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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونـسـتـغـفـره, ونعـوذ باهللا مــن رشور أنفسنا, ومن سيئات أعاملنا, من هيده 
اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممداً عبده 

دروس وعرب   :فهذه حمرضة بعنوان:أما بعدورسوله صىل اهللا عليه  وسلم وعـلــى آله وصـحـبه أمجعني, 
 من قصة يوسف عليه الصالة والسالم

وحلوهلا , والتي تتجىل فيها الواقعية من خالل  ومشكالهتا نستعرض من خالل سورة يوسف  الرتبية األرسية 
, وصعود  أرسة نبوية , وتظهر فيها مرونة املعاجلة لألخطاء التي تعرتض أفراد األرسة , ونر طموح اآلباء

وانحطاط بعض األبناء , ونر املحن والفتن التي تعرتض األرسة , كام نر النرص , واجللوس عىل سدة 
 الطهر الكامل , ونر كيف هتتز أرسة العزيز باحلب اهلادر ويف مقابل ذلك نر احلكم بكل تواضع , ونر

اجلنسية بني اجلنسني , فال تتحرك املشاعر يف أدق األمور  للقارئالرتبية القرآنية تعرض املشهد بال هتييج 
 اهلابطة , وإنام تتفاعل املشاعر العليا يف االستامع وقراءة القصة , وتلك من معجزة القصص القرآين , ونر
ا يف رمي أخيهم الصغري يف اجلب للتخلص منه ,  حسد األخوة وغرية الكبار من الصغار , وارتكاهبم خطأ كبريً

ا بوالده ونر عفو الصغري عن هم يف كربه بعزه وجاهه وسلطانه , فال ينتقم لنفسه فيعفو , ويصفح , مقتديً
الذي عفا عن إخوته قبالً , وهكذا يظهر احلق بعد حياة مريرة لألرسة , وتستقر عندما يعرف كل أخ فضل 

ري ذلك من الشيطان , إىل غمن أخيه , ويبتعد الكبار عن حسد الصغار , ويتعرفون إىل أن سبب ذلك نزغ 
 :تعرضها عىل وجه اإلمجال فيام ييلاملواقف التي نس

ا لقوله  يف بداية  − تعاىلعند قراءة سورة يوسف قراءة تربوية نستلهم النقاط الرتبوية العملية التالية حتقيقً
هم لقد كان يف قصص ﴿ويف هنايتها  − . ]7/ يوسف [ ﴾لقد كان يف يوسف وإخوته آياتٌ للسائلني  ﴿ :السورة

عربة ألوىل األلباب ما كان حديثًا يُفرت ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل يشء وهدً ورمحة لقومٍ 
وهكذا تنسجم بداية السورة مع ختامها , يف أخذ العرب والعظات االعتقادية .  ]111/يوسف[ ﴾يؤمنون 

ا منها   :والرتبوية , وإليك بعضً
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ولده الصغري بحيث يصل لدرجة قص الرؤيا عىل والده وهذا نالحظ من بداية السورة قرب األب من   .1
يدل عىل قوة العالقة االتصالية بني الصغري ووالده , ثم نر معرفة األب حلسد إخوته الكبار , لذا ينصح 

إذ قال يوسف ألبيه يا أبتِ إين رأيتُ أحد عرش  ﴿: ابنه الصغري يوسف بعدم قص الرؤيا عىل إخوته الكبار 
ا * شمس والقمر رأيتهم يل ساجدين كوكبًا وال قال يا بُني ال تقصص رؤياك عىل إخوتك فيكيدوا لك كيدً

 ]. 5,  4/يوسف[ ﴾إن الشيطان لإلنسان عدو مبني 
أن الرؤية الصاحلة من اهللا وذلك أن يوسف عليه السالم رأ رؤية حق وأمره أبوه أن ال يقص الرؤيا عىل  .2

 . اخوته 
مصلحة جائز ولذلك قال ال تقصص رؤياك عىل اخوتك مع أن الرؤية نعمة أن كتم التحدث بالنعمة لل .3

هنا لكن قال ال تقصص رؤياك عىل اخوتك فيكيدوا لك كيدا , وعىل هذا يكون التحدث بالنعمة عند 
 . األمن من فتنة احلسد 

 . أن الشيطان يدخل بني االخوة فيوغر صدور بعضهم عىل بعض مع كوهنم أشقاء  .4
ن عىل األب أن فإ ن يعدل بني أوالده ما أمكن وانه لو كان أحد األوالد يستحق مزيد عنايةأن عىل األب أ .5

 . ال يظهر ذلك قدر اإلمكان حتى ال يغر صدور اآلخرين 
ا يرتع ويلعب وإنا له * قالوا يا أبانا ما لك ال تأمنا عىل يوسف وإنا له لناصحون  ﴿ .6 أرسله معنا غدً

هنا نر أمهية لعب الصغري , فهو املجال الذي يبني فيه جسمه , ويمتع ومن  ]12,  11/يوسف[ ﴾حلافظون 
 عليه الصالة والسالم  به روحه , ويغذي به نفسه , وهو مطلب نبوي كذلك , ليس أدل عليه  من سامحه

ألنس باللعب مع أصدقائه ,ولعائشة أن تلعب بالبنات, وتسليمه عىل األطفال وهم يلعبون , ثم لتلعيبه 
 .حلسن واحلسني ريض اهللا عنهام أمام الناس ويف البيتسبطيه ا

اهللا سبحانه وتعاىل جيتبي من يشاء من عباده ويصطفي وهذا االصطفاء من اهللا عز وجل نعمة فتأمل  أن .7
كيف اصطفاك اهللا فلم جيعلك كافرا بل جعلك مسلام وتأمل أن اهللا عز وجل مل جيعلك من أهل الكبائر 

أهل البدعة بل جعلك من أهل السنة وجعلك من أهل الطاعة واالستقامة الفسقة واملجرمني أو من 
والدين وإذا كنت طالب علم فاهللا اصطفاك اصطفاء آخر بان جعلك صاحب علم وإذا كنت داعيه فهذا 



 قسم الدعوة  تب الدآتور محمد أحمد لوحمك

  
3

اصطفاءات .. ن جعلك من أصحاب العلم وجعلك ممن تدعو إىل هذا العلم وهكذاأاصطفاء آخر من اهللا ب
 . عاىل للعباد من اهللا سبحانه وت

يلِ ﴿قوله  إىلأن البيت الطيب خيرج منه االبن الطيب انظر  .8 أْوِ نْ تَ كَ مِ لِّمُ عَ يُ بُّكَ وَ تَبِيكَ رَ ْ لِكَ جيَ ذَ كَ وَ
يمَ  اهِ رَ بْلُ إِبْ نْ قَ يْكَ مِ وَ ىلَ أَبَ ا عَ َّهَ امَ أَمتَ قُوبَ كَ عْ ىلَ آلِ يَ عَ يْكَ وَ لَ تَهُ عَ مَ تِمُّ نِعْ يُ ادِيثِ وَ َحَ إِسْ األْ لِيمٌ وَ بَّكَ عَ اقَ إِنَّ رَ حَ

كِيمٌ    ]6:يوسف[ ﴾حَ
 .الغرية تدفع أصحاهبا للرضر الذي قد ال ينجو منه الغيور أن .9

جمرد اإليذاء فان هذه القضية قد أوصلتهم إىل أن  إىلالكيد بالقتل وليس  إىلتؤدي  أنيمكن  الغرية أن .10
 . يسعوا يف قتل أخيهم عندما قالوا اقتلوا يوسف 

فَ أَوِ ﴿التوبة قبل الذنب توبة فاسدة قال اهللا تعاىل حكاية عن إخوة يوسف  تبييت إن .11 تُلُوا يُوسُ اقْ
نيَ  احلِِ ماً صَ وْ هِ قَ دِ عْ نْ بَ ونُوا مِ تَكُ مْ وَ هُ أَبِيكُ جْ مْ وَ ْلُ لَكُ ضاً خيَ وهُ أَرْ حُ   ]9:يوسف[ ﴾اطْرَ

ملا قال يعقوب عليه فليحذر أن يلقنه حجة فيستخدمها عليه ولذلك  بشخص سوء إذا ظن إنسان .12
ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند  ﴿ :استخدموها بعد ذلك قالوا ﴾وأخاف أن يأكله الذئب  ﴿السالم 

 ﴾. متاعنا فأكله الذئب 
ا .. ﴿: أن اهللا ثبت يوسف من بادئ أمره ملا كان يف البئر قال تعاىل .13 ذَ مْ هَ هِ رِ مْ بِأَمْ يْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ حَ أَوْ مْ وَ هُ وَ

ونَ  رُ عُ   ]15:يوسف[ ﴾ال يَشْ
اءً ﴿أن املتظاهر باألمر ينكشف أمره ألهل البصرية ولو استخدم التمثيل  .14 شَ مْ عِ وا أَبَاهُ اءُ جَ وَ

ونَ  بْكُ ئْبُ *يَ هُ الذِّ لَ أَكَ نَا فَ تَاعِ نْدَ مَ فَ عِ نَا يُوسُ كْ تَرَ تَبِقُ وَ بْنَا نَسْ هَ ا ذَ ا إِنَّ انَ ا أَبَ الُوا يَ   ]يوسف[ ﴾قَ
رشوعية العمل بالقرائن فإن يعقوب رأ قميصا سليام غري ممزق مل تعمل فيه أنياب الذئاب فلم م .15

راً ﴿يصدقهم  مْ أَمْ كُ سُ نْفُ مْ أَ لَتْ لَكُ وَّ الَ بَلْ سَ  ﴾ ..قَ
جواز املسابقة حتى يف رشع من قبلنا و تكون عىل اخليل واإلبل والسهام ونحوها من األمور التي تعني  .16

جائز بعوض, وجائز بغري عوض وحمرم فاجلائز :  روسية ,واملسابقات ثالثة أنواععىل الشجاعة والف
بعوض مثل املسابقة بالسهام , أما النوع الثاين من املسابقات فهي التي تكون بغري عوض مثل املسابقة عىل 
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األنواع من  األقدام, أما املسابقات املحرمة فمثل مناقرة الديكة ومناطحة األكباش ومصارعة الثريان فهذه
للحيوان مثلها كل مسابقة فيها تعذيب حلي ,  ااملسابقات سواء بعوض أو بغري عوض الن فيها تعذيب

 :. أو كشف للعورات, أو قامركاملالكمة  
راً ﴿إنباء املشكوك يف أمره بذلك لعله يتوب  .17 مْ أَمْ كُ سُ مْ أَنْفُ لَتْ لَكُ وَّ الَ بَلْ سَ   ]83:يوسف[ ﴾ .قَ
الذي ال يكون فيه تشكي أو جزع , فيأيت جوابه بالتوكل عىل   الصرب اجلميل وهووجوب املداومة عىل .18

قالوا يا أبانا إنا ذهبنا * وجاءوا أباءهم عشاء يبكون  ﴿: اهللا واالستعانة به عىل كل تلك احلجج الباطلة 
ا عىل قميصه وجاءو* نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقني 

ا فصربٌ مجيل واهللا املستعان عىل ما تصفون  ,  17,  16/يوسف[ ﴾بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرً
18[ 

المٌ .. ﴿البشارة باألمر السار  .19 ا غُ ذَ  هَ َ ا بُرشْ الَ يَ  ]19:يوسف[ ﴾ ..قَ
 . أن بيع احلر وأكل ثمنه من الكبائر العظيمة  .20
ى أَنْ  ﴿رتبى يف بيت عز وكرامة, قال العزيز المرأته منة اهللا عىل يوسف أن جعله ي .21 سَ اهُ عَ ثْوَ مِي مَ رِ أَكْ

ضِ  َرْ فَ يفِ األْ نَّا لِيُوسُ كَّ لِكَ مَ ذَ كَ لَداً وَ هُ وَ ذَ تَّخِ نَا أَوْ نَ عَ نْفَ   ]21:يوسف[ ﴾ ..يَ
هُ ﴿أن الشاب إذا نشأ يف طاعة اهللا فإن اهللا يعطيه علام وحكمة  .22 دَّ غَ أَشُ لَ ملََّا بَ لِكَ  وَ ذَ كَ امً وَ لْ عِ امً وَ كْ يْنَاهُ حُ آتَ

نِنيَ  سِ ي املُْحْ زِ  ]22:يوسف[ ﴾نَجْ
ثم يذكر القرآن فتنة الشاب املراهق اجلميل , يف أعنف مشهد حيصل لشاب وسيم ,  :كيد املرأة بيوسف .23

خفيت  أُويت شطر احلسن , خلوق بريء , أمني طاهر عفيف , فينجيه اهللا من ذلك املكر , بأعجوبة دقيقة
وراودته التي هو  ﴿ :  ﴾معاذ اهللا ﴿: عىل كثري من الناس , وذلك بفضل جلوئه إىل اهللا واستنجاده به بقوله 

يف بيتها عن نفسه وغلّقت األبواب وقالت هيت لك قال معاذ اهللا إنه ريب أحسن مثواي إنه ال يفلح الظاملون 
إنه من عبادنا  ك لنرصف عنه السوء والفحشاء ولقد مهَّت به وهمَّ هبا لوال أن رأ برهان ربه كذل* 

   ]24, 23/يوسف[ ﴾املخلصني 
 :خطورة هذا املكر حيث استعانت عىل إيقاعه يف احلرام بأمور كثرية منها .24
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واملرأة إذا دعت الرجل إىل احلرام سقطت احلواجز املعنوية لذلك كان من  منه,راودته هي مل يبدأ الرش  
  .اهللاإين أخاف  :فقال ظله رجل دعته امرأة ذات منصب ومجال السبعة الذين يظلهم اهللا يف

 . التي هو يف بيتها فكان املتوقع أن يؤمر فيطيع لكونه غريبا حمتاجا إليها 
 . غلقت األبواب وغاب الرقيب وهذا ادعى للوقوع يف احلرام  
 . أهنا شجعته إيل ذلك وقالت هيت لك  
 . أنه شاب وداعي الزنا عند الشاب أكرب  
 . أهنا سيدته فلها عليه األمر والنهي والطاعة  
 . أنه يف مقام االسرتقاق وداعي الزنا عند الرقيق أكرب ألن احلر قد خياف الفضيحة  
 أن الرجل غريب عن البلد فالغريب قد ال خيشى الفضيحة  
 . أن املرأة كانت مجيلة  
 أن املرأة كانت ذات سلطان  
بالرغم من علمه بام حصل إال انه أبقى كل يشء عىل حاله فقط قال أن زوجها ليس لدية الغرية  

بِكِ ﴿ نْ ي لِذَ رِ فِ تَغْ اسْ ا وَ ذَ نْ هَ ضْ عَ رِ فُ أَعْ  ]29:يوسف[ ﴾ ..يُوسُ
 . أهنا استعانت عليه بكيد النسوة  
 . هددته بالسجن  

نه صرب اختيار مع وجود هلذا كانت هذه املحنة أعظم عىل يوسف من حمنة إخوته, وصربه عليها أعظم أجرا, أل
الدواعي الكثرية, لوقوع الفعل فقدم حمبة اهللا عليها,وأما حمنته بإخوته فصربه صرب اضطرار, بمنزلة األمراض 

 .واملكاره التي تصيب العبد بغري اختياره, وليس له ملجأ إال الصرب عليها طائعا أو كارها

مد ومل يقع يف املعصية ولذلك بلغ عند اهللا شأنا نه صأبالرغم من كثرة األسباب التي تدعوه للزنا إال  .25
لت ما جزاءُ من أراد واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لد الباب قا﴿: عظيام قال تعاىل

قال هي راودتني عن نفيس وشهد شاهد من أهلها إن كان * إال أن يُسجن أو عذاب أليم بأهلك سوءً 
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* وإن كان قميصه قُد من دبر فكذبت وهو من الصادقني * من الكاذبني  قميصه قُد من قبل فصدقت وهو
يوسف أعرض عن هذا واستغفري * فلام رأ قميصه قُد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم 

  ]29ـ  25/يوسف[ ﴾لذنبك إنك كنت من اخلاطئني
ال أَ ..﴿أن اهللا يعني أولياءه يف اللحظات العصيبة بأمور تثبتهم  .26 هِ لَوْ بِّ انَ رَ هَ أ بُرْ  ]24:يوسف[ ﴾ ..نْ رَ

عليها أدلة ولذلك يكفي أن نه رأ كف يعقوب وليس إنه رأ وجه أبيه يعقوب وقيل إوالربهان قيل 
 . ن برهان ربه رصفه عن هذا احلرام إنقول 

فَ عَ .. ﴿أن اإلنسان لوال معونة اهللا وتوفيقه وتسديده ال يثبت عىل احلق  .27 ِ لِكَ لِنَرصْ ذَ وءَ كَ نْهُ السُّ
نيَ  لَصِ ا املُْخْ بَادِنَ نْ عِ هُ مِ اءَ إِنَّ شَ حْ الْفَ   ]24:يوسف[ ﴾وَ

ا .. ﴿عىل قريبه أقو من شهادة البعيد عىل القريب  املجاورأن شهادة  .28 لِهَ نْ أَهْ دٌ مِ اهِ دَ شَ هِ شَ  ﴾ .وَ
اهللا وفيه أيضا العمل  قال ابن عباس أنه رجل كبري ذو حلية وهذا أصح مما قيل أنه صغري أنطقه ]26:يوسف[

بالقرائن فإذا كان قميصه مزق من اخللف معناها أهنا هي التي تطارده وهو هيرب أما إذا كان قميصه مزق 
نْ ﴿من األمام فهو الذي كان هيجم عليها وهي تدافع عن نفسها هُ مِ الَ إِنَّ رٍ قَ بُ نْ دُ دَّ مِ هُ قُ يصَ مِ أ قَ امَّ رَ لَ فَ

نَّ  كُ يْدِ  ]28:يوسف[ ﴾ ..كَ
ظِيمٌ .. ﴿عظم كيد املرأة  .29 نَّ عَ كُ يْدَ  . ]28:يوسف[ ﴾إِنَّ كَ
إن يوسف أويت  "عظم مجال يوسف عليه السالم الذي أخذ باأللباب وقد قال عليه الصالة والسالم  .30

 . نصف مجال العامل يف يوسف عليه السالم  "شطر احلسن 
ثم ينكشف األمر يف املجتمع , الذي يتتبع عورات الناس وبخاصة :رسعة رسيان الشائعات بني النساء .31

ا  ا وصغارً  .األرس احلاكمة , األمر الذي يدعو كل أرسة مرموقة إىل االهتامم برتبية نفسها كبارً
ثم تأيت خطة امرأة  العزيز يف استدراج تلك النسوة الاليت تكلمن عنها ,لتربر هبا ما وقع هلا ولتتضمن   .32

وقال نسوةٌ يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبًا إنا  ﴿: منها برباءة يوسفاعرتافا 
فلام سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت هلن متكئاً وآتت كل واحدة منهن * لنراها يف ضالل مبني 

ا إن هذا إال ملكٌ سكينًا , وقالت اخرج عليهنَّ فلام رأينه أكربنه وقطعن أيدهينَّ وقلن حاش هللا م ا هذا برشً
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قالت فذلكن الذي ملُتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن * كريم 
ا من الصاغرين  , وهنا يتجىل الفرق بني االعرتاف بالذنب وبني التوبة, فهي  ]32ـ  30/يوسف[ ﴾وليكونً
 .اعرتفت لكنها مرصة

يمٌ ..﴿اخللقة ولذلك قلن  أن املالئكة يمتازون بجامل .33 رِ لَكٌ كَ ا إِالَّ مَ ذَ اً إِنْ هَ ا بَرشَ ذَ ا هَ  ]31:يوسف[ ﴾مَ
ن اجلاحظ وهو مبتدع من إوهذا مستقر لد الناس أن املالئكة مجيلة اخللقة وأن الشيطان قبيح جدا قيل 

ت فاستغرب املعتزلة كان جالسا فجاءت امرأة مع صائغ وقالت مثل هذا فأشارت إيل اجلاحظ ثم انرصف
هذه امرأة جاءتني وقالت اعمل يل حليا : اجلاحظ فتبع الصائغ حتى وصل إىل دكانه وسأله فقال الصائغ 

 .وما أدراين ما صورة الشيطان قالت ورائي فقادتني إليك وقالت مثل هذا: عليها صورة الشيطان فقلت هلا
ال بينها وبني امرأة العزيز وحدها,  وبعد أن سمع الفتى ذلك التهديد والوعيد الذي أصبح يشكل أزمة .34

ا , وجلوء إىل اهللا يف أن  ا , فال يزداد الشاب املؤمن إال ثباتً لكنها حتولت إىل مؤامرة من تلك النساء مجيعً
يعصمه اهللا من مكرهن , وطلب من اهللا أخف الرضرين , وتأيت استجابة الدعاء مبارشة لعبده املضطر 

ا  يوسف ـ عليه السالم ـ , بحرف  قال ربِ السجن أحبُ إيلّ مما  ﴿الفاء الذي يفيد الرسعة واملبارشة فورً
فاستجاب له ربه فرصف عنه * يدعونني إليه وإال ترصف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من اجلاهلني 

 ]34,  33/يوسف[ ﴾كيدهن إنه هو السميع العليم 

ليه أن يصرب عىل الشدة ويؤثر أن يطيع اهللا أن املسلم إذا خري بني املعصية وبني الوقوع يف الشدة كان ع .35
ونَنِي إِلَيْهِ ﴿ عُ دْ َّا يَ َّ ممِ بُّ إِيلَ نُ أَحَ جْ بِّ السِّ الَ رَ   ]33:يوسف[ ﴾ ..قَ

نَّ ..﴿أن اإلنسان بدون توفيق من اهللا ضعيف, تدل عليه استعانة يوسف باهللا  .36 هُ يْدَ نِّي كَ فْ عَ ِ إِالَّ تَرصْ وَ
نْ  أَكُ نَّ وَ بُ إِلَيْهِ لِنيَ أَصْ اهِ نَ اجلَْ  . ]33:يوسف[ ﴾مِ

لِيمُ ﴿استجابة اهللا ألوليائه  .37 يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ هُ نَّ إِنَّ هُ يْدَ نْهُ كَ فَ عَ َ هُ فَرصَ بُّ ابَ لَهُ رَ تَجَ اسْ سميع   ]34:يوسف[ ﴾فَ
 . لدعاء عبده عليم بحال عبده الذي يدعوه 

ا وقال اآلخر إين أراين ودخل معه السجن فتيان قال أحدمها إين أر﴿: اقرأ هذه اآليات .38 اين أعرص مخرً
ا تأكل الطري منه نبئنا بتأويله إنا نراك من املحسنني  قال ال يأتيكام طعامٌ ترزقانه إال * أمحل فوق رأيس خبزً
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نبأتكام بتأويله قبل أن يأتيكام ذلكام مما علمني ريب إين تركت ملة قومٍ ال يؤمنون باهللا وهم باآلخرة هم 
ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نرشك باهللا من يشء ذلك من فضل  واتبعت* كافرون 

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خريٌ أم اهللا * اهللا علينا وعىل الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون 
سلطان إن احلكم نزل اهللا هبا من أما تعبدون من دونه إال أسامءً سميتموها أنتم وآباؤكم ما * الواحد القهار 

يا صاحبي السجن أما أحدكام * إال هللا أمر أال تعبدوا إال إياه , ذلك الدين القيم ولكن أكثر ال يعلمون 
ا وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطري من رأسه , قُيض األمر الذي فيه تستفتيان  ـ  36/يوسف[ ﴾فيسقي ربه مخرً

41[  
نَ .. ﴿ف يف السجن ملاذا جلآ إليه قالوا  أن سيام الصاحلني تعرف يف وجوههم فصاحبا يوس .39 اكَ مِ رَ ا نَ إِنَّ

نِنيَ  سِ  . عليك سيام الصالح وعالمات الصاحلني  ]36:يوسف[ ﴾املُْحْ
أن الداعية إذا أراد أن يلقن الناس احلق فإنه جيعلهم يثقون به ويطمئنهم أهنم وقعوا عىل ميلء فالداعية  .40

 .حيتاج إىل كسب ثقة املدعو
امَ ﴿: أن ينسب ما لديه من مواهب إىل ما لديه من توفيق اهللا, وهذان يف قوله كام ينبغي له .41 أْتِيكُ الَ ال يَ قَ

يبِّ إِينِّ  نِي رَ لَّمَ َّا عَ امَ ممِ لِكُ امَ ذَ أْتِيَكُ بْلَ أَنْ يَ يلِهِ قَ امَ بِتَأْوِ بَّأْتُكُ انِهِ إِالَّ نَ قَ زَ امٌ تُرْ نُونَ  طَعَ مِ ؤْ مٍ ال يُ وْ ةَ قَ لَّ كْتُ مِ رَ مْ تَ هُ بِاهللاَِّ وَ
ونَ  افِرُ مْ كَ ةِ هُ رَ خِ  .  ]37:يوسف[ ﴾بِاآلْ

ة للداعية , وتبني أن الدعوة إىل اهللا وعبادته التي خلق اإلنسان من أجلها يثم تبني اآليات الرتبية السجن .42
ا , ويف ا , غنى وفقرً ا , سجنًا وحرية , صحة ومرضً ا وحرضً  مالزمة له أينام ذهب وأينام حل وارحتل , سفرً

 .كل أحوال املؤمن الزمانية واملكانية يستمر بالدعوة إىل اهللا
انَ لَنَا أَنْ ﴿أن الداعية  يبدأ أوال بالدعوة إىل التوحيد  .43 ا كَ قُوبَ مَ عْ يَ اقَ وَ حَ إِسْ يمَ وَ اهِ رَ ةَ آبَائي إِبْ لَّ بَعْتُ مِ اتَّ وَ

ءٍ  ْ نْ يشَ كَ بِاهللاَِّ مِ ِ بَيِ ﴿ثم قال  ]38:يوسف[ ﴾ ..نُرشْ احِ ا صَ دُ  يَ احِ مِ اهللاَُّ الْوَ ٌ أَ ريْ ونَ خَ قُ رِّ تَفَ بَابٌ مُ نِ أَأَرْ جْ السِّ
ارُ  هَّ مع أهنم سأاله عن الرؤيا فام كان أن جييب عن الرؤيا قبل أن يعلمهام ما هو أهم , وهذا  ]39:يوسف[ ﴾الْقَ

 .من باب إفادة السائل عام مل يسأل عنه حرصا عىل نفعه
تِيَانِ ..﴿فتو نوع من الأن تعبري الرؤيا   .44 تَفْ ي فِيهِ تَسْ رُ الَّذِ َمْ َ األْ لذلك قال العلامء ال  ]41:يوسف[ ﴾قُيضِ
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 . جيوز ملن ال علم له يف تفسري الرؤ أن يتكلم
نر من بداية السورة ووسطها وهنايتها الرتكيز عىل علم تفسري الرؤيا , وأنه وهبي من اهللا ال كسبي  .45

 .عطيه من شاء من عبادهمن اإلنسان , وذلك فضل من اهللا تعاىل ي

ويتم نعمته عليك وعىل آل  وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديث  ﴿: ففي أوهلا
 . ]6/يوسف[ ﴾يعقوب كام أمتَّها عىل أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم 

  ]21/يوسف[  ﴾ه من تأويل األحاديث ولنعلم ﴿ :وسطهاويف 
 ]101/يوسف[ ﴾رب قد آتيتني من امللك وعلّمتني من تأويل األحاديث ﴿: تهاويف هناي

وقال امللك إين أر سبع بقراتٍ سامنٍ يأكلهنَّ سبع عجاف وسبع سنبالتٍ خرضٍ وأخر ﴿: اقرأ أيضا  .46
قالوا أضغاث أحالمٍ وما نحن بتأويل * يابسات يا أهيا املأل أفتوين يف رؤياي إن كنتم للرؤيا تعربون 

يقُ * وقال الذي نجا منهام وادكر بعد أمةٍ أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون * ألحالم بعاملني ا دِّ يوسف أهيا الصِّ
أفتنا يف سبع بقراتٍ سامنٍ يأكلهنَّ سبعٌ عجافٌ وسبعَ سنبالتٍ خرضٍ وأخرَ يابساتٍ لَعيلِّ أرجع إىل الناس 

ثم يأيت * تم فذروه يف سنبله إال قليالً ممَّا تأكلون قال تزرعون سبع سنني دأبـًا فام حصد* لعلَّهم يعلمون 
اثُ * من بعد ذلك سبعٌ شدادٌ يأكلنَ ما قدمتم هلنَّ إالَّ قليالً ممَّا حتصنون  غَ ثم يأيت من بعد ذلك عامٌ فيه يُ

سوةِ وقال امللك ائتوين به فلامَّ جاءه الرسولُ قال ارجع إىل ربك فاسأله ما بالُ النِّ * الناس وفيه يعرصون 
قال ما خطبكنَّ إذ راودتنَّ يوسف عن نفسه قلن حاش هللا ما * الآليت قطَّعن أيدهينَّ إن ريب بكيدهنَّ عليم 

ذلك * علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز اآلن حصحص احلق أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني 
وما أبرئ نفيس إن النفس ألمارة بالسوء إال ما *  ليعلم أين مل أخنه بالغيب وأن اهللا ال هيدي كيد اخلائنني

 . ]53ـ  43/يوسف[ ﴾رحم ريب إن ريب غفور رحيم 
بِّكَ  ﴿جواز استخدام األسباب اجلائزة للنجاة  .47 نْدَ رَ ينِ عِ رْ كُ ولكن الشيطان يسعى  ]42:يوسف[ ﴾ ..اذْ

 . للكيد بأولياء اهللا فأنسى الرجل القصة بعد خروجه من السجن
يا الصحيحة احلقة يمكن أن يراها الكافر ;ألن هذا امللك الكافر رأ رؤيا حق وقع كام عربها أن الرؤ .48
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 . الصديق
أن الشخص الذي ذهب ليوسف عليه السالم علمه يوسف من غري مقابل فلم يقل أخرجوين ثم  .49

تِنَ ﴿: , وملا قالسأخربكم ما هو تأويل الرؤيا يقُ أَفْ دِّ ا الصِّ َ فُ أَهيُّ بْعٌ يُوسُ نَّ سَ لُهُ أْكُ نٍ يَ امَ اتٍ سِ رَ قَ بْعِ بَ ا يفِ سَ
ونَ  لَمُ عْ مْ يَ هُ لَّ عُ إِىلَ النَّاسِ لَعَ جِ اتٍ لَعَيلِّ أَرْ ابِسَ رَ يَ أُخَ ٍ وَ رضْ نْبُالتٍ خُ بْعِ سُ سَ افٌ وَ  :قال ]46:يوسف[ ﴾عِجَ

 . مبارشه  ﴾تزرعون سبع سنني ﴿
ا اقتصاديـًا , : أصول االقتصاد وحفظ املال مجعتأن هذه اآلية  .50 فيوسف هنا يفرس رؤيا امللك تفسريً

ويعلِّمنا أن نعمة اهللا قد تتقدم البالء أو العجز االقتصادي , فعىل الدولة واملجتمع واألرسة والفرد أن 
يتعلم أن ما يرده من نعمة مالية أو غريها قد تكون لتشمل ما يتأخر من أحداث , فاإلدارة االقتصادية 

واألرسة والفرد مطلوب , حتى ال يقع العجز االقتصادي الذي ال يبقي وال يذر , ومن  للدولة واملجتمع
اخشوشنوا فإن   " هنا وجب عىل األرسة أن تريب أفرادها عىل اإلدارة االقتصادية , مصداقـًا لقول عمر 

 .  "النعم ال تدوم 

السبع : الت الطارئة وهذه أصول االقتصاد من حيث  التخطيط للمستقبل استعدادا ملواجهة احلا 
السنوات العجاف تسد احتياجاهتا من السبع سنوات التي قبلها وهذه قضية التخزين و قضية تقسيط 

 . األشياء املتوفرة عىل متطلبات الزمن

أن الداعية إيل اهللا إذا تعرضت سمعته للتلويث ال خيرج للناس إال بعد تربئة ساحته ليخرج إىل املجتمع  .51
نُنَّهُ ﴿ت سمعة يوسف بني الناس ملطخة بالشائعات نظيفا,  فلام كان جُ ياتِ لَيَسْ ا اآلْ أَوُ ا رَ دِ مَ عْ نْ بَ مْ مِ ا هلَُ مَّ بَدَ ثُ

نيٍ  تَّى حِ لذلك حني أعجب امللك بتفسري يوسف وقال أتوين به مل خيرج يوسف مبارشة بل  ]35:يوسف[ ﴾حَ
ا بَالُ النِّ ﴿ أَلْهُ مَ بِّكَ فاسْ عْ إِىلَ رَ جِ الَ ارْ ُنَّ قَ هيَ نَ أَيْدِ طَّعْ يتِ قَ ةِ الالَّ وَ نَّ إِذْ ﴿ ]50:يوسف[ ﴾ ..سْ طْبُكُ ا خَ الَ مَ قَ

نَ  يزِ اآلْ زِ أَتُ الْعَ رَ الَتِ امْ وءٍ قَ نْ سُ يْهِ مِ لَ نَا عَ لِمْ ا عَ اشَ هللاَِِّ مَ لْنَ حَ هِ قُ سِ نْ نَفْ فَ عَ تُنَّ يُوسُ دْ اوَ قُّ أَنَا  رَ صَ احلَْ حَ صْ حَ
سِ  فْ نْ نَ هُ عَ تُ دْ اوَ ادِقِنيَ رَ ِنَ الصَّ هُ ملَ إِنَّ فاعرتفت امرأة العزيز وظهرت براءة يوسف لذلك عندما  ]51:يوسف[ ﴾هِ وَ

الَ املَْلِكُ ﴿طلبه امللك مرة ثانية ارتفعت منزلة يوسف عند امللك وشعبه وأحس بحاجة الناس إليه  قَ وَ
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الَ  هُ قَ لَّمَ امَّ كَ لَ يسِ فَ هُ لِنَفْ لِصْ تَخْ تُوينِ بِهِ أَسْ مَ إِنَّكَ ائْ نيٌ  الْيَوْ كِنيٌ أَمِ نَا مَ يْ  .استجاب يوسفحينها   ]54:يوسف[ ﴾لَدَ
جواز طلب املنصب إذا كان الشخص يعلم أنه األنفع, وأنه ال يطلبه ملصلحته الشخصية بل ملصلحة  .52

عَ ﴿األمة, هذا جائز يف رشع من قبلنا, ويف رشعنا مقيد بأن يكون املنصب دون الوالية العامة  الَ اجْ لْنِي قَ
لِيمٌ  يظٌ عَ فِ ضِ إِينِّ حَ َرْ ائِنِ األْ زَ ىلَ خَ   ]55:يوسف[ ﴾عَ

لِكَ ﴿أن اهللا يمكن للصاحلني إذا حسنت نواياهم والزموا الصرب واليقني والتقو, قال اهللا تعاىل  .53 ذَ كَ وَ
تِنَا  َ محْ يبُ بِرَ اءُ نُصِ يْثُ يَشَ ا حَ نْهَ أُ مِ تَبَوَّ ضِ يَ َرْ فَ يفِ األْ نَّا لِيُوسُ كَّ نِنيَ مَ سِ رَ املُْحْ يعُ أَجْ ال نُضِ اءُ وَ نْ نَشَ رُ *مَ َجْ ألَ وَ

ٌ للذين آمنوا وكانوا يتقون ريْ ةِ خَ رَ خِ  ] 57:يوسف[ ﴾ ..اآلْ
ن أحدا حتى  .54 ن ?? قال  يبتليه,أن اهللا ال يمكّ ن : سئل الشافعي رمحه اهللا أهيام أفضل يبتىل أم يمكّ ال يمكّ

ن يف املدينة حتى ابتيل يف مكةحتى يبتىل وأن النبي صىل اهللا عليه وآله   .وسلم مل يمكّ
كام ندرك أمهية تعبري الرؤيا للصغري والكبري , واحلاكم واملحكوم , وكام ورد أن الرؤيا الصاحلة جزء    .55

ا من النبوة , وقد كان النبي ـ صىل اهللا عليه وآله وسلم ـ يلتفت إىل أصحابه بعد  من ستة وأربعني جزءً
له أصحابه عن رؤاهم ليفرسها هلم , حتى أفرد البخاري وغريه باب تعبري الرؤيا , صالة فجر كل يوم فيسأ

 .مما يدل عىل أمهية االعتناء هبذا العلم 

ألننا  اكثرية حتتوهيا هذه السورة وليس هذا جمال استقصائه اهذا وال ريب أن هناك فوائد عديدة وعرب
 .حمكومون بالوقت

 .ين وأن يرزقنا التقو واليقنيأسأل اهللا تعاىل أن يفقهنا يف الد

 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني

 )م9/10/2004= هـ 24/8/1425مسجد عبد اهللا بن املبارك يف (


