخوقػم عػودة اإلاإل ارة  ري مهيػ  

الليبػػة الػػل سػػبا أف  ةِ وَمػػرُ ود ػػوذلم مػػرة اثنيػػة   األَ  ةاحلّ فعػػالصػػ
انشػػ وا عليهػػا . ل لػػيس ذلػػ  فحسػػ  . بػػل إف ه ػػاؾ سػػببا آ ػػر 

ص مػن يوسػػع   لّ  ػوة للػخّ مػا اقرتحػػه اإل للػة علػر أفوجيهػا   الدّ 
 مػػا لبقػػ  أف  بػػ  سػػريعا . و  سػػبيلكانػػ  نػػزوة طائشػػة طارئػػة 

 ّّ لػػل اسػػخعملها اإل ػػوة العشػػرة   هػػ ا  ذلػػ  ل خيمػػل الضػػمائر اتبػ
ِإْذ قَاُلوْا لَُيوُسُف َوَأُخػوُه َأَحػبُّ ِإََل أَبِينَػا ِمن ػا َوََنْػُن ُعْصػَبٌة ِإف  َأََبََن َلِفػي  اآلية 
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سػػػػلة وم صسػػػػلة هػػػػ  الػػػػل مػػػػّ مخّ ةػػػػمائر ادلخكلّ  إفّ  َضػػػػاَلٍؿ مُّبِػػػػنٍي 
ةػػػمائر   ػػػوة اسػػػخعملوااإل ويالحػػػظ أفّ  . اآليػػػة تسػػػيلر علػػػر جػػػوّ 

واآلف  . الخعبػري النصعػايل احلػانا خكلمّ ه ا ألف ادلسيلة ل تعدوادل
قػػػاؿ  ل خيمػػػل الضػػػمائر الػػػل اسػػػخعملها   اآليػػػة الخاليػػػة تسػػػعة مػػػ هم

تُػلُػػواْ يُوُسػػَف َأِو اْطَرُحػػوُه أَْرًضػػا ََيْػػُل َلُكػػْم َوْجػػُو أَبِػػيُكْم َوَتُكونُػػواْ ِمػػن   تعػػاس: اقػْ
نعػم إهنػا  . مّ ختخصػ ةمائر ادلخكلّ  إفّ ما ه ا ؟  نيَ بَػْعِدِه قَػْوًما َصػاِلِِ 

اإل وة ل ي ولوف مقال  إفّ  . بّختخص  ك  يل زللها ةمائر ادل اطَ 
إس آ ػػر مػػا  ة ل  خػػل يوسػػع أو ل لرحػػه أرةػػا خيػػل ل ػػا وجػػه أبي ػػا:

 ين ي رتحوف ال خػل يكخصػوف فما معن ه ا ؟ معن ه ا أف الّ  . قيل
. وال ين ي رتحوف  دوف من الصئة األ رى الخ صيمبجرد القرتاح ويري

طرحػػػه أرةػػػا يكخصػػػػوف أيضػػػا مبجػػػرد القػػػػرتاح ويريػػػدوف مػػػن الصئػػػػة 
 األ رى الخ صيػ  . هػؤلء ي ولػوف ألولئػ  وأولئػ  ي ولػوف ذلػؤلء 

هػؤلء ل يريػدوف   ََيُْل َلُكْم َوْجػُو أَبِػيُكْم َوَتُكونُػوْا ِمػن بَػْعػِدِه قَػْوًمػا َصػاِِلِنيَ 
 ة هم رفضوا ذل  فعالولعلّ  ة طوا   قخل يوسعولئ  أف يخورّ من أ

 ََيْػُل َلُكػْم َوْجػُو أَبِػيُكمْ   ب  ادلوجػ  لػ ل ػ م مػن ذكػر الّسػعلر الػرّ 
 وبػػػة ادلصخػػػوح دائمػػػاً ر ة إس ابب الخّ واإل ػػػارة الّسػػػ  َوَتُكونُػػػواْ ِمػػػن

طػوا   طػرح رّ وأولئ  يريدوف مػن هػؤلء أف يخو   بَػْعِدِه قَػْوًما َصاِِلِنيَ 
 . ة ولعلهم رفضوا ذل  كما رفػ  إ ػوسموفَ يوسع أرةا بعيدة سلَُ 
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زلضػا هػو  اً رّ  ػوة ليسػوا َ ػهؤلء اإل ة علر أفّ من أ قوى األدلّ  وإفّ 
ر إس رأى ال ائػػل لعػػل يوسػػع   ْسػػأهنػػم ت ػػازلوا سػػريعا ومب خهػػر اليُ 

األ رى  ةمّ وإف ادلسيلة ادله . ارةيّ ك  يلخ له بع  السّ    يابة اجل ّ 
هللا تعاس ورمحخه كانخا دائماً مم العبد  ع اية ليها ه  أفّ ع بيه الخّ  نودّ الل 

ػػا َذَىبُػػواْ بِػػِو َوَأْاَُعػػواْ َأف ََيَْعلُػػوُه ِف  قػػاؿ تعػػاس :  . ادلسػػلصر يوسػػع فَػَلم 
َنآ إِلَْيِو لَتُػنَػبِّئَػنػ ُهم ِِبَْمرِِىْم َىَذا َوىُ  وقػد ي ػوؿ  ْم الَ َيْشُعُروَف َغَيابَِة اْْلُبِّ َوَأْوَحيػْ

 ػػػوة وفػػػيهم كبػػػريهم الػػػ ي   قلبػػػه الكميػػػة أمجػػػم اإلقائػػػل وكيػػػع 
ر قػوؿ وه ا نخ كّ  . ليوسع علر جعله    يابة اجل  ال ليلة من الودّ 
 : (1)أيب ربيعة الّشاعر عمر بن

 َ ّْ  (2)مليعاً  معاً ومسخَنَظَرْت  إذا   هػم  ال  سحِ وِ لٍّ ك ُ  َع
 وقل  له أرى أمرا   يعا   ع ها ي ػف ه ةٍ ي  غَ بِ  أطاؼ
 مجيعا أتي اها رسَ وعَ  َب أَ  اػ ادا جهدي فلمّ أردت رَ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ .ٜٗٛٔهػ ٗٓٗٔبريوت  ٕٛٗديواف عمر بن أيب ربيعة  (ٔ)

   رواية : ومسخمعاً مسيعاً . (ٕ)
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  رمحة هللا تكأل يوسع حّت وصػل أمػاف هللا إس بيػ  وظلّ 
 جي ء قوله تعاس : عزيز مسر وه ا 

  وََكَذِلَك َمك نِّا لُِيوُسَف ِف اَِلْرِن َولِنُػَعلَِّمُو ِمن ََتِْويػِل اَِلَحاِديػِث َواّ ُ َغالِػٌب
 رّ ل ػػػد أراد األ ػػػوة الّشػػػ  َعلَػػػى أَْمػػػرِِه َوَلِكػػػن  َأْكََّػػػػَر الن ػػػاِس الَ يَػْعَلُمػػػوفَ 

اخلػري . ول  ري كػلّ وأراد هللا تعاس الغال  علر أمرا له اخل ة ليوسع
 َواّ ُ َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكن  َأْكََّػَر الن اِس الَ يَػْعَلُموفَ  خيصر أف ه ا ال وؿ 

  تسلية  ري مبا رة   ه ا السورة ادلكية ضمد بػن عبػدهللا صػلر
  -هللا عليه وسلم .. واآلف حاف النخ اؿ إس :
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 يوسع عليه السالـادلرحلة القانية   حياة 
  خبار هللا تعاس له ابلبخالءامرحلة 

 -فإس ال سم األوؿ   بي  عزيز مسر :
    يوسػػع حي مػػا ا ػػرتاا عزيػػز مسػػر كانػػ سػػنّ  معػػروؼ أفّ 

العزيػػػز  وأفّ  ة اهػػػا كحػػػاؿع هػػػا ول يخ لّ  حػػػدود الرابعػػػة عشػػػرة ي ػػػلّ 
طلػػػ  مػػػن امرأتػػػه أف تكػػػـر مقػػػوى الغػػػالـ عسػػػر   ادلسػػػخ بل أف 

ا ولػػػػدا . و  ذلػػػ  البيػػػ  بلػػػػ  يوسػػػع مبلػػػػ  ا ػػػ خ  همػػػا أو يػَ ي صع
نَػاُه ُحْكًمػا َوِعْلًمػا وََكػَذِلَك َ ْػزِي  قاؿ تعاس  . الرجاؿ ُه آتَػيػْ ُُػد  ََ َأ َوَلم ا بَػلَػ

آتر يوسع حكما وهو ال ظرة السائبة  وجلّ  هللا عزّ  إفّ  اْلُمْحِسِننيَ 
ا ة و  هػػػ ا يً نِّ دُ ا لَػػػوعلًمػػػ ة لألمػػػور والخ ػػػدير السػػػحيح للمواقػػػع

 ػػا بسػػدد إنّ  . السػورة الكقػػري مػػن مظػػاهر ذلػػ  العلػم جػػزاء إحسػػانه
 نّ يوسػع   ادلرحلػة اخللػرة مػن الّسػ  هادة من ال ػرآف الكػرمي أفّ 
فػاتها  ة اضسػن لل كاف مقػاؿ الشػابّ الل خيشر فيها الضلراؼ والزّ 

ػػػوقػػػد فُ  . هللا جػػػزاء إحسػػػانه  حكمػػػا وعلمػػػا ا ر اإلحسػػػاف   هػػػ سِّ
ِإن ػػُو َمػػن     قولػػه تعػػاس  وتػػهالسػػورة علػػر لسػػاف يوسػػع  لػػااب إل

وهػػ ا درس بليػػ  انفػػم  يَػت ػػِق َوِيْصػػِفْ فَػػّللف  اّ َ الَ ُيِضػػيُع َأْجػػَر اْلُمْحِسػػِننَي 
 زماف ومكاف يل يه يوسع عليه السالـ علر  باب اإلسالـ   كلِّ 

يوسع عليه السالـ  أفّ  ؿ : هواألوّ  ة ا أمرينه لي بغ  أف ن وّ نّ إو  ة
فكػػاف أمجػػل مػػن ال مػػر ليلػػة  ة قػػد آها هللا عػػز وجػػل  ػػلر احلسػػن
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اجملخمم ال ي فيه يوسع اآلف رلخمم أقل ما  البدر ة القا: : هو أفّ 
ه   بي  رجل ي خم  ابإلةافة إس أنّ  ةه رلخمم  ري ديينّ نّ إي اؿ فيه 

 رة . اقية ادلخحرّ ب ة الرّ إس ما يدعر ابللّ 
  خبار هللا تعاس عبدا يوسع مم امرأة العزيزال ا إس يوّ فإذا 

ّّ  ة وصرؼ هللا تعاس ع ه السوء والصحشاء ة  ا   حاجة إس  أنّ تب
وأ    ة ب سد تبيّ ما  خاج إس تبيّ ة بع  اآلايت معاً  أف نخلو

افعة الل يل يها علي ا دائمًا يوسع عليه السالـ العبد روس ال ّ الدّ 
نػ ْفِسِو َوَغل َقِت ال ِِت ُىَو ِف بَػْيِتَها َعن َورَاَوَدْتُو قاؿ تعاس : . الساحل 

اِلَبْػَواَب َوقَاَلْت َىْيَت َلَك قَاَؿ َمَعاَذ ا ِّ ِإن ُو َرِِّ َأْحَسَن َمَّْػَواَي ِإن ُو اَل يُػْفِلُح 
ى بُػْرَىاَف َربِِّو َكَذِلَك لَِنْصِرَؼ َعْنُو َوَلَقْد َُه ْت بِِو َوَىم  ِِبَا َلْوال َأف ر أَ  .الظ اِلُموَف 

َواُستَػبَػَقا اْلَباَب َوَقد ْت َقِميَصُو  .السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإن ُو ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْخَلِصنَي 
ِإال  َأف ِمن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسيَِّدَىا َلَدى اْلَباِب قَاَلْت َما َجزَاُء َمْن َأرَاَد ِِبَْىِلَك ُسَوًءا 

ْن أَْىِلَها  .ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَلِيٌم  اِىٌد مِّ َُ ِهَد  َُ قَاَؿ ِىَي رَاَوَدْتَِن َعن نػ ْفِسي َو
َوِإْف َكاَف َقِميُصُو ُقد   .ِإف َكاَف َقِميُصُو ُقد  ِمن قُػُبٍل َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَن الَكاِذِبنَي 

ِمن  رَأَى قَِميَصُو قُد  ِمن دُبٍُر قَاَؿ إِن ُو فَػَلم ا  .ِدِقنَي ِمن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُىَو ِمن الص ا
يُوُسُف أَْعِرْن َعْن َىَذا َواْستَػْغِفرِي ِلَذنِبِك ِإن ِك   .َكْيدُِكن  ِإف  َكْيدَُكن  َعِظيٌم 

   ُكنِت ِمَن اْْلَاِطِئنيَ 
ؿ األسباب الل جعل  ه ا ادلرأة وحي ما نخساءؿ عن أوّ 

 فإفّ  ة   م دورها أف ت اؿ من الصّت ما تريد وت ـو به معه فّ أ تظنّ 
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ومعروؼ أف اإلسالـ عاجل  . من أوؿ األسباب ا خالط اجل سّ
بخالوة ر   ه ا السدد صِ خَ كْ أَ ه ا ادلسيلة عالجًا حكيما شلخازًا . و 

ِذيَن ََي أَيػَُّها ال   :  (1)ال ور قاؿ تعاس   سورة . بع  اآلايت   ه ا ادلسيلة
َر بُػُيوِتُكْم َح   َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى أَْىِلَها َذِلُكْم  آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُػُيوًًت َغيػْ

ٌر ل ُكْم َلَعل ُكْم َتذَك ُروَف  فّللف َلْ  َتَُِدوا ِفيَها َأَحًدا َفاَل َتْدُخُلوَىا َح    (ٕٚ)َخيػْ
ُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُىَو أَزَْكى َلُكْم َوا  ُ ِبَا تَػْعَمُلوَف َعِليٌم يُػْؤَذَف َلُكْم َوِإف ِقيَل َلكُ 

(ٕٛ)  ُ َر َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع ل ُكْم َوا   ل ْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأف َتْدُخُلوا بُػُيوًًت َغيػْ
يَػُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم َوَََْفظُوا  ُقل لِّْلُمْؤِمِننيَ  (ٜٕ)يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما َتْكُتُموَف 

َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت  (ٖٓ)فُػُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى ََلُْم ِإف  ا  َ َخِبرٌي ِبَا َيْصنَػُعوَف 
َها  يَػْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىن  َوَََْفْظَن فُػُروَجُهن  َواَل يُػْبِديَن زِينَػتَػُهن  ِإال  َما َظَهَر ِمنػْ
َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِىن  َعَلى ُجُيوِِبِن  َواَل يُػْبِديَن زِينَػتَػُهن  ِإال  لِبُػُعولَِتِهن  َأْو آََبِئِهن  أَْو 
َِن آََبِء بُػُعولَِتِهن  َأْو أَبْػَناِئِهن  أَْو أَبْػَناِء بُػُعولَِتِهن  َأْو ِإْخَواِِنِن  َأْو َبَِن ِإْخَواِِنِن  َأْو بَ 

ْربَِة ِمَن َأخَ  َواِِتِن  أَْو ِنَساِئِهن  أَْو َما َمَلَكْت أَْْيَانُػُهن  أَِو الت اِبِعنَي َغرْيِ أُْوِل اْْلِ
الّرَِجاِؿ َأِو الطِّْفِل ال ِذيَن َلَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء َواَل َيْضرِْبَن ِِبَْرُجِلِهن  

يًعا أَيػَُّها اْلُمْؤِمُنوَف َلَعل ُكْم لِيُػْعَلَم َما َُيِْفنَي ِمن زِ  يَنِتِهن  َوُتوبُوا ِإََل ا ِ  اَِ
  (َٖٔف)تُػْفِلُحو 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ٖٔ -ٕٚسورة الّ ور  (ٔ)

ال ػػػِذيَن آَمنُػػػوا لَِيْسػػػتَأِْذنُكُم ال ػػػِذيَن َملََكػػػْت أَْْيَػػػانُُكْم ََي أَيػَُّهػػػا  :  (1)وقػػػاؿ تعػػػاس
ِمن قػَْبِل َصاَلةِ الَْفْجِر َوِحنَي تََضعُوَف قِيَابَُكم مَِّن  (ٛ٘) بػْلُغُوا اِْلُلَُم ِمنُكْم قاََلَث َمر اتٍ وَال ِذيَن ََلْ يػَ 
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ل ُكػػػْم لَػػػْيَس عَلَػػػْيُكْم َواَل عَلَػػػْيِهْم ُجنَػػػاٌح  قَػػػاَلُث َعػػػْورَاتٍ  (َٜ٘وِمػػػن بػَْعػػػِد َصػػػاَلةِ الِْعَشػػػاء ) الظ ِهػػػريَةِ 
ُ عَلِػػيٌم َحِكػػيمٌ بػَْعػػَدُىن  طَو افُػػوَف  ُ لَُكػػُم اآْلََيِت وَا   ُ ا    عَلَػػْيُكم بػَْعُضػػُكْم عَلَػػى بػَْعػػٍض َكػػَذلَِك يػُبَػػػنيِّ

(ٙٓ)  ُ ََ اِْلَطَْفاُؿ ِمػنُكُم اِْلُلُػَم فػَلَْيْسػتَأِْذنُوا َكَمػا اْسػتَأَْذَف ال ػِذيَن ِمػن قَػػبْلِِهْم َكػَذلَِك يػُبَػػنيِّ ُ َوإِذَا بػََل  ا  
ُ عَلِيٌم َحكِيٌم لَُكْم آََيتِ  ِ  اَل يػَرُْجػوَف نَِكاًحػا فػَلَػْيسَ  (ٕٙ)ِو وَا   َعلَػْيِهن   وَالَْقوَاِعُد ِمَن النَِّسػاِء الػال 

يٌع َعِليمٌ  يََضْعَن قِيَابَػُهن  غَيػَْر مُتَػبَػرَِّجاتٍ ُجَناٌح َأف  ُ ِسَِ ٌر َل ُن  َوا    ِبزِيَنٍة َوَأف َيْستَػْعِفْفَن َخيػْ
(ٖٙ)  

َكأََحٍد مَِّن  ََي نَِساءَ الن ِبِّ لَْسُت   :  (2)وقاؿ تعاس   سورة األحزاب
َوقَػْرَف  (ٕٖ) النَِّساء إِِف اتػ َقيػُْت  فاََل َِتَْضْعَن َِبلَْقْوِؿ فػَيَطَْمَع ال ِذي ِف قػَلْبِِو َمَرٌن َوقػُْلَن قَػْواًل م ْعرُوفًا

َ َورَُسولَوُ إَّن َا يُرِيُد  تػَبَػرَُّج اْْلَاِىلِي ِة اِْلُوََل  ِف بػُيُوتُِكن  َواَل تػَبَػر ْجنَ  وَأَقِْمَن الص لوةَ وَآتنَِي الز َكوةَ وَأَِطْعَن ا  
رَُكْم تَطِْهريًا  ُ لِيُْذِىَب عَنُكُم الرِّْجَس أَْىَل الْبَػْيِت َويُطَهِّ  ِمنْ  وَاذُْكْرَف َما يػُتػْلَى ِف بػُيُوتُِكن   (ٖٗ)ا  
ََي  :  (3)وقاؿ تعاس  (ٖ٘)آََيِت ا ِ  َواِلِْْكَمِة ِإف  ا  َ َكاَف َلِطيًفا َخِبريًا

َْزَواِجَك َوبَػَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي  يُْدننَِي عَلَْيِهن  ِمن َجاَلبِيبِِهن  ذَلَِك أَيػَُّها الن ِبُّ ُقل ِلِّ
ُ غَُفورًا ر ِحيًماأَْدََن أَف يػُْعرَفَْن فاََل يػُْؤذَ   .   يَْن وََكاَف ا  

 هفإذا عدان إس اآلايت الل تشري إس زل ة يوسع عليه السالـ فإنّ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ٓٙ -ٛ٘سورة الّ ور  (ٔ)

 . ٖٗ -ٕٖسورة األحزاب  (ٕ)

 . ٜ٘سورة األحزاب  (ٖ)

ِف بَػْيِتَها َعن َورَاَوَدْتُو ال ِِت ُىَو ل قوله تعاس : ضح أن ا كحاجة إس أتمّ يخّ 
نػ ْفِسِو َوَغل َقِت اِلَبْػَواَب َوقَاَلْت َىْيَت َلَك قَاَؿ َمَعاَذ ا ِّ ِإن ُو َرِِّ َأْحَسَن َمَّْػَواَي 
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َوَلَقْد َُه ْت ِبِو َوَىم  ِِبَا َلْوال َأف ر َأى بُػْرَىاَف َربِِّو َكَذِلَك  .ِإن ُو اَل يُػْفِلُح الظ اِلُموَف 
   َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإن ُو ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْخَلِصنيَ  لَِنْصِرؼَ 
اجملهود البعيد ادلدى ال ي ب لخه  علر الصعل راود يدؿّ  إفّ  

ا أبدا . ه ا ادلرأة   سبيل  ايخها الل ما كاف ذلا أف تخح ّ 
ونسخليم أف نصهم أف ه ا ادلراودة ليوسع   ذل  البي    

مرأة العزيز ومن اكان  من   ة ري صحيح الع يدة ذل  اجملخمم
وكاف موقع  . زل خه مم امرأة العزيز ه  الك رى ولكنّ  ة سواها

 . واجلهر رّ هو مراقبة هللا تعاس   السّ  اً يوسع عليه السالـ واحد
ا   ه ا ادلوةوع علي ا أف نشري إس فضل هللا تعاس وقبل أف نخعمّ 

فضل هللا  إفّ  .  ا اضن ادل خلصة  علر عبدا يوسع قبل أف يبخليه
اإل وة مل يخ لسوا من يوسع إل بعد أف  أفّ   ا تعاس يبدو جليّ 
عاليم ة كاف قد ارتوت نصسه فيها من الخّ  َ يػ  عَ مُ  نٍّ وصل إس سِ 

ضح فضل هللا وك  يخّ  . هللا يع وب ة عن طريا والدا نبّ اإلسالميّ 
 نٍّ ص م ه   سِ  لّ روا الخّ اإل وة قرّ  العظيم علر يوسع ل خسور أفّ 

و نصسه بعد من ه ا ت  الوق  ال ي مل تر  نّ ـ ه ا السِّ تخ دّ 
  َ ضِ  ْ له أف يػَ  رْ د   َ ص م ه وهو ال ي مل يػُ  لّ روا الخّ أو قرّ  ة الخعاليم

خيجة ال ّ  أفّ  ل   ّ  ة ا أهله تعاليم اإلسالـحياته   بي  يلبّ 
يل ر  ب عليه السالـواحل ي ة أف يع و  .سخكوف  ري ه ا ال خيجة 
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علي ا ضلن ادلسلمّ درسا   وجوب ت شئة أب ائ ا م   نعومة 
حهم بسالح اإلمياف ال ي ل وأف نسلّ  ة ةأظصارهم ت شئة إسالميّ 

. فإذا عدان إس ما  ضاءً مَ  يزداد مم مرور األايـ إبذنه تعاس إلّ 
 صادفه يوسع   البي  ال ي هو اآلف فيه وجدان اآلية ت وؿ 

فلم يكن ليوسع أهل ول بي  سوى ه ا   رَاَوَدْتُو ال ِِت ُىَو ِف بَػْيِتَهاوَ 
  . ادلملوؾ هو الشابّ و للب اء فيه  البي  ال ي اةلرّ 

هللا تعػاس كػاف  فّ إ : ل سخليم أف ن وؿ ه ا بكل اطمئ ػافوإانّ 
وقبل أف يبخليه مبح خه الكػ رى مػم امػرأة ة ر يوسع لَ خػَ بػْ مم عبدا ادلُ 

والػ ي السػاحل  إذ اكخس  يوسع الشابّ  ة را وأعانهد دبّ العزيز ق
بسػب  تلبي ػه لخعػاليم  أ رب  روحه   بي  والػدا ع يػدة الخوحيػد

 را وت ػػػػواا ػراان بسػػػب  صػػػوِمػػػ ةً بَػػػرْ براهيميػػػة اكخسػػػ  دُ الشػػػريعة اإل
 الدائمّ من امرأة العزيز وسواها قبل زل خه الك رى . حّت إذا جػاء

دا عليػػه السػػالة والسػػالـ بعػػوف هللا تعػػاس دور امػػرأة العزيػػز كػػاف ع ػػ
بدي ػه سػادلا  ة ال در الكا  ألنػه يصػرّ بوّ ح لل ّ وهو ادلر ّ  ة من ادل اعة

َوَلَقػْد   :ع د قوله تعػاس االوقوؼ مليا  و  ا ادل اسبة ضلن نودّ  ا .ن يّ 
ْصػِرَؼ َعْنػُو السُّػوَء َواْلَفْحَشػاَء َُه ْت ِبِو َوَىم  ِِبَا َلْوال َأف ر َأى بُػْرَىاَف َربِِّو َكَذِلَك لِنَ 

تبيي هػا  ػ ا  وه اؾ بع  ال  اط الػل نػودّ   ِإن ُو ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْخَلِصنيَ 
 -اخلسوص :
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 ةموقػع امػػرأة العزيػز ادلريػػ  مػن يوسػػع لػيس خبػػاؼٍ  –ل أوّ 
 .وليس خباؼ موقع يوسع اخلايل من كل  ائبة 

ف هللا تعػػاس معػػه    إلحسػػاف يوسػػع الػػدائم ف ػػد كػػا –اثنيػػا 
ػوخباّصػة كل حلظة من حلظات حياته  . فحي مػا  ةدّ ة   أوقػات الشِّ

أمرهم هػ ا وهػم  مْ هُ  ػ  ئػَ بِّ  ػَ يػُ لَ   وة أمرهم أوحر هللا تعاس إليهأمجم اإل
وحي مػػا بلغػػ  اض ػػة ذروسػػا مػػم امػػرأة العزيػػز أراا هللا ة  ل يشػػعروف

اـ زوجهػا كػاف ال مػيص قػد مخػه الزوجػة أمػتعاس برهانه . وحي ما اسّ 
ر وحي ما قدّ  ةءتها ي قضر ب ر اهد الّ   هللا له الشّ ُقد  من دبرا وقيّ 

اخلػػروج م ػػه إبد الػػه  قَػػّدر لػػه سػػاعة هللا لػػه سػػاعة د ولػػه السػػجن
ومعػػروؼ أف أحػػدمها سػػب     . لْجػػرِ بِ  الً رْجػػالصخيػػّ معػػه السػػجن ِ 
  يوسع له رؤاي ادلل  . روجه م ه إذ ع ّر 

 ةه مػػن اضسػػ ّد نعػػ  هللا تعػػاس عبػػدا يوسػػع أنّػػل ػػ -اثلقػػا
 فّ إ ل سخليم أف ن ػوؿ اب خسػار : إانّ و  . سّه من عبادا ادل لَ وأنّ 

بي مػا  ة رمحة هللا تعاس كان    ه ا اض ة مم يوسع عليػه السػالـ
 كان  امرأة العزيز م ساقة وراء اذلوى موكولة إليه ..

ل هػػاتّ اجلػػزئيخّ إس أتّمػػمػػة ادلػػوجزة ن خ ػػل وبعػػد هػػ ا ادل دّ 
َوَلَقػْد َُه ػْت بِػِو  قػاؿ تعػاس  .القػة بي همػاألف ه اؾ نوعا مػن عَ  ة امعً 

اجلزئيػػة األوس ال سػػرية  وواةػػح أفّ  َوَىػػم  ِِبَػػا لَػػْوال َأف ر َأى بُػْرَىػػاَف َربِّػػِو 
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ل متيػل انيػة الػة القّ اجلزئيّػ فّ أو  َوَلَقػْد َُه ػْت بِػِو  مرأة العزيػز اب ةٌ  اصّ 
ل  ي يلمحػه ادلخيّمػبيوسع عليه السالـ . فما الّػ ةٌ إس اللوؿ  اصّ 

ة ابمػػرأة ة اخلاّصػػاجلزئيّػػ ؿ مػػا يالحػػظ هػػو أفّ أوّ  ذلػػاتّ اجلػػزئيخّ ؟ إفّ 
ل تصيػد الخح يػا الّػ ووقػدو : الخوكيػد يػدُ صِ ـ الل تُ ن الاّل العزيز تخضمّ 

بيوسػػع  ة اخلاصػػةول ػػدو بي مػػا ل يوجػػد  ػػ ء مػػن ذلػػ    اجلزئيّػػ
َوَىػػػم  ِِبَػػػا لَػػػْوال َأف ر َأى  َمعػػػاً انيػػػة ة القّ ل اجلزئيّػػػعليػػػه السػػػالـ . فل خيّمػػػ

يوسػع عليػه  م  َهػ علػر أفّ  هػ ا ؟ هػ ا يػدؿّ  يػدؿّ  عالـَ فَ   بُػْرَىاَف َربِّوِ 
أف  ِِلِّ وحا ػا  . امػرأة العزيػز مِّ السالـ ل ميكن أف يكوف من نوع هَ 

أّي نػوع مػن  ةبػوّ ح لل ّ ص ادلرّ ػلَ  ْ د هللا ادلُ وف ليوسع اضسن عبيك
 ادل ساقة وراء اذلوى ..   ا ادلرأة عالقةٍ 

ة ومػػا  ضػػح أف ه ػػاؾ نػػوعّ سلخلصػػّ مػػن اذلػػمّ اتّ  قػػدومػػا داـ 
يرفم بلبعه  ة حرؼ العلع الواو   مقل ه ا احلاؿ أفّ  عرف ا دم ا
 فإفّ  ة كحاؿ اً  ّ ن ذل  حَ ة ومل يك ؿالقا: قريبا من مسخوى األوّ  اذلمّ 
 ػا أث ػاء الػخالوة ي بغػ  أف لػ  هػو أنّ   اللّ  ؿ ما نلالػ  بػه ونلػحّ أوّ 

ة ابمػػػرأة العزيػػػز ن نسػػػخينع ن ػػػع ع ػػػد هنايػػػة اجلزئيػػػة األوس اخلاّصػػػ
 .ِ  َوَلَقػػْد َُه ػػْت بِػػو الوة   هػػ ا السػػورة الوة . وابلخػػايل تكػػوف الػػخّ الػػخّ 

ا دا لياػػ اً ه ػػاؾ جلمػػال موسػػي يّ  فّ إو   َوَىػػم  ِِبَػػا لَػػْوال َأف ر َأى بُػْرَىػػاَف َربِّػػوِ 
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وذلػػػ  مػػػن البػػػاء واذلػػػاء  ة نكسػػػبه مػػػن هػػػ ا السػػػورة مػػػن الػػػخالوة
  ادلع ويّ  إس إح اؽ احلاّ  إةافةً  ة الساك ة   ادلوةعّ

 أفّ  حُ مَ لْ يػَ ه لَػػنّػػإخّ مػػن فػػرؽ ؟ ل للجػػزئيّ ن مػػاذا يلمػػح ادلخيّمػػ
 ةول تخ لػػػاا مّ ة ابمػػػرأة العزيػػػز ت ػػػع ع ػػػد اذلػػػة األوس اخلاّصػػػاجلزئيّػػػ

 ّّ ن هػ ا الػػزايدة ة بيوسػع تخضػمّ انيػة اخلاّصػة القّ  أف اجلزئيّػبي مػا يخبػ
  ِلَػػْوال َأف ر َأى بُػْرَىػػاَف َربِّػػو  رمحػػة هللا  معػػن هػػ ا أفّ  معػػن هػػ ا؟ فمػػا

  حظػػة الػػل مهّػػللّ ا   هوأنّػػ ة تعػػاس دائمػػا مػػم العبػػد ادلبخلػػر يوسػػع
ذلػػ  ال رهػػاف  ة وجػػلّ  ا كػػاف برهػػاف هللا عػػزّ فيهػػا امػػرأة العزيػػز عملياػػ

والػ ي نسػخليم أف ن ػوؿ ع ػه  ة حديػدعلر وجه الخّ  ي ل نعرفه الّ 
يراا يوسػع عليػه السػالـ أمامػه  ة ه أثر من آاثر رمحة هللا بيوسعنّ إ

حظػػة الػػل  هػػ ا ال رهػػاف مػػن هللا تعػػاس كػػاف    اللّ  وأفّ  ة رأي العػػّ
وكػػاد يكػػوف مػػن يوسػػع  ة ة العزيػػزا مػػن امػػرأعملياػػ كػػاف فيهػػا اذلػػمّ 

 مٍّ فعػػل ع ػػدا شلقػػل   صػػورة َهػػ ردّ  ة ذلػػوؿ ادلوقػػع ة ةبػػوّ ح لل ّ ادلرّ ػػ
هللا  م ػػػه برهػػػافُ   ِّ ِسػػػصْ ال ػ   مِّ الػػػ ي حػػػاؿ دوف هػػػ ا اذلَػػػ وأفّ  .  ّ ِسػػػصْ نػَ 

 ف  وكػػيَ  . قبػػل أف يكػػوف  ّ ِسػػصْ ال ػ   مِّ  ي قضػػر علػػر هػػ ا اذلَػػتعػػاس الّػػ
ه حػػاؿ دوف برهػػاف ربّػػ أفّ  للػػو     ِسػػصْ نػَ  م  وكػػاد يكػػوف م ػػه َهػػ : ادلعػػن

 ذل  . 
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َوَلَقػْد َُه ػْت  ياؽ جيػ ء   هػ ا السػورة  ي جعل الّسػالّ  فّ إو 
 ياؽ أفهػػػم أف  هػػػ ا الّسػػػ هػػػو أف    بِػػػِو َوَىػػػم  ِِبَػػػا لَػػػْوال َأف ر َأى بُػْرَىػػػاَف َربِّػػػوِ 

 لّ هاية احلميدة ل يكاد ي ليوسع فضال له دورا   الوصوؿ إس ال ّ 
  ي رآا .عن ال رهاف الّ 

ما ت ـو به ه ا ادلرأة . وثب  ب ل  أنػه  كلّ    ُ غِ بْ ل د كاف يػُ 
وأف جيعػل لػه مػن  ة مػن حيػث ل  خسػ  تعاس  ليا أف يرزقه هللا

 أمرا يسرا .
َوَىػػم  ِِبَػػا  . َوَلَقػػْد َُه ػػْت بِػػوِ  خّ معػػا ل اجلػػزئيّ واآلف ل عػػد إس أتّمػػ

 مِّ برهػػػػاف هللا قػػػػد قضػػػػر علػػػػر اذلَػػػػ ومبػػػػا أفّ   اَف َربِّػػػػوِ لَػػػػْوال َأف ر َأى بُػْرَىػػػػ
ة ة األوس اخلاّصػػاجلزئيّػػ ومبػػا أفّ  ة عليػػه السػػالـ ة عوسػػلي  ِّ ِسػػصْ ال ػّ 

ة بيوسػع ي بغػ  أف اجلزئيػة اخلاّصػ فػإفّ  ة لػر م صػردةخْ ابمرأة العزيز تػُ 
ورة ايل   هػ ا السػخّ ابلخّػوتكػوف تػالوة اجلػزئيّ  ة اًعػها مَ يْ    شِ ر بِ لَ خػْ تػُ 
  َوَىم  ِِبَا َلْوال َأف ر َأى بُػْرَىاَف َربِّوِ . َوَلَقْد َُه ْت ِبِو  . وهللا أعلم 

وء والصحشػاء ألنػه وهك ا صػرؼ هللا تعػاس عػن يوسػع الّسػ
 سّ . من عبادا ادل لَ 
مم امرأة  يوسع زل ة صِّ سورة يوسع عن طريا قَ  واحل ي ة أفّ 

ت خه  إس الغاية ة وء والصحشاء وصرؼ هللا تعاس ع ه السّ  ة العزيز
دة من ال رآف الكرمي   نصسها الل انخه  إليها اآلايت ادلخعدّ 
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سورة يوسع تسل إس ه ا  ولكنّ  . ه  عن ارتكاب جرمية الزانال ّ 
اب  ا الشّ  علي ا اض ة الل مرّ  تُػُ ص  ا هنّ إ . ذلا ى فريدٍ الغاية   رلرً 

 ري  اسخعاذة ه ا الشابِّ و  ة الساحل يوسع مم امرأة العزيز
ومراقبخه ّ تعاس  ةا تدعوا إليه ه ا ادلرأةشلِّ  ة ابّ تعاس ة جادلخزوِّ 

وإن اذ هللا تعاس    ة اةً رْ عليه فػَ   ْ ةَ رِ   تل  اخللوة الل فُ 
َويَػْرزُْقُو ِمْن  .َوَمن يَػت ِق ا  َ ََيَْعل ل ُو ََمَْرًجا  ال هاية ذل ا العبد الساحل 

َََْتِسُب  َحْيُث اَل 
(1)   َوَمن يَػت ِق ا  َ ََيَْعل ل ُو ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا (2)  ه نّ إو

احل يوسع ال ي كاف السّ  ل عم الدرس ال ي يل يه علي ا الشابّ 
 ة لكل  اب مسلم    ػه ألسوة حسنّ إ . جآن اؾ شللوكا و ري مخزوِّ 
دا ادلبخلر يوسع لدليل ان اذ هللا تعاس لعب فّ إكل زماف ومكاف و 

 الساحلّر ملل ًا عن عبادا ه تعاس ل يخ لّ من أقوى األدلة علر أنّ 
 ما أمجل . اخلري م ه تعاس دائمًا إلّ  ه ل يكوفوأنّ  ة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 . ٖو  ٕسورة الّلالؽ  (ٔ)

 . ٗسورة الّلالؽ  (ٕ)

ا َأْحَلر الد ْرَس ال ي يل يه علي ا ضلن ادلسلمّ نب هللا يوسع ة وم
َوقْػَعُه علر كلِّ نصس مؤم ة ملمئّ ة . ولو أّف كّل  اب مسلم اخّت  
يوسع الشاّب ادلسلم ّ رّب العادلّ مقاًل ُ َْخَ ى لخ ّلس  كّل 
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رلخمعات ا اإلسالمّية من ه ا الّرذيلةة وألصبح ا رلخمعات طيبة 
 ساء.جاؿ تَِعع  ال ّ طاهرة عاطرة . وحي ما يَِعع  الرّ 

ف  الع يع هو موقع يوسع من امرأة الرّ  عروؼ أفّ وم
وصلاحها  سوة أيديهنّ ت ليم ال ّ  دؿ طلبها أمرا بعوقد يوّ  . العزيز

ابا الع يع . السّ  سوة ذلا بعد لومهنّ وع ر ال ّ ة    كس  اجلولة
ة أف يصعل ما ادلُر ْين من األمرين  اً علر أف خيخار واحد ُأْرِ مَ وحي ما 

ة إليه سو ال ّ  اإليه شلا يدعو  َأَح    جنكاف السّ   ة جنيؤمر به أو السّ 
رمحة هللا ربه  ه ويعلن عن عجزا وأفّ . وه ا يسخغيث يوسع بربّ 

قاؿ تعاس :  . أوسم ة فيسخجي  له ال ي جيي  ادلضلر إذا دعاا
  َِغَفَها ُحبًّا ِإَن   َوقَاَؿ ِنْسَوٌة ِف اْلَمِديَنِة اْمرَأَُة اْلَعزِيِز تُػرَاِوُد فَػَتاَىا َعن نػ ْفِسو َُ َقْد 

فَػَلم ا ِسََِعْت ِبَْكرِِىن  أَْرَسَلْت ِإلَْيِهن  َوأَْعَتَدْت ََلُن  ُمت َكًأ  .لَنَػرَاَىا ِف َضاَلٍؿ مُِّبنٍي 
نػُْهن  ِسكِّيًنا َوقَاَلِت اْخرُْج َعَلْيِهن  فَػَلم ا رَأَيْػَنُو َأْكبَػْرنَ  ُو َوَقط ْعَن َوآَتْت ُكل  َواِحَدٍة مِّ
قَاَلْت  (ٕٖ)أَْيِديَػُهن  َوقُػْلَن َحاَش ِ ِّ َما َىَذا َبَشرًا ِإْف َىَذا ِإال  َمَلٌك َكرمٌِي 

َفَذِلُكن  ال ِذي ُلْمتُػن َِن ِفيِو َوَلَقْد رَاَودتُُّو َعن نػ ْفِسِو فَاَستَػْعَصَم َولَِئن َلْ  يَػْفَعْل َما 
َن الص اِغرِينَ آُمرُُه لَُيْسَجَنن  َولَ  ْجُن َأَحبُّ ِإَِل  ِم ا (ٖٖ)َيُكوًَن مِّ قَاَؿ َربِّ السِّ

َن اْْلَاِىِلنَي   (ٖٗ)َيْدُعوَنَِن إِلَْيِو َوِإال  َتْصِرْؼ َعَنِّ َكْيَدُىن  َأْصُب إِلَْيِهن  َوَأُكن مِّ
ُُث  َبَدا ََلُم  (ٖ٘)لس ِميُع اْلَعِليُم فَاْسَتَجاَب َلُو َربُُّو َفَصَرَؼ َعْنُو َكْيَدُىن  ِإن ُو ُىَو ا
   مِّن بَػْعِد َما رََأُواْ اآلََيِت لََيْسُجنُػن ُو َح   ِحنيٍ 
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ؿ إس ال سػػػػم القػػػػا: مػػػػن مرحلػػػػة ال خبػػػػار وقبػػػػل أف نخحػػػػوّ 
 مهػػػمٍّ أف صليػػػ  عػػػن سػػػؤاؿ  جن نػػػودّ ابلبػػػخالء مػػػم يوسػػػع   الّسػػػ

ِِ يُ  ع عليه السالـ قد بل  علي ا . ه ا السؤاؿ هو ما داـ يوس ح  ِل
 ِعْلػمٍ  وكػاف علػر ة ة والعلػمة وال وّ حّ ا وكاف الغاية   السّ اآلف أ دّ 

ه إس آؿ يع ػػوب وّجػػر   الخّ مبكػػاف أبيػػه وآؿ يع ػػوب فهػػال فّكػػ هٍـّ 
 إرادة هللا تعػػػاس مل تشػػػي فّ إ : ومغػػػادرة مسػػػر؟ واجلػػػواب علػػػر ذلػػػ 

    ل ا علر ذل  دليلّ : فّ إو  . ذل  ليوسع
مسر مكػاف تعبػري رؤاي يوسػع عليػه السػالـ  : هو أفّ  ؿاألوّ 

 ذل    هناية ال سة كما هو معروؼ . وقد َ   
 ػػا نعخ ػػد أف يوسػػع عليػػه السػػالـ سػػواء انؿ القػػا: : هػػو أنّ 

لػػيس  ة مل يكػػن ير ػػ  أساسػػاً   مغػػادرة مسػػر ةخػػه أـ مل ي لهػػايّ حرّ 
ولكػن  ة  رإيػ اء زوجخػه لػه أكػ فػإفّ  ة ه به العزيزلإلكراـ ال ي  سّ 

يوسػػع عليػػه السػػالـ صػػاح  رسػػالة وحامػػل أمانػػة . وحي مػػا  ألفّ 
فرصػػػة   كػػػلّ ّّ يوسػػػع كػػػاف يخحػػػ ا قريػػػ    السػػػجن أفّ  عّمػػػّ  بَػػػػخػَ يػَ 

 وأفّ  . فه ا ما فعلػه مػم صػاحبيه   السػجن ةعوة إس دين هللا للدّ 
ة   حاجػة إس يوسػع كػ  يكػوف سػببا ادلسػري آنػ اؾ بعاّمػ اجملخمم

أكقػػػػر مػػػػن حاجػػػػة اجملخمػػػػم  ة ورلمػػػػات إس ال ّػػػػالظّ   إ راجػػػػه مػػػػن 
ّّ  اإذ ة هللا وآلػػػه حيػػػث يع ػػػوب نػػػبّ   ّ امِ الّشػػػ  ل ػػػا ذلػػػ  أدرك ػػػا تبػػػ
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مود والّسػ ة عابي للّسػسػدّ ال ي من أجله آثر يوسع الخّ   َ بَ الس  
تعػاس والب اء   مسر ابخغػاء رةػواف هللا   أيذف هللا ابلصرج ةذلا حّّت 
هػػ ا لػػدرس بليػػ  آ ػػر يل يػػه  فّ إطػػاف . و احػػة واألهػػل واألو علػػر الرّ 

 ة اإلسالـ .حامل أمانة من أمّ  علر كلّ الـ يوسع عليه السّ 
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 :  ال سم القا: من ادلرحلة القانية   حياة يوسع عليه السالـ
    الّسجن .

 ة الّسػػجنع لػػه الصػػرتة الػػل د ػػل فيهػػا يوسػػهػػ ا ال سػػم متقّ 
 ةفدعا إس دين هللا ة ؤايمها ر ياف طلبا م ه أف يع ّر خَ وقد د ل معه فػَ 

  َ لِ ُسػػػم همػػػا مػػػا قالػػػه يوسػػػع فَ  لكػػػلٍّ  اَ ّ ػػػويََ  ة  لكػػػل رؤايان عػػػ ّر 
وعػػاد اآل ػػر إس عملػػه سػػاقيا  ة وأكلػػ  اللػػري مػػن رأسػػه ة مهاأحػػد

والع ػػػد عػػػن  لّ أهػػػل احلػػػ زَ َجػػػى هػػػو اآل ػػػر رؤاي عَ أَ للملػػػ  الػػػ ي رَ 
 ُئُكم بَِتْأِويلِػػِو َفَأْرِسػػُلوِف َأََنْ أُنَػبِّػػ ل السػػاق  قػػائال وه ػػا يخػػد ّ  . تعبريهػػا
 ة ويللبػػه ادللػػ  ة سػػيحة لل ػػـووخيلػػص ال ّ  ة  يوسػػع الػػرؤايويعػػ ّر 
ا ذلػػ  بشػػهادة ويخحّ ػػ ة براءتػػه أول  َ بِػػقْ يوسػػع علػػر أف يػُ  فيسػػرّ 

نسػػػوة ادلدي ػػػة وامػػػرأة العزيػػػز . وه ػػػا يللبػػػه ادللػػػ  كػػػ  يسخ لسػػػه 
س  عزيز مسر ح نصسه للم س  الشا ر آن اؾ . م ل صسه فري ّ 

 و  ا ت خه  مرحلة ا خبار هللا تعاس له ابلبخالء .
روس ادلسخصادة من ه ا الصرتة   أف نشري إس الدّ  وضلن نودّ 

  :قاؿ تعاس . لحياة يوسع عليه السالـ فمم ه ا اآلايت أوّ 
ْجَن فَػتَػَياَف قَاَؿ َأَحُدُُهَآ ِإّّنِ أَرَاّن َأْعِصرُ  ََخْرًا َوقَاَؿ اآلَخُر ِإّّنِ  َوَدَخَل َمَعُو السِّ

َنا بَِتْأِويِلِو ِإَن  نَػرَاَؾ ِمَن  ُر ِمْنُو نَػبِّئػْ زًا ََتُْكُل الط يػْ ُل فَػْوَؽ رَْأِسي ُخبػْ أَرَاّن َأْحِْ
ـٌ تُػْرَزقَانِِو ِإال  نَػب ْأُتُكَما بَِتْأِويِلِو قَػْبَل َأف  (ٖٚ)اْلُمْحِسِننَي  قَاَؿ اَل ََيْتِيُكَما طََعا
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ََيْتِيُكَما َذِلُكَما ِم ا َعل َمَِن َرِِّ ِإّّنِ تَػرَْكُت ِمل َة قَػْوـٍ ال  يُػْؤِمُنوَف َِب ِّ َوُىم َِبآلِخرَِة 
َواتػ بَػْعُت ِمل َة آََبِئي ِإبْػرَاِىيَم َوِإْسَحَق َويَػْعُقوَب َما َكاَف لََنا َأف  (ٖٛ)ُىْم َكاِفُروَف 

َُيْ  َنا َوَعَلى الن اِس َوَلِكن  َأْكََّػَر الن اِس نُّْشرَِؾ َِب ِّ ِمن  ٍء َذِلَك ِمن َفْضِل ا ِّ َعَليػْ
ٌر أَـِ اّ ُ اْلَواِحُد  (ٜٖ)اَل َيْشُكُروَف  ْجِن أَأَْرََبٌب مُّتَػَفّرُِقوَف َخيػْ ََي َصاِحبَِ السِّ

تُ  (ٓٗ)اْلَقه اُر  ُموَىا أَنُتْم َوآََبؤُُكم م ا أَنَزَؿ اّ ُ َما تَػْعُبُدوَف ِمن ُدونِِو ِإال  َأِْسَاٌء َِس يػْ
 الّدِيُن الَْقيُِّم وَلَِكن  أَْكَّػََر الن اسِ َذِلَك  أََمَر أال  تَػْعبُُدواْ إال  إَي هُ ِإال  ِ ِّ  ِِبَا ِمن ُسْلطَاٍف إِِف اِْلُْكمُ 

ْجِن أَم ا َأَحدُُكمَ  (ٔٗ)اَل يَػْعَلُموَف  ا فَػَيْسِقي َرب ُو ََخْرًا َوأَم ا اآلَخُر ََي َصاِحبَِ السِّ
ُر ِمن ر ْأِسِو ُقِضَي اَِلْمُر ال ِذي ِفيِو َتْستَػْفِتَياِف  َوقَاَؿ  (ٕٗ)فَػُيْصَلُب فَػَتْأُكُل الط يػْ

ُهَما اذُْكْرّن ِعنَد َربَِّك َفأَنَساُه الش ْيطَاُف ذِْكَر َربِِّو فػَ  نػْ َلِبَث لِل ِذي َظن  أَن ُو ََنٍج مِّ
ْجِن ِبْضَع ِسِننيَ     (ٖٗ)ِف السِّ

ػْجَن فَػتَػيَػاَف  ل اآلية األوس قاؿ تعاس : فإس أتمّ  َوَدَخَل َمَعُو السِّ
ػزًا  ػُل فَػػْوَؽ رَْأِسػي ُخبػْ قَاَؿ َأَحُدُُهَآ ِإّّنِ أَرَاّن أَْعِصُر ََخْرًا َوقَاَؿ اآلَخُر ِإّّنِ أَرَاّن َأْحِْ

ُر ِمْنوُ  َنا بَِتْأِويِلِو ِإَن  نَػرَاَؾ ِمَن اْلُمْحِسِننيَ  ََتُْكُل الط يػْ ه علر الر م مػن نّ إ  نَػبِّئػْ
ا مػن  ػا نصهػم ي ي ًػإل أنّ  ة الـ أمػاـ زل ػة جديػدةيوسع عليه السّ  أفّ 

. فمػػن مػػن جانػػ  ه ترفػػرؼ حولػػه   أكقػػرَ رمحػػة ربِّػػ هػػ ا اآليػػة أف  
    ٌ بَ دمها َسػػفخيػػاف أحػػ لٍ ْجػػرِ بِ  الً رْجػػجن ِ أف يػػد ل معػػه الّسػػرمحخػػه 

ومن رمحخه أف يػد ل معػه  . جن كما أ ران من قبل روجه من السّ 
وادلعػػروؼ  . نّ ات ادلمػػاثالف لػػه   الّسػػجن هػػ اف الصخيػػاف ابلػػ ّ الّسػػ
 لػعآوالكبري للكبػري  ةلعآوالسغري للسغري  ةعالصّت للصّت آلَ  أفّ 
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لػػػ ا  ة ن ػػػ ّ  فٍ دِ ْعػػػياف مػػػن مَ ػومػػػن رمحخػػػه أف يكػػػوف الصخػػػ . وهكػػػ ا ة
ّّ أ مػن  ل  ومػن رمحخػه أف يػرى ُكػ .  اإلحساف   يوسػعمكن ذلما تب
ن؟ مػػن يوسػػع ولكػػن شلّػػ . ام همػػا تعبريهػػ خيػػّ رؤاي ويللػػ  كػػل  الص

عبػػري مظهػػر قػػدرة يوسػػع الصائ ػػة علػػر الخّ  فّ إو  . ؤاياس للػػرّ أعػػ ر ال ّػػ
مػػن مظػػػاهر رمحخػػه تعػػػاس  ػػػ ا الصػػّت ادلبخلػػػر .. وقػػد ب يػػػ  مسػػػيلة 

رس العظػػػيم الػػػ ي يل يػػػه علي ػػػا هػػػ  الػػػدّ  ة يػػػةة بشػػػيف هػػػ ا اآلّمػػػمه
ه بخ واا وصػ را كػاف ادلقػل معشر ادلسلمّ يوسع عليه السالـ . إنّ 

 فلم يكن الصخياف إل رمزا دلن عػدامها .فرد   السجن األعلر لكلّ 
كه كحبػػل الػػدين ادلخػػّ  ل ػػه العظػػيم وسػػلوكه ادلسػػخ يم ومتّسػػه خب نّػػإو  .

الدرس ال افم ادلصيد   كل  مَ عْ  ِ ه لَ نّ إ . جن وإماماكاف قدوة   السّ 
الػػػ ي يل يػػػه علي ػػػا مػػػن م ػػػ ر ال ػػػرآف يوسػػػع عليػػػه ة زمػػػاف ومكػػػاف 
ثبخ  الخجربة دائما أف ادلسلم حي مػا يكػوف    ػري أَ السالـ . ل د 

ه  ػػري سػػصري لإلسػػالـ و ػػري  ػػاً لخعػػاليم دي ػػه فإنّػػبػػالد اإلسػػالـ ملبِّ 
رة أو انميػة . بػالد مخحّضػل فػرؽ   ذلػ  بػّ كونػه    . داعية لػه

ر هػ ا ادلػاء زَ  ْ أَ وما  . ة علشر لغ اء الروح وماء احلياةاإلنسانيّ  إفّ 
ومػػا أف ػػرهم هػػم  ة ومػػا أ ػػن ادلسػػلمّ بػػه ة   اإلسػػالـ هُ بَػػ َ عْ ومػػا أَ 

ل للمسلمّ مبداد من نػور هػ ا اريخ ليسجّ الخّ  فّ إو  .وسواهم بدونه
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سػػبة لكقػػري مػػن درسم ابل ّ هللا وفضػػله ولػػيس ب ػػ ادلص ػػرة الكػػ رى مبػػنّ 
 ا رلاهد عسكري واحد .ص اع الل مل يسلها أساسً األ

كّ أهػداب الػدين مػن ادلسػلمّ من ادلخمسّ  للائصةرَ دِّ ل د قُ 
وكػػانوا خبل هػػم العظػػيم بسػػب   ة أف يضػػربوا   األرض طلبػػا للػػرزؽ

ليػػػا ه خلنّػػػإو  . تلبػػػي هم لخعػػػاليم اإلسػػػالـ  ػػػري دعػػػاة و ػػػري هػػػداة
 احل . ولػيس خبػاؼٍ لع الّسػا ابلّسػوْ س ػيَ خَ كػل جيػل أف يػَ   ابدلسلمّ  

ب  الّسػ وأفّ  ة ةؤاي للصخيّ مبا ر  الرّ  رِّ عَ يوسع عليه السالـ مل يػُ  أفّ 
ه فإنّػ ةما يعخ را الصخياف  اية وهػو تعبػري الػرؤاي   ذل  يكمن   أفّ 

 ايػػة رسػػل هللا الػػدعوة  فّ إ  نظػػر يوسػػع عليػػه السػػالـ وسػػيلة .. 
تعػػاس وعبادتػػه وحػػدا ل ػػري  لػػه . وقػػد اسػػخلاع يوسػػع  لػػدين هللا

مػػن هللا تعػػاس أف جيمػػم   جوابػػه أحسػػن مػػا  عليػػه السػػالـ بخوفيػػاٍ 
آ ػػر يل يػػه علي ػػا  سٌ رْ وهػػ ا دَ  . اجلمػػم بػػّ الغايػػة والوسػػيلةيكػػوف 

لسػػاف حالػػه عليػػه السػػالة  إفّ  .هللا علػػر أمػػة اإلسػػالـ  يوسػػع نػػبّ 
عوة لعبػادة هللا فرصة للػدّ  خبلوا كلّ والسالـ ي وؿ ل ا : عليكم أف س

يوسػع مػا جيػ  علػر لسػاف  فّ إ ي ارتضػر . و عزاز دي ه الّ إو  اُ دَ حْ وَ 
ـٌ تُػْرَزقَانِػػػِو ِإال  نَػب ْأُتُكَمػػػػا  الـ  لػػػػااب للصخيػػػػّ عليػػػه الّسػػػػ الَ ََيْتِيُكَمػػػا طََعػػػػا

ل يػػد ل   ابب تزكيػػة  بَِتْأِويلِػػِو قَػْبػػَل َأف ََيْتِيُكَمػػا َذِلُكَمػػا ِم ػػا َعل َمػػَِن َرِِّ 
 . ولكػن مػن ابب  ػكر ادلػ عم . وهػ ا واةػحة ع ػه  صس ادل ه ِّ ال ّ 
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ا   علي ا درسً  ِ لْ ويػُ  ةيوسع عليه السالـ ليلوح ل ا عبدا  كورا فّ إو 
من الوسائل لػ ل   ف  إِ و  .  طري ه اسخمالة اآل رين وكس  قلو م

ذلػػػ   فّ إو  . ءل هللا تعػػػاس بػػػه علػػػر ادلػػػر ظهػػػار العلػػػم الػػػ ي تصّضػػػإ
 به . حُ سَ  ْ م ه  زلمود يػُ 
يوسع عليػه السػالـ يخػدرج ابلصخيػّ   أعػ ب  ر أفّ صَ ول خيَْ 

 وأ ػػريا يعػػ ّر  . حػػديث حػػّت ي خهػػ  إس دعوسمػػا إس ديػػن هللا تعػػاس
اي وافػػػا ترتيػػػ  ؤْ تعبػػػريا للػػػر   ويالحػػػظ أفّ  . يوسػػػع الػػػرؤاي للصخيػػػّ

ه انج م همػا أنّػ ظػنّ  ى ويللػ  يوسػع مػن الّػ .  لَػالصخيّ   الل  
 مػن  ػ ص مظلػـو . ولكػن   طبيعػ    وهػ ا  ػ ءٌ .هبِّػأف ي كرا ع د رَ 

دا الشػػػيلاف عليػػػه لع ػػػة هللا أنسػػػر السػػػاق  ذكػػػر يوسػػػع ع ػػػد سػػػيّ 
وهكػػ ا مضػػ  إرادة هللا  . فلبػػث   السػػجن بضػػم سػػ ّ ة ادللػػ 
دا وهك ا تساوي طل  يوسػع مػن الصػّت ذكػرا ع ػد سػيّ  ة ال اف ة

 ه ذلػػػ  .. وهػػػ ا درس آ ػػػر بليػػػ  انفػػػم مصػػػادا أفّ وعػػػدـ طلبػػػه م ػػػ
ه ل  ػدث اإلنساف مهما كاف حريساً علر اخلري العاجل ل صسه فإنّ 

 را أحكم احلاكمّ .. وقبل أف ن خ ػل مػنإل اخلري ال ي قضاا وقدّ 
الَ  أف ن ع ع د قوله تعاس علر لساف يوسػع  ه ا ادلوةوع نودّ 
ـٌ تُػْرَزقَانِػػوِ  ِإال  نَػب ْأُتُكَمػػا بَِتْأِويلِػػِو قَػْبػػَل َأف ََيْتِيُكَمػػا َذِلُكَمػػا ِم ػػا َعل َمػػَِن  ََيْتِيُكَمػػا طََعػػا

ة   سػورة يوسػع ه ا أوؿ إ ار  فّ إ ل  وؿ   ا ادل اسبة وإانّ   َرِِّ 
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من أنبياء هللا تعاس . فما معن ه ا؟ معن هػ ا أنػه   ا أماـ نِبٍّ إس أن  
ة وكػػاف جػػزاء ابلبػػخالء رفػػم درجخػػه تعػػاس يوسػػع مػػا اصػػلصر هللاكلّ 

  .ا بدرجة ال بوةءجن اصلصاابخالئه ابلسّ 
نود الوقوؼ ع دا بشيف ه ا  اّل ي ا:ا ادلوةوع القّ أمّ 

َوقَاَؿ  الصرتة   حياة يوسع فهو أتويله لرؤاي ادلل  قاؿ تعاس : 
ِعَجاٌؼ َوَسْبَع ُسنُباَلٍت  اْلَمِلُك ِإّّنِ أََرى َسْبَع بَػَقرَاٍت ِِسَاٍف ََيُْكُلُهن  َسْبعٌ 

اٍت ََي أَيػَُّها اْلَمأُل أَفػُْتوّن ِف ُرْؤََيَي ِإف ُكنُتْم لِلرُّْؤََي تَػْعبُػُروَف ػُخْضٍر َوُأَخَر ََيِبسَ 
َوقَاَؿ  (٘ٗ)قَاُلوْا َأْضَغاُث َأْحالَـٍ َوَما ََنُْن بَِتْأِويِل اَِلْحالَـِ ِبَعاِلِمنَي  (ٗٗ)

هُ  يُوُسُف أَيػَُّها  (ٙٗ)َما َواد َكَر بَػْعَد أُم ٍة َأَنَْ أُنَػبُِّئُكم بَِتْأِويِلِو َفَأْرِسُلوِف ال ِذي َ َا ِمنػْ
دِّيُق أَْفِتَنا ِف َسْبِع بَػَقرَاٍت ِِسَاٍف ََيُْكُلُهن  َسْبٌع ِعَجاٌؼ َوَسْبِع ُسنُباَلٍت  الصِّ

قَاَؿ تَػْزَرُعوَف َسْبَع  (ٚٗ)يَػْعَلُموَف  اِس لَعَل ُهمْ ُخْضٍر وَأَُخَر ََيبَِساٍت ل عَلِّي أَرِْجُع إََِل الن  
ُُث  ََيِْ  ِمن بَػْعِد  (ٛٗ) فََما َحَصدُّتُّْ فََذرُوُه ِف ُسنبُلِِو إال  قَلِياًل ِمِّ ا ََتُْكلُوفَ ِسِننَي َدَأًَب 

َداٌد ََيُْكْلَن  ُِ ُُث  ََيِْ  ِمن بَػْعِد  (ٛٗ)ُُتِْصُنوَف  ِمِّ اَما قَد ْمتُْم ََلُن  إال  قَلِيالً َذِلَك َسْبٌع 
ـٌ ِفيِو يُػَغاُث الن اُس َوِفيِو يَػْعِصُروفَ  يوسع عليه  . إفّ   (ٜٗ)َذِلَك َعا

 ةسيحة لل ـوا خيلص ال ّ وإّنّ  ة ؤايالسالـ ل يكخص  بخعبري الرّ 
خلزف اضسوؿ اسخعدادا لسبم ِسِن  رلَ قػْ فري دهم إس اللري ة ادلُ 

يوسع  فّ إِ  . رشَ عَ  سَ ل عليهم بعلم العاـ اخلامِ ة . ن يخصضّ د  الشِّ 
وال ين ل ة  ين سج وا ظلما ذل  للّ  الـ جيود بكلّ عليه السّ 

 إزاء ه ا اخللا العظيم ل يسع ا أل أف يسج ونه . وإانّ  فزالو ي



39 

 ا بسدد رجل صاح  رسالة وحامل وإنّ  . ة وكصربوّ ا ال   ن وؿ : إهنّ 
لاا د  ُ  ه تعاس وسدّ هدا ك  ت جح رسالخه وقد وفّ أمانة يعمل جا

. 
فرف  اخلػروج أو تقبػ   ة ادلل  من يوسع أف أيتيه  َ لَ وطَ 

ػػا َجػػاَءُه الر ُسػػوُؿ قَػػاَؿ  قػػاؿ تعػػاس :  . براءتػػه َوقَػػاَؿ اْلَملِػػُك ائْػتُػػوّن بِػػِو فَػَلم 
 َقط ْعػػَن أَيْػػِديَػُهن  ِإف  َرِِّ ِبَكْيػػِدِىن  اْرِجػػْع ِإََل َربِّػػَك فَاْسػػأَْلُو َمػػا ََبُؿ النِّْسػػَوِة الػػال ِ  

 ػػػا ل  ػػػع مشػػػدودين أمػػػاـ رفػػػ  يوسػػػع اخلػػػروج مػػػن . وإن    َعلِػػػيمٌ 
ب  وتقبػػ  براءتػػه أمػػاـ ادللػػ  ضػػح الّسػػولكػػن حي مػػا يخّ  . جنالّسػػ

درس عظػيم  ي   أّ  بػَ خػَ فإان نػَ  ةسوة وهو ما زاؿ   السجنكحضور ال ِّ 
مسػلم أف  ه واجػ  علػر كػلّ نّػإو  ة لسػالـيل يه علي ا يوسع عليػه ا

 . جػوب ابخعػادا عػن مواقصهػاو هم عػن نصسػه و اقػة الػخّ يدفم قدر اللّ 
صن ػمػػن كػػاف يػػؤمن ابّ واليػػـو اآل ػػر فػػال ي ػػ والـ ػقػػاؿ عليػػه السػػ

قَػاَؿ َمػا َخطْػُبُكن  ِإْذ   قولػه تعػاس عػن ادللػ جػاء و  (1)وهم ػمواقع الخّ 
ِسػػِو قُػْلػػَن َحػػاَش ِ ِّ َمػػا َعِلْمنَػػا َعَلْيػػِو ِمػػن ُسػػوٍء قَالَػػِت اْمػػرَأَُة رَاَودتُّػػن  يُوُسػػَف َعػػن نػ فْ 

 .  اْلَعزِيِز اآلَف َحْصَحَص اِلَْقُّ َأََنْ رَاَودتُُّو َعن نػ ْفِسِو َوِإن ُو َلِمَن الص اِدِقنيَ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
  . ـٜٛٗٔهػ ٖٚٙٔ حلىب ٔٗٔ/ٕالكّشاؼ للّزسلشرى  (ٔ)

اءة يلل  ادلل  يوسع ك  يسخ لسه وبعد ثبوت ال ر 
َوقَاَؿ اْلَمِلُك ائْػُتوّن بِِو َأْسَتْخِلْصُو لِنَػْفِسي فَػَلم ا   ل صسه . قاؿ تعاس : 
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قَاَؿ اْجَعْلَِن َعَلى َخَزآِئِن اَِلْرِن  (٘٘)َكل َمُو قَاَؿ ِإن َك اْليَػْوـَ َلَديْػَنا ِمِكنٌي أَِمنٌي 
 تْ د  يوسع عليه السالـ ال ي رُ  وواةح أفّ   (ٙ٘)ِإّّنِ َحِفيٌظ َعِليمٌ 

ل يسخيذف ادلل     ة ة كاملة  ري م  وصةله مكانخه احل ي يّ 
وحامل  ةه صاح  رسالةة إس أبيه وآؿ يع وب دلاذا؟ ألنّ دَ وْ العَ 

ه وألنّ  ةّاميّ حاجة ادلسريّ له أكقر من حاجة الشّ  وألفّ  ة أمانة
مسر ف ط وإّنا  دُ دِّ هَ هيبة ل تػُ ا رلاعة ر دا تلوح   األفا البعيد جِ 

د العامل ادلعروؼ آن اؾ أسرا . ها سدّ ولعلّ  . د مسر وما جاورهادّ سُ 
ا وإّنّ  ة ح نصسه دل س  بسيطوه ا صلد يوسع عليه السالـ ل ير ّ 

هو أف  ةواةحهدؼ يوسع  فّ إو  . أل لر ادل اص  علر اإلطالؽ
 وحيد . ول   ّ الخّ  نشر رسالةة يسخصيد م ها   من م سبه قوّ  يكس 

دا ه ا وقد مجم بخ لّ  . يوسع قد صلح   ذل  صلاحا ابهرا أفّ 
يوسع عليه السالـ  فّ إو  . ةي يّ ته الدِّ ة إس قوّ يّ ادل س  قوة مادّ 

نيا من صالح صالح الد   ليل ر علي ا ضلن ادلسلمّ درسا بليغا أف  
وأف  هللا ة  أرضليصة  اخلعلر احلاكم أف يكوف  ف  وأَِ  ة ينالدّ 

سالـ متاما ال أمل يكن يوسع عليهللمحكومّ .  حس ةً  يكوف أسوةً 
  َحِفيٌظ َعِليمٌ  قَاَؿ اْجعَْلَِن عَلَى َخزَآئِِن اِلَْرِن إِّّنِ   كما وصع نصسه ب وله

ذي  الواج  عل كلّ  آ ر هو أف   ب ر علي ا درسٌ كما   
م سبه أو مكاف أف يسخصيد من  ة اإلسالـ   أيِّ م س  من أمّ 

ِِ عْ ة إِلِ اقاللّ  دَ هْ ة جُ يّ ة وادلادّ ته األدبيّ قوّ   ي ارتضر دين هللا الّ  زاِز
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علر ادلسلم أف  :يوسع عليه السالـ ي وؿ اب خسار فّ إ . لعبادا
إس  هٌ ه ا ال وؿ من يوسع موج   فّ إة دائما . و يكوف   موطن ال وّ 

دائما  ةعليها أف تكوف   موطن ال وّ  فّ إ . ة اإلسالـ ككلّ أمّ 
َفاَل َِتُِنوا َوَتْدُعوا ِإََل  قاؿ تعاس :  .لخبسط العدؿ وت شر السالـ

إف  ة نعم  الس ْلِم َوأَنُتُم اِْلَْعَلْوَف َوا  ُ َمَعُكْم َوَلن َيِتَُكْم َأْعَماَلُكْم 
يوسع عليه  فّ إادلسلمّ هم األعلوف ألف هللا تعاس معهم . و 

الة ه عليه السّ درسا آ ر   األمانة . إنّ ر علي ا  ِ لْ يػُ الـ لَ السّ 
اا هللا . أمل ه حّت توفّ والسالـ ليضرب ادلقل األعلر م   حداثة س ّ 

أمل يكن  .يكن أمي ا علر أرض العزيز وأهل مسر وأمواذلم ؟ بلر
؟ بلر  مسر رؼ ابسخمرار   حدود صالحيات م س  عزيزػيخس

وسع عليه السالـ ة وقد جاء تع يبا علر ه ا ادلرحلة   حياة ي
َها َحْيُث َيَشاءُ  قوله تعاس :  وََكَذِلَك َمك ن ا لُِيوُسَف ِف اَِلْرِن يَػتَػبَػو ُأ ِمنػْ

ٌر  (ٚ٘)ُنِصيُب ِبَرْْحَِتَنا َمن ن َشاُء َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي  َوَِلَْجُر اآلِخرَِة َخيػْ
نيا ه ا هو جزاء هللا تعاس   الدّ  إفّ   (ٛ٘)لِّل ِذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يَػتػ ُقوفَ 
ا ي خظرا   اآل رة من مبول ي اس ذل   . ليوسع علر إحسانه

 -إس : نعيم م يم هو وكل مؤمن . واآلفَ 
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 ادلرحلة القالقة واأل رية   حياة يوسع عليه السالـ .
 عماءابل ّ  هللا تعاس لهمرحلة ا خبار

م سػػػ  عزيػػػز مسػػػر تبػػػدأ  خعيػػػّ يوسػػػع عليػػػه السػػػالـ  ب 
هػػ ا  فّ إ ػػاء   حياتػػه عليػػه السػػالة والسػػالـ . و ادلرحلػػة اذلادئػػة الرّ 

 اـ إس مسػر طلبػا لللعػاـاآلية عن أ وة يوسع الػ ين  ػادروا الّشػ
 لخػدؿّ  َوُىػْم لَػُو ُمنِكػُروَف  إِْخوَةُ يُوُسػَف فَػَدَخلُواْ عَلَْيػِو فَػَعػرَفَػُهمْ َوَجاَء   قاؿ تعاس:

بكػػل أتكيػػد عػػن السػػبم سػػ ّ قػػد  فػػرتة زم يػػة تزيػػد علػػر أف ه ػػاؾ
مة . ه ا الصرتة ه  سػبم سػين الر ػاء و ػ ء ل ػها اآلية الكريختلخ

ػػ األ ػػوة لػػن يخجهػػوا إس مسػػر زمػػن  ألفّ  ة ةد  أس بػػه مػػن سػػن الشِّ
ػػ  لكػػلّ  اآلفػػاؽ كػػـر عزيػػز مسػػر وإمػػدادا   ة إل بعػػد أف يػػ يمد  الشِّ

مػن  عػه يسػخغرؽ  ػيًئاوذلػ  بلب . اـعػة معلومػة مػن اللّ يّ زلخاج بكمّ 
 ين قسػػدوا طلبػػا ع الّػػسػػ ػػ  إ ػػوة يو ابمكان ػػا أف نخّ  فّ إمن . و الػػزّ 

حي مػػػا يكػػػوف ع ػػػدا السػػػخعداد ه نّػػػإقاصػػػد . و  لللعػػػاـ رمػػػزا لكػػػلّ 
 فمعن هػ ا أفّ  ة عاـدة من اللّ ة اضدّ يّ ة الكمّ مرّ  اإل وة كلّ  إلعلاءِ 

طال  . ومعن هػ ا  كلِّ   ع دا السخعداد لل ياـ ابلعملية نصسها مم
وكاف يوسػع  . واح ال ّ  حاؿ من كلِّ ذلا الرِّ  د  شَ أف مسر أصبح  تُ 

 طل  اضخاجّ . وكاف عليه السػالة والسػالـ يعلػم ة يلّب   كل مرّ 
 ة  ػػة ليسػػ  قسػػريةل سػػخب ر فيهػػا اجملاعػػة مخمكِّ الصػػرتة الّػػ ا أفّ ي ي ًػػ
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ذلػػػػ  ف ػػػػد كػػػػاف . ومػػػػم  عػػػػاـ مبػػػػرور األايـ سيشػػػػخدّ وأف طلػػػػ  اللّ 
ه أعلػر إ وتػه طعامػػا   بػدليل أنّػ .لبػاتالل    كػل  ا ألف يلػّبِ مسػخعدا 

القة لو مل يعلموا أنػه ل زاؿ ومل يكونوا ليللبوا   القّ  ةانيةادلرحلة القّ 
 أف ن خهػ  إليهػا مػن كػل ذلػ  هػ  أف   خيجة الل نػودّ ال ّ  فّ إو  . لِ عْ يػُ 

مػا كػػاف  قػد بػ ؿ كػػل    ػػاءيوسػع عليػه السػػالـ   سػبم سػ وات الر  
ع  ادلسري وليس الشّ  ة ةمكانه أف يب له   سبيل إن اذ اإلنسانيّ إب

   بعد ذل  اآلفاؽ . ومعن ه ا من اجملاعة الرهيبة الل طبّ  ةف ط
سبة ليوسع عليػه السػالـ كانػ  عمػال دائبػا  اء ابل ِّ أف س وات الر  

سػػلية . الخّ احػػة و ا مػػن أوقػػات الرّ ومل تكػػن وقخًػػ ة وإ الصػػا وتضػػحية
 ي ي اؿ  اء فالّ وإذا كاف ه ا ما ي اؿ من اهخماـ يوسع ساعة الرّ 

ة أكػػ ر . وقػػد كػػاف عليػػه السػػالـ يشػػرؼ ب صسػػه دّ عػػن سػػاعات الّشػػ
ومػن ه ػا كػاف اإل ػوة وسػواهم يػد لوف  ةعػاـة توزيم اللّ علر عمليّ 

ة. وواةػػح أف العزيػػز أكػػـر إ وتػػه   كػػل مػػرّ  معليػػه وجيدونػػه أمػػامه
 ف أيتوا أخ ذلم من أبيهم .وطل  م هم أ

هػ ا  اإل ػوة أفّ  مَ ِهػصْ ل د اسخلاع يوسع عليه السالـ أف يػُ 
ات ادلعلومات أ  ها م هم كػ  ل يبػّ أمػرا . ومػم أنػه حػادثهم مػرّ 

ّّ  إل أفّ  خه . وي بغػػػ  أف نشػػػري    سػػػيّ واحػػػدا مػػػ هم مل يسػػػخلم تبػػػ
 يئا عػن  يّ ع  ادلسر اإل وة مل يعرفوا من الشّ  أفّ    ا ادل اسبة إس
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ّ يلل وف علػر يوسػع ألف ادلسريّ  ؿ :ح ي ة العزيز لسببّ : األوّ 
 ا: ألفّ والقّػػ . كبػػارا مػػ هم لػػه ول يشػػريوف إليػػه ابمسػػهإل ػػ  العزيػػز 

ومػن ه ػا  م  ا ادلسريوف .موف لغة  ري الل يخكلّ اإل وة كانوا يخكلّ 
اء . وبعػػػد إعلػػػ ع  ادلسػػػريّ غلغػػػل   أفػػػراد الّشػػػلػػػن يسػػػخليعوا الخّ 
ة عاـ مرّ ف أرادوا اللّ إعاـ طل  م هم ة من اللّ ي  لكمِّ ايوسع ل وته 

اثنيػػػة أف أيتػػػوا أخ ذلػػػم مػػػن أبػػػيهم . وقػػػد مجػػػم طلبػػػه لػػػّ اجلانػػػ  
ػَزُىم ِجََهػازِِىْم قَػاَؿ ائْػتُػوّن ِبٍَِخ ل ُكػم  واحلـز قاؿ تعاس :  ػْن أَبِػيُكْم َوَلم ا َجه  مِّ

ػػػرُ  أَّّنِ أُوِف  أالَ تَػػػػَرْوفَ  فَػػػّللف َلْ  ََتْتُػػػوّن بِػػػِو فَػػػالَ َكْيػػػَل َلُكػػػْم  (ٓٙ)اْلُمنػػػزِِلنَي  اْلَكْيػػػَل وَأَََنْ َخيػْ
 .  (ٔٙ)ِعنِدي َوالَ تَػْقَربُوفِ 

 وتػػػه كح ي ػػػة نصسػػػه إؼ يوسػػػع دلػػػاذ مل يعػػػرّ  :  نخسػػػاءؿانّ إو 
 ا؟ودلاذا عاقبهم نصسيّ 

 د اإل ػػارة إس أفّ لػػ كر األسػػباب ضلػػن ي بغػػ  أف نؤّكػػ اً ومتهيػػد
وف يوسػػع هػػم الػػ ين وةػػعوا مػػن قبػػل    يابػػة  رُ ْكػػهػػؤلء الػػ ين يَ 

بوا لػػػه الكقػػػري مػػػن ادلخاعػػػ  وسػػػبّ  ةةػػػوا حياتػػػه لل لػػػروعرّ  ة اجلػػػ ّ 
ا ا هػو فلػم يكػن أمامػه إل أف يعػاقبهم نصسػيّ ة . أمّ ديّ ػة واجلسصسيّ ال ّ 

 فهم كح ي ػػػة نصسػػػه ابخػػػداءً ا ل أف يعػػػرّ سيّ ػ. وقػػػد آثػػػر أف يعػػػاقبهم نصػػػ
 الية :الخّ لألسباب 
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ؼ إبذلاـ من هللا تعاس يوسع عليه السالـ ة كاف يخسرّ  فّ إ –ل أوّ 
ه عليه السالة . وأك ر دليل علر ذل  أنّ  ى   س ّ وليس عن هوً 

اإل وة  ةِ لَ حْ   ي ه   رِ  لِ حْ  اية   رَ والسالـ حي ما وةم السِّ 
وة فخيانه يسيلوف اإل  انية إس مسر أذلمه هللا عز وجل أف جيعلَ القّ 

واع أف الس   ارؽ إف صحّ  ونه علر السّ عن نوع احلكم ال ي يلبّ 
ولو مل يعلن اإل وة  يكن السؤاؿ . ولو ملع د واحد م هم دَ جِ وُ 

 ي ي ض  ابسرتقاؽ ة الّ ريعة اإلبراهيميّ   الشّ  تلبي هم للحدّ 
واع   رحل   ي ه ى وةم يوسع السّ ا أدّ دلواحد  ـٍ ِلعاارؽ السّ 

 اةلر إس تلبيا قانوف ادلسريّ الوةع ّ  وإلّ  ة ةالغاية ادلرجوّ 
وليس  .قيمة ادلسروؽ ل  ري  ْ صَ عْ ارؽ ةِ  ي ي ض  بخغرمي السّ الّ 

قَاُلوْا  (٘ٚ)قَاُلوْا َفَما َجَزآُؤُه ِإف ُكنُتْم َكاِذِبنَي  قاؿ تعاس  . فيه اسرتقاؽ
فَػَبَدأَ  (ٙٚ)زِي الظ اِلِمنَي َجَزآُؤُه َمن ُوِجَد ِف َرْحِلِو فَػُهَو َجزَاُؤُه َكَذِلَك  َْ 

ِِبَْوِعَيِتِهْم قَػْبَل ِوَعاِء َأِخيِو ُُث  اْسَتْخَرَجَها ِمن ِوَعاِء َأِخيِو َكَذِلَك ِكْدََن لُِيوُسَف 
َما َكاَف لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِف ِديِن اْلَمِلِك ِإال  َأف َيَشاَء اّ ُ نَػْرَفُع َدَرَجاٍت مِّن ن َشاءُ 

   (ٚٚ)ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ   َوفَػْوؽَ 
دـ حلػػة األوس مجيعػػا ابل ّػػإف اإل ػػوة مل يشػػعروا   الرّ  –اثنيػػا 
بدليل  ةحلة القانيةأ يهم يوسع . ول   الرّ  طوا   حاّ علر ما فرّ 

ة  يا اسمػػػوا أ ػػػاا أهنػػػم بعػػػد أف اسػػػخ رج السػػػواع مػػػن رحػػػل الّشػػػ
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اْ ِإف َيْسػرِْؽ فَػَقػْد َسػَرَؽ َأٌخ قَػاُلو  قاؿ تعػاس :  . رقةابلسّ  يريدوف يوسع
ػػرٌّ م َكػػاًَن َواّ ُ  َُ ل ػػُو ِمػػن قَػْبػػُل َفَأَسػػر َىا يُوُسػػُف ِف نَػْفِسػػِو َوَلَْ يُػْبػػِدَىا ََلُػػْم قَػػاَؿ أَنػػُتْم 

 ر الب ػػاء   مسػػر حػػّتّ  ي قػػرّ  كبػػريهم الّػػَن خقػْ ْسػػويُ   أَْعلَػػْم ِبَػػا َتِصػػُفوفَ 
وذل  بعد رف   .هو  ري احلاكمّو  له أيذف له أبوا أو  كم هللا

 يا واحػد مػ هم بػدل مػن الّشػ  َ ْ ػاـ أَ يوسع طلبهم بعػد هػ ا الّسػ
ع يوسػع عػن ى به عن يوسع . وقد كشه يع وب ويخعزّ ال ي  بّ 

دـ علػػر  ػػوة قػػد  ػػعروا   أعمػػاقهم ابل ّػػنصسػػه حي مػػا أي ػػن أف اإل
ال قومػا م قد عادوا فعػوحي ما أي ن أهنّ  ة تصريلهم   أ يهم يوسع

 ف ط . لة القالقةوذل    الرح ةصاحلّ
 اَصػعَ فهم يوسػع ب صسػه و اإل وة حي ما عرّ   مَ هِ ل د فَ  –اثلقا 
. ةر دْ قُػ عنعصوا ال ي جاء   الوق  ادل اس  كاف  فّ أع هم أ ريا 

ا يسػػدر مػػن أف ن سػػر أف هػػ ا العصػػو الشػػامل إّّنػػ وضلػػن ل نسػػخليم
هػ ا  وأفّ  ةا إليػهل ين أسػاُءو غر أ وته العشرة ألبيه ااألخ ال ي يس

 . ع اب ل  من كلِّ بقاٍس أ   حد ذاته درس نصس   
وليس ه اؾ ما مي ع ا من السخئ اس برأي اجلاحظ   سياسة 

ئة يّ مػػػػن مل يعمػػػػل إبقامػػػػة جػػػػزاء الّسػػػػو (1)اجلػػػػاحظ : احلػػػػـز . ي ػػػػوؿ
 ة وعصػػاوأحيػػا   موةػػم اإلحيػػاء ة  موةػػم ال خػػل لَ خَػػوقػَ  ةواحلسػػ ة

 ةوم ػػم سػػاعة ادل ػػػم ةوعاقػػ    موةػػم الع وبػػة ةلعصػػو  موةػػم ا
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رمحخػػػه  أفّ  وظػػػنّ    تػػػدبريا بّ  ػػػالع الػػػرّ  ة وأعلػػػر سػػػاعة اإلعلػػػاء
  . فوؽ رمحة ربه

وبعػػػ  العصػػػو  ة وقػػػد قػػػالوا .. بعػػػ  ال خػػػل إحيػػػاء للجميػػػم
ول  ػػري   مػػن كػػاف  ػػريا .كمػػا أف بعػػ  ادل ػػم إعلػػاء  ة إ ػػراء
ولكػػػن ا لػػػط الوعػػػد  . افرْ ا ِصػػػ م ػػػه مػػػا كػػػاف  ػػػرّ  و ػػػر   ةزلضػػػا
 ة ي ػػاعواحللػػم ابإل ةعلػػاء ابدل ػػمواإلةوالبشػػر ابلعبوس ةديػػابلوع
ػ  اس ل يهػابوف ول يسػلحوف إلّ ال ّ  فإفّ   ةواب والع ػابعلػر الّق
رؼ بػػ ل  كػػاف  ومػػن أ ػػاؼ ومل يوقػػم وُعػػ  ة طمػػاع واإل افػػةإلوا

د ػػل عليػػه  وَمػػْن ُعػػِرؼ رؼ بػػ ل  .كمػػن أطمػػم ومل ي جػػز وُعػػ 
و ر الشػر مػا   . ف ري اخلري ما كاف شلزوجا . هكحس  ما عرؼ م

لكػاف هللا  اُ دَ ْحػولػو كػاف ال ػاس يسػلحوف علػر اخلػري وَ  .ِصػْرفًا كاف
 و  إطبػػػاؽ مجيػػػم ادللػػػوؾ ومجيػػػم .  بػػػ ل  احلكػػػمَس وْ عػػػز وجػػػل أَ 

 عسػػػػػػػػػػػػار علػػػػػػػػػػػػرألقلػػػػػػػػػػػػار و  مجيػػػػػػػػػػػػم األة   مجيػػػػػػػػػػػػم اّمػػػػػػػػػػػػئاأل
  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
للّشػػيخ عبػػدهللا العلمػػ  الغػػّزى الّدمشػػ   . دار  ٘ٓٔٔ/ٕمػػؤمتر تصسػػري سػػورة يوسػػع  (ٔ)

 ـ .ٜٔٙٔهػ ٖٔٛٔالصكر دمشا اللّبعة األوس 
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 .واب فيػه دوف  ػريااسخعماؿ ادلكروا واضبوب دليػل علػر أف الّسػ
وعلػػر العصػػو  ةّة واللّػػدّ لحوف علػػر الّشػػا يسػػاس إّنّػػوإذا كػػاف ال ّػػ

عػػاد ذلػػ   ة رّ وعلػػر اخلػػري والّشػػ ة وعلػػر البػػ ؿ وادل ػػم ة والنخ ػػاـ
يف ا الّشػوإّّنػ . وذل  ادلكروا زلبػوابً  لاءً إعوذل  ادل م  ة ريا رّ الشّ 

  العواقػػ  وفيمػػا يػػدـو ول ي  لػػم وفيمػػا هػػو أدـو ومػػن الن لػػاع 
ل الرجػػػػل وهكػػػ ا يخضػػػح ل ػػػا أف يوسػػػع عليػػػه السػػػالـ ميقّػػػ وأبعػػػد

 ة طعمػػا . وإانّ رَ دْ لعصػػوا الػػ ي جػػاء عػػن قُػػ وأفّ  ة احلسػػيع الػػواع 
ر  ػػ ا ادل اسػػبة موقػػع ب بػػن عبػػدهللا ا حي مػػا عصػػا بعػػد ل خػػ كّ 

 ة.وَ  ػْ ّ بعد فخح مكة عَ قدرة عن ال ر يّ 
ها رُ ِسػػػوإذا كػػػاف إ ػػػوة يوسػػػع وال ر ػػػيوف مػػػن الصئػػػة الػػػل أيَْ 

في بغػػػ  أف  ة مسػػػخ بال مػػػن الّخجربػػػةاإلحسػػػاف . وقػػػد ثبػػػ  ذلػػػ  
 . وتعخػ را ةػعصا نعرؼ أف ه اؾ فئات أ رى تس ء فهػم اإلحسػاف

وه ا ذلا نوع معّ من العالج يسصه ل ػا ب بػن عبػد هللا صػلر هللا 
عليػػه وسػػلم   هػػ  السػػ يم لػػه عليػػه السػػالـ كمػػا جػػاء   السػػرية 

وقػد بلغػه عليػه السػالة والسػالـ أف أاب  ة ال بوية ع   موقعػة أحػد
 أ ػػػرى لسخئسػػػاؿ ةً ادلدي ػػػة ادل ػػػورة مػػػرّ  علػػػر ر  ِكػػػسػػػصياف يريػػػد أف يَ 

ف ػػرج عليػػه السػػالـ إس ال ػػـو حػػّت  ة الب يػػة الباقيػػة مػػن ادلسػػلمّ
  َ َ ػػانخهػػر إس محػػراء األسػػد وهػػ  مػػن ادلدي ػػة علػػر  انيػػة أميػػاؿ وأَ 

 ة ّ َمِحػػأاب عػػزة اجلُ  وسػػلم   جهػػة ذلػػ  ..رسػػوؿ هللا صػػلر هللا عليػػه 
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رسػػػوؿ هللا  عليػػػه ف ػػػاؿ اي ن  ن َمػػػ ببػػػدرٍ  اُ رَ َسػػػوكػػػاف رسػػػوؿ هللا ا أَ 
 ف ػػاؿ رسػػوؿ هللا ا وهللا ل متسػػح عارةػي  مبكػػة بعػػد هػػ ا يِن ْلػقِ أَ 

 قػاؿ (1)اي زبػري فضػرب ع  ػه اةػرب ع  ػه ة تّوت وؿ  دع  با مرّ 
.. قػاؿ لػه رسػوؿ هللا   أنػه قػاؿبػن ادلسػيّ وبلغػن عػن سػعيد ..  ابن هشـا

اةػػرب ع  ػػه اي عاصػػم بػػن اثبػػػ   ةّتمػػػرّ  رٍ ْجػػمػػن حُ  غُ دَ ْلػػيػُ ادلػػؤمن ل  فّ إو
  (2)ع  ه فضرب
ة  ل  خم حديق ا بخالوة آايت ادلشاهد األ رية من قسّ إانّ و 

اإلنساف  بّ عن ه ا ال ّ  فةالل تعلي ا صورة مشرّ يوسع عليه السالـ 
فَػَلم ا َدَخُلوْا َعَلْيِو  ه ة قاؿ هللا تعاس كور لربّ أبويه الشّ  الرحيم البارّ 

َنا بِِبَضاَعٍة مُّْزَجاٍة َفَأْوِؼ لََنا اْلَكْيَل قَاُلوْا ََي أَ  يػَُّها اْلَعزِيُز َمس َنا َوأَْىَلَنا الضُّرُّ َوِجئػْ
َنآ ِإف  اّ َ ََيْزِي اْلُمَتَصدِِّقنَي  قَاَؿ َىْل َعِلْمُتم م ا فَػَعْلُتم  (ٜٛ)َوَتَصد ْؽ َعَليػْ

قَاُلوْا أَِإن َك َِلَنَت يُوُسُف قَاَؿ َأََنْ  (ٜٓ)بُِيوُسَف َوَأِخيِو ِإْذ أَنُتْم َجاِىُلوَف 
َأْجَر  عَلَيػْنَا إِن ُو َمن يػَت ِق َويِْصِفْ فّلَِلف  اّ َ اَل يُِضيعُ يُوُسُف َوَىَذا َأِخي َقْد َمن  اّ ُ 

الَ تػَّْػرَيَب قَاَؿ  (ٕٜ)نَي َوِإف ُكن ا َْلَاِطئِ  قَالُواْ ًَتّ ِ لََقْد آقػَرََؾ اّ ُ عَلَيػْنَا (ٜٔ)اْلُمْحِسِننَي 
َىَذا فَأَلُْقوهُ عَلَى َوْجِو أَِِ  اْذَىبُواْ بَِقِميِصي (ٖٜ) عَلَْيُكُم الْيَػْوـَ يػَغِْفُر اّ ُ لَُكْم َوُىَو أَرَْحُم الر اِْحِنيَ 
  َوَلم ا َفَصَلِت اْلِعرُي َقاؿَ  (ٜٗ) ََيِْت بَِصريًا وَأْتُوّن ِِبَْىلُِكْم أَْاَِعنيَ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ .ٖٕٓٓهػ ٖٕٗٔدار ادلعرفة بريوت اللّبعة القّالقة  ٜٓ/ٕالّسرية ال بوية  (ٔ)

 . ٜٓ/ٕالّسرية الّ بويّة  (ٕ)
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قَاُلوْا ًَت ِّ ِإن َك َلِفي  (ٜ٘)أَبُوُىْم ِإّّنِ َِلَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْواَل َأف تُػَفنُِّدوِف 
ف َجاَء اْلَبِشرُي أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِو فَاْرَتد  َبِصريًا قَاَؿ فَػَلم ا أَ  (ٜٙ)َضالَِلَك اْلَقِدمِي 

َقاُلوْا ََي َأََبََن اْستَػْغِفْر لََنا  (ٜٛ)أَلَْ أَُقل ل ُكْم ِإّّنِ َأْعَلُم ِمَن ا ِّ َما اَل تَػْعَلُموَف 
َ ِإن ُو ُىَو اْلَغُفوُر الر ِحيُم  تَػْغِفُر َلُكمْ ػْوَؼ َأسْ ػقَاَؿ سَ  .ُذنُوبَػَنا ِإَن  ُكن ا َخاِطِئنَي  َرِِّ

اَء اّ ُ  (ٜٜ) َُ فَػَلم ا َدَخُلوْا َعَلى يُوُسَف آَوى إِلَْيِو أَبَػَوْيِو َوقَاَؿ اْدُخُلوْا ِمْصَر ِإف 
َوَرَفَع أَبَػَوْيِو َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوْا لَُو ُسج ًدا َوقَاَؿ ََي أََبِت َىَذا  (ٓٓٔ)آِمِننَي 
َِ ِإْذ َأْخَرَجَِن ِمَن ََتْوِ  يُل ُرْؤََيَي ِمن قَػْبُل َقْد َجَعَلَها َرِِّ َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن 

َن اْلَبْدِو ِمن بَػْعِد َأف ن زَغ الش ْيطَاُف بَػْيَِن َوبَػنْيَ ِإْخَوِ  ِإف   ْجِن َوَجاَء ِبُكم مِّ السِّ
َتَِن ِمَن اْلُمْلِك  (ٔٓٔ)ُم اِلَِْكيُم َرِِّ َلِطيٌف لَِّما َيَشاُء ِإن ُو ُىَو اْلَعِلي َربِّ َقْد آتَػيػْ

نُػيَا  َوَعل ْمَتَِن ِمن ََتِْويِل اَِلَحاِديِث فَاِطَر الس َماَواِت َواَِلْرِن أَنَت َولِيِّي ِف الدُّ
.. صدؽ هللا العظيم   (ٕٓٔ)َواآلِخَرِة تَػَوف َِن ُمْسِلًما َوَأِلِْْقَِن َِبلص اِِلِنيَ 

 د وعلر آله وصحبه أمجعّدان زلمّ علر سيّ  وسّلم هللا روصلّ 
 ه .والسالـ عليكم ورمحة هللا وبركات واحلمد ّ رّب العادلّ

  
 حسن ب ابجػودةالدكخور/  

 رئيس قسم اللغة العربية 
 ووكيل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 مبكة ادلكرمة 
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 اخلامتـــة
 

  اضاةػػػػػػرة بع ػػػػػػواف :  مػػػػػػة ة  ّ مػػػػػػن هللا تعػػػػػػاس ونع بَِصْضػػػػػػلٍ 
الـ ة كمػػػػا والػػػػّدروس ادلسػػػػخصادة مػػػػن   سػػػػّية يوسػػػػع عليػػػػه الّسػػػػ

ذكػػػػر أهػػػّم الػػػّدروس ادلسػػػخصاد . وهػػػػ ا  صػػػّورسا سػػػورة يوسػػػع و ّ 
الػػّدروس زُبْػػَدُة الػػّدروس ادلسػػخصادة ة والّػػّت بّي هػػا كخػػايب : و الوحػػدة 

 أسػػػيؿ أف تعػػػاس ادلوةػػػوعّية   سػػػورة يوسػػػع عليػػػه الّسػػػالـو وهللاَ 
 ة إنّه جواٌد كرمي . ويضم له ال بوؿ ة ويقي  عليهيخ ّبل ه ا العمل ة 

وصّلر هللا وسّلم علر سّيدان زلّمد وعلر آله وصحبه أمجعّ 
 . واحلمد ّ رّب العادلّ .
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 فهرسث املىضىعات 
 

 السصحة رقم ادلوةوع

 ٖ ادل ّدمػػػة 
 ٗ ّسالـال   سيّة يوسع عليهالّدروس ادلسخصادة من 

 ٘ ادلرحلة األوس : مرحلة الغالـ اضبوب من والدا
 ٜٔ ادلرحلة القّانية : مرحلة ا خبار هللا تعاس ابلبخالء

 ٜٔ ال سم األّوؿ :   بي  عزيز مسر
 ٖٖ ال سم القّا:   الّسجن

 ٕٗ ادلرحلة القّالقة : مرحلة ا خبار هللا تعاس له ابل ػ ْعماء
 ٔ٘ اخلامتة
 ٕ٘ س  ادلوةوعاتفهر 
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