
٢/٧/٢٠١٧  
 سورة یوسف
ـِھ َوِللَّ (،والتي نھایتھا سورة یوسف تأتي بعد سورة ھود

َغیُب السَّماواِت َواألَرِض َوإِلَیِھ یُرَجُع األَمُر كُلُّھُ فَاعبُدهُ 
	﴾١٢٣﴿	َوتََوكَّل َعلَیِھ َوما َربَُّك بِغافٍِل َعّما تَعَملونَ 

یر علیھ في تدب نعبد هللا،ونتوكلأن الواجب علینا أن أي 
 :لسورة یوسف ھو،والمحور الرئیسي أمورنا

 الثقة بتدیبر هللا.  -١
َِّق َویَصبِر في السورة ( وكذلك آیة محوریة-٢ إِنَّھُ َمن یَت

ھَ ال یُضیُع أَجَر الُمحِسنینَ  	﴾٩٠﴿	فَِإنَّ اللـَّ
نا ألننا أحیا أي في عبادتنا یجب أن نتقي هللا،ونصبر

نتقي ،ولكن ال نصبر،والمعین لنا على الصبر،ھو الثقة 
بتدبیر هللا.كما فعل یوسف علیھ السالم،في كل الظروف 

ع مھا،ھو اتقى هللا وصبر.ومثال علیھ واألقدار التي مر ب
امرأة العزیز.وعكس الصبر  كما نعلم ھو اتباع 

 الھوى،كما فعل اخوة یوسف.
 الصبر ؟،وتقوىلوما ھي محصلة ا

ھَ ال یُضیُع أَجَر الُمحِسنینَ ( أي سنصل لمرحلة ) 	فَِإنَّ اللـَّ
والرسول صلى وهللا ال یضیع أجر المحسنین.اإلحسان،

 هللا علیھ وسلم،كیف عرف اإلحسان؟
 )١(كأنك تراه،فإن لم تكن تراه فإنھ یراك.أن تعبد هللا (

 والمحسن جاءه ذكره كثیرا في سورة یوسف:



بَلََغ أَشُدَّهُ آتَیناهُ ُحكًما َوِعلًما َوَكذِلَك نَجِزي َولَّما 	 -١
وھذا ما یحصل علیھ المحسن .﴾٢٢﴿	الُمحِسنینَ 

 فقط،وھو الحكم والعلم.
دََخَل َمعَھُ الِسّجَن فَتَیاِن قاَل أََحدُھُما إِنّي أَراني  (-٢

أَعِصُر َخمًرا َوقاَل اآلَخُر إِنّي أَراني أَحِمُل فَوَق َرأسي 
ا تَأكُُل الطَّیُر ِمنھُ نَبِّئنا بِتَأویِلِھ إِنّا نَراَك ِمَن ُخبزً 

مع أنھ في ظروف ،ویوسف ﴾٣٦﴿	الُمحِسنینَ 
صعبة،فھو بالسجن،ولكنھ أحسن،ألن الناس أحیانا 

 بالظروف الصعبة ال تھتم باإلحسان.
أُ ِمنھا َحیُث  (-٣ َوَكذِلَك َمكَّنّا ِلیوسَُف فِي األَرِض یَتَبَوَّ

صیُب بَِرحَمتِنا َمن نَشاُء َوال نُضیُع أَجَر یَشاُء نُ 
جزاء إلحسانھ،مكن على خزائن  ﴾٥٦﴿	الُمحِسنینَ 

 األرض.وآیات أخرى سنذكرھا الحقا .
فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر (التالزم الشدید بین الشدة والفرج -٣

 خرج منھ لقصر فنجد أنھ كان بالبئر،ولكنھ )٢() ٥یُْسًرا (
 العزیز،ثم قصتھ مع امرأة العزیز،وذھابھ للسجن

 ،بعد السجن مكن على خزائن األرض.باختیاره
 طيیع ومع الثقة بتدبیر هللا،یكون ھناك األمل،واألمل -٤

اإلیجابیة،لذلك یوسف بعد أن رأي والده في نھایة 
القصة،ومع أنھ لم یره من سنین،ولكنھ لم یذكر لھ 

َوقَد أَحَسَن بي إِذ السلبیات،وفعل إخوتھ بھ،وإنما (
أَخَرَجني ِمَن الِسّجِن َوجاَء بِكُم ِمَن البَدِو ِمن بَعِد أَن 



بّي لَطیٌف ِلما نََزَغ الشَّیطاُن بَیني َوبَیَن إِخَوتي إِنَّ رَ 
	﴾١٠٠﴿	یَشاُء إِنَّھُ ھَُو العَلیُم الَحكیمُ 

إِذ أَخَرَجني ِمَن فھنا لم یذكر أنھ دخل السجن،وإنما (
كلھا كلمات تدل على  )َوقَد أَحَسَن بي() ،وكذلك (الِسّجنِ 

بَعِد أَن نََزَغ الشَّیطاُن بَیني َوبَیَن ،وكذلك (اإلیجابیة
فلم یتھم إخوتھ مع أنھم ظلموه بفعلھم،ولكنھ  )إِخَوتي

ذكر أن الشیطان نزغ بینھ وبین إخوتھ.وھذا یعلمنا أنھ 
ال یوجد أعداء من اإلخوان واألھل ،وإنما العداوة 

 )نََزَغ الشَّیطاُن بَینياضحة ھي من الشیطان.وكذلك (وال
 فذكر نفسھ أوال.

لطف هللا في  وھنا یبین) إِنَّ َربّي لَطیٌف ِلما یَشاءُ  (-٥
تدبیره لألمور.فھو یعطینا المراتب العالیة بألطف 

األسباب،مثال ال نتخیل أن البئر سبب لذھابھ لقصر 
العزیز،أو أن السجن سبب لتولیھ الوزارة.لذلك أنا ال 

 ،وإنماموقف سیعلي من مرتبتي،لذلك ال أجادلأعلم أي 
 أثق بتدبیر هللا،ولطفھ.

جده مع یوسف مع كل حسن الظن باv،وھذا ما ن -٦
الظروف التي مر بھا،لم یشتك أبدا ،وكذلك یعقوب علیھ 

السالم حین قال ألبنائھ أن یبحثوا عن یوسف وأخیھ 
یا بَنِيَّ اذَھبوا بعد مرور سنین على غیابھ ( ىحت

ِھ  فَتََحسَّسوا ِمن یوسَُف َوأَخیِھ َوال تَیأَسوا ِمن َروحِ اللـَّ
ِھ إِالَّ القَوُم الكافِروَن﴿ إِنَّھُ ال یَیأَُس ِمن َروحِ  	﴾٨٧اللـَّ

 في السورة كذلك معالجة لثالوث خطیر،وھو -٧



مع یعقوب حین سأل أبنائھ أال  الیأس،كما حصل-١
 فلم ییأس یعقوب.سوا من روح هللا.ییأ
االستعجال في أمورنا،بل یجب علینا التأني،وال -٢

 نستبق األحداث.
نھ كان على التنازل،فھو لم یتنازل عن مبدأه أل-٣

 الحق،وتمسك بھ.
وفي السورة كذلك قواعد السیاسة الشرعیة.سواء مع  -٨

 أھلك،زوجك أبناءك،وكیف یكون التعامل معھم؟
بالشورى:وھذا نراه حین طلب الملك من یفسر لھ -١

 حلمھ.
التخطیط:حین أخبرھم یوسف في تأویلھ للحلم ماذا  -٢

ین للسنیفعلون بالمحاصیل الزراعیة،وكیف یدخرونھا 
 القادمة.

َوقاَل الَِّذي اشتَراهُ ِمن ( بعد النظر،حین قال العزیز -٣
َِّخذَهُ  ِمصَر ِالمَرأَتِِھ أَكِرمي َمثواهُ َعسى أَن یَنفَعَنا أَو نَت

وصدق حدس العزیز ألن یوسف نفع األمة  )٢١..(َولَدًا
 أن العزیزعلى كلھا ولیس فقط بیت العزیز وھذا یدل 

قد تكون خابت في امرأتھ  ،وبعد نظر.كان لدیھ بصیرة
 ،ولكن صدقت في یوسف علیھ السالم.
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	٤/٧/٢٠١٧ 
 

ذكرنا سابقا أن اآلیة المحوریة في سورة یوسف 
ھَ ال یُضیُع أَجَر (ھي( َِّق َویَصبِر فَِإنَّ اللـَّ إِنَّھُ َمن یَت

قالھ یوسف إلخوتھ،ونالحظ  وھذا ما ﴾٩٠﴿	الُمحِسنینَ 
أنھ لم یقل أنا من المحسنین،أو أنني اتقیت 

وصبرت،وھذا یبین تواضعھ،وكذلك قاعدة لنا أننا إذا 
عن تجربة مررنا بھا،ال ننسب أردنا أن نخبر الناس 

 نفسنا.الشيء أل
) لدینا صفات ٣-١وسنبدأ مع تدبر اآلیات ،ومن اآلیات (

فاv یبین لنا صفات القرآن،وألن القصة من القرآن ،
لر تِلَك اأول آیة (وسنبدأ مع القرآن لتكون لدینا الثقة فیھ. 

للتعظیم،وآیات جمع  )تِلكَ  و( ﴾١﴿	آیاُت الِكتاِب الُمبینِ 
ي أعلى شيء معین.آیة،أي العالمة الواضحة التي تدلنا 

	ھذا الكتاب وصفھ أنھ بین وواضح في ألفاظھ ومعانیھ.
ن لقرآن،ھو أبالنسبة لكلمة كتاب،والفرق بینھ وبین ا

،وأول نزول لھ على الرسول الكتاب ھو كل القرآن 
توصیفھ قرآنا،وكل القرآن (اقرأ)  صلى هللا علیھ وسلم

مجزأ یقال عنھ قرآن،ولكن لما كلھ یجتمع یصیر 
لَْت آیَاتُھُ قُرْ ا،والدلیل في سورة فصلتكتاب آنًا ( ِكتَاٌب فُِصّ

 ﴾٣َعَربِی�ا ِلّقَْوٍم یَْعلَُموَن ﴿
 



وھنا  )إِنّاو(	﴾٢﴿	إِنّا أَنَزلناهُ قُرآنًا َعَربِی�ا لَعَلَّكُم تَعِقلونَ (
هللا یعظم نفسھ،وأنھ ھو المتكفل بإنزال ھذا 

السماء،وھذا تدل على أن هللا في ) أَنَزلناهُ القرآن،و(
 الكتاب أنزلھ هللا تعالى نزولین:

 من اللوح المحفوظ للسماء الدنیا،وھذا في لیلة القدر. -١
ومن السماء الدنیا للنبي صلى هللا علیھ وسلم -٢

 منجما،لیثبت بھ فؤاد النبي .
،وهللا اختار ) َعَربِی�ا،و() من القراءة أي یقرأقُرآنًا(و

آن ،وبیان القرآن اللغة العربیة لتكون لغة القر
أي واضحا وإیضاحھ ألنھ نزل باللغة العربیة،

 أي لتعقلوا) 	لَعَلَّكُم تَعِقلونَ  ومفصال..(
،وفروعھ،وأوامره ونواھیھ.ومتى ما عقلتھا،أثمر أصولھ

ومع التعقل ننتقل من حال إلي عنھ عمل الجوارح.
 حال.بتكرار المعاني الشریفة على أذھاننا.

ادت قراءتنا لھا،كلما عقلناھا ھذه السورة كلما زمثل 
ن وإن لم یكأكثر، وكذلك تعالج كثیر من المشاكل لدینا.

باللغة العربیة فلن نعقلھ،لذلك یجب أن نتمسك باللغة 
 العربیة،ونسأل هللا أن ننھض بمستوى اللغة العربیة.

نَحُن نَقُصُّ َعلَیَك أَحَسَن القََصِص بِما أَوَحینا إِلَیَك ھـذَا (
وھنا یخاطب  ﴾٣القُرآَن َوإِن كُنَت ِمن قَبِلِھ لَِمَن الغافِلیَن﴿

هللا تعالى النبي صلوات ربي وسالمھ علیھ،ویمتن 
 بأحسن القصص،وذلك :،بأنھ یخبره علیھ



معانیھ.وكذلك ھي أحسن  لسالسة عبارتھ،ورونق-١
 القصص.

وألن الیھود سیحاولون في عصرك أن یأتوا بقصص -٢
قصص،تجد أن ھذه القصة من التوراة ،فإذا قارنت بین ال

 أحسن القصص،ألنھا من هللا تعالى.
وھي أفضل القصص كذلك إن أردنا أن نقصھا على  -٣

 األطفال.
وھذا القرآن سیتضمن بعض القصص عن بعض  -٤

 ء،فكیف یصل الرسول لھذه األمور بدون وحي؟األنبیا
 ).بِما أَوَحینا إِلَیَك ھـذَا القُرآنَ (
واإلنسان قد یكون غافال بذاتھ،وھو المقصر بترك -٥

تكون ھذه الغفلة رغما  األمور،فال یصلي أو یصوم .وقد
بعد،والغفلة التي  عنھ في قضیة لم یصل علمھ إلیھا

ي ھذه اآلیة،ھي نسبت للرسول صلى هللا علیھ وسلم ف
 من الغفلة الثانیة.

٦/٧/٢٠١٧	
) والتي تتحدث عن رؤیا ٦-٤من (وسنتناول اآلیات  

	یوسف،وماذا نصحھ والده یعقوب علیھما السالم.
إِذ قاَل یوسُُف ِألَبیِھ یا أَبَِت إِنّي َرأَیُت أََحدَ َعَشَر َكوَكبًا 	(

	﴾ ٤﴿	َوالشَّمَس َوالقََمَر َرأَیتُُھم لي ساِجدینَ 
 بتدبرنا لھذه اآلیة نرى:

لجوء یوسف ألبیھ بعد أو رأى الرؤیا،دلیل أن یعقوب -١
علیھ السالم قریب من ابنھ،ولدیھ حسن االستماع 



لھ،وھذا ما یجب أن تكون علیھ العالقة بین اآلباء 
واألبناء،ال أن ینشغلوا عنھم ،وألن اآلباء إن انشغلوا  

 فإن األبناء سیلجأون لغیرھم.
دلیل االحترام والقرب،مثال ) النداء باألبوة،تِ یا أَبَ  (-٢

 لم یقل یا أیھا األب. 
إِنّي َرأَیُت أََحدَ َعَشَر َكوَكبًا َوالشَّمَس َوالقََمَر َرأَیتُُھم  (-٣

وھنا نجد أن یوسف یتكلم عن أحد ﴾ ٤﴿	لي ساِجدینَ 
والقمر،وكل ھؤالء ال یقال عنھم  عشر كوكبا،والشمس

رأیتھم،وإنما رأیتھا ألنھا لغیر العاقل،وكذلك قال 
 :أن  لنا ،وھذا یستوقفنا،ویبینساجدین،ولم یقل ساجدة 

 .ورموز غیر واضحة أحیانا،أحیانا تكون رموزالرؤیا -أ
مس ،والشأمھللشمس في الرؤیا فھي كنایة عن وبالنسبة 

ون ال ینیر باقي الكواكبو الحیاة،والقمرھي التي تعطي 
وھذا دلیل على أھمیة دور األم في حیاة إال بنورھا.

ن م،مثال على ذلك كثیر أكبریكون ،وأن فقدھا األبناء
انظروا لما وصل ھ،ولكن األئمة،ومنھم البخاري فقد أبی

 .إلیھ
وفي إخباره ألبیھ بالرؤیا ركز على الكواكب،وأخر -ب

وھذا  )،	َرأَیتُُھم لي ساِجدینَ (وقال للنھایة، ودھم سج
 یبین تواضعھ،وعدم شعوره بالعجب.

 قدم بین یدي،العظامأن هللا إذا أراد أمرا من األمور -٤
من سیعطیھ األمر مقدمة لھذا األمر العظیم،وفي حال 

 یوسف ھنا كانت الرؤیا،وما فائدة ھذه المقدمة؟



تسھیال ألمره،واستعدادا لھ لما سوف یرد علیھ من 
وھذا ما یجب شاق،وھذا من لطف هللا،وإحسانھ بعباده.الم

علینا فعلھ أن نلطف بمن حولنا،عندما نعطیھم 
األوامر،فنسبقھا بالمقدمات تھیئة لھم.وال نقحمھم فیھا 

 بدون مقدمات.
یوسف لجأ ألبیھ لیخبره بالرؤیا،وھذا یعلمنا أننا نلجأ  -٥

.كي لألقربون،أو أولوا األمر في حال كانت ھناك مشاكل
وھذا یذكرنا بقصة ال تنتشر اإلشاعات في المجتمع.

سلیمان علیھ السالم مع الھدھد،حین رأي الھدھد بلقیس 
وقومھا یعبدون الشمس،ورجع مباشرة لیخبر 

 سلیمان،ولم یخبر مثال الطیور .
قاَل یا بُنَيَّ ال تَقُصص ُرؤیاَك َعلى إِخَوتَِك فَیَكیدوا لََك (

َوَكذِلَك  	﴾٥﴿	ِلِإلنساِن َعدُوٌّ ُمبینٌ  َكیدًا إِنَّ الشَّیطانَ 
یَجتَبیَك َربَُّك َویُعَِلُّمَك ِمن تَأویِل األَحادیِث َویُتِمُّ نِعَمتَھُ 
ھا َعلى أَبََویَك ِمن قَبُل  َعلَیَك َوَعلى آِل یَعقوَب َكما أَتَمَّ

 ﴾٦﴿	إِبراھیَم َوإِسحاَق إِنَّ َربََّك َعلیٌم َحكیمٌ 
 وھنا نرى أن یعقوب أول الرؤیا لنفسھ،ولكنھ لم یخبر

یوسف ،وإنما أعطاه منارات على الطریق،وكلھا 
 ھدایات من هللا:

- ولم یقل ثم قال،أو وقال،وإنما مباشرة) ،قاَل یا بُنَيَّ (-١
) وھذا دلیل حسن استماعھ البنھ،وھذا ما یجب  قالَ (

ھم،أو غیر م علینا فعلھ مع أبنائنا،حتى لو كان ما یقولونھ
بالنسبة لنا أمر تافھ،وألن الحدیث بین الوالدین واألبناء 



ك وكذل الكرة،ال یعتبر لغوا. حتى لو كان في أمور مثل
 لم یؤجل نصحھ لھ .

فیھ من اللطف،والترقق توجیھ ) قاَل یا بُنَيَّ (--٢
 والعنایة،،والحترام،وشدة القرب.

بأھم  أخبره)ال تَقُصص ُرؤیاَك َعلى إِخَوتِكَ  (-٣
شيء،وأنذره منھ،وھو أال یخبر إخوتھ.وھذا ببدایة حدیثھ 

معھ.وھذا یعلمنا أننا في حدیثنا الشيء المھم الذي قد 
یكون منھ الضرر ال نؤجلھ لنھایة الحدیث.كما فعل ھو 

 أعطاه التحذیر أوال ،قبل أن یخبره بأي نصیحة.
 ﴾٥﴿	وٌّ ُمبینٌ فَیَكیدوا لََك َكیدًا إِنَّ الشَّیطاَن ِلِإلنساِن َعدُ (
ویبین كذلك كیف أن یعقوب ملم بأبنائھ،ورد فعلھم  -٤

 علیھم الرؤیا،وھذا دلیل قربھ من أبنائھ.إذا قص یوسف 
 عدم التساھل في التحذیر،وعدم الثقة بالنفس.كیف؟-٥

كلنا نعلم أن یعقوب ھو ابن إسحاق ابن إبراھیم،أي 
 عائلة كلھا من األنبیاء والمرسلین،وصالح األسرة

لقرون لم یجعلھ یقول نحن عائلة أنبیاء،وأبنائي لن 
 یرتكبوا الحرام.لذلك لم یتساھل في تحذیر یوسف.

ال تَقُصص ُرؤیاَك  (وفي تحذیره لیوسف ،لم یقل لھ -٦
 فَیَكیدواوإنما بین لھ السبب،وھو ((فقط،) َعلى إِخَوتِكَ 

 ).لََك َكیدًا
 دالحسویعقوب لقربھ من أبنائھ یعرف أن بھم مرض -٧

 من یوسف،العتقادھم أن یعقوب یحبھ أكثر منھم.



وھذا ال یعنى أن یعقوب لم یعدل في حبھ ألبنائھ،فھو 
رسول ومصطفى،ولكن یبین لنا أن األبناء أحیانا ھم 

علم نتفلدیھم بعض األمراض،فیعتقدون بھذا االعتقاد، 
منھ أن نعدل بین األبناء في كل شيء 

ال نتعمد حین نھتم  بالحب،بالعطیة،ألن أحیانا نحن
مثال،وكذلك أحیانا تكون عاطفتنا بالطفل المریض أكثر

فیجب أال یكون واضحا لألبناء،ألنھ  ألحد األبناء أكثر
ینعكس على من لدیھ مرض بنفسھ فیعتقد أن والدیھ ال س

 فتكون لدیھ مثل یحبونھ،،فیكبر ویحس أن ال قیمة لھ،
ھذا ،وھزیمة نفسیة،فیستصغر نفسھ،ویقلل من شأنھا

 یؤدي بھ للتھور .
 عدم إثارة أمراض القلوب،كیف؟ -٨

إذا أخبر إخوتھ بالرؤیا،فھم ألن لدیھم مرض الحسد،فھذا 
سیزید الحسد عندھم،فھنا كأنھ یدعوه لیستر أمراض 

 القلوب التي بإخوتھ.
ونتعلم من ھذا أننا ال نكون سببا إلثارة أمراض القلوب 

ویخرج ھذه عند الناس،بأن نخبرھم بما یستثیر 
األمراض من قلوبھم،سواء تعمدنا ھذا الفعل أو لم 

 نتعمده.وإنما نحاول ستر عو ات الناس.
وألن هللا ستیر ویحب الستر،ونسأل هللا أن یستر 

 عوراتنا،وال یسلط علینا من یخرج عوراتنا.



ویعقوب فھم الرؤیا وأولھا بأن یوسف سیكون لھ شأن -٩
لم ونتع،صح یوسفعظیم،ولكن لم یخبر یوسف وإنما ن

 منھ التأني وعدم االستعجال.
ابنك حلم بھكذا رؤیة كنت ستقولین لھ  وتخیلي لو

سیكون لك أمر عظیم،فیغتر بنفسھ.وكذلك لن 
تنصحینھ،ولكن طریقة تفاعل یعقوب مع الحدث فیھا 

 التوازن.
یضع العیب فیھم،وإنما  وكذلك ھو لم یلم إخوتھ،أو-١٠

 بین لھ أن المحرك لما سیفعلھ بھ إخوتھ،ھو الشیطان.
وھذا كي ال یبث الكراھیة فیھ إلخوتھ،وھذا ما حصل 
 نفیوسف لم یكره إخوتھ،وقال كذلك في نھایة القصة (

وكذلك ).١٠٠( بَعِد أَن نََزَغ الشَّیطاُن بَیني َوبَیَن إِخَوتي
لذاتھم،نحذرھم منھم،إذا مع أبنائنا ال نكرھھم بأشخاص 

	 كان سیأتي منھم الشر.
  

١٠/٧/٢٠١٧ 
َوَكذِلَك یَجتَبیَك َربَُّك َویُعَِلُّمَك ِمن 	ونكمل تدبر اآلیة (

تَأویِل األَحادیِث َویُتِمُّ نِعَمتَھُ َعلَیَك َوَعلى آِل یَعقوَب َكما 
ھا َعلى أَبََویَك ِمن قَبُل إِبراھیَم َوإِسحاَق إِنَّ رَ  بََّك أَتَمَّ

 :﴾٦﴿	َعلیٌم َحكیمٌ 
وھنا یبین یعقوب لیوسف علیھما السالم منة هللا  -١

علیھ،لماذا؟ لیشكره.ألن االنسان متى ما اعتاد على 
وضع معین سیغفل عن الشكر،مثال نحن والحمدv نعیش 



في بالد مسلمة،المساجد منتشرة فیھا،ونسمع األذان، 
ألن الشكر  وھذا جعلنا نعتاد النعمة،فنحتاج للتذكرة،

ینسى،ویحتاج لعون.لذلك في الدعاء (اللھم أعني علي 
 ذكرك،وشكرك وحسن عبادتك).

تبین أن ھناك شيء قبل ،أي مثلما أعطاك  )َوَكذِلكَ 	(-٢
هللا ھذه الرؤیا،فھذا یعني أن هللا 

اصطفاك،واختارك،وأعطاك األوصاف الجلیلة،والمناقب 
ة والمستقبلی .وھنا ھو یذكره بنعم هللا الحاضرةالجمیلة
ونتعلم من ھذا أال نمدح الخصال الجمیلة عند علیھ.

األبناء كثیرا،مثال أنت ذكي،لكن أن نربطھم باv،وأن هللا 
ن وألاجتباھم وأعطاھم،كي ال نربي فیھم الغرور والكبر.

 من المھلكات اعجاب االنسان بنفسھ.
 ،وھذا دور المربيفیھ رفع لمعنویاتھ) یَجتَبیَك َربُّكَ (-٣

أن یرفع من معنویات االبن،ال أن یقول لھ مثال لما 
 تحصل لھ مشكلة،ھذا ما یناسبك،وتستاھل ما أنت فیھ.

 أو أنت ذكي وشاطر،إنما یعلمھ أفعال هللا.
الذي ) أي یَجتَبیَك َربُّكَ وذكر لھ اسم الرب (-٤

عامة الطعام  -١رباك،وتربیة هللا تكون : 
 والشراب،الشمس القمر.

خاصة وتختص بالدین واإلیمان،والعمل  -
ربیھ في كل مرحلة من الصالح،واألخالق الحسنة.فاv ی

مراحل حیاتھ ،من خالل االبتالءات التي یمر 
وألن االختبارات ھي ما ترفع بھا،واالختبارات.



ان كي یمكن ال بد أن یبتلى،ویوسف مكن درجتھ،واالنس
ھ سیمكن على خزائن األرض.فھنا كأن األب یبشره بأن

 ولكن بعد أن یمر باختبارات.
ونتعلم من ھذا أن أبناءنا لما یمرون بمشاكل في 

المدرسة،أو عندما ال یعجبھم المدرس ،نفھمھم أن ھذا 
المدرس أو الصف الذي ھم بھ ھو اختبار لھم،لیؤھلھم 

لشيء أكبر،وأقوى ،وأال یكونوا ضعاف في مواجھة 
اذا یكون رد المواقف.ولكننا لألسف ال نفعل ھذا،وم

 فعلنا؟
إما نشتكي على المدرس،أو نغیر لھم الفصل،أو 

!!!! وطبعا لما نغیر التغییر ال یكون لألحسن،بل المدرسة
على عدم مواجھة لألسوأ أحیانا،وكذلك نحن ھنا نربیھم 

ال یعجبھم یغیرونھ سواء المواقف،وأن شيء 
 وظیفة،زوج....

ا ربطھ بأسماء هللا وھن ﴾٦﴿	إِنَّ َربََّك َعلیٌم َحكیمٌ  (-٥
،وھذا یجعلھ في أي موقف یكون فیھ ،مثال العلیم الحكیم

في البئر،ومع امرأة العزیز،وفي السجن ال یركز على 
ما فعلوه بھ،وإنما تطمئن نفسھ أن كل ھذا بفعل الحكیم 
العلیم سبحانھ.لذلك نراه في القصة لم یتكلم إال بكلمات 

سھ أمام امرأة قلیلة.مثل معاذ هللا،لما دافع عن نف
وفي السجن كان یدعو من معھ v.وھذا التوازن العزیز،

 في تصرفاتھ ورد فعلھ كان لنھایة القصة.



وما نتعلمھ من ھذا أن نربط أبناءنا بأسماء هللا،وتربیتنا 
وكذلك أي اختبار نمر بھ،أو أبناءنا بھم تكون بأسماء هللا.

اختبارك أن یمرون بھ فھو األنسب لنا،ولھم.مثال أنت 
تكونین أم ألبنائك،وما دام هللا اختارك،فأنت  األنسب 
واألصلح لھم،ألن ربنا علیم حكیم،ولما نؤمن بأن ما 
قضى هللا بھ لنا ھو األنسب ألن ربنا حكیم علیم،فھذا 

سیجعلنا نحسن الظن باv،ونثق بوعد هللا ،وتكون لدینا 
 ما نربطالطمأنینة والسكینة،واألمل.وكذلك مع أبناءنا ل

تربیتنا لھم بأسماء هللا،ھذا سیولد لدیھم نفسیات متوازنة 
 عند المشاكل واالبتالءات.

 علیم حكیم سألھ أن وألن یوسف مؤمن بأن هللا-٦
قاَل َرِبّ الِسّجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِمّما یصرف عنھ كید النسوة (

ِھنَّ یَدعونَني إِلَیِھ َوإِّال تَصِرف َعنّي َكیدَھُنَّ أَصُب إِلَی
 یقول أنھ عند حسن ظن وهللا ﴾٣٣﴿	َوأَكُن ِمَن الجاِھلینَ 

عبده بھ،لذلك استجاب لھ وصرف عنھ كیدھن 
فَاستَجاَب لَھُ َربُّھُ فََصَرَف َعنھُ َكیدَھُنَّ إِنَّھُ ھَُو السَّمیُع 	(

وعاملھ هللا باسمع السمیع العلیم. وكما  ﴾٣٤﴿	العَلیمُ 
وھو أن نربطھم بأسماء ذكرنا ھذا ما نفعلھ مع أبنائنا،

هللا،في أي مشكلة تواجھھم،وال أحل لھم المشكلة،فأعلقھم 
.vبي أو بوالده،أو الناس.إنما نعلقھم فقط با 

 )َوَكذِلَك یَجتَبیَك َربَُّك َویُعَِلُّمَك ِمن تَأویِل األَحادیِث 	(-٧
فبین ،وھنا كذلك فیھا رفع لمعنویاتھ،بأن سیكون لھ شأن

 ف یفسر الرؤي،أو الكتب السماویة.لھ أنھ سیعلم كی



ل لھ أنا أعلمك،وإنما هللا یعلمك،وھذا ما یجب لم یق -٨
وكذلك ال نتعلق بأحد لیعلمھم،مثال أقول أن نبینھ لألبناء.

وضعتھم بأحسن مدرسة لیتعلموا،أو أن اعتمد أن 
المدرس ھو من سیعلم أبنائي.وإذا الحظنا أن یوسف ھو 

واخوانھ أكبر عمرا منھ،ومروا من عائلة كلھا أنبیاء،
 و أین تعلم؟بتجارب،ولكنھم لم یعلموه،وإنما كادوا لھ،
َوَكذِلَك َمكَّنّا في بیت العزیز،والعزیز غیر مسلم،ألن (

	 ِلیوسَُف فِي األَرِض َوِلنُعَِلَّمھُ ِمن تَأویِل األَحادیثِ 
ھُ غاِلٌب َعلى أَمِرِه َولـِكنَّ أَكثََر النّاِس ال   َواللـَّ

أي أن هللا سیعلمھ،حتى وإن تربى ببیت  ﴾٢١﴿	یَعلَمونَ 
غیر مسلم.كذلك موسى تربى في بیت فرعون،وهللا 

علمھ.لذلك یجب أن نؤمن ونعلم أبناءنا أن المعلم ھو 
َ ۖ َویُعَِلُّمكُُم في سورة البقرة( هللا،وهللا یقول َواتَّقُوا ا�َّ

ۗ ُ  ).٢٨٢(ا�َّ
وھنا بین أن ھناك ) األَحادیِث  َویُعَِلُّمَك ِمن تَأویلِ  (-٩

لیس ) وِمن تَأویِل األَحادیثِ حدود لعلمھ فقال لھ (
كلھا،وھذا یغرس فیھ التواضع.وعدم المبالغة في 

التربیة،بأن أقول لھ شيء مستحیل مثال ال یوجد أفضل 
 منك،أو أذكى منك. 

نعترض على اختیار  أن هللا ھو الذي یختار،فالوكذلك 
هللا في أي أمر من األمور،ألنھ فعل هللا.مثال لماذا اختار 

(س) ولم یختارني؟؟ أولماذا (ص) حصلت على ھذا 
 المنصب؟؟؟ 



الحظنا أن الكفار كان  وهللا یعلم حیث یجعل رسالتھ،وإذا
اعراضھم على اختیار الرسول،فھم ال یركزون على  

الرسالھ،وإنما على الرسول،وكیف  اختار هللا ھذا 
 الرسول؟

ونحن نعلم أن هللا یعطي الدنیا لمن یحب،ومن ال 
یحب،ولكن ال یعطي الدین إال لمن یحب.وأنت لما 

	ذلك.ك تصلین فألن هللا اختارك لھذا،ولما تقرئین القرآن
 لم یعلمھ فقط،وإنما أي أن هللا  )َویُتِمُّ نِعَمتَھُ َعلَیكَ  (-١٠
فمكن من .نعمتھ علي یوسف في الدنیا واآلخرةأتم 

خزائن األرض في نھایة قصتھ.ولیس أنھ ندم آخر 
عكس مثال المشاھیر من غیر المسلمین الذي حیاتھ.

ى علماتوا  یصابون باالكتئاب آخر حیاتھم،أو حتى إن 
 صیت عال فإن في اآلخرة ھم في النار.

لذلك نسأل هللا أن یجتبینا بالدین،ویعلمنا،ویتم نعمتھ 
ات نسألھ الثبعلینا.وعلینا أن نقید نعمة هللا بالشكر،و

َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر ،وكما جاء في سورة التحریم(
ة  أن تتمھ أي ما أعطیتنا من القرآن العلم والھدای )٨(لَنَا ۖ

علینا.و(ربنا آتنا في الدنیا حسنة،وفي اآلخرة حسنة،وقنا 
 عذاب النار).

ھا  (-١١ َویُتِمُّ نِعَمتَھُ َعلَیَك َوَعلى آِل یَعقوَب َكما أَتَمَّ
وھذه اآلیة تبین  )َعلى أَبََویَك ِمن قَبُل إِبراھیَم َوإِسحاقَ 

ن أننا یجب أن ننشيء أبناءنا أن أن إساءة واحد منھم،ل
 تضره ھو فقط،وإنما ستتعداه لكل أھلھ،وإحسانھ كذلك.



وھذا یجعلھم یتحملون المسئولیة،ویتحملون 
	أخطاءھم.وال یرمونھا على غیرھم.

ھا  (- -١٢ َویُتِمُّ نِعَمتَھُ َعلَیَك َوَعلى آِل یَعقوَب َكما أَتَمَّ
وھنا ربطھ ) َعلى أَبََویَك ِمن قَبُل إِبراھیَم َوإِسحاقَ 

اده،لذلك نربط أبناءنا بأجدادھم،ونغرس فیھم یعقوب بأجد
َرِبّ في سورة األحقاف(الشكر،والدعاء لھم.كما جاء 

أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَٰى َواِلدَيَّ 
.وكذلك نعلمھم احترام ) ١٥( َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ 

 الكبیر.
أحیانا لما تزید محبتنا البن دون اآلخر ألنھ  -١٣

بارمثال،ال یغضب حلیم،یجب علینا أال نركز على 
شخصھ ألن ھذا سیزید الحسد والغیرة بین األبناء،إنما 
نركز على صفاتھ،وھذا یجعل األبناء یتنافسون لیحققوا 

والعكس كذلك ال أذم شخصھ،وإنما فعلھ نفس صفاتھ.
 أنت وال مرة تفعل شیئا وصفتھ.أو أقول لھ مثال

ویحضرنا شيء حسن،وھنا أبالغ أنا في ذمي لشخصھ.
ھنا عن من یبالغ في وصف حرارة الجو،ویرسل 

الصور،والفیدیوھات.یجب أن نحمد هللا،ونشكره،ألننا 
لدینا التكییف في كل مكان بالسیارة بالمنزل،في مراكز 

 التسوق.وال نشتكي.
لحب البن دون یجب مراعاة عدم إظھار مشاعر ا-١٤

اآلخر،حتى ولو كان بالعین،أو باللمس،ألن األطفال 
نعطیھم الحنان،ونحضنھم یالحظون كل ذلك،وكذلك 



ونقبلھم سواء كانوا كبارا،أو صغارا،ألننا إن لم نعطھا 
	لھم سیتجھون لغیرنا،إلشباع عواطفھم.

وكذلك یجب أن یكون لدینا توازن بین العقل 
قالني وبدون عواطف،أو والعاطفة،ألننا نجد من ھو ع

 فنجد منالعكس عاطفة شدیدة،وال یوجد تحكیم للعقل.
یقول ال أستطیع أن أحضن أبنائي،أو أقبلھم نقول لھ 

جاھد نفسك على ذلك.وھناك من لدیھ العاطفة الشدیدة 
ألبنائھ،والحب بحیث أنھ ال یحكم العقل في تلبیة 
ى ومطالبھم.والشرع یعلمنا التوازن ،الذي یكون بالتق

وإذا رأینا في القصة توازن المشاعر الذي عند والصبر.
 یعقوب علیھ السالم،لما أخذ األخوة یوسف،ماذا قال لھم؟

ھُ ( لَت لَكُم أَنفُسُكُم أَمًرا فََصبٌر َجمیٌل َواللـَّ قاَل بَل َسوَّ
فلم یمیل لھم  ﴾١٨﴿	الُمستَعاُن َعلى ما تَِصفونَ 

ل،وهللا االتھامات،ویستمر فیھا،إنما فصبر جمی
المستعان،وھنا التوازن.فلن یطغى جانب المشاعر 

 عنده،أو جانب العقل.
 وننتقل لقصة یوسف مع إخوتھ:

 	﴾٧﴿	لَقَد كاَن في یوسَُف َوإِخَوتِِھ آیاٌت ِللّسائِلینَ 	(
یوسف بحد ذاتھ آیة،وكل أخ آیة،وكلھم مع بعض أي 

 آیات.
لنا هللا تعالى أن من سینتفع باآلیات والعبر وھنا یبین 

ما أقول لماذا التي بالقصة ھم السائلون عنھا،مثال ل
و..و..و...،أما المعرضین عن أخذوه لغیابة الجب؟؟



السؤال،أو من یقرأ فقط وال یسأل فلن ینتفع.لذلك نستفید 
من ھذه اآلیة أننا لما نقرأ القصة یجب أن نسأل،أما في 

فال نسأل،مثال لماذا خمس صلوات في أمور العقیدة 
 الیوم؟؟؟

ِذِه إِیَمانًا ۚیماننا (واآلیة مفروض أن تزید إ  )أَیُّكُْم َزادَتْھُ َھٰ
ا الَِّذیَن آَمنُوا فََزادَتُْھْم إِیَمانًا َوھُْم لذلك ( أَمَّ

 التوبة . )١٢٤( یَْستَْبِشُرونَ 
فاآلیات تزید إیمان المؤمن،ولما یزید إیمانھ 

ٌق لَِّسانًا َعَربِی�ا لِّیُنِذَر ( .وكذلكیستبشر َصدِّ ذَا ِكتَاٌب مُّ َوَھٰ
 األحقاف.) ١٢الَِّذیَن َظلَُموا َوبُْشَرٰى ِلْلُمْحِسنِیَن (

ھي بشرى للمحسنین،فتعطیھم البشارات بقرب 
 الفرج.أما للكفار ھي نذارة.

ذ قالوا لَیوسُُف َوأَخوهُ أََحبُّ إِلى أَبینا ِمنّا َونَحُن إ(
	﴾٨﴿	عُصبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفي َضالٍل ُمبینٍ 

ذ قالوا (إ ،عن إخوة یوسفأي اذكر یا محمد  )ذإ(
وھنا ھم ركزوا على شخص یوسف ) لَیوسُُف َوأَخوهُ 

،وألن یوسف وأخاه لیسوا من نفس األم،وھذا یبین وأخیھ
أن لدیھم عقدة نفسیة،وهللا یضعنا بالمواقف لیخرج ما 

لإلخوة ،فبالنسبة لھم یوسف بقلوبنا.وھذا ما حصل 
فغیرتھم وحسدھم منھ،وأخیھ أنھ ) أََحبُّ إِلى أَبیناوأخیھ (

أحب لألب،أو ھذا ما یعتقدونھ.وأحب على وزن أفعل 
التفضیل.ومن ھنا نتعلم أن مشاعرنا لكل أبناءنا یجب أن 

تكون سواء،فال نقول ألنھم كبار ال یحتاجون 



ثال نرى أن للمحبة،والمحبة ھي المحرك لكل شيء،م
أركان العبادة ورأسھا المحبة،وھي المحرك للعمل 

الصالح،فالصالة لما أصلیھا ال أصلیھا فقط ألنھا صالة 
.v وإنما أنني أحب أن أصلیھا طاعة، 

ونعود ألخوة یوسف،ونرى أن من أسباب كیدھم 
لیوسف،ھو أنھم وضعوا المقارنات بینھم وبینھ،فبالنسبة 

كثر عددا،فھم عشرة،والعصبة أي األ )صبَةٌ علھم ھم (
م ،فكأنھا یَشُدُّ المفاِصَل ویربُطُ بعَضھا ببعضَ مكذلك 

،وھم األكبر سنا،واألب یعتمد ھم األساسیقولون أنھم 
علیھم ألن یوسف وأخیھ صغار،فكیف یحبھم أكثر 

 منا؟؟؟
 وبدایة الشر كما ذكرنا بدأت بالمقارنة وكانت خاطرة،ثم

 زین لھم الشیطان،وصارت عزیمة،ثم تحولت لفعل.
لذلك عندما یقال لي مثال أن (س) أفضل مني،ال أھتم 

سي نفوأقارن نفسي بھا،أو حتى إذا لم یقال لي،ال أقارن 
،ویجب أن بأحد،ألنني لن أجني شيء من وراء مقارنتي

 أفكر ھل مقارنتي ھذه ستأخذني للجنة؟
قي وأتلشیطان،والنفس.طبعا ال،إذا ال أستسلم لوساوس ا

 وأصبر.
تبین كذلك حساسیة األخوة لمشاعر  )أََحبُّ إِلى أَبینا(

،وھذا یبین أن األبناء یكونون الحب من ناحیة األب
حساسین لعطاء الوالدین،سواء كان العطاء مشاعر،أو 

	.أي شيء آخر



وألنھم استسلموا لخواطر النفس،فتمادت بھم إلي أن 
 ﴾٨﴿	أَبانا لَفي َضالٍل ُمبینٍ  إِنَّ یتھموا والدھم بأنھ (

والالم للتوكید،وفي تبین انغماسھ في ) لَفيو(
الضالل،وھذا یبین تمادیھم في الحكم على أبیھم،لطغیان 
مشاعرھم،على عقولھم.واستسالمھم للھوى.فھم عصبة 
في الشر،وحكمھم على والدھم فقط لخاطرة في أنفسھم 

یحب یوسف ھم ،وھي  أن أبیطلقوا لھا العنان،ھم أ
وأخیھ أكثر.وھم بدل أن یستسلموا لوساوس 

بھم أن یذھبوا ألبیھم  النفس،والشیطان كان األحرى
ما في أنفسھم،كما فعل یوسف حین أخبره عن ویخبروه ب

	حلمھ.
 والحمدv رب العالمین.

١٢/٧/٢٠١٧ 
 ﴾٨﴿	إِنَّ أَبانا لَفي َضالٍل ُمبینٍ ونكمل تدبر اآلیة (

،والغیرة من ض الحسدكما ذكرنا ھو لدیھم مر
ى قوتأخیھم،وأمراض القلوب إذا اإلنسان ال توجد لدیھ ال
فإنھ سیطغى.كما فعل األخوة حین بالغوا باتھامھم 

لوالدھم.وھذه مشكلة لدى الكثیر من الناس،فالمرض 
فیھم،ویتھمون الغیر،مثل من یرى أن الناس ال 

 تحترمھ،ویتھمھم،ولماذا یفعلون بي ھكذا؟؟ 
 الحل؟وما ھو 

أي شيء أراه من تصرفات الناس اتجاھي،وال یعجبني 
الحدیث ،كما جاء في أرجع لنفسي



كذل غیرَ  وجد ومن ؛ هللاَ  فلیحمدِ  خیًرا وجد فمنالقدسي(
 )١() نفَسھ إال یلومُ  فال 

ستغفر،ولن أخسر شیئا حتى وإن لم أفعل شیئا،أ
؟ اباالستغفار،في أي موقف یحصل لي فال أقول لماذ

وكیف؟ أو حسد ،ألنني بقولي ھذا أنا أرحل 
المشاكل،ولن أرتقي.واالستغفار یخرجني من 

لوات ربي وسالمھ علیھ صالضیق،ویرتقي بي.والنبي 
مع أنھ غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر،ولكنھ كان 

.في مرة ١٠٠إلي  ٧٠یستغفر في المجلس الواحد من 
 أبنائيأي موقف یحصل لي وال أستطیع تفسیره،أو 

وزوجي أرى تعاملھم مختلف،أو یتصرفون بطریقة ال 
ن قبل .واالستغفار یكولي ولھم  أستطیع تفسیرھا،أستغفر

 أي عمل،وخاللھ،وخاتمتھ.
كذلك أخوة یوسف لما أحسوا بأن حبھ أبیھم لیوسف أكثر 
كان علیھم أن یستغفروا.لذلك كما ذكرنا أي موقف نمر 

یك نزل،أو التلیفون علبھ،حتى لو المكیف ال یعمل في الم
باالستغفار ألنھ سیفتح لك أبوابا،ویوضح لك 

أْتُوا اْلبُیُوَت ِمْن (أمورا،ویزیدك ویرتقي بك.لذلك 
	ركزي على نفسك،وألن) ٢()١٨٩(أَْبَوابَِھا ۚ

َ  (إِنَّ   )٣()١١( بِأَنفُِسِھمْ  َما یَُغیُِّروا َحتَّىٰ  بِقَْومٍ  َما یَُغیِّرُ  َال  هللاَّ
كون ی  حولك،والتغییر تغیرت سیتغیر كل شيءومتى ما 

 بالتوبة واالستغفار،وسترین بعدھا الفتوحات.



ولكن إن استسلمت لوساوس نفسك،كما فعل إخوة یوسف 
،فستلعب بك وستطغین،ولن تتغیري،وترتقي.وكل 

الذنوب تبدأ بخاطرة،ولكن إن تشربتھا،فستكبر وتعیش 
 الالعب الذي یبحثوكما ذكرنا في الدنیا نلعب دور .فیك

عن  الھدف،ولیس دور الحكم في المباراة الذي یبحث 
عن األخطاء.ونحن بالدنیا لوقت قصیر،فیجب علینا أن 

 نستغل الفرص لنصل للفردوس األعلى.
اقتُلوا یوُسَف أَِو اطَرحوهُ أَرًضا ونعود ألخوة یوسف (

یَخُل لَُكم َوجھُ أَبیُكم َوتَكونوا ِمن بَعِدِه قَوًما 
  ﴾٩﴿ لِحینَ صا
أجمعوا بدایة ھم یبین شدة غیظھم،و )اقتُلوا یوُسفَ (-١

وكل ھذا بسبب مرض الحسد والغیرة الذي في على قتلھ،
قلوبھم.لذلك على األمھات أن یحذرن في تعاملھن مع 

اطَرحوهُ ِو أ( -٢اقترحوا اقتراحا آخر،وھوثم األبناء.
 یتمكنأي خبئوه في األرض بمكان بعید كي ال ) أَرًضا

األب من رؤیتھ.وقرارھم ھذا فیھ من اإلھانة واالحتقار 
والحسد بدایتھ االحتقار،فلما ترین نفسك تحتقرین لیوسف،

الذي أمامك ال قیمة لھ،ستفعلین لھ كل شيء ألنھ أن و
بنظرك ال قیمة لھ،والرسول صلى هللا علیھ وسلم نھانا 

 بِحْسبِ عن ھذا الخلق (
رِّ  من اْمِرئٍ   )٤() المسلِمَ  أخاهُ  یَحقِرَ  أنْ  الشَّ

أي ان فعلوا أحد الشیئین سیتفرغ  )یَخُل لَُكم َوجھُ أَبیُكم( 
لھم أبیھم،ویقبل علیھم بالمحبة والشفقة.وھنا نقطة نتعلمھا 



ك لم یعجبك جھ یظھر ما بالقلب،مثال أحد أبناءأن الو
أبناءك سلوكھ سیظھر على وجھك.لذلك لما تواجھین 

یجب أن تواجھینھم بكامل وجھك،ال أن تنشغلي بالموبایل 
ألنھ دلیل عدم المباالة.وأن تواجھینھم بكامل وجھك وھذا 

من حسن الخلق،وما كان یفعلھ النبي صلى هللا علیھ 
 كلم أحدا ویواجھھ بنصف وجھھ مثال.وسلم،فلم یكن لی

یكم اآلن أبوسابقا قالوا أبانا.أي  )أَبیُكموھنا باآلیة ذكروا (
سیتفرغ لكم،وسابقا ألن قلبھ كان مشتغال بیوسف فلم 

 یتفرغ لنا.
  ﴾٩﴿ َوتَكونوا ِمن بَعِدِه قَوًما صالِحینَ (

طیعوا یست وكأنھم یقولون أن یوسف عقبة في حیاتھم،فلم
التركیز علیھا،وبتخلصھم منھ سیركزون علیھا.وھم 

یعلمون أن قتلھ أو إیذائھ ذنب،لذلك قالوا أنھم سیكونون 
صالحین من بعد ذلك،وھذا باالستغفار،ولكن هللا لم 

یوفقھم للتوبة،تخیلي كبر ذنبھم ھذا الذي حجبھم عن 
االستغفار،لذلك سألوا األب في نھایة القصة أن یستغفر 

 م.لھ
وحتى نحن كما ذكرنا علینا باالستغفار دائما،ولمن معنا 

بالمنزل أبناءنا،وأزواجنا،ألن احتمال ھم ال یوفقون 
للتوبة،مثال أبناءك ال یصحون لصالة الفجر استغفري 

 وھذا من رحمة هللا أن توفقین للتوبة.وسترین التغییر.لھم.
 قلذلك علینا أن ننظر للمسيء بعین الرحمة ألنھ لم یوف

 .،وال یستطیع االستغفار



 سیكونون صالحین بعد قتل یوسف ھمواالخوة بقولھم أن
 فكأنھم یسھلون  وینشطون أنفسھم على ھذا المنكر.

ومثلھم من تقول مثال سأنمص حواجبي للحفلة،وبعدھا 
سأستغفر،ھذا بھ سوء ظن با�.بأن أنوي ارتكاب 

 اإلثم،وأقول سأتوب من بعده.
ونقطة ثانیة نتعلمھا من ھذه اآلیة أنني یجب أن أتأقلم مع 
كل الظروف في حیاتي،وال أضع األعذار،مثال من تقول 

أصلي الصلوات مرة واحدة ألن األبناء یشغلونني،وال 
أتفرغ سالصالح لیس أن حیاتي كاملة ثم أستطیع التركیز.

،في نحن دائما في انشغال،العبادةفي  سأحسن و
یع نستط،لذلك ال مینا منھا،الزواج،ثم األوالدالدراسة،انتھ

،بل أتأقلم مع كل ظرف في أن نوقف الصالح أو نؤجلھ
فََال (أقتحمھ ،،وأي شيء أحسھ عقبة في حیاتيحیاتي

وأتغلب علي نفسي األمارة  )٥( )١١اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ (
 ،وھذا ما یجعلني أتقدم وأرتقي في حیاتي.بالسوء

 بھذه العقبات؟نفعل ولكننا ماذا 
واحتمال ھذه ،بدل من أن نقتحمھا.نرحلھا،ونتخلص منھا

وتكون في شیاء ھي عدة أ،العقبة ال تكون شيء واحد
،لذلك یجب علي شخصي مثل مرض الحسد،والكبر

 وھذا یكون بالتقوي.مواجھتھا.
قاَل قائٌِل ِمنُھم ال تَقتُلوا یوُسَف ونعود ألخوة یوسف (

یّاَرِة إِن ُكنتُم َوأَلقوهُ في َغیابَِت  الُجبِّ یَلتَقِطھُ بَعُض السَّ
 ﴾١٠﴿ فاِعلینَ 



وھنا ھذا القائل الذي لم یعرف،أعطي ) قاَل قائٌِل ِمنُھم(
 احتمال ثالث،وبما أنھ أبھم فلیس مھما أن نعرف من ھو.

واقتراحھ كان بعدم قتل یوسف،وإنما إلقائھ في غیابة 
 )َوأَلقوهُ واللفظ (الجب.ھو شر كذلك ولكنھ أھون الشرین.

 وھنا یبین لناوكأن ال قیمة لھ.ولم یقل مثال ضعوه.،قاس
هللا واقعة تآمرھم على یوسف كما ذكر للرسول صلي هللا 

لَِك ِمْن أَنبَاِء اْلَغْیِب في أواخر السورة ( علیھ وسلم َذٰ
َوُھْم نُوِحیِھ إِلَْیَك ۖ َوَما ُكنَت لََدْیِھْم إِْذ أَْجَمُعوا أَْمَرُھْم 

ویجعلنا نعیش معھم ھذه  )١٠٢یَْمُكُروَن (
 المؤامرة،وكأننا نراھا،ویبین لنا 

أغوار نفوسھم،وكل ھذا فیھ تربیة لنا.وكذلك في تغییرھم 
لقرارھم من قتلھ لرمیھ في البئر،یبین لنا لطف هللا 
 بیوسف،وتدبیره لألمور ونحن ال نرى ھذا الشيء.

 وأن ھناك متنفس لكل شيء.
تبین )  أي في ظلمة البئر،ووهُ في َغیابَِت الُجبِّ َوأَلق(

رغبتھم الشدیدة في أن یغیب یوسف عن أبیھم،وكما 
ما فی صبح من الحسد الذي في قلوبھم،والذي أ ذكرنا ھذا

وھنا ھو أعطاھم خیارا آخر للتخلص من .حقدابعد 
أن ومما نتعلمھ من ھذه اآلیة أننا إذا أردنا أن یوسف.

مثال من الذھاب لمكان معین،ال أقول لھم فقط نع أبناءنا نم
 ال تذھبوا إلیھ،وإنما أعطیھم البدیل لھذا المكان.

ومع أنھم ألقوه في والجب ھو البئر الذي ال ماء فیھ،
ولكنھ خرج .مع أن احتمال خروجھ سالما ،غیابات الجب



جب  أي مصیبة أو في أن ضئیلة،ولكن لیبین لنا هللا منھ 
 في حیاتنا ال بد أن یكون لھ مخرج،والمخرج یكون 

َ َال یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِیَن ( إِنَّھُ َمن یَتَِّق َویَْصبِْر فَإِنَّ هللاَّ
بالنسبة لیوسف یبین لنا تدبیر هللا،وأن هللا  وكذلك).٩٠(

غالب علي أمره، وأن األمر لیس بصدفة،فبعد أن أجمعوا 
على قتلھ ،یأتي منھم من یقول ألقوه في غیابة الجب،كان 
من الممكن أن یقول ألقوه من البدایة،ولكن لیبن لنا هللا أن 

،وكیف أنھ یغیر اصبعي الرحمانقلوب العباد بین 
ما سئل الرجل كیف عرفت هللا؟ قال بنقض ،ولالنفوس

مع األخوة كیف أنھم عزموا على العزائم،كما حصل 
 قتلھ،ثم تغیر قرار القتل إلى إلقائھ في غیابات الجب.

وتحصل لنا كثیرا أننا نعزم على عمل شيء ،وال 
نعملھ،أو شيء ال تودین فعلھ،وفجأة ترین نفسك 

 تفعلینھ!!!
ن نخطط لعمل الخیر،مع أن ومن ھذه اآلیة كذلك نتعلم أ

ھنا تخطیطھم كان للشر،ولكن یعلمنا كیف نخطط لحیاتنا 
كذلك،إذا األشرار یخططون،لماذا أصحاب الحق ال 

 یخططون؟؟؟؟
وطبعا ھذا ال ینافي التوكل.فنخطط لحیاتنا،ونكون 

 منظمین فیھا،متى یكون مثال وقت نومنا،ومتى وقت 
 عملنا.

ة سنرى تحایلھم على أبیھم،ألخذ وفي اآلیات القادم
قالوا یا أَبانا ما لََك ال تَأَمنّا َعلى یوُسَف َوإِنّا لَھُ یوسف (



أَرِسلھُ َمَعنا َغًدا یَرتَع َویَلَعب َوإِنّا لَھُ  ﴾١١﴿ لَناِصحونَ 
 ﴾١٢﴿ لَحافِظونَ 

  لنانا كاأي یا أب) قالوا یا أَبانا ما لََك ال تَأَمنّا َعلى یوُسفَ (
جعلوه ولم یقولوا لھ مباشرة أنھم یریدون أخذه،وإنما 

 )ما لََك ال تَأَمنّا َعلى یوُسفَ یحس بالذنب أوال في قولھم (
أي أن العیب فیك ) ما لَكَ (أي ما لك  ال تثق بنا؟ و

وكذلك في  )١١﴿ َوإِنّا لَھُ لَناِصحونَ أنت،ولیس فینا.ثم (
ألن ( فیھا توكید  ﴾١٢﴿ َوإِنّا لَھُ لَحافِظونَ ) (١٢اآلیة (

 بالتوكید ستزید ثقة األب بھم.
وأنھم یبینون لھ مدى رعایتھم واھتمامھم بھ،أي 

سیكونون مشفقون علیھ،ویودون لھ ما یودون 
ونصح أي خلص وألن األب یحب النصیحة، ألنفسھم.

من الشوائب ،مثل لما نقول نصح العسل.وكأنھم ھنا 
م لن یكونوا ینفون التھمة المانعة إلرسالھ معھم،بأنھ

ناصحین أو حافظین لھ.وكل ھذا یبین تحایلھم على 
أبیھم.فھم كأنھم یمھدون ألنفسھم كي یوافق األب  علي 

 )ما لََك ال تَأَمنّا( -١إرسالھ بقولھم :
أَرِسلھُ َمَعنا  ثم قالوا لألب ( )  َوإِنّا لَھُ لَناِصحونَ ((-٢

أي أرسلھ معنا  ﴾١٢﴿ َغًدا یَرتَع َویَلَعب َوإِنّا لَھُ لَحافِظونَ 
 وكلھالیرتع ،أي بتنزه بالبریة ویستأنس،ویلعب،

مبررات،وإلشعار األب بالذنب.وحددوا الوقت وھو 
،وھذا ما یفعلھ لیفكر فرصة طویلةكي ال یعطوه  )ًداغ(

أبناءنا معنا أحیانا عندما یریدون الخروج یخبروننا بنفس 



الوقت،كي ال تكون لدینا الفرصة لنفكر.ونتعلم من ھذا 
نا إذا أردنا لھم أن یحضروا درسا مثال ال أنھ مع أبنائ

نعطیھم فرصة قبلھا بأسبوع،إنما نخبرھم قبلھا بساعة 
 مثال.،كي ال یرفضون حضوره.

ھم تحایلوا على األب لعلمھم أنھ یتین نرى كیف من اآلو
مع شدة حرص األب ،وما كان لیجعلھم یأخذوا یوسف

علیھ،ولكنھم استطاعوا أخذه،وھذا كذلك لیبین لنا كیف أن 
 هللا غالب على أمره.
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١٧/٧/٢٠١٧ 

ھا ،وكما ذكرنا أن محورونكمل تدبر سورة یوسف 
وھي جاءت بعد سورة األساسي ھو الثقة بتدبیر هللا،

للنفس  اإلصالحھود،والتي محورھا االستمرار في 
 .ونحنوالتدبیر ھو من دبر الشيء،أي نھایتھوالمجتمع.

ندبرھا ل والحمد� أننا لم نوكل ألنفسنا،نعیش بتدبیر هللا
ھو وفق علمھ ألن ال علم لنا،ولكن تدبیر هللا 

 وباعتقاديتسنح لي فرصة عمل شيء،أنا وحكمتھ،مثال 
ني ،ولكن،ولكن دبرھا احتمال ال یكون كذلكتناسبني أنھا 

َعَسٰى أَن في سورة البقرة (،وهللا یقول ال أعلم ذلك 



تَْكَرُھوا َشْیئًا َوُھَو َخْیٌر لَُّكْم ۖ َوَعَسٰى أَن تُِحبُّوا َشْیئًا َوُھَو 
ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم َال تَْعلَُموَن (   )٢١٦َشرٌّ لَُّكْم ۗ َوهللاَّ

وذكرنا أننا نتعلم من األخوة أن نخطط للخیر في كل 
شيء.مثال اآلن في العطلة الصیفیة أخطط كیف أجعل 

األطفال یحبون هللا،أو یحبون الصالة،وفقط تفكیري ھذا 
أنا أؤجر علیھ ألنھ لوجھ هللا.أو مع زوجي أفكر ماذا 
یرضیھ،لیرضي هللا عني،فتفكیري ھذا كذلك أؤجر 

 علیھ،حتى وإن لم یتحقق.
ف عن المؤامرة التي خططھا األخوة إلبعاد یوسونكمل 

) كیف تلطفوا معھ ١١وذكرنا سابقا في اآلیة (أبیھم.
 نّاَوإِ بالكالم،لیشعروه بالذنب،ثم أعطوه المواثیق وھي (

واآلیات ،﴾١٢﴿ َوإِنّا لَھُ لَحافِظونَ ) (١١﴿ لَھُ لَناِصحونَ  
ستظھر لنا كیف أن األب مقدم على تجربة القادمة 
،فھو ما كان لیسمح لھم أن یأخذوا یوسف جدیدة

معھم،ولكن لیبین لنا كیف أن هللا غالب على أمره،وأنھ 
 ئا یسر لھ األسباب،وغیر النفسیات.إذا أراد شی

ئُب  ( قاَل إِنّي لَیَحُزنُني أَن تَذَھبوا بِِھ َوأَخاُف أَن یَأُكلَھُ الذِّ
 ﴾١٣﴿ َوأَنتُم َعنھُ غافِلونَ 

وھنا ھو یفصح عن مشاعره من  )قاَل إِنّي لَیَحُزنُني (
،وسؤال نسألھ وھو لماذا أعطانا هللا  لنا ثم الخوف الحزن

-٣الخوف  -٢الحزن  --١ھذه المشاعر األساسیة من:
 الحب ؟ -٥الغضب  -٤الفرح  



لنتعلق بھ،فشعور الحزن مثال یكون على فوات 
الفرص،ووالذنوب.والخوف من المستقبل،ویوم 

القیامة،والفرح بفضل هللا،والغضب � إذا انتھكت 
التوازن في المشاعر یكون لما نتعلق با� ومحارمھ .

محبة وتعظیما.أما نعلقنا بالناس فھذا یؤدي لعدم التوازن 
في المشاعر.ووھذا ال یمنع الخوف من األشیاء العادیة 
مثل تجربة جدیدة،أو الغضب،وإنما التعلق ال یكون إال 

 با�.
 ) :قاَل إِنّي لَیَحُزنُني (لتدبر اآلیة ونعود 
وبالنسبة لیعقوب ھي تجربة جدیدة لھ،وھذا ال یقدح -١

،أو رجولتھ إظھاره لمشاعر  بنبوة یعقوب
ا أن إظھارنا للمشاعر الحزن،والخوف.ولكن یبین لن

یكون بحدود،بمعنى عدم المبالغة فیھا.وكذلك أن ال 
أظھرھا أبدا،بمعنى الجمود في المشاعر. ألن المبالغة 

 التوازن. وعدم إظھار المشاعر ھذا من عدم
وكذلك من توازن شخصیتھ أنھ ما أجابھم ب ال ،ولو -٢

كنا مكانھ وتجربة جدیدة ونخاف منھا،كنا أجبنا مباشرة 
ب ال،والنبي صلوات ربي وسالمھ علیھ عندما جاءه 
الفتى یستأذنھ بالزنا،ما أجابھ على طول ب ال،وإنما 

،مع أنھ كان بمقدوره أن أترضاه ألمك،أترضاه ألختك
 ولكنھ بین لھ األسباب.ب ال من البدایة،یجیبھ 
ولم یقل ) قاَل إِنّي لَیَحُزنُني أَن تَذَھبوا بِھِ  وقال لھم(( -٣

أن تأخذوه،ألن تأخذوه وقعھا أقوى،فھو یبین لھم أن 



مجرد ذھابھم بھ سوف یحزنھ،ویشق علیھ،ألنھ ال یقدر 
ي وقتا یقضة قصیرة،فما بالكم لو ذھبتم بھ لعلي فراقھ لمد

في اللعب!!!! فبین مشاعر الحزن،وكذلك الخوف على 
 فراقھ،وكل ھذا فیھ إیجابیة.

وكذلك لما یبین لھم األب  حزنھ إذا ذھبوا بھ،كان  -٤
ویحضرنا األحرى بھم أال یذھبوا بھ احتراما لمشاعره.

حدیث للنبي صلى هللا علیھ 
ِ  رسولَ  یاوسلم( أبتغي  مَعكَ  أریُدالِجھادَ  جئتُ  إنِّي هللاَّ

ِ  وجھَ  اَر اآلخرةَ  هللاَّ ك والدیَّ  وإنَّ  أتیتُ  ولقد والدَّ
 )١()أبكیتَھما فأضِحكھماكما إلْیھما فارجع قالَ  بِكیانِ ی

ونتعلم من ھذا أن ما یحزن الوالدین یجب أن نبتعد 
 ما.،وھوكذلك من العقوق،فال نكون سببا في حزنھعنھ
وكما ذكرنا یعقوب انتقى الكلمات المناسبة،مراعاة  -٤

لمشاعر أبنائھ،فلم یبین لھم عدم ثقتھ بھم.مع أنھ خائف أن 
وكذلك یكیدوا لھ،ولكنھ بین لھم أن المشكلة فیھ ھو.

ئُب َوأَنتُم َعنھُ غافِلونَ (  ﴾١٣﴿ َوأَخاُف أَن یَأُكلَھُ الذِّ
طرف ثالث معروف  وإنماأي لستم أنتم من ستؤذونھ،

الذئب.وھذا ما یجب أن نفعلھ مع عنھ أنھ یأكل وھو 
أبنائنا أن ننتقي الكلمات في مخاطبتھم،وال نبین لھم عدم 

 ثقتنا بھم في أي أمر من األمور.وإنما أعظم الثقة بھم.
 وكذلك ھنا كأنھ أعطاھم المفتاح لما سیقولونھ الحقا،-٥

یقولھ الوالدین بأن الذئب أكل یوسف.وھذا یبین أن ما 
 وھم ھنا أخذوا ما یعجبھم.یأخذه األبناء.



وكذلك نستفید من ھذا أن ال نعطي لھم أو للبشر أفكار  -٦
ھم لیسوا بحاجة لھا،مثال أحاول تثقیفھم بموضوع ھو 

للكبار أو المتزوجین،وال یناسب عمرھم.أو حتى أخبرھم 
 .رما كنا نفعلھ سابقا،مثال كنا نلبس القصیر،وأریھم الصو

 كل ھذه أفكار سلبیة،یجب أال نضعھا بعقولھم.
 َوإِنّاوھنا عندما أخبروه أنھم لیوسف (( -٧
أخذ ) ١٢﴿ َوإِنّا لَھُ لَحافِظونَ ) (١١﴿ لَھُ لَناِصحونَ  

ویقول مثال أخاف أال تحافظون بكالمھم،ولم یتھمھم،
أال ندخل بنوایا  ھ. وھذا ما یجب علینا فعلھ،وھوعلی

الناس ألن بھ تعدي على هللا.فنعامل الناس على ما ظھر 
منھم.كما النبي صلى هللا علیھ وسلم كان یعلم من ھم 

هللا.إال طبعا إذا وجد المنافقین، ولكنھ وكل سرائرھم إلى 
 دلیل واضح ضدھم.

كذلك ھو یبعد  وھنا  ﴾١٣﴿ َوأَنتُم َعنھُ غافِلونَ  (-٨
الشبھة عنھم،وأنھم ال یقصدون إیذاءه،فأنا واثق 

 وھنا رده كذلك فیھ منبكم،ولكن احتمال تصیبكم الغفلة.
التوازن ،فأبعد شعور عدم الثقة بھم.وكذلك مع یوسف 

حین أخبره بعدم إخبار إخوتھ بالرؤیا،والم الشیطان في 
بین  القةذلك.ونتعلم منھ أننا أحیانا  بكالمنا قد نسيء الع

األخوة مثال أقول لواحد منھم احرص على ألعابك من 
 أخیك.



وإذا الحظنا أن األب لم یقاطع األخوة في  -٩
حدیثھم،وكذلك ھم لم یقاطعوه.وھذا ما یجب علینا فعلھ 

 مع أبنائنا،أال نقاطعھم لما یتحدثون.
 األخوة؟ وماذا كان رد

ئُب َونَحُن ُعصبَةٌ إِنّا إًِذا  قالوا ( لَئِن أََكلَھُ الذِّ
 ﴾١٤﴿ لَخاِسرونَ 

رقوا فیھا لمشاعر وردھم ھنا كان جماعیا.ولم یتط-١
،وكأنھم یقولون لھ إن حزنك ال الحزن التي عند األب

 یھمنا.
 حترموا  شعوركذلك كما ذكرنا األبناء یجب أن ی-٢

الوالدین من الخوف علیھم،مع أن األبناء یعتقدون أن 
الوالدین یبالغون في شعورھم ھذا.ھو شعور األبناء ال 

یحسون بھ،لذلك علیھم أن یحترموا مشاعرھم ھذه،وعدم 
 تجاھلھا.

كذلك احترام مشاعر اآلخرین،وعدم تجاھلھا،مثال  ال  -٣
 نعمل ما یزعجھم.

و نقطة الخوف التي وما ركز علیھ األبناء في ردھم ھ-٤
إن حدث لدى األب،ولم یقولوا لھ لئن لم تخف،وإنما 

وأكلھ الذئب،ونحن عصبة،وھنا یبینون شدة ثقتھم 
بأنفسھم. فنحن جماعة وحریصون على أخینا.فكیف یأكلھ 

الذئب؟ وإن أكلھ فنحن خاسرون.فاتھموا أنفسھم 
بالخسران،وأن ال خیر فیھم وال نفع یرجى منھم إن أكلھ 



وأسلوبھم ھذا كلھ فیھ تمھید لھم لیوافق یعقوب ب.الذئ
 على أن یذھبوا بیوسف.

فَلَّما َذَھبوا بِِھ َوأَجَمعوا أَن یَجَعلوهُ في َغیابَِت الُجبِّ (
َوأَوَحینا إِلَیِھ لَتُنَبِّئَنَُّھم بِأَمِرِھم ھـذا َوُھم ال 

 )١٥﴿ یَشُعرونَ 
 ) َغیابَِت الُجبِّ َوأَجَمعوا أَن یَجَعلوهُ في لما أخذوه،و(-١

 تبین أن قرار جعلھ بالبئر جاء باإلجماع.
ووقت تنفیذ خطتھم لم یقل یلقوه .كما قال أحدھم  -٢

 سابقا،وھذا یبین أن وقت التفیذ رق قلبھم قلیال لیوسف.
وھذا یبین أن وقت اتخاذ القرار،ولما یكون ھناك غضب 
 وحسد فإن المشاعر تكون عدائیة أكثر.ومع الوقت تلین.

ویوسف طفل صغیر،ولم یذكر أنھ قاومھم،أو قال  -٣
لنا لطف هللا  شیئا.وھي لحظة حرجة جدا،ولكن تبین

إِنَّ َمَع اْلُعْسِر  ﴾٥﴿ فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا بعباده،وأن (
والوحي ھو إلھام من .)َوأَوَحینا إِلَیھِ لذلك () ٢( ﴾٦﴿ یُْسًرا

  هللا ،بماذا؟
  ) لَتُنَبِّئَنَُّھم بِأَمِرِھم ھـذا َوُھم ال یَشُعرونَ (
المساعدة ،أو یصرخ وھذا الوحي جعلھ ال یطلب   -٤

إلقائھ في البئر، ،فلم یذكر لھ ستعاقبھم،أو تعاتبھم.  وقت 
إنما ستخبرھم بوقت ما بفعلھم ھذا.ولكنھم لن 

  ب.قریوأنھ ،توكید ومن المسلمات) لَتُنَبِّئَنَُّھمو(یشعرون.
قاَل َھل َعلِمتُم ما ( وھذا ما سیحصل الحقا في اآلیات

قالوا أَإِنََّك  ﴾٨٩﴿ فََعلتُم بِیوُسَف َوأَخیِھ إِذ أَنتُم جاِھلونَ 



ھُ َعلَینا  َألَنَت یوُسُف قاَل أَنا یوُسُف َوھـذا أَخي قَد َمنَّ اللـَّ
ھَ ال یُضیُع  أَجَر إِنَّھُ َمن یَتَِّق َویَصبِر فَإِنَّ اللـَّ

 ﴾٩٠﴿ الُمحِسنینَ 
 ولم یقل أنا صبرت واتقیت.

وھنا نرى كذلك إیجابیة یوسف فلم یقلب المواجع  -٤ 
ویقول لھم فعلتم بي كذا وكذا،أو ذكر الصعوبات التي مر 

ولم یقل علي.ونتعلم منھ ) َعلَینابھا،وإنما ذكر منة هللا (
أال أنبش في الماضي ألني لن أستفید،وإن أردت أن أنظر  

 للماضي،فأنظر لھ لالعتبار،واالستغفار على ما أخطأت.
وأحیانا نرى في  الحیاة،من یحصل لھم قدر -٥

 معین،ونتساءل كیف سیتحمل؟
 یجب أن نثق ونوقن بلطف هللا الذي یكون مع المصیبة،

 نحن ال نحس بھ،ولكن صاحب المصیبة یحس بھا.
في االبتالءات والمصائب،األفضل ،بل الواجب أال  -٦
كلم ونشكو للناس،ألنھم سیزیدون ما فینا،ألنھم ال نت

یعیشون المصیبة،فال یوجد لدیھم التوازن كذلك.إنما كما 
ھِ  ( قال یعقوب  )٨٦( قاَل إِنَّما أَشكو بَثّي َوُحزني إِلَى اللـَّ

وألن الناس نوعین إما بھم برود كالثلج فال یتفاعلون 
 معك،أو سیزیدون ما فیك.

ووحي هللا جعلھ ال یطلب المساعدة،أو یصرخ  -٧
 ھمثال،وفیھ البشارة بأنھ سینجو مما وقع فیھ،وهللا سیجمع

وجھ التمكین والعز.وھذا الوحي أعطاه الثبات ى بھم عل
 الصبر.ووالسكینة 



 ثم ننتقل لمشھد آخر،وھو مشھد تبریرھم لفعلھم.
		﴾١٦﴿	َوجاءوا أَباھُم ِعشاًء یَبكونَ 	(
 تبین اإلتیان بصعوبة،عكس أتى.) َوجاءوا	(-١
) أفعال َوأَجَمعوا( )َذَھبوا بِھِ  () ،وسابقا َوجاءوا	(- -٢

 تعاونھم علي الشر.تبین 
ووقت متأخر عن عادتھم،وألن ظرف زمان،) شاءً ع(-٣

بھذا الوقت سھل علیھم أن یخفوا تعابیر وجوھھم،ألنھ 
 َوإِنّا( وھي( ألنھم نقضوا كل المواثیق السابقة (ظالم.

 ) ١٢﴿ َوإِنّا لَھُ لَحافِظونَ ) (١١﴿ لَھُ لَناِصحونَ  
والنبي صلوات ربي وسالمھ علیھ،كان یبین كراھیة  -٥

إال إذا كان مع الزوج واألبناء،فإنھ ال الكالم بعد العشاء،
بدأ یومھ كان ییعتبر لغوا.والنبي صلى هللا علیھ وسلم 

ِتي بُوِركَ ( من الفجر  ).بُكوِرھا في ألُمَّ
تبین تمثیلھم للبكاء،وھو بكاء كاذب  )	یَبكونَ  (-٦

 .لھدف،مع أنھ باعتقادھم أنھ سیكون دلیل صدقھم
وفي العزاء في بعض الدول ھناك من یحضر النائحة 

 وفي حدیث النبي صلى هللالتبكي،وھذا بكاء كاذب كذلك.
	،أَْعیُنُُھُم النارَ ثالثَةٌ ال تََرى علیھ وسلم (

 )٣()  هللاِ  َخْشیَةِ  من بََكتْ  وَعْینٌ  

	فدموعنا غالیة عند هللا إذا بكینا لخشیتھ.



قالوا یا أَبانا إِنّا ذََھبنا نَستَبُِق َوتََركنا یوسَُف ِعندَ 	(
َمتاِعنا فَأََكلَھُ الِذّئُب َوما أَنَت بُِمؤِمٍن لَنا َولَو كُنّا 

	﴾١٧﴿	صاِدقینَ 
ویبین لنا ھنا كذبھم،وكیف أن تفید التوكید، )إِنّا (-١

الذنب یجر وراءه ذنب ،وأن االنسان إذا لم یستغفر فإن 
قطار الذنوب لن یتوقف،كما ھم بكوا كذبا،واآلن 

 سیختلقون قصة إلقناع األب بكذبھم.
وألن من یستبق سیكون محور  )ذََھبنا نَستَبِقُ  (-٢

ن ینتبھ ألي شيء تركیزه على السباق،ھو ومن معھ،ول
 آخر.

بِّكُْم ( وھذا یذكرنا باآلیات -٣ ن رَّ َسابِقُوا إِلَٰى َمْغِفَرٍة ّمِ
 ) الحدید٢١( َوَجنٍَّة َعْرُضَھا َكعَْرِض السََّماِء َواْألَْرِض 

،أي نستبق علي البقرة )١٤٨(فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت ۚو(
رضوان هللا ومحبتھ ومغفرتھ،ونركز علیھما.ولكننا 

 ألسف نتسابق على الدنیا.ل
أي تركناه لیرتاح عند  )َوتََركنا یوسَُف ِعندَ َمتاِعنا (-٤

أي بسبب تركیزنا على السباق   )فَأََكلَھُ الِذّئبُ  (متاعنا.
،لم ننتبھ لیوسف وأكلھ الذئب،وھم ھنا لم یعترفوا 

بغفلتھم،كما حذرھم یعقوب من قبل.فلم یذكروا مثال هللا 
وھذا یحدث لنا مثال لما الوالدین سیعیننا على حفظھ،

ینصحون األبناء باالحتیاط في السفر یرد األبناء نحن 
دائما نسافر،لماذا ھذا التفكیر؟ وھذا من العجب 



والكبر،أو لما یقال لك ال تنسین الموضوع (س) تجیبین 
 أنا أنسى ،كیف؟؟؟

نتكبر وتأخذنا  لذلك النصیحة نتقبلھا من أي كان،وال
 العزة.ونشكر من یعطیھا لنا.

	﴾١٧﴿	َوما أَنَت بُِمؤِمٍن لَنا َولَو كُنّا صاِدقینَ (
وھنا ھم یمارسون أسلوب الضغط علي والدھم مرة -١

 یجعلوه یحس بالذنب،والمرة السابقة كانتكي ثانیة،
 ).١١(ما لََك ال تَأَمنّا َعلى یوُسفَ (
أي مصدق لنا ،حتى وإن كنا ) لَنا َوما أَنَت بُِمؤِمنٍ (-٢

 ألننا نعلم ما بقلبك من حب لیوسف.صادقین.
 والمؤمن من أسماء هللا الحسنى،وتعني: -٣
المصدق لنفسھ،باآلیات والرسل ویوما عن یوم یجعلنا -١

َوَما ِمن دَابٍَّة فِي اْألَْرِض (نصدق أنھ رزاق،وفتاح.مثل 
ِ ِرْزقَُھا  )٤() ٦(إِالَّ َعلَى ا�َّ

الذي یعطي األمان،فال أخاف مثال أن أبنائي -٢
ط هللا یعطیك األمان،ال قیتركوني،أو زوجي،وف

 والدیك،وال زوجك أو أبناءك،أو بیتك.
لذلك المؤمن لدیھ األمان ألنھ صدق بآیات ربھ،عكس 

 الكافر.
 ولیس مصدق لنا،ألن) لَنا بُِمؤِمنٍ وھم ذكروا (-٣

یھم على أن الذئب اإلیمان یكون بالغیب،وھم ال دلیل لد
 أكل یوسف.



،ألن من كان صادقا وكل ما قالوه سابقا دلیل على كذبھم
بالعكس ھم )،لَنا َوما أَنَت بُِمؤِمنٍ (-ال یحتاج أن یقول (

وكذلك سنرى كیف أن الكذب ھنا كأنھم اعترفوا بكذبھم.
 باللسان سیؤدي للكذب بالفعل.

یتفاعل  وكل ما سبق ویعقوب إلى اآلن لم یعلق،أو
معھم،تخیلي لو أي أحد یقال لھ أن ابنك أكلھ الذئب،كیف 

 سیكون تفاعلھ؟؟؟
لَت لَكُم ( َوجاءوا َعلى قَمیِصِھ بِدٍَم َكِذٍب قاَل بَل َسوَّ

ھُ الُمستَعاُن َعلى ما  أَنفُسُكُم أَمًرا فََصبٌر َجمیٌل َواللـَّ
	﴾١٨﴿	تَِصفونَ 

ل وھنا سنرى كیف أن اإلنسان مھما خطط ،وحاو-١
 إخفاء جریمتھ،فإنھ سینكشف،وھذا ما سنراه :

وھنا كذلك فعلھم ) َوجاءوا َعلى قَمیِصِھ بِدٍَم َكِذبٍ ( -٢
 ).َوجاءواكان جماعیا في ((

من أكلھ الذئب الدم سیكون بداخل ) َعلى قَمیِصھِ  (-٣
ا  القمیص إذا الفمیص،ولیس علیھ.وكذلك كیف نزعو

 كان الذئب قد أكلھ؟؟؟
وھذا یبین لنا كیف أن تركیزھم وتخطیطھم كان  -٤

علي التخلص من یوسف،وإخفائھ،ولم یفكروا بتبعات 
 فعلھم ھذا،وماذا سیقولون؟

وھذا یبین أن متبع الھوى أھم شيء لدیھ ھو -٥
شھواتھ،وأھوائھ،وال یفكر بتبعات ذلك.مثل شارب 

 الخمر أو الزاني ،وما یعقب فعلھم.



وس لنا بالمعصیة،ولكنھ وكذلك أن الشیطان یوس-٦
وما ھو عالج یتركنا بعد ارتكابھا نعاني حسرة الذنب.

 كل ما سبق؟
لما نفعل أسماء هللا لدینا بأنھ علیم،ورقیب،وسمیع  -٧

 وشھید،فھذا یجعلنا ال نكذب،ال نتآمر.
والقمیص جاء ذكره  أكثر من مرة،فھو كان سبب  -٨

ما ألقي براءة یوسف لما اتھمتھ امرأة العزیز.وكذلك ل
 إلیھ بصره. عادعلي وجھ یعقوب و

أن االنسان لھ رائحة،ألن یعقوب وكذلك یدل علي  -٩
وكأن القمیص كان شم القمیص عاد إلیھ بصره.حین 

وكذلك نرى أن العالج لفقدان بصره،والذي كان نفسیا.
 .فال تضعف البصر یضعف،لكن حاسة الشممع الكبر 

رباھم،وصار وعالج لمرض الحسد لدیھم أن هللا -١٠
 وتحصللیوسف الید العلیا،ھذا الذي كانوا یغارون منھ،

ي فنلتقي بھم أو مواجھتھم لنا أحیانا من ال نرید رؤیتھم 
فََال اْقتََحَم (.ألن ،وكلھا تربیة من هللا لناعدة مواقف

 )٥() ١١اْلعَقَبَةَ (
 :علیھم  وسنرى التوازن في  رد یعقوب علیھ السالم

لَت( ھُ  قاَل بَل َسوَّ لَكُم أَنفُسُكُم أَمًرا فََصبٌر َجمیٌل َواللـَّ
 ﴾١٨﴿	الُمستَعاُن َعلى ما تَِصفونَ 

أي لیس األمر كما )بَل  أي رده كان مباشرا،() قاَل (-١
،وھنا بدون أن یتھمھم،وفیھا نفي السابق وتوكید قلتم

 .الالحق



ورده مباشرة یعلمنا أننا في تربیتنا لألبناء،حین  -٢
م بنفس الوقت،وال نؤجل یخطئون نوجھھ

توجیھھم،للمساء مثال.والمؤمن كلما زاد إیمانھ تأتیھ 
كذلك تربیة هللا بنفس اللحظة،فترین یحصل لك شيء،لما 

تذنبین،وھذا من رحمة هللا.لذلك لما نخطيء علینا أن 
 نستغفر بنفس الوقت،وفي مكان أو مجلس المعصیة.

لَت لَكُم أَنفُسُكُم أَمًرا (-٣ لَت(-و )َسوَّ من التدبیر ) َسوَّ
والتخطیط،مع االسترخاء.وكذلك بمعنى تزیین األمر 

لیسھل على النفس فعلھ.،فھنا یعقوب یخبرھم أن أنفسھم 
 زینت لھم،وأملت علیھم أمرا.

یبین لنا كذلك أن ،وفي رد السامري وفي سورة طھ -٤
قاَل بَُصرُت بِما لَم یَبُصروا بِِھ (من أفعال النفس التسویل 

لَت  سوِل فَنَبَذتُھا َوَكذِلَك َسوَّ فَقَبَضُت قَبَضةً ِمن أَثَِر الرَّ
،فھي تعرف أن وھذه طبیعة في النفس ﴾٩٦لي نَفسي ﴿

 الفعل خطأ،ولكنھا تزین الخطأ وتسھلھ وتمھد لھ.
وھنا یبین لھم أساس خطأھم وھي النفس،ومع علمھ  -٥

م ما ال،وإنبأنھم كاذبون،ولكن لم یوجھ االتھام لھم مباشرة
 ).أَمًراوكذلك لم یقل سولت لھم شرا،بل (أنفسھم.

ونرى في یعقوب التوازن،فبین لھم خطأھم،ولكن -٦
ووجھ .أبعد أي ألفاظ سلبیة في رده علیھم وكذلك بلطف.

 لھم كلمات ال تحطمھم،بل تعینھم علي االرتقاء بأنفسھم.
ولألسف نحن لو كنا بموقفھ كنا سنغضب ونوجھ 

 لشخصھم.االتھامات 



لَت لَكُم أَنفُسُكُم أَمًرا (-٧ النفس على  وھنا قدم) َسوَّ
بین لھم فھي التي سولت لھم إرضاءا ألھوائھم.،األمر

 خطأھم،ولكن لیس بطریقة مباشرة.
وأما أنا فوظیفتي التي سأحرص علي القیام بھا فھي -٨
یقل أنا صابر ،أو سأصبر،وھذا ) .ولم فََصبٌر َجمیلٌ (

 تواضعھ،وعدم العجب بالنفس.دلیل 
وھذا یعلمنا أننا بالمحن واالبتالءات كلما قللنا  -٩

ا (وھذا ما أمر هللا بھ مریم الكالم،كلما كان أفضل. فَِإمَّ
ِن َصْوًما  ْحَمٰ تََریِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحدًا فَقُوِلي إِنِّي نَذَْرُت ِللرَّ

 )٦() ٢٦فَلَْن أَُكِلَّم اْلیَْوَم إِنِسی�ا (
والصبر الجمیل ھو حبس النفس عن التشكي  -١٠

	والتسخط.
ھُ الُمستَعاُن َعلى ما تَِصفونَ ( -١١  ﴾١٨﴿	َواللـَّ

.vأي لیس بحولي وقوتي،وإنما ال حول  وال قوة إال با 
سیعینیي على صبري،وتحمل ما تقولونھ.وخصوصا أنھ 
یعلم أنھم كاذبون.ونتعلم من ھذا أنھم إذا كان ھناك من 

جبنا كالمھ أو ال نتحمل كالمھ نقول هللا المستعان ال یع
 على ما تصفون.

وكما ذكرنا أسلوبھ إیجابي مئة بالمئة،وفیھ عالج  -١٢
أنھ لم یقاطعھم في حدیثھم،ولم یفقد  حتى لھ ولھم.

أعصابھ كي ال یخسرھم،وھذا ما علینا فعلھ وھو احتواء 
المذنبین،أبین لھم خطأھم ولكن بأسلوب ال یجعلني 
أخسرھم.مثال أبناءك إن اتھمتھم بالكذب لن یأتوك 



إیجابیة وبدون لیصارحوك أبدا.أبین لھم  خطأھم ب
  اتھامات.

الجمیل هللا أعطاه وأعانھ وألنھ سأل هللا الصبر -١٣
علیھ.وھذا یعلمنا أننا إذا أردنا أي شيء نسأل هللا أن 

 یعطینا إیاه.
َوجاَءت َسیّاَرةٌ فَأَرَسلوا واِردَھُم فَأَدلى دَلَوهُ قاَل یا (

ھُ َعلیٌم بِما  بُشرى ھـذا غُالٌم َوأََسّروهُ بِضاَعةً َواللـَّ
	﴾١٩﴿	یَعَملونَ 

أي جاءت قافلة للجب في طلب الماء،وأرسلوا -١
و حین عملھ ھو أن یأتیھم بالماء. واردھم،وواردھم 

تعلق یوسف بھ،وكان سببا لخروجھ من  أدلى دلوه 
 البئر.

ھذا الوارد فقط ظھر ھنا بھذه اآلیة،وكأن ھناك مھمة -٢
ة وكذلك الشاھد في قصة امرأعلیھ أداؤھا،ثم غاب.

وھذا یعلمنا أننا بريء یوسف،العزیز الذي ظھر فقط لی
ضائقة وال نعلم من سیخرجنا بالحیاة أحیانا نكون ب

مثل اس ال نراھم إال مرة واحدة بحیاتنا امنھا،واحتمال ن
ذلك نثق بتدبیر لالوارد والشاھد فھم جند من جنود هللا.

 هللا.
 الوارد ھذا كان سبب لخروج یوسف من البئر،لذلكو-٣

ال نستھین بأي أحد ،فنجن ال نعلم ربما یكون لھم دور 
 كبیر في حیاتنا.



واحتمال كلنا لدینا مثل ھذا الوارد الذي أخرجنا لما -٤
كنا في الجب،وكلنا لھ جب في حیاتھ،لذلك احتمال ھذا 

 الوارد یكون رسالة،أو مرض،أو شخص ال نعرفھ.
ھ ن أنأو أحیانا أنت تكلمین أحدا بموضوع ما ،وال تعلمی

واقع بمشكلة،أو جب،ولكن كالمك یخرجك من الجب 
 الذي ھو فیھ،وویقول لك كنت محتاجا لھذا الكالم.

كون مفاتیح للخیر،وكلنا نقع تحت نلذلك نسأل هللا أن 
 ،لذلك ال تحتقرن من المعروفتدبیر هللا،وهللا یستعملنا

َ بِِھ َعِلیمٌ شیئا(  ) البقرة٢١٥( َما تَْفعَلُوا ِمْن َخْیٍر فَِإنَّ ا�َّ
 وهللا یشكر لنا أعمالنا.

ویوسف حین أدلى الوارد بدلوه تعلق بھ،وھذا یعلمنا  -٥
أننا في الحیاة ،لما نسأل هللا و هللا یعطینا سبب أو فرصة 

نأخذھا،وال أقول أنا توكلت علي هللا،وال أخذ بھا،ألن 
 األخذ باألسباب،ال ینافي التوكل علي هللا.

نا َوأَوَحین بالخروج  لما أوحى هللا (وھنا یوسف لدیھ یقی
لذلك  ﴾١٥﴿	یَشعُرونَ  إِلَیِھ لَتُنَبِّئَنَُّھم بِأَمِرِھم ھـذا َوھُم ال

ھو تعلق بالسبب.لذلك في أي مشكلة نأخذ 
	باألسباب،ونتوكل على هللا.

وھم أرادوا ماء  )قاَل یا بُشرى ھـذا غُالمٌ (
یع ھم بوسقیا،وحصلوا غالم واستبشروا بھ،ألن كان عند

 وا بھواحتفظ) َوأََسّروهُ بِضاَعةً  وشراء العبید.(
	كبضاعة لتجارتھم.
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