
وهنا يبين لنا هللا َوَهمَّ بِها لَوال أَن َرأى بُرهاَن َربِِِّه ( ) 

تبارك وتعالى أنه لوال رؤية يوسف يوسف عليه السالم 

لبرهان ربه لهم بها،ألنه بشر.والبرهان هو العالمة 

 الواضحة،وما هو هنا؟

ا بَلََغ أَُشدَّهُ هو العلم واإليمان والحكمة الذي آتاه هللا ) َولَمِّ

،وذكر اسم الرب هنا ،أي الذي (٢٢) آتَيناهُ ُحكًما َوِعلًما

 رباه بالعلم واإليمان والحكمة قبل أن يقع في هذا الموقف.

وهنا رآه رأي القلب،أي البصيرة.لذلك العلم واإليمان هو 

الذي يحفظ االنسان.مثال أنت تتعلمين ،ويحصل لك 

ي ما موقف ما ،ويكون هذا الموقف بمثابة البرهان لك عل

تعلمته.وهذا من رحمة هللا وتربيته لعباده أنه في وقت 

الضغوط يأتيهم البرهان كأنه دليل واضح،وكأنه يراه 

 .لذلك العلم واإليمان لن تعرفين تأثيره إال في المواقف.

 َوَهمَّ بِها لَوال أَن َرأى بُرهاَن َربِِِّه ( )

 وهنا بهذه اآلية يبين لنا أنه بشر وأنه كان سيهم بها

 لوجود الدواعي لذلك،دواعي الفتنة وهي:

 أنه شاب ،والشهوة تكون كبيرة عند الشباب. -١

 هو عبد مملوك لديها.-٣            ب.أنه أعز-٢

  غلقت األبواب -٥      وهي امرأة جميلة-٤

 هي من طلبت منه. -



فكل هذه الفتن اجتمعت عليه،ولو كانت واحدة منهم 

ية العلم واإليمان،وكيف أن أهم لكفت.وكل هذا يبين لنا 

حتى من الهم،ألنه التجأ هلل،وهللا يقول )أنا  هللا عصمه 

 عند ظن عبدي بي(.

مثال أحيانا ترين الظروف مستحكمة عليك من كل 

النواحي لتتكلمين بالسوء عن )س( من الناس 

مثال،وتستجيبين لهذه الشهوة،ولكن أنت لجأت هلل،وقلت 

ده.كما حصل مع يوسف عليه معاذ هللا،وهللا ال يضيع عب

  السالم ،فلوال عصمة هللا له القترف اإلثم وهو الهم.

ويوسف عليه السالم لجأ إلى هللا،ولم يقل مثال أنا من بيت 

  النبوة،لذلك هللا حفظه وثبته،كيف؟

بأن صبر علي المعصية،وألنه قدم مراد هللا على مراد 

ضهُ هللاُ خيًرا  النفس وهو الهم. و) من ترَك شيئًا هللِ ، عوَّ

 منه( 

 خالصة حكم المحدث |األلباني  : المحدث | - : الراوي

 إسناده صحيح  :

و)سبعَةٌ يُِظلُُّهُم هللاُ في ِظِلِِّه يوَم ال ِظلَّ إِالَّ ِظلُّهُ ورجٌل 

دََعتْهُ امرأةٌ ذَاُت َمْنِصٍب وَجماٍل فقال : إنِِّي أََخاُف هللاَ 

 العالميَن (ربَّ 



 

الراوي : أبو سعيد الخدري و أبو هريرة | المحدث : 

 األلباني 

وليس سهال أن نلجأ إلى هللا إذا استحكمت الظروف 

والفتن،ولكن من يلجأ إلى هللا فإن هللا ال يضيع عبده،بل 

 سيريه من البراهين واألدلة ما يمنعه من اقتراف الذنب.

أي  َوالفَحشاَء ( ))َكذِلَك()َكذِلَك ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء 

بهذه الطريقة صرف هللا تعالي عنه السوء والفحشاء.وهو 

الهم.وكما ذكرنا هو لم يهم بالمعصية ألنه لجأ إلي هللا 

فعصمه هللا من الوقوع فيها.وقصة يوسف هذه يجب أن 

تدرس للشباب والشابات،فهو مثال لهم وسط اإلغراءات 

،من إثارة ألمراض  التي يعيشونها في وقتنا الحاضر

الشهوات والشبهات كذلك،والشبهات كما ذكرنا تكون في 

 العقيدة.

وإثارتها يكون عن طريق وسائل االتصال 

 اليوتيوب،والموبايل فهي صارت قريبة،وتأتيهم للبيت.

والعاصم من كل هذا هو القرآن لما في الصدور من هذه 

 األمراض.

م بالمعصية ألنه ويوسف لم يهذكرنا أن يوسف عليه السالم 

التجأ هلل األول الذي ليس قبله شيء،واآلخر الذي ليس 



بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي 

  ليس دونه شيء

لذلك نجعل هللا األول في حياتنا،ومتى ما جعلناه األول 

سيعطينا النتيجة ألنه اآلخر،فيوسف في قوله معاذ هللا لجأ 

)َكذِلَك ِلنَصِرَف َعنهُ  أعطاه النتيجة  هلل األول،وهللا اآلخر

بِِه َوَهمَّ  َولَقَد َهمَّت)السِّوَء َوالفَحشاَء( وهللا الظاهر )

 ﴾.٢٤﴿ إِنَّهُ ِمن ِعباِدنَا الُمخلَصينَ وهللا الباطن )بِها( 

لذلك لما نعرف هذه األسماء فإن هللا يحصر لنا كل 

،وكل شيء،فلما نقول اللهم أنت مشكلة وكل مرض 

 ألول واآلخر والظاهر والباطن أي ال منفذ من هللا.ا

أن )َكذِلَك ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء( ورأينا كيف 

هللا عصمه من الوقوع في المعصية،وصرفه عنها،مع 

أنها جاءت لعنده،ونحن نقول بالدعاء )يا مصرف القلوب 

صرف قلوبنا على طاعتك( وفي دعاء عباد الرحمان 

َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم ۖ إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما )

 ( الفرقان ٦٥)

ومع أنه معصية ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء( )

واحدة،ولكن هللا حفظه حتى من التفكير بالفاحشة،لذلك 

هللا يحفظ المؤمن والمحسن حتى من األفكار السيئة وذلك 

السِّوَء ( ألنها تسوء اإليمان.و)بسبب العلم و

َوالفَحشاَء( وهي الذنوب ،وتسيء له.)االنسان



،والتي تتفحشها العقول والفطرة ومثال عليها القبيحة

 ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء( الزنا.)

 ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء( )ما نزال في تدبر اآلية 

 

عنده،وتجاوزته.فلم تقف )َعنهُ( وكأن المعصية جاءت ل

عنده.وهذا من حفظ هللا له.لذلك إن جاءت أمامي 

 معصية 

واستعنت باهلل ليصرفها عني وتوكلت عليه وجعلته هو 

األول واآلخر،فسيوفقني هللا ويحفظني من الوقوع فيها ، 

كما حصل مع يوسف وفقه وقال معاذ هللا،،ولكن إن 

مقاومتها،سيصعب اعتمدت على نفسي وقلت أنا أستطيع 

 علي ذلك ألن فكري سينشغل بها.

لذلك في أي موقف يحصل لي يجب أن ألجأ إلى هللا 

أوال،وال أعتمد علي نفسي،ألن اختباري في الدنيا ليس 

بقوتي العقلية والبدنية،وإنما بقوة استعانتي وتوكلي علي 

 هللا.لذلك الرسول صلوات ربي وسالمه عليه يقول:

و الضعيف المؤمن من هللا إلى حبخيروأ القوي المؤمن

 في كل خير(
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وكما سنرى الحقا مع يوسف عليه السالم في القصة حين 

نَّ )إِالِّ تَصِرف َعنِّي َكيدَهُ كان في مجلس النسوة وسأل هللا 

فقوة يوسف هنا ﴾ ٣٣﴿ أَصُب إِلَيِهنَّ َوأَُكن ِمَن الجاِهلينَ 

 والمؤمن بقوة استعانته باهلل ليصرف عنه السوء.

  أن هللا صرف عن يوسف السوء والفحشاء،لماذا؟ذكرنا 

 ﴾٢٤﴿ إِنَّهُ ِمن ِعباِدنَا الُمخلَصينَ )

وهنا نرى اسم هللا الباطن،الذي ال يخفى عليه شيء،وما 

 يوسف هنا؟فعل 

 

 إِنَّهُ ِمن ِعباِدنَا -١

 الُمخلَصينَ  -٢

فوصفه الثابت أنه من عباد هللا،المتذللين المنكسرين 

لربهم،حين لجأ هلل تبارك وتعالى، وعبادنا هذا مقام عال 

عند هللا ،مثل وعباد الرحمان،الذين نسبهم هللا إليه.ألنه 

 يقول أنا عبد وال كلمة لي ،وجعل هللا هو األول في

 حياته.



هنا لالستغراق،أي كمن غرق الُمخلَصيَن( ،ال  )-٢

 الُمخلَصيَن(،ولما نقول أخلص الشخص  بالصفة،و )

في عمله،أي جعل عمله خالصا هلل،بمعنى أنه نقاه من 

 شوائب وإرادات وحظوظ النفس،وما هي حظوظ النفس؟

 مثال أقرأ القرآن لحظ نفس ألنني أحب قراءته.وليس هلل.

قُْل إِنَّ َصاَلتِي َونُُسِكي ل عملهم هلل )فالمخلصين ك

ِ َرِبِّ اْلعَالَِميَن )  ( األنعام١٦٢َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي َلِِلَّ

َ ُمْخِلًصا لَّهُ الِدِّيَن )و) ( ١١قُْل إِنِِّي أُِمْرُت أَْن أَْعبُدَ اَلِلَّ

 الزمر.

يحتاج للمجاهدة،ألن أحيانا نعمل العمل واإلخالص 

ليل من حظ النفس،لذلك علينا هلل،ولكن يكون هناك ق

)ما جاهدت  بتجديد النية دائما،ومقولة بعض السلف 

أربعين  نفسي على شيء مجاهدتها على اإلخالص 

   سنة(

َ وهللا يريد منا اإلخالص ) َما أُِمُروا إِالَّ ِليَْعبُدُوا اَلِلَّ

 ( البينة٥) ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدِّينَ 

ِ الِدِّيُن اْلَخالِ )  ( الزمر٣) ُص ۚأاََل َلِِلَّ

 واإلخالص هو من أركان ال إاله إال هللا،وهي:

 القبول-٣        اليقين-٢       العلم -١



 اإلخالص-٦     الصدق -٥     االنقياد -٤

 المحبة. -٧

والمحبة هي أن نحب ما يحب هللا،ونكره ما يكرهه 

 هللا.نسأل هللا أن يعطينا اإلخالص،وهللا يمررنا باختبارات 

أزور مريض   ليتبين مدي إخالصنا في العمل،مثال

ونيتي أن العمل لوجه هللا،ولكن أثناء زيارتي أسمع كالم 

يضايقني،أو لم يتقبلوا مثال زيارتي،وماذا يكون رد 

 فعلي؟

 أقول أنه زين مني أنني زرتهم!!!!

اختبار اإلخالص هو أن يستوي عندي مدح الناس وذمهم 

عبد وربه،ال يطلع عليه لي.لذلك اإلخالص سر بين ال

 أحد.

خلَصينَُُِعباِدنَاُِمنُإِنَّه ُ) ُجاءُكما.لهُأخلصهُأي﴾٢٤ُ﴿ُالم 
ُبِهُُِائتونيُالَمِلكُ َُوقالَُ)ُيوسفُعنُالملكُقولُفي

 .للملكُفقطُيكونُأي(٥٤ُ)ُِلنَفسيُأَستَخِلصه ُ

 

ُهوُله،وماُوأخلصهُهللاُ،فاختارهُهللُأخلصُألنهُويوسف
 هنا؟ُيوسفُفعل

 

 



ُالمؤمنُعنُالقدسيُالحديثُفيُيقولُاإلخالص،وهللا
بَُُوإنُ ) ب تُ ُِشبًراُإليَُُّتقرَّ بَُُوإنُ ُ،ُِذراًعاُإليِهُتقرَّ ُتقرَّ

بتُ ُِذراًعاُإليَُّ ُأتيت هُيمِشيُأتانِيُوإنُ ُ،ُباًعاُإليِهُتقرَّ
ُالعبدُمنُشبرا،فالفعلُهللُتقربُالعبدُإذاُأي(ُُهرولةًُ
ُباعا،ويأتيهُإليهُيتقربُهللاُولكنُقليلُفعلهُأنُومع

ُيحبُهللاُالعبد،ولكنُفعلُمنُأكبرُدائماُهللاُهرولة،ففعل
ُالسالمُعليهُيوسفُالعبد،ومثالُمنُفعلُهناكُيكونُأن

ُوباعُذراعُإايهُتقربُهللاُولكنُالشبرُبمثابةُفعله
 ..وهرولة

ُيستطيعُالُالشيطانُفحتىُكالسياجُهوُواإلخالص
تِكَُُقَالَُ)ُغوايتهم مُ ُفَبِِعزَّ ِويَنَّه  َمِعينَُُأَل غ  ُِعبَادَكَُُإاِلَُّ(٨٢ُ)ُأَج 

مُ  لَِصينَُُِمن ه  خ   ص(٨٣ُ)ُال م 

ُالدنيا،وينميهُمشاكلُمنُالمؤمنُيخلصُاإلخالصُإذن
ُ(.١١١.)الشيطانُكيدُعنهُويزكيه،ويصرف

٢٣/١٠/٢٠١٧. 

منُُُواإلخالصُطريقُالخالص،ويحميُاالنسان
بها.مثلُالوقوعُبالمعاصيُ،خصوصاُإنُكانُمتلبسُ

يوسف.النهُأخلصُهللُ،فخلصهُهللاُمنُالوقوعُفيُ
َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدِّيَن المعصية،) َوَما أُِمُروا إَِّلا ِليَْعبُدُوا اَّللا

 ( البينة٥) ُحنَفَاءَ 

ُ(ُإنُاخلصتُالعملُفسيحفظنيُهللا.
ُ



ويوسفُحفظهُهللاُتباركُوتعالىُحتيُمنُالهمُواقترافُ
ُفلجأُهلل،ُوهللاُيقولُأناُعندُظنُقالُمعاذُهللاُاالثم،وألنهُ

عنه،ولكنهُصرفُُعبديُبي.ولمُيصرفُامرأةُالعزيزُ
السوءُوالفحشاءُعنه.وهوُالهم.مثالُاالمعصيةُتأتيُ
لعنديُولكنُالُأقربها.وهذاُيذكرناُباسمُهللاُالحفيظُالذيُ
يحفظُأولياءه،كماُحفظُيوسفُمنُالوقعُأوُحتىُالهمُ
ُبالمعصية.

 ﴾٢٥﴿ َواستَبَقَا الباَب َوقَدَّت قَميَصهُ ِمن دُبٍُر )

( لما امتنع يوسف عليه السالم عن مطالبها بعد هذه 

 المراودة الشديدة ۖ 

َواستَبَقَا )وهربه منها،وهي لحقت به،مع مقامها وعمرها،

،لفظ به جمال،في سباق من يصل أول للباب،هو الباَب(

الباب،هو يريد أن هدفه الهرب،هي هدفها أن تغلق عليه 

يفتح الباب،وفتحه،ولما فتحه،قدت قميصه من دبر،كأنها 

بغياب للعقل،واختالل في التوازن،النها ابتعدت عن 

منهج هللا،ومن يتبع شهواته،هذا ما سيحدث لها.تريد منعه 

من الخروج،،وشدت قميصه،وتخيلي قوتها لدرجة انها 

 القوة  شدت القميص،ومزق القميص تصوري ،ما هذه

 التي لديها،؟؟؟ 

 (َواستَبَقَا الباَب َوقَدَّت قَميَصهُ ِمن دُبُرٍ ) ما نزال في اآلية )

 



واستبقا الباب،أي حاول الهروب منها،،والفرار من 

الفتنة،لذلك لما تأتي الفتنة نهرب منها،وال نقول لدينا 

القوة علي مواجهتها،كما جاء في الدعاء)يا حي يا قيوم 

ف هنا لم يقل هللا صرف عني برحمتك أستغيث( ويوس

وسأبقى في مكاني،وإنما فر منها.لذلك نفر من   الفتنة

الفتن،والنبي صلوات ربي وسالمه عليه قال )ما تَركُت 

جاِل مَن النِِّساِء(  بعدي في النَّاِس فتنةً أضرَّ على الِرِّ

خالصة حكم   الراوي : سعيد بن زيد | المحدث : األلباني

قال ،)و إنَّها إذا َخَرَجِت  المحدث : صحيح ،وكذلك

الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث  اْستَْشَرفَها الشَّْيَطاُن (

 : األلباني | المصدر : السلسلة الصحيحة

بمعنى أن الشيطان يجملها في عيون الرجال . ،لذلك 

الرجال ينظرون للمرأة خارج المنزل ألنه بالمنزل ال 

 المنزل.يجمل الزوجة ،وإنما يجملها خارج 

ذكرنا أن الشيطان إذا خرجت المرأة فإنه يجملها في عين 

  الرجل،

وفي دراسة في الغرب،تقول أن الرجال الذي يطلقون 

عيونهم دائما على النساء يصابون بالتبلد من ناحيتهن،ال 

شعور اتجاههن.فيتجهون الرتكاب معاصي أخرى،وهي 

يحفظه،والعين عقوبة من هللا،عكس من يغض بصره هللا 

تزني واالذن تزني،فال نتساهل ،لذلك أتى األمر في 

قُل ِلِّْلُمْؤِمِنيَن يَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم سورة النور للرجال )



ِلَك أَْزَكىَٰ لَُهم ) وللنساء  ( النور٣٠َويَْحفَُظوا فُُروَجُهْم ۚ ذََٰ

َويَْحفَْظَن َوقُل ِلِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ )

 (٣١فُُروَجُهنَّ )

بالحجاب   .هي حماية للمجتمعات،وكذلك أمر هللا المرأة 

َواَل يُْبِديَن  وأال تبدي زينتها إال لزوجها ومحارمها، )

ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها ۖ َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَىَٰ 

 ( النور ٣١ُجيُوبِِهنَّ )

ل مع الرجال )فاََل تَْخَضْعَن ِباْلقَْوِل فَيَْطَمَع وأال تلين بالقو

 ( األحزاب ٣٢الَِّذي فِي قَْلبِِه َمَرٌض)

للمجتمعات من التفكك.عكس   وكل ما سبق حماية من هللا

كالسلعة،وكأنها شيء   المرأة ما نراه في الغرب

معروض للبيع،لذلك ال يوجد دين يحمي ويصون المرأه 

 مثل اإلسالم.

 

  أن يحفظ أزواجنا وأبناءنامن الفتن .نسأل هللا

َواستَبَقَا الباَب َوقَدَّت قَميَصهُ ِمن دُبٍُر َوأَلفَيا َسيِِّدَها ) 

لَدَى الباِب قالَت ما َجزاُء َمن أَرادَ بِأَهِلَك سوًءا إِالِّ أَن 

 ﴾٢٥﴿ يُسَجَن أَو َعذاٌب أَليمٌ 

وعموما أن تعرض المرأة نفسها،علي الرجل والرجل ال 

لي لها،هذا شيء كبير،لذلك تكون الصدمة،وردة الفعل يبا

عنيفة،وال تعقل،كما حدث مع امرأة   للمرأة تكون

العزيز،فأن ال يستجيب يوسف لها وبعد المراودة الشديدة 



التي قامت بها حاول الهرب منها،ومن في مقامها 

لذلك سنرى الحقا في القصة وعمرها،فهذه مثل اإلهانة لها،

لذلك هللا يحذر الرجال والنساء من نه.كيف تتهمه وتسج

 اتخاذ العشيقات،ألن المرأة ضعيفة،

 وردة فعلها عنيفة إذا تركها أو رفضها الرجل.

 قدت فيها القميص ماذا حصل؟  وبنفس اللحظة التي

َوأَلفَيا َسيِِّدَها لَدَى الباِب قالَت ما َجزاُء َمن أَرادَ بِأَهِلَك 

 ﴾٢٥﴿ َعذاٌب أَليمٌ سوًءا إِالِّ أَن يُسَجَن أَو 

 

،مفاجأة المرأة العزيز،والسيد )َوأَلفَيا َسيِِّدَها لَدَى الباِب( 

هو الزوج،أي وجدت العزيز عند الباب،ولم يذكر 

سيدهما،أو سيده ألنها هي المذنبة هنا.وهي التي سوف 

 تسأل.

 وماذا قالت ؟ 

قالَت ما َجزاُء َمن أَرادَ بِأَهِلَك من دون أي مقدمات)

﴾ هي بادرت ٢٥﴿ إِالِّ أَن يُسَجَن أَو َعذاٌب أَليمٌ سوًءا 

بالكذب واالتهام وكان جوابها جاهزا،كأنها كانت 

،وهذا دليل أنها ال تحبه حبا مستعدة لهذا الشيء

حقيقيا،لذلك هناك فرق بين الشهوة والحب،ألن من يحب 

أحدا ال يضعه في ورطة،لذلك ننصح األبناء والبنات أال 



محرمه،ألنه ال يكون هناك  تكون هناك عالقات

 حب،وإنما شهوة وبالنهاية البنت هي من تخسر.

ولألسف الشباب ينصحون يعضهم بعضا بعدم 

الزواج،ألنه مسئولية،ويسشجعون بعضهم على العالقات 

المحرمة.وهذا عكس الزواج والذي هو ميثاق 

 غليظ،وكذلك جعل هللا فيه المودة والرحمة.

قها ليوسف هو ما يسمى وبالنسبة المرأة العزيز عش

بعشق الصور،أي الشكل هو الذي يجذب وتكلم في هذا 

 ابن رالقيم.لذلك هو ال يدوم.

حتى وأن كان في الزواج،ألن المرأة يتغير شكلها مثال 

لما تحمل،لما تنام،لن تكون بالمكياج، لما تكبر الشكل 

 سيتغير.

 وسننظر في جواب امرأة العزيز:

 رادَ بِأَهِلَك قالَت ما َجزاُء َمن أَ )

 ﴾٢٥﴿ سوًءا إِالِّ أَن يُسَجَن أَو َعذاٌب أَليمٌ 

وهي بادرت إلى الكذب في إجابتها.وإجابتها كانت 

جاهزة.وكأنها أعدت له من قبل،وهنا كذلك ذكرت أهلك،أي 

ما يسوءها ،يسوءك ويؤلمك.وأعطته   زوجتك،بمعنى

 احتمالين:

 أَن يُسَجنَ -١

 أَو َعذاٌب أَليمٌ -٢



 يوسف عليه السالم؟ وبماذا رد

 (قاَل ِهَي راَودَتني َعن نَفسي   )

وهنا ندخل في مرحلة الدفاع عن يوسف )وهللا ال يحب 

أضع نفسي موضع   الجهر بالسوء إال من ظلم( لذلك ال

تهمة إن اتهمت وخصوصا في العرض.وصفية زوجة 

النبي لما كانت تزوره في اعتكافه في العشر األواخر 

وتحدثت عنده ساعه،ولما جاءت تغادر ووصلت لباب أم 

ر فسلما على النبي صلى هللا سلمة،مر رجالن من األنصا

عليه وسلم،فقال لهما :على رسلكما إنما هي صفية بنت 

حيي،ثم قال )إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم وإني 

خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً(. لذلك نبين الحق 

دائما،وال أقول أنا واثقة من نفسي .قصة حقيقية 

ا بوضع غير لمعلمة،رأت إحدى المعلمات تمسك زوجه

مألوف وال يليق بها،ولكن مع الوقت عرفت أن الزوج 

أعمى،فتقول أحسست بالذنب،لذلك نبادر بالسؤال، وال 

نضع أنفسنا موضع شبهة،ونستقصي كي ال نشك ببعضنا 

 البعض،وأترك مكان للشيطان، فأكلم الشخص الذي 

شككت به،وإن لم أفعل سوف يتراكم الشك،والشيطان 

 يزيده لي.

أن ندافع عن أنفسنا اذا كنا موضع اتهام،كما فعل  وكذلك

 يوسف.



قاَل ِهَي راَودَتني َعن   وسننظر لدفاع يوسف عن نفسه)

  (نَفسي

ِهَي راَودَتني ذهب لولي األمر مباشرة،وهو العزيز وقال)

 بمعنى لم يقل لها أنت ويتوجه إليها مباشرة، (َعن نَفسي

ل،لذلك نتعلم ولم يفصل عن ما حدث،وولم يدخل بالتفاصي

أن نبين ..وال ندخل بالتفاصيل،فبرأ نفسه مما رمته،هي 

ما َجزاُء َمن أَرادَ بِأَهِلَك اتهمته اتهام غير مباشر بقولها ) 

( وهو مباشرة قال راودتني عن نفسي،ألنه هو في سوًءا 

من قدرها، ولم   موضع التهمة،وبدون فحش أو إنزال

ا بغالف األدب ،برأ الحقيقة وغلفه  يقل انت،بل هي فبين

نفسه مما اتهمته،لذلك البريء ال يسكت،هذا خطأ أن 

يسكت البريء.والمؤمن يلتزم الصمت في مواقف 

هنا ألنها مسألة اتهام   كثيرة،ويسامح،ولكن

 بالعرض،فيجب أن يبين الحقيقة.

َوَشِهدَ شاِهدٌ ِمن  .) وبعد المواجهة بين الطرفين ،

حتمال أن امرأة مع أنه من أهلها،وا أَهِلها( 

ارتاحت النه من أهلها لظنها أنه سيكون   العزيز

معها،ولكنه ترك كل شيء وذكر عن القميص،ليبين كيف 

امارات تدل   جعل له أن هللا إذا أراد أن يظهر الحق،

عليه،قد يعلمها العباد وقد ال يعلمها،وهللا هو الحق 

هللا دائما وليس الباطل ألن   المبين،لذلك كوني علي الحق



مهما حصل سيظهر الحق ألن )نَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا 

 ( اإلسراء.٨١)

فلوال أنها قدت القميص   وهللا من على يوسف بالقميص،

،وأعطاه هللا هذا الدليل بآخر لحظة.،وهذا يبين لنا كيف 

أن من يبتعد عن الفتنة يحفظه هللا ومن أسمائه الحسنى 

و الحميد المحمود،حتى الحفيظ،،لذلك كل أقدار هللا ه

بالنسبة لألخوة قميصه دليل على عدم موته،لو لم يكن 

هناك قميص لما عرف األب أنه حي. مع أن القميص 

شيء بسيط، فمهما يحاول االنسان أن يكون مع الباطل 

هللا يظهر الحق ،والحق يكون بيد الظالم فهم بيدهم 

أحضروا القميص لألب ،وصار دليل ضدهم كذلك امرأة 

 العزيز، فالظالم هللا ال يفلته.

َوَشِهدَ شاِهدٌ ِمن أَهِلها إِن كاَن قَميُصهُ قُدَّ ِمن قُبٍُل 

 ﴾٢٦﴿ فََصدَقَت َوُهَو ِمَن الكاِذبينَ 

ترك كل شيء وذكر عن القميص،ليبين   والشاهد هنا

كيف أن هللا إذا أراد أن يظهر الحق،سيظهر .،هنا ظهر 

 من أهلها من عندها،وماذا قال؟

 إِن كاَن قَميُصهُ قُدَّ ِمن قُبٍُل فََصدَقَت  

  ﴾٢٦﴿ َوُهَو ِمَن الكاِذبينَ 

َوإِن كاَن قَميُصهُ قُدَّ ِمن دُبٍُر فََكذَبَت َوُهَو ِمَن 

اِدقينَ  يظهر  ﴾ علي حسب من أين قد القميص ٢٧﴿ الصِّ



 المتهم،وكيف خطر القميص على الشاهد،ولم يخبره أحدا

 عنه!!!!!!

يظهره،واالنسان بنفسه يكيد أن أراد شيئا ليبين أن هللا 

ثم يبدأ التحقيق الجنائي،فالشاهد رتب الحكم قبل أن لنفسه.

ا َرأى قَميَصهُ قُدَّ ِمن دُبٍُر قاَل إِنَّهُ ِمن ) يرى الدالئل فَلَمِّ

بمعنى نصدر الحكم من  ( ٢٨﴿ َكيِدُكنَّ إِنَّ َكيدَُكنَّ َعظيمٌ 

األبناء من قبل مثال اسمع صوت شيء كسر وأخبر 

 كسره هذا عقابه ،وليس بعد أن أذهب لمجلس الجريمة.

يوسف وامرأة  ٤احتووا الموضوع،فهم هنا كذلك وهم 

العزيز والشاهد والعزيز،ومن أهلها ألنهم سيسترون 

 عليها،وليس من أهل العزيز،أو قاضي ،لتنفضح.

٣٠/١٠/٢٠١٧ 

 وماذا قال الشاهد؟ثم يبدأ التحقيق بحضور الشاهد،

كاَن قَميُصهُ قُدَّ ِمن قُبٍُل فََصدَقَت َوُهَو ِمَن إِن 

َوإِن كاَن قَميُصهُ قُدَّ ِمن دُبٍُر فََكذَبَت َوُهَو  ﴾٢٦﴿ الكاِذبينَ 

اِدقيَن)  ( ٢٧ِمَن الصِّ

وكيف ،ل،فالشاهد هنا رتب الحكم قبل أن يرى الدالئ

 القميص على الشاهد،مع أن لم يخبره أحدا به؟ خطر

أراد شيئا يظهره،واالنسان بنفسه يكيد ن إليبين أن هللا 

 لنفسه.



والقميص قد من دبر ،بمعنى هي كاذبة في اتهامها 

،)َوقُْل ليوسف.وهللا جعل لكل شيء قرائن تدل علي الحق

 (٨١َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل ۚ إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا )

 اإلسراء،

ي هللا،هللا واالنسان الذي يريد أن يذنب ،أو يعص

يمنعه،ويستره،ولكنه إن أصر على الذنب ،و 

يفضحه،معناه إذا رأينا من فضح فإنها ليست  استمرعليه 

هللا ال يفضح من أول مرة،مثال تقول   بالمرة األولى،ألن

لك أنا ال أغتاب أحد وهذه كانت المرة األولي ،ال هي 

يستر   ليست باألولى،ألن هللا من أسمائه الستير

وهللا ال يحب الجهر بالسوء إال من ظلم،وكذلك العبد،

( ٢٣٧َوأَن تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوىَٰ ))يحب له أن يعفو

امرأة العزيز،آلخر لحظة   ى.وهللا الستير ستر علالبقرةۚ 

تمادت ،وظهر تماديها لما أن عطاها الفرصة إلي ،وأ

وهنا انفضحت،لتماديها ،قدت القميص. وجاء سيدها

دليل ضدها فلكل شيء قرائن كما  فصار القميص

ذكرنا،كمن يتكلم ثم يصير هذا الكالم ضده، فهي قدت 

القميص اتباعا لهوى ،فصار القميص دليل ضدها،لذلك 

 نتقي هللا ،وال نتمادى بالمعصية .

ُالكاذبة،ألنُهيُالعزيزُفزوجةُالشاهدُحكمُعلىُوبناءا
ُِمنُإِنَّه ُُقالَُ)ُ)ُقالُالعزيزُدبر،لذلكُمنُقدُالقميص

ُالُقليال،ولكنُانزعجُهو(٢٨ُ﴿َُعظيمُ َُكيدَك نَُُّإِنََُُّكيِدك نَُّ
 ،فتفاعلهُالفضيحةُيريد



 .مكانتهُعليُ،وليسترُببرودُكان

ُاآلنُستحلُالمسألةُو.ُهنا،وذهبُدورهُانتهىُوالشاهد
 وامرأته،ويوسف،ُالعزيزُفقطُضيقُبنطاق

ُفيُأسرعُكانتُضيقُبنطاقُحلهاُكانُكلماُوالمسأله
ُدخلُالزوجين،كلماُُبينُالمشاكلُتحصلُلماُالحل،مثال
ُتحلُالمشكلة،ولنُكبرتُكلماُاألهل،ُمنُأكبرُعدد

ُووجهات.طرفُسيأخذُكلفُاألهلُمنُلوُبسرعة،حتى
ُيقولُالباطل،وهللاُعلىُكانواُانُ،خصوصاُمختلفةُنظر
نْ  َحَكًما فَاْبعَثُوا بَْينِِهَما ِشقَاقَ  ِخْفتُمْ  َوإِنْ )  َوَحَكًما أَْهِلهِ  ِمِّ

نْ  ُ  يَُوفِِّقِ  إِْصََلًحا يُِريدَا إِن أَْهِلَها ِمِّ ( ٣٥) بَْينَُهَما اَّللا
 النساء

ُعنُالعددُيزيدُالُوأهلها،أيُأهلهُمنُحكماُذكرُوهنا
 .ذلك

ُأواجههاُأنُيجب(ُس)ُمعُمشكلةُعنديُآخر،ُمثال
ُأمها،أختها،،،وتكبرُثالثُلطرفُأذهبُبه،وال

ُنحبُالُأنناُبسببُوكلهُبالغيبة،ُالمشكلة،وندخل
ُالشجاعةُعدمُالشجاعةُالجبن،وعدمُمنُوهذا.المواجهة
ُمنُبكُأعوذُإنيُاللهم)ُُبالدعاءُنقولُنحنُلذلك.

ُ.((.الجبن
ُالكاذبة،ألنُهيُالعزيزُفزوجةُالشاهدُحكمُعلىُوبناءا

 ِمن إِناهُ  قالَ ) )ُقالُالعزيزُدبر،لذلكُمنُقدُالقميص
ُالُقليال،ولكنُانزعجُهوُ(٢٨﴿ َعظيم   َكيدَُكنا  إِنا  َكيِدُكنا 

 ،فتفاعلهُالفضيحةُيريد



 ..مكانتهُعليُ،وليسترُببرودُكان

ُ (٢٨قاَل إِنَّهُ ِمن َكيِدُكنَّ إِنَّ َكيدَُكنَّ َعظيمٌ 
بدأ بأهل بيته ، زوجته،ألنها هي الكاذبة،ولكنه خاطبها 

نتهى بخطاب الغائب والجمع،ولم يقل أنت،بم

ولم يذكر اسمها،وماذا األدب،وأفضل الطرق للتقويم،

 نفعل نحن دائما؟

نذكر االسم،ونتهم مباشر ،وهذا ليس بأسلوب تقويم  

،وكذبها قاَل إِنَّهُ ( أي فعلها،لذلك هو قال بشكل عام ))

 )ما َجزاُء َمن أَرادَ بِأَهِلكَ وكيدها ليوسف لما قالت 

 (٢٥سوًءا)

هللا قاله علي   (٢٨َكيدَُكنَّ َعظيٌم ﴿ ِمن َكيِدُكنَّ إِنَّ  نَّهإ)

لسان العزيز،فال نستخدمه دائما للنساء،إذا حصلت 

مشكلة منهن نقول ان كيدكن عظيم،وهذا المتداول كثيرا 

بين الناس،وإذا عدنا لقصة يوسف مع إخوته،ماذا أخبره 

 والده؟

ال تَقُصص ُرؤياَك َعلى إِخَوتَِك فَيَكيدوا لََك َكيدًا إِنَّ )

أي اخوته ،وهذا جاء ﴾ ٥شَّيطاَن ِلإِلنساِن َعدُوٌّ ُمبيٌن ﴿ال

ويعقوب مقامه أعلى من العزيز،فهو يعقوب،على لسان 

نبي،فالكيد موجود حتى مع الرجال،وهنا أشد النهم 

إخوته،وأرادوا قتله،وبين يعقوب كذلك أن الشيطان 

 يساعد على هذا الكيد.

حقا مع امرأة ال  وكذلك النفس األمارة بالسوء،كما سنرى

اَرةٌ بِالسِّوِء  العزيز قالت ُئ نَفسي إِنَّ النَّفَس أَلَمِّ )َوما أُبَِرِّ



(،فاعترفت بذنبها،وكذلك ٥٣إِالِّ ما َرِحَم َربِّي)

االخوة،سألوا األب أن يستغر لهم ذنوبهم،لذلك يجب أن 

 (  تداركنا خطأنا. .   نسارع بالتوبة متى ما

ُمنُحصلُلماُاحتوائهُفيُالعزيزُأسلوبُُهناُونرى
ُ)زوجته،

ُ،إنماُكيدكُيقلُشعورها،فلمُيراعيُهوُكيفُفنرى
ُالناس،معُنفضحُفالُالحوارُأدبُهناُيعلمناُكيدكن،وهللا

ُوالتفحش،مثالُالفحشُيحبُالُهللاُ،وُكافرُالعزيزُُأن
ُإذاُاألبناءُأمامُاآلخرُأحدهماُيحرجُوالزوجة،الُالزوج
ُأمامُنحرجهمُالُاألبناءُمعُُحتىُتقصير،ُحصلُما

ُعليُنأخذهمُشيءُمنهمُحصلُأهلهم،إذاُإخوتهم،أو
ُلهُانفراد،ونبينُعلىُنأخذهُأخطأُالخدم،منُحتىُانفراد

 .خطأه.

 :السالمُعليهُليوسفُالخطابُالعزيزُزوجته،وجهُوبعد

 (٢٩)هـذا َعن أَعِرض يوُسفُ  )

ُيكبرُأالُمنهُإليه،ورغبةُمتودداُباسمهُناداهُالعزيزُوهنا
ُتخبرُاالمر،والُاكتمُأي(ُ هـذا َعن أَعِرض)ُالموضوع
ُيوسفُمكانُكناُلوُأهله،ولمكانتهُعليُللتسترُأحدا،طلبا

 هذاُمنُالناس،ونتعلمُأمامُلتكلمناُوظلمنا

ُلمُمظلومين،ويوسفُكناُلوُحتىُالموضوعُنقفلُأن
ُالسجن،لذلكُفيُأوُالبيهُحتىُذلكُبعدُُالموضوعُيذكر

 ..دائماُالخطأُنستر



ُكلهُوهذاُالقصر،ُغادرُمثالُليوسفُيقلُلمُالعزيزُوهنا
ُأعرضُفقطُفعلهُردةُظلم،والعزيزُليوسف،فهوُاختبار

ُبالقولُ،فقطُآخرُاجراءُبأيُيقمُولمُهذا؟؟ُعن
ُهذاُلزوجته،وكلُالكالمُالعزيزُيوجهُثانيةُومرة

 :يوسفُبحضور

 ﴾٢٩﴿ الخاِطئينَ  ِمنَ  ُكنتِ  إِناكِ  ِلذَنبِكِ  َواستَغِفري )

ُأنت،رغبةُحتيُأوُآخرُلقبُأيُباسمها،أوُينادهاُولم
ُيتهمها،وإنماُفلمُالموضوعُسترها،واحتواءُفيُمنه

ُخطئهاُكبرُمعُاالستغفار،تخيليُوهوُالعالجُأعطاها
ُنغضبُمثالُاألبناءُأخطأُإنُ،ونحنُاالستغفارُسألها

ُكذاُفعلتُوأنت،ُلهمُاالتهامات،ُبمكانه،لوحهناُكناُولو
ُُقدرُمنُأنزلُأنُصحيحُغيرُأسلوبُطبعاُ،وهذاُوكذا
ُ،وهؤالءُمسلمونُاالتهامات،نحنُلهُوأوجهُأماميُمن

ُهللاُيبينهاُالطريقةُاالستغفار،وهذهُسألهاُمسلمونُغير
ُيعرض،ويقفلُُالمظلومُالسورة،بمعنىُفيُلنا
ُ.كبير،ُخطأُأنهُمعُلذنبهُيستغفرُوالظالمُ،الموضوع

ُمعينة،الُمواقفُفيُأحيانا،ألنهُفعلهُعليناُيجبُماُوهذا
ُأنُُالعزيز،مثالُُمعُحصلُكماُفعل،ُبأيُالقيامُنستطيع

ُلنُمواقفُفهناكُيوسفُيطردُ،أوُُزوجته،ُيطلق
ُ.نستطيع

 .االستغفارُاألفضلُفيها،لذلكُشيءُفعل

ُ،محاولةُباالستغفارُلألعراض،ولهاُليوسفُونصيحته
ُالخبرُالدائرة،وينتشرُتتسعُأالُاإلمكانُقدرُعلىُمنه



 َعن فَتاها تُراِودُ  العَزيزِ  امَرأَتُ  الَمدينَةِ  فِي نِسَوة   َوقالَ 
 ﴾٣٠﴿ ُمبين   َضَلل   في لَنَراها إِنِّا ُحبًّا َشغَفَها قَد نَفِسهِ 

ُالمخملي،ُللمجتمعُنسميهُلماُ،ووصلُالخبرُانتشرُولكن
ُمهماُالقصورُأنُعلىُيدلُلها،وهذاُجداُمحرجُوهذا

ُكانُلها،وكلماُأسرارُفالُوالحمايةُالتسترُمنُبلغت
ُلوُأكثر،مثالُالسترُكانُعددا،ُأقلُوأفرادهُأصغرُالبيت

ُ،فيُالخدمُباقيُاألمر،معُسيخرجُخادمةُفي
ُسيخرج!!!ُالخدمُمنُالكثيرُوبهُقصرُالتجمعات،فتخيلي

ُينتشر،ألنهاُينتشر،والسيءُالُالحسنُاألمرُودائماُاألمر
ُعلىُالتركيزُالفضائح،وكذلكُحبُالبشرُفيُطبيعة

ُمعُالتعاملُحسنةُامرأةُنرىُمثال.ُالسلبيات
ُالخادمةُخادمتها،فهذهُمنُتغضبُمرةُخدمها،ولكن

ُهذهُفيُفقطُحدثُماُالحسنة،وتذكرُاألشياءُكلُتنسى
 .عنهاُالمرة،وتنشره

ُُأنتقدمثالُالدولة،ُتقدمهاُالتيُالممتازةُالخدماتُكلُومع
 !!!!!ُبالجمعيةُالذيُالسياراتُموقف

ُرأيُمنُالمجتمع،ُفيُالسلبياتُُننشرُأالُنحذرُأنُيجب
ُنفسه،ُإالُيلومنُفالُذلكُغيرُرأيُهللا،ومنُفليحمدُخيرا

ُوليسُالكوبُمنُالممتليءُالجزءُدائماُأرىُأنُيجب
ُأنُيجبُأننيُأحسُمثالُلتقوىُيحتاجُوهذاُ،الفارغ
ُهوُوهذاُ،فأرتقيُولسانيُنفسيُأتمالكُولكنُأتكلم

ُ.األدب



ُنتعلمُأنُُعليناُ،لذلكُلناُذكرهُتعالىُهللاُوألن.واألخالق
 .نفضحُالمسائل،والُنصغرُالستر،وأن

ُ.العلمُطلبةُخصوصا
 العَزيزِ  امَرأَتُ  الَمدينَةِ  فِي نِسَوة   َوقالَ )اآليةُتدبرونكملُ

 في لَنَراها إِنِّا ُحبًّا َشغَفَها قَد نَفِسهِ  َعن فَتاها تُراِودُ 
ُ﴾٣٠﴿ ُمبين   َضَلل  

ُونسوة،ولكنُنساءُمفرد،والجمعُامرأةُوُ،ُللمذكرُقال
ُالعددُقلة،بمعنىُجمعُكثرة،ونسوةُجمعُالنساءُأنُالفرق
ُ. لمقامهمُأوُللتغليبُ،نسوةو١٠ُمنُأقلُستة،ُأوُخمسه

ُذكرُنسوةُالمدينة،وُفيُوشاعُالخبرُانتشرُوهنا
ُنسوةُفهنُالتمدنُكبير،منُمكانُأنهُالمدينة،ليبين

ُ؟قلنُمستوى،وماذاُ،متعلمات،على
ُيذكرنُلمُُ(نَفِسهِ  َعن فَتاها تُراِودُ  العَزيزِ  امَرأَتُ )

ُفتاهاُإنماُيوسفُليسُوتراود،العزيزُامرأةُاسمها،وإنما
ُالقرآن،والتاءُفيُاالبداعُنرىُالكلماتُاختيارُ،حتى

ُالمرأةُهذهُتكونُلماُتستخدم(ُامَرأَتُ )ُفيُُالمفتوحة
 ِعندَكَ  ِلي اْبنِ  َرِبِّ  قَالَتْ  إِذْ  فِْرَعْونَ  اْمَرأَتَ ) مثلُمعروفة

ُالتحريم( ١١)اْلَجناةِ  فِي بَْيتًا
 َوإِنِ )تحديدُيوجدُامرأة،والُأيُ،فالمقصودُامرأةُإذاُُأما

( ١٢٨) إِْعَراًضا أَوْ  نُُشوًزا بَْعِلَها ِمن َخافَتْ  اْمَرأَة  
 .النساء

ُتوسعت.الفضيحةُالحتواءُالعزيزُمحاوالتُكلمعُو
 هيُأي(ُنَفِسهِ  َعن فَتاها تُراِودُ )األمرُوانفضحُالدائرة



ُعنُإمرتهاُتحتُالذيُ،وفتاهاُبالمراودةُبدأتُالتي
 .،وبالقوةُأكرهتهُنفسه،أي

ُهللاُلذلكُالمحسنينُمنُكانُالسالمُعليهُيوسفُألنُوهنا
ُالقصر،وصارُخارجُالكالمُخرجُلماُحتىُحفظه

ُمنُوهللا.هوُيتهمُ،ولمُالعزيزُامرأةُلصالحه،فاتهمت
ُأولياءهُيحفظُالذيُالحفيظُالحسنىُأسمائه

ُبمراودةُالعزيزُامرأةُباتهامُيكتفينُلمُوالنسوة
ُفيُالسببُعليه،وبينواُزادواُيوسف،وإنما

ُأنُبينُالقيمُوابنُ( ُحبًّا َشغَفَها قَد) ُمراودتها،وهو
ُ:منازلُالحب

ُالمنازلُأخف.االنسانُالهوى،يهوى-١
ُالشخصُيرىُأنُويجبُبعيد،ُمنُفيراه.بالرؤياُتعلق-٢

ُ.يسعدُالُيرهُلمُإم
ُليالُالقلبُشغلُبالشيء،معُالولوعُالكلف،أي-٣-

ُ.ونهارا
ُيكونُأنُشركُالحب،وهذاُشدةُمنُيذبلُالعشق،أي-٤

ُ..الهوىُاتباعُهللا،وهوُلغير
ُعالعقل،فالُمسيطرُ،الحبُالعقلُفقدُ،أيُالتدلية-٥

ُُيميزُالذيُالعقلُعليُسيطري.لماُالسكرُيميز،مثل
ُكالمخدر.الصوابُمنُالخطأ

 .مجنونُكأنهُهدفاُيعرفُوجهه،فالُعلىُالهيام،يهيم-٦

ُهوُالقلب،والشغافُشغافُإليُالحبُالشغف،وصول-٧
ُيستطيعُفالُُالمنازل،ُأعلىُبه،وهذاُمحيط.الغطاء



ُالمحرم،فشيءُالنظرُبسببُهذاُ،وكلُُمنهُالخالص
ُلشغافُيصلُنفسهُيتداركُلمُشيء،وإنُيجر

ُفعلتُمعقولة،مثلماُغيرُتصرفاتُُالقلب،فيتصرف
ُالمؤمنينُيأمرُهللاُذكرناُكماُالعزيز،لذلكُامرأة

ُفيُجاءُكماُأبصارهمُمنُيغضواُبأن.والمؤمنات
ُ.النورُسورةُمن(٣٠ُ-٢٩)ُاآلييتين

ُعليهُليوسفُالعزيزُامرأةُمراودةُسببُذكرنُالنسوةو
ُلناُيبينُالقرآنُأنُكيفُحبا،ونرىُشغفهاُالسالم،ألنه

 .االمورُالبشر،ودقائقُنفسيات

ُلباسه،أوُفيُأحداُنعيبُأالُنتعلمُكذلكُاآليةُهذهُومن
ُأنُبدُالُشخصاُيعيبُمنُبأحد،ألنُنتشمتُفعله،أو

ُللنسوة،فالحقاُحدثُماُالعافية،وهذاُُهللاُ،نسألُيبتلى
ُنيريُلماُأيديهنُسيقطعنُأنهنُالقصةُفيُسنرى

 هنُهذاُوبفعلهن.يوسف

ُبدون.أيديهنُُالعزيز،فقطعنُامرأةُفعلُعليُزدن 
ُأخرىُبمحابُنمألهُألنُمحالُليسُوالقلب.ُإحساس
ُاإلسالمُأعداءُيفعلهُماُسيفسد،وهذاُهللا،ألنهُغير
ُمقرُهوُاألشياء،فالقلبُبهذهُالناسُيلهونُانُيحاولون
ُاالعتقادُمنُخالُهلل،وإنُوالتعظيمُالمحبةُوبيتُاالعتقاد

ُمسرحاُهللا،سيكونُيحبُماُكلُومحبةُهللاُومحبة
ُوظيفتهُعنُويعطلُالشياطينُللشهوات،وتتخطفه

 ِمن يَتاِخذُ  َمن النااِس  َوِمنَ )ُهللا،ُعبادةُوهيُُاألساسية
 البقرة( ١٦٥)اَّللاِ  َكُحِبِّ  يُِحبُّونَُهمْ  أَندَادًا اَّللاِ  دُونِ 



ُ،فمحبةُمحابُأيُتزاحمهُالُبقلبكُهللاُمحبةُوقعتُإذا
ُتطردُأخرى،فمحبتهُمحابُيزاحمهاُأنُمنُأعلىُهللا

ُالمحابُتدخلُمحبتهُخرجتُإنُالمحاب،ولكنُجميع
ُعنُيعطلُبهُحباُانسانُعندُيحبسُلماُقلبك.ُاألخرى

ُتعنيُهللاُإالُوإالهُ،والُهللُملكُواحاسيسناُفقلوبناُوظيفته
ُإالُوتعظيماُمحبةُبأحدُأتعلقُ،والُهوُإالُمعبودُال

ُوهيمانينُمهووسينُهللاُرحمُمنُإالُالناسُهللا،ومن
ُ.أشخاصأنُيكونواُُشرطاُليسأخرىُُبأشياء

ُبحواسهُيدركُواالنسانُالعقائدُمستقرُالقلبو،
ُيدركهاُ،ويتذوق،ويقرأ،فلماُويسمعُالظاهرة،يرى

ُولكن.ُالعزيزُالمرأةُحصلُاالختيار،كماُوياتيُوينفعل
 َواْلفَُؤادَ  َواْلبََصرَ  الساْمعَ  إِنا )انفعل،لذلكُالُاحسُالُلما

ئِكَ  ُكلُّ  ُاإلسراء( ٣٦) َمْسئُوَّلً  َعْنهُ  َكانَ  أُولََٰ
ُ..للقلبُمنافذُالنهاُفاحفظيهم

ُاذاُُ،مثالُهذاُلكلُالضابط،ُهوُالعقل؟ُدورُهوُوما
ُالخبائثُامُالخمرُضابط،لذلكُيوجدُالُسكرُاالنسان

ُيرتكبُألنُلشاربهاُ،وتؤديُالعقلُتذهبُفهي
ُ..المحرمات

ُاُبجهلهاهللا،وُوأسماءُبالعقيدةُللتزودُدائماُنحتاجُلذلك 
ُنمألُأراها،لذلكُالُُ،فأناُغيبُُسلوك،وألنهاُيوجدُال

 ..والرسولُهللاُقالُبماُإنما الناس،ُبكالمُليسُالقلب

 العزيزُامرأةُفعلُعلىُالنسوةُتعليقُونكمل



ُأنهاُفيهُشكُالُأيُ﴾٣٠﴿ ُمبين   َضَلل   في لَنَراها إِنِّا
 ،لماذا؟ُحقيقة،الُقولهنُوهل.ُبضالل

ُالقرناءُمنُيؤخذُالمستوى،القرين،فالُنفسُمنُجاءُالنه
ُدكتور.الواحدةُالمهنةُأصحابُمنُُُهمُ،والقرناء

ُعلمُفيُوخادمة،حتىُوأخرى،خادمةُطالبةُودكتورمثل
ُألنُالقرناءُمنُيأخذونُالُالحديثُالحديث،،محققين

ُأخرىُمنُتشتكيُطالبةُالقرناء،مثالُبينُيكونُالحسد
ُمنُجسدُخالُماُالحسد،وُوجودُالحتمالُبكالمهاُآخذُال

ُوحقدُحسدُهوُورائهُمنُوالدافعُ،كالمهنُهناُحسد،و
ُشخصيةُوذاتُوجمالُمنصبُذاتُالنها
ُلسمعتها،لذلكُهوتشويهُكالمهنُمنُمشهورة،والدافع

ُالحسدالمستوى،وُنفسُمنُأحدُعنُنتكلمُاالُنتحمل
ُبمكانيُأجلسُُأنُوليسُوفعل،ُوكيدُمكرُبهُيكون

 . بعينيُوأحسد

ُحقُأنهُمعُللحق،وفضيلةُتعصبهنُليسُالدافعُوهن
ُمنُلينزلونُبهاُباطل،ونكايةُبهُاريدُولكن

ُقرينُمنُجاءُألنهُمشينةُفضيحةُمكانتها،ويفضحونها
ُ،وهللا.ُهللاُنتقيُالحسد،لذلكُهذاُلديناُألنناُيخبرناُ،وهللا

ُفضحهنُالصدور،وهللاُتخفيُوماُاالعينُخائنةُيعلم
ُهللاُاحدُفضيحةُأردتُانُالعزيز،بمعنىُامرأةُمنُأكثر

ُمستواك،هنُبنفسُمنُعنُتتكلمينُ،أوُاكثرُسيفضحك
 بالُ  ما) قصتهنُتذكرُسنينُبعدُايديهن،حتىُقطعن

تي النِِّسَوةِ  ُعرفُ،فالكل(٥٠) أَيِديَُهنا  قَطاعنَ  الَلِّ



ُامرأةُمعُالقميصُواقعةُتذكرُبقصتهن،ولم
 ،ُأكبرُالعزيز،ففضيحتهن

ُانُتعرفُالُناسُفيُالكون،واحياناُفيُسنتهُيعلمناُوهللا
ُ،لذلكُتكشفُبالمواقفُاالُكبر،مثالُالحسد،أوُبها

ُ.بانفسناُكثيرا،وننشغلُنستغفر
٥/١١/٢٠١٧ُ

ا َسِمعَت بَِمكِرِهنا ( أي )  ُ فَلَمِّ

 العزيز،ُُوصلتُاالخبارالمرأة

نرىُكيفُبماُقالتهُالنسوةُعنهاُ،وهناُ
ُمكرها،ودبلوماسيتهاُفيُالردُعليهن.
ُولوُسألناُسؤالُوعموماُماذاُتحبُالنساء؟ُ
التجمعاتُوالطعامُويكونُالمكانُمهيأُوجميل.لذلكُلماُ

ُأَرَسلَت إِلَيِهنا (علىُطولُ)َسِمعَت بَِمكِرِهنا ( )
وهنُحتماُمعروفاتُلديها،وأرسلتُأيُهناكُرسولُأوُُ

والنسوةُأحدُأهدافُ. رسالة،تدعوهنُلمنزلها
رؤيةُيوسفُ،وهذاُماُعرفتهُامرأةُُُمكرهن

العزيز،فأرسلتُدعوةُسريعةُ،وتحركتُ
ُ.بسرعة،لتجعلهنُينظرنُليوسفُويقعنُمثلهاُفيُالخطأ
ُوماذا فعلت؟
ُ)َوأَعتَدَت لَُهنا ُمتاَكأً (:بمعنى

ُأيُتكلفتُفيُاعدادُالمتكأ،وزيادة.-١
رُالموجودُشيءُغيكذلك يبين أن ما أعدته هو  -٢

ُلديهاُبالقصر.



ُوماذاُأعدت؟
ي جلسُوي تَّكأُعليهُمنُمخدَّةُووسادةُماُُوُمتاَكأً ( )

ونحوهما،وهذاُيعطيُالجالسُشعورُبالراحة،وكأنهُفيُ
ُمنزله.
ا َسِمعَت بَِمكِرِهنا ( أي  ُ فَلَمِّ

 العزيزُُوصلتُاالخبارالمرأة

بماُقالتهُالنسوةُعنهاُ،وهناُنرىُكيفُ
ُاسيتهاُفيُالردُعليهن.مكرها،ودبلوم

ُولوُسألناُسؤالُوعموماُماذاُتحبُالنساء؟ُ
التجمعاتُوالطعامُويكونُالمكانُمهيأُوجميل.لذلكُلماُ

ُأَرَسلَت إِلَيِهنا (علىُطولُ)َسِمعَت بَِمكِرِهنا ( )
وهنُحتماُمعروفاتُلديها،وأرسلتُأيُهناكُرسولُأوُُ

والنسوةُأحدُأهدافُ. رسالة،تدعوهنُلمنزلها
رؤيةُيوسفُ،وهذاُماُعرفتهُامرأةُُُمكرهن

العزيز،فأرسلتُدعوةُسريعةُ،وتحركتُ
ُ.بسرعة،لتجعلهنُينظرنُليوسفُويقعنُمثلهاُفيُالخطأ
ُوماذا فعلت؟
ُ)َوأَعتَدَت لَُهنا ُمتاَكأً (:بمعنى

ُأيُتكلفتُفيُاعدادُالمتكأ،وزيادة.-١
شيءُغيرُالموجودُكذلك يبين أن ما أعدته هو  -٢

ُبالقصر.لديهاُ
ُوماذاُأعدت؟



ي جلسُوي تَّكأُعليهُمنُمخدَّةُووسادةُماُُوُمتاَكأً ( )
ونحوهما،وهذاُيعطيُالجالسُشعورُبالراحة،وكأنهُفيُ
ُمنزله.

ً  لَُهنا  َوأَعتَدَت )  ( ُمتاَكأ
ُالجلسةُألن.مريحةُتكونُالجلسةُأنُالمتكأُمنُفالمقصود

ُمنُبهُالريحة،إنماُالمجالسُفقطُليسُستطول،والمتكأ
ُوالنسوة.بالكاملُومهيأُجاهزُوالمشارب،فهوُالمآكل

 وجلسن،ُجئن

ُكلُمنُالمكانُتهيئةُعلىُاقتصرتُماُالعزيزُوامرأة
ُاوتستوقفنُ( ِسكِّينًا ِمنُهنا  واِحدَة   ُكلا  َوآتَت)ُوإنماُشيء

 بالذات؟؟ُالسكينُُُلماذاُُاآلية،ونسألُهذه

ُلكلُآتتُالطاولة،وإنماُعلىُالسكينُتضعُلمُلماذاُمثال
 بدونُآتىُأعطت،ألنُيقلُ،ولم(َوآتَت)،سكيناُواحدة

ُفيهُأعطىُالقرآني،ألنُللفظُانظري.تمليك،وبهدوء،ورقة
 .آتىُ،عكسُوشدةُحدةُوبهُالتمليكُمنُنوع

ُلتقطيعُتحتاجُأشياءُلديهنُأنُعلىُداللةُُكذلكُوالسكين
ُ.تقطيعُباستطاعتهاُكانُُهيُفكرناُولوُالفاكهةُمثل

ُقدومهنُ!!!!!!ُقبلُالفاكهة
ُويقطعنُويتكلمنُبالمتكأُسعيداتُهنُالصورةُوتخيلي

ُأي(ُ َعلَيِهنا  اخُرج َوقالَتِ ) وُاللحظةُالفاكهه،وبهذه
ُلمن؟ُالمناسب،وقالتُالحاسمة،والوقتُالفرصةُانتظرت

ُكلُبعدُمعهاُالقصرُفيُزالُماُأنهُُيعنيُليوسف،وهذا
 .حصلُُالذي



 له؟ُقالتُوماذا

ُخدمتهاُ،وتحتُببيتهاُألنهُأمرته(ُ َعلَيِهنا  اخُرج)
ُأوُعليهنُادخلُتقلُعليهن،فلمُاخرجُلهُوإمرتها،وقالت
ُبالخارجُوهنُالبيتُبداخلُهوُاليهن،فكأنهُادخل
ُولم(ُُ َعلَيِهنا  اخُرج)ُمنُنفهمهُماُمثال،وهذاُبالحديقة

ُلالستعالءُ،وهي( َعلَيِهنا )ُاليهن،وإنماُُاخرجُكذلكُتقل
ُلماُأيُُ،ُعليهنُقالتُأرادته،لذلكُمعينُأمرُوالظهار
ُوسمعُمكانتهاُاحترمُويوسفُشيءُسيظهرُتخرج
ُانظرُُُلهُتقلُلمُمثال.عليهنُخرجُفقطُوهوُكالمها

ُ.للحرامُيذهبُالُألنهُفعلُلماُذلكُلهُقالتُاليهن،ولو
ويوسف كما قال النبي أعطي شطر 

انبهرت   نصف جمال العالم.لذلك  له  الحسن،فهو

 النسوة،تخيلي كيف كان هذا الجمال؟؟؟  به

وهللا قادر على كل شيء،وأعطاه منه ما ال 

يتصور،وللجمال مقاييس،حسب كل دولة.واألذواق،أما 

 يوسف فاالذواق كلها متفقة على جماله.ومن قدرة هللا أنه 

جعل كل أذواق الناس تجتمع أنه أوتي الحسن،وهؤالء 

ا َرأَينَهُ ( والسكين بيديهن، النسوة مع المتكأ والطعام )فَلَمِّ

يوسف وجماله،وهن لديهن صورة بخيالهن كيف 

هو،ولكن لما رأينه ، صورته الحقيقية فاقت كل 

 تصوراتهن،وخيالهن،وماذا فعلن؟



أي تكبر الشيء عن التخيل،وهي أول ردة )أَكبَرنَهُ ( -١

فعل لهن،وهذا ما يسمى بالذهول.:)كبر( أكبرنه،أكبر 

التخيل وفيه انبهار بالشيء،وذهول.االنبهار لما أري فوق 

أكبر من مخيلتي،لذلك أصبن بحاله من الذهول 

والتعجب،وبهذه المرحلة وهي فترة ،لما يأتي فوق 

المتوقع،تجعل االنسان ال يشعر بااللم اطالقا،كأنه مخدر 

 طبيعي.ففقدناالحساس.

٢-) إن قطعت مثال، ف وقطعن وليس وخزة)قَطَّعَن أَيِديَُهنَّ

سأحس بهذا القطع،،وقطعن بالشدة يدل على تكرار 

 الشيء،واستمراره،والمبالغة فيه،مع عدم اإلحساس.

ما عملته هي فقط   وبالنسبة المرأة العزيز هن فاقوا

 قطعت القميص،ولكنهن قطعن ايديهن.

ُالعزيز،ألنُامرأةُفعلتهُماُعلىُزدنُالنسوةُأنُذكرنا
ُفقطُالقصر،وهنُفيُمعهاُيعيشُكانُالعزيزُامرأة
ُأخرىُوصورة.الشكلُعلىُحكمنُالصور،فهنُإعجاب

ُبمرضُأصيبُالذيُتماما،الصحابيُلفعلهنُمغايرة
ُأنُرجله،فرفضُتخديره،ليقطعواُبرجله،وأرادوا
ُبحالةُأدخلُلماُرجليُاقطعواُلهمُيخدر،وقال

ُاالتصالُمنُبحالُوصلُبالصالةُأنهُيعنيُالصالة،وهذا
ُهذاُماُرجله،تصوريُعتقطُلماُيحسُهللا،فلمُمع

 لديه؟؟؟ُالذيُالخشوع

 



ُامامُكانُبخشوعه،وهوُعرفُالذيُاألصمُحاتمُُكذلك
ُبقيُ،وهوُخرجتُالمسجد،والناسُنصفُانهارمسجد،و
ُاالتصالُمنُلدرجةُوصلُالنهُبماحدثُاحساسهُلعدم

ُ. .هللاُمع
ُتباركُهللاُيأمرناُلذلكُابليس،ُسهامُمنُسهمُوالنظر

 ِمنْ  يَغُضُّوا ِلِّْلُمْؤِمنِينَ  قُل)ُالنورُسورةُفيُوتعالى
 ِمنْ  يَْغُضْضنَ  ِلِّْلُمْؤِمنَاتِ  َوقُل) وللنساء( ٣٠) أَْبَصاِرِهمْ 

ُ.النور( ٣٠) أَْبَصاِرِهنا 
ُيتطورُقدُواالعجاب،ألنهُإياكنُالنساءُنقولُلذلك
ُكالمغيب،فالُيكونُ،واالنسانُغريبةُلتصرفاتُويؤدي
ُأنهنُفعلهنُالنسوة،فبدايةُفعلتُ،كماُيفعلُبماُيحس

ُعدةالقطعُكانُُبمعنىُأيديهن،ُقطعنُ،ثمُبيوسفُأعجبن
ُبدونُواالعجابُواالندهاشُالذهولُمرات،من

.وصورةُأخرىُلحالةُالذهولُالتيُبااللمُاإلحساس
ُ.تصيبُاالنسانُ

ُأهوالُلناُوتعالىُتباركُهللاُيصفُحينُالحجُسورةُفي
مَُ)ُالقيامةُيوم نََهاُيَو  ِضعَةُ ُك لُ َُهلُ تَذُ ُتََرو  ر  اُم  َضعَتُ َُعمَّ ُأَر 

لُ ُذَاتُُِك لُ َُوتََضعُ  لََهاَُحم  َُوَماُس َكاَرىُ ُالنَّاسََُُوتََرىَُحم 
ِكنَُُّبِس َكاَرىُ ُه م ُمشاهدُفكل(2ُ)َُشِديد ُُاَللََُُِّعذَابََُُولَ 

ُ.الذهولُبسببُهذهُالفزع
  الُأنهُإماُالذهولُمنُاالنسانُأنُالدالئلُمنُوهناك

 



ُيوسفُرؤيةُُاأللم،لذلكُيتجاهلُُأنهُأوُُباأللمُيشعر
ُتقطيعُمنُلديهنُالذيُاأللمُمنُأعلىُللنسوةُبالنسبة

ُبالمعاصيُُهمُممنُكذلكُنراهُماُأيديهن،وهذا
ُ..زائلةُلذةُأجلُمنُالمعصيةُألمُيتجاهلون

ُلذةُهناكُباأللم،ألنُاإلحساسُفقدنُكذلكُوالنسوة 
ُاأللم.ُهذاُعلىُطغتُأعلىُأخرى

ُوتمنعُوتحبُتعطيُأنُااليمانُعريُأوثقُمنُولذلك
 وطعِمه اإليمانِ  حَلوةَ  بهنا  وجد فيه كنا  من ثَلث  ) ،هلل

 مما إليه أحبا  ورسولُه وجل عز للاُ  يكون أن: 
ُ(  للاِ  في يُبِغض وأن للاِ  في يحبا  وأن ِسواهما،

المصدرُصحيحُالنسائي،المحدثُاأللباني،خالصةُحكمُ
ُكصحيحالمحدثُ

ُكأنُوُيجلسونُكانواُالنبيُمجلسُفيُالصحابةُمثل
ُبمجلسُأجلسُلماُالطير،مثالُرؤوسهمُعلى
ُأحسُ،أوُأحياناُمريحةُتكونُالُالجلسةُالعلم،واحتمال

ُلمحبةُأتجاهلهاُولكنُصعوباتُمثال،فهناكُالظهرُبآالم
 ..قلبيُفيُهللا

ُحقُااليمانُيصيرُُلماُولكن،الجنةُنرىُالُنحنُكذلك  
ُبالنسبةُوحساسُصغيرُهوُماُكلُعلىُاليقين،فيغطي

ُنحسُالُوالحرُبالبردُحتىُالناس،أوُكالمُمنُلي،مثال
ُ..ومتىُنتحسسُمنُكلُشيء؟بهم

ُنحسُال.ُباهللُمتصلينُنكونُلماُااليمان،ولكنُقلُكلما
 ..غطتُأخرىُلذةُهناكُألنُآخرُشيءُبأي



حصل لهن تعطل وذهول،فالرغبة في يوسف النسوة  و

واإلعجاب بجماله،ودعوته،كما سنرى الحقا في السورة 

قَاَل َرِبِّ الِسِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ حين يسأل يوسف هللا تعالى)

ا يَْدُعونَنِي إِلَْيِه ۖ) فكل هذا فاق كل آالمهن،ونسين  (٣٣ِممَّ

 .الفضيلة،ومستواهن وأزواجهن،ومكانتهن

 

ولن ،العمرنسأل هللا أال نتشمت بأحد،وال نقول كبار في 

فقط البنات يفعلن ذلك،وهذا يبين أنه ال يوجد نفعل أو أن 

عمر للشهوات،فال نتشمت ونقول هذه المرأة 

 كبيرة،وكيف تعمل هكذا؟

المصدر  (من حسن اسالم المرء تركه ما ال يعنيه)

صحيح ابن ماجه،المحدث األلباني،خالصة حكم 

 المحدث:صحيح

  ،وهللا يأمرنا بالستر.

 قطعن أيديهن -٢أكبرنه  -:١النسوة كانت إذن ردة فهل

ِه( -٣ تنزيه هلل عن العجز في خلق مثل )َوقُلَن حاَش ِللّـَ

هذا البشر كمن يقول سبحان هللا،فهن نزهن هللا عن كل 

نقص،فقدرة هللا جعلت جماله غير متصور وخيال، و أن 

جمال يوسف دليل على قدرة هللا،فمن رؤيتهن ليوسف 

ما هـذا بََشًرا (  على كل شيء،)عرفن أن هللا قادر 

لجماله الباهر،أي ال يوجد مثيل له بشرا،أعطي من النور 

)إِن هـذا إِالِّ  للناظرين وعبرة والبهاء والجمال ما كان آية



( تقرر في الطباع أن فائقوا الجمال كأنهم َملٌَك َكريٌم 

ملك،أي من البهاء الذي به،فقالوا حتما هو ليس بشر من 

 ه ملك ،أي مخلوق من نور .من شدة إعجابهنالنور ،كأن

  به.

. 

١٣/١١/٢٠١٧ُ
ماُنزالُفيُمشهدُامرأةُالعزيزُوالنسوةُالالتيُقطعنُ
أيديهن،وظهرُمنهنُالعذرُالمرأةُالعزيزُحينُشقتُ
قميصهُوهنُقطعنُايديهن،وامرأةُالعزيزُلمُتتوقفُعندُ
هذاُالحد،وإنماُأرادتُأنُتريهنُجمالُآخر،وهوُجمالهُ
الباطن،وهيُالعفةُالتامةُواالعتصام.ونحنُألولُوهلةُُ
فقطُنرىُالجمالُالظاهر،ولماُنتعودُعليهُهناكُشيءُ
يجذبُاكثرُمنهُوهوُالباطن،مثالُمنُتنجذبينُ
لشكله،ولكنُبعدُالمعاشرةُترينهُغيرُجميلُ،أوُُشخصُ
نراهُغيرُجميلُولكنُمعُالمعاشرةُوحسنُالمعاملةُنراهُ
 جميال

يءُفيهاُاختبارُالجمالُالفقرُ،والشهرةُوالدنياُكلُش  
 . ،والمنصبُفتنةُكبرى

واختبارُيوسفُمعُامرأةُالعزيزُوالنسوةُُبالجمالُ
 الظاهرُوالباطن،

 ومعُاخوتهُاالختبارُكانُُمحبةُأبيه،



وهناُهللاُأعطاهُالجمال،ولكنهُصارُفتنةُللنسوة،وامرأةُ
 .العزيز

ُالَّذيُل مت نَّنيُفيِهُ) َعنُنَفِسِهُقالَتُفَذِلك نَّ َولَقَدُراَودت هُ 
َُولَيَكونًاُِمَنُ لَي سَجنَنَّ هُ  ر  فَاستَعَصَمَُولَئِنُلَمُيَفعَلُماُآم 

 ﴾٣٢الّصاِغريَنُ﴿

وامرأةُالعزيزُُبعدُانُبررتُفعلهاُللنسوة،ومقارنةُبماُ
فعلنُبعدماُقطعنُايديهنُكأنهاُتقولُلهنُاعطونيُالعذرُ
ُ.بماُفعلت

هذاُالذيُأنتنُلمتننيُفيه،أيُُفذلكنُالذيُلمتننيُفيه())
فَتاهاَُعنُنَفِسِه(ُ ُالعَزيِزُت راِودُ  عيرتمونيُفيهُ)امَرأَت 
فهيُلمُتدافعُعنُنفسها،وقالتُمثالُاناُلمُأفعلُماُقلتنُ
وانماُوضعتهنُبتجربهُ،مثالُلماُيلومكُاحدُعلىُشيءُ
ما،.وهوُالُيعرفُماُصعوبةُالموضوعُبالنسبةُ

ذاُقيلُليُلماذاُالُتتعاملينُلك،مثالُالتعاملُمعُ)س(ُا
معها،الُأعقب،وإنماُأقولُلهمُانتمُقابلوهاُمثالُ
بالتجربة،أوُفيُُتحضيرُحاجياتُاألبناءُللمدرسةُفيُ
الصباحُويقالُلكُأنتُدائماُتتأخرين،فتقولينُلهمُماُ
 رأيكمُلوُأنتمُحضرتمُأشياءهمُبدلُمني؟؟

 (َولَقَد راَودتُهُ َعن نَفِسِه فَاستَعَصمَ )

راودته ولكنه استعصى عليها وامتنع عما أنها ح صحي

تريده منها،استعصم كأنه طلب العصمة في طلب أ س 

واستعصم تبين أن رجولته ،وقال معاذ هللا،ت،لما هرب

غير ناقصة،وهذا يبين ان هللا ارسل الرسل بشر يحسون 



مثلنا،وليس مالئكة مجبولين على الطاعة،ال أهواء 

واء ولكنه يعصم نفسه.لما لهم،عكس الرسول لديه االه

طبيعته أنه جبل على الكرم،وآخر   نقارنه بالحياة انسان

لم يجبل على الكرم فيجاهد نفسه على الكرم،هذا أجره 

أكبر ألنه يجاهد نفسه،وهذا يعني ان االختبار ليس شيء 

عادي،إنما فيه مجاهدة للهوى،ويوسف طلب العصمة من 

اإلرادة،مثال عندي  هللا وامتنع عن الحرام،وهذا من قوة

المقدرة ولكن اجاهد ،فاالستعصام من يوسف كان ظاهرا 

المرأة العزيز فارادت أن تقصر عليهم الطريق وتخبرهم 

انه استعصم،وكل ممنوع مرغوب،والبشر أي شيء 

بمعنى أنا لم أستطع  نخبره أنه ممنوع يريد أن يجربه،

ها عليه،فجربوا حظكم،امرأة العزيز وجمالها وتحت امرت

  استعصم فانظروا ماذا ستفعلون،كأنها تتحداهم

 

 

ذكرناُسابقاُأنُامرأةُالعزيزُلمُُتتركُالنسوةُُفقطُ
لتقطيعُايديهن،وانماُبينتُلهنُأنهاُحاولتُدعوةُيوسفُ
للفاحشةُولكنهُاستعصمُ،وهذاُماُجعلهنُبعدُذلكُ
يدعونُُيوسفُُللفاحشة،وهنُماُكنُُليتجرأنُعلىُ
 ذلك،لوالُتشجيعها

 

 . تحديهاُُلهنوُ

 



ُوفيُقولهاُفاستعصمُ،كيُيكون
للنسوةُرغبةُأكبرُفيُالتحدي،بمعنىُهوُُاستعصمُ  

منها،وسنجربُحظناُمعه،وكلهنُترصدنُلهُوكلُ
وطريقتها،وكذلكُامرأةُالعزيزُكأنهاُتقولُياُيوسفُانتُ
ُلمُتستجبُليُفانظرُماذاُستفعلُمعهن؟

دولُوكلُممنوعُمرغوبُكماُذكرناُسابقا،فنرىُفيُال
التيُترتكبُفيهاُالفاحشةُعلناُ)بائعاتُالهوى(،ومعُذلكُ
تحصلُلديهمُجرائمُاالغتصابُ،ألنُكلُممنوعُ
مرغوب،اذاُفيُامتناعُهذاُاكثرُاغراءُممنُيعرضُ
نفسه،وكذلكُهناُُاالغراءُللنسوةُأنُُيوسفُ
استعصم،النُمنُيعرضُنفسهُالُقيمهُله،عكسُلوُكانُ
 .هناكُحاجزُومانع

وتحدي،وكذلكُهذاُيظهرُُعفةُإذنُهناكُكيدُ
 .يوسف،وعموماُاالنسانُيحبُالتحدي

إذنُهوُُكيدُمنُامرأةُالعزيز،وبكيدهاُأغرتهمُفبينتُ
ُجمالهُالداخل،وهوُاعتصم،وكيفُاعتصم؟
وبالنسبةُالمرأةُالعزيزُ،لمُيزدهاُمرورُااليامُ
واستعصامُيوسفُماُزادهاُاالُشوقاُورغبةُفيه،وُصارُ

قالُلهاُاستغفريُلذنبكُلمُتستغفرُعلناُسابقاُلماُزوجهاُ
ُأوُتتب،مثالُبأنُتبعدهُعنها،أوُتجعلهُخارجُالقصرُ،
فلمُتحاولُمغالبةُهواها،وهذاُماُيجبُوإنماُزادتُعليهُ
 جرأةُوذنباُبأن

 



ُ.طلبتُالنسوةُ،وُذنبُيجرُذنب
ُ.وُكيفُنعالجُالنفسُمنُالهوى؟ُباالبتعادُعماُنهواه
ُوكيفُيظهرُأنهُزادُماُبها؟

علناُأعلنتُأنهاُتراوده،سابقاُولئن لم يفعل ما آمره())
كانُبالكالم،ولكنُاآلنُمعُازديادُالشهوةُ،جاءُاألمرُ
منهاُليوسفُُأنُيلبيُلهاُماُتريد،فاألمرُ
بالمعصية،وصلُلحدُالتهديد،وهذاُمنُتحكمُالشهوةُفيهاُ

َواْلَحافِِظيَن ،لذلكُنرىُالتوجهُفيُالقرآنُللنساءُ)
ُ ( األحزاب٣٥َحافَِظاِت )فُُروَجُهْم َوالْ 

( ُ اِلَحاُت قَانِتَات  َحاِفَظات  ِلِّْلغَْيِب بَِما َحِفَظ اَّللا ( ٣٤و)فَالصا
 النساء
ذكرنا أن األمر من امرأة العزيز ليوسف بالمعصية 
وصل لحد التهديد ) ولئن لم يفعل ما آمره( وخيرته 
 : بين

 

 (٣٢وليكن من الصاغرين)-٢ليسجنن          -١

ا هي تخبر النسوة بما ستفعله معه.لذلك الشهوات وهن
يجب أن  تضبط بالشرع ،كما جاء في حديث النبي 
 :صلوات ربي وسَلمه عليه  موجها الشباب

ْج  يا َمْعَشَر الشباِب ) ! َمن استطاع منكم الباءةَ فْليَتََزوا
، فإنه أََغضُّ للبصِر ، وأَْحَصُن للفرجِ ، وَمن لم يستطْع 

 بالصوِم ، فإنه له ِوجاء  ، فعليه 



الراوي : عبدللا بن مسعود | المحدث : األلباني | 
 حديث صحيح

فمنُلمُيستطعُالزواجُ،عليهُُبالصوم،النهُيكبحُجماعُ
الشهوات،ألنُبالصومُُالجسمُيجوعُفتقلُالشهوة،والُ
يفكرُفيُالفاحشة.فهناكُحل،وكذلكُغضُالبصر،وحتىُُ
 المتزوج

عليهُأنُُُالرجلُإذاُرأيُُيخبرناُصلواتُربيُوسالمه
امرأةُواعجبته،فليأتيُأهلهُانُعندهاُماُعندُاهله.كلُماُ
سبقُعالجُمنُاإلسالمُكيُالُيستسلمُالشخصُ
للشهوات،وغيرُالمسلمينُشهواتهمُيقضونهاُمعُأيُكانُ
 .كالبهائم،لكنُاإلسالمُوضعُضابطُلها

الاِذي فِي  مثَل أمر النساء )فَََل تَْخَضْعَن ِباْلقَْوِل فَيَْطَمعَ 
 ( األحزاب٣٣قَْلبِِه َمَرض  )

و)َوقُل ِلِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنا َويَْحفَْظَن 
فُُروَجُهنا َوََّل يُْبِديَن ِزينَتَُهنا إَِّلا َما َظَهَر ِمْنَها ۖ َوْليَْضِرْبَن 

( َن ( النور،و)َوََّل يَْضِربْ ٣١بُِخُمِرِهنا َعلَىَٰ ُجيُوبِِهنا
 ( النور٣١بِأَْرُجِلِهنا ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهنا ۚ )

 .لذلك  الحمدهلل على نعمة اإلسَلم

 ونعودُالمرأةُالعزيزُوتهديدهاُليوسف

 :ا:إنُلمُيستجبُله

ُ(:أيُأناُُلديُالصالحيةُبوضعهُبالسجنُ-١  لَي سَجنَنَّ

 ،كيف؟ُ-

 



فيهاُُلَيُسَجنَنا ()أدبرُوأكيدُلهُمكيدةُفيسجنُبسببها.و
توكيدُالالمُوالنونُوالشدةُتوكيدين،بمعنىُانُلمُيفعلُ
بالتأكيدُسأسجنه.تخيليُموقفُيوسفُرجلُأعزبُ

 !!!!!وتحتُامرتها،ُوُالنسوةُمعهاُيدعونهُللفاحشة

 .فاختبارهُجداُصعب.
اِغريَن ﴿)-٢  ﴾٣٢َولَيَكونًا ِمَن الصِّ

ُ.أي  تذله وتهينه،وتقلل من شأنه
أنُحبهاُغيرُحقيقيُوليسُمنُالقلبُانماُهوُوهذاُيعنيُ

مجردُشهوة.وكلُهذاُكماُذكرناُبسببُفضولُ
النظر،وهذاُماُنراهُفيُأيامناُهذهُفيُوسائلُاالتصالُ
االجتماعيُكلهُُبسببُفضولُالنظر،وأديُإلثارةُ
الشهوات.ُنسألُهللاُأنُيحفظُأبناءناُوبناتنا،)اللهمُإناُ

 ((.نىنسألكُالهدىُوالتقىُوالعفافُوالغ
وهناُامرأةُالعزيزُتخيرهُُأمامُالنسوة،وسنرىُالحقاُ
كيفُأنُالنسوةُكذلكُدعونُيوسفُللفاحشة،ولماُسمعُ
 يوسفُكالمهاُماذاُفعلُ؟

ا يَدعونَني إِلَيِه  ( أي ) قاَل َرِبِّ الِسِّجُن أََحبُّ إِلَيا ِممِّ
اعتصمُباهلل،بمعنىُلالعتصامُمنُفتنةُالشهواتُماُلناُ

 ينا،فالُأقولُاناُحافظةُقرآن،االُهللاُأنُينج

أوُطالبةُعلمُأوُمتزوجة،هوُلمُيقلُأناُنبي.وهذاُيعنيُ
 أنناُُلماُنحشرُبموقفُلنذنب،ماذاُنفعل؟

 الُنقولُلماذاُتفعلونُهذا؟



بمعنىُنوجهُالكالمُلمنُمعنا،وإنماُفقطُنلجأُإلىُهللا،واذاُ
كانُهناكُتماديُنبتعدُعنُالمكان.بمعنىُليسُالدعاءُ
 .فقط،وإنماُالعملُبأنُنبتعدُعنُمكانُالمعصية

ا يَدعونَني إِلَيِه َوإَِّلِّ  ) قاَل َرِبِّ الِسِّجُن أََحبُّ إِلَيا ِممِّ
تَصِرف َعنِّي َكيدَُهنا أَصُب إِلَيِهنا َوأَُكن ِمَن الجاِهليَن 

﴿٣٣﴾ 
ا يَدعونَني إِلَيِه(  )) فكلهنُترصدنُليوسفُودعونهُِممِّ

كالمُامرأةُالعزيز.فالمراودةُهناُللفاحشة،ُأوُأنُيسمعُ
جماعيةانظريُلالعجابُوالهويُماذاُيفعلُ

 !!!!!بصاحبه

وهناُيوسفُدعيُربهُمصلحهُمربيهُأنُيكونُ
ا  بالسجن،فهوُلمُيقلُهناُمماُيراودوونيُاليه،وإنما )ِممِّ

فهناُدعوةُمباشرةُللفاحشة.والدعاءُبلغةُيَدعونَني إِلَيِه( 
لعيون،وكلُهذهُاالغراءاتُاإلشاراتُواإلماالتُوبلغةُا

وكما السجنُكانُاحبُلهُمنها.تخيليُشابُيقولُهذا،
 ( جاء في حديث النبي صلى للا عليه وسلم

سبعة  يُِظلُّهُم للاُ عز وجل يوَم القيامِة يوَم َّل ظلا إَّل )
له،ورجل دعتْه امرأة  ذات منصب  وجمال  إلى  ِِّ ِِ ُظ

اوي : أبو نفِسها فقال: إني أخاُف للاَ عز وجل(الر
 هريرة | المحدث : األلباني ،حديث صحيح

(  ) هوُاعتبرُالمراودةُوالدعاءَُوإَِّلِّ تَصِرف َعنِّي َكيدَُهنا
للفاحشةُمنهنُكيدُمنهنُ،ودعاُربهُ،وبينُُضعفهُ

وعنُتفيدُالمجاوزة،أيُو) تَصِرف(  ،وتوسلُبحاله،



 تبعدُ،وتجاوزُعنيُالكيد،،كماُفيُدعاءُعبادُالرحمان
( ٦٥)َوالاِذيَن يَقُولُوَن َربانَا اْصِرْف َعناا َعذَاَب َجَهناَم ۖ)

 االفرقان

أيُأميلُاليهن،وأتشوقُفهوُالُثقةُلهُأَصُب إِلَيِهنا ( ))
بنفسه،وإنماُباهلل،وياُربُإنُلمُتصرفُعنيُكيدهنُ
سأصبوُإليهنُفأناُعاجزُضعيفُ،وُالُاستطيعُانُادافعُ

ُادفعهاُبقوتيُعنُنفسي،بمعنيُالشهواتُال
ن)َوأَُكن ِمَن وحولي،وإنماُالجأُالىُهللا،وإذاُملتُاليه

وُمنُُآثرُشهواته،والدنياُعلىُاآلخرةُ﴾ ٣٣الجاِهليَن ﴿
ُ.،ُيعتبرُمنُالجاهلين
 .والحمدهللُربُالعالمين.

٢٠/١١/٢٠١ 
ذكرنا أن يوسف عليه السالم سأل ربه أن يدخله 

نبي صلى السجن،وكأنه يطلب الضر لنفسه،و.حديث ال

(  ال يتمنَّى أحدُُكُم الَموَت لضٍرِّ نزَل بِهِ هللا عليه وسلم )

 المحدث األلباني .حديث صحيح 

لم يقل ادخلني السجن وانما   لكن الفرق هنا أن يوسف

السجن أحب الي مما يدعونني اليه،فالسجن ليس احب 

مطلقا،وانما مما يدعونني اليه،وهي الفاحشة،فاختار 

بوبا له لالبتعاد عن المعصية.وتوسل المكروه وصار مح

َوإاِلِّ تَصِرف َعنِّي َكيدَُهنَّ أَصُب إِلَيِهنَّ َوأَُكن ِمَن إلي هللا )

( وهنا ،قمة العبودية فبين فقره وضعفه ﴾٣٣الجاِهليَن ﴿

 هلل ،ولم يقل أنا نبي.



مثال من يقول انا واثق من نفسي،انا حافظ للقرآن ولن 

أقع في الفاحشة،تصوري هو نبي وبين فقره إلي 

الشيطان ال يعرف رجل مسن ، أو شاب   هللا.،وكذلك

،إنما يحاول قدر اإلمكان تزيين المعصية لنا.وقصة 

بلد ما ،وفى  حقيقية عن تزيين الشيطان للمعصية ،في 

ظفة للبيوت،ومن قريتها انتقلت إحدي القرى بنت تعمل من

لقرية ثانية لتعمل بهذا العمل،ومن هذه البيوت بيت لكبير 

بالعمر وهو إمام مسجد،فكانت تخدم بيته،و اعجب بها 

وزينها الشيطان له،فاستهوته،ففعل معها الفاحشة، و 

 حملت منه ،وماذا فعل؟ 

،ثم قطعها قطع ورماها بالقمامة،والشرطة بعد أن قبضت 

لم يصدق أهل القرية ألنه إمام مسجدهم.لذلك ال عليه.

 كبير بالعمر الشيطان ال يعرف ذلك  نقول امام مسجد،أو

ال يخلَونَّ رجٌل وحديث النبي صلى هللا عليه وسلم )

لذلك نحن نحتاج هللا   بامرأٍة إالَّ كاَن ثالثَهما الشَّيطاُن(

 ليحفظنا نسأل هللا العفو والعافية..

لمواقع الكترونية لها فكر ضال   دخلمن ي  وهناك كذلك

بحجة فقط ليتعلم عنهم،ويقول لن أتأثر أنا متأكد من 

 إيماني،وبعد ذلك نراه تأثر بهم!!! 

وبعد أن سأل يوسف عليه السالم ربه أن يصرف عنه كيد 

 النسوة،ماذا حصل؟

 ( ٣٤فَاستَجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعنهُ َكيدَُهنَّ )



أن يحفظك من الفتن والمعاصي   لتههللا المجيب ان سأ

،.وهو لجأ للرب والرب استجاب سيحفظك

لدعائه،وحماه،وهذا من لطف هللا وتربيته ان حماه 

الوقوع في المعصية.لذلك ال نغتر بأنفسنا فال أحد  من 

يعصمنا من الشهوات والشياطين اال هللا،واختباري بالدنيا 

هوة،وهذا ما ليس بقوتي وارادتي القوية،على مقاومة الش

نعتقده نحن،حتى لو كانت ارادتي قوية ال أعتمد 

عليها.واختباري ليس قدرات بدنيه وعقليه،فنحن 

مختلفون فيها هناك من يستطيع ان يحفظ سور 

أو من يستطيع أن يحمل ثقل ،  القرآن،ومن ال يستطيع

ك،واآلخر ال، لذلك هو ليس بقوانا العقلية  ١٠٠

توكلنا على هللا في مقاومة والبدنيه،وانما بتعلقنا ،و

المعاصي والشبهات.كذلك في مقاومتي لنفسي والشيطان 

حين الجأ لربي ورب الشيطان ورب كل شيء،هذا هو 

تنجحين يوما وآخر   اختباري ،بنفسك لن تنجحين احتمال

ال،لذلك الجأ للرب،و أسأله أن يعينني،ويبعدني عن 

ن كنوز الشيطان، و ال حول وال قوة اال باهلل كنز م

الجنة،فاختبارنا بتعلقنا باهلل في طاعته ،واجتناب 

محرماته،في جهاد النفس وجهاد الشيطان ،وكل شيء 

بالدنيا،اختبار وكيف قلبي هو معلق باهلل،لذلك اذهب 

للرب بقلبي مع االخذ باألسباب،والجأ لألول الذي ليس 

إِنِِّي قبله شيء، وهللا يقول )َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِِّي فَ 



قَِريٌب ۖ أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن ۖ فَْليَْستَِجيبُوا ِلي 

 (البقرة. ١٨٦َوْليُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن )

) فَاستَجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعنهُ َكيدَُهنا إِناهُ ُهَو الساميُع 
 ﴾ ٣٤العَليُم ﴿

ُوكيفُكانتُاستجابةُهللاُ؟
ُعنهُكيدُالنساءُوصرفه،ُصرفُُبأن

إِناهُ ُهَو الساميُع أنهُلمُيهتمُلهن،اوُانهنُتوقفنُعنه،)ُُإما
يسمعُكلُشيءُوليسُفقطُسميع،وانماُُُ﴾٣٤العَليُم ﴿

ُيريدُُُفيُقلبهُمنُأنهُُقامُُبماُُعليم
كيدهن،مثالُهناكُمنُفقطُيقولهاُُانُيصرفُهللاُعنه

تهُالصالحةُوبنيتهُباللسانُوالُيعنيها،وهللاُعليمُبني
لمعونةُهللا،وهذاُماُنجاهُمنُالنسوةُُُالضعيفةُ،وحاجته

ُالدعاءُوفقرةُإلىُهللا.
لذلكُلماُأحياناُأخافُمنُموقفُأوُمواجهةُأشخاصُ

يكونُعنديُثقةُبنفسي،وانماُبماُُُمعينون،أسألُهللا،ُوال
عندُهللا.ونقطةُأخرىُنحنُلماُنتعوذُنقولُأعوذُباهللُ

مُنُالشيطانُالرجيم،أيُهوُسميعُوعليالسميعُالعليمُم
ُبكلُشيء،وبماُقامُبقلوبناُكذلك.

ثُمَّ بَدا لَُهم ِمن بَعِد ما َرأَُوا اآلياِت لَيَسُجنُنَّهُ َحتِّى حيٍن 

﴿٣٥﴾ 

 وبدا لمن؟



من بعد ما رأوا اآليات ،معناه   وفي مجتمعهم،بدا للناس

هناك آيات ظهرت تدل علي كيد امرأة العزيز والنسوة 

 آيات : ٣ليوسف،وهي 

القميص،والشاهد ،وقطع النسوة أليديهن،و حادثة قطع 

االيدي،وهي تعتبر جريمة غريبة وعالمة واضحة من 

المستحيل اخفائها.فلم تمر هذه الحادثة بسالم،انما 

فضحتهن ،سابقا حادثة القميص أسدل عليها الستار،بقول 

هنا  العزيز المرأته استغفري لذنبك وانتهت القصة،ولكن

الموضوع عرف وانتشر،وظهر ما يدل على براءة 

يوسف وجرم النسوة وامرأة العزيز، امام العزيز،وتبين 

له ان زوجته لم ترتدع، وتستغفر لذنبها،بالعكس زادت 

بدعوتها للنسوة،كانها تقول لست انا الوحيدة بهذا،وهذا ما 

وهذه الحمى التي تنتشر بين   .ارادته ان الكل يكون مثلها

نساء،فترين من تخطيء تريد أن الكل يكون مثلها،مثال ال

من تغتاب بدل أن تغتاب لوحدها تريد الكل معها في 

 المعصية.

 وكيف تصرف العزيز في هذه المرة؟

نظرا ألن امرأة العزيز والنسوة،لهن مناصب في 

المصلحة ليست بوضع امرأة العريز او مجتمعهن،لذلك 

الفتنة في    تنتشرالنسوة في السجن،انما يوسف.كي ال

المجتمع ومن باب إقامة األمن مع أن كل اآليات تبين 

براءته،،وألن بوضع امرأة العزيز والنسوة في السجن، 



فأسلم الشرين بوضع يوسف بالسجن الى  فضيحة لهن 

فترة بسيطة،إلى ان يتناسى الناس قصته ثم 

يخرجونه)حتى حين( تبين سيخرج بعد فترة ولكن غير 

حفظه بعيدا عن النسوة والمجتمع فيتناسون معلومة.فن

 ذكره.وهذا طبعا تصرف حكيم ودبلوماسي من العزيز.

فوضع  ذكرنا أن القرار صار بوضع يوسف في السجن،

بالسجن ظلما .ولكن كل هذا بتدبيرات هللا،ولحكمة مع ان 

ابتعد عن النسوة، و   ظلم ،ولكنه خير له،ألنه  ظاهره

ولوال السجن،لما قام بالدعوة في تدبيرات هللا كلها لحكمة،

،لذلك نقبل   السجن للرجلين ،ولما ذهب لقصر الملك

تدبيرات هللا،)َوَعَسٰى أَن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم ۖ 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم اَل  َوَعَسٰى أَن تُِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َواَّللَّ

 قرة( الب٢١٦تَْعلَُموَن )

ُ فِيِه َخْيًرا َكثِيًرا  و)فَعََسٰى أَن تَْكَرُهوا َشْيئًا َويَْجعََل اَّللَّ

 (النساء١٩)

ما دام حدث هو خير للمؤمن حتى وإن كان ظاهره 

 شر،مثل سجن يوسف،

نَساَن ُخِلَق َهلُوًعا ﴿ ﴾ إِذَا َمسَّهُ ١٩وغير المؤمن )إنَّ اإْلِ

 ﴾.٢١ْلَخْيُر َمنُوًعا ﴿﴾ َوإِذَا َمسَّهُ ا٢٠الشَّرُّ َجُزوًعا ﴿

﴾ ،فال يصرخ وال ٢٢)إِالَّ اْلُمَصِلِّيَن ﴿واستثنى هللا تعالى 

يشتكي ألن كل شيءخلقه هللا بقدر.،حتى لو رأيناه ظلم 

 ،هو قدر وحكمة،ربما منه خيرا كثيرا.



 ولكن هل وضع بالسجن بدون سابق تهيئة؟

ا طلب ذلك،)قاَل َرِبِّ الِسِّجُن أََحبُّ إِلَيَّ  فهوال ،  ِممِّ

 يَدعونَني إِلَيِه (

وهذا يبين الطاف هللا،وهو اللطيف الخبير،ال يضع 

ال بعد ان يلطف به،فهو هيأ له إاالنسان بقدر 

قدار يلطف األسباب،وهذا يبين ان هللا حتى في األ

لذلك  بالعباد،،فال يقدر قدر اال بعد ان يهيء له األسباب 

ي لَطيٌف ِلما في نهاية السورة نجد يوسف يقول)نَّ َربِّ 

﴾ . قالها بالنهاية،ألنه ١٠٠يَشاُء إِنَّهُ ُهَو العَليُم الَحكيُم ﴿

 بها ألطاف هللا.  عاش في األقدار التي مر

 يلطف به. وبقدر  أن هللا تعالى ال يضع االنسانذكرنا 

 ومن الذي يرى لطف هللا؟ 

من يتق ويصبر،أي المحسن.مثل يوسف عليه السالم لم 

 يشتك

بالبئر،والسجن و يقول أنا مظلوم،وليس مني لما وضع 

من النسوة،فسورة يوسف تعلمنا الرضا بتدبير هللا،فاهلل 

الهوى ونصبر،ونتقي   يربينا،ولكن يحتاج منا ان نتقي

بأال نتكلم ونشتكي. وتربية هللا تكون علي مراحل،نرتقي 

لألعلى،مثال أوال يعلمنا هللا عن الحرام   فيها وبالتدريج

 ات..ثم...ثم الطاع

ولكن تخيلي بدون التقوى والصبر لن ارتقي،وهناك من 

يصبر،ومتى ما اشتكيت تطولين المرحلة   يتقي ولكن ال

علي نفسك.مثال أقول أتكلم كي أخرج ما بداخلي ، وهنا 



أنا أطيل المسافة على نفسي،قصة حقيقية الثنتين طردتا 

من العمل،واحدت تكلمت واشتكت،واطالت الطريق علي 

ألقرب   سها،والثانية ال احد يعلم عنها،ولم تشتكي حتىنف

 قربين،فسهل هللا عليها ووجدت وظيفة ثانية.األ

فالذي يتقي ويصبر هللا يكافئه،والذي يعتقد انه هو من 

يدبر نفسه،فيتكلم،ويشكي و..و..و،هو يطيل الطريق على 

 نفسه،

الشيطان علينا هول   كلما زاد  وكلما تكلمنا

 لما نتقي ونصبر.المصيبة،عكس 

أي لطف به   ﴾١٠٠)إنَّ َربِّي لَطيٌف ِلما يَشاُء ﴿

بالتربية،كما االحداث بالقصة من مرحلة لمرحلة من 

غير ما نحس مثال من البئر لقصر العزيز،للسجن،ثم 

جعله على خزائن األرض. فاهلل يربينا باللطف،ومن 

مرحلة ألخرى من غير ما نحس ،فنجد أنفسنا مثال 

 رحلة ولنقل الرابعة،ونتعجب كيف وصلنا لها؟وصلنا للم

لالحسان )الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ   وكل هذا يحتاج منا

 ( الملك٢ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل ۚ )

و)إنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزينَةً لََّها ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن 

 ( الكهف.(7)َعَماًل 

 فاالختبارات تأتينا،ولكن لتبين من المحسن فينا.

 أن هللا تعالى ال يضع االنسانذكرنا 

 ومن الذي يرى لطف هللا؟  بقدر اال بعد ان يلطف به.

 من يتق ويصبر،أي المحسن.



 مثل يوسف عليه السالم لم يشتك 

لما وضع بالبئر،والسجن و يقول أنا مظلوم،وليس مني 

النسوة،فسورة يوسف تعلمنا الرضا بتدبير هللا،فاهلل من 

الهوى ونصبر،ونتقي   يربينا،ولكن يحتاج منا ان نتقي

بأال نتكلم ونشتكي. وتربية هللا تكون علي مراحل،نرتقي 

لألعلى،مثال أوال يعلمنا هللا عن الحرام   فيها وبالتدريج

 ثم الطاعات..ثم...

ارتقي،وهناك من ولكن تخيلي بدون التقوى والصبر لن 

يصبر،ومتى ما اشتكيتي تطولين المرحلة   يتقي ولكن ال

علي نفسك.مثال أقول أتكلم كي أخرج ما بداخلي ، وهنا 

أنا أطيل المسافة على نفسي،قصة حقيقية الثنتين طردتا 

من العمل،واحدت تكلمت واشتكت،واطالت الطريق علي 

ألقرب   ىنفسها،والثانية ال احد يعلم عنها،ولم تشتكي حت

 االقربين،فسهل هللا عليها ووجدت وظيفة ثانية.

فالذي يتقي ويصبر هللا يكافئه،والذي يعتقد انه هو من 

 يدبر نفسه،فيتكلم،ويشكي و..و..و،

 هو يطيل الطريق على نفسه،

 الشيطان   كلما زاد  وكلما تكلمنا

 علينا هول المصيبة،عكس لما نتقي ونصبر.

أي لطف به   ﴾١٠٠يَشاُء ﴿)إنَّ َربِّي لَطيٌف ِلما 

بالتربية،كما االحداث بالقصة من مرحلة لمرحلة من 

غير ما نحس مثال من البئر لقصر العزيز،للسجن،ثم 

جعله على خزائن األرض. فاهلل يربينا باللطف،ومن 



مرحلة ألخرى من غير ما نحس ،فنجد أنفسنا مثال 

 وصلنا للمرحلة ولنقل الرابعة،ونتعجب كيف وصلنا لها؟

لالحسان )الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ   وكل هذا يحتاج منا

 ( الملك٢ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل ۚ )

و)إنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزينَةً لََّها ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن 

 ( الكهف.(7َعَماًل )

 ن من المحسن فينا.فاالختبارات تأتينا،ولكن لتبي

اخماد الفتنة.،وألنه أهون   الهدف من سجن يوسف هو و

الشرين ،وكذلك الضرر أن يكون علي شخص واحد 

أهون من أن يكون على مجموعة أو كل المجتمع كي ال 

تزيد الفتنة،فالهدف من السجن بعده عن النسوة وأن تنسى 

قصته معهن.وألن الشيء ان شاع ذكره، يتكلم عنه 

 ذكراه .  بوجوده،وفي ابتعاده نكون قد خمدنا  اكثر

االشاعات ال   واي شيء يحصل في المجتمع مثل

وفي استسالمنا ،وعدم  نزيدها.ونتكلم وكيف ؟ ولماذا؟

ذكرنا لها اخماد للفتن،والنبي صلوات ربي وسالمه عليه 

يقول)من حسن اسالم المرء تركه ما ال يعنيه( ،وكذلك 

ُسوَل َوأُوِلي  )يَا أَيَُّها الَِّذينَ  َ َوأَِطيعُوا الرَّ آَمنُوا أَِطيعُوا اَّللَّ

 (٥٩اأْلَْمِر ِمنُكْم ۖ منكم)

مثال أنت ولية أمر تمنعين شيء عن أبناءك ألنك ترين 

انه مضرة لهم ،هم احتمال اآلن ال يرونه مضر،ولكن 



الحقا سيكتشفون انه مضر،كذلك أولي األمر،فال نثير 

 نتشارها في المجتمع .الفتن أو نساعد حتي على ا

ومشكلة االنسان أنه يعتقد انه لما يتكلم يستطيع عمل 

 شيء،وأن يغير .

وكذلك لما اشتكي واتذمر لن أري تربية هللا،ولكن سأرى 

 أن الناس هم الذين يربونني.ويعطونني،ويمنعون عني.

ان اتقيت وصبرت سأصل لمرتبة اإلحسان وهي   ولكن

 فأنا ال أري الناس،وإنما هللا ) ان تعبد هللا كأنك تراه (

وكيف انه لطيف لما يشاء في كل قدر من أقداره.مثال 

 على ذلك

ابن تيمية وابن حنبل كذلك سجنا،وابن تيمية كان  

مشهور بالمناظرات،وكان يجادل الفالسفة ،وكرس 

عمره علي الرد عليهم،ولكن لما ذهب للسجن ال يوجد 

آن،ففتح هللا له مناظرات، فانكب على كالم هللا والقر

نحن ال نتمنى السجن طبعا،ولكن هللا .فتوحات في القرآن 

كل   له حكمة في كل شيء،والمحسن هو الذي يستغل

االقدار التي مرت به،مثال على ذلك يوسف فالسجن له 

 والعبادة ،والخلوة ،وكذلك ابن تيمية. للدعوة كان مكان 

،ولم يقل مثال أقدار هللا  ذكرنا أن يوسف استفاد من كلوكما 

لما اخرج من السجن ساتعلم.ال بالسجن عمل الدعوة 

 وتعلم.

مثال من تقول لما األبناء يكبرون سأحفظ القرآن ،فكأنها 

وضعت نفسها بسجن اسمه سجن األبناء 



ما سجن بالنسبة لها.وما نغفل نحن عنه هو   ،فأصبحوا

جاء في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم )ال يََزاُل قلُب 

 الكبيِر شابًّا في اثنتيِن : في ُحِبِّ الدنيا ، وُطوِل األََملِ 

الراوي : أبو هريرة | المحدث : األلباني | المصدر : 

 صحيح الجامع

 خالصة حكم المحدث : صحيح |

فالكبار يتعلقون بالدنيا اكثر من الصغار،ويكون عندهم 

 طول األمل،

ن،بعد لذلك بكل وقت هناك عبادة،وال أقول انا اعمل اآل

 سأطلب العلم،  التقاعد

ِّيَن سنةً فقد أعذَر إليه ، وأبلَغ إليه في  )إذا بلَّغ هللاُ العبدَ ستِ

 العُُمِر(

الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : األلباني | 

 خالصة حكم المحدث : صحيح ،

 هو نذير بقرب األجل ،الستين بمعنى 

،بعمر ألننا ال نآلذلك ال نربط الصالح وطلب العلم والقر

نعلم كم سنعيش،واالنسان كلما زاد عمره زادت خبرته 

بالدنيا،وتعلقه بها،فيعتقد انه يقدر عليها،وأنها صارت 

ون ظسنة يطلبون العلم ويحف ٤٠قبل ال  السلف بيده،

يختلطون بالناس ويعملون،وبعد األربعين  والقرآن،

العلم   انعزلوا في طلب العلم والعبادة.فال نربط

 ؟؟؟؟ن،بعمر ألننا ال نعلم كم سنعيشآلقروا



على الشهوات،والشهوة أمر   ويجب أن نتقي ونصبر

جبلنا عليه،وال يمكن التخلص منه،وانما المطلوب ان 

نتعلق باهلل ان يصرفها عنا،ونمتنع عن صرفها في 

 الحرام.

وهناك شهوات حالل مثل األكل.ومن الحلول لمقاومة 

 الشهوات 

الشهوات،حتى شهوة الطعام، هو اللجوء أيا كانت هذه 

األخذ   إلي هللا وعدم الثقة بالنفس.وكذلك

 باألسباب،والتوكل علي هللا.و: 

 اضعاف ما يثير الشهوة ويحركها )التقوى(: مثل : -١

 مشاهدة لألفالم   غض البصر،من-١

االبتعاد عن -٣واالبتعاد عن القصص والروايات . -٢

المدينة.ما الذي جعلهن يفعلن جلساء السوء،مثال نسوة 

 ذلك؟ الجلساء والتحدث عن الشهوات.

 .وكذلك التقليل من التفكير بها -٤

ألن االنسان الذي لديه ،واشغال الوقت بالشيء المفيد-٥

وقت فراغ هو مرتع للشيطان وللشهوات ،وهذا يجعله 

 ينغمس بالشهوات على حسب ما هي الشهوة.

ْم يَأُْكلُوا َويَتََمتَّعُوا َويُْلِهِهُم اإلسراف في الطعام،)ذَْرهُ  -٦

 ( الحجر٣اأْلََمُل ۖ )

 بزيادة اإليمان،بزيادة العلم. -١الصبر ويكون :-٢

 الصحبة الصالحة. -٤الصالة.        -٣الصيام      -٢



نستطيع قطع والدعاء،كل هذا يقوي اإلرادة،فنحن ال -٥

 و نثيرها.الشهوات وانما نحاول أال نحركها،أ

٢٧/١١/٢٠١٧ 

القرار ذكرنا أن القرار صدر بدخول يوسف السجن.،ومع أن 

ولكن به الخير له ،وإذا رجعنا  بسجنه بنظر ظاهره ظلم،

يوسف  قليال في القصة نرى أن المدارس التي تعلم بها

  هي:

 .بيت أبيه -١

 نزل . وهنا ثم التجارب العملية والواقع في البئر، -٢

 ثم بيت العزيز عال.-٣

  السجن مرة ثانية نزل.ثم  -٤

ليس الي البئرنسبة ليوسف االنتقال من حضن األب وبال

،ولكنه خرج بسرعة منه،بسبب أن هناك من احتاج سهال 

لم يعلق،أو يحتج مثال، وفي بيت العزيز لكنه للماء ،و

َ اَل كان محسنا، واتقى هللا ،)إِنَّهُ َمن يَتَِّق َويَْصبِْر فَِإنَّ اَلِلَّ

 ( ٩٠يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنيَن )

 ثم افضل مكان لتربيته كان السجن

)َوَعَسىَٰ أَن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم ۖ َوَعَسىَٰ أَن 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُ  ْم اَل تَْعلَُموَن تُِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َواَلِلَّ

 ( البقرة٢١٦)

هللا ألن  ،ولكن به كل الخير وكما ذكرنا دخوله كان ظلما،

هذا ما يجب أن هللا. غالب علي أمره، وهذه الثقة بتدبير



نؤمن به،وأنه هللا حكيم وحميد وعليم ويحمد على كل 

أفعاله،و تدبيراته،فكل تدبيراته لحكمة.وإن كان ظاهرها 

 الشر، أو ظلم.

 وكيف اختبر باسم هللا الحكيم،والحاكم ؟

بموقف ظلم،فكيف ظني باهلل،وهللا يقول انا عند ظن 

أنه الحكيم ،وأظن به خيرا في كل   عبدي بي.فظني باهلل

 تدبيراته.

لألسف يحب أن نعرف كيف ولماذا؟؟   ،ولكن هناك من

 أو يعترض!!!!

بي و يوسف لم يقل ظلم،ولم يتكلم لثقته بتدبير هللا،فهو ن

السجن،مع امرأة العزيز ،ومع  داخل ومحسن خارج و

العزيز مع نسوة المدينة،وكذلك داخل السجن،وكل هذا 

 لثقته بتدبير هللا له.

 وهذا اختبارنا بالشر والخير.

َودََخَل َمعَهُ الِسِّجَن فَتَياِن قاَل أََحدُُهما إِنِّي أَراني أَعِصُر )

أَحِمُل فَوَق َرأسي ُخبًزا تَأُكُل َخمًرا َوقاَل اآلَخُر إِنِّي أَراني 

 ﴾٣٦الطَّيُر ِمنهُ نَبِِّئنا بِتَأويِلِه إِنِّا نَراَك ِمَن الُمحِسنيَن ﴿

دخل معه فتيان ،وهما كانا ممن يخدم الملك،وواحد منهم 

كان خباز الملك،والثاني ساقي الملك،وهناك شيء ،ضاع 

 من الملك واتهموا به،الى ان يقضى بأمرهم.

 هللا أنهما يدخالن معه السجن،والحكمة من )وهذه حكمة 

أنه لو لم يكونوا معه،لما كان سيدور حديث بينهم ،  َمعَهُ (



سألهم ،وأجابوه بأن   بينهم تعارف ،واحتمال  حصليف

 ساقي والثاني خباز، وعليه ستنشأ عالقة بينهم.  أحدهم

 تدبير هللا.  هذا من  ودخولهم معه بنفس الوقت

في اآلية يخبرنا هللا تعالى عن  ثم وبدون مقدمات

 حلمهم،لماذا؟

مهم لديه ماذا سيحصل له  ألن السجين دائما،و بشكل عام

 ؟مستقبال

 وما النافذة التي يطل بها علي المستقبل؟

 فاألحالم كالمتنفس لهم،لذلك تكثر أحالم السجناء.

  أنواع:٣   سنتكلم باختصار عن األحالم وهيو

رؤيا يوسف،ولكنها ليست  الرؤى،وهي من هللا،مثل -١

كل يوم،هي نادرة،ونحن نؤمن بها،وهي عبارة عن 

رموز، وتحتاج لتأويل وتفسير،وان فسرتها احتمال 

تقع،لذلك نفسرها فقط عند مفسر،وان لم يوجد ال 

نتكلم.لذلك ال نكذب بحلمنا،مثال من يقول انا حلمت عن 

الرسول ليبين صالحه،ال نحتاج لنتحدث للناس 

 أخبر أباه. فقط   في رؤيته عنها،يوسف

أضغاث أحالم ،هي من الشيطان،هو يريد أن يحزن  -٢

االنسان فيجعله يحلم باحالم مزعجة،وتحزنه،والمشكلة 

لما نحدث به،والنبي صلى هللا عليه وسلم يقول من رأي 

ال يتحدث  اشرإن كانت رؤية حسنة فليحمد هللا،،و

ك ال به،فهي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا.لذل



نتكلم،وننفث عن اليسار ونتعوذ من الشيطان.ولن 

 تضرنا.

حديث النفس،ما أفكر به،ويحدث وهذا فقط حديث  -٣

نفس.صحيح توجد أحالم ولكن ال نبني عليها حياتنا،مثل 

 من يعطونها قوة ،وال يتحركون اال بها .هي ليست كذلك.

المميز بسورة يوسف هو الرؤى ،هناك تدبير ولكن و

تسبقه،فقبل أن يمر بالظروف هناك رؤيته،وكذلك رؤيا 

رؤيا الساقي والخباز،و رؤيا الملك،ويبين أن هللا يدبر 

حكمة أنه يرى بعض الناس قبل   ولكن له  األمور،

التدبير،وهذه رحمة من هللا.كذلك ليس شرطا ان تكون 

والصالحين،انما غير   فقط لألنبياء  الرؤى

 . فتيانالمسلمين،مثال الملك وال

وهذا ليس وساقي وخباز الملك كل منهما حلم حلم مختلف،

صدفة،إنما هناك تدبير وحكمة،وذكرنا أنه حصل تعارف 

مسبق بينهم وبين ويوسف،واحتمال سألوا يوسف عن 

علمه فأخبرهم أنه يؤول الرؤى.وهذه إرادة هللا.وساق 

قاَل أََحدُُهما إِنِّي عن حلمه ،وهو:)  الملك بدأ باإلخبار

أَعِصُر َخمًرا ( و) أَراني( أي أري نفسي  أَراني

 بالحلم،وحلم خباز الملك :

َوقاَل اآلَخُر إِنِّي أَراني أَحِمُل فَوَق َرأسي ُخبًزا تَأُكُل )

 الطَّيُر ِمنهُ( 

بأن الخبز تأكل منه الطير،ثم االثنان   وهذا زاد

 يوسف  سأال



أي اخبرنا ﴾٣٦﴿ ) نَبِِّئنا بِتَأويِلِه إِنِّا نَراَك ِمَن الُمحِسنينَ 

بوصفه من  اا كالمهموعززالخبر العظيم في تأويلهما،

المحسنين لما ظهر لهما من احسانه.،وهذا يعني أن 

احسانه ليس خارج السجن وانما بالسجن كذلك،وهذا ما 

جذب السجينين،،فطلبا منه التفسير الطمئنانهم له،وكأن 

 المحسن له هيئة،وهذا يدل على أن اإلحسان معلوم لدى

البشر حتى وإن كانوا غير مسلمين،واالنسان بطبعه 

يحب االحسان و المحسنين،وهذا من الفطرة، فمن أحسن 

هذا الناس تطمئن له أكثر،عكس من يعمل فقط الواجب،و 

أحب الناس إلى هللا أنفعهم إليه،حتى وإن كانت عبادته 

َ يُِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن )قليلة،و  ( البقرة١٩٥)َوأَْحِسنُوا ۛ إِنَّ اَلِلَّ

ْحِسنُوَن )و   الَِّذيَن ُهم مُّ َ َمَع الَِّذيَن اتَّقَوا وَّ  (١٢٨)إِنَّ اَلِلَّ

 النحل 

حتى الكافر لما يتعامل معك يجذبه احسانك في 

هل أس أنك مسلمة،ليس مهما عنده،لذلك المعاملة،ولي

)َهْل َجَزاُء ألن ،االحسان في المعاملة  اإلسالم عليهم

ْحَساُن ) ْحَساِن إِالَّ اإْلِ  الرحمان( ٦٠اإْلِ

 ( اإلسراء٧)إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم أِلَنفُِسُكْم )وو

واإلحسان كما جاء في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم 

أن تعبد هللاَ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ( ):

 المحدث األلباني،حديث صحيح .

 ان يعلم ويعرف للجميع حتى غير المسلمين،واالحس

النفوس المنحرفة والمجرمين،كما مع أحدهم   وكذلك



هنا.وكذلك هو يغير النفوس،حتى المجرم.،مع أننا نعتقد 

ألنه مجرم يجب أال نعامله باالحسان!!!!وهذا خطأ الن 

وهناك من  هللا كتب االحسان على كل شيء. حتى الذبح،

كما ذكرنا  ألنه االحسان إن رآه. و لكن يعجبهليس بمحسن،

 فطرة في البشر. 

ورأى يوسف عليه السالم انتظارهم لتفسير 

أنه محسن ،وهذا جعلهم يطمئنون   الرؤيا،فصورته لديهم

له،لذلك هو انتهز هذه الفرصة ،ولكن لم يفسر لهما 

( وهو أعطاهم افضل من ٤١الرؤيا اآلن وانما اآلية )

 ،وهذا من تفسير الرؤيا وهو دعوتهم هلل

يقصرالحديث معهم ويعطيهم فقط تأويل    احسانه،فلم

الرؤيا مثال ليتخلص من الحديث معهم،،مثلما نفعل 

 أحيانا.

ونتعلم من هذا أننا إذا أردنا أن نخبر أطفالنا شيئا،ونريد 

 لهم أن يستمعوا لما نقول ،نرى ما هي حاجتهم؟

هم،ولكن نريد آيسكريم،تأخذين  مثال لما يقولون لك مثال

 تنتفعين 

،ولكن ليس على هيئة بهذا الوقت وتخبرينهم 

الوقت يجب أن يكون مناسب .مثال ليس بعد   درس،لذلك

 أن أشتري لهم ما يريدون أخبرهم!!!

وكذلك استغلي كل المواقف،مثال انت بالصالون هم 

محتاجين لك،فاستغل الفرصة للخير والكالم 

تيان الف  الطيب،خصوصا من حاجته لديك،كما



متشوقين لسماع تفسير حلمهم،ولكن إن بدأ بتفسيره   هنا

 فلن يستمعوا لدعوته لهم إلي هللا.

مباشرة،وانما   لم يدخل بدعوتهما ويوسف 

 بالتدريج.كيف؟

لما رأي أنهم يرونه من المحسنين،كأن لسان حاله يقول 

 كيف عرفتما احساني؟ وهل رأيتما من احساني شيء؟

سأزيدكم من الشعر بيت،سأريكم من فكأنه يقول لهم 

 احساني زيادة،

وشيء ال تعرفونه،وهذا ليس غرورا وتكبرا ألن هذا 

ور وتكبر وإنما ، لتزيد ليس مكان غر  المكان )السجن(

عن أنفسنا   نتكلم  لما  ،و يبين لنا كذلك أننا أحياناثقتهم به

قَاَل قال للملك )  ،فهذا ال يعتبر تكبرا. مثال يوسف لما

.فهنا (٥٥ْجعَْلنِي َعلَىَٰ َخَزائِِن اأْلَْرِض ۖ إِنِِّي َحِفيٌظ َعِليٌم )ا

بين له ما يستطيع تقديمه.وكذلك مع السجينين ،لتزيد   هو

لهم   يقول  ثقتهم به،،ويعرفوا اكثر عن احسانه.كأنه

  سأقول شيء آخر أنتم ال تعرفونه وهو:

نَبَّأتُُكما ِبتَأويِلِه قَبَل قاَل ال يَأتيُكما َطعاٌم تُرَزقانِِه إِالِّ  -١

 ﴾٣٧أَن يَأتِيَُكما ﴿

وهو الطعام أي طعام قبل أن يأتيكم ،فبدأ بشيء محسوس

سأخبركما بماهيته،وترزقانه أي هو رزق من هللا،أي 

هناك أمور خفية ال تعلمونها عني وليس أني 

الغيب،وانما نوع من أنواع العلم هللا أعطاه   أعلم



ا بَلََغ ل الحديث والعلمخصوصية تأويوهو إياه، .)َولَمِّ

 (٢٢أَُشدَّهُ آتَيناهُ ُحكًما َوِعلًما )

ْن ِعْلِمِه ِإالَّ بَِما َشاَء)  البقرة(٢٥٥)َواَل يُِحيُطوَن بَِشْيٍء ِمِّ

فاهلل أعطاه هذه الخصوصية،ومع أنه شيء بسيط 

ينتظره ،لعدم وجود   مهم للسجين ألن هذا ما ولكنه 

 .له في السجن شيء آخر

 ا نزال في اآلية :م

)قاَل ال يَأتيُكما َطعاٌم تُرَزقانِِه إاِلِّ نَبَّأتُُكما بِتَأويِلِه قَبَل أَن -١

 ﴾ ٣٧يَأتِيَُكما ﴿

لماذاقال هذا ؟ ليحصل لهما االنقياد له،فيستمعون 

له،وتزيد ثقتهم به،وهذه هبة يعلمها هللا للمحسنين.فبسبب 

العلوم ه علم مختلف،متفوق على احسانه هللا أعطا

وهو الحكمة والعلم. بمعنى كلما زاد احسانك   خرىاأل

يعطيك هللا الحكم والعلم،وكل قصده من وراء ذلك 

  دعوتهم لالسالم ،وليس الرفعة في الدنيا.

ا َعلََّمني َربِّي :-٢ أي ما أخبرتكم به هو من  ذِلُكما ِممِّ

تعليم هللا لي،وال تعتقدون انه مني،لذلك أي شيء يعطيك 

وانما هلل   ال تنسبينه لنفسك ،علم أو أي شيء آخرسواء 

،وهذا من االحسان أن ينسب النعمة هلل،وهذا دليل 

 التواضع،عكس من يمدح نفسه،فهذا من الكبر.

 هللا.  ربي الذي رباني بهذا العلم وأصلحني،فالمربي هو

لذلك يوسف هللا تكفل هللا بتعليمه وهو بعيد عن والده،في 

 ه العلم وتأويل االحاديث والحكم .بيت العزيز،ففتح ل



وهذا يبين لنا أننا كلما رضينا بحكم هللا وتدبيره كلما 

إِنَّهُ َمن وصبرنا ،)  علمنا واعطانا،وعلمنا أكثر ان اتقينا

هَ ال يُضيُع أَجَر الُمحِسنيَن ﴿  ﴾٩٠يَتَِّق َويَصبِر فَِإنَّ اللّـَ

تك حياتك ان اردت العلم والحكمة بكل ظروف حيا  وفي

وال تشتكي وتلومي   اتقي وال تتبعي الهوى ،واصبري

 تصلين لمرتبة،الغير 

بما أوحاه اليه   وهنا قال هذا بما علمه هللا،أياإلحسان.

وعلمه إياه ال من الكهانة والتنجيم،والنبي كذلك هناك 

مواقف من التنبأ مثل التنبؤ بسوار كسرى لسراقة،وكذلك 

لقوم،شيبة يموت بغزوة بدر،قبلها دل على مصارع ا

،وحدث ذلك وهذا وحي من   هنا،وعتبة هناك،وأبو جهل

 .تعالى  هللا

ومن مر بظروف يوسف ،ويصبر ويتقي لن يتركه هللا 

َونُِريدُ أَن نَُّمنَّ َعلَى هكذا، حتما هللا سيعطيه علم اكثر، )

ةً َونَْجعَلَ  ُهُم الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اأْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

 ( السجدة٥اْلَواِرثِيَن )

ا َصبَُروا ۖ َوَكانُوا  ةً يَْهدُوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ )َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ

 ( السجدة،٢٤بِآيَاِتنَا يُوقِنُوَن )

وكل هذا ليبين لنا أهمية الصبر وألن اكثر الناس ال 

 يصبرون حتى علي األشياء بسيطة.

الصغيرة،مثال الطعام لذلك تعلمي الصبر على األشياء 

تأخر اصبر،وهللا يعلمنا الصبر بهذه المواقف،ولكن ردة 

 فعلنا لألسف هي التشكي والتسخط .



وان لم نصبر كما ذكرنا نطيل التربية على أنفسنا،وبوقتنا 

الحاضر الناس صارت ال تصبر على أقل شيء،وما 

َواْصبِْر ر )يعلي االنسان ويجعله يرتقي هو التقوى والصب

 (الطور٤٨ْكِم َربَِِّك فَِإنََّك بِأَْعيُنِنَا ۖ)ِلحُ 

ابُِروَن أَْجَرُهم بِغَْيِر ِحَساٍب )  (الزمر10و)إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

ليس أجر أخروي فقط ،انما بالدنيا ،فيتعلم ويكون فاألجر 

 لديه الحكمة.

 ،مثل الصبر لذلك ابدئي بالصبر من األشياء الصغيرة

)َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم الحر،وعلى الناس،على البرد،وعلى 

 ( الفرقان٢٠) ِلبَْعٍض فِتْنَةً أَتَْصبُِروَن ۗ

مثال هذا بطيء بعمله،هذا ال يسمع الكالم،هذا أسلوبه 

 . غير مؤدب ،فهمه بطيء،أصبر عليهم

 فابدئي بتغييرنفسك،،بدل أن تغيري من حولك. 

ِه َوُهم بِاآلِخَرِة ُهم إِنِّي تََركُت ِملَّةَ قَوٍم ال يُؤِمنوَن بِ -٣ اللّـَ

وهذا ال يعتبر غيبة ونميمة بحق  ﴾٣٧كافِروَن ﴿

ألن في بالدهم ال  قومه،وانما بين لهم من هو،وبالتدريج 

ديانة   يوجد مسلمين،لذلك يخبرهم أنه ليس على

 قومه،تمهيدا لدعوتهم.فيوضح لهم من هو.

يقل  وهذا يبين لنا أننا نحتاج أن نوضح من نحن،وهنا لم

،لم يقل تََركُت ِملَّةَ قَوٍم(انا مسلم،أو أؤمن باهلل،انما تخلية )

اشخاص او العزيز .وهذا االحسان بمعني االعتزال في 

لم يقل   الملة،فالترك هنا يقصد به أنه لم يدخله أصال،ألنه

 مثال خرجت من ملة قوم.والملة هي الطائفة.



 

لم وهذا انه مختلف عنهم،ولم يقل انا مس ولم يذكر   

انما جعلهم يثقون به أوال.ثم عرفهم بما لديه من ديني،

ال يَأتيُكما َطعاٌم تُرَزقانِِه إِالِّ نَبَّأتُُكما بِتَأويِلِه   العلم مثل )

 قَبَل أَن يَأتِيَُكما(

ا َعلََّمني َربِّي (و  ،)ذِلُكما ِممِّ

الساقي والخباز وكذلك  هذه اآليات ، ا رأىو هم

يخبرهم ال يفكرون بالدين،فهو هنا فشغولين بعملهم م

،أي ٢.و-١تركت هؤالء القوم وانتم منهم وصفاتهم   أنني

 مستبعد ايمانهم .هم 

هو نفى عن قومه النقطتين ف ومنهم العزيز وزوجته،

ألن النفي يعطي اثبات ،  (٢( و)١السابقتين،)

يم هللا وكله من تعلالعكس،لذلك بين لهم أنا محسن ،

وهذا ما نتعلمه منه أن نربط يمان. لي.كي يربطهم باإل

 قد يكون غائبا عنهم. الناس باإليمان الذي 

 

. 

 


