
وھنا یبین لنا هللا َوَھمَّ بِھا لَوال أَن َرأى بُرھاَن َربِِّھ ) ( 
تبارك وتعالى أنھ لوال رؤیة یوسف یوسف علیھ السالم 
لبرھان ربھ لھم بھا،ألنھ بشر.والبرھان ھو العالمة 
 الواضحة،وما ھو ھنا؟

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

 رباه بالعلم واإلیمان والحكمة قبل أن یقع في ھذا الموقف.

وھنا رآه رأي القلب،أي البصیرة.لذلك العلم واإلیمان ھو 
الذي یحفظ االنسان.مثال أنت تتعلمین ،ویحصل لك 
 ي ماموقف ما ،ویكون ھذا الموقف بمثابة البرھان لك عل

تعلمتھ.وھذا من رحمة هللا وتربیتھ لعباده أنھ في وقت 
الضغوط یأتیھم البرھان كأنھ دلیل واضح،وكأنھ یراه 

 .لذلك العلم واإلیمان لن تعرفین تأثیره إال في المواقف.

 َوَھمَّ بِھا لَوال أَن َرأى بُرھاَن َربِِّھ ) (

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

 أنھ شاب ،والشھوة تكون كبیرة عند الشباب. -١

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

  غلقت األبواب -٥      وھي امرأة جمیلة-٤

 ھي من طلبت منھ. -



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

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

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

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

  السالم ،فلوال عصمة هللا لھ القترف اإلثم وھو الھم.

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

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

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

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

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

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

 العقیدة.

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

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

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



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

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

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

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

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

 ول واآلخر والظاھر والباطن أي ال منفذ من هللا.األ

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

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

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

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

هللا یحفظ المؤمن والمحسن حتى من األفكار السیئة وذلك 
الّسوَء ) ألنھا تسوء اإلیمان.و(بسبب العلم و

َوالفَحشاَء) وھي الذنوب ،وتسيء لھ.(االنسان



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

 لِنَصِرَف َعنھُ الّسوَء َوالفَحشاَء) (ما نزال في تدبر اآلیة 
 

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

 معصیة 

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

كما حصل مع یوسف وفقھ وقال معاذ هللا،،ولكن إن 
عب تھا،سیصاعتمدت على نفسي وقلت أنا أستطیع مقاوم

 علي ذلك ألن فكري سینشغل بھا.

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

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

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

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

 والمؤمن بقوة استعانتھ باy لیصرف عنھ السوء.

  أن هللا صرف عن یوسف السوء والفحشاء،لماذا؟ذكرنا 

 ﴾٢٤﴿ إِنَّھُ ِمن ِعباِدنَا الُمخلَصینَ (

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

 

 إِنَّھُ ِمن ِعباِدنَا -١

 الُمخلَصینَ  -٢

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

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

 حیاتھ.



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

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

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

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

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

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

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

   سنة)

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

یُن اْلَخالُِص ۚأََال ( ِ الدِّ َّLِ  )الزمر٣ ( 

 واإلخالص ھو من أركان ال إاله إال هللا،وھي:

 القبول-٣        الیقین-٢       العلم -١



 اإلخالص-٦     الصدق -٥     االنقیاد -٤

 المحبة. -٧

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

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

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

 أقول أنھ زین مني أنني زرتھم!!!!

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

 أحد.

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

للملك فقط یكون أي) ٥٤( ِلنَفسي أَستَخِلصھُ  . 
 

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

 
 



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

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

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

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

.وھرولة . 
 یستطیع ال الشیطان فحتى كالسیاج ھو واإلخالص

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

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

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

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

) البینة٥( ُحنَفَاءَ   
 ) إن اخلصت العمل فسیحفظني هللا.

 



هللا تبارك وتعالى حتي من الھم واقتراف ویوسف حفظھ 
قال معاذ هللا فلجأ Q، وهللا یقول أنا عند ظن  االثم،وألنھ 

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

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

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

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

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

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

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

قمیصھ،وتخیلي قوتھا لدرجة انھا  من الخروج،،وشدت
القوة   شدت القمیص،ومزق القمیص تصوري ،ما ھذه

 التي لدیھا،؟؟؟ 

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



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

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

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

جاِل مَن النِّساءِ   )بعدي في النَّاِس فتنةً أضرَّ على الرِّ

خالصة حكم   الراوي : سعید بن زید | المحدث : األلباني
المحدث : صحیح ،وكذلك قال ،(و إنَّھا إذا َخَرَجِت 

ْیطَاُن ) الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث  اْستَْشَرفَھا الشَّ
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بمعنى أن الشیطان یجملھا في عیون الرجال . ،لذلك 
ینظرون للمرأة خارج المنزل ألنھ بالمنزل ال  الرجال

 یجمل الزوجة ،وإنما یجملھا خارج المنزل.

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

وفي دراسة في الغرب،تقول أن الرجال الذي یطلقون 
عیونھم دائما على النساء یصابون بالتبلد من ناحیتھن،ال 

تجھون الرتكاب معاصي أخرى،وھي شعور اتجاھھن.فی
عقوبة من هللا،عكس من یغض بصره هللا یحفظھ،والعین 

تزني واالذن تزني،فال نتساھل ،لذلك أتى األمر في 
وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم سورة النور للرجال ( قُل لِّْلُمْؤِمنِیَن یَُغضُّ



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

 )٣١فُُروَجُھنَّ (

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

َن بُِخُمِرِھنَّ َعلَٰى ِزینَتَُھنَّ إِالَّ َما ظََھَر ِمْنَھا ۖ َوْلیَْضِربْ 
 ) النور ٣١ُجیُوبِِھنَّ (

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

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

ض للبیع،لذلك ال یوجد دین یحمي ویصون المرأه معرو
 مثل اإلسالم.

 

 نسأل هللا أن یحفظ أزواجنا وأبناءنامن الفتن .

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

 ﴾٢٥﴿ أَلیمٌ  یُسَجَن أَو َعذابٌ 

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

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



التي قامت بھا حاول الھرب منھا،ومن في مقامھا 
لذلك سنرى الحقا في القصة رھا،فھذه مثل اإلھانة لھا،وعم

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

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

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

 

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

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

 ت ؟ وماذا قال

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

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

حقیقیا،لذلك ھناك فرق بین الشھوة والحب،ألن من یحب 
دا ال یضعھ في ورطة،لذلك ننصح األبناء والبنات أال أح



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

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

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

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

 ابن رالقیم.لذلك ھو ال یدوم.

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

 سیتغیر.

 وسننظر في جواب امرأة العزیز:

 قالَت ما َجزاُء َمن أَراَد بِأَھلَِك (

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

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

 احتمالین:

 أَن یُسَجنَ -١

 أَو َعذاٌب أَلیمٌ -٢



 وبماذا رد یوسف علیھ السالم؟

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

أضع نفسي موضع   الجھر بالسوء إال من ظلم) لذلك ال
تھمة إن اتھمت وخصوصا في العرض.وصفیة زوجة 
النبي لما كانت تزوره في اعتكافھ في العشر األواخر 

وتحدثت عنده ساعھ،ولما جاءت تغادر ووصلت لباب أم 
ر فسلما على النبي صلى هللا سلمة،مر رجالن من األنصا

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

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

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

نضع أنفسنا موضع شبھة،ونستقصي كي ال نشك ببعضنا 
 البعض،وأترك مكان للشیطان، فأكلم الشخص الذي 

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

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



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

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

تعلم ل،لذلك نولم یفصل عن ما حدث،وولم یدخل بالتفاصی
أن نبین ..وال ندخل بالتفاصیل،فبرأ نفسھ مما رمتھ،ھي 

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

من قدرھا، ولم   موضع التھمة،وبدون فحش أو إنزال
رأ ا بغالف األدب ،بالحقیقة وغلفھ  یقل انت،بل ھي فبین

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

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

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

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

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



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

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

و الحمید المحمود،حتى الحفیظ،،لذلك كل أقدار هللا ھ
بالنسبة لألخوة قمیصھ دلیل على عدم موتھ،لو لم یكن 
ھناك قمیص لما عرف األب أنھ حي. مع أن القمیص 

شيء بسیط، فمھما یحاول االنسان أن یكون مع الباطل 
هللا یظھر الحق ،والحق یكون بید الظالم فھم بیدھم 

أحضروا القمیص لألب ،وصار دلیل ضدھم كذلك امرأة 
 العزیز، فالظالم هللا ال یفلتھ.

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

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

 من أھلھا من عندھا،وماذا قال؟

 إِن كاَن قَمیُصھُ قُدَّ ِمن قُبٍُل فََصَدقَت  

  ﴾٢٦﴿ َوُھَو ِمَن الكاِذبینَ 

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



 المتھم،وكیف خطر القمیص على الشاھد،ولم یخبره أحدا

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

ثم یبدأ التحقیق الجنائي،فالشاھد رتب الحكم قبل أن لنفسھ.
فَلَّما َرأى قَمیَصھُ قُدَّ ِمن ُدبٍُر قاَل إِنَّھُ ِمن ( یرى الدالئل

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

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

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

٣٠/١٠/٢٠١٧ 

 وماذا قال الشاھد؟ثم یبدأ التحقیق بحضور الشاھد،

كاَن قَمیُصھُ قُدَّ ِمن قُبٍُل فََصَدقَت َوُھَو ِمَن إِن 
َوإِن كاَن قَمیُصھُ قُدَّ ِمن ُدبٍُر فََكَذبَت َوُھَو  ﴾٢٦﴿ الكاِذبینَ 

 ) ٢٧ِمَن الّصاِدقیَن(

وكیف ،ل،فالشاھد ھنا رتب الحكم قبل أن یرى الدالئ
 القمیص على الشاھد،مع أن لم یخبره أحدا بھ؟ خطر

أراد شیئا یظھره،واالنسان بنفسھ یكید ن إلیبین أن هللا 
 لنفسھ.



والقمیص قد من دبر ،بمعنى ھي كاذبة في اتھامھا 
قُْل ،(وَ لیوسف.وهللا جعل لكل شيء قرائن تدل علي الحق
 )٨١َجاَء اْلَحقُّ َوَزَھَق اْلبَاِطُل ۚ إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُھوقًا (

 اإلسراء،
ي هللا،هللا واالنسان الذي یرید أن یذنب ،أو یعص

یمنعھ،ویستره،ولكنھ إن أصر على الذنب ،و 
یفضحھ،معناه إذا رأینا من فضح فإنھا لیست  استمرعلیھ 

هللا ال یفضح من أول مرة،مثال تقول   بالمرة األولى،ألن
لك أنا ال أغتاب أحد وھذه كانت المرة األولي ،ال ھي 

یستر   لیست باألولى،ألن هللا من أسمائھ الستیر
وهللا ال یحب الجھر بالسوء إال من ظلم،وكذلك العبد،

) ٢٣٧َوأَن تَْعفُوا أَْقَرُب لِلتَّْقَوٰى ((یحب لھ أن یعفو
امرأة العزیز،آلخر لحظة   ى.وهللا الستیر ستر علالبقرةۚ 
تمادت ،وظھر تمادیھا لما أن عطاھا الفرصة إلي ،وأ

وھنا انفضحت،لتمادیھا ،قدت القمیص. وجاء سیدھا
دلیل ضدھا فلكل شيء قرائن كما  فصار القمیص

ذكرنا،كمن یتكلم ثم یصیر ھذا الكالم ضده، فھي قدت 
القمیص اتباعا لھوى ،فصار القمیص دلیل ضدھا،لذلك 

 نتقي هللا ،وال نتمادى بالمعصیة .

 الكاذبة،ألن ھي العزیز فزوجة الشاھد حكم على وبناءا
 ِمن ِإنَّھُ  قالَ ( ( قال العزیز دبر،لذلك من قد القمیص
 ال قلیال،ولكن انزعج ھو) ٢٨﴿ َعظیمٌ  َكیدَكُنَّ  ِإنَّ  َكیِدكُنَّ 

،فتفاعلھ الفضیحة یرید  



مكانتھ علي ،ولیستر ببرود كان . 
 اآلن ستحل المسألة و. ھنا،وذھب دوره انتھى والشاھد
وامرأتھ،ویوسف، العزیز فقط ضیق بنطاق  

 في أسرع كانت ضیق بنطاق حلھا كان كلما والمسألھ
 دخل الزوجین،كلما  بین المشاكل تحصل لما الحل،مثال

 تحل المشكلة،ولن كبرت كلما األھل، من أكبر عدد
 ووجھات.طرف سیأخذ كلف األھل من لو بسرعة،حتى

 یقول الباطل،وهللا على كانوا ان ،خصوصا مختلفة نظر
نْ  َحَكًما فَاْبعَثُوا بَْینِِھَما ِشقَاقَ  ِخْفتُمْ  َوإِنْ (  َوَحَكًما أَْھِلھِ  ِمّ

نْ  ُ  یَُوفِّقِ  إِْصَالًحا یُِریدَا إِن أَْھِلَھا ِمّ ) ٣٥( بَْینَُھَما ا2َّ
 النساء

 عن العدد یزید ال وأھلھا،أي أھلھ من حكما ذكر وھنا
 .ذلك
 أواجھھا أن یجب) س( مع مشكلة عندي آخر، مثال

 أمھا،أختھا،،،وتكبر ثالث لطرف أذھب بھ،وال
 نحب ال أننا بسبب وكلھ بالغیبة، المشكلة،وندخل

 الشجاعة عدم الشجاعة الجبن،وعدم من وھذا.المواجھة
 من بك أعوذ إني اللھم(  بالدعاء نقول نحن لذلك.

).الجبن ). 
 الكاذبة،ألن ھي العزیز فزوجة الشاھد حكم على وبناءا

 ِمن إِنَّھُ  قالَ ( ( قال العزیز دبر،لذلك من قد القمیص
 ال قلیال،ولكن انزعج ھو )٢٨﴿ َعظیمٌ  َكیدَكُنَّ  إِنَّ  َكیِدكُنَّ 

،فتفاعلھ الفضیحة یرید  



.مكانتھ علي ،ولیستر ببرود كان . 

  )٢٨قاَل إِنَّھُ ِمن َكیِدُكنَّ إِنَّ َكیَدُكنَّ َعظیمٌ 
بدأ بأھل بیتھ ، زوجتھ،ألنھا ھي الكاذبة،ولكنھ خاطبھا 

نتھى بخطاب الغائب والجمع،ولم یقل أنت،بم
ولم یذكر اسمھا،وماذا األدب،وأفضل الطرق للتقویم،

 نفعل نحن دائما؟

نذكر االسم،ونتھم مباشر ،وھذا لیس بأسلوب تقویم  
،وكذبھا قاَل إِنَّھُ ) أي فعلھا،لذلك ھو قال بشكل عام ((

 (ما َجزاُء َمن أَراَد بِأَھلِكَ وكیدھا لیوسف لما قالت 
 )٢٥سوًءا(

هللا قالھ علي   )٢٨َكیَدُكنَّ َعظیٌم ﴿ ِمن َكیِدُكنَّ إِنَّ  نَّھإ(
لسان العزیز،فال نستخدمھ دائما للنساء،إذا حصلت 

مشكلة منھن نقول ان كیدكن عظیم،وھذا المتداول كثیرا 
بین الناس،وإذا عدنا لقصة یوسف مع إخوتھ،ماذا أخبره 

 والده؟

ال تَقُصص ُرؤیاَك َعلى إِخَوتَِك فَیَكیدوا لََك َكیًدا إِنَّ (
أي اخوتھ ،وھذا جاء ﴾ ٥شَّیطاَن لِِإلنساِن َعُدوٌّ ُمبیٌن ﴿ال

ویعقوب مقامھ أعلى من العزیز،فھو یعقوب،على لسان 
نبي،فالكید موجود حتى مع الرجال،وھنا أشد النھم 
إخوتھ،وأرادوا قتلھ،وبین یعقوب كذلك أن الشیطان 

 یساعد على ھذا الكید.

حقا مع امرأة ال  وكذلك النفس األمارة بالسوء،كما سنرى
ُئ نَفسي إِنَّ النَّفَس َألَّماَرةٌ بِالّسوِء  العزیز قالت (َوما أُبَرِّ



)،فاعترفت بذنبھا،وكذلك ٥٣إِّال ما َرِحَم َربّي(
االخوة،سألوا األب أن یستغر لھم ذنوبھم،لذلك یجب أن 

 (  تداركنا خطأنا. .   نسارع بالتوبة متى ما

 من حصل لما احتوائھ في العزیز أسلوب  ھنا ونرى
 )زوجتھ،

 ،إنما كیدك یقل شعورھا،فلم یراعي ھو كیف فنرى
 الناس،مع نفضح فال الحوار أدب ھنا یعلمنا كیدكن،وهللا

 والتفحش،مثال الفحش یحب ال هللا ،و كافر العزیز  أن
 إذا األبناء أمام اآلخر أحدھما یحرج والزوجة،ال الزوج

 أمام نحرجھم ال األبناء مع  حتى تقصیر، حصل ما
 علي نأخذھم شيء منھم حصل أھلھم،إذا إخوتھم،أو

 لھ انفراد،ونبین على نأخذه أخطأ الخدم،من حتى انفراد
 .خطأه.
السالم علیھ لیوسف الخطاب العزیز زوجتھ،وجھ وبعد : 

٢٩(ھـذا َعن أَعِرض یوسُفُ  ) ) 
 یكبر أال منھ إلیھ،ورغبة متوددا باسمھ ناداه العزیز وھنا

 تخبر االمر،وال اكتم أي)  ھـذا َعن أَعِرض( الموضوع
 یوسف مكان كنا لو أھلھ،ولمكانتھ علي للتستر أحدا،طلبا

ھذا من الناس،ونتعلم أمام لتكلمنا وظلمنا  
 لم مظلومین،ویوسف كنا لو حتى الموضوع نقفل أن

 السجن،لذلك في أو البیھ حتى ذلك بعد  الموضوع یذكر
.دائما الخطأ نستر . 



 كلھ وھذا القصر، غادر مثال لیوسف یقل لم العزیز وھنا
 أعرض فقط فعلھ ردة ظلم،والعزیز لیوسف،فھو اختبار

بالقول ،فقط آخر اجراء بأي یقم ولم ھذا؟؟ عن  
 ھذا لزوجتھ،وكل الكالم العزیز یوجھ ثانیة ومرة

:یوسف بحضور  
﴾٢٩﴿ الخاِطئینَ  ِمنَ  كُنتِ  إِنَّكِ  ِلذَنبِكِ  َواستَغِفري )  

 أنت،رغبة حتي أو آخر لقب أي باسمھا،أو ینادھا ولم
 یتھمھا،وإنما فلم الموضوع سترھا،واحتواء في منھ

 خطئھا كبر مع االستغفار،تخیلي وھو العالج أعطاھا
 نغضب مثال األبناء أخطأ إن ،ونحن االستغفار سألھا
 كذا فعلت وأنت، لھم االتھامات، بمكانھ،لوحھنا كنا ولو

  قدر من أنزل أن صحیح غیر أسلوب طبعا ،وھذا وكذا
 ،وھؤالء مسلمون االتھامات،نحن لھ وأوجھ أمامي من

 هللا یبینھا الطریقة االستغفار،وھذه سألھا مسلمون غیر
 یعرض،ویقفل  المظلوم السورة،بمعنى في لنا

كبیر، خطأ أنھ مع لذنبھ یستغفر والظالم ،الموضوع . 
 معینة،ال مواقف في أحیانا،ألنھ فعلھ علینا یجب ما وھذا

 أن  العزیز،مثال  مع حصل كما فعل، بأي القیام نستطیع
 لن مواقف فھناك یوسف یطرد ،أو  زوجتھ، یطلق

 .نستطیع
االستغفار األفضل فیھا،لذلك شيء فعل . 

 ،محاولة باالستغفار لألعراض،ولھا لیوسف ونصیحتھ
الخبر الدائرة،وینتشر تتسع أال اإلمكان قدر على منھ  



 َعن فَتاھا تُراِودُ  العَزیزِ  امَرأَتُ  الَمدینَةِ  فِي نِسَوةٌ  َوقالَ 
﴾٣٠﴿ ُمبینٍ  َضاللٍ  في لَنَراھا إِنّا ُحبhا َشغَفَھا قَد نَفِسھِ   
 المخملي، للمجتمع نسمیھ لما ،ووصل الخبر انتشر ولكن
 مھما القصور أن على یدل لھا،وھذا جدا محرج وھذا
 كان لھا،وكلما أسرار فال والحمایة التستر من بلغت
 لو أكثر،مثال الستر كان عددا، أقل وأفراده أصغر البیت

 ،في الخدم باقي األمر،مع سیخرج خادمة في
 سیخرج!!! الخدم من الكثیر وبھ قصر التجمعات،فتخیلي

 ینتشر،ألنھا ینتشر،والسيء ال الحسن األمر ودائما األمر
 على التركیز الفضائح،وكذلك حب البشر في طبیعة

 مع التعامل حسنة امرأة نرى مثال. السلبیات
 الخادمة خادمتھا،فھذه من تغضب مرة خدمھا،ولكن

 ھذه في فقط حدث ما الحسنة،وتذكر األشیاء كل تنسى
عنھا المرة،وتنشره . 

  أنتقدمثال الدولة، تقدمھا التي الممتازة الخدمات كل ومع
!!!!! بالجمعیة الذي السیارات موقف  
 رأي من المجتمع، في السلبیات  ننشر أال نحذر أن یجب
 نفسھ، إال یلومن فال ذلك غیر رأي هللا،ومن فلیحمد خیرا
 ولیس الكوب من الممتليء الجزء دائما أرى أن یجب

 أن یجب أنني أحس مثال لتقوى یحتاج وھذا ،الفارغ
 ھو وھذا ،فأرتقي ولساني نفسي أتمالك ولكن أتكلم

 .األدب



 نتعلم أن  علینا ،لذلك لنا ذكره تعالى هللا وألن.واألخالق
نفضح المسائل،وال نصغر الستر،وأن . 
.العلم طلبة خصوصا  

 العَزیزِ  امَرأَتُ  الَمدینَةِ  فِي نِسَوةٌ  َوقالَ (اآلیة تدبرونكمل 
 في لَنَراھا إِنّا ُحبhا َشغَفَھا قَد نَفِسھِ  َعن فَتاھا تُراِودُ 
﴾٣٠﴿ ُمبینٍ  َضاللٍ   

 ونسوة،ولكن نساء مفرد،والجمع امرأة و ، للمذكر قال
 العدد قلة،بمعنى جمع كثرة،ونسوة جمع النساء أن الفرق

لمقامھم أو للتغلیب ،نسوةو١٠ من أقل ستة، أو خمسھ  . 
 ذكر نسوة المدینة،و في وشاع الخبر انتشر وھنا

 نسوة فھن التمدن كبیر،من مكان أنھ المدینة،لیبین
؟قلن مستوى،وماذا ،متعلمات،على  

 یذكرن لم  )نَفِسھِ  َعن فَتاھا تُراِودُ  العَزیزِ  امَرأَتُ (
 فتاھا إنما یوسف لیس وتراود،العزیز امرأة اسمھا،وإنما

 القرآن،والتاء في االبداع نرى الكلمات اختیار ،حتى
 المرأة ھذه تكون لما تستخدم) امَرأَتُ ( في  المفتوحة

 ِعندَكَ  ِلي اْبنِ  َربِّ  قَالَتْ  إِذْ  فِْرَعْونَ  اْمَرأَتَ ( مثل معروفة
التحریم) ١١(اْلَجنَّةِ  فِي بَْیتًا  

 َوإِنِ (تحدید یوجد امرأة،وال أي ،فالمقصود امرأة إذا  أما
) ١٢٨( إِْعَراًضا أَوْ  نُشُوًزا بَْعِلَھا ِمن َخافَتْ  اْمَرأَةٌ 

.النساء  
 توسعت.الفضیحة الحتواء العزیز محاوالت كلمع و

ھي أي) نَفِسھِ  َعن فَتاھا تُراِودُ (األمر وانفضح الدائرة  



 عن إمرتھا تحت الذي ،وفتاھا بالمراودة بدأت التي
،وبالقوة أكرھتھ نفسھ،أي . 

 هللا لذلك المحسنین من كان السالم علیھ یوسف ألن وھنا
 القصر،وصار خارج الكالم خرج لما حتى حفظھ

 من وهللا.ھو یتھم ،ولم العزیز امرأة لصالحھ،فاتھمت
أولیاءه یحفظ الذي الحفیظ الحسنى أسمائھ  

 بمراودة العزیز امرأة باتھام یكتفین لم والنسوة
 في السبب علیھ،وبینوا زادوا یوسف،وإنما

 أن بین القیم وابن ) ُحبhا َشغَفَھا قَد(  مراودتھا،وھو
:منازل الحب  

المنازل أخف.االنسان الھوى،یھوى-١  
 الشخص یرى أن ویجب بعید، من فیراه.بالرؤیا تعلق-٢
یسعد ال یره لم إم . 

-  لیال القلب شغل بالشيء،مع الولوع الكلف،أي-٣
 .ونھارا

 یكون أن شرك الحب،وھذا شدة من یذبل العشق،أي-٤
.الھوى اتباع هللا،وھو لغیر . 

 عالعقل،فال مسیطر ،الحب العقل فقد ،أي التدلیة-٥
  یمیز الذي العقل علي سیطری.لما السكر یمیز،مثل

كالمخدر.الصواب من الخطأ  
.مجنون كأنھ ھدفا یعرف وجھھ،فال على الھیام،یھیم-٦  
 ھو القلب،والشغاف شغاف إلي الحب الشغف،وصول-٧

 یستطیع فال  المنازل، أعلى بھ،وھذا محیط.الغطاء



 المحرم،فشيء النظر بسبب ھذا ،وكل  منھ الخالص
 لشغاف یصل نفسھ یتدارك لم شيء،وإن یجر

 فعلت معقولة،مثلما غیر تصرفات  القلب،فیتصرف
 المؤمنین یأمر هللا ذكرنا كما العزیز،لذلك امرأة

 في جاء كما أبصارھم من یغضوا بأن.والمؤمنات
.النور سورة من) ٣٠-٢٩( اآلییتین  

 علیھ لیوسف العزیز امرأة مراودة سبب ذكرن النسوةو
 لنا یبین القرآن أن كیف حبا،ونرى شغفھا السالم،ألنھ

االمور البشر،ودقائق نفسیات . 
 لباسھ،أو في أحدا نعیب أال نتعلم كذلك اآلیة ھذه ومن

 أن بد ال شخصا یعیب من بأحد،ألن نتشمت فعلھ،أو
 للنسوة،فالحقا حدث ما العافیة،وھذا  هللا ،نسأل یبتلى

 نیری لما أیدیھن سیقطعن أنھن القصة في سنرى
ھن ھذا وبفعلھن.یوسف  

 بدون.أیدیھن  العزیز،فقطعن امرأة فعل علي زدن 
 أخرى بمحاب نمأله ألن محال لیس والقلب. إحساس

 اإلسالم أعداء یفعلھ ما سیفسد،وھذا هللا،ألنھ غیر
 مقر ھو األشیاء،فالقلب بھذه الناس یلھون ان یحاولون
 االعتقاد من خال Q،وإن والتعظیم المحبة وبیت االعتقاد
 مسرحا هللا،سیكون یحب ما كل ومحبة هللا ومحبة

 وظیفتھ عن ویعطل الشیاطین للشھوات،وتتخطفھ
َِّخذُ  َمن النَّاِس  َوِمنَ ( هللا، عبادة وھي  األساسیة  ِمن یَت

البقرة) ١٦٥(ا2َِّ  َكُحبِّ  یُِحبُّونَُھمْ  أَندَادًا ا2َِّ  دُونِ   



 ،فمحبة محاب أي تزاحمھ ال بقلبك هللا محبة وقعت إذا
 تطرد أخرى،فمحبتھ محاب یزاحمھا أن من أعلى هللا

 المحاب تدخل محبتھ خرجت إن المحاب،ولكن جمیع
 عن یعطل بھ حبا انسان عند یحبس لما قلبك. األخرى
 نيتع هللا إال وإاله ،وال Q ملك واحاسیسنا فقلوبنا وظیفتھ

 إال وتعظیما محبة بأحد أتعلق ،وال ھو إال معبود ال
 وھیمانین مھووسین هللا رحم من إال الناس هللا،ومن

.أشخاصأن یكونوا  شرطا لیسأخرى  بأشیاء  
 بحواسھ یدرك واالنسان العقائد مستقر القلبو،

 یدركھا ،ویتذوق،ویقرأ،فلما ویسمع الظاھرة،یرى
 ولكن. العزیز المرأة حصل االختیار،كما ویاتي وینفعل

 َواْلفَُؤادَ  َواْلبََصرَ  السَّْمعَ  إِنَّ (انفعل،لذلك ال احس ال لما
ئِكَ  كُلُّ  اإلسراء) ٣٦( َمْسئُوالً  َعْنھُ  َكانَ  أُولَٰ  

.للقلب منافذ النھا فاحفظیھم . 
 اذا  ،مثال ھذا لكل الضابط، ھو العقل؟ دور ھو وما

 الخبائث ام الخمر ضابط،لذلك یوجد ال سكر االنسان
 یرتكب ألن لشاربھا ،وتؤدي العقل تذھب فھي

.المحرمات . 
 ا بجھلھاهللا،و وأسماء بالعقیدة للتزود دائما نحتاج لذلك 

 نمأل أراھا،لذلك ال  ،فأنا غیب  سلوك،وألنھا یوجد ال
.والرسول هللا قال بما إنما الناس، بكالم لیس القلب . 
العزیز امرأة فعل على النسوة تعلیق ونكمل  



 أنھا فیھ شك ال أي ﴾٣٠﴿ ُمبینٍ  َضاللٍ  في لَنَراھا إِنّا
،لماذا؟ حقیقة،ال قولھن وھل. بضالل  

 القرناء من یؤخذ المستوى،القرین،فال نفس من جاء النھ
 دكتور.الواحدة المھنة أصحاب من   ھم ،والقرناء

 علم في وخادمة،حتى وأخرى،خادمة طالبة ودكتورمثل
 ألن القرناء من یأخذون ال الحدیث الحدیث،،محققین

 أخرى من تشتكي طالبة القرناء،مثال بین یكون الحسد
 من جسد خال ما الحسد،و وجود الحتمال بكالمھا آخذ ال

 وحقد حسد ھو ورائھ من والدافع ،كالمھن ھنا حسد،و
 شخصیة وذات وجمال منصب ذات النھا

 لسمعتھا،لذلك ھوتشویھ كالمھن من مشھورة،والدافع
 الحسدالمستوى،و نفس من أحد عن نتكلم اال نتحمل
 بمكاني أجلس  أن ولیس وفعل، وكید مكر بھ یكون

بعیني وأحسد  . 
 حق أنھ مع للحق،وفضیلة تعصبھن لیس الدافع وھن
 من لینزلون بھا باطل،ونكایة بھ ارید ولكن

 قرین من جاء ألنھ مشینة فضیحة مكانتھا،ویفضحونھا
 ،وهللا. هللا نتقي الحسد،لذلك ھذا لدینا ألننا یخبرنا ،وهللا
 فضحھن الصدور،وهللا تخفي وما االعین خائنة یعلم
 هللا احد فضیحة أردت ان العزیز،بمعنى امرأة من أكثر

 مستواك،ھن بنفس من عن تتكلمین ،أو اكثر سیفضحك
 بالُ  ما( قصتھن تذكر سنین بعد ایدیھن،حتى قطعن

 عرف ،فالكل)٥٠( أَیِدیَُھنَّ  قَطَّعنَ  الّالتي النِّسَوةِ 



 امرأة مع القمیص واقعة تذكر بقصتھن،ولم
، أكبر العزیز،ففضیحتھن  

 ان تعرف ال ناس في الكون،واحیانا في سنتھ یعلمنا وهللا
 ،لذلك تكشف بالمواقف اال كبر،مثال الحسد،أو بھا

.بانفسنا كثیرا،وننشغل نستغفر  
٥/١١/٢٠١٧  

   فَلَّما َسِمعَت بَِمكِرِھنَّ ) أي )
العزیز،  وصلت االخبارالمرأة  

نرى كیف  بما قالتھ النسوة عنھا ،وھنا
 مكرھا،ودبلوماسیتھا في الرد علیھن.

 ولو سألنا سؤال وعموما ماذا تحب النساء؟ 
التجمعات والطعام ویكون المكان مھیأ وجمیل.لذلك لما 

أَرَسلَت إِلَیِھنَّ )على طول (َسِمعَت بَِمكِرِھنَّ ) (  
وھن حتما معروفات لدیھا،وأرسلت أي ھناك رسول أو  

والنسوة أحد أھداف  .رسالة،تدعوھن لمنزلھا
رؤیة یوسف ،وھذا ما عرفتھ امرأة   مكرھن

العزیز،فأرسلت دعوة سریعة ،وتحركت 
.بسرعة،لتجعلھن ینظرن لیوسف ویقعن مثلھا في الخطأ  

 وماذا فعلت؟
 (َوأَعتَدَت لَُھنَّ ُمتََّكأً ):بمعنى

أي تكلفت في اعداد المتكأ،وزیادة.-١  
یر الموجود شيء غكذلك یبین أن ما أعدتھ ھو  -٢

 لدیھا بالقصر.



 وماذا أعدت؟
َّكأ علیھ من مخدَّة ووسادة ما  وُمتََّكأً ) ( یُجلس ویُت

ونحوھما،وھذا یعطي الجالس شعور بالراحة،وكأنھ في 
 منزلھ.

   فَلَّما َسِمعَت بَِمكِرِھنَّ ) أي
العزیز  وصلت االخبارالمرأة  

بما قالتھ النسوة عنھا ،وھنا نرى كیف 
ماسیتھا في الرد علیھن.مكرھا،ودبلو  

 ولو سألنا سؤال وعموما ماذا تحب النساء؟ 
التجمعات والطعام ویكون المكان مھیأ وجمیل.لذلك لما 

أَرَسلَت إِلَیِھنَّ )على طول (َسِمعَت بَِمكِرِھنَّ ) (  
وھن حتما معروفات لدیھا،وأرسلت أي ھناك رسول أو  

والنسوة أحد أھداف . رسالة،تدعوھن لمنزلھا
رؤیة یوسف ،وھذا ما عرفتھ امرأة   كرھنم

العزیز،فأرسلت دعوة سریعة ،وتحركت 
.بسرعة،لتجعلھن ینظرن لیوسف ویقعن مثلھا في الخطأ  

 وماذا فعلت؟
 (َوأَعتَدَت لَُھنَّ ُمتََّكأً ):بمعنى

أي تكلفت في اعداد المتكأ،وزیادة.-١  
شيء غیر الموجود كذلك یبین أن ما أعدتھ ھو  -٢

بالقصر.لدیھا   
 وماذا أعدت؟



َّكأ علیھ من مخدَّة ووسادة ما  وُمتََّكأً ) ( یُجلس ویُت
ونحوھما،وھذا یعطي الجالس شعور بالراحة،وكأنھ في 

 منزلھ.
ً  لَُھنَّ  َوأَعتَدَت ) ُمتََّكأ  ) 

 الجلسة ألن.مریحة تكون الجلسة أن المتكأ من فالمقصود
 من بھ الریحة،إنما المجالس فقط لیس ستطول،والمتكأ

 والنسوة.بالكامل ومھیأ جاھز والمشارب،فھو المآكل
وجلسن، جئن  

 كل من المكان تھیئة على اقتصرت ما العزیز وامرأة
 اوتستوقفن ) ِسّكینًا ِمنُھنَّ  واِحدَةٍ  كُلَّ  َوآتَت( وإنما شيء
بالذات؟؟ السكین   لماذا  اآلیة،ونسأل ھذه  
 لكل آتت الطاولة،وإنما على السكین تضع لم لماذا مثال

بدون آتى أعطت،ألن یقل ،ولم)َوآتَت(،سكینا واحدة  
 فیھ أعطى القرآني،ألن للفظ انظري.تملیك،وبھدوء،ورقة

آتى ،عكس وشدة حدة وبھ التملیك من نوع . 
 لتقطیع تحتاج أشیاء لدیھن أن على داللة  كذلك والسكین

تقطیع باستطاعتھا كان  ھي فكرنا ولو الفاكھة مثل . 
قدومھن !!!!!! قبل الفاكھة  
 ویقطعن ویتكلمن بالمتكأ سعیدات ھن الصورة وتخیلي

 أي)  َعلَیِھنَّ  اخُرج َوقالَتِ ( و اللحظة الفاكھھ،وبھذه
 لمن؟ المناسب،وقالت الحاسمة،والوقت الفرصة انتظرت

 كل بعد معھا القصر في زال ما أنھ  یعني لیوسف،وھذا
حصل  الذي . 



لھ؟ قالت وماذا  
(  خدمتھا ،وتحت ببیتھا ألنھ أمرتھ)  َعلَیِھنَّ  اخُرج

 أو علیھن ادخل تقل علیھن،فلم اخرج لھ وإمرتھا،وقالت
 بالخارج وھن البیت بداخل ھو الیھن،فكأنھ ادخل

 ولم)   َعلَیِھنَّ  اخُرج( من نفھمھ ما مثال،وھذا بالحدیقة
 لالستعالء ،وھي) َعلَیِھنَّ ( الیھن،وإنما  اخرج كذلك تقل

 لما أي  ، علیھن قالت أرادتھ،لذلك معین أمر والظھار
 وسمع مكانتھا احترم ویوسف شيء سیظھر تخرج
 انظر   لھ تقل لم مثال.علیھن خرج فقط وھو كالمھا

.للحرام یذھب ال ألنھ فعل لما ذلك لھ قالت الیھن،ولو  
ویوسف كما قال النبي أعطي شطر 

انبھرت   نصف جمال العالم.لذلك  لھ  الحسن،فھو
 النسوة،تخیلي كیف كان ھذا الجمال؟؟؟  بھ

وهللا قادر على كل شيء،وأعطاه منھ ما ال 
یتصور،وللجمال مقاییس،حسب كل دولة.واألذواق،أما 

 یوسف فاالذواق كلھا متفقة على جمالھ.ومن قدرة هللا أنھ 

جعل كل أذواق الناس تجتمع أنھ أوتي الحسن،وھؤالء 
ھُ ) (فَلَّما َرأَینَ والسكین بیدیھن، النسوة مع المتكأ والطعام

یوسف وجمالھ،وھن لدیھن صورة بخیالھن كیف 
ھو،ولكن لما رأینھ ، صورتھ الحقیقیة فاقت كل 

 تصوراتھن،وخیالھن،وماذا فعلن؟



أي تكبر الشيء عن التخیل،وھي أول ردة (أَكبَرنَھُ ) -١
فعل لھن،وھذا ما یسمى بالذھول.:(كبر) أكبرنھ،أكبر 

التخیل وفیھ انبھار بالشيء،وذھول.االنبھار لما أري فوق 
أكبر من مخیلتي،لذلك أصبن بحالھ من الذھول 

والتعجب،وبھذه المرحلة وھي فترة ،لما یأتي فوق 
المتوقع،تجعل االنسان ال یشعر بااللم اطالقا،كأنھ مخدر 

 طبیعي.ففقدناالحساس.

٢-( إن قطعت مثال، ف وقطعن ولیس وخزة(قَطَّعَن أَیِدیَُھنَّ
سأحس بھذا القطع،،وقطعن بالشدة یدل على تكرار 
 الشيء،واستمراره،والمبالغة فیھ،مع عدم اإلحساس.

ما عملتھ ھي فقط   وبالنسبة المرأة العزیز ھن فاقوا
 قطعت القمیص،ولكنھن قطعن ایدیھن.

 العزیز،ألن امرأة فعلتھ ما على زدن النسوة أن ذكرنا
 فقط القصر،وھن في معھا یعیش كان العزیز امرأة

 أخرى وصورة.الشكل على حكمن الصور،فھن إعجاب
 بمرض أصیب الذي تماما،الصحابي لفعلھن مغایرة

 أن رجلھ،فرفض تخدیره،لیقطعوا برجلھ،وأرادوا
 بحالة أدخل لما رجلي اقطعوا لھم یخدر،وقال

 االتصال من بحال وصل بالصالة أنھ یعني الصالة،وھذا
 ھذا ما رجلھ،تصوري عتقط لما یحس هللا،فلم مع

لدیھ؟؟؟ الذي الخشوع  
 



 امام كان بخشوعھ،وھو عرف الذي األصم حاتم  كذلك
 بقي ،وھو خرجت المسجد،والناس نصف انھارمسجد،و

 االتصال من لدرجة وصل النھ بماحدث احساسھ لعدم
.هللا مع  . 

 تبارك هللا یأمرنا لذلك ابلیس، سھام من سھم والنظر
 ِمنْ  یَغُضُّوا ِلّْلُمْؤِمنِینَ  قُل( النور سورة في وتعالى

 ِمنْ  یَْغُضْضنَ  ِلّْلُمْؤِمنَاتِ  َوقُل( وللنساء) ٣٠( أَْبَصاِرِھمْ 
النور) ٣٠( أَْبَصاِرِھنَّ  . 

 یتطور قد واالعجاب،ألنھ إیاكن النساء نقول لذلك
 كالمغیب،فال یكون ،واالنسان غریبة لتصرفات ویؤدي
 أنھن فعلھن النسوة،فبدایة فعلت ،كما یفعل بما یحس

 عدةالقطع كان  بمعنى أیدیھن، قطعن ،ثم بیوسف أعجبن
 بدون واالعجاب واالندھاش الذھول مرات،من
.وصورة أخرى لحالة الذھول التي بااللم اإلحساس

 .تصیب االنسان 
 أھوال لنا وتعالى تبارك هللا یصف حین الحج سورة في
ا ُمْرِضعَةٍ  كُلُّ  َھلُ تَذْ  تََرْونََھا یَْومَ ( القیامة یوم  أَْرَضعَتْ  َعمَّ

 َوَما سَُكاَرىٰ  النَّاسَ  َوتََرى َحْملََھا َحْملٍ  ذَاتِ  كُلُّ  َوتََضعُ 
ِكنَّ  ِبسَُكاَرىٰ  ھُم  مشاھد فكل) 2( َشِدیدٌ  ا�َِّ  َعذَابَ  َولَٰ

.الذھول بسبب ھذه الفزع  
ال أنھ إما الذھول من االنسان أن الدالئل من وھناك   

 



 یوسف رؤیة  األلم،لذلك یتجاھل  أنھ أو  باأللم یشعر
 تقطیع من لدیھن الذي األلم من أعلى للنسوة بالنسبة

 بالمعاصي  ھم ممن كذلك نراه ما أیدیھن،وھذا
.زائلة لذة أجل من المعصیة ألم یتجاھلون . 

 لذة ھناك باأللم،ألن اإلحساس فقدن كذلك والنسوة 
األلم. ھذا على طغت أعلى أخرى  
 وتمنع وتحب تعطي أن االیمان عري أوثق من ولذلك

Q، ) ٌوطعِمھ اإلیمانِ  حالوةَ  بھنَّ  وجد فیھ كنَّ  من ثالث 
 مما إلیھ أحبَّ  ورسولُھ وجل عز هللاُ  یكون أن: 

 )  هللاِ  في یُبِغض وأن هللاِ  في یحبَّ  وأن ِسواھما،
المصدر صحیح النسائي،المحدث األلباني،خالصة حكم 

كصحیحالمحدث   
 كأن و یجلسون كانوا النبي مجلس في الصحابة مثل
 بمجلس أجلس لما الطیر،مثال رؤوسھم على

 أحس ،أو أحیانا مریحة تكون ال الجلسة العلم،واحتمال
 لمحبة أتجاھلھا ولكن صعوبات مثال،فھناك الظھر بآالم
.قلبي في هللا . 

 االیمان یصیر  لما ولكن،الجنة نرى ال نحن كذلك  
 وحساس صغیر ھو ما كل على الیقین،فیغطي حق

 ال والحر بالبرد حتى الناس،أو كالم من لي،مثال بالنسبة
.ومتى نتحسس من كل شيء؟بھم نحس . 

 نحس ال. باQ متصلین نكون لما االیمان،ولكن قل كلما
.غطت أخرى لذة ھناك ألن آخر شيء بأي . 



في یوسف  حصل لھن تعطل وذھول،فالرغبةالنسوة  و
واإلعجاب بجمالھ،ودعوتھ،كما سنرى الحقا في السورة 

ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ حین یسأل یوسف هللا تعالى( قَاَل َربِّ السِّ
) ا یَْدُعونَنِي إِلَْیِھ ۖ فكل ھذا فاق كل آالمھن،ونسین  )٣٣ِممَّ

 .الفضیلة،ومستواھن وأزواجھن،ومكانتھن
 

ولن ،نقول كبار في العمر نسأل هللا أال نتشمت بأحد،وال
فقط البنات یفعلن ذلك،وھذا یبین أنھ ال یوجد نفعل أو أن 

عمر للشھوات،فال نتشمت ونقول ھذه المرأة 
 كبیرة،وكیف تعمل ھكذا؟

المصدر  )من حسن اسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ(
صحیح ابن ماجھ،المحدث األلباني،خالصة حكم 

 المحدث:صحیح

  .،وهللا یأمرنا بالستر

 قطعن أیدیھن -٢أكبرنھ  -:١إذن ردة فھل النسوة كانت

ِھ) -٣ تنزیھ y عن العجز في خلق مثل (َوقُلَن حاَش لِلـَّ
ھذا البشر كمن یقول سبحان هللا،فھن نزھن هللا عن كل 

نقص،فقدرة هللا جعلت جمالھ غیر متصور وخیال، و أن 
جمال یوسف دلیل على قدرة هللا،فمن رؤیتھن لیوسف 

ما ھـذا بََشًرا )  أن هللا قادر على كل شيء،( عرفن
لجمالھ الباھر،أي ال یوجد مثیل لھ بشرا،أعطي من النور 

(إِن ھـذا إِّال  للناظرین وعبرة والبھاء والجمال ما كان آیة



) تقرر في الطباع أن فائقوا الجمال كأنھم َملٌَك َكریٌم 
ن م ملك،أي من البھاء الذي بھ،فقالوا حتما ھو لیس بشر

 النور ،كأنھ ملك ،أي مخلوق من نور .من شدة إعجابھن
  بھ.

. 
١٣/١١/٢٠١٧  

ما نزال في مشھد امرأة العزیز والنسوة الالتي قطعن 
منھن العذر المرأة العزیز حین شقت  أیدیھن،وظھر

قمیصھ وھن قطعن ایدیھن،وامرأة العزیز لم تتوقف عند 
ھذا الحد،وإنما أرادت أن تریھن جمال آخر،وھو جمالھ 
الباطن،وھي العفة التامة واالعتصام.ونحن ألول وھلة  

فقط نرى الجمال الظاھر،ولما نتعود علیھ ھناك شيء 
ال من تنجذبین یجذب اكثر منھ وھو الباطن،مث

لشكلھ،ولكن بعد المعاشرة ترینھ غیر جمیل ،أو  شخص 
نراه غیر جمیل ولكن مع المعاشرة وحسن المعاملة نراه 

 جمیال
والدنیا كل شيء فیھا اختبار الجمال الفقر ،والشھرة   

 . ،والمنصب فتنة كبرى
واختبار یوسف مع امرأة العزیز والنسوة  بالجمال 

 الظاھر والباطن،
اخوتھ االختبار كان  محبة أبیھ،ومع   



وھنا هللا أعطاه الجمال،ولكنھ صار فتنة للنسوة،وامرأة 
 .العزیز

قالَت فَذِلكُنَّ الَّذي لُمتُنَّني فیِھ َولَقَد راَودتُھُ َعن نَفِسِھ )
فَاستَعَصَم َولَِئن لَم یَفعَل ما آُمُرهُ لَیُسَجنَنَّ َولَیَكونًا ِمَن 

﴾٣٢الّصاِغریَن ﴿  
ة العزیز  بعد ان بررت فعلھا للنسوة،ومقارنة بما وامرأ

فعلن بعدما قطعن ایدیھن كأنھا تقول لھن اعطوني العذر 
.بما فعلت  

( فذلكن الذي لمتنني فیھ) ھذا الذي أنتن لمتنني فیھ،أي (
عیرتموني فیھ (امَرأَُت العَزیِز تُراِودُ فَتاھا َعن نَفِسِھ) 

نا لم أفعل ما قلتن فھي لم تدافع عن نفسھا،وقالت مثال ا
وانما وضعتھن بتجربھ ،مثال لما یلومك احد على شيء 

ما،.وھو ال یعرف ما صعوبة الموضوع بالنسبة 
لك،مثال التعامل مع (س) اذا قیل لي لماذا ال تتعاملین 

معھا،ال أعقب،وإنما أقول لھم انتم قابلوھا مثال 
بالتجربة،أو في  تحضیر حاجیات األبناء للمدرسة في 

صباح ویقال لك أنت دائما تتأخرین،فتقولین لھم ما ال
 رأیكم لو أنتم حضرتم أشیاءھم بدل مني؟؟

 )َولَقَد راَودتُھُ َعن نَفِسِھ فَاستَعَصمَ (

راودتھ ولكنھ استعصى علیھا وامتنع عما أنھا صحیح 
تریده منھا،استعصم كأنھ طلب العصمة في طلب أ س 

تبین أن رجولتھ واستعصم ،وقال معاذ هللا،ت،لما ھرب
غیر ناقصة،وھذا یبین ان هللا ارسل الرسل بشر یحسون 



مثلنا،ولیس مالئكة مجبولین على الطاعة،ال أھواء 
لھم،عكس الرسول لدیھ االھواء ولكنھ یعصم نفسھ.لما 

طبیعتھ أنھ جبل على الكرم،وآخر   نقارنھ بالحیاة انسان
ه رلم یجبل على الكرم فیجاھد نفسھ على الكرم،ھذا أج

أكبر ألنھ یجاھد نفسھ،وھذا یعني ان االختبار لیس شيء 
عادي،إنما فیھ مجاھدة للھوى،ویوسف طلب العصمة من 

هللا وامتنع عن الحرام،وھذا من قوة اإلرادة،مثال عندي 
المقدرة ولكن اجاھد ،فاالستعصام من یوسف كان ظاھرا 
المرأة العزیز فارادت أن تقصر علیھم الطریق وتخبرھم 

استعصم،وكل ممنوع مرغوب،والبشر أي شيء انھ 
بمعنى أنا لم أستطع  نخبره أنھ ممنوع یرید أن یجربھ،

علیھ،فجربوا حظكم،امرأة العزیز وجمالھا وتحت امرتھا 
  استعصم فانظروا ماذا ستفعلون،كأنھا تتحداھم

 
 

ذكرنا سابقا أن امرأة العزیز لم  تترك النسوة  فقط 
لھن أنھا حاولت دعوة یوسف لتقطیع ایدیھن،وانما بینت 

للفاحشة ولكنھ استعصم ،وھذا ما جعلھن بعد ذلك 
یدعون  یوسف  للفاحشة،وھن ما كن  لیتجرأن على 

 ذلك،لوال تشجیعھا
 

 . و تحدیھا  لھن
 



 وفي قولھا فاستعصم ،كي یكون
ھو  استعصم  للنسوة رغبة أكبر في التحدي،بمعنى  

منھا،وسنجرب حظنا معھ،وكلھن ترصدن لھ وكل 
وطریقتھا،وكذلك امرأة العزیز كأنھا تقول یا یوسف انت 

 لم تستجب لي فانظر ماذا ستفعل معھن؟
وكل ممنوع مرغوب كما ذكرنا سابقا،فنرى في الدول 

التي ترتكب فیھا الفاحشة علنا (بائعات الھوى)،ومع ذلك 
غتصاب ،ألن كل ممنوع تحصل لدیھم جرائم اال

مرغوب،اذا في امتناع ھذا اكثر اغراء ممن یعرض 
نفسھ،وكذلك ھنا  االغراء للنسوة أن  یوسف 

استعصم،الن من یعرض نفسھ ال قیمھ لھ،عكس لو كان 
 .ھناك حاجز ومانع

إذن ھناك كید وتحدي،وكذلك ھذا یظھر  عفة 
 .یوسف،وعموما االنسان یحب التحدي

أة العزیز،وبكیدھا أغرتھم فبینت إذن ھو  كید من امر
 جمالھ الداخل،وھو اعتصم،وكیف اعتصم؟

وبالنسبة المرأة العزیز ،لم یزدھا مرور االیام 
واستعصام یوسف ما زادھا اال شوقا ورغبة فیھ،و صار 
علنا سابقا لما زوجھا قال لھا استغفري لذنبك لم تستغفر 

صر ،أو تتب،مثال بأن تبعده عنھا،أو تجعلھ خارج الق  
فلم تحاول مغالبة ھواھا،وھذا ما یجب وإنما زادت علیھ 

 جرأة وذنبا بأن
 



 .طلبت النسوة ،و ذنب یجر ذنب
 .و كیف نعالج النفس من الھوى؟ باالبتعاد عما نھواه

 وكیف یظھر أنھ زاد ما بھا؟
( علنا أعلنت أنھا تراوده،سابقا ولئن لم یفعل ما آمره)(

اد الشھوة ،جاء األمر كان بالكالم،ولكن اآلن مع ازدی
منھا لیوسف  أن یلبي لھا ما ترید،فاألمر 

بالمعصیة،وصل لحد التھدید،وھذا من تحكم الشھوة فیھا 
َواْلَحافِِظیَن ،لذلك نرى التوجھ في القرآن للنساء (

) األحزاب٣٥فُُروَجُھْم َواْلَحافَِظاِت (   
اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلّْلغَْیِب بِ  ُ (و(فَالصَّ ) ٣٤َما َحِفَظ ا2َّ

 النساء
ذكرنا أن األمر من امرأة العزیز لیوسف بالمعصیة 

وصل لحد التھدید ( ولئن لم یفعل ما آمره) وخیرتھ 
 : بین

 
٣٢ولیكن من الصاغرین(-٢لیسجنن          -١ ) 

وھنا ھي تخبر النسوة بما ستفعلھ معھ.لذلك الشھوات 
یث النبي یجب أن  تضبط بالشرع ،كما جاء في حد

 :صلوات ربي وسالمھ علیھ  موجھا الشباب
( ْج  یا َمْعَشَر الشباِب  ! َمن استطاع منكم الباءةَ فْلیَتََزوَّ

، فإنھ أََغضُّ للبصِر ، وأَْحَصُن للفرجِ ، وَمن لم یستطْع 
 ، فعلیھ بالصوِم ، فإنھ لھ ِوجاءٌ 
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فمن لم یستطع الزواج ،علیھ  بالصوم،النھ یكبح جماع 
الشھوات،ألن بالصوم  الجسم یجوع فتقل الشھوة،وال 

یفكر في الفاحشة.فھناك حل،وكذلك غض البصر،وحتى  
 المتزوج

یخبرنا صلوات ربي وسالمھ علیھ أن   الرجل إذا رأي 
واعجبتھ،فلیأتي أھلھ ان عندھا ما عند اھلھ.كل ما امرأة 

سبق عالج من اإلسالم كي ال یستسلم الشخص 
للشھوات،وغیر المسلمین شھواتھم یقضونھا مع أي كان 

 .كالبھائم،لكن اإلسالم وضع ضابط لھا
مثال أمر النساء (فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي 

) األحزاب٣٣قَْلبِِھ َمَرٌض (  
و(َوقُل ِلّْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َویَْحفَْظَن 

فُُروَجُھنَّ َوَال یُْبِدیَن ِزینَتَُھنَّ إِالَّ َما َظَھَر ِمْنَھا ۖ َوْلیَْضِرْبَن 
) ) النور،و(َوَال یَْضِرْبَن ٣١بُِخُمِرِھنَّ َعلَٰى ُجیُوبِِھنَّ

) النور٣١ا یُْخِفیَن ِمن ِزینَتِِھنَّ ۚ (بِأَْرُجِلِھنَّ ِلیُْعلََم مَ   
 .لذلك  الحمد� على نعمة اإلسالم

 ونعود المرأة العزیز وتھدیدھا لیوسف
ا:إن لم یستجب لھ : 

لَیُسَجنَنَّ ):أي أنا  لدي الصالحیة بوضعھ بالسجن -١  
- ،كیف؟   

 



فیھا  (لَیُسَجنَنَّ )أدبر وأكید لھ مكیدة فیسجن بسببھا.و
والنون والشدة توكیدین،بمعنى ان لم یفعل  توكید الالم

بالتأكید سأسجنھ.تخیلي موقف یوسف رجل أعزب 
!!!!!وتحت امرتھا، و النسوة معھا یدعونھ للفاحشة  

 .فاختباره جدا صعب.
﴾٣٢َولَیَكونًا ِمَن الّصاِغریَن ﴿(-٢  

 .أي  تذلھ وتھینھ،وتقلل من شأنھ
وھذا یعني أن حبھا غیر حقیقي ولیس من القلب انما ھو 

مجرد شھوة.وكل ھذا كما ذكرنا بسبب فضول 
النظر،وھذا ما نراه في أیامنا ھذه في وسائل االتصال 

االجتماعي كلھ  بسبب فضول النظر،وأدي إلثارة 
الشھوات. نسأل هللا أن یحفظ أبناءنا وبناتنا،(اللھم إنا 

).لعفاف والغنىنسألك الھدى والتقى وا ) 
وھنا امرأة العزیز تخیره  أمام النسوة،وسنرى الحقا 

كیف أن النسوة كذلك دعون یوسف للفاحشة،ولما سمع 
 یوسف كالمھا ماذا فعل ؟

قاَل َرِبّ الِسّجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِمّما یَدعونَني إِلَیِھ  ) أي )
اعتصم باQ،بمعنى لالعتصام من فتنة الشھوات ما لنا 

  أن ینجینا،فال أقول انا حافظة قرآن،اال هللا
أو طالبة علم أو متزوجة،ھو لم یقل أنا نبي.وھذا یعني 

 أننا  لما نحشر بموقف لنذنب،ماذا نفعل؟
 ال نقول لماذا تفعلون ھذا؟



بمعنى نوجھ الكالم لمن معنا،وإنما فقط نلجأ إلى هللا،واذا 
ء كان ھناك تمادي نبتعد عن المكان.بمعنى لیس الدعا

.فقط،وإنما العمل بأن نبتعد عن مكان المعصیة  
قاَل َرِبّ الِسّجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِمّما یَدعونَني إِلَیِھ َوإِّال  )

تَصِرف َعنّي َكیدَھُنَّ أَصُب إِلَیِھنَّ َوأَكُن ِمَن الجاِھلیَن 
﴿٣٣﴾  

( فكلھن ترصدن لیوسف ودعونھ ِمّما یَدعونَني إِلَیِھ)  (
ع كالم امرأة العزیز.فالمراودة ھنا للفاحشة، أو أن یسم

جماعیةانظري لالعجاب والھوي ماذا یفعل 
 !!!!!بصاحبھ

وھنا یوسف دعي ربھ مصلحھ مربیھ أن یكون 
(ِمّما  بالسجن،فھو لم یقل ھنا مما یراودووني الیھ،وإنما

فھنا دعوة مباشرة للفاحشة.والدعاء بلغة یَدعونَني إِلَیِھ) 
العیون،وكل ھذه االغراءات  اإلشارات واإلماالت وبلغة

وكما السجن كان احب لھ منھا.تخیلي شاب یقول ھذا،
 ( جاء في حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم

سبعةٌ یُِظلُّھُم هللاُ عز وجل یوَم القیامِة یوَم ال ظلَّ إال )
ظُِ◌ّ◌لھ،ورجل دعتْھ امرأةٌ ذات منصٍب وجماٍل إلى 

لراوي : أبو نفِسھا فقال: إني أخاُف َهللا عز وجل)ا
 ھریرة | المحدث : األلباني ،حدیث صحیح

(   ( ھو اعتبر المراودة َوإِّال تَصِرف َعنّي َكیدَھُنَّ
والدعاء للفاحشة منھن كید منھن ،ودعا ربھ ،وبین  

وعن تفید و( تَصِرف)  ضعفھ ،وتوسل بحالھ،



المجاوزة،أي تبعد ،وتجاوز عني الكید،،كما في دعاء 
(َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب  عباد الرحمان

) االفرقان٦٥َجَھنََّم ۖ(  
( أي أمیل الیھن،وأتشوق فھو ال ثقة لھ أَصُب إِلَیِھنَّ ) (

بنفسھ،وإنما باQ،ویا رب إن لم تصرف عني كیدھن 
سأصبو إلیھن فأنا عاجز ضعیف ،و ال استطیع ان ادافع 

 ادفعھا بقوتي عن نفسي،بمعني الشھوات ال
ن(َوأَكُن ِمَن وحولي،وإنما الجأ الى هللا،وإذا ملت الیھ

و من  آثر شھواتھ،والدنیا على اآلخرة ﴾ ٣٣الجاِھلیَن ﴿
.، یعتبر من الجاھلین  

 .والحمدQ رب العالمین.
٢٠/١١/٢٠١  

ذكرنا أن یوسف علیھ السالم سأل ربھ أن یدخلھ 
یطلب الضر لنفسھ،و.حدیث النبي صلى  السجن،وكأنھ

 ) ال یتمنَّى أحُدُكُم الَموَت لضرٍّ نزَل بِھِ هللا علیھ وسلم (
 المحدث األلباني .حدیث صحیح 

لم یقل ادخلني السجن وانما   لكن الفرق ھنا أن یوسف
السجن أحب الي مما یدعونني الیھ،فالسجن لیس احب 

حشة،فاختار مطلقا،وانما مما یدعونني الیھ،وھي الفا
المكروه وصار محبوبا لھ لالبتعاد عن المعصیة.وتوسل 

َوإِّال تَصِرف َعنّي َكیَدُھنَّ أَصُب إِلَیِھنَّ َوأَُكن ِمَن إلي هللا (
) وھنا ،قمة العبودیة فبین فقره وضعفھ ﴾٣٣الجاِھلیَن ﴿

 y ،ولم یقل أنا نبي.



حافظ للقرآن ولن  مثال من یقول انا واثق من نفسي،انا
أقع في الفاحشة،تصوري ھو نبي وبین فقره إلي 

الشیطان ال یعرف رجل مسن ، أو شاب   هللا.،وكذلك
،إنما یحاول قدر اإلمكان تزیین المعصیة لنا.وقصة 

وفى بلد ما ، حقیقیة عن تزیین الشیطان للمعصیة ،في 
إحدي القرى بنت تعمل منظفة للبیوت،ومن قریتھا انتقلت 

ة ثانیة لتعمل بھذا العمل،ومن ھذه البیوت بیت لكبیر لقری
بالعمر وھو إمام مسجد،فكانت تخدم بیتھ،و اعجب بھا 

وزینھا الشیطان لھ،فاستھوتھ،ففعل معھا الفاحشة، و 
 حملت منھ ،وماذا فعل؟ 

،ثم قطعھا قطع ورماھا بالقمامة،والشرطة بعد أن قبضت 
ھم.لذلك ال علیھ.لم یصدق أھل القریة ألنھ إمام مسجد

 كبیر بالعمر الشیطان ال یعرف ذلك  نقول امام مسجد،أو

ال یخلَونَّ رجٌل وحدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم (
لذلك نحن نحتاج هللا   بامرأٍة إالَّ كاَن ثالثَھما الشَّیطاُن)
 لیحفظنا نسأل هللا العفو والعافیة..

 لمواقع الكترونیة لھا فكر ضال  من یدخل  وھناك كذلك
بحجة فقط لیتعلم عنھم،ویقول لن أتأثر أنا متأكد من 

 إیماني،وبعد ذلك نراه تأثر بھم!!! 

وبعد أن سأل یوسف علیھ السالم ربھ أن یصرف عنھ كید 
 النسوة،ماذا حصل؟

 ) ٣٤فَاستَجاَب لَھُ َربُّھُ فََصَرَف َعنھُ َكیَدُھنَّ (



أن یحفظك من الفتن والمعاصي   هللا المجیب ان سألتھ
،.وھو لجأ للرب والرب استجاب یحفظكس

لدعائھ،وحماه،وھذا من لطف هللا وتربیتھ ان حماه 
الوقوع في المعصیة.لذلك ال نغتر بأنفسنا فال أحد  من 

یعصمنا من الشھوات والشیاطین اال هللا،واختباري بالدنیا 
لیس بقوتي وارادتي القویة،على مقاومة الشھوة،وھذا ما 

ت ارادتي قویة ال أعتمد نعتقده نحن،حتى لو كان
علیھا.واختباري لیس قدرات بدنیھ وعقلیھ،فنحن 

مختلفون فیھا ھناك من یستطیع ان یحفظ سور 
أو من یستطیع أن یحمل ثقل ،  القرآن،ومن ال یستطیع

ك،واآلخر ال، لذلك ھو لیس بقوانا العقلیة  ١٠٠
والبدنیھ،وانما بتعلقنا ،وتوكلنا على هللا في مقاومة 

والشبھات.كذلك في مقاومتي لنفسي والشیطان  المعاصي
حین الجأ لربي ورب الشیطان ورب كل شيء،ھذا ھو 

آخر تنجحین یوما و  اختباري ،بنفسك لن تنجحین احتمال
ال،لذلك الجأ للرب،و أسألھ أن یعینني،ویبعدني عن 
الشیطان، و ال حول وال قوة اال باy كنز من كنوز 

y في طاعتھ ،واجتناب الجنة،فاختبارنا بتعلقنا با
محرماتھ،في جھاد النفس وجھاد الشیطان ،وكل شيء 

بالدنیا،اختبار وكیف قلبي ھو معلق باy،لذلك اذھب 
للرب بقلبي مع االخذ باألسباب،والجأ لألول الذي لیس 

قبلھ شيء، وهللا یقول (َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي 



اِع إَِذا َدَعاِن ۖ فَْلیَْستَِجیبُوا لِي  قَِریٌب ۖ أُِجیُب َدْعَوةَ  الدَّ
 )البقرة. ١٨٦َوْلیُْؤِمنُوا بِي لََعلَّھُْم یَْرُشُدوَن (

( فَاستَجاَب لَھُ َربُّھُ فََصَرَف َعنھُ َكیدَھُنَّ إِنَّھُ ھَُو السَّمیُع 
﴾ ٣٤العَلیُم ﴿  

 وكیف كانت استجابة هللا ؟
عنھ كید النساء وصرفھ، بأن صرف   

إِنَّھُ ھَُو السَّمیُع أنھ لم یھتم لھن،او انھن توقفن عنھ،(  إما
یسمع كل شيء ولیس فقط سمیع،وانما   ﴾٣٤العَلیُم ﴿

یرید   في قلبھ من أنھ  قام  بما  علیم  
كیدھن،مثال ھناك من فقط یقولھا  ان یصرف هللا عنھ

باللسان وال یعنیھا،وهللا علیم بنیتھ الصالحة وبنیتھ 
لمعونة هللا،وھذا ما نجاه من النسوة   الضعیفة ،وحاجتھ

 الدعاء وفقرة إلى هللا.
لذلك لما أحیانا أخاف من موقف أو مواجھة أشخاص 

یكون عندي ثقة بنفسي،وانما بما   معینون،أسأل هللا، وال
 Qعند هللا.ونقطة أخرى نحن لما نتعوذ نقول أعوذ با
 مالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم،أي ھو سمیع وعلی

 بكل شيء،وبما قام بقلوبنا كذلك.
ثُمَّ بَدا لَُھم ِمن بَعِد ما َرأَُوا اآلیاِت لَیَسُجنُنَّھُ َحتّى حیٍن 

﴿٣٥﴾ 

 وبدا لمن؟



من بعد ما رأوا اآلیات ،معناه   وفي مجتمعھم،بدا للناس
ھناك آیات ظھرت تدل علي كید امرأة العزیز والنسوة 

 آیات : ٣لیوسف،وھي 

،وقطع النسوة ألیدیھن،و حادثة قطع  القمیص،والشاھد
االیدي،وھي تعتبر جریمة غریبة وعالمة واضحة من 

المستحیل اخفائھا.فلم تمر ھذه الحادثة بسالم،انما 
فضحتھن ،سابقا حادثة القمیص أسدل علیھا الستار،بقول 
العزیز المرأتھ استغفري لذنبك وانتھت القصة،ولكن ھنا 

دل على براءة الموضوع عرف وانتشر،وظھر ما ی
یوسف وجرم النسوة وامرأة العزیز، امام العزیز،وتبین 
لھ ان زوجتھ لم ترتدع، وتستغفر لذنبھا،بالعكس زادت 

بدعوتھا للنسوة،كانھا تقول لست انا الوحیدة بھذا،وھذا ما 
وھذه الحمى التي تنتشر بین   .ارادتھ ان الكل یكون مثلھا

ال یكون مثلھا،مثالنساء،فترین من تخطيء ترید أن الكل 
من تغتاب بدل أن تغتاب لوحدھا ترید الكل معھا في 

 المعصیة.

 وكیف تصرف العزیز في ھذه المرة؟

نظرا ألن امرأة العزیز والنسوة،لھن مناصب في 
المصلحة لیست بوضع امرأة العریز او مجتمعھن،لذلك 

في  الفتنة  النسوة في السجن،انما یوسف.كي ال تنتشر
ب إقامة األمن مع أن كل اآلیات تبین المجتمع ومن با

براءتھ،،وألن بوضع امرأة العزیز والنسوة في السجن، 



فأسلم الشرین بوضع یوسف بالسجن الى  فضیحة لھن 
فترة بسیطة،إلى ان یتناسى الناس قصتھ ثم 

یخرجونھ(حتى حین) تبین سیخرج بعد فترة ولكن غیر 
ون ناسمعلومة.فنحفظھ بعیدا عن النسوة والمجتمع فیت

 ذكره.وھذا طبعا تصرف حكیم ودبلوماسي من العزیز.

فوضع  ذكرنا أن القرار صار بوضع یوسف في السجن،
بالسجن ظلما .ولكن كل ھذا بتدبیرات هللا،ولحكمة مع ان 

ابتعد عن النسوة، و   ظلم ،ولكنھ خیر لھ،ألنھ  ظاھره
تدبیرات هللا كلھا لحكمة،ولوال السجن،لما قام بالدعوة في 

،لذلك نقبل   سجن للرجلین ،ولما ذھب لقصر الملكال
تدبیرات هللا،(َوَعَسٰى أَن تَْكَرھُوا َشْیئًا َوھَُو َخْیٌر لَُّكْم ۖ 

ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم َال  َوَعَسٰى أَن تُِحبُّوا َشْیئًا َوھَُو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َوهللاَّ
 ) البقرة٢١٦تَْعلَُموَن (

ُ فِیِھ َخْیًرا َكثِیًرا و(فََعَسٰى أَن تَْكَرھُوا َشیْ  ئًا َویَْجَعَل هللاَّ
 )النساء١٩(

ما دام حدث ھو خیر للمؤمن حتى وإن كان ظاھره 
 شر،مثل سجن یوسف،

نَساَن ُخلَِق ھَلُوًعا ﴿ ﴾ إَِذا َمسَّھُ ١٩وغیر المؤمن (إنَّ اْإلِ
رُّ َجُزوًعا ﴿  ﴾.٢١﴾ َوإَِذا َمسَّھُ اْلَخْیُر َمنُوًعا ﴿٢٠الشَّ

﴾ ،فال یصرخ وال ٢٢(إِالَّ اْلُمَصلِّیَن ﴿واستثنى هللا تعالى 
یشتكي ألن كل شيءخلقھ هللا بقدر.،حتى لو رأیناه ظلم 

 ،ھو قدر وحكمة،ربما منھ خیرا كثیرا.



 ولكن ھل وضع بالسجن بدون سابق تھیئة؟

طلب ذلك،(قاَل َربِّ السِّجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِمّما  فھوال ،
 ) یَدعونَني إِلَیھِ 

وھذا یبین الطاف هللا،وھو اللطیف الخبیر،ال یضع 
ال بعد ان یلطف بھ،فھو ھیأ لھ إاالنسان بقدر 

قدار یلطف األسباب،وھذا یبین ان هللا حتى في األ
لذلك  بالعباد،،فال یقدر قدر اال بعد ان یھيء لھ األسباب 

في نھایة السورة نجد یوسف یقول(نَّ َربّي لَطیٌف لِما 
 َّ ﴾ . قالھا بالنھایة،ألنھ ١٠٠ھُ ھَُو الَعلیُم الَحكیُم ﴿یَشاُء إِن

 بھا ألطاف هللا.  عاش في األقدار التي مر

 یلطف بھ. وبقدر  أن هللا تعالى ال یضع االنسانذكرنا 

 ومن الذي یرى لطف هللا؟ 

من یتق ویصبر،أي المحسن.مثل یوسف علیھ السالم لم 
 یشتك

و یقول أنا مظلوم،ولیس مني  لما وضع بالبئر،والسجن
 yمن النسوة،فسورة یوسف تعلمنا الرضا بتدبیر هللا،فا

 الھوى ونصبر،ونتقي  یربینا،ولكن یحتاج منا ان نتقي
بأال نتكلم ونشتكي. وتربیة هللا تكون علي مراحل،نرتقي 

لألعلى،مثال أوال یعلمنا هللا عن الحرام   فیھا وبالتدریج
 ثم الطاعات..ثم...

ن تخیلي بدون التقوى والصبر لن ارتقي،وھناك من ولك
یصبر،ومتى ما اشتكیت تطولین المرحلة   یتقي ولكن ال

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



أنا أطیل المسافة على نفسي،قصة حقیقیة الثنتین طردتا 
من العمل،واحدت تكلمت واشتكت،واطالت الطریق علي 

ألقرب   ال احد یعلم عنھا،ولم تشتكي حتىنفسھا،والثانیة 
 قربین،فسھل هللا علیھا ووجدت وظیفة ثانیة.األ

فالذي یتقي ویصبر هللا یكافئھ،والذي یعتقد انھ ھو من 
یدبر نفسھ،فیتكلم،ویشكي و..و..و،ھو یطیل الطریق على 

 نفسھ،

الشیطان علینا ھول   كلما زاد  وكلما تكلمنا
 ر.المصیبة،عكس لما نتقي ونصب

أي لطف بھ   ﴾١٠٠(إنَّ َربّي لَطیٌف لِما یَشاُء ﴿
بالتربیة،كما االحداث بالقصة من مرحلة لمرحلة من 
غیر ما نحس مثال من البئر لقصر العزیز،للسجن،ثم 
جعلھ على خزائن األرض. فاy یربینا باللطف،ومن 
مرحلة ألخرى من غیر ما نحس ،فنجد أنفسنا مثال 

 رابعة،ونتعجب كیف وصلنا لھا؟وصلنا للمرحلة ولنقل ال

لالحسان (الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ   وكل ھذا یحتاج منا
 ) الملك٢لِیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال ۚ (

و(إنَّا َجَعْلنَا َما َعلَى اْألَْرِض ِزینَةً لَّھَا لِنَْبلَُوھُْم أَیُّھُْم أَْحَسُن 
 ) الكھف.)7َعَمًال (

 االختبارات تأتینا،ولكن لتبین من المحسن فینا.ف

 أن هللا تعالى ال یضع االنسانذكرنا 

 ومن الذي یرى لطف هللا؟  بقدر اال بعد ان یلطف بھ.

 من یتق ویصبر،أي المحسن.



 مثل یوسف علیھ السالم لم یشتك 

لما وضع بالبئر،والسجن و یقول أنا مظلوم،ولیس مني 
 نا الرضا بتدبیر هللا،فاyمن النسوة،فسورة یوسف تعلم
 الھوى ونصبر،ونتقي  یربینا،ولكن یحتاج منا ان نتقي

بأال نتكلم ونشتكي. وتربیة هللا تكون علي مراحل،نرتقي 
لألعلى،مثال أوال یعلمنا هللا عن الحرام   فیھا وبالتدریج

 ثم الطاعات..ثم...

ولكن تخیلي بدون التقوى والصبر لن ارتقي،وھناك من 
یصبر،ومتى ما اشتكیتي تطولین المرحلة   كن الیتقي ول

علي نفسك.مثال أقول أتكلم كي أخرج ما بداخلي ، وھنا 
أنا أطیل المسافة على نفسي،قصة حقیقیة الثنتین طردتا 

من العمل،واحدت تكلمت واشتكت،واطالت الطریق علي 
ألقرب   نفسھا،والثانیة ال احد یعلم عنھا،ولم تشتكي حتى

 هللا علیھا ووجدت وظیفة ثانیة. االقربین،فسھل

فالذي یتقي ویصبر هللا یكافئھ،والذي یعتقد انھ ھو من 
 یدبر نفسھ،فیتكلم،ویشكي و..و..و،

 ھو یطیل الطریق على نفسھ،

 الشیطان   كلما زاد  وكلما تكلمنا

 علینا ھول المصیبة،عكس لما نتقي ونصبر.

لطف بھ  أي  ﴾١٠٠(إنَّ َربّي لَطیٌف لِما یَشاُء ﴿
بالتربیة،كما االحداث بالقصة من مرحلة لمرحلة من 
غیر ما نحس مثال من البئر لقصر العزیز،للسجن،ثم 
جعلھ على خزائن األرض. فاy یربینا باللطف،ومن 



مرحلة ألخرى من غیر ما نحس ،فنجد أنفسنا مثال 
 وصلنا للمرحلة ولنقل الرابعة،ونتعجب كیف وصلنا لھا؟

لالحسان (الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ   ناوكل ھذا یحتاج م
 ) الملك٢لِیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال ۚ (

و(إنَّا َجَعْلنَا َما َعلَى اْألَْرِض ِزینَةً لَّھَا لِنَْبلَُوھُْم أَیُّھُْم أَْحَسُن 
 ) الكھف.)7َعَمًال (

 .فاالختبارات تأتینا،ولكن لتبین من المحسن فینا

اخماد الفتنة.،وألنھ أھون   الھدف من سجن یوسف ھو و
الشرین ،وكذلك الضرر أن یكون علي شخص واحد 

أھون من أن یكون على مجموعة أو كل المجتمع كي ال 
تزید الفتنة،فالھدف من السجن بعده عن النسوة وأن تنسى 

قصتھ معھن.وألن الشيء ان شاع ذكره، یتكلم عنھ 
 ذكراه .  اده نكون قد خمدنابوجوده،وفي ابتع  اكثر

االشاعات ال   واي شيء یحصل في المجتمع مثل
 وفي استسالمنا ،وعدم نزیدھا.ونتكلم وكیف ؟ ولماذا؟

ذكرنا لھا اخماد للفتن،والنبي صلوات ربي وسالمھ علیھ 
یقول(من حسن اسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ) ،وكذلك 
ُسوَل َوأُولِي  َ َوأَِطیُعوا الرَّ (یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیُعوا هللاَّ

 )٥٩اْألَْمِر ِمنُكْم ۖ منكم(
ن تریمثال أنت ولیة أمر تمنعین شيء عن أبناءك ألنك 

انھ مضرة لھم ،ھم احتمال اآلن ال یرونھ مضر،ولكن 



الحقا سیكتشفون انھ مضر،كذلك أولي األمر،فال نثیر 
 الفتن أو نساعد حتي على انتشارھا في المجتمع .

ومشكلة االنسان أنھ یعتقد انھ لما یتكلم یستطیع عمل 
 شيء،وأن یغیر .

أرى سوكذلك لما اشتكي واتذمر لن أري تربیة هللا،ولكن 
 أن الناس ھم الذین یربونني.ویعطونني،ویمنعون عني.

ان اتقیت وصبرت سأصل لمرتبة اإلحسان وھي   ولكن
 ( ان تعبد هللا كأنك تراه )فأنا ال أري الناس،وإنما هللا 

وكیف انھ لطیف لما یشاء في كل قدر من أقداره.مثال 
 على ذلك

ابن تیمیة وابن حنبل كذلك سجنا،وابن تیمیة كان  
مشھور بالمناظرات،وكان یجادل الفالسفة ،وكرس 

عمره علي الرد علیھم،ولكن لما ذھب للسجن ال یوجد 
مناظرات، فانكب على كالم هللا والقرآن،ففتح هللا لھ 

نحن ال نتمنى السجن طبعا،ولكن هللا .فتوحات في القرآن 
كل   لھ حكمة في كل شيء،والمحسن ھو الذي یستغل

مثال على ذلك یوسف فالسجن لھ االقدار التي مرت بھ،
 والعبادة ،والخلوة ،وكذلك ابن تیمیة. للدعوة كان مكان 

أقدار هللا،ولم یقل مثال   ذكرنا أن یوسف استفاد من كلوكما 
لما اخرج من السجن ساتعلم.ال بالسجن عمل الدعوة 

 وتعلم.

مثال من تقول لما األبناء یكبرون سأحفظ القرآن ،فكأنھا 
سجن اسمھ سجن األبناء وضعت نفسھا ب



ا مسجن بالنسبة لھا.وما نغفل نحن عنھ ھو   ،فأصبحوا
جاء في حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم (ال یََزاُل قلُب 
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فالكبار یتعلقون بالدنیا اكثر من الصغار،ویكون عندھم 
 طول األمل،

لذلك بكل وقت ھناك عبادة،وال أقول انا اعمل اآلن،بعد 
 سأطلب العلم،  التقاعد

(إذا بلَّغ هللاُ العبَد ستِّیَن سنةً فقد أعَذر إلیھ ، وأبلَغ إلیھ في 
 الُعُمِر)

عدي | المحدث : األلباني | الراوي : سھل بن سعد السا
 خالصة حكم المحدث : صحیح ،

 ھو نذیر بقرب األجل ،الستین بمعنى 

 ن،بعمر ألننا الآلذلك ال نربط الصالح وطلب العلم والقر
نعلم كم سنعیش،واالنسان كلما زاد عمره زادت خبرتھ 
بالدنیا،وتعلقھ بھا،فیعتقد انھ یقدر علیھا،وأنھا صارت 

ون ظسنة یطلبون العلم ویحف ٤٠القبل   السلف بیده،
یختلطون بالناس ویعملون،وبعد األربعین  والقرآن،

العلم   انعزلوا في طلب العلم والعبادة.فال نربط
 ؟؟؟؟ن،بعمر ألننا ال نعلم كم سنعیشآوالقر



على الشھوات،والشھوة أمر   ویجب أن نتقي ونصبر
جبلنا علیھ،وال یمكن التخلص منھ،وانما المطلوب ان 

علق باy ان یصرفھا عنا،ونمتنع عن صرفھا في نت
 الحرام.

وھناك شھوات حالل مثل األكل.ومن الحلول لمقاومة 
 الشھوات 

أیا كانت ھذه الشھوات،حتى شھوة الطعام، ھو اللجوء 
األخذ   إلي هللا وعدم الثقة بالنفس.وكذلك

 باألسباب،والتوكل علي هللا.و: 

 (التقوى): مثل :اضعاف ما یثیر الشھوة ویحركھا  -١

 مشاھدة لألفالم   غض البصر،من-١
االبتعاد عن -٣واالبتعاد عن القصص والروایات . -٢

جلساء السوء،مثال نسوة المدینة.ما الذي جعلھن یفعلن 
 ذلك؟ الجلساء والتحدث عن الشھوات.

 .وكذلك التقلیل من التفكیر بھا -٤
االنسان الذي لدیھ  ألن،واشغال الوقت بالشيء المفید-٥

وقت فراغ ھو مرتع للشیطان وللشھوات ،وھذا یجعلھ 
 ینغمس بالشھوات على حسب ما ھي الشھوة.

اإلسراف في الطعام،(َذْرھُْم یَأُْكلُوا َویَتََمتَُّعوا َویُْلِھِھُم  -٦
 ) الحجر٣اْألََمُل ۖ (

 بزیادة اإلیمان،بزیادة العلم. -١الصبر ویكون :-٢

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



نستطیع قطع والدعاء،كل ھذا یقوي اإلرادة،فنحن ال -٥
 و نثیرھا.الشھوات وانما نحاول أال نحركھا،أ

٢٧/١١/٢٠١٧ 

القرار ذكرنا أن القرار صدر بدخول یوسف السجن.،ومع أن 
ولكن بھ الخیر لھ ،وإذا رجعنا  بسجنھ بنظر ظاھره ظلم،

ف یوس نرى أن المدارس التي تعلم بھاقلیال في القصة 
  ھي:

 .بیت أبیھ -١
 نزل . وھنا ثم التجارب العملیة والواقع في البئر، -٢

 ثم بیت العزیز عال.-٣

  ثم السجن مرة ثانیة نزل. -٤

یس لالي البئرنسبة لیوسف االنتقال من حضن األب وبال
خرج بسرعة منھ،بسبب أن ھناك من احتاج  ،ولكنھسھال 
لم یعلق،أو یحتج مثال، وفي بیت العزیز لكنھ للماء ،و

َ َال كان محسنا، واتقى هللا ،(إِنَّھُ َمن یَتَِّق َویَْصبِْر فَإِنَّ هللاَّ
 ) ٩٠یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِیَن (

 ثم افضل مكان لتربیتھ كان السجن

ئًا َوُھَو َخْیٌر لَُّكْم ۖ َوَعَسٰى أَن (َوَعَسٰى أَن تَْكَرُھوا َشیْ 
ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم َال تَْعلَُموَن  تُِحبُّوا َشْیئًا َوُھَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َوهللاَّ

 ) البقرة٢١٦(

 هللاألن  ،ولكن بھ كل الخیر وكما ذكرنا دخولھ كان ظلما،
ھذا ما یجب أن هللا. غالب علي أمره، وھذه الثقة بتدبیر



أنھ هللا حكیم وحمید وعلیم ویحمد على كل نؤمن بھ،و
أفعالھ،و تدبیراتھ،فكل تدبیراتھ لحكمة.وإن كان ظاھرھا 

 الشر، أو ظلم.

 وكیف اختبر باسم هللا الحكیم،والحاكم ؟

بموقف ظلم،فكیف ظني باy،وهللا یقول انا عند ظن 
yأنھ الحكیم ،وأظن بھ خیرا في كل   عبدي بي.فظني با

 تدبیراتھ.

لألسف یحب أن نعرف كیف ولماذا؟؟   ھناك من ،ولكن
 أو یعترض!!!!

و یوسف لم یقل ظلم،ولم یتكلم لثقتھ بتدبیر هللا،فھو نبي 
السجن،مع امرأة العزیز ،ومع  داخل ومحسن خارج و

العزیز مع نسوة المدینة،وكذلك داخل السجن،وكل ھذا 
 لثقتھ بتدبیر هللا لھ.

 وھذا اختبارنا بالشر والخیر.

َوَدَخَل َمَعھُ السِّجَن فَتَیاِن قاَل أََحُدُھما إِنّي أَراني أَعِصُر (
َخمًرا َوقاَل اآلَخُر إِنّي أَراني أَحِمُل فَوَق َرأسي ُخبًزا تَأُكُل 

 ﴾٣٦الطَّیُر ِمنھُ نَبِّئنا بِتَأویلِِھ إِنّا نَراَك ِمَن الُمحِسنیَن ﴿

د منھم دخل معھ فتیان ،وھما كانا ممن یخدم الملك،وواح
كان خباز الملك،والثاني ساقي الملك،وھناك شيء ،ضاع 

 من الملك واتھموا بھ،الى ان یقضى بأمرھم.

 وھذه حكمة هللا أنھما یدخالن معھ السجن،والحكمة من (
أنھ لو لم یكونوا معھ،لما كان سیدور حدیث بینھم ،  َمَعھُ )



سألھم ،وأجابوه بأن   بینھم تعارف ،واحتمال  حصلیف
 ساقي والثاني خباز، وعلیھ ستنشأ عالقة بینھم.  مأحدھ

 تدبیر هللا.  ھذا من  ودخولھم معھ بنفس الوقت

ثم وبدون مقدمات في اآلیة یخبرنا هللا تعالى عن 
 حلمھم،لماذا؟

مھم لدیھ ماذا سیحصل لھ  ألن السجین دائما،و بشكل عام
 ؟مستقبال

 وما النافذة التي یطل بھا علي المستقبل؟

 م كالمتنفس لھم،لذلك تكثر أحالم السجناء.فاألحال

  أنواع:٣   سنتكلم باختصار عن األحالم وھيو

الرؤى،وھي من هللا،مثل رؤیا یوسف،ولكنھا لیست  -١
كل یوم،ھي نادرة،ونحن نؤمن بھا،وھي عبارة عن 
رموز، وتحتاج لتأویل وتفسیر،وان فسرتھا احتمال 

د ال تقع،لذلك نفسرھا فقط عند مفسر،وان لم یوج
نتكلم.لذلك ال نكذب بحلمنا،مثال من یقول انا حلمت عن 

الرسول لیبین صالحھ،ال نحتاج لنتحدث للناس 
 أخبر أباه. فقط   عنھا،یوسف في رؤیتھ

أضغاث أحالم ،ھي من الشیطان،ھو یرید أن یحزن  -٢
االنسان فیجعلھ یحلم باحالم مزعجة،وتحزنھ،والمشكلة 

علیھ وسلم یقول من رأي لما نحدث بھ،والنبي صلى هللا 
ال یتحدث  اشرإن كانت رؤیة حسنة فلیحمد هللا،،و

بھ،فھي من الشیطان لیحزن الذین آمنوا.لذلك ال 



نتكلم،وننفث عن الیسار ونتعوذ من الشیطان.ولن 
 تضرنا.

حدیث النفس،ما أفكر بھ،ویحدث وھذا فقط حدیث  -٣
 نفس.صحیح توجد أحالم ولكن ال نبني علیھا حیاتنا،مثل

 من یعطونھا قوة ،وال یتحركون اال بھا .ھي لیست كذلك.

الممیز بسورة یوسف ھو الرؤى ،ھناك تدبیر ولكن و
رؤیا تسبقھ،فقبل أن یمر بالظروف ھناك رؤیتھ،وكذلك 
رؤیا الساقي والخباز،و رؤیا الملك،ویبین أن هللا یدبر 

حكمة أنھ یرى بعض الناس قبل   ولكن لھ  األمور،
رحمة من هللا.كذلك لیس شرطا ان تكون التدبیر،وھذه 

والصالحین،انما غیر   فقط لألنبیاء  الرؤى
 .فتیان المسلمین،مثال الملك وال

وھذا لیس وساقي وخباز الملك كل منھما حلم حلم مختلف،
صدفة،إنما ھناك تدبیر وحكمة،وذكرنا أنھ حصل تعارف 

مسبق بینھم وبین ویوسف،واحتمال سألوا یوسف عن 
برھم أنھ یؤول الرؤى.وھذه إرادة هللا.وساق علمھ فأخ

قاَل أََحُدُھما إِنّي عن حلمھ ،وھو:(  الملك بدأ باإلخبار
أَراني أَعِصُر َخمًرا ) و( أَراني) أي أري نفسي 

 بالحلم،وحلم خباز الملك :

َوقاَل اآلَخُر إِنّي أَراني أَحِمُل فَوَق َرأسي ُخبًزا تَأُكُل (
 الطَّیُر ِمنھُ) 

بأن الخبز تأكل منھ الطیر،ثم االثنان   زادوھذا 
 یوسف  سأال



أي اخبرنا ﴾٣٦( نَبِّئنا بِتَأویلِِھ إِنّا نَراَك ِمَن الُمحِسنیَن ﴿
بوصفھ من  اا كالمھموعززالخبر العظیم في تأویلھما،

المحسنین لما ظھر لھما من احسانھ.،وھذا یعني أن 
ا ما احسانھ لیس خارج السجن وانما بالسجن كذلك،وھذ

جذب السجینین،،فطلبا منھ التفسیر الطمئنانھم لھ،وكأن 
المحسن لھ ھیئة،وھذا یدل على أن اإلحسان معلوم لدى 

البشر حتى وإن كانوا غیر مسلمین،واالنسان بطبعھ 
یحب االحسان و المحسنین،وھذا من الفطرة، فمن أحسن 
ھذا الناس تطمئن لھ أكثر،عكس من یعمل فقط الواجب،و 

س إلى هللا أنفعھم إلیھ،حتى وإن كانت عبادتھ أحب النا
َ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن (قلیلة،و  ) البقرة١٩٥(َوأَْحِسنُوا ۛ إِنَّ هللاَّ

ْحِسنُوَن (و   الَِّذیَن ُھم مُّ َ َمَع الَِّذیَن اتَّقَوا وَّ  )١٢٨(إِنَّ هللاَّ
 النحل 

حتى الكافر لما یتعامل معك یجذبھ احسانك في 
ھل أأنك مسلمة،لیس مھما عنده،لذلك  سالمعاملة،ولی
(َھْل َجَزاُء ألن ،االحسان في المعاملة  اإلسالم علیھم

ْحَساُن ( ْحَساِن إِالَّ اْإلِ  الرحمان) ٦٠اْإلِ

 ) اإلسراء٧(إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم ِألَنفُِسُكْم (وو

واإلحسان كما جاء في حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم 
أن تعبد هللاَ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك ) (:

 المحدث األلباني،حدیث صحیح .
 واالحسان یعلم ویعرف للجمیع حتى غیر المسلمین،

النفوس المنحرفة والمجرمین،كما مع أحدھم   وكذلك



ھنا.وكذلك ھو یغیر النفوس،حتى المجرم.،مع أننا نعتقد 
!!!وھذا خطأ الن ألنھ مجرم یجب أال نعاملھ باالحسان!

 وھناك من هللا كتب االحسان على كل شيء. حتى الذبح،
كما ذكرنا  ألنھ و لكن یعجبھ االحسان إن رآه.لیس بمحسن،

 فطرة في البشر. 

ورأى یوسف علیھ السالم انتظارھم لتفسیر 
أنھ محسن ،وھذا جعلھم یطمئنون   الرؤیا،فصورتھ لدیھم

لم یفسر لھما لھ،لذلك ھو انتھز ھذه الفرصة ،ولكن 
) وھو أعطاھم افضل من ٤١الرؤیا اآلن وانما اآلیة (

تفسیر الرؤیا وھو دعوتھم y ،وھذا من 
یقصرالحدیث معھم ویعطیھم فقط تأویل    احسانھ،فلم

الرؤیا مثال لیتخلص من الحدیث معھم،،مثلما نفعل 
 أحیانا.

ونتعلم من ھذا أننا إذا أردنا أن نخبر أطفالنا شیئا،ونرید 
 ھم أن یستمعوا لما نقول ،نرى ما ھي حاجتھم؟ل

نرید آیسكریم،تأخذینھم،ولكن   مثال لما یقولون لك مثال
 تنتفعین 

،ولكن لیس على ھیئة بھذا الوقت وتخبرینھم 
الوقت یجب أن یكون مناسب .مثال لیس بعد   درس،لذلك

 أن أشتري لھم ما یریدون أخبرھم!!!

بالصالون ھم  وكذلك استغلي كل المواقف،مثال انت
محتاجین لك،فاستغل الفرصة للخیر والكالم 

الفتیان   الطیب،خصوصا من حاجتھ لدیك،كما



متشوقین لسماع تفسیر حلمھم،ولكن إن بدأ بتفسیره   ھنا
 فلن یستمعوا لدعوتھ لھم إلي هللا.

مباشرة،وانما   لم یدخل بدعوتھما ویوسف 
 بالتدریج.كیف؟

المحسنین،كأن لسان حالھ یقول لما رأي أنھم یرونھ من 
 كیف عرفتما احساني؟ وھل رأیتما من احساني شيء؟

فكأنھ یقول لھم سأزیدكم من الشعر بیت،سأریكم من 
 احساني زیادة،

وشيء ال تعرفونھ،وھذا لیس غرورا وتكبرا ألن ھذا 
ور وتكبر وإنما ، لتزید لیس مكان غر  المكان (السجن)

ن أنفسنا ع  نتكلم  لما  نا أحیانا،و یبین لنا كذلك أنثقتھم بھ
اَل قَ قال للملك (  ،فھذا ال یعتبر تكبرا. مثال یوسف لما

.فھنا )٥٥اْجَعْلنِي َعلَٰى َخَزائِِن اْألَْرِض ۖ إِنِّي َحفِیظٌ َعلِیٌم (
بین لھ ما یستطیع تقدیمھ.وكذلك مع السجینین ،لتزید   ھو

لھم   یقول  ثقتھم بھ،،ویعرفوا اكثر عن احسانھ.كأنھ
  سأقول شيء آخر أنتم ال تعرفونھ وھو:

قاَل ال یَأتیُكما طَعاٌم تُرَزقانِِھ إِّال نَبَّأتُُكما بِتَأویلِِھ قَبَل  -١
 ﴾٣٧أَن یَأتِیَُكما ﴿

الطعام أي طعام قبل أن یأتیكم  وھو،فبدأ بشيء محسوس
سأخبركما بماھیتھ،وترزقانھ أي ھو رزق من هللا،أي 

ھناك أمور خفیة ال تعلمونھا عني ولیس أني 
الغیب،وانما نوع من أنواع العلم هللا أعطاه   أعلم



.(َولَّما بَلََغ خصوصیة تأویل الحدیث والعلموھو إیاه،
 )٢٢أَُشدَّهُ آتَیناهُ ُحكًما َوِعلًما (

ْن ِعْلِمِھ إِالَّ بَِما َشاَء(  البقرة)٢٥٥(َوَال یُِحیطُوَن بَِشْيٍء مِّ

فاy أعطاه ھذه الخصوصیة،ومع أنھ شيء بسیط 
ینتظره ،لعدم وجود   مھم للسجین ألن ھذا ما ولكنھ 

 .لھ في السجن شيء آخر
 ما نزال في اآلیة :

ُكما بِتَأویلِِھ قَبَل أَن (قاَل ال یَأتیُكما طَعاٌم تُرَزقانِِھ إِّال نَبَّأتُ -١
 ﴾ ٣٧یَأتِیَُكما ﴿

لماذاقال ھذا ؟ لیحصل لھما االنقیاد لھ،فیستمعون 
لھ،وتزید ثقتھم بھ،وھذه ھبة یعلمھا هللا للمحسنین.فبسبب 

ه علم مختلف،متفوق على العلوم احسانھ هللا أعطا
وھو الحكمة والعلم. بمعنى كلما زاد احسانك   خرىاأل

یعطیك هللا الحكم والعلم،وكل قصده من وراء ذلك 
  دعوتھم لالسالم ،ولیس الرفعة في الدنیا.

أي ما أخبرتكم بھ ھو من  ذلُِكما ِمّما َعلََّمني َربّي :-٢
تعلیم هللا لي،وال تعتقدون انھ مني،لذلك أي شيء یعطیك 

 وانما y  ال تنسبینھ لنفسك ،يء آخرعلم أو أي شسواء 
،وھذا من االحسان أن ینسب النعمة y،وھذا دلیل 

 التواضع،عكس من یمدح نفسھ،فھذا من الكبر.

 .هللا  ربي الذي رباني بھذا العلم وأصلحني،فالمربي ھو
لذلك یوسف هللا تكفل هللا بتعلیمھ وھو بعید عن والده،في 

 ویل االحادیث والحكم .بیت العزیز،ففتح لھ العلم وتأ



وھذا یبین لنا أننا كلما رضینا بحكم هللا وتدبیره كلما 
ن إِنَّھُ مَ وصبرنا ،(  علمنا واعطانا،وعلمنا أكثر ان اتقینا

ھَ ال یُضیُع أَجَر الُمحِسنیَن ﴿  ﴾٩٠یَتَِّق َویَصبِر فَإِنَّ اللـَّ
حیاتك ان اردت العلم والحكمة بكل ظروف حیاتك   وفي

وال تشتكي وتلومي   تتبعي الھوى ،واصبري اتقي وال
 تصلین لمرتبة،الغیر 

بما أوحاه الیھ   وھنا قال ھذا بما علمھ هللا،أياإلحسان.
وعلمھ إیاه ال من الكھانة والتنجیم،والنبي كذلك ھناك 

مواقف من التنبأ مثل التنبؤ بسوار كسرى لسراقة،وكذلك 
موت بغزوة بدر،قبلھا دل على مصارع القوم،شیبة ی

،وحدث ذلك وھذا وحي من   ھنا،وعتبة ھناك،وأبو جھل
 .تعالى  هللا

ومن مر بظروف یوسف ،ویصبر ویتقي لن یتركھ هللا 
َونُِریُد أَن نَُّمنَّ َعلَى ھكذا، حتما هللا سیعطیھ علم اكثر، (

الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجَعلَُھْم أَئِمَّةً َونَْجَعلَُھُم 
 ) السجدة٥ِرثِیَن (اْلَوا

ا َصبَُروا ۖ َوَكانُوا  (َوَجَعْلنَا ِمْنُھْم أَئِمَّةً یَْھُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ
 ) السجدة،٢٤بِآیَاتِنَا یُوقِنُوَن (

وكل ھذا لیبین لنا أھمیة الصبر وألن اكثر الناس ال 
 یصبرون حتى علي األشیاء بسیطة.

عام  الطلذلك تعلمي الصبر على األشیاء الصغیرة،مثال
تأخر اصبر،وهللا یعلمنا الصبر بھذه المواقف،ولكن ردة 

 فعلنا لألسف ھي التشكي والتسخط .



وان لم نصبر كما ذكرنا نطیل التربیة على أنفسنا،وبوقتنا 
الحاضر الناس صارت ال تصبر على أقل شيء،وما 

َواْصبِْر ر (یعلي االنسان ویجعلھ یرتقي ھو التقوى والصب
(لُِحْكِم َربِّ  )الطور٤٨َك فَإِنََّك بِأَْعیُنِنَا ۖ  

ابُِروَن أَْجَرُھم بَِغْیِر ِحَساٍب (  )الزمر10و(إِنََّما یَُوفَّى الصَّ

لیس أجر أخروي فقط ،انما بالدنیا ،فیتعلم ویكون فاألجر 
 لدیھ الحكمة.

 ر ،مثل الصبلذلك ابدئي بالصبر من األشیاء الصغیرة

(َوَجَعْلنَا بَْعَضُكْم على البرد،وعلى الحر،وعلى الناس،
 ) الفرقان٢٠( لِبَْعٍض فِْتنَةً أَتَْصبُِروَن ۗ

مثال ھذا بطيء بعملھ،ھذا ال یسمع الكالم،ھذا أسلوبھ 
 . غیر مؤدب ،فھمھ بطيء،أصبر علیھم

 فابدئي بتغییرنفسك،،بدل أن تغیري من حولك. 

ِھ َوُھم -٣ بِاآلِخَرِة ُھم إِنّي تََركُت ِملَّةَ قَوٍم ال یُؤِمنوَن بِاللـَّ
وھذا ال یعتبر غیبة ونمیمة بحق  ﴾٣٧كافِروَن ﴿

ألن في بالدھم ال  قومھ،وانما بین لھم من ھو،وبالتدریج 
دیانة   یوجد مسلمین،لذلك یخبرھم أنھ لیس على
 قومھ،تمھیدا لدعوتھم.فیوضح لھم من ھو.

وھذا یبین لنا أننا نحتاج أن نوضح من نحن،وھنا لم یقل 
قل ،لم یتََركُت ِملَّةَ قَوٍم)أؤمن باy،انما تخلیة ( انا مسلم،أو

اشخاص او العزیز .وھذا االحسان بمعني االعتزال في 
م یقل ل  الملة،فالترك ھنا یقصد بھ أنھ لم یدخلھ أصال،ألنھ

 مثال خرجت من ملة قوم.والملة ھي الطائفة.



 

انھ مختلف عنھم،ولم یقل انا مسلم وھذا  ولم یذكر   
ا جعلھم یثقون بھ أوال.ثم عرفھم بما لدیھ من انمدیني،

ال یَأتیُكما طَعاٌم تُرَزقانِِھ إِّال نَبَّأتُُكما بِتَأویلِِھ   العلم مثل (
 قَبَل أَن یَأتِیَُكما)

 ،(ذلُِكما ِمّما َعلََّمني َربّي )و

الساقي والخباز وكذلك  ھذه اآلیات ، ا رأىو ھم
ھم یخبرال یفكرون بالدین،فھو ھنا فشغولین بعملھم م

،أي ٢.و-١تركت ھؤالء القوم وانتم منھم وصفاتھم   أنني
 مستبعد ایمانھم .ھم 

ھو نفى عن قومھ النقطتین ف ومنھم العزیز وزوجتھ،
ألن النفي یعطي اثبات ،  )٢) و(١السابقتین،(

یم هللا وكلھ من تعلالعكس،لذلك بین لھم أنا محسن ،
وھذا ما نتعلمھ منھ أن نربط یمان. لي.كي یربطھم باإل

 قد یكون غائبا عنھم. الناس باإلیمان الذي 

٤/١٢/٢٠١٧ 

. 

:ن،وبیان إحسانھ لھمیما نزال في دعوة یوسف للفتی : 
ھِ -١ .إِنّي تََركُت ِملَّةَ قَوٍم ال یُؤِمنوَن بِاللـَّ  
﴾٣٧َوھُم بِاآلِخَرِة ھُم كافِروَن ﴿-٢   

وھذا ال یعتبر غیبة ونمیمة بحق قومھ،وانما بین لھم من 
ھو،وبالتدریج  ألن في بالدھم ال یوجد مسلمین،لذلك 



یخبرھم أنھ لیس على  دیانة قومھ،تمھیدا 
 .لدعوتھم.فیوضح لھم من ھو

وھذا یبین لنا أننا نحتاج أن نوضح من نحن لما نكون 
 بطریق

. تخلیة ،انما و لم یقل انا مسلم،أو أؤمن باQالدعوة.
. مثال  أشخاص العزیز یذكر )،لم (تََركُت ِملَّةَ قَوم  

وھذا اإلحسان بمعني االعتزال في الملة،فالترك ھنا 
یقصد بھ أنھ لم یدخلھ أصال،ألنھ  لم یقل مثال خرجت 

.من ملة قوم.والملة ھي الطائفة  
ونقطة نود اإلشارة لھا ھنا،أن یوسف ھنا كانت لھ الید العلیا 

ي .فاستغل تدبیر هللا حتى فالسجینین لھ   سجن لحاجةفي ال
السجن،فقام بالدعوة،ولكن بطریق غیر مباشر ،عكس 
ببیت العزیز ھو الید السفلى فلم یدعو امرأة العزیز،أو 

العزیز أو النسوة،لذلك لكل مقام مقال،ھو نفس الشخص 
ولدیھ نفس المعلومات،سواء كان بقصر العزیز ،أو 

 تكون حسب موقعھ لمن یدعوه. السجن،لكن الدعوة

 ونكمل تدرج یوسف في الدعوة:

ِھ َوُھم بِاآلِخَرِة ُھم -٣ إِنّي تََركُت ِملَّةَ قَوٍم ال یُؤِمنوَن بِاللـَّ
 ﴾٣٧كافِروَن ﴿

(لَُكْم ِدینُُكْم َولَِي  وھنا ھو یطبق قاعدة الوالء والبراء-١
 ﴾الكافرون٦ِدیِن ﴿

(تََركُت ِملَّةَ وفأوضح لھم،لیس اتھاما ،وسؤء ظن.-٢
 كي ینفي أنھ على ملتھم أو ملة العزیز وامرأتھ. قَوٍم)



 ثم بین لھم صفات ھؤالء القوم،وما ھي؟-٣

ِھ )(-١  ال یُؤِمنوَن بِاللـَّ

 َوُھم بِاآلِخَرِة ُھم كافِروَن )( -٢و

باy،والیوم  للتوكید والحصر فنفى عنھم اإلیمان 
 كذلك. اآلخر(القیامة) 

باy،ألنھ أساس أركان االیمان،ثم ذكر وذكر اإلیمان 
االیمان بالیوم اآلخر.لذلك نرى الذین   الدافع للعمل وھو

ال یؤمنون بالیوم اآلخر الشیطان یزین لھم أعمالھم 
إِنَّ الَِّذیَن َال یُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرِة َزیَّنَّا لَُھْم أَْعَمالَُھْم (السیئة 

 ) النمل٤فَُھْم یَْعَمُھوَن (

جاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم:(من كان یؤمُن  وكما
 ِyوالیوِم اآلخِر ؛ فْلیُكِرْم َضیفَھ ، ومن كان یؤمُن با ِyبا
والیوِم اآلخِر ؛ فْلیقُْل خیًرا أو لِیَصُمْت ، ومن كان یؤمُن 

باyِ والیوِم اآلخِر ؛ ، فْلیُكِرْم جاَره).المحدث 
 األلباني.حدیث صحیح 

كر لھما مثال اإلیمان بالكتب أو الرسل لم یذ و یوسف
كأنھ  وباy والیوم اآلخر،  وإنما األساس،وھو اإلیمان

یر ھدفھم غ  یخبر الفتیین، أنتم ال تعرفون ملتھم فھم
واضح في الحیاة ،ألن ال إیمان لھم باy والیوم اآلخر 

نفس الملة  ،.وھذه صفاتھم وألن الساقي والخباز من
قصر   لك.النشغالھم بالعمل فيولكنھم ال یعلمون ذ

العزیز،فال فرصة لھم لیفكروا ،.فالملك كمن یستنزف 
 طاقتھم من غیر أن یعطیھم أھم شيء وھو تعلیم الدین.



 ھم.ل وطریقتھ بالدعوة ال تنقیص فیھ لقومھم،أو احتقار
ما یجب أن یكون علیھ أھل  وھذا.فبین لھم الحق والباطل 

الحق في الدعوة ،أن ینتقوا الكلمات وااللفاظ المناسبة.ال 
أن یتفوھوا بألفاظ غیر مناسبة،وبطریقة ھجومیة،وھذا ما 

ة في الدعو  یعیبھ علینا أھل الباطل،من أسلوب البعض
 المناظرات. ،ونراه أحیانا أثناء

سورة لذلك ال ننزل الحق بالكالم البذيء،كما جاء في 
َ األنعام  ِ فَیَُسبُّوا هللاَّ (َوَال تَُسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن ُدوِن هللاَّ

)  )١٠٨َعْدًوا بَِغْیِر ِعْلٍم ۗ
وآلھة الكفار   فال نسب أو نستھزيء حتى من أصنام

(لیَس المؤمُن بالطَّعَّاِن وال اللَّعَّاِن وال .وكذلك المؤمن 
 أللباني،حدیث صحیح .المحدث ا الفاحِش وال البَذيِء)

وھنا یوسف مع انھ یقصد العزیز وامرأتھ ولكن لم 
 یذكرھم شخصیا.

 )٣٨َواتَّبَعُت ِملَّةَ آبائي إِبراھیَم َوإِسحاَق َویَعقوَب( -٤
 

وھنا ھو . ولیس من عندي فأنا تابع َواتَّبَعُت)( 
ن ملھم اتبعوني،وانما أنا اتبعت ملة،رسول،ولكن لم یقل 

 ؟
نسب الفضل y   ،وھوإِبراھیَم َوإِسحاَق َویَعقوَب)بائي (آ

أوال ثم لآلباءاالذین علموه،فال ینسي الجمیل خصوصا إذا 
اخذ العلم منھم،مثال نتذكر كم كانوا آباءنا ال یتھاونون 

 معنا بترك الصالة.



 لذلك ننسب لھم الفضل ان كانوا صالحین،ومن ھم آباءه؟

.  أجیال ،األكبر ثم إسحاق ثم یعقوب أبیھ. إبراھیم الجد
فاألجداد یعتبرون من اآلباء،لقولھ آبائي وكذلك الجدات 

من األمھات.وملة أي لھم طریق،وما ملتھم؟ ملة إبراھیم 
ْھُت َوْجِھَي لِلَِّذي فَطََر علیھ السالم وھي  (إِنِّي َوجَّ

َماَواِت َواْألَْرَض َحنِیفًا ۖ َوَما أَنَا ِمنَ  ) ٧٩اْلُمْشِرِكیَن ( السَّ
 األنعام

َولَقَْد آتَْینَا إِْبَراِھیَم ُرْشَدهُ ِمن قَْبُل َوُكنَّا بِِھ َعالِِمیَن (.
 ) األنبیاء٥١(

(َوإِِذ والرشد ھو االستسالم في األقدار واألوامر،لذلك 
ُھنَّ ۖ قَاَل إِنِّي َجاِعلُكَ   اْبتَلَٰى إِْبَراِھیَم َربُّھُ بَِكلَِماٍت فَأَتَمَّ
یَّتِي ۖ قَاَل َال یَنَاُل َعْھِدي  لِلنَّاِس إَِماًما ۖ قَاَل َوِمن ُذرِّ

 ) البقرة١٢٤الظَّالِِمیَن (

ا أَْسلََما َوتَلَّھُ لِْلَجبِی وابتالؤه كان بذبح ابنھ اسماعیل ِن (فَلَمَّ
 ) الصافات.١٠٣(

، ونستفید من ھذا أن وھو استحق اإلمامة بسبب استسالمھ
 أسلم وجھھ y،مثل إبراھیمتكون لمن أسلم  اإلمامة في الدین

 علیھ السالم.
وإبراھیم علیھ السالم كان مھتما بصالح ذریاتھ،لذلك سأل هللا 

یَّتِي ۚ َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاِء تعالى ( َالِة َوِمن ُذرِّ بِّ اْجَعْلنِي ُمقِیَم الصَّ
 ) إبراھیم ٤٠(

ٰى بَِھا إِْبَراِھیُم بَنِیِھ َویَ  َ اْصطَفَٰى لَُكُم و(َوصَّ ْعقُوُب یَا بَنِيَّ إِنَّ هللاَّ
ْسلُِموَن ( یَن فََال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ  )البقرة١٣٢الدِّ



 

وھذا ھو االستثمار الحقیقي الدعوة لذریاتنا،إلي یوم 
اآلن ،و إسحاق   القیامة،ولیس فقط أني أرى صالحھم

.ویوسف ھو ابن إبراھیم من سارة.ویعقوب ابن اسحاق
 ابن یعقوب.

من الناس الذین یجب علینا شكرھم بعد   وھذا یبین لنا أن
شكرھم.،وألن من أباء واالجداد،ولما أذكرھم فإنني هللا اآل

ال بالسجن،و  ن یوسفال یشكر الناس،ال یشكر هللا.ومع أ
ه،ومع ذلك لم یكتف بذكر أبوه فقط،وانما ءأحد یعرف آبا

إبراھیم،أن حفیده سیذكره أجداده،وكل ھذا بركة دعاء 
بالسجن،عند ناس ال یعرفون اإلسالم وال الرسل،كما جاء 

 بالحدیث (أو ولد صالح یدعو لھ).

.وھذا یبین لنا بركة الدعاء، وكیف أنھا امتدت ألجیال 
 قادمة.

 وكذلك ھو من إحسان یوسف علیھ السالم.
 دعوة یوسف للفتیین: ونكمل 

ِھ ِمن َشيٍء) ما كاَن لَنا أَن نُشِرَك بِ (-٤ وھنا یبین ملة اللـَّ
الشرك باy.،فھو یخبرھم ما كان ،وال آبائھ،وھي عدم 

رفھ الشرك،قبل ان یع ینبغي لنا الشرك،فكأنھ یبغض لھم
يء الشرك لھم ش  لھم ،ولكن بالنسبة لساقي وخباز الملك،

 .عادي،ألنھم مغموسین فیھ،واعتادوه فال یرونھ شرا
ِھ)ما كاَن لَنا أَن نُشرِ ( أقول ما كان لي أن   كما لما َك بِاللـَّ

 .اآخذ ھذه األموال أو أتعامل بھا،فیجعلك تبغضینھ



ال یعرف الشرك وأقول   عكس لما أقول ال تفعل،مثال من
 كل ممنوع مرغوب.فسیشرك.  لھ ال تشرك باy ،وألن

 فھنا یوسف یكرھھم حتى من تزیین الشیطان للشرك.

صل شيء متأھذا ویبین لیس انا فقط انما آبائي وأجدادي،ف
 بھم.
ِھ َعلَینا (-٥  )٣٨ذلَِك ِمن فَضِل اللـَّ

لم التدریج بین لھم،وبف أي من فضل هللا علینا،أال نشرك
خصوصا مع من   یخبرھم إیاه كما ذكرنا بصیغة األمر.

الناس على حسب ما یفھمون  .فنكلمیجھلون باألمر
.وأتبعھ انھ من فضل هللا علیھم،،فمن فضلھ أن رزقنا 
ألن النبوة المتضمنة العصمة من الذنوب وھو الشرك،

ْرَك لَظُْلٌم َعِظیٌم ((  )لقمان١٣إِنَّ الشِّ

مائھ واس،بأن نجعل مع هللا شریكا في ربوبیتھ والوھیتھ
(اْعتَِصُموا وصفاتھ،حتى لو شيء واحد،والتوحید واحد

قُوا ۚ ا( ِ َجِمیًعا َوَال تَفَرَّ   )آل عمران١٠٣بَِحْبِل هللاَّ
صفات عباد   ن بعد أن ذكرلذلك في سورة الفرقا

ْحَمـِن الَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض (الرحمان َوِعبَاُد الرَّ
یَن ﴾ َوالَّذِ ٦٣َھْونًا َوإَِذا َخاطَبَُھُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسَالًما ﴿

ًدا َوقِیَاًما ﴿ ..إلى آخر صفاتھم ذكر ﴾٦٤یَبِیتُوَن لَِربِِّھْم ُسجَّ
ِھ إِلَـًھا آَخَر بعدھا ( وھذا  )٦٨(َوالَِّذیَن َال یَْدُعوَن َمَع اللـَّ
إِنَّ األساس، .وكذلك حین ذكر صفات المؤمنین (   ھو

ْشفِقُوَن ( ْن َخْشیَِة َربِِّھم مُّ َن ُھم بِآیَاِت )الَِّذی٥٧الَِّذیَن ُھم مِّ



َوالَِّذیَن ُھم بَِربِِّھْم َال ) ثم ذكر ( )٥٨َربِِّھْم یُْؤِمنُوَن (
 ) المؤمنون ٥٨یُْشِرُكوَن (

من   مھما عملناوعدم الشرك .  فأبجدیات اإلیمان ھو
الطاعات بكل المراحل یجب أن یكون ھناك التوحید 

،والتوحید وعدم الشرك یكون طول ما أنا في طریقي إلى 
من مبتديء باإلیمان إلي من وصل لمراحل متقدمة ،هللا

 فیھ.

تعني مائال عن وھو إسالم إبراھیم علیھ السالم،و حنیفا 
أمشي بطریقي ،ولكن یأتیني شيء عن   الشرك،فأنا

یأتیني التعلق   الشرك،فأمیل عنھ ،مثال
یر سبب واتعلق بھ،والتطیر فأمیل باالسباب،الریاء،أو غ

َوَما یُْؤِمُن أَْكثَُرُھم فس السورة (ھم ،وكما جاء في نعن
ْشِرُكوَن ( ِ إِالَّ َوُھم مُّ َّL١٠٦بِا.( 

 
 

ِھ َعلَینا َوَعلَى النّاِس )(   ذلَِك ِمن فَضِل اللـَّ

 ولم یذكر أن من فضل هللا الصالة والعبادات مثال،انما
عدم الشرك،مثل نحن نفكر ان فضل هللا علینا أن 

نتعلم،والدعوة مثال ھو فضل والحمدy،لكن األفضل اننا 
 ال نشرك. 

وجدا مھم حین نخاطب حدیثي العھد باالسالم أال نكلمھم 
عن التكالیف وكثرة العبادات،أو الحجاب،أو نقول 

 یجب ان تنفصلي عن زوجك!!!!!  منھم  للمتزوجة



ھذا ما نھتم بھ الشكل،األھم من ھذا كلھ ھو  ونحن لألسف
 عدم الشرك،ما الفائدة من الحجاب وھي مشركة؟؟

فاألساسیات ضروریة،وھذا من فضل هللا علینا عدم 
الشرك،وھو من أفضل النعم على البشر حتى علي 

َ َال یَْغفُِر أَن یُْشَرَك بِِھ َویَْغفُِر َما ُدوَن األنبیاء،ألن ( إِنَّ هللاَّ
لِ  (َذٰ  ) النساء٤٨َك لَِمن یََشاُء ۚ

یخلد لذلك   والشرك األصغر كذلك یدخل النار،ولكن ال
 المرائین أول من تسعر بھم النار،لماذا؟

ألنھ من الشرك األصغر.فال نستھین وننقي أنفسنا 
 منھ.وفي سورة األنعام:

ئَِك لَ . ُھُم اْألَْمُن (الَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یَْلبُِسوا إِیَمانَُھم بِظُْلٍم أُولَٰ
ْھتَُدوَن ( والظلم ھنا المقصود بھ ) ٨٢َوُھم مُّ

من لقلة األ  الشرك،معناه قلیل من الشرك بحیاتي سیؤدي
من ینتظر الثناء من الناس ومره تثني   والھدایھ،مثال

 علیھ، ومره ال،فال یحس باألمن،وال االھتداء.

 ھناك اختبارات  وكما ذكرنا طول ما نحن بطریق الھدایة
( اللھمَّ إني أعوُذ بك أْن الشرك،لذلك علینا بھذا الدعاء 

 . أُشِرَك بك و أنا أعلُم ، و أستغفُرك لما ال أعلُم . . .)
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 .صحیح
 و ھناك نوعان من توحید:

عدم الشرك.وھو  واجب وھو یحرم علي النار،وھو -١
   واجب على كل مسلم.



و التوحید المستحب،وھم المتوكلون.،اإلیمان الواجب  -٢
یزید إلى أن یصل بصاحبھ لدرجة التوكل.وھو أعلى 

یدخلون الجنة بال   لفا الذینأوالسبعون   الدرجات،
 حساب،وعندما سئل النبي من ھم ؟ 

ال یتطیَّروَن (ھُم الَّذیَن ال یكتووَن وال یستَْرقوَن وأجاب 
 )،وصفاتھم: وعلى ربِّھم یتوكَّلون

ال یسألون أحدا أن یقرأ علیھم (الرقیة) ھو لیس -١
حراما،ولكنھم ال یسألون غیر هللا،وكما ذكرنا ھو أعلى 

درجات التوحید،وینقص بالسؤال لذلك األفضل أن ترقین 
اِع إِ (إِنِّي قَِریٌب ۖ أُِجیُب َدْعَوةَ هللا   نفسك. وهللا یقول َذا الدَّ

)  ) البقرة١٨٦َدَعاِن ۖ

 وال یكتوون وھي من العالجات .ولكن فیھا كراھة. -٢

أیام وال یتطیرون، أي ال یتشاءمون،مثال من -٣،
حیوان أو طائر معین مثل یوم السبت،أومعینة،مثل 

 الغراب،أو مكان حدث بھ حادث فال أمشي بھذا الطریق.

شیاء ،وال معنى الشرك األصغر،الربط بین األ  من وھو
 لھا.

 ،فال یقفون على باب أحد ،وال یقفون عند أي سبب
یأخذونھ ولكن التوكل فقط على هللا،قلوبھم معلقة فقط 

 باy.والتوكل مرتبة عالیة.

ویوسف ھنا بین للفتیین التوحید الواجب ولم یدخل 
  بعبادات.



یوسف ذكر أن من فضل هللا علیھ وعلى الناس،عدم و
 ا ھي مشكلة الناس؟ ملكن الشرك،و

 ﴾٣٨(َولـِكنَّ أَكثََر النّاِس ال یَشُكروَن ﴿
 فمن ال یشكر هللا فھو یشرك،وهللا تعالى یقول :،

)   ) إبراھیم٧(لَئِن َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكْم ۖ
والشكر ھو نسب النعمة y والتحدث  .وھذه منة من هللا

ْث (بھا ( ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّ  ، )الضحى١١(َوأَمَّ
ْن  ۚ(اْعَملُوا آَل َداُووَد ُشْكًرابطاعة هللا،  والعمل َوقَلِیٌل مِّ

 ) سبأ١٣(  ِعبَاِدَي الشَُّكورُ 

و مشكلة الناس أن یأتیھم الفضل والمنة،ویأتیھم العلم 
 واآلیات التي تبین لھم عدم الشرك، وماذا یفعلون؟

ینسبون النعمة y ویشركون معھ ،مثال أنقذني 
 وفالن.!!!!!هللا،

 أو دقیقة نذكر ونحمد هللا،ولكن نصف ساعة نذكر فالن.

ألنھ ھو صاحب هللا فقط الذي یستحق ان یذكر لذاتھ،
 الفضل والنعمة 

(قُْل إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي وجوارحنا تشكر هللا بعبادتھ 
ِ َربِّ اْلَعالَِمیَن ( َّLِ األنعام١٦٢َوَمْحیَاَي َوَمَماتِي( 

 

 كره ،فما شكرناه.وعدم الشكر یؤدي للشرك.وإن لم نذ
ووما سبق نرى  أن یوسف علیھ السالم حفز الفتیان علي 

أن یتبعوا طریقھ بعدم الشرك،ولكن بطریق غیر 
 مباشر،كیف؟



طریقتھ،وبسبب احسانھ ومعاملتھ، اتبعوه   بأن بین لھم
 وانجذبوا لھ،

وھذا ما یجذبنا في الناس معاملتھم، فال دخل لي بصالتھم 
وصیامھم،ولكن اخالقھم وطریقة تعاملھم،فلما أرى 

النتیجة من التعامل ومن الدین فأسأل عن الطریق،فھذا 
أسلوب دعایة بالمعاملة واألخالق،أي بتطبیق ما جاء بھ 

 الدین.

ورأینا كیف أن من شكرنا آلبائنا فإن أبناءنا 
مُّ َویُتِ نا،كما قال یعقوب في بدایة السورة ((سیشكرون

ھا َعلى أَبََویَك ِمن  نِعَمتَھُ َعلَیَك َوَعلى آِل یَعقوَب َكما أَتَمَّ
ثم یوسف   ﴾٦قَبُل إِبراھیَم َوإِسحاَق إِنَّ َربََّك َعلیٌم َحكیٌم ﴿

(َواتَّبَعُت ِملَّةَ آبائي إِبراھیَم َوإِسحاَق َویَعقوَب ما كاَن لَنا 
ِھ ِمن َشيٍء ( أَن  )٣٨نُشِرَك بِاللـَّ

 لذلك بروا آباءكم تبركم ابناءكم .
 والحمدy رب العالمین.
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