
)١٠٢سورة یوسف (  
وھنا یبین لنا هللا َوَھمَّ بِھا لَوال أَن َرأى بُرھاَن َربِِّھ ) (

تبارك وتعالى أنھ لوال رؤیة یوسف یوسف علیھ السالم 
لبرھان ربھ لھم بھا،ألنھ بشر.والبرھان ھو العالمة 

 الواضحة،وما ھو ھنا؟

هُ  َولَّما بَلَغَ ھو العلم واإلیمان والحكمة الذي آتاه هللا (  أَُشدَّ
،وذكر اسم الرب ھنا ،أي الذي )٢٢( آتَیناهُ ُحكًما َوِعلًما

 رباه بالعلم واإلیمان والحكمة قبل أن یقع في ھذا الموقف.

وھنا رآه رأي القلب،أي البصیرة.لذلك العلم واإلیمان ھو 
الذي یحفظ االنسان.مثال أنت تتعلمین ،ویحصل لك 

برھان لك علي ما موقف ما ،ویكون ھذا الموقف بمثابة ال
تعلمتھ.وھذا من رحمة هللا وتربیتھ لعباده أنھ في وقت 
الضغوط یأتیھم البرھان كأنھ دلیل واضح،وكأنھ یراه 

 .لذلك العلم واإلیمان لن تعرفین تأثیره إال في المواقف.

 َوَھمَّ بِھا لَوال أَن َرأى بُرھاَن َربِِّھ ) (

ان سیھم بھا وھنا بھذه اآلیة یبین لنا أنھ بشر وأنھ ك
 لوجود الدواعي لذلك،دواعي الفتنة وھي:

 أنھ شاب ،والشھوة تكون كبیرة عند الشباب. -١

 ھو عبد مملوك لدیھا.-٣            ب.أنھ أعز-٢

  غلقت األبواب -٥      وھي امرأة جمیلة-٤



 ھي من طلبت منھ. -

فكل ھذه الفتن اجتمعت علیھ،ولو كانت واحدة منھم 
أھمیة العلم واإلیمان،وكیف أن  ھذا یبین لنا  لكفت.وكل

حتى من الھم،ألنھ التجأ y،وهللا یقول (أنا  هللا عصمھ 
 عند ظن عبدي بي).

مثال أحیانا ترین الظروف مستحكمة علیك من كل 
النواحي لتتكلمین بالسوء عن (س) من الناس 

مثال،وتستجیبین لھذه الشھوة،ولكن أنت لجأت y،وقلت 
،وهللا ال یضیع عبده.كما حصل مع یوسف علیھ معاذ هللا

  السالم ،فلوال عصمة هللا لھ القترف اإلثم وھو الھم.

ویوسف علیھ السالم لجأ إلى هللا،ولم یقل مثال أنا من بیت 
  النبوة،لذلك هللا حفظھ وثبتھ،كیف؟

بأن صبر علي المعصیة،وألنھ قدم مراد هللا على مراد 
شیئًا Mِ ، عوَّضھُ هللاُ خیًرا  من تركَ  النفس وھو الھم. و(

 منھ) 
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ولیس سھال أن نلجأ إلى هللا إذا استحكمت الظروف 
والفتن،ولكن من یلجأ إلى هللا فإن هللا ال یضیع عبده،بل 
 سیریھ من البراھین واألدلة ما یمنعھ من اقتراف الذنب.

أي  َوالفَحشاَء ) ((َكذلَِك)(َكذلَِك لِنَصِرَف َعنھُ الّسوَء 
بھذه الطریقة صرف هللا تعالي عنھ السوء والفحشاء.وھو 

الھم.وكما ذكرنا ھو لم یھم بالمعصیة ألنھ لجأ إلي هللا 
فعصمھ هللا من الوقوع فیھا.وقصة یوسف ھذه یجب أن 
تدرس للشباب والشابات،فھو مثال لھم وسط اإلغراءات 

،من إثارة ألمراض  التي یعیشونھا في وقتنا الحاضر
الشھوات والشبھات كذلك،والشبھات كما ذكرنا تكون في 

 العقیدة.

وإثارتھا یكون عن طریق وسائل االتصال 
 الیوتیوب،والموبایل فھي صارت قریبة،وتأتیھم للبیت.

والعاصم من كل ھذا ھو القرآن لما في الصدور من ھذه 
 األمراض.

م بالمعصیة ألنھ ویوسف لم یھذكرنا أن یوسف علیھ السالم 
التجأ y األول الذي لیس قبلھ شيء،واآلخر الذي لیس 



بعده شيء والظاھر الذي لیس فوقھ شيء والباطن الذي 
  لیس دونھ شيء

لذلك نجعل هللا األول في حیاتنا،ومتى ما جعلناه األول 
سیعطینا النتیجة ألنھ اآلخر،فیوسف في قولھ معاذ هللا لجأ 

(َكذلَِك لِنَصِرَف َعنھُ  أعطاه النتیجة  y األول،وهللا اآلخر
بِِھ َوَھمَّ  َولَقَد َھمَّت(الّسوَء َوالفَحشاَء) وهللا الظاھر (

 ﴾.٢٤﴿ إِنَّھُ ِمن ِعباِدنَا الُمخلَصینَ وهللا الباطن (بِھا) 

لذلك لما نعرف ھذه األسماء فإن هللا یحصر لنا كل 
نقول اللھم أنت  ،وكل شيء،فلمامشكلة وكل مرض 

 األول واآلخر والظاھر والباطن أي ال منفذ من هللا.

 أن(َكذلَِك لِنَصِرَف َعنھُ الّسوَء َوالفَحشاَء) ورأینا كیف 
هللا عصمھ من الوقوع في المعصیة،وصرفھ عنھا،مع 

أنھا جاءت لعنده،ونحن نقول بالدعاء (یا مصرف القلوب 
الرحمان صرف قلوبنا على طاعتك) وفي دعاء عباد 

َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَھنََّم ۖ إِنَّ َعَذابََھا َكاَن َغَراًما (
 ) الفرقان ٦٥(

ومع أنھ معصیة لِنَصِرَف َعنھُ الّسوَء َوالفَحشاَء) (
واحدة،ولكن هللا حفظھ حتى من التفكیر بالفاحشة،لذلك 

هللا یحفظ المؤمن والمحسن حتى من األفكار السیئة وذلك 
الّسوَء ) ألنھا تسوء ب العلم واإلیمان.و(بسب

َوالفَحشاَء) وھي الذنوب ،وتسيء لھ.(االنسان



،والتي تتفحشھا العقول والفطرة ومثال علیھا القبیحة
 لِنَصِرَف َعنھُ الّسوَء َوالفَحشاَء) الزنا.(

 لِنَصِرَف َعنھُ الّسوَء َوالفَحشاَء) (ما نزال في تدبر اآلیة 
 

(َعنھُ) وكأن المعصیة جاءت لعنده،وتجاوزتھ.فلم تقف 
عنده.وھذا من حفظ هللا لھ.لذلك إن جاءت أمامي 

 معصیة 

واستعنت باy لیصرفھا عني وتوكلت علیھ وجعلتھ ھو 
األول واآلخر،فسیوفقني هللا ویحفظني من الوقوع فیھا ، 

كما حصل مع یوسف وفقھ وقال معاذ هللا،،ولكن إن 
نفسي وقلت أنا أستطیع مقاومتھا،سیصعب اعتمدت على 

 علي ذلك ألن فكري سینشغل بھا.

لذلك في أي موقف یحصل لي یجب أن ألجأ إلى هللا 
أوال،وال أعتمد علي نفسي،ألن اختباري في الدنیا لیس 

بقوتي العقلیة والبدنیة،وإنما بقوة استعانتي وتوكلي علي 
 ل:هللا.لذلك الرسول صلوات ربي وسالمھ علیھ یقو

و الضعیف المؤمن من هللا إلى خیروأحب القوي المؤمن
 في كل خیر)

لراوي : أبو ھریرة | المحدث : األلباني | المصدر : 
 صحیح ابن ماجھ
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وكما سنرى الحقا مع یوسف علیھ السالم في القصة حین 
 تَصِرف َعنّي َكیَدُھنَّ (إِّال كان في مجلس النسوة وسأل هللا 
فقوة یوسف ھنا ﴾ ٣٣﴿ أَصُب إِلَیِھنَّ َوأَُكن ِمَن الجاِھلینَ 

 والمؤمن بقوة استعانتھ باy لیصرف عنھ السوء.

  أن هللا صرف عن یوسف السوء والفحشاء،لماذا؟ذكرنا 

 ﴾٢٤﴿ إِنَّھُ ِمن ِعباِدنَا الُمخلَصینَ (

ال یخفى علیھ شيء،وما  وھنا نرى اسم هللا الباطن،الذي
 فعل یوسف ھنا؟

 

 إِنَّھُ ِمن ِعباِدنَا -١

 الُمخلَصینَ  -٢

فوصفھ الثابت أنھ من عباد هللا،المتذللین المنكسرین 
لربھم،حین لجأ y تبارك وتعالى، وعبادنا ھذا مقام عال 

عند هللا ،مثل وعباد الرحمان،الذین نسبھم هللا إلیھ.ألنھ 
لي ،وجعل هللا ھو األول في  یقول أنا عبد وال كلمة

 حیاتھ.



ھنا لالستغراق،أي كمن غرق الُمخلَصیَن) ،ال  (-٢
 الُمخلَصیَن)،ولما نقول أخلص الشخص  بالصفة،و (

في عملھ،أي جعل عملھ خالصا y،بمعنى أنھ نقاه من 
 شوائب وإرادات وحظوظ النفس،وما ھي حظوظ النفس؟

 .اءتھ.ولیس yمثال أقرأ القرآن لحظ نفس ألنني أحب قر

) y قُْل إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي فالمخلصین كل عملھم
ِ َربِّ اْلَعالَِمیَن ( َّMِ األنعام١٦٢َوَمْحیَاَي َوَمَماتِي ( 

یَن (و( َ ُمْخلًِصا لَّھُ الدِّ ) ١١قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد هللاَّ
 الزمر.

العمل یحتاج للمجاھدة،ألن أحیانا نعمل واإلخالص 
y،ولكن یكون ھناك قلیل من حظ النفس،لذلك علینا 

(ما جاھدت  بتجدید النیة دائما،ومقولة بعض السلف 
أربعین  نفسي على شيء مجاھدتھا على اإلخالص 

   سنة)

َ وهللا یرید منا اإلخالص ( َما أُِمُروا إِالَّ لِیَْعبُُدوا هللاَّ
 ) البینة٥( ُمْخلِِصیَن لَھُ الدِّینَ 

یُن اْلَخالُِص ۚأََال ( ِ الدِّ َّMِ  )الزمر٣ ( 

 واإلخالص ھو من أركان ال إاله إال هللا،وھي:

 القبول-٣        الیقین-٢       العلم -١



 اإلخالص-٦     الصدق -٥     االنقیاد -٤

 المحبة. -٧

والمحبة ھي أن نحب ما یحب هللا،ونكره ما یكرھھ 
 اإلخالص،وهللا یمررنا باختبارات هللا.نسأل هللا أن یعطینا 

أزور مریض   لیتبین مدي إخالصنا في العمل،مثال
ونیتي أن العمل لوجھ هللا،ولكن أثناء زیارتي أسمع كالم 

یضایقني،أو لم یتقبلوا مثال زیارتي،وماذا یكون رد 
 فعلي؟

 أقول أنھ زین مني أنني زرتھم!!!!

وذمھم  اختبار اإلخالص ھو أن یستوي عندي مدح الناس
لي.لذلك اإلخالص سر بین العبد وربھ،ال یطلع علیھ 

 أحد.

(  جاء كما.لھ أخلصھ أي﴾ ٢٤﴿ الُمخلَصینَ  ِعباِدنَا ِمن ِإنَّھُ 
 ِبھِ  ائتوني الَمِلكُ  َوقالَ ( یوسف عن الملك قول في

للملك فقط یكون أي) ٥٤( ِلنَفسي أَستَخِلصھُ  .	
	

 ھو لھ،وما وأخلصھ هللا ،فاختاره U أخلص ألنھ ویوسف
ھنا؟ یوسف فعل 	

	
	



 المؤمن عن القدسي الحدیث في یقول اإلخالص،وهللا
بَ  وإنْ ( ْبتُ  ِشبًرا إليَّ  تقرَّ بَ  وإنْ  ، ِذراًعا إلِیھ تقرَّ  تقرَّ

بتُ  ِذراًعا إليَّ   أتیتُھ یمِشي أتاِني وإنْ  ، باًعا إلِیھ تقرَّ
 العبد من شبرا،فالفعل U تقرب العبد إذا أي)  ھرولةً 

 باعا،ویأتیھ إلیھ یتقرب هللا ولكن قلیل فعلھ أن ومع
 یحب هللا العبد،ولكن فعل من أكبر دائما هللا ھرولة،ففعل

 السالم علیھ یوسف العبد،ومثال من فعل ھناك یكون أن
 وباع ذراع إایھ تقرب هللا ولكن الشبر بمثابة فعلھ

.وھرولة . 
 یستطیع ال الشیطان فحتى كالسیاج ھو واإلخالص

ِتكَ  قَالَ ( غوایتھم  ِعبَادَكَ  ِإالَّ ) ٨٢( أَْجَمِعینَ  َألُْغِویَنَُّھمْ  فَِبِعزَّ
ص) ٨٣( اْلُمْخلَِصینَ  ِمْنُھمُ  	
 الدنیا،وینمیھ مشاكل من المؤمن یخلص اإلخالص إذن

).١١١.(الشیطان كید عنھ ویزكیھ،ویصرف  
٢٣/١٠/٢٠١٧ . 

من   االنسان واإلخالص طریق الخالص،ویحمي
الوقوع بالمعاصي ،خصوصا إن كان متلبس بھا.مثل 

یوسف.النھ أخلص U ،فخلصھ هللا من الوقوع في 
َ ُمْخِلِصیَن لَھُ الِدّیَن المعصیة،( َوَما أُِمُروا إِالَّ ِلیَْعبُدُوا ا2َّ

) البینة٥( ُحنَفَاءَ  	
 ) إن اخلصت العمل فسیحفظني هللا.

 



تعالى حتي من الھم واقتراف ویوسف حفظھ هللا تبارك و
قال معاذ هللا فلجأ U، وهللا یقول أنا عند ظن  االثم،وألنھ 

عنھ،ولكنھ صرف  عبدي بي.ولم یصرف امرأة العزیز 
السوء والفحشاء عنھ.وھو الھم.مثال االمعصیة تأتي 

لعندي ولكن ال أقربھا.وھذا یذكرنا باسم هللا الحفیظ الذي 
ف من الوقع أو حتى الھم یحفظ أولیاءه،كما حفظ یوس

 بالمعصیة.
 ﴾٢٥﴿ َواستَبَقَا الباَب َوقَدَّت قَمیَصھُ ِمن ُدبٍُر (

) لما امتنع یوسف علیھ السالم عن مطالبھا بعد ھذه 
 المراودة الشدیدة ۖ 

َواستَبَقَا (وھربھ منھا،وھي لحقت بھ،مع مقامھا وعمرھا،
 ،لفظ بھ جمال،في سباق من یصل أول للباب،ھوالباَب)

ھدفھ الھرب،ھي ھدفھا أن تغلق علیھ الباب،ھو یرید أن 
یفتح الباب،وفتحھ،ولما فتحھ،قدت قمیصھ من دبر،كأنھا 

بغیاب للعقل،واختالل في التوازن،النھا ابتعدت عن 
منھج هللا،ومن یتبع شھواتھ،ھذا ما سیحدث لھا.ترید منعھ 

من الخروج،،وشدت قمیصھ،وتخیلي قوتھا لدرجة انھا 
القوة   ص،ومزق القمیص تصوري ،ما ھذهشدت القمی

 التي لدیھا،؟؟؟ 

 )َواستَبَقَا الباَب َوقَدَّت قَمیَصھُ ِمن ُدبُرٍ ( ما نزال في اآلیة (
 



واستبقا الباب،أي حاول الھروب منھا،،والفرار من 
الفتنة،لذلك لما تأتي الفتنة نھرب منھا،وال نقول لدینا 

جاء في الدعاء(یا حي یا قیوم  القوة علي مواجھتھا،كما
برحمتك أستغیث) ویوسف ھنا لم یقل هللا صرف عني 

وسأبقى في مكاني،وإنما فر منھا.لذلك نفر من   الفتنة
الفتن،والنبي صلوات ربي وسالمھ علیھ قال (ما تَركُت 

جاِل مَن النِّساِء)  بعدي في النَّاِس فتنةً أضرَّ على الرِّ

خالصة حكم   لمحدث : األلبانيالراوي : سعید بن زید | ا
المحدث : صحیح ،وكذلك قال ،(و إنَّھا إذا َخَرَجِت 

ْیطَاُن ) الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث  اْستَْشَرفَھا الشَّ
 : األلباني | المصدر : السلسلة الصحیحة

بمعنى أن الشیطان یجملھا في عیون الرجال . ،لذلك 
ألنھ بالمنزل ال  الرجال ینظرون للمرأة خارج المنزل

 یجمل الزوجة ،وإنما یجملھا خارج المنزل.

ذكرنا أن الشیطان إذا خرجت المرأة فإنھ یجملھا في عین 
  الرجل،

وفي دراسة في الغرب،تقول أن الرجال الذي یطلقون 
عیونھم دائما على النساء یصابون بالتبلد من ناحیتھن،ال 
ھي شعور اتجاھھن.فیتجھون الرتكاب معاصي أخرى،و

عقوبة من هللا،عكس من یغض بصره هللا یحفظھ،والعین 
تزني واالذن تزني،فال نتساھل ،لذلك أتى األمر في 

وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم سورة النور للرجال ( قُل لِّْلُمْؤِمنِیَن یَُغضُّ



لَِك أَْزَكٰى لَُھم ( وللنساء  ) النور٣٠َویَْحفَظُوا فُُروَجُھْم ۚ َذٰ
اِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن َوقُل لِّْلُمْؤِمنَ (

 )٣١فُُروَجُھنَّ (

بالحجاب   .ھي حمایة للمجتمعات،وكذلك أمر هللا المرأة 
َوَال یُْبِدیَن  وأال تبدي زینتھا إال لزوجھا ومحارمھا، (

 ِزینَتَُھنَّ إِالَّ َما ظََھَر ِمْنَھا ۖ َوْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرِھنَّ َعلَىٰ 
 ) النور ٣١ُجیُوبِِھنَّ (

وأال تلین بالقول مع الرجال (فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع 
 ) األحزاب ٣٢الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض(

للمجتمعات من التفكك.عكس   وكل ما سبق حمایة من هللا
كالسلعة،وكأنھا شيء   المرأة ما نراه في الغرب

ن یحمي ویصون المرأه معروض للبیع،لذلك ال یوجد دی
 مثل اإلسالم.

 

 نسأل هللا أن یحفظ أزواجنا وأبناءنامن الفتن .

َواستَبَقَا الباَب َوقَدَّت قَمیَصھُ ِمن ُدبٍُر َوأَلفَیا َسیَِّدھا ( 
لََدى الباِب قالَت ما َجزاُء َمن أَراَد بِأَھلَِك سوًءا إِّال أَن 

 ﴾٢٥﴿ یُسَجَن أَو َعذاٌب أَلیمٌ 

تعرض المرأة نفسھا،علي الرجل والرجل ال وعموما أن 
یبالي لھا،ھذا شيء كبیر،لذلك تكون الصدمة،وردة الفعل 

عنیفة،وال تعقل،كما حدث مع امرأة   للمرأة تكون
العزیز،فأن ال یستجیب یوسف لھا وبعد المراودة الشدیدة 



التي قامت بھا حاول الھرب منھا،ومن في مقامھا 
لذلك سنرى الحقا في القصة ا،وعمرھا،فھذه مثل اإلھانة لھ

لذلك هللا یحذر الرجال والنساء من كیف تتھمھ وتسجنھ.
 اتخاذ العشیقات،ألن المرأة ضعیفة،

 وردة فعلھا عنیفة إذا تركھا أو رفضھا الرجل.
 قدت فیھا القمیص ماذا حصل؟  وبنفس اللحظة التي

أَراَد بِأَھلَِك َوأَلفَیا َسیَِّدھا لََدى الباِب قالَت ما َجزاُء َمن 
 ﴾٢٥﴿ سوًءا إِّال أَن یُسَجَن أَو َعذاٌب أَلیمٌ 

 

،مفاجأة المرأة العزیز،والسید (َوأَلفَیا َسیَِّدھا لََدى الباِب) 
ھو الزوج،أي وجدت العزیز عند الباب،ولم یذكر 

سیدھما،أو سیده ألنھا ھي المذنبة ھنا.وھي التي سوف 
 تسأل.

 وماذا قالت ؟ 

قالَت ما َجزاُء َمن أَراَد بِأَھلَِك ت(من دون أي مقدما
﴾ ھي بادرت ٢٥﴿ سوًءا إِّال أَن یُسَجَن أَو َعذاٌب أَلیمٌ 

بالكذب واالتھام وكان جوابھا جاھزا،كأنھا كانت 
،وھذا دلیل أنھا ال تحبھ حبا مستعدة لھذا الشيء

حقیقیا،لذلك ھناك فرق بین الشھوة والحب،ألن من یحب 
ذلك ننصح األبناء والبنات أال أحدا ال یضعھ في ورطة،ل



تكون ھناك عالقات محرمھ،ألنھ ال یكون ھناك 
 حب،وإنما شھوة وبالنھایة البنت ھي من تخسر.

ولألسف الشباب ینصحون یعضھم بعضا بعدم 
الزواج،ألنھ مسئولیة،ویسشجعون بعضھم على العالقات 

المحرمة.وھذا عكس الزواج والذي ھو میثاق 
 جعل هللا فیھ المودة والرحمة. غلیظ،وكذلك

وبالنسبة المرأة العزیز عشقھا لیوسف ھو ما یسمى 
بعشق الصور،أي الشكل ھو الذي یجذب وتكلم في ھذا 

 ابن رالقیم.لذلك ھو ال یدوم.

حتى وأن كان في الزواج،ألن المرأة یتغیر شكلھا مثال 
لما تحمل،لما تنام،لن تكون بالمكیاج، لما تكبر الشكل 

 ر.سیتغی

 وسننظر في جواب امرأة العزیز:

 قالَت ما َجزاُء َمن أَراَد بِأَھلَِك (

 ﴾٢٥﴿ سوًءا إِّال أَن یُسَجَن أَو َعذاٌب أَلیمٌ 
وھي بادرت إلى الكذب في إجابتھا.وإجابتھا كانت 

جاھزة.وكأنھا أعدت لھ من قبل،وھنا كذلك ذكرت أھلك،أي 
ویؤلمك.وأعطتھ ما یسوءھا ،یسوءك   زوجتك،بمعنى

 احتمالین:

 أَن یُسَجنَ -١

 أَو َعذاٌب أَلیمٌ -٢



 وبماذا رد یوسف علیھ السالم؟

 )قاَل ِھَي راَوَدتني َعن نَفسي   (
وھنا ندخل في مرحلة الدفاع عن یوسف (وهللا ال یحب 

أضع نفسي موضع   الجھر بالسوء إال من ظلم) لذلك ال
زوجة  تھمة إن اتھمت وخصوصا في العرض.وصفیة

النبي لما كانت تزوره في اعتكافھ في العشر األواخر 
وتحدثت عنده ساعھ،ولما جاءت تغادر ووصلت لباب أم 
سلمة،مر رجالن من األنصار فسلما على النبي صلى هللا 

علیھ وسلم،فقال لھما :على رسلكما إنما ھي صفیة بنت 
حیي،ثم قال (إن الشیطان یبلغ من اإلنسان مبلغ الدم وإني 

شیت أن یقذف في قلوبكما شیئاً). لذلك نبین الحق خ
دائما،وال أقول أنا واثقة من نفسي .قصة حقیقیة 

لمعلمة،رأت إحدى المعلمات تمسك زوجھا بوضع غیر 
مألوف وال یلیق بھا،ولكن مع الوقت عرفت أن الزوج 
أعمى،فتقول أحسست بالذنب،لذلك نبادر بالسؤال، وال 

نا قصي كي ال نشك ببعضنضع أنفسنا موضع شبھة،ونست
 البعض،وأترك مكان للشیطان، فأكلم الشخص الذي 

شككت بھ،وإن لم أفعل سوف یتراكم الشك،والشیطان 
 یزیده لي.

وكذلك أن ندافع عن أنفسنا اذا كنا موضع اتھام،كما فعل 
 یوسف.



قاَل ِھَي راَوَدتني َعن   وسننظر لدفاع یوسف عن نفسھ(
  )نَفسي

ِھَي راَوَدتني شرة،وھو العزیز وقال(ذھب لولي األمر مبا
 بمعنى لم یقل لھا أنت ویتوجھ إلیھا مباشرة، )َعن نَفسي

ولم یفصل عن ما حدث،وولم یدخل بالتفاصیل،لذلك نتعلم 
أن نبین ..وال ندخل بالتفاصیل،فبرأ نفسھ مما رمتھ،ھي 

ما َجزاُء َمن أَراَد بِأَھلَِك اتھمتھ اتھام غیر مباشر بقولھا ( 
) وھو مباشرة قال راودتني عن نفسي،ألنھ ھو في سوًءا 

من قدرھا، ولم   موضع التھمة،وبدون فحش أو إنزال
الحقیقة وغلفھا بغالف األدب ،برأ   یقل انت،بل ھي فبین

نفسھ مما اتھمتھ،لذلك البريء ال یسكت،ھذا خطأ أن 
ت في مواقف یسكت البريء.والمؤمن یلتزم الصم

ھنا ألنھا مسألة اتھام   كثیرة،ویسامح،ولكن
 بالعرض،فیجب أن یبین الحقیقة.

َوَشِھَد شاِھٌد ِمن  .( وبعد المواجھة بین الطرفین ،
مع أنھ من أھلھا،واحتمال أن امرأة  أَھلِھا) 
ارتاحت النھ من أھلھا لظنھا أنھ سیكون   العزیز

 ،لیبین كیفمعھا،ولكنھ ترك كل شيء وذكر عن القمیص
امارات تدل   جعل لھ أن هللا إذا أراد أن یظھر الحق،

علیھ،قد یعلمھا العباد وقد ال یعلمھا،وهللا ھو الحق 
دائما ولیس الباطل ألن هللا   المبین،لذلك كوني علي الحق



مھما حصل سیظھر الحق ألن (نَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزھُوقًا 
 ) اإلسراء.٨١(

فلوال أنھا قدت القمیص   میص،وهللا من على یوسف بالق
،وأعطاه هللا ھذا الدلیل بآخر لحظة.،وھذا یبین لنا كیف 
أن من یبتعد عن الفتنة یحفظھ هللا ومن أسمائھ الحسنى 

الحفیظ،،لذلك كل أقدار هللا ھو الحمید المحمود،حتى 
بالنسبة لألخوة قمیصھ دلیل على عدم موتھ،لو لم یكن 

حي. مع أن القمیص  ھناك قمیص لما عرف األب أنھ
شيء بسیط، فمھما یحاول االنسان أن یكون مع الباطل 

هللا یظھر الحق ،والحق یكون بید الظالم فھم بیدھم 
أحضروا القمیص لألب ،وصار دلیل ضدھم كذلك امرأة 

 العزیز، فالظالم هللا ال یفلتھ.

َوَشِھَد شاِھٌد ِمن أَھلِھا إِن كاَن قَمیُصھُ قُدَّ ِمن قُبٍُل 
 ﴾٢٦﴿ َصَدقَت َوُھَو ِمَن الكاِذبینَ فَ 

ترك كل شيء وذكر عن القمیص،لیبین   والشاھد ھنا
كیف أن هللا إذا أراد أن یظھر الحق،سیظھر .،ھنا ظھر 

 من أھلھا من عندھا،وماذا قال؟

 إِن كاَن قَمیُصھُ قُدَّ ِمن قُبٍُل فََصَدقَت  

  ﴾٢٦﴿ َوُھَو ِمَن الكاِذبینَ 

قُدَّ ِمن ُدبٍُر فََكَذبَت َوُھَو ِمَن َوإِن كاَن قَمیُصھُ 
یظھر  ﴾ علي حسب من أین قد القمیص ٢٧﴿ الّصاِدقینَ 



 المتھم،وكیف خطر القمیص على الشاھد،ولم یخبره أحدا

 عنھ!!!!!!
یظھره،واالنسان بنفسھ یكید لیبین أن هللا أن أراد شیئا 

م قبل أن رتب الحك ثم یبدأ التحقیق الجنائي،فالشاھدلنفسھ.
فَلَّما َرأى قَمیَصھُ قُدَّ ِمن ُدبٍُر قاَل إِنَّھُ ِمن ( یرى الدالئل

بمعنى نصدر الحكم من  ) ٢٨﴿ َكیِدُكنَّ إِنَّ َكیَدُكنَّ َعظیمٌ 
قبل مثال اسمع صوت شيء كسر وأخبر األبناء من 

 كسره ھذا عقابھ ،ولیس بعد أن أذھب لمجلس الجریمة.
یوسف وامرأة  ٤وا الموضوع،فھم احتوھنا كذلك وھم 

العزیز والشاھد والعزیز،ومن أھلھا ألنھم سیسترون 
 علیھا،ولیس من أھل العزیز،أو قاضي ،لتنفضح.

 

 
	


