
وهنا يبين لنا هللا تبارك وتعالى أنه لوال رؤية َوَهمَّ بِها لَوال أَن َرأى بُرهاَن َربِِِّه ( ) 

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 ) آتَيناهُ ُحكًما َولَمِّ

،وذكر اسم الرب هنا ،أي الذي رباه بالعلم واإليمان والحكمة قبل أن (٢٢) َوِعلًما

يقع في هذا الموقف. وهنا رآه رأي القلب،أي البصيرة.لذلك العلم واإليمان هو 

الذي يحفظ االنسان.مثال أنت تتعلمين ،ويحصل لك موقف ما ،ويكون هذا الموقف 

ي ما تعلمته.وهذا من رحمة هللا وتربيته لعباده أنه في وقت بمثابة البرهان لك عل

الضغوط يأتيهم البرهان كأنه دليل واضح،وكأنه يراه .لذلك العلم واإليمان لن 

 تعرفين تأثيره إال في المواقف.

َوَهمَّ بِها لَوال أَن َرأى بُرهاَن َربِِِّه ( )  

لوجود الدواعي لذلك،دواعي  وهنا بهذه اآلية يبين لنا أنه بشر وأنه كان سيهم بها

 الفتنة وهي:

أنه شاب ،والشهوة تكون كبيرة عند الشباب. -١  

هو عبد مملوك لديها.-٣            أنه أعزب.-٢  

غلقت األبواب  -٥      وهي امرأة جميلة-٤  

هي من طلبت منه. -  

ية أهم فكل هذه الفتن اجتمعت عليه،ولو كانت واحدة منهم لكفت.وكل هذا يبين لنا 

حتى من الهم،ألنه التجأ هلل،وهللا يقول )أنا  العلم واإليمان،وكيف أن 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 معاذ 

ده.كما حصل مع يوسف عليه السالم ،فلوال عصمة هللا له هللا،وهللا ال يضيع عب

 القترف اإلثم وهو الهم. 

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

  وثبته،كيف؟



من  بأن صبر علي المعصية،وألنه قدم مراد هللا على مراد النفس وهو الهم. و)

ضهُ هللاُ خيًرا منه( ترَك شيئًا هللِ ، عوَّ   
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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 بهذه الطريقة صرف هللا  ))َكذِلَك( )َكذِلَك ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء (

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 التي يعيشونها في وقتنا الحاضر ،من 

مراض الشهوات والشبهات كذلك،والشبهات كما ذكرنا تكون في العقيدة.إثارة أل  

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.

نه التجأ هلل األول الذي ذكرنا أن يوسف عليه السالم ويوسف لم يهم بالمعصية أل

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 

)َكذِلَك  ة اآلخر،فيوسف في قوله معاذ هللا لجأ هلل األول،وهللا اآلخر أعطاه النتيج

وهللا بِِه َوَهمَّ بِها(  َولَقَد َهمَّت)ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء( وهللا الظاهر )

إِنَّهُ ِمن ِعباِدنَا الُمخلَصينَ الباطن )  ﴿٢٤.﴾  

،وكل لذلك لما نعرف هذه األسماء فإن هللا يحصر لنا كل مشكلة وكل مرض 

الظاهر والباطن أي ال منفذ من هللا.شيء،فلما نقول اللهم أنت األول واآلخر و  



أن هللا عصمه من الوقوع في )َكذِلَك ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء( ورأينا كيف 

المعصية،وصرفه عنها،مع أنها جاءت لعنده،ونحن نقول بالدعاء )يا مصرف 

ا َربَّنَا اْصِرْف َعنَّ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك( وفي دعاء عباد الرحمان )

( الفرقان ٦٥َعذَاَب َجَهنََّم ۖ إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما )  

ومع أنه معصية واحدة،ولكن هللا حفظه حتى من ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء( )

التفكير بالفاحشة،لذلك هللا يحفظ المؤمن والمحسن حتى من األفكار السيئة وذلك 

َوالفَحشاَء( ،وتسيء له.)نها تسوء االنسانالسِّوَء ( ألبسبب العلم واإليمان.و)

ِلنَصِرَف  ،والتي تتفحشها العقول والفطرة ومثال عليها الزنا.)وهي الذنوب القبيحة

 َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء(

ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء( )ما نزال في تدبر اآلية   

 

)َعنهُ( وكأن المعصية جاءت لعنده،وتجاوزته.فلم تقف 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 

نفسي وقلت أنا أستطيع مقاومتها،سيصعب علي ذلك ألن فكري إن اعتمدت على 

 سينشغل بها.

لذلك في أي موقف يحصل لي يجب أن ألجأ إلى هللا أوال،وال أعتمد علي 

استعانتي نفسي،ألن اختباري في الدنيا ليس بقوتي العقلية والبدنية،وإنما بقوة 

ل:وتوكلي علي هللا.لذلك الرسول صلوات ربي وسالمه عليه يقو  

وفي كل خير( الضعيف المؤمن من هللا إلى خيروأحب القوي المؤمن  
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وكما سنرى الحقا مع يوسف عليه السالم في القصة حين كان في مجلس النسوة 

فقوة ﴾ ٣٣﴿  تَصِرف َعنِّي َكيدَُهنَّ أَصُب إِلَيِهنَّ َوأَُكن ِمَن الجاِهلينَ )إِالِّ وسأل هللا 

 يوسف هنا والمؤمن بقوة استعانته باهلل ليصرف عنه السوء.

  أن هللا صرف عن يوسف السوء والفحشاء،لماذا؟ذكرنا 



إِنَّهُ ِمن ِعباِدنَا الُمخلَصينَ )  ﴿٢٤﴾  

ى عليه شيء،وما فعل يوسف هنا؟وهنا نرى اسم هللا الباطن،الذي ال يخف  

 

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

عل هللا هو األول في حياته.إليه.ألنه يقول أنا عبد وال كلمة لي ،وج  

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

 نقول أخلص الشخص 

في عمله،أي جعل عمله خالصا هلل،بمعنى أنه نقاه من شوائب وإرادات وحظوظ 

 النفس،وما هي حظوظ النفس؟

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

ِ َرِبِّ فالمخلصين كل عملهم هلل ) قُْل إِنَّ َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي َلِِلَّ

( األنعام١٦٢اْلعَالَِميَن )  

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

ل العمل هلل،ولكن يكون هناك قليل من يحتاج للمجاهدة،ألن أحيانا نعمواإلخالص 

)ما جاهدت نفسي  حظ النفس،لذلك علينا بتجديد النية دائما،ومقولة بعض السلف 

   أربعين سنة( على شيء مجاهدتها على اإلخالص 

َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدِّينَ وهللا يريد منا اإلخالص ) ( البينة٥) َما أُِمُروا إِالَّ ِليَْعبُدُوا اَلِلَّ  

ِ الِدِّيُن اْلَخاِلُص ۚأَ ) ( الزمر٣) اَل َ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 ونيتي أن العمل لوجه   ليتبين مدي إخالصنا في العمل،مثال

هللا،ولكن أثناء زيارتي أسمع كالم يضايقني،أو لم يتقبلوا مثال زيارتي،وماذا يكون 

 رد فعلي؟

ل أنه زين مني أنني زرتهم!!!!أقو  

اختبار اإلخالص هو أن يستوي عندي مدح الناس وذمهم لي.لذلك اإلخالص سر 

 بين العبد وربه،ال يطلع عليه أحد.

( خلَصينَُُِعباِدنَاُِمنُإِنَّه ُ ُعنُالملكُقولُفيُجاءُكما.لهُأخلصهُأي﴾٢٤ُ﴿ُالم 
للملكُفقطُيكونُأي(٥٤ُ)ُِلنَفسيُأَستَخِلصه ُُبِهُُِائتونيُالَمِلكُ َُوقالَُ)ُيوسف . 

 

هنا؟ُيوسفُفعلُهوُله،وماُوأخلصهُهللاُ،فاختارهُهللُأخلصُألنهُويوسف  

 

 

بَُُوإنُ )ُالمؤمنُعنُالقدسيُالحديثُفيُيقولُاإلخالص،وهللا ُِشبًراُإليَُُّتقرَّ
ب تُ  بَُُوإنُ ُ،ُِذراًعاُإليِهُتقرَّ بتُ ُِذراًعاُإليَُُّتقرَّ ُيمِشيُأتانِيُوإنُ ُ،ُباًعاُإليِهُتقرَّ
ُقليلُفعلهُأنُومعُالعبدُمنُشبرا،فالفعلُهللُتقربُالعبدُإذاُأي(ُُهرولةًُُأتيت ه
ُالعبد،ولكنُفعلُمنُأكبرُدائماُهللاُهرولة،ففعلُباعا،ويأتيهُإليهُيتقربُهللاُولكن
ُبمثابةُفعلهُالسالمُعليهُيوسفُالعبد،ومثالُمنُفعلُهناكُيكونُأنُيحبُهللا

.وهرولةُوباعُذراعُإايهُتقربُهللاُولكنُالشبر . 

تِكَُُقَالَُ)ُغوايتهمُيستطيعُالُالشيطانُفحتىُكالسياجُهوُواإلخالص ُفَبِِعزَّ

مُ  ِويَنَّه  َمِعينَُُأَل غ  مُ ُِعبَادَكَُُإاِلَُّ(٨٢ُ)ُأَج  لَِصينَُُِمن ه  خ  ص(٨٣ُ)ُال م   

ُكيدُعنهُويزكيه،ويصرفُالدنيا،وينميهُمشاكلُمنُالمؤمنُيخلصُاإلخالصُإذن
(.١١١.)الشيطان  

٢٣/١٠/٢٠١٧ . 



منُالوقوعُبالمعاصيُ،خصوصاُُُواإلخالصُطريقُالخالص،ويحميُاالنسان
إنُكانُمتلبسُبها.مثلُيوسف.النهُأخلصُهللُ،فخلصهُهللاُمنُالوقوعُفيُ

َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدِّيَن ُحنَفَاءَ المعصية،) ( البينة٥) َوَما أُِمُروا إَِّلا ِليَْعبُدُوا اَّللا  

نُاخلصتُالعملُفسيحفظنيُهللا.(ُإ  
 

قالُمعاذُهللاُُويوسفُحفظهُهللاُتباركُوتعالىُحتيُمنُالهمُواقترافُاالثم،وألنهُ
عنه،ولكنهُُفلجأُهلل،ُوهللاُيقولُأناُعندُظنُعبديُبي.ولمُيصرفُامرأةُالعزيزُ

صرفُالسوءُوالفحشاءُعنه.وهوُالهم.مثالُاالمعصيةُتأتيُلعنديُولكنُالُ
يذكرناُباسمُهللاُالحفيظُالذيُيحفظُأولياءه،كماُحفظُيوسفُمنُالوقعُأقربها.وهذاُ

 أوُحتىُالهمُبالمعصية.

َواستَبَقَا الباَب َوقَدَّت قَميَصهُ ِمن دُبٍُر )  ﴿٢٥﴾  

 ( لما امتنع يوسف عليه السالم عن مطالبها بعد هذه المراودة الشديدة ۖ 

،لفظ به جمال،في َواستَبَقَا الباَب()وهربه منها،وهي لحقت به،مع مقامها وعمرها،

سباق من يصل أول للباب،هو هدفه الهرب،هي هدفها أن تغلق عليه الباب،هو 

يريد أن 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 

نعه من الخروج،،وشدت قميصه،وتخيلي قوتها لدرجة انها سيحدث لها.تريد م

القوة التي لديها،؟؟؟   شدت القميص،ومزق القميص تصوري ،ما هذه  

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

 

واستبقا الباب،أي حاول الهروب منها،،والفرار من الفتنة،لذلك لما تأتي الفتنة 

رب منها،وال نقول لدينا القوة علي مواجهتها،كما جاء في الدعاء)يا حي يا قيوم نه

وسأبقى في   برحمتك أستغيث( ويوسف هنا لم يقل هللا صرف عني الفتنة

مكاني،وإنما فر منها.لذلك نفر من الفتن،والنبي صلوات ربي وسالمه عليه قال )ما 

جاِل مَن النِ ساِء(تَركُت بعدي في النَّاِس فتنةً أضرَّ على الِر    
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يْ  َطاُن ( الراوي : عبدهللا بن عمر | ،وكذلك قال ،)و إنَّها إذا َخَرَجِت اْستَْشَرفَها الشَّ
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رجال . ،لذلك الرجال ينظرون للمرأة بمعنى أن الشيطان يجملها في عيون ال

 خارج المنزل ألنه بالمنزل ال يجمل الزوجة ،وإنما يجملها خارج المنزل.

 ذكرنا أن الشيطان إذا خرجت المرأة فإنه يجملها في عين الرجل، 

وفي دراسة في الغرب،تقول أن الرجال الذي يطلقون عيونهم دائما على النساء 

ناحيتهن،ال شعور اتجاههن.فيتجهون الرتكاب معاصي يصابون بالتبلد من 

أخرى،وهي عقوبة من هللا،عكس من يغض بصره هللا يحفظه،والعين تزني واالذن 

قُل ِلِّْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّوا تزني،فال نتساهل ،لذلك أتى األمر في سورة النور للرجال )

ِلَك أَ  َوقُل وللنساء ) ( النور٣٠ْزَكىَٰ لَُهم )ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَُظوا فُُروَجُهْم ۚ ذََٰ

(٣١ِلِّْلُمْؤِمنَاِت يَغُْضْضَن ِمْن أَبَْصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ )  

بالحجاب وأال تبدي زينتها إال   .هي حماية للمجتمعات،وكذلك أمر هللا المرأة 

ِمْنَها ۖ َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ  َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهرَ  لزوجها ومحارمها، )

( النور ٣١َعلَىَٰ ُجيُوبِِهنَّ )  

وأال تلين بالقول مع الرجال )فاََل تَْخَضْعَن بِالْقَْوِل فَيَْطَمَع الَِّذي فِي قَلْبِِه 

( األحزاب ٣٢َمَرٌض)  

للمجتمعات من التفكك.عكس ما نراه في   وكل ما سبق حماية من هللا

كالسلعة،وكأنها شيء معروض للبيع،لذلك ال يوجد دين يحمي   المرأة الغرب

 ويصون المرأه مثل اإلسالم.

 

 نسأل هللا أن يحفظ أزواجنا وأبناءنامن الفتن .

َواستَبَقَا الباَب َوقَدَّت قَميَصهُ ِمن دُبٍُر َوأَلفَيا َسيِِّدَها لَدَى الباِب قالَت ما َجزاُء َمن ) 

أَن يُسَجَن أَو َعذاٌب أَليمٌ  أَرادَ بِأَهِلَك سوًءا إِالِّ   ﴿٢٥﴾  

وعموما أن تعرض المرأة نفسها،علي الرجل والرجل ال يبالي لها،هذا شيء 

عنيفة،وال تعقل،كما حدث مع   كبير،لذلك تكون الصدمة،وردة الفعل للمرأة تكون

امرأة العزيز،فأن ال يستجيب يوسف لها وبعد المراودة الشديدة التي قامت بها 

منها،ومن في مقامها وعمرها،فهذه مثل اإلهانة لها،لذلك سنرى  حاول الهرب

الحقا في القصة كيف تتهمه وتسجنه.لذلك هللا يحذر الرجال والنساء من اتخاذ 

 العشيقات،ألن المرأة ضعيفة،

 وردة فعلها عنيفة إذا تركها أو رفضها الرجل.

قدت فيها القميص ماذا حصل؟  وبنفس اللحظة التي  



يِِّدَها لَدَى الباِب قالَت ما َجزاُء َمن أَرادَ بِأَهِلَك سوًءا إِالِّ أَن يُسَجَن أَو َوأَلفَيا سَ 

﴾٢٥﴿ َعذاٌب أَليمٌ   

 

،مفاجأة المرأة العزيز،والسيد هو الزوج،أي وجدت )َوأَلفَيا َسيِِّدَها لَدَى الباِب( 

ي سوف العزيز عند الباب،ولم يذكر سيدهما،أو سيده ألنها هي المذنبة هنا.وهي الت

 تسأل.

 وماذا قالت ؟ 

قالَت ما َجزاُء َمن أَرادَ بِأَهِلَك سوًءا إِالِّ أَن يُسَجَن أَو َعذاٌب من دون أي مقدمات)

﴾ هي بادرت بالكذب واالتهام وكان جوابها جاهزا،كأنها كانت مستعدة ٢٥﴿ أَليمٌ 

ة ،وهذا دليل أنها ال تحبه حبا حقيقيا،لذلك هناك فرق بين الشهولهذا الشيء

والحب،ألن من يحب أحدا ال يضعه في ورطة،لذلك ننصح األبناء والبنات أال 

تكون هناك عالقات محرمه،ألنه ال يكون هناك حب،وإنما شهوة وبالنهاية البنت 

 هي من تخسر.

ولألسف الشباب ينصحون يعضهم بعضا بعدم الزواج،ألنه مسئولية،ويسشجعون 

لزواج والذي هو ميثاق غليظ،وكذلك بعضهم على العالقات المحرمة.وهذا عكس ا

 جعل هللا فيه المودة والرحمة.

وبالنسبة المرأة العزيز عشقها ليوسف هو ما يسمى 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:

قالَت ما َجزاُء َمن أَرادَ بِأَهِلَك )  

﴾٢٥﴿ سوًءا إِالِّ أَن يُسَجَن أَو َعذاٌب أَليمٌ   

وهي بادرت إلى الكذب في إجابتها.وإجابتها كانت جاهزة.وكأنها أعدت له من 

ما يسوءها ،يسوءك   زوجتك،بمعنىقبل،وهنا كذلك ذكرت أهلك،أي 

 ويؤلمك.وأعطته احتمالين:

أَن يُسَجنَ -١  

أَو َعذاٌب أَليمٌ -٢  



 وبماذا رد يوسف عليه السالم؟

(قاَل ِهَي راَودَتني َعن نَفسي   )  

وهنا ندخل في مرحلة الدفاع عن يوسف )وهللا ال يحب الجهر بالسوء إال من ظلم( 

أضع نفسي موضع تهمة إن اتهمت وخصوصا في العرض.وصفية زوجة   لذلك ال

النبي لما كانت تزوره في اعتكافه في العشر األواخر وتحدثت عنده ساعه،ولما 

ر فسلما على النبي جاءت تغادر ووصلت لباب أم سلمة،مر رجالن من األنصا

صلى هللا 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 لمعلمة،رأت إحدى 

ا بوضع غير مألوف وال يليق بها،ولكن مع الوقت عرفت المعلمات تمسك زوجه

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 يوسف. وكذلك  

( قاَل ِهَي راَودَتني َعن نَفسي وسننظر لدفاع يوسف عن نفسه)   

( بمعنى لم ِهَي راَودَتني َعن نَفسيذهب لولي األمر مباشرة،وهو العزيز وقال)

 يقل لها أنت ويتوجه إليها مباشرة،

ل،لذلك نتعلم أن نبين ..وال ندخل ولم يفصل عن ما حدث،وولم يدخل بالتفاصي

ما َجزاُء َمن بالتفاصيل،فبرأ نفسه مما رمته،هي اتهمته اتهام غير مباشر بقولها ) 

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

الحقيقة   من قدرها، ولم يقل انت،بل هي فبين  التهمة،وبدون فحش أو إنزال

ا بغالف األدب ،برأ نفسه مما اتهمته،لذلك البريء ال يسكت،هذا خطأ أن وغلفه

هنا ألنها   يسكت البريء.والمؤمن يلتزم الصمت في مواقف كثيرة،ويسامح،ولكن

 مسألة اتهام بالعرض،فيجب أن يبين الحقيقة.

مع أنه من  َوَشِهدَ شاِهدٌ ِمن أَهِلها(  وبعد المواجهة بين الطرفين ، .)

ارتاحت النه من أهلها لظنها أنه سيكون   حتمال أن امرأة العزيزأهلها،وا

معها،ولكنه ترك كل شيء وذكر عن القميص،ليبين كيف أن هللا إذا أراد أن يظهر 

امارات تدل عليه،قد يعلمها العباد وقد ال يعلمها،وهللا هو الحق   الحق، جعل له



هللا مهما حصل سيظهر دائما وليس الباطل ألن   المبين،لذلك كوني علي الحق

( اإلسراء.٨١الحق ألن )نَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا )  

فلوال أنها قدت القميص ،وأعطاه هللا هذا الدليل   وهللا من على يوسف بالقميص،

بآخر لحظة.،وهذا يبين لنا كيف أن من يبتعد عن الفتنة يحفظه هللا ومن أسمائه 

هو الحميد المحمود،حتى بالنسبة لألخوة الحسنى الحفيظ،،لذلك كل أقدار هللا 

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 

العزيز، فالظالم هللا ال يفلته. كذلك امرأة  

َوَشِهدَ شاِهدٌ ِمن أَهِلها إِن كاَن قَميُصهُ قُدَّ ِمن قُبٍُل فََصدَقَت َوُهَو ِمَن 

﴾٢٦﴿ الكاِذبينَ   

ترك كل شيء وذكر عن القميص،ليبين كيف أن هللا إذا أراد أن   والشاهد هنا

 يظهر الحق،سيظهر .،هنا ظهر من أهلها من عندها،وماذا قال؟

إِن كاَن قَميُصهُ قُدَّ ِمن قُبٍُل فََصدَقَت    

  ﴾٢٦﴿ َوُهَو ِمَن الكاِذبينَ 

اِدقينَ  ﴾ علي حسب من أين ٢٧﴿ َوإِن كاَن قَميُصهُ قُدَّ ِمن دُبٍُر فََكذَبَت َوُهَو ِمَن الصِّ

 يظهر المتهم،وكيف خطر القميص على الشاهد،ولم يخبره أحدا قد القميص 

 عنه!!!!!!

أن أراد شيئا يظهره،واالنسان بنفسه يكيد لنفسه.ثم يبدأ التحقيق  ليبين أن هللا

ا َرأى قَميَصهُ قُدَّ ِمن دُبٍُر قاَل ) الجنائي،فالشاهد رتب الحكم قبل أن يرى الدالئل فَلَمِّ

بمعنى نصدر الحكم من قبل مثال اسمع  ( ٢٨﴿ إِنَّهُ ِمن َكيِدُكنَّ إِنَّ َكيدَُكنَّ َعظيمٌ 

األبناء من كسره هذا عقابه ،وليس بعد أن أذهب لمجلس  صوت شيء كسر وأخبر

 الجريمة.

يوسف وامرأة العزيز والشاهد  ٤وهم هنا كذلك احتووا الموضوع،فهم 

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 الكاِذبينَ  إِن َوإِن كاَن قَميُصهُ قُدَّ  ﴾٢٦﴿ 

اِدقيَن) ( ٢٧ِمن دُبٍُر فََكذَبَت َوُهَو ِمَن الصِّ  

القميص على  خطروكيف ،ل،فالشاهد هنا رتب الحكم قبل أن يرى الدالئ

 الشاهد،مع أن لم يخبره أحدا به؟

أراد شيئا يظهره،واالنسان بنفسه يكيد لنفسه.ن إليبين أن هللا   

والقميص قد من دبر ،بمعنى هي كاذبة في اتهامها ليوسف.وهللا جعل لكل شيء 

(٨١،)َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل ۚ إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا )قرائن تدل علي الحق  

 اإلسراء،

ي هللا،هللا يمنعه،ويستره،ولكنه إن أصر واالنسان الذي يريد أن يذنب ،أو يعص

يفضحه،معناه إذا رأينا من فضح فإنها ليست بالمرة  على الذنب ،و استمرعليه 

هللا ال يفضح من أول مرة،مثال تقول لك أنا ال أغتاب أحد وهذه كانت   األولى،ألن

وهللا ال يستر العبد،  المرة األولي ،ال هي ليست باألولى،ألن هللا من أسمائه الستير

َوأَن تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوىَٰ )يحب له أن يعفويحب الجهر بالسوء إال من ظلم،وكذلك 

عطاها ،وأامرأة العزيز،آلخر لحظة   .وهللا الستير ستر على( البقرةۚ ٢٣٧)

وهنا ،تمادت ،وظهر تماديها لما قدت القميص. وجاء سيدهاأن الفرصة إلي 

دليل ضدها فلكل شيء قرائن كما ذكرنا،كمن  انفضحت،لتماديها فصار القميص

يتكلم ثم يصير هذا الكالم ضده، فهي قدت القميص اتباعا لهوى ،فصار القميص 

 دليل ضدها،لذلك نتقي هللا ،وال نتمادى بالمعصية .

ُدبر،لذلكُمنُقدُالقميصُالكاذبة،ألنُهيُالعزيزُفزوجةُالشاهدُحكمُعلىُوبناءا
ُالُقليال،ولكنُانزعجُهو(٢٨ُ﴿َُعظيمُ َُكيدَك نَُُّإِنََُُّكيِدك نَُُِّمنُإِنَّه ُُقالَُ)ُ)ُقالُالعزيز
،فتفاعلهُالفضيحةُيريد  

مكانتهُعليُ،وليسترُببرودُكان . 

ُالعزيزُفقطُضيقُبنطاقُاآلنُستحلُالمسألةُو.ُهنا،وذهبُدورهُانتهىُوالشاهد
 وامرأته،ويوسف،

ُتحصلُلماُالحل،مثالُفيُأسرعُكانتُضيقُبنطاقُحلهاُكانُكلماُوالمسأله
ُالمشكلة،ولنُكبرتُكلماُاألهل،ُمنُأكبرُعددُدخلُالزوجين،كلماُُبينُالمشاكل

ُمختلفةُنظرُووجهات.طرفُسيأخذُكلفُاألهلُمنُلوُبسرعة،حتىُتحل
 فَاْبعَثُوا بَْينِِهَما ِشقَاقَ  ِخْفتُمْ  َوإِنْ )ُيقولُالباطل،وهللاُعلىُكانواُانُ،خصوصا

نْ  َحَكًما نْ  َوَحَكًما أَْهِلهِ  ِمِّ ُ  يَُوفِِّقِ  إِْصََلًحا يُِريدَا إِن أَْهِلَها ِمِّ النساء( ٣٥) بَيْنَُهَما اَّللا  

ذلكُعنُالعددُيزيدُالُوأهلها،أيُأهلهُمنُحكماُذكرُوهنا . 

ُثالثُلطرفُأذهبُبه،والُأواجههاُأنُيجب(ُس)ُمعُمشكلةُعنديُآخر،ُمثال
ُنحبُالُأنناُبسببُوكلهُبالغيبة،ُالمشكلة،وندخلُأمها،أختها،،،وتكبر



ُبالدعاءُنقولُنحنُلذلك.ُالشجاعةُعدمُالشجاعةُالجبن،وعدمُمنُوهذا.المواجهة
(.الجبنُمنُبكُأعوذُإنيُاللهم)ُ ). 

ُدبر،لذلكُمنُقدُالقميصُالكاذبة،ألنُهيُالعزيزُفزوجةُالشاهدُحكمُعلىُوبناءا
ُالُقليال،ولكنُانزعجُهوُ(٢٨﴿ َعظيم   َكيدَُكنا  إِنا  َكيِدُكنا  ِمن إِناهُ  قالَ ) )ُقالُالعزيز
،فتفاعلهُالفضيحةُيريد  

.مكانتهُعليُ،وليسترُببرودُكان . 

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

ولم يذكر اسمها،وماذا نفعل نحن األدب،وأفضل الطرق للتقويم،نتهى يقل أنت،بم

 دائما؟

نذكر االسم،ونتهم مباشر ،وهذا ليس بأسلوب تقويم ،لذلك هو قال بشكل عام  

)ما َجزاُء َمن أَرادَ بِأَهِلكَ ،وكذبها وكيدها ليوسف لما قالت قاَل إِنَّهُ ( أي فعلها))  

(٢٥سوًءا)  

هللا قاله علي لسان العزيز،فال نستخدمه   (٢٨َكيدَُكنَّ َعظيٌم ﴿ ِمن َكيِدُكنَّ إِنَّ  نَّهإ)

دائما للنساء،إذا حصلت مشكلة منهن نقول ان كيدكن عظيم،وهذا المتداول كثيرا 

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

شَّيطاَن ِلإِلنساِن َعدُوٌّ ُمبيٌن ال تَقُصص ُرؤياَك َعلى إِخَوتَِك فَيَكيدوا لََك َكيدًا إِنَّ ال)

ويعقوب مقامه أعلى من العزيز،فهو يعقوب،أي اخوته ،وهذا جاء على لسان ﴾ ٥﴿

نبي،فالكيد موجود حتى مع الرجال،وهنا أشد النهم إخوته،وأرادوا قتله،وبين 

 يعقوب كذلك أن الشيطان يساعد على هذا الكيد.

ُئ  حقا مع امرأة العزيز قالتال  وكذلك النفس األمارة بالسوء،كما سنرى )َوما أُبَِرِّ

اَرةٌ بِالسِّوِء إِالِّ ما َرِحَم َربِّي) (،فاعترفت بذنبها،وكذلك ٥٣نَفسي إِنَّ النَّفَس أَلَمِّ

االخوة،سألوا األب أن يستغر لهم ذنوبهم،لذلك يجب أن نسارع بالتوبة متى 

 (  تداركنا خطأنا. .   ما

زوجته،ُمنُحصلُلماُاحتوائهُفيُالعزيزُأسلوبُُهناُونرى ( 
ُأدبُهناُيعلمناُكيدكن،وهللاُ،إنماُكيدكُيقلُشعورها،فلمُيراعيُهوُكيفُفنرى
ُالفحشُيحبُالُهللاُ،وُكافرُالعزيزُُأنُالناس،معُنفضحُفالُالحوار

ُحصلُماُإذاُاألبناءُأمامُاآلخرُأحدهماُيحرجُوالزوجة،الُالزوجُوالتفحش،مثال
ُشيءُمنهمُحصلُأهلهم،إذاُإخوتهم،أوُأمامُنحرجهمُالُاألبناءُمعُُحتىُتقصير،
خطأه.ُلهُانفراد،ونبينُعلىُنأخذهُأخطأُالخدم،منُحتىُانفرادُعليُنأخذهم . 

السالمُعليهُليوسفُالخطابُالعزيزُزوجته،وجهُوبعد : 

٢٩)هـذا َعن أَعِرض يوُسفُ  ) ) 



 َعن أَعِرض)ُالموضوعُيكبرُأالُمنهُإليه،ورغبةُمتودداُباسمهُناداهُالعزيزُوهنا
ُمكانُكناُلوُأهله،ولمكانتهُعليُللتسترُأحدا،طلباُتخبرُاالمر،والُاكتمُأي(ُ هـذا

هذاُمنُالناس،ونتعلمُأمامُلتكلمناُوظلمناُيوسف  

ُذلكُبعدُُالموضوعُيذكرُلمُمظلومين،ويوسفُكناُلوُحتىُالموضوعُنقفلُأن
.دائماُالخطأُنسترُالسجن،لذلكُفيُأوُالبيهُحتى . 

ُليوسف،فهوُاختبارُكلهُوهذاُالقصر،ُغادرُمثالُليوسفُيقلُلمُالعزيزُوهنا
ُ،فقطُآخرُاجراءُبأيُيقمُولمُهذا؟؟ُعنُأعرضُفقطُفعلهُردةُظلم،والعزيز

 بالقول
:يوسفُبحضورُهذاُلزوجته،وكلُالكالمُالعزيزُيوجهُثانيةُومرة  

﴾٢٩﴿ الخاِطئينَ  ِمنَ  ُكنتِ  إِناكِ  ِلذَنبِكِ  َواستَغِفري )  

ُسترها،واحتواءُفيُمنهُأنت،رغبةُحتيُأوُآخرُلقبُأيُباسمها،أوُينادهاُولم
ُخطئهاُكبرُمعُاالستغفار،تخيليُوهوُالعالجُأعطاهاُيتهمها،وإنماُفلمُالموضوع

ُبمكانه،لوحهناُكناُولوُنغضبُمثالُاألبناءُأخطأُإنُ،ونحنُاالستغفارُسألها
ُأنزلُأنُصحيحُغيرُأسلوبُطبعاُ،وهذاُوكذاُكذاُفعلتُوأنت،ُلهمُاالتهامات،

ُمسلمونُغيرُ،وهؤالءُمسلمونُاالتهامات،نحنُلهُوأوجهُأماميُمنُُقدرُمن
ُُالمظلومُالسورة،بمعنىُفيُلناُهللاُيبينهاُالطريقةُاالستغفار،وهذهُسألها

كبير،ُخطأُأنهُمعُلذنبهُيستغفرُ،ُوالظالمالموضوعُيعرض،ويقفل . 
ُفعل،ُالقيامُبأيُنستطيعُمعينة،الُمواقفُفيُ،ألنهُأحيانافعلهُعليناُيجبُماُوهذا
ُمواقفُفهناكُيوسفُيطردُ،أوُُيطلقُزوجته،ُأنُُالعزيز،مثالُُمعُحصلُكما
نستطيعُلن . 
االستغفارُاألفضلُفيها،لذلكُشيءُفعل . 

ُأالُاإلمكانُقدرُعلىُمنهُ،محاولةُباالستغفارُلألعراض،ولهاُليوسفُونصيحته
الخبرُالدائرة،وينتشرُتتسع  
 إِنِّا ُحبًّا َشغَفَها قَد نَفِسهِ  َعن فَتاها تُراِودُ  العَزيزِ  امَرأَتُ  الَمدينَةِ  فِي نِسَوة   َوقالَ 
﴾٣٠﴿ ُمبين   َضَلل   في لَنَراها  

ُجداُمحرجُوهذاُالمخملي،ُللمجتمعُنسميهُلماُ،ووصلُالخبرُانتشرُولكن
ُأسرارُفالُوالحمايةُالتسترُمنُبلغتُمهماُالقصورُأنُعلىُيدلُلها،وهذا
ُخادمةُفيُلوُأكثر،مثالُالسترُكانُعددا،ُأقلُوأفرادهُأصغرُالبيتُكانُلها،وكلما
ُمنُالكثيرُوبهُقصرُالتجمعات،فتخيليُ،فيُالخدمُباقيُاألمر،معُسيخرج
ُطبيعةُينتشر،ألنهاُينتشر،والسيءُالُالحسنُاألمرُودائماُاألمرُسيخرج!!!ُالخدم
ُحسنةُامرأةُنرىُمثال.ُالسلبياتُعلىُالتركيزُالفضائح،وكذلكُحبُالبشرُفي

ُاألشياءُكلُتنسىُالخادمةُخادمتها،فهذهُمنُتغضبُمرةُخدمها،ولكنُمعُالتعامل
عنهاُالمرة،وتنشرهُهذهُفيُفقطُحدثُماُالحسنة،وتذكر . 



ُالذيُالسياراتُموقفُُأنتقدمثالُالدولة،ُتقدمهاُالتيُالممتازةُالخدماتُكلُومع
!!!!!ُبالجمعية  

ُهللا،ومنُفليحمدُخيراُرأيُمنُالمجتمع،ُفيُالسلبياتُُننشرُأالُنحذرُأنُيجب
ُمنُالممتليءُالجزءُدائماُأرىُأنُيجبُنفسه،ُإالُيلومنُفالُذلكُغيرُرأي

ُولكنُأتكلمُأنُيجبُأننيُأحسُمثالُلتقوىُيحتاجُ،ُوهذاالفارغُوليسُالكوب
األدبُهوُوهذاُ،فأرتقيُولسانيُنفسيُأتمالك . 

ُنصغرُالستر،وأنُنتعلمُأنُُعليناُ،لذلكُلناُذكرهُتعالىُهللاُوألن.واألخالق
نفضحُالمسائل،وال . 

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

ُجمعُالنساءُأنُالفرقُونسوة،ولكنُنساءُمفرد،والجمعُامرأةُوُ،ُللمذكرُقال
ُأوُللتغليبُ،نسوةو١٠ُمنُأقلُستة،ُأوُخمسهُالعددُقلة،بمعنىُجمعُكثرة،ونسوة
 . لمقامهم

ُكبير،منُمكانُأنهُالمدينة،ليبينُذكرُنسوةُالمدينة،وُفيُوشاعُالخبرُانتشرُوهنا
؟قلنُمستوى،وماذاُ،متعلمات،علىُنسوةُفهنُالتمدن  

ُامرأةُاسمها،وإنماُيذكرنُلمُُ(نَفِسهِ  َعن فَتاها تُراِودُ  العَزيزِ  امَرأَتُ )
ُفيُاالبداعُنرىُالكلماتُاختيارُ،حتىُفتاهاُإنماُيوسفُليسُوتراود،العزيز

 مثلُمعروفةُالمرأةُهذهُتكونُلماُتستخدم(ُامَرأَتُ )ُفيُُالمفتوحةُالقرآن،والتاء
التحريم( ١١)اْلَجناةِ  فِي بَيْتًا ِعندَكَ  ِلي اْبنِ  َرِبِّ  قَالَتْ  إِذْ  فِْرَعْونَ  اْمَرأَتَ )  

 بَْعِلَها ِمن َخافَتْ  اْمَرأَة   َوإِنِ )تحديدُيوجدُامرأة،والُأيُ،فالمقصودُامرأةُإذاُُأما
.النساء( ١٢٨) إِْعَراًضا أَوْ  نُُشوًزا  

ُوانفضحُالدائرةُتوسعت.الفضيحةُالحتواءُالعزيزُمحاوالتُكلمعُو
هيُأي(ُنَفِسهِ  َعن فَتاها تُراِودُ )األمر  

،وبالقوةُأكرهتهُنفسه،أيُعنُإمرتهاُتحتُالذيُ،وفتاهاُبالمراودةُبدأتُالتي . 

ُخرجُلماُحتىُحفظهُهللاُلذلكُالمحسنينُمنُكانُالسالمُعليهُيوسفُألنُوهنا
ُمنُوهللا.هوُيتهمُ،ولمُالعزيزُامرأةُلصالحه،فاتهمتُالقصر،وصارُخارجُالكالم
أولياءهُيحفظُالذيُالحفيظُالحسنىُأسمائه  
ُعليه،وبينواُزادواُيوسف،وإنماُبمراودةُالعزيزُامرأةُباتهامُيكتفينُلمُوالنسوة
منازل:ُالحبُأنُبينُالقيمُوابنُ( ُحبًّا َشغَفَها قَد) ُمراودتها،وهوُفيُالسبب  

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

- ونهاراُليالُالقلبُشغلُبالشيء،معُالولوعُالكلف،أي-٣ . 



ُاتباعُهللا،وهوُلغيرُيكونُأنُشركُالحب،وهذاُشدةُمنُيذبلُالعشق،أي-٤
.الهوى . 

ُسيطري.لماُالسكرُيميز،مثلُعالعقل،فالُمسيطرُ،الحبُالعقلُفقدُ،أيُالتدلية-٥
كالمخدر.الصوابُمنُالخطأُُيميزُالذيُالعقلُعلي  
.مجنونُكأنهُهدفاُيعرفُوجهه،فالُعلىُالهيام،يهيم-٦  

ُبه،وهذاُمحيط.الغطاءُهوُالقلب،والشغافُشغافُإليُالحبُالشغف،وصول-٧
ُالمحرم،فشيءُالنظرُبسببُهذاُ،وكلُُمنهُالخالصُيستطيعُفالُُالمنازل،ُأعلى
ُغيرُتصرفاتُُالقلب،فيتصرفُلشغافُيصلُنفسهُيتداركُلمُشيء،وإنُيجر

ُالمؤمنينُيأمرُهللاُذكرناُكماُالعزيز،لذلكُامرأةُفعلتُمعقولة،مثلما
ُسورةُمن(٣٠ُ-٢٩)ُاآلييتينُفيُجاءُكماُأبصارهمُمنُيغضواُبأن.والمؤمنات

 النور.
ُشغفهاُالسالم،ألنهُعليهُليوسفُالعزيزُامرأةُمراودةُسببُذكرنُالنسوةو

االمورُالبشر،ودقائقُنفسياتُلناُيبينُالقرآنُأنُكيفُحبا،ونرى . 

ُبأحد،ألنُنتشمتُفعله،أوُلباسه،أوُفيُأحداُنعيبُأالُنتعلمُكذلكُاآليةُهذهُومن
ُللنسوة،فالحقاُحدثُماُالعافية،وهذاُُهللاُ،نسألُيبتلىُأنُبدُالُشخصاُيعيبُمن

هنُهذاُوبفعلهن.يوسفُنيريُلماُأيديهنُسيقطعنُأنهنُالقصةُفيُسنرى  

ُمحالُليسُوالقلب.ُإحساسُبدون.أيديهنُُالعزيز،فقطعنُامرأةُفعلُعليُزدن 
ُاإلسالمُأعداءُيفعلهُماُسيفسد،وهذاُهللا،ألنهُغيرُأخرىُبمحابُنمألهُألن

ُالمحبةُوبيتُاالعتقادُمقرُهوُاألشياء،فالقلبُبهذهُالناسُيلهونُانُيحاولون
ُهللا،سيكونُيحبُماُكلُومحبةُهللاُومحبةُاالعتقادُمنُخالُهلل،وإنُوالتعظيم
ُعبادةُوهيُُاألساسيةُوظيفتهُعنُويعطلُالشياطينُللشهوات،وتتخطفهُمسرحا

اِخذُ  َمن النااِس  َوِمنَ )ُهللا، البقرة( ١٦٥)اَّللاِ  َكُحِبِّ  يُِحبُّونَُهمْ  أَندَادًا اَّللاِ  دُونِ  ِمن يَت  

ُيزاحمهاُأنُمنُأعلىُهللاُ،فمحبةُمحابُأيُتزاحمهُالُبقلبكُهللاُمحبةُوقعتُإذا
ُالمحابُتدخلُمحبتهُخرجتُإنُالمحاب،ولكنُجميعُتطردُأخرى،فمحبتهُمحاب

ُواحاسيسناُفقلوبناُوظيفتهُعنُيعطلُبهُحباُانسانُعندُيحبسُلماُقلبك.ُاألخرى
ُوتعظيماُمحبةُبأحدُأتعلقُ،والُهوُإالُمعبودُالُتعنيُهللاُإالُوإالهُ،والُهللُملك
ُشرطاُليسأخرىُُبأشياءُوهيمانينُمهووسينُهللاُرحمُمنُإالُالناسُهللا،ومنُإال

.أشخاصأنُيكونواُ  
ُويسمعُالظاهرة،يرىُبحواسهُيدركُواالنسانُالعقائدُمستقرُالقلبو،

ُالعزيزُالمرأةُحصلُاالختيار،كماُوياتيُوينفعلُيدركهاُ،ويتذوق،ويقرأ،فلما
ئِكَ  ُكلُّ  َواْلفَُؤادَ  َواْلبََصرَ  الساْمعَ  إِنا )انفعل،لذلكُالُاحسُالُلماُولكن.  َعْنهُ  َكانَ  أُولََٰ

اإلسراء( ٣٦) َمْسئُوَّلً   
.للقلبُمنافذُالنهاُفاحفظيهم . 



ُيوجدُالُسكرُاالنسانُاذاُُ،مثالُهذاُلكلُالضابط،ُهوُالعقل؟ُدورُهوُوما
ُيرتكبُألنُلشاربهاُ،وتؤديُالعقلُتذهبُفهيُالخبائثُامُالخمرُضابط،لذلك
.المحرمات . 

ُسلوك،وألنهاُيوجدُالُاُبجهلهاهللا،وُوأسماءُبالعقيدةُللتزودُدائماُنحتاجُلذلك 
ُهللاُقالُبماُإنما الناس،ُبكالمُليسُالقلبُنمألُأراها،لذلكُالُُ،فأناُغيبُ

 .والرسول.

العزيزُامرأةُفعلُعلىُالنسوةُتعليقُونكمل  

ُقولهنُوهل.ُبضاللُأنهاُفيهُشكُالُأيُ﴾٣٠﴿ ُمبين   َضَلل   في لَنَراها إِنِّا
،لماذا؟ُحقيقة،ال  

ُمنُُُهمُ،والقرناءُالقرناءُمنُيؤخذُالمستوى،القرين،فالُنفسُمنُجاءُالنه
ُوخادمة،حتىُوأخرى،خادمةُطالبةُودكتورمثلُدكتور.الواحدةُالمهنةُأصحاب

ُبينُيكونُالحسدُألنُالقرناءُمنُيأخذونُالُالحديثُالحديث،،محققينُعلمُفي
ُماُالحسد،وُوجودُالحتمالُبكالمهاُآخذُالُأخرىُمنُتشتكيُطالبةُالقرناء،مثال

ُذاتُالنهاُوحقدُحسدُهوُورائهُمنُوالدافعُ،كالمهنُهناُحسد،وُمنُجسدُخال
ُهوتشويهُكالمهنُمنُمشهورة،والدافعُشخصيةُوذاتُوجمالُمنصب

ُمكرُبهُيكونُالحسدالمستوى،وُنفسُمنُأحدُعنُنتكلمُاالُنتحملُلسمعتها،لذلك
بعينيُوأحسدُبمكانيُأجلسُُأنُوليسُوفعل،ُوكيد  . 

ُباطل،ونكايةُبهُاريدُولكنُحقُأنهُمعُللحق،وفضيلةُتعصبهنُليسُالدافعُوهن
ُ،وهللاُقرينُمنُجاءُألنهُمشينةُفضيحةُمكانتها،ويفضحونهاُمنُلينزلونُبها

ُتخفيُوماُاالعينُخائنةُيعلمُ،وهللا.ُهللاُنتقيُالحسد،لذلكُهذاُلديناُألنناُيخبرنا
ُهللاُاحدُفضيحةُأردتُانُالعزيز،بمعنىُامرأةُمنُأكثرُفضحهنُالصدور،وهللا

ُبعدُايديهن،حتىُقطعنُمستواك،هنُبنفسُمنُعنُتتكلمينُ،أوُاكثرُسيفضحك
تي النِِّسَوةِ  بالُ  ما) قصتهنُتذكرُسنين ُعرفُ،فالكل(٥٠) أَيِديَُهنا  قَطاعنَ  الَلِّ

،ُأكبرُالعزيز،ففضيحتهنُامرأةُمعُالقميصُواقعةُتذكرُبقصتهن،ولم  

ُكبر،مثالُالحسد،أوُبهاُانُتعرفُالُناسُفيُالكون،واحياناُفيُسنتهُيعلمناُوهللا
.بانفسناُكثيرا،وننشغلُنستغفرُ،لذلكُتكشفُبالمواقفُاال  
٥/١١/٢٠١٧  

ا َسِمعَت بَِمكِرِهنا ( أي ) ُ فَلَمِّ  

العزيز،ُُوصلتُاالخبارالمرأة  

نرىُكيفُمكرها،ودبلوماسيتهاُفيُالردُعليهن.بماُقالتهُالنسوةُعنهاُ،وهناُ  
 ولوُسألناُسؤالُوعموماُماذاُتحبُالنساء؟ُ

علىَُسِمعَت بَِمكِرِهنا ( التجمعاتُوالطعامُويكونُالمكانُمهيأُوجميل.لذلكُلماُ)
أَرَسلَت إِلَيِهنا (طولُ)  



. وهنُحتماُمعروفاتُلديها،وأرسلتُأيُهناكُرسولُأوُرسالة،تدعوهنُلمنزلهاُ
رؤيةُيوسفُ،وهذاُماُعرفتهُامرأةُالعزيز،فأرسلتُُُوالنسوةُأحدُأهدافُمكرهن

.دعوةُسريعةُ،وتحركتُبسرعة،لتجعلهنُينظرنُليوسفُويقعنُمثلهاُفيُالخطأ  
 وماذا فعلت؟

 )َوأَعتَدَت لَُهنا ُمتاَكأً (:بمعنى
أيُتكلفتُفيُاعدادُالمتكأ،وزيادة.-١  
رُالموجودُلديهاُبالقصر.شيءُغيكذلك يبين أن ما أعدته هو  -٢  

 وماذاُأعدت؟
ي جلسُوي تَّكأُعليهُمنُمخدَّةُووسادةُونحوهما،وهذاُيعطيُالجالسُماُُوُمتاَكأً ( )

 شعورُبالراحة،وكأنهُفيُمنزله.
ا َسِمعَت بَِمكِرِهنا ( أي ُ فَلَمِّ  

العزيزُُوصلتُاالخبارالمرأة  

اسيتهاُفيُالردُعليهن.بماُقالتهُالنسوةُعنهاُ،وهناُنرىُكيفُمكرها،ودبلوم  
 ولوُسألناُسؤالُوعموماُماذاُتحبُالنساء؟ُ

علىَُسِمعَت بَِمكِرِهنا ( التجمعاتُوالطعامُويكونُالمكانُمهيأُوجميل.لذلكُلماُ)
أَرَسلَت إِلَيِهنا (طولُ)  

. وهنُحتماُمعروفاتُلديها،وأرسلتُأيُهناكُرسولُأوُرسالة،تدعوهنُلمنزلهاُ
رؤيةُيوسفُ،وهذاُماُعرفتهُامرأةُالعزيز،فأرسلتُُُرهنوالنسوةُأحدُأهدافُمك

.دعوةُسريعةُ،وتحركتُبسرعة،لتجعلهنُينظرنُليوسفُويقعنُمثلهاُفيُالخطأ  
 وماذا فعلت؟

 )َوأَعتَدَت لَُهنا ُمتاَكأً (:بمعنى
أيُتكلفتُفيُاعدادُالمتكأ،وزيادة.-١  
صر.شيءُغيرُالموجودُلديهاُبالقكذلك يبين أن ما أعدته هو  -٢  

 وماذاُأعدت؟
ي جلسُوي تَّكأُعليهُمنُمخدَّةُووسادةُونحوهما،وهذاُيعطيُالجالسُماُُوُمتاَكأً ( )

 شعورُبالراحة،وكأنهُفيُمنزله.
ً  لَُهنا  َوأَعتَدَت ) ُمتاَكأ  ) 

ُليسُستطول،والمتكأُالجلسةُألن.مريحةُتكونُالجلسةُأنُالمتكأُمنُفالمقصود
ُومهيأُجاهزُوالمشارب،فهوُالمآكلُمنُبهُالريحة،إنماُالمجالسُفقط

وجلسن،ُجئنُوالنسوة.بالكامل  

 ُكلا  َوآتَت)ُوإنماُشيءُكلُمنُالمكانُتهيئةُعلىُاقتصرتُماُالعزيزُوامرأة
بالذات؟؟ُالسكينُُُلماذاُُاآلية،ونسألُهذهُوتستوقفناُ( ِسكِّينًا ِمنُهنا  واِحدَة    



ُ،ولم(َوآتَت)،سكيناُواحدةُلكلُآتتُالطاولة،وإنماُعلىُالسكينُتضعُلمُلماذاُمثال
بدونُآتىُأعطت،ألنُيقل  

ُوبهُالتمليكُمنُنوعُفيهُأعطىُالقرآني،ألنُللفظُانظري.تمليك،وبهدوء،ورقة
آتىُ،عكسُوشدةُحدة . 

ُفكرناُالفاكهةُولوُمثلُلتقطيعُتحتاجُأشياءُلديهنُأنُعلىُداللةُُكذلكُوالسكين
تقطيعُباستطاعتهاُكانُُهي . 

قدومهنُ!!!!!!ُقبلُالفاكهة  
) اللحظةُوُالفاكهه،وبهذهُويقطعنُويتكلمنُبالمتكأُسعيداتُهنُالصورةُوتخيلي
ُالمناسب،وقالتُالحاسمة،والوقتُالفرصةُانتظرتُأي(ُ َعلَيِهنا  اخُرج َوقالَتِ 
حصلُُالذيُكلُبعدُمعهاُالقصرُفيُزالُماُأنهُُيعنيُليوسف،وهذاُلمن؟ . 

له؟ُقالتُوماذا  

( ُاخرجُلهُوإمرتها،وقالتُخدمتهاُ،وتحتُببيتهاُألنهُأمرته(ُ َعلَيِهنا  اخُرج
ُبالخارجُوهنُالبيتُبداخلُهوُاليهن،فكأنهُادخلُأوُعليهنُادخلُتقلُعليهن،فلم
ُُاخرجُكذلكُتقلُولم(ُُ َعلَيِهنا  اخُرج)ُمنُنفهمهُماُمثال،وهذاُبالحديقة

ُقالتُأرادته،لذلكُمعينُأمرُوالظهارُلالستعالءُ،وهي( َعلَيِهنا )ُاليهن،وإنما
ُوهوُكالمهاُوسمعُمكانتهاُاحترمُويوسفُشيءُسيظهرُتخرجُلماُأيُُ،ُعليهن
ُالُألنهُفعلُلماُذلكُلهُقالتُاليهن،ولوُانظرُُُلهُتقلُلمُمثال.عليهنُخرجُفقط

للحرام.ُيذهب  
نصف جمال   له  ويوسف كما قال النبي أعطي شطر الحسن،فهو

النسوة،تخيلي كيف كان هذا الجمال؟؟؟  انبهرت به  العالم.لذلك  

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 النسوة مع المتكأ والطعام 

ا َرأَينَهُ ( ديهن،والسكين بي يوسف وجماله،وهن لديهن صورة بخيالهن كيف )فَلَمِّ

 هو،ولكن لما رأينه ، صورته الحقيقية فاقت كل تصوراتهن،وخيالهن،وماذا فعلن؟

أي تكبر الشيء عن التخيل،وهي أول ردة فعل لهن،وهذا ما يسمى )أَكبَرنَهُ ( -١

انبهار بالشيء،وذهول.االنبهار لما بالذهول.:)كبر( أكبرنه،أكبر فوق التخيل وفيه 

أري 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-) بهذا  مثال، فإن قطعت سأحس وقطعن وليس وخزة)قَطَّعَن أَيِديَُهنَّ

القطع،،وقطعن بالشدة يدل على تكرار الشيء،واستمراره،والمبالغة فيه،مع عدم 

 اإلحساس.

ما عملته هي فقط قطعت القميص،ولكنهن قطعن   وبالنسبة المرأة العزيز هن فاقوا

 ايديهن.

ُيعيشُكانُالعزيزُامرأةُالعزيز،ألنُامرأةُفعلتهُماُعلىُزدنُالنسوةُأنُذكرنا
ُوصورة.الشكلُعلىُحكمنُالصور،فهنُإعجابُفقطُالقصر،وهنُفيُمعها
ُبرجله،وأرادواُبمرضُأصيبُالذيُتماما،الصحابيُلفعلهنُمغايرةُأخرى

ُبحالةُأدخلُلماُرجليُلهمُاقطعواُيخدر،وقالُأنُرجله،فرفضُتخديره،ليقطعوا
ُلماُيحسُهللا،فلمُمعُاالتصالُمنُبحالُوصلُبالصالةُأنهُيعنيُالصالة،وهذا

لديه؟؟؟ُالذيُالخشوعُهذاُماُرجله،تصوريُقطعت  

 

ُنصفُمسجد،وانهارُامامُكانُبخشوعه،وهوُعرفُالذيُاألصمُحاتمُُكذلك
ُمنُلدرجةُوصلُالنهُبماحدثُاحساسهُلعدمُبقيُ،وهوُخرجتُالمسجد،والناس

هللا.ُمعُاالتصال  . 
 قُل)ُالنورُسورةُفيُوتعالىُتباركُهللاُيأمرناُلذلكُابليس،ُسهامُمنُسهمُوالنظر

 ِمنْ  يَْغُضْضنَ  ِلِّْلُمْؤِمنَاتِ  َوقُل) وللنساء( ٣٠) أَْبَصاِرِهمْ  ِمنْ  يَغُضُّوا ِلِّْلُمْؤِمنِينَ 
النور( ٣٠) أَْبَصاِرِهنا  . 

ُغريبةُلتصرفاتُويؤديُيتطورُقدُواالعجاب،ألنهُإياكنُالنساءُنقولُلذلك
ُأنهنُفعلهنُالنسوة،فبدايةُفعلتُ،كماُيفعلُبماُيحسُكالمغيب،فالُيكونُ،واالنسان

ُالذهولُمرات،منُالقطعُكانُعدةُبمعنىُقطعنُأيديهن،ُ،ثمُبيوسفُأعجبن
بااللم.وصورةُأخرىُلحالةُالذهولُالتيُُاإلحساسُبدونُواالعجابُواالندهاش

 .تصيبُاالنسانُ
مَُ)ُالقيامةُيومُأهوالُلناُوتعالىُتباركُهللاُيصفُحينُالحجُسورةُفي نََهاُيَو  ُتََرو 

ِضعَةُ ُك لُ ُتَذ َهلُ  ر  اُم  َضعَتُ َُعمَّ لُ ُذَاتُُِك لُ َُوتََضعُ ُأَر  لََهاَُحم  ُالنَّاسََُُوتََرىَُحم 

ِكنَُُّبِس َكاَرىُ ُه مَُوَماُس َكاَرىُ  ُبسببُهذهُالفزعُمشاهدُفكل(2ُ)َُشِديد ُُاَللََُُِّعذَابََُُولَ 
.الذهول  
الُأنهُإماُالذهولُمنُاالنسانُأنُالدالئلُمنُوهناك   

 

ُمنُأعلىُللنسوةُبالنسبةُيوسفُاأللم،لذلكُرؤيةُُيتجاهلُُأنهُأوُُباأللمُيشعر
ُبالمعاصيُُهمُممنُكذلكُنراهُماُأيديهن،وهذاُتقطيعُمنُلديهنُالذيُاأللم

زائلة.ُلذةُأجلُمنُالمعصيةُألمُيتجاهلون . 



ُهذاُعلىُطغتُأعلىُأخرىُلذةُهناكُباأللم،ألنُاإلحساسُفقدنُكذلكُوالنسوة 
 األلم.
 وجد فيه كنا  من ثَلث  ) ،هللُوتمنعُوتحبُتعطيُأنُااليمانُعريُأوثقُمنُولذلك
 مما إليه أحبا  ورسولُه وجل عز للاُ  يكون أن:  وطعِمه اإليمانِ  حَلوةَ  بهنا 

المصدرُصحيحُُ(  للاِ  في يُبِغض وأن للاِ  في يحبا  وأن ِسواهما،
كصحيحالنسائي،المحدثُاأللباني،خالصةُحكمُالمحدثُ  

ُالطير،مثالُرؤوسهمُعلىُكأنُوُيجلسونُكانواُالنبيُمجلسُفيُالصحابةُمثل
ُبآالمُأحسُ،أوُأحياناُمريحةُتكونُالُالجلسةُالعلم،واحتمالُبمجلسُأجلسُلما

.قلبيُفيُهللاُلمحبةُأتجاهلهاُولكنُصعوباتُمثال،فهناكُالظهر . 

ُكلُعلىُاليقين،فيغطيُحقُااليمانُيصيرُُلماُولكن،الجنةُنرىُالُنحنُكذلك  
ُالُوالحرُبالبردُحتىُالناس،أوُكالمُمنُلي،مثالُبالنسبةُوحساسُصغيرُهوُما

.ومتىُنتحسسُمنُكلُشيء؟بهمُنحس . 
ُهناكُألنُآخرُشيءُبأيُنحسُال.ُباهللُمتصلينُنكونُلماُااليمان،ولكنُقلُكلما
.غطتُأخرىُلذة . 

النسوة حصل لهن تعطل وذهول،فالرغبة في يوسف واإلعجاب  و

قَاَل َرِبِّ بجماله،ودعوته،كما سنرى الحقا في السورة حين يسأل يوسف هللا تعالى)

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

.الفضيلة،ومستواهن وأزواجهن،ومكانتهن  

 

فقط البنات ولن نفعل أو أن ،أل هللا أال نتشمت بأحد،وال نقول كبار في العمرنس

يفعلن ذلك،وهذا يبين أنه ال يوجد عمر للشهوات،فال نتشمت ونقول هذه المرأة 

 كبيرة،وكيف تعمل هكذا؟

المصدر صحيح ابن ماجه،المحدث  (من حسن اسالم المرء تركه ما ال يعنيه)

 األلباني،خالصة حكم المحدث:صحيح

  ،وهللا يأمرنا بالستر.

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

ِه( -٣ تنزيه هلل عن العجز في خلق مثل هذا البشر كمن يقول )َوقُلَن حاَش ِللّـَ

ت جماله غير متصور سبحان هللا،فهن نزهن هللا عن كل نقص،فقدرة هللا جعل

وخيال، و أن جمال يوسف دليل على قدرة هللا،فمن رؤيتهن ليوسف عرفن أن هللا 

لجماله الباهر،أي ال يوجد مثيل له ما هـذا بََشًرا (  قادر على كل شيء،)

)إِن هـذا إِالِّ  للناظرين وعبرة بشرا،أعطي من النور والبهاء والجمال ما كان آية



في الطباع أن فائقوا الجمال كأنهم ملك،أي من البهاء الذي ( تقرر َملٌَك َكريٌم 

به،فقالوا حتما هو ليس بشر من النور ،كأنه ملك ،أي مخلوق من نور .من شدة 

  به. إعجابهن

. 

١٣/١١/٢٠١٧  
ماُنزالُفيُمشهدُامرأةُالعزيزُوالنسوةُالالتيُقطعنُأيديهن،وظهرُمنهنُالعذرُ

طعنُايديهن،وامرأةُالعزيزُلمُتتوقفُعندُالمرأةُالعزيزُحينُشقتُقميصهُوهنُق
هذاُالحد،وإنماُأرادتُأنُتريهنُجمالُآخر،وهوُجمالهُالباطن،وهيُالعفةُالتامةُ
واالعتصام.ونحنُألولُوهلةُُفقطُنرىُالجمالُالظاهر،ولماُنتعودُعليهُهناكُ
شيءُيجذبُاكثرُمنهُوهوُالباطن،مثالُمنُتنجذبينُلشكله،ولكنُبعدُالمعاشرةُ

يرُجميلُ،أوُُشخصُنراهُغيرُجميلُولكنُمعُالمعاشرةُوحسنُالمعاملةُترينهُغ
 نراهُجميال

 . والدنياُكلُشيءُفيهاُاختبارُالجمالُالفقرُ،والشهرةُ،والمنصبُفتنةُكبرى  

 واختبارُيوسفُمعُامرأةُالعزيزُوالنسوةُُبالجمالُالظاهرُوالباطن،

 ومعُاخوتهُاالختبارُكانُُمحبةُأبيه،

أعطاهُالجمال،ولكنهُصارُفتنةُللنسوة،وامرأةُالعزيزوهناُهللاُ . 

َعنُنَفِسِهُفَاستَعَصَمَُولَئِنُلَمُيَفعَلُماُ) ُالَّذيُل مت نَّنيُفيِهَُولَقَدُراَودت هُ  قالَتُفَذِلك نَّ
َُولَيَكونًاُِمَنُالّصاِغريَنُ﴿ لَي سَجنَنَّ هُ  ر  ﴾٣٢آم   

ةُبماُفعلنُبعدماُقطعنُايديهنُوامرأةُالعزيزُُبعدُانُبررتُفعلهاُللنسوة،ومقارن
.كأنهاُتقولُلهنُاعطونيُالعذرُبماُفعلت  

( (ُ فذلكنُالذيُلمتننيُفيه(ُهذاُالذيُأنتنُلمتننيُفيه،أيُعيرتمونيُفيهُ)امَرأَت 
فَتاهاَُعنُنَفِسِه(ُفهيُلمُتدافعُعنُنفسها،وقالتُمثالُاناُلمُأفعلُماُ العَزيِزُت راِودُ 

ثالُلماُيلومكُاحدُعلىُشيءُما،.وهوُالُيعرفُقلتنُوانماُوضعتهنُبتجربهُ،م
ماُصعوبةُالموضوعُبالنسبةُلك،مثالُالتعاملُمعُ)س(ُاذاُقيلُليُلماذاُالُ

تتعاملينُمعها،الُأعقب،وإنماُأقولُلهمُانتمُقابلوهاُمثالُبالتجربة،أوُفيُُتحضيرُ
همُماُحاجياتُاألبناءُللمدرسةُفيُالصباحُويقالُلكُأنتُدائماُتتأخرين،فتقولينُل

 رأيكمُلوُأنتمُحضرتمُأشياءهمُبدلُمني؟؟
(َولَقَد راَودتُهُ َعن نَفِسِه فَاستَعَصمَ )  

راودته ولكنه استعصى عليها وامتنع عما تريده منها،استعصم كأنه أنها صحيح 

واستعصم تبين أن ،وقال معاذ هللا،طلب العصمة في طلب أ س ت،لما هرب

ارسل الرسل بشر يحسون مثلنا،وليس رجولته غير ناقصة،وهذا يبين ان هللا 

مالئكة مجبولين على الطاعة،ال أهواء لهم،عكس الرسول لديه االهواء ولكنه 

طبيعته أنه جبل على الكرم،وآخر لم يجبل   يعصم نفسه.لما نقارنه بالحياة انسان



على الكرم فيجاهد نفسه على الكرم،هذا أجره أكبر ألنه يجاهد نفسه،وهذا يعني ان 

ار ليس شيء عادي،إنما فيه مجاهدة للهوى،ويوسف طلب العصمة من هللا االختب

وامتنع عن الحرام،وهذا من قوة اإلرادة،مثال عندي المقدرة ولكن اجاهد 

،فاالستعصام من يوسف كان ظاهرا المرأة العزيز فارادت أن تقصر عليهم 

أنه الطريق وتخبرهم انه استعصم،وكل ممنوع مرغوب،والبشر أي شيء نخبره 

ممنوع يريد أن يجربه، بمعنى أنا لم أستطع عليه،فجربوا حظكم،امرأة العزيز 

 وجمالها وتحت امرتها استعصم فانظروا ماذا ستفعلون،كأنها تتحداهم 

 

 

ذكرناُسابقاُأنُامرأةُالعزيزُلمُُتتركُالنسوةُُفقطُلتقطيعُايديهن،وانماُبينتُلهنُ
استعصمُ،وهذاُماُجعلهنُبعدُذلكُأنهاُحاولتُدعوةُيوسفُللفاحشةُولكنهُ

 يدعونُُيوسفُُللفاحشة،وهنُماُكنُُليتجرأنُعلىُذلك،لوالُتشجيعها
 

 . وُتحديهاُُلهن

 

 وفيُقولهاُفاستعصمُ،كيُيكون
للنسوةُرغبةُأكبرُفيُالتحدي،بمعنىُهوُُاستعصمُمنها،وسنجربُحظناُ  

تقولُياُيوسفُمعه،وكلهنُترصدنُلهُوكلُوطريقتها،وكذلكُامرأةُالعزيزُكأنهاُ
 انتُلمُتستجبُليُفانظرُماذاُستفعلُمعهن؟

وكلُممنوعُمرغوبُكماُذكرناُسابقا،فنرىُفيُالدولُالتيُترتكبُفيهاُالفاحشةُ
علناُ)بائعاتُالهوى(،ومعُذلكُتحصلُلديهمُجرائمُاالغتصابُ،ألنُكلُممنوعُ

ءُمرغوب،اذاُفيُامتناعُهذاُاكثرُاغراءُممنُيعرضُنفسه،وكذلكُهناُُاالغرا
للنسوةُأنُُيوسفُاستعصم،النُمنُيعرضُنفسهُالُقيمهُله،عكسُلوُكانُهناكُ

 .حاجزُومانع

إذنُهناكُكيدُوتحدي،وكذلكُهذاُيظهرُُعفةُيوسف،وعموماُاالنسانُيحبُ
 .التحدي

إذنُهوُُكيدُمنُامرأةُالعزيز،وبكيدهاُأغرتهمُفبينتُجمالهُالداخل،وهوُ
 اعتصم،وكيفُاعتصم؟
يزُ،لمُيزدهاُمرورُااليامُواستعصامُيوسفُماُزادهاُاالُوبالنسبةُالمرأةُالعز

شوقاُورغبةُفيه،وُصارُعلناُسابقاُلماُزوجهاُقالُلهاُاستغفريُلذنبكُلمُتستغفرُ
 أوُتتب،مثالُبأنُتبعدهُعنها،أوُتجعلهُخارجُالقصرُ،

 فلمُتحاولُمغالبةُهواها،وهذاُماُيجبُوإنماُزادتُعليهُجرأةُوذنباُبأن
 



ذنبُيجرُذنبُطلبتُالنسوةُ،و . 
 .وُكيفُنعالجُالنفسُمنُالهوى؟ُباالبتعادُعماُنهواه

 وكيفُيظهرُأنهُزادُماُبها؟
( علناُأعلنتُأنهاُتراوده،سابقاُكانُبالكالم،ولكنُاآلنُولئن لم يفعل ما آمره()

معُازديادُالشهوةُ،جاءُاألمرُمنهاُليوسفُُأنُيلبيُلهاُماُتريد،فاألمرُ
هذاُمنُتحكمُالشهوةُفيهاُ،لذلكُنرىُالتوجهُفيُبالمعصية،وصلُلحدُالتهديد،و

( األحزاب٣٥َواْلَحافِِظيَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت )القرآنُللنساءُ)   
( ُ اِلَحاُت قَانِتَات  َحافَِظات  ِلِّْلغَْيِب بَِما َحِفَظ اَّللا ( النساء٣٤و)فَالصا  

التهديد ) ولئن لم ذكرنا أن األمر من امرأة العزيز ليوسف بالمعصية وصل لحد 
 : يفعل ما آمره( وخيرته بين

 

٣٢وليكن من الصاغرين)-٢ليسجنن          -١ ) 

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

( ْج ، فإنه أََغضُّ للبصِر ،  ! َمن استطاع منكم يا َمْعَشَر الشباِب  الباءةَ فْليَتََزوا
 وأَْحَصُن للفرجِ ، وَمن لم يستطْع ، فعليه بالصوِم ، فإنه له ِوجاء  

 الراوي : عبدللا بن مسعود | المحدث : األلباني | حديث صحيح
فمنُلمُيستطعُالزواجُ،عليهُُبالصوم،النهُيكبحُجماعُالشهوات،ألنُبالصومُُ

لُالشهوة،والُيفكرُفيُالفاحشة.فهناكُحل،وكذلكُغضُالجسمُيجوعُفتق
 البصر،وحتىُُالمتزوج

يخبرناُصلواتُربيُوسالمهُعليهُأنُُُالرجلُإذاُرأيُامرأةُواعجبته،فليأتيُ
أهلهُانُعندهاُماُعندُاهله.كلُماُسبقُعالجُمنُاإلسالمُكيُالُيستسلمُالشخصُ

البهائم،لكنُاإلسالمُللشهوات،وغيرُالمسلمينُشهواتهمُيقضونهاُمعُأيُكانُك
 .وضعُضابطُلها

( األحزاب٣٣مثَل أمر النساء )فَََل تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الاِذي فِي قَْلبِِه َمَرض  )  

و)َوقُل ِلِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنا َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنا َوََّل يُْبِديَن ِزينَتَُهنا 
)إَِّلا َما ظَ  ( النور،و)َوََّل يَْضِرْبَن ٣١َهَر ِمْنَها ۖ َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنا َعلَىَٰ ُجيُوبِِهنا

( النور٣١بِأَْرُجِلِهنا ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهنا ۚ )  

 .لذلك  الحمدهلل على نعمة اإلسَلم
 ونعودُالمرأةُالعزيزُوتهديدهاُليوسف

ا:إنُلمُيستجبُله : 

ُ(:أيُأناُُلديُالصالحيةُبوضعهُبالسجنُ-١ لَي سَجنَنَّ  

- ،كيف؟ُ  



 

فيهاُتوكيدُالالمُوالنونُوالشدةُُ)لَيُسَجنَنا (أدبرُوأكيدُلهُمكيدةُفيسجنُبسببها.و
توكيدين،بمعنىُانُلمُيفعلُبالتأكيدُسأسجنه.تخيليُموقفُيوسفُرجلُأعزبُ

!!!!!وتحتُامرتها،ُوُالنسوةُمعهاُيدعونهُللفاحشة  

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

 .أي  تذله وتهينه،وتقلل من شأنه
وهذاُيعنيُأنُحبهاُغيرُحقيقيُوليسُمنُالقلبُانماُهوُمجردُشهوة.وكلُهذاُ
كماُذكرناُبسببُفضولُالنظر،وهذاُماُنراهُفيُأيامناُهذهُفيُوسائلُاالتصالُ

النظر،وأديُإلثارةُالشهوات.ُنسألُهللاُأنُيحفظُاالجتماعيُكلهُُبسببُفضولُ
(.أبناءناُوبناتنا،)اللهمُإناُنسألكُالهدىُوالتقىُوالعفافُوالغنى ) 

وهناُامرأةُالعزيزُتخيرهُُأمامُالنسوة،وسنرىُالحقاُكيفُأنُالنسوةُكذلكُدعونُ
 يوسفُللفاحشة،ولماُسمعُيوسفُكالمهاُماذاُفعلُ؟

( ا يَدعونَني إِلَيِه  ( أي قاَل َرِبِّ الِسِّجُن أََحبُّ  اعتصمُباهلل،بمعنىُإِلَيا ِممِّ
 لالعتصامُمنُفتنةُالشهواتُماُلناُاالُهللاُأنُينجينا،فالُأقولُاناُحافظةُقرآن،
أوُطالبةُعلمُأوُمتزوجة،هوُلمُيقلُأناُنبي.وهذاُيعنيُأنناُُلماُنحشرُبموقفُ

 لنذنب،ماذاُنفعل؟
 الُنقولُلماذاُتفعلونُهذا؟

هُالكالمُلمنُمعنا،وإنماُفقطُنلجأُإلىُهللا،واذاُكانُهناكُتماديُنبتعدُبمعنىُنوج
.عنُالمكان.بمعنىُليسُالدعاءُفقط،وإنماُالعملُبأنُنبتعدُعنُمكانُالمعصية  

ا يَدعونَني إِلَيِه َوإَِّلِّ تَصِرف َعنِّي َكيدَُهنا أَصُب  ) قاَل َرِبِّ الِسِّجُن أََحبُّ إِلَيا ِممِّ
﴾٣٣ِمَن الجاِهليَن ﴿ إِلَيِهنا َوأَُكن  

( ا يَدعونَني إِلَيِه(  ) فكلهنُترصدنُليوسفُودعونهُللفاحشة،ُأوُأنُيسمعُِممِّ
كالمُامرأةُالعزيز.فالمراودةُهناُجماعيةانظريُلالعجابُوالهويُماذاُيفعلُ

 !!!!!بصاحبه
وهناُيوسفُدعيُربهُمصلحهُمربيهُأنُيكونُبالسجن،فهوُلمُيقلُهناُمماُ

ا يَدعونَني إِلَيِه(  إنمايراودوونيُاليه،و فهناُدعوةُمباشرةُللفاحشة.والدعاءُ)ِممِّ
بلغةُاإلشاراتُواإلماالتُوبلغةُالعيون،وكلُهذهُاالغراءاتُالسجنُكانُاحبُلهُ

وكما جاء في حديث النبي صلى للا عليه وسلممنها.تخيليُشابُيقولُهذا،  ) 

( له،ورجل دعتْه  سبعة  يُِظلُّهُم للاُ عز وجل يوَم القيامِة يوَم َّل ِِّ ِِ ظلا إَّل ُظ
امرأة  ذات منصب  وجمال  إلى نفِسها فقال: إني أخاُف للاَ عز وجل(الراوي : أبو 

 هريرة | المحدث : األلباني ،حديث صحيح



(   ) هوُاعتبرُالمراودةُوالدعاءُللفاحشةُمنهنُكيدُمنهنَُوإَِّلِّ تَصِرف َعنِّي َكيدَُهنا
وعنُتفيدُالمجاوزة،أيُو) تَصِرف(  اله،،ودعاُربهُ،وبينُُضعفهُ،وتوسلُبح

)َوالاِذيَن يَقُولُوَن َربانَا  تبعدُ،وتجاوزُعنيُالكيد،،كماُفيُدعاءُعبادُالرحمان
( االفرقان٦٥اْصِرْف َعناا َعذَاَب َجَهناَم ۖ)  

( أيُأميلُاليهن،وأتشوقُفهوُالُثقةُلهُبنفسه،وإنماُباهلل،وياُربُأَصُب إِلَيِهنا ( )
تصرفُعنيُكيدهنُسأصبوُإليهنُفأناُعاجزُضعيفُ،وُالُاستطيعُانُإنُلمُ

ادافعُعنُنفسي،بمعنيُالشهواتُالُادفعهاُبقوتيُوحولي،وإنماُالجأُالىُهللا،وإذاُ
وُمنُُآثرُشهواته،والدنياُعلىُاآلخرةُ،ُ﴾ ٣٣ن)َوأَُكن ِمَن الجاِهليَن ﴿ملتُاليه

.يعتبرُمنُالجاهلين  
 .والحمدهللُربُالعالمين.

٢٠/١١/٢٠١  
ذكرنا أن يوسف عليه السالم سأل ربه أن يدخله السجن،وكأنه يطلب الضر 

(  ال يتمنَّى أحدُُكُم الَموَت لضٍرِّ نزَل بِهِ لنفسه،و.حديث النبي صلى هللا عليه وسلم )

 المحدث األلباني .حديث صحيح 

لم يقل ادخلني السجن وانما السجن أحب الي مما   لكن الفرق هنا أن يوسف

نني اليه،فالسجن ليس احب مطلقا،وانما مما يدعونني اليه،وهي يدعو

الفاحشة،فاختار المكروه وصار محبوبا له لالبتعاد عن المعصية.وتوسل إلي هللا 

( وهنا ،قمة ﴾٣٣َوإِالِّ تَصِرف َعنِّي َكيدَُهنَّ أَصُب إِلَيِهنَّ َوأَُكن ِمَن الجاِهليَن ﴿)

ل أنا نبي.العبودية فبين فقره وضعفه هلل ،ولم يق  

مثال من يقول انا واثق من نفسي،انا حافظ للقرآن ولن أقع في الفاحشة،تصوري 

الشيطان ال يعرف رجل مسن ، أو شاب ،إنما   هو نبي وبين فقره إلي هللا.،وكذلك

يحاول قدر اإلمكان تزيين المعصية لنا.وقصة حقيقية عن تزيين الشيطان للمعصية 

ظفة للبيوت،ومن قريتها انتقلت لقرية بلد ما ،وفى إحدي القرى بنت تعمل من ،في 

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؟ 

عليه.لم يصدق أهل ،ثم قطعها قطع ورماها بالقمامة،والشرطة بعد أن قبضت 

كبير بالعمر الشيطان ال   القرية ألنه إمام مسجدهم.لذلك ال نقول امام مسجد،أو

 يعرف ذلك

ال يخلَونَّ رجٌل بامرأٍة إالَّ كاَن ثالثَهما وحديث النبي صلى هللا عليه وسلم )

لذلك نحن نحتاج هللا ليحفظنا نسأل هللا العفو والعافية..  الشَّيطاُن(  

لمواقع الكترونية لها فكر ضال بحجة فقط ليتعلم   من يدخل  وهناك كذلك

 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 سيحفظك،.وهو لجأ للرب   ان سألتههللا المجيب 

الوقوع في  والرب استجاب لدعائه،وحماه،وهذا من لطف هللا وتربيته ان حماه من 

المعصية.لذلك ال نغتر بأنفسنا فال أحد يعصمنا من الشهوات والشياطين اال 

ة الشهوة،وهذا ما هللا،واختباري بالدنيا ليس بقوتي وارادتي القوية،على مقاوم

نعتقده نحن،حتى لو كانت ارادتي قوية ال أعتمد عليها.واختباري ليس قدرات بدنيه 

وعقليه،فنحن مختلفون فيها هناك من يستطيع ان يحفظ سور القرآن،ومن ال 

ك،واآلخر ال، لذلك هو ليس بقوانا  ١٠٠أو من يستطيع أن يحمل ثقل ،  يستطيع

نا ،وتوكلنا على هللا في مقاومة المعاصي العقلية والبدنيه،وانما بتعلق

والشبهات.كذلك في مقاومتي لنفسي والشيطان حين الجأ لربي ورب الشيطان 

تنجحين يوما وآخر   ورب كل شيء،هذا هو اختباري ،بنفسك لن تنجحين احتمال

ال،لذلك الجأ للرب،و أسأله أن يعينني،ويبعدني عن الشيطان، و ال حول وال قوة 

كنز من كنوز الجنة،فاختبارنا بتعلقنا باهلل في طاعته ،واجتناب اال باهلل 

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 

ي فَإِنِ ي قَِريٌب ۖ أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا قبله شيء، وهللا يقول )َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِ  

(البقرة. ١٨٦دََعاِن ۖ فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن )  

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

؟وكيفُكانتُاستجابةُهللاُ  
عنهُكيدُالنساءُوصرفه،ُبأنُصرفُ  

يسمعُكلُُُ﴾٣٤إِناهُ ُهَو الساميُع العَليُم ﴿أنهُلمُيهتمُلهن،اوُانهنُتوقفنُعنه،)ُُإما
يريدُُُفيُقلبهُمنُأنهُُقامُُبماُُشيءُوليسُفقطُسميع،وانماُعليم  

مُكيدهن،مثالُهناكُمنُفقطُيقولهاُباللسانُوالُيعنيها،وهللاُعليُانُيصرفُهللاُعنه
لمعونةُهللا،وهذاُماُنجاهُمنُالنسوةُُُبنيتهُالصالحةُوبنيتهُالضعيفةُ،وحاجته

 الدعاءُوفقرةُإلىُهللا.
لذلكُلماُأحياناُأخافُمنُموقفُأوُمواجهةُأشخاصُمعينون،أسألُهللا،ُ

يكونُعنديُثقةُبنفسي،وانماُبماُعندُهللا.ونقطةُأخرىُنحنُلماُنتعوذُنقولُُُوال
ليمُمنُالشيطانُالرجيم،أيُهوُسميعُوعليمُبكلُشيء،وبماُأعوذُباهللُالسميعُالع

 قامُبقلوبناُكذلك.
﴾٣٥ثُمَّ بَدا لَُهم ِمن بَعِد ما َرأَُوا اآلياِت لَيَسُجنُنَّهُ َحتِّى حيٍن ﴿  

 وبدا لمن؟



من بعد ما رأوا اآليات ،معناه هناك آيات ظهرت تدل   وفي مجتمعهم،بدا للناس

آيات : ٣ليوسف،وهي  علي كيد امرأة العزيز والنسوة  

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 العزيز المرأته استغفري 

ن هنا الموضوع عرف وانتشر،وظهر ما يدل على براءة لذنبك وانتهت القصة،ولك

يوسف وجرم النسوة وامرأة العزيز، امام العزيز،وتبين له ان زوجته لم ترتدع، 

وتستغفر لذنبها،بالعكس زادت بدعوتها للنسوة،كانها تقول لست انا الوحيدة 

وهذه الحمى التي تنتشر بين   .بهذا،وهذا ما ارادته ان الكل يكون مثلها

النساء،فترين من تخطيء تريد أن الكل يكون مثلها،مثال من تغتاب بدل أن تغتاب 

 لوحدها تريد الكل معها في المعصية.

 وكيف تصرف العزيز في هذه المرة؟

المصلحة ليست نظرا ألن امرأة العزيز والنسوة،لهن مناصب في مجتمعهن،لذلك 

الفتنة في   ال تنتشر بوضع امرأة العريز او النسوة في السجن،انما يوسف.كي

المجتمع ومن باب إقامة األمن مع أن كل اآليات تبين براءته،،وألن بوضع امرأة 

فأسلم الشرين بوضع يوسف بالسجن الى  العزيز والنسوة في السجن، فضيحة لهن 

فترة بسيطة،إلى ان يتناسى الناس قصته ثم يخرجونه)حتى حين( تبين سيخرج بعد 

فنحفظه بعيدا عن النسوة والمجتمع فيتناسون ذكره.وهذا فترة ولكن غير معلومة.

 طبعا تصرف حكيم ودبلوماسي من العزيز.

ذكرنا أن القرار صار بوضع يوسف في السجن، فوضع بالسجن ظلما .ولكن كل 

ابتعد عن   ظلم ،ولكنه خير له،ألنه  هذا بتدبيرات هللا،ولحكمة مع ان ظاهره

ة،ولوال السجن،لما قام بالدعوة في السجن النسوة، و تدبيرات هللا كلها لحكم

،لذلك نقبل تدبيرات هللا،)َوَعَسٰى أَن تَْكَرُهوا َشْيئًا   للرجلين ،ولما ذهب لقصر الملك

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم اَل تَْعلَُموَن  َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم ۖ َوَعَسٰى أَن تُِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َواَّللَّ

لبقرة( ا٢١٦)  

ُ فِيِه َخْيًرا َكثِيًرا ) (النساء١٩و)فَعََسٰى أَن تَْكَرُهوا َشْيئًا َويَْجعََل اَّللَّ  

 ما دام حدث هو خير للمؤمن حتى وإن كان ظاهره شر،مثل سجن يوسف،

نَساَن ُخِلَق َهلُوًعا ﴿ ﴾ َوإِذَا ٢٠﴾ إِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوًعا ﴿١٩وغير المؤمن )إنَّ اإْلِ

﴾.٢١اْلَخْيُر َمنُوًعا ﴿ َمسَّهُ   

﴾ ،فال يصرخ وال يشتكي ألن كل شيءخلقه ٢٢)إاِلَّ اْلُمَصِل يَن ﴿واستثنى هللا تعالى 

 هللا بقدر.،حتى لو رأيناه ظلم ،هو قدر وحكمة،ربما منه خيرا كثيرا.



 ولكن هل وضع بالسجن بدون سابق تهيئة؟

ا يَدعونَني إِلَيِه (طلب ذلك،)قاَل َرِب  الِس جُن أََحبُّ إِلَ  فهوال ، يَّ ِمم   

ال بعد ان يلطف إوهذا يبين الطاف هللا،وهو اللطيف الخبير،ال يضع االنسان بقدر 

قدار يلطف بالعباد،،فال يقدر به،فهو هيأ له األسباب،وهذا يبين ان هللا حتى في األ

ب ي لذلك في نهاية السورة نجد يوسف يقول)نَّ رَ  قدر اال بعد ان يهيء له األسباب 

﴾ . قالها بالنهاية،ألنه عاش في األقدار ١٠٠لَطيٌف ِلما يَشاُء إِنَّهُ ُهَو العَليُم الَحكيُم ﴿

بها ألطاف هللا.  التي مر  

يلطف به. ومن الذي يرى لطف هللا؟  وبقدر  ذكرنا أن هللا تعالى ال يضع االنسان  

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

بالبئر،والسجن و يقول أنا مظلوم،وليس مني من النسوة،فسورة يوسف  لما وضع

الهوى ونصبر،ونتقي   تعلمنا الرضا بتدبير هللا،فاهلل يربينا،ولكن يحتاج منا ان نتقي

بأال نتكلم ونشتكي. وتربية هللا تكون علي مراحل،نرتقي فيها 

عات..ثم...لألعلى،مثال أوال يعلمنا هللا عن الحرام ثم الطا  وبالتدريج  

ولكن تخيلي بدون التقوى والصبر لن ارتقي،وهناك من يتقي ولكن 

يصبر،ومتى ما اشتكيت تطولين المرحلة علي نفسك.مثال أقول أتكلم كي أخرج   ال

ما بداخلي ، وهنا أنا أطيل المسافة على نفسي،قصة حقيقية الثنتين طردتا من 

فسها،والثانية ال احد يعلم العمل،واحدت تكلمت واشتكت،واطالت الطريق علي ن

قربين،فسهل هللا عليها ووجدت وظيفة ثانية.ألقرب األ  عنها،ولم تشتكي حتى  

فالذي يتقي ويصبر هللا يكافئه،والذي يعتقد انه هو من يدبر نفسه،فيتكلم،ويشكي 

 و..و..و،هو يطيل الطريق على نفسه،

لما نتقي ونصبر. الشيطان علينا هول المصيبة،عكس  كلما زاد  وكلما تكلمنا  

أي لطف به بالتربية،كما االحداث بالقصة من   ﴾١٠٠)إنَّ َرب ي لَطيٌف ِلما يَشاُء ﴿

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 

مرحلة ولنقل الرابعة،ونتعجب كيف وصلنا لها؟أنفسنا مثال وصلنا لل  

لالحسان )الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل ۚ   وكل هذا يحتاج منا

( الملك٢)  

( الكهف.(7) و)إنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزينَةً لََّها ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل   

 فاالختبارات تأتينا،ولكن لتبين من المحسن فينا.

 ذكرنا أن هللا تعالى ال يضع االنسان

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

 من يتق ويصبر،أي المحسن.

مثل يوسف عليه السالم لم يشتك   



سورة يوسف لما وضع بالبئر،والسجن و يقول أنا مظلوم،وليس مني من النسوة،ف

الهوى ونصبر،ونتقي   تعلمنا الرضا بتدبير هللا،فاهلل يربينا،ولكن يحتاج منا ان نتقي

بأال نتكلم ونشتكي. وتربية هللا تكون علي مراحل،نرتقي فيها 

لألعلى،مثال أوال يعلمنا هللا عن الحرام ثم الطاعات..ثم...  وبالتدريج  

ناك من يتقي ولكن ولكن تخيلي بدون التقوى والصبر لن ارتقي،وه

يصبر،ومتى ما اشتكيتي تطولين المرحلة علي نفسك.مثال أقول أتكلم كي   ال

أخرج ما بداخلي ، وهنا أنا أطيل المسافة على نفسي،قصة حقيقية الثنتين طردتا 

من العمل،واحدت تكلمت واشتكت،واطالت الطريق علي نفسها،والثانية ال احد 

االقربين،فسهل هللا عليها ووجدت وظيفة ثانية. ألقرب  يعلم عنها،ولم تشتكي حتى  

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 بالتربية،كما االحداث بالقصة من   ﴾١٠٠)إنَّ َرب ي لَطيٌف ِلما يَشاُء ﴿

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 ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل ۚ   يحتاج منا وكل هذا

( الملك٢)  

( الكهف.(7و)إنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزينَةً لََّها ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل )  

حسن فينا.فاالختبارات تأتينا،ولكن لتبين من الم  

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

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 

ذكراه   وفي ابتعاده نكون قد خمدنابوجوده،  الشيء ان شاع ذكره، يتكلم عنه اكثر

. 

 االشاعات ال نزيدها.ونتكلم وكيف ؟ ولماذا؟  واي شيء يحصل في المجتمع مثل

وفي استسالمنا ،وعدم ذكرنا لها اخماد للفتن،والنبي صلوات ربي وسالمه عليه 

أَِطيعُوا  يقول)من حسن اسالم المرء تركه ما ال يعنيه( ،وكذلك )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا

ُسوَل َوأُوِلي اأْلَْمِر ِمنُكْم ۖ منكم) َ َوأَِطيعُوا الرَّ (٥٩اَّللَّ  



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 

في المجتمع .الفتن أو نساعد حتي على انتشارها   

 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 ) ان تعبد هللا كأنك تراه   ولكن

 (فأنا ال أري الناس،وإنما هللا 

 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  

لرد عليهم،ولكن لما ذهب للسجن ال يوجد يجادل الفالسفة ،وكرس عمره علي ا

نحن ال .مناظرات، فانكب على كالم هللا والقرآن،ففتح هللا له فتوحات في القرآن 

كل   نتمنى السجن طبعا،ولكن هللا له حكمة في كل شيء،والمحسن هو الذي يستغل

 والعبادة للدعوة االقدار التي مرت به،مثال على ذلك يوسف فالسجن له كان مكان 

 ،والخلوة ،وكذلك ابن تيمية.

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

 ساتعلم.ال بالسجن عمل الدعوة وتعلم.

مثال من تقول لما األبناء يكبرون سأحفظ القرآن ،فكأنها وضعت نفسها بسجن 

جاء في ما سجن بالنسبة لها.وما نغفل نحن عنه هو   اسمه سجن األبناء ،فأصبحوا

حديث النبي صلى هللا عليه وسلم )ال يََزاُل قلُب الكبيِر شابًّا في اثنتيِن : في ُحِب  

 الدنيا ، وُطوِل األََملِ 

ي : أبو هريرة | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح الجامعالراو  

 خالصة حكم المحدث : صحيح |

 فالكبار يتعلقون بالدنيا اكثر من الصغار،ويكون عندهم طول األمل،

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

قد أعذَر إليه ، وأبلَغ إليه في العُُمِر()إذا بلَّغ هللاُ العبدَ ستِ يَن سنةً ف  

الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : األلباني | خالصة حكم المحدث : 

 صحيح ،

هو نذير بقرب األجل ،الستين بمعنى   

ن،بعمر ألننا ال نعلم كم آلذلك ال نربط الصالح وطلب العلم والقر

نيا،وتعلقه بها،فيعتقد انه يقدر سنعيش،واالنسان كلما زاد عمره زادت خبرته بالد

 وون القرآن،ظسنة يطلبون العلم ويحف ٤٠قبل ال  عليها،وأنها صارت بيده، السلف



يختلطون بالناس ويعملون،وبعد األربعين انعزلوا في طلب العلم والعبادة.فال 

؟؟؟؟ن،بعمر ألننا ال نعلم كم سنعيشآالعلم والقر  نربط  

ات،والشهوة أمر جبلنا عليه،وال يمكن على الشهو  ويجب أن نتقي ونصبر

التخلص منه،وانما المطلوب ان نتعلق باهلل ان يصرفها عنا،ونمتنع عن صرفها في 

 الحرام.

 وهناك شهوات حالل مثل األكل.ومن الحلول لمقاومة الشهوات 

أيا كانت هذه الشهوات،حتى شهوة الطعام، هو اللجوء إلي هللا وعدم الثقة 

خذ باألسباب،والتوكل علي هللا.و: األ  بالنفس.وكذلك  

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

مشاهدة لألفالم   غض البصر،من-١  

االبتعاد عن جلساء السوء،مثال نسوة -٣واالبتعاد عن القصص والروايات . -٢

 المدينة.ما الذي جعلهن يفعلن ذلك؟ الجلساء والتحدث عن الشهوات.

.ل من التفكير بها وكذلك التقلي-٤  

ألن االنسان الذي لديه وقت فراغ هو مرتع ،واشغال الوقت بالشيء المفيد-٥

 للشيطان وللشهوات ،وهذا يجعله ينغمس بالشهوات على حسب ما هي الشهوة.

( الحجر٣اإلسراف في الطعام،)ذَْرُهْم يَأُْكلُوا َويَتََمتَّعُوا َويُْلِهِهُم اأْلََمُل ۖ ) -٦  

بزيادة اإليمان،بزيادة العلم. -١كون :الصبر وي-٢  

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

نستطيع قطع الشهوات وانما نحاول أال والدعاء،كل هذا يقوي اإلرادة،فنحن ال -٥

و نثيرها.نحركها،أ  

٢٧/١١/٢٠١٧  

ظاهره ذكرنا أن القرار صدر بدخول يوسف السجن.،ومع أن القرار بسجنه بنظر 

ولكن به الخير له ،وإذا رجعنا قليال في القصة نرى أن المدارس التي تعلم  ظلم،

  يوسف هي: بها

.بيت أبيه -١  

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

ثم بيت العزيز عال.-٣  

ثم السجن مرة ثانية نزل.  -٤  

،ولكنه خرج بسرعة ليس سهال الي البئرنسبة ليوسف االنتقال من حضن األب وبال

لم يعلق،أو يحتج مثال، وفي بيت لكنه منه،بسبب أن هناك من احتاج للماء ،و

َ اَل يُِضيُع أَْجَر العزيز كان محسنا، واتقى هللا َِّق َويَْصبِْر فَِإنَّ اَلِلَّ ،)إِنَّهُ َمن يَت

( ٩٠اْلُمْحِسنِيَن )  



 ثم افضل مكان لتربيته كان السجن

تَْكَرُهوا َشيْئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم ۖ َوَعَسىَٰ أَن تُِحبُّوا َشيْئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ  )َوَعَسىَٰ أَن

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم اَل تَْعلَُموَن ) ( البقرة٢١٦َواَلِلَّ  

هللا غالب علي أمره، وهذه ألن  ولكن به كل الخير، وكما ذكرنا دخوله كان ظلما،

يجب أن نؤمن به،وأنه هللا حكيم وحميد وعليم ويحمد على هذا ما هللا. الثقة بتدبير

 كل أفعاله،و تدبيراته،فكل تدبيراته لحكمة.وإن كان ظاهرها الشر، أو ظلم.

 وكيف اختبر باسم هللا الحكيم،والحاكم ؟

أنه   بموقف ظلم،فكيف ظني باهلل،وهللا يقول انا عند ظن عبدي بي.فظني باهلل

تدبيراته. الحكيم ،وأظن به خيرا في كل  

لألسف يحب أن نعرف كيف ولماذا؟؟ أو يعترض!!!!  ،ولكن هناك من  

 داخل و يوسف لم يقل ظلم،ولم يتكلم لثقته بتدبير هللا،فهو نبي ومحسن خارج و

السجن،مع امرأة العزيز ،ومع العزيز مع نسوة المدينة،وكذلك داخل السجن،وكل 

 هذا لثقته بتدبير هللا له.

شر والخير.وهذا اختبارنا بال  

َودََخَل َمعَهُ الِسِّجَن فَتَياِن قاَل أََحدُُهما إِنِّي أَراني أَعِصُر َخمًرا َوقاَل اآلَخُر إِنِّي )

أَراني أَحِمُل فَوَق َرأسي ُخبًزا تَأُكُل الطَّيُر ِمنهُ نَبِِّئنا بِتَأويِلِه إِنِّا نَراَك ِمَن الُمحِسنيَن 

﴿٣٦﴾  

م الملك،وواحد منهم كان خباز الملك،والثاني دخل معه فتيان ،وهما كانا ممن يخد

 ساقي الملك،وهناك شيء ،ضاع من الملك واتهموا به،الى ان يقضى بأمرهم.

أنه لو لم يكونوا  َمعَهُ ( وهذه حكمة هللا أنهما يدخالن معه السجن،والحكمة من )

سألهم   بينهم تعارف ،واحتمال  حصليمعه،لما كان سيدور حديث بينهم ، ف

ساقي والثاني خباز، وعليه ستنشأ عالقة بينهم.  بوه بأن أحدهم،وأجا  

تدبير هللا.  هذا من  ودخولهم معه بنفس الوقت  

 ثم وبدون مقدمات في اآلية يخبرنا هللا تعالى عن حلمهم،لماذا؟

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

المستقبل؟وما النافذة التي يطل بها علي   

 فاألحالم كالمتنفس لهم،لذلك تكثر أحالم السجناء.

  أنواع:٣   سنتكلم باختصار عن األحالم وهيو

الرؤى،وهي من هللا،مثل رؤيا يوسف،ولكنها ليست كل يوم،هي نادرة،ونحن  -١

نؤمن بها،وهي عبارة عن رموز، وتحتاج لتأويل وتفسير،وان فسرتها احتمال 

د مفسر،وان لم يوجد ال نتكلم.لذلك ال نكذب بحلمنا،مثال تقع،لذلك نفسرها فقط عن

من يقول انا حلمت عن الرسول ليبين صالحه،ال نحتاج لنتحدث للناس 

أخبر أباه. فقط   عنها،يوسف في رؤيته  



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

،والنبي صلى هللا عليه وسلم يقول لما نحدث بهباحالم مزعجة،وتحزنه،والمشكلة 

ال يتحدث به،فهي من الشيطان  اشرإن كانت من رأي رؤية حسنة فليحمد هللا،،و

ليحزن الذين آمنوا.لذلك ال نتكلم،وننفث عن اليسار ونتعوذ من الشيطان.ولن 

 تضرنا.

حديث النفس،ما أفكر به،ويحدث وهذا فقط حديث نفس.صحيح توجد أحالم  -٣

عليها حياتنا،مثل من يعطونها قوة ،وال يتحركون اال بها .هي ليست  ولكن ال نبني

 كذلك.

المميز بسورة يوسف هو الرؤى ،هناك تدبير ولكن رؤيا تسبقه،فقبل أن يمر و

بالظروف هناك رؤيته،وكذلك رؤيا الساقي والخباز،و رؤيا الملك،ويبين أن هللا 

بل التدبير،وهذه رحمة من حكمة أنه يرى بعض الناس ق  ولكن له  يدبر األمور،

والصالحين،انما غير   فقط لألنبياء  هللا.كذلك ليس شرطا ان تكون الرؤى

.فتيان المسلمين،مثال الملك وال  

وهذا ليس صدفة،إنما هناك تدبير وساقي وخباز الملك كل منهما حلم حلم مختلف،

وحكمة،وذكرنا أنه حصل تعارف مسبق بينهم وبين ويوسف،واحتمال سألوا 

يوسف عن علمه فأخبرهم أنه يؤول الرؤى.وهذه إرادة هللا.وساق الملك بدأ 

قاَل أََحدُُهما إِنِّي أَراني أَعِصُر َخمًرا ( و) أَراني( أي عن حلمه ،وهو:)  باإلخبار

 أري نفسي بالحلم،وحلم خباز الملك :

  ِمنهُ( َوقاَل اآلَخُر إِنِّي أَراني أَحِمُل فَوَق َرأسي ُخبًزا تَأُكُل الطَّيرُ )

يوسف  بأن الخبز تأكل منه الطير،ثم االثنان سأال  وهذا زاد  

أي اخبرنا الخبر العظيم في ﴾٣٦) نَبِِّئنا بِتَأويِلِه إِنِّا نَراَك ِمَن الُمحِسنيَن ﴿

بوصفه من المحسنين لما ظهر لهما من احسانه.،وهذا  اا كالمهموعززتأويلهما،

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 

حسان و المحسنين،وهذا من الفطرة، فمن أحسن هذا الناس تطمئن له اال

أكثر،عكس من يعمل فقط الواجب،و أحب الناس إلى هللا أنفعهم إليه،حتى وإن 

َ يُِحبُّ الُْمْحِسنِيَن )كانت عبادته قليلة،و ( البقرة١٩٥)َوأَْحِسنُوا ۛ إِنَّ اَلِلَّ  

َ َمَع الَِّذيَن اتَّقَواو   ْحِسنُوَن ) )إِنَّ اَلِلَّ الَِّذيَن ُهم مُّ النحل  (١٢٨وَّ  

س أنك مسلمة،ليس حتى الكافر لما يتعامل معك يجذبه احسانك في المعاملة،ولي

ْحَساِن ألن ،االحسان في المعاملة  هل اإلسالم عليهمأمهما عنده،لذلك  )َهْل َجَزاُء اإْلِ

ْحَساُن ) الرحمان( ٦٠إِالَّ اإْلِ  

( اإلسراء٧َسنتُْم أِلَنفُِسُكْم ))إِْن أَْحَسنتُْم أَحْ وو  



أن تعبد هللاَ كأنك تراه )واإلحسان كما جاء في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم :

 فإن لم تكن تراه فإنه يراك ( المحدث األلباني،حديث صحيح .

النفوس المنحرفة   واالحسان يعلم ويعرف للجميع حتى غير المسلمين، وكذلك

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

ألنه مجرم يجب أال نعامله باالحسان!!!!وهذا خطأ الن هللا كتب االحسان على كل 

كما  ألنه وهناك من ليس بمحسن،و لكن يعجبه االحسان إن رآه. شيء. حتى الذبح،

 ذكرنا فطرة في البشر. 

أنه محسن   ر الرؤيا،فصورته لديهمورأى يوسف عليه السالم انتظارهم لتفسي

،وهذا جعلهم يطمئنون له،لذلك هو انتهز هذه الفرصة ،ولكن لم يفسر لهما الرؤيا 

( وهو أعطاهم افضل من تفسير الرؤيا وهو دعوتهم هلل ،وهذا ٤١اآلن وانما اآلية )

يقصرالحديث معهم ويعطيهم فقط تأويل الرؤيا مثال ليتخلص من    من احسانه،فلم

ديث معهم،،مثلما نفعل أحيانا.الح  

ونتعلم من هذا أننا إذا أردنا أن نخبر أطفالنا شيئا،ونريد لهم أن يستمعوا لما نقول 

 ،نرى ما هي حاجتهم؟

نريد آيسكريم،تأخذينهم،ولكن تنتفعين   مثال لما يقولون لك مثال  

 الوقت يجب أن يكون  ،ولكن ليس على هيئة درس،لذلكبهذا الوقت وتخبرينهم 

 مناسب .مثال ليس بعد أن أشتري لهم ما يريدون أخبرهم!!!

وكذلك استغلي كل المواقف،مثال انت بالصالون هم محتاجين لك،فاستغل الفرصة 

متشوقين لسماع   الفتيان هنا  للخير والكالم الطيب،خصوصا من حاجته لديك،كما

.تفسير حلمهم،ولكن إن بدأ بتفسيره فلن يستمعوا لدعوته لهم إلي هللا  

مباشرة،وانما بالتدريج.كيف؟  لم يدخل بدعوتهما ويوسف   

لما رأي أنهم يرونه من المحسنين،كأن لسان حاله يقول كيف عرفتما احساني؟ 

 وهل رأيتما من احساني شيء؟

 فكأنه يقول لهم سأزيدكم من الشعر بيت،سأريكم من احساني زيادة،

ليس مكان   ا المكان )السجن(وشيء ال تعرفونه،وهذا ليس غرورا وتكبرا ألن هذ

عن   نتكلم  لما  ،و يبين لنا كذلك أننا أحياناور وتكبر وإنما ، لتزيد ثقتهم بهغر

قَاَل اْجعَْلنِي َعلَىَٰ َخَزائِِن قال للملك )  أنفسنا ،فهذا ال يعتبر تكبرا. مثال يوسف لما

طيع تقديمه.وكذلك مع بين له ما يست  .فهنا هو(٥٥اأْلَْرِض ۖ إِنِِّي َحِفيٌظ َعِليٌم )

لهم سأقول شيء   يقول  السجينين ،لتزيد ثقتهم به،،ويعرفوا اكثر عن احسانه.كأنه

  آخر أنتم ال تعرفونه وهو:

﴾٣٧قاَل ال يَأتيُكما َطعاٌم تُرَزقانِِه إِالِّ نَبَّأتُُكما بِتَأويِلِه قَبَل أَن يَأتِيَُكما ﴿ -١  

ل أن يأتيكم سأخبركما وهو الطعام أي طعام قب،فبدأ بشيء محسوس

بماهيته،وترزقانه أي هو رزق من هللا،أي هناك أمور خفية ال تعلمونها عني وليس 



خصوصية تأويل وهو الغيب،وانما نوع من أنواع العلم هللا أعطاه إياه،  أني أعلم

ا بَلََغ أَُشدَّهُ آتَيناهُ ُحكًما َوِعلًما )الحديث والعلم (٢٢.)َولَمِّ  

ْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشاَء) )َواَل يُِحيُطونَ  البقرة(٢٥٥بَِشْيٍء ِمِّ  

مهم للسجين ألن هذا  فاهلل أعطاه هذه الخصوصية،ومع أنه شيء بسيط ولكنه 

.له في السجن ينتظره ،لعدم وجود شيء آخر  ما  

 ما نزال في اآلية :

﴾ ٣٧قَبَل أَن يَأتِيَُكما ﴿)قاَل ال يَأتيُكما َطعاٌم تُرَزقانِِه إِالِّ نَبَّأتُُكما بِتَأويِلِه -١  

لماذاقال هذا ؟ ليحصل لهما االنقياد له،فيستمعون له،وتزيد ثقتهم به،وهذه هبة 

ه علم مختلف،متفوق على العلوم يعلمها هللا للمحسنين.فبسبب احسانه هللا أعطا

وهو الحكمة والعلم. بمعنى كلما زاد احسانك يعطيك هللا الحكم   خرىاأل

 والعلم،وكل قصده من وراء ذلك دعوتهم لالسالم ،وليس الرفعة في الدنيا. 

ا َعلََّمني َربِّي :-٢ أي ما أخبرتكم به هو من تعليم هللا لي،وال تعتقدون انه  ذِلُكما ِممِّ

وانما هلل   ال تنسبينه لنفسك ،يء آخرعلم أو أي شسواء مني،لذلك أي شيء يعطيك 

،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 بيت العزيز،ففتح له العلم 

ويل االحاديث والحكم .وتأ  

وهذا يبين لنا أننا كلما رضينا بحكم هللا وتدبيره كلما علمنا واعطانا،وعلمنا أكثر 

هَ ال يُضيُع أَجَر الُمحِسنيَن ﴿وصبرنا ،)  ان اتقينا َِّق َويَصبِر فَِإنَّ اللّـَ ﴾٩٠إِنَّهُ َمن يَت  

تتبعي الهوى  حياتك ان اردت العلم والحكمة بكل ظروف حياتك اتقي وال  وفي

تصلين لمرتبة،وال تشتكي وتلومي الغير   ،واصبري  

بما أوحاه اليه وعلمه إياه ال من الكهانة   وهنا قال هذا بما علمه هللا،أياإلحسان.

والتنجيم،والنبي كذلك هناك مواقف من التنبأ مثل التنبؤ بسوار كسرى 

موت هنا،وعتبة لسراقة،وكذلك بغزوة بدر،قبلها دل على مصارع القوم،شيبة ي

.تعالى  ،وحدث ذلك وهذا وحي من هللا  هناك،وأبو جهل  

ومن مر بظروف يوسف ،ويصبر ويتقي لن يتركه هللا هكذا، حتما هللا سيعطيه علم 

ةً َونَْجعَلَُهُم اكثر، ) َونُِريدُ أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اأْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

( السجدة٥ِرثِيَن )اْلَوا  

ا َصبَُروا ۖ َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُوَن ) ةً يَْهدُوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ ( ٢٤)َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ

 السجدة،

وكل هذا ليبين لنا أهمية الصبر وألن اكثر الناس ال يصبرون حتى علي األشياء 

 بسيطة.



 الطعام تأخر اصبر،وهللا يعلمنا لذلك تعلمي الصبر على األشياء الصغيرة،مثال

 الصبر بهذه المواقف،ولكن ردة فعلنا لألسف هي التشكي والتسخط .

وان لم نصبر كما ذكرنا نطيل التربية على أنفسنا،وبوقتنا الحاضر الناس صارت 

ر ال تصبر على أقل شيء،وما يعلي االنسان ويجعله يرتقي هو التقوى والصب

(الطور٤٨َربَِِّك فَِإنََّك بِأَْعيُنِنَا ۖ)َواْصبِْر ِلُحْكِم )  

ابُِروَن أَْجَرُهم بِغَْيِر ِحَساٍب ) (الزمر10و)إِنََّما يَُوفَّى الصَّ  

ليس أجر أخروي فقط ،انما بالدنيا ،فيتعلم ويكون لديه الحكمة.فاألجر   

،مثل الصبر لذلك ابدئي بالصبر من األشياء الصغيرة  

)َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم ِلبَعٍْض فِتْنَةً اس،على البرد،وعلى الحر،وعلى الن

( الفرقان٢٠) 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 -٣ وهذا ال  ﴾٣٧َوُهم بِاآلِخَرِة ُهم كافِروَن ﴿إِنِّي تََركُت ِملَّةَ قَوٍم ال يُؤِمنوَن بِاللّـَ

ألن في بالدهم ال  يعتبر غيبة ونميمة بحق قومه،وانما بين لهم من هو،وبالتدريج 

ديانة قومه،تمهيدا لدعوتهم.فيوضح لهم   يوجد مسلمين،لذلك يخبرهم أنه ليس على

 من هو.

سلم،أو أؤمن باهلل،انما وهذا يبين لنا أننا نحتاج أن نوضح من نحن،وهنا لم يقل انا م

،لم يقل اشخاص او العزيز .وهذا االحسان بمعني االعتزال تََركُت ِملَّةَ قَوٍم(تخلية )

لم يقل مثال خرجت من ملة   في الملة،فالترك هنا يقصد به أنه لم يدخله أصال،ألنه

 قوم.والملة هي الطائفة.

 

انما جعلهم يثقون به انه مختلف عنهم،ولم يقل انا مسلم وهذا ديني، ولم يذكر   

ال يَأتيُكما َطعاٌم تُرَزقانِِه إِالِّ نَبَّأتُُكما بِتَأويِلِه   أوال.ثم عرفهم بما لديه من العلم مثل )

 قَبَل أَن يَأتِيَُكما(

ا َعلََّمني َربِّي (و ،)ذِلُكما ِممِّ  

ال يفكرون فشغولين بعملهم قي والخباز مالساوكذلك  هذه اآليات ، ا رأىو هم

،أي ٢.و-١تركت هؤالء القوم وانتم منهم وصفاتهم   يخبرهم أننيبالدين،فهو هنا 

مستبعد ايمانهم .هم   

ألن ،  (٢( و)١هو نفى عن قومه النقطتين السابقتين،)ف ومنهم العزيز وزوجته،

يم هللا لي.كي علوكله من تالنفي يعطي اثبات العكس،لذلك بين لهم أنا محسن ،

قد يكون غائبا  وهذا ما نتعلمه منه أن نربط الناس باإليمان الذي يربطهم باإليمان. 

 عنهم.



٤/١٢/٢٠١٧  

. 

:ن،وبيانُإحسانهُلهميماُنزالُفيُدعوةُيوسفُللفتي : 
هِ -١ .إِنِّي تََركُت ِملاةَ قَوم  َّل يُؤِمنوَن بِاللـا  
﴾٣٧َوُهم بِاآلِخَرِة ُهم كافِروَن ﴿-٢   

وهذاُالُيعتبرُغيبةُونميمةُبحقُقومه،وانماُبينُلهمُمنُهو،وبالتدريجُُألنُفيُ
بالدهمُالُيوجدُمسلمين،لذلكُيخبرهمُأنهُليسُعلىُُديانةُقومه،تمهيداُ

 .لدعوتهم.فيوضحُلهمُمنُهو
 وهذاُيبينُلناُأنناُنحتاجُأنُنوضحُمنُنحنُلماُنكونُبطريق

. ُيذكرُ(،لمُتخلية )تََركُت ِملاةَ قَوموُلمُيقلُاناُمسلم،أوُأؤمنُباهلل،انماُالدعوة.
.ُمثالُُأشخاصُالعزيز  

وهذاُاإلحسانُبمعنيُاالعتزالُفيُالملة،فالتركُهناُيقصدُبهُأنهُلمُيدخلهُ
.أصال،ألنهُُلمُيقلُمثالُخرجتُمنُملةُقوم.والملةُهيُالطائفة  

هنا كانت له اليد العليا في السجن  ونقطة نود اإلشارة لها هنا،أن يوسف

السجينين له .فاستغل تدبير هللا حتى في السجن،فقام بالدعوة،ولكن بطريق   لحاجة

غير مباشر ،عكس ببيت العزيز هو اليد السفلى فلم يدعو امرأة العزيز،أو العزيز 

أو النسوة،لذلك لكل مقام مقال،هو نفس الشخص ولديه نفس المعلومات،سواء كان 

صر العزيز ،أو السجن،لكن الدعوة تكون حسب موقعه لمن يدعوه.بق  

 ونكمل تدرج يوسف في الدعوة:

ِه َوُهم بِاآلِخَرِة ُهم كافِروَن ﴿-٣ ﴾٣٧إِنِّي تََركُت ِملَّةَ قَوٍم ال يُؤِمنوَن بِاللّـَ  

﴾الكافرون٦)لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِديِن ﴿ وهنا هو يطبق قاعدة الوالء والبراء-١  

كي ينفي أنه على ملتهم  )تََركُت ِملَّةَ قَوٍم(وأوضح لهم،ليس اتهاما ،وسؤء ظن.ف-٢

 أو ملة العزيز وامرأته.

ثم بين لهم صفات هؤالء القوم،وما هي؟-٣  

ِه ()-١ ال يُؤِمنوَن بِاللّـَ  

َوُهم بِاآلِخَرِة ُهم كافِروَن () -٢و  

كذلك. اآلخر)القيامة( باهلل،واليوم  للتوكيد والحصر فنفى عنهم اإليمان   

االيمان   وذكر اإليمان باهلل،ألنه أساس أركان االيمان،ثم ذكر الدافع للعمل وهو

باليوم اآلخر.لذلك نرى الذين ال يؤمنون باليوم اآلخر الشيطان يزين لهم أعمالهم 

(السيئة  ( النمل٤ فَُهْم يَْعَمُهوَن )إِنَّ الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َزيَّنَّا لَُهْم أَْعَمالَُهمْ   



وكما جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم:)من كان يؤمُن باهللِ واليوِم اآلخِر ؛ 

ُن باهللِ واليوِم اآلخِر ؛ فْليقُْل خيًرا أو ِليَصُمْت ، ومن فْليُكِرْم َضيفَه ، ومن كان يؤم

دث األلباني.حديث صحيح كان يؤمُن باهللِ واليوِم اآلخِر ؛ ، فْليُكِرْم جاَره(.المح  

لم يذكر لهما مثال اإليمان بالكتب أو الرسل وإنما األساس،وهو  و يوسف

هدفهم   كأنه يخبر الفتيين، أنتم ال تعرفون ملتهم فهم وباهلل واليوم اآلخر،  اإليمان

غير واضح في الحياة ،ألن ال إيمان لهم باهلل واليوم اآلخر ،.وهذه صفاتهم وألن 

قصر   نفس الملة ولكنهم ال يعلمون ذلك.النشغالهم بالعمل في باز منالساقي والخ

العزيز،فال فرصة لهم ليفكروا ،.فالملك كمن يستنزف طاقتهم من غير أن يعطيهم 

 أهم شيء وهو تعليم الدين.

فبين لهم الحق والباطل  لهم. وطريقته بالدعوة ال تنقيص فيه لقومهم،أو احتقار

يه أهل الحق في الدعوة ،أن ينتقوا الكلمات وااللفاظ وهذا ما يجب أن يكون عل.

المناسبة.ال أن يتفوهوا بألفاظ غير مناسبة،وبطريقة هجومية،وهذا ما يعيبه علينا 

المناظرات. ،ونراه أحيانا أثناءفي الدعوة   أهل الباطل،من أسلوب البعض  

 تَُسبُّوا الَِّذيَن )َوالَ لذلك ال ننزل الحق بالكالم البذيء،كما جاء في سورة األنعام 

َ َعْدًوا بِغَْيِر ِعلٍْم ۗ) ِ فَيَُسبُّوا اَلِلَّ (١٠٨يَْدُعوَن ِمن دُوِن اَلِلَّ  

)ليَس وآلهة الكفار .وكذلك المؤمن   فال نسب أو نستهزيء حتى من أصنام

المحدث األلباني،حديث  المؤمُن بالطَّعَّاِن وال اللَّعَّاِن وال الفاحِش وال البَذيِء(

 صحيح .

 وهنا يوسف مع انه يقصد العزيز وامرأته ولكن لم يذكرهم شخصيا.

(٣٨َواتَّبَعُت ِملَّةَ آبائي إِبراهيَم َوإِسحاَق َويَعقوَب) -٤  

 

لهم وهنا هو رسول،ولكن لم يقل . وليس من عندي فأنا تابع َواتَّبَعُت() 

من ؟اتبعوني،وانما أنا اتبعت ملة،  

نسب الفضل هلل أوال ثم لآلباءاالذين   ،وهوائي إِبراهيَم َوإِسحاَق َويَعقوَب(ب)آ

علموه،فال ينسي الجميل خصوصا إذا اخذ العلم منهم،مثال نتذكر كم كانوا آباءنا ال 

 يتهاونون معنا بترك الصالة.

 لذلك ننسب لهم الفضل ان كانوا صالحين،ومن هم آباءه؟

أجيال . فاألجداد يعتبرون من  ،األكبر ثم إسحاق ثم يعقوب أبيه. إبراهيم الجد

اآلباء،لقوله آبائي وكذلك الجدات من األمهات.وملة أي لهم طريق،وما ملتهم؟ ملة 

ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض إبراهيم عليه السالم وهي  )إِنِِّي َوجَّ

( األنعام٧٩الُْمْشِرِكيَن ) َحنِيفًا ۖ َوَما أَنَا ِمنَ   

( األنبياء٥١َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ ِمن قَْبُل َوُكنَّا بِِه َعاِلِميَن )).  



)َوإِِذ اْبتَلَىَٰ إِبَْراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت والرشد هو االستسالم في األقدار واألوامر،لذلك 

ُهنَّ ۖ قَاَل إِنِِّي َجاِعلُكَ  يَّتِي ۖ قَاَل اَل يَنَاُل َعْهِدي  فَأَتَمَّ ِللنَّاِس إَِماًما ۖ قَاَل َوِمن ذُِرِّ

( البقرة١٢٤الظَّاِلِميَن )  

ا أَْسلََما َوتَلَّهُ ِلْلَجبِيِن ) وابتالؤه كان بذبح ابنه اسماعيل ( الصافات.١٠٣)فَلَمَّ  

تكون  وهو استحق اإلمامة بسبب استسالمه، ونستفيد من هذا أن اإلمامة في الدين

عليه السالم. لمن أسلم أسلم وجهه هلل،مثل إبراهيم  

ِبِّ اْجعَْلنِي وإبراهيم عليه السالم كان مهتما بصالح ذرياته،لذلك سأل هللا تعالى )

يَّتِي ۚ َربَّنَا َوتَقَبَّْل دَُعاِء ) اَلِة َوِمن ذُِرِّ ( إبراهيم ٤٠ُمِقيَم الصَّ  

ىَٰ بَِها إِْبَراِهيُم بَنِيِه َويَ  َ اْصَطفَىَٰ لَُكُم الِدِّيَن فاََل تَُموتُنَّ إِالَّ و)َوصَّ ْعقُوُب يَا بَنِيَّ إِنَّ اَلِلَّ

ْسِلُموَن ) (البقرة١٣٢َوأَنتُم مُّ  

 

وهذا هو االستثمار الحقيقي الدعوة لذرياتنا،إلي يوم القيامة،وليس فقط أني أرى 

.ويوسف اآلن ،و إسحاق هو ابن إبراهيم من سارة.ويعقوب ابن اسحاق  صالحهم

 ابن يعقوب.

باء واالجداد،ولما من الناس الذين يجب علينا شكرهم بعد هللا اآل  وهذا يبين لنا أن

ن شكرهم.،وألن من ال يشكر الناس،ال يشكر هللا.ومع أأأذكرهم فإنني 

ه،ومع ذلك لم يكتف بذكر أبوه فقط،وانما ءبالسجن،وال أحد يعرف آبا  يوسف

إبراهيم،أن حفيده سيذكره بالسجن،عند ناس ال أجداده،وكل هذا بركة دعاء 

 يعرفون اإلسالم وال الرسل،كما جاء بالحديث )أو ولد صالح يدعو له(.

 .وهذا يبين لنا بركة الدعاء، وكيف أنها امتدت ألجيال قادمة.

 وكذلك هو من إحسان يوسف عليه السالم.

دعوة يوسف للفتيين: ونكمل   

ِه ِمن َشيٍء( ما كاَن لَنا أَن نُشِرَك بِ )-٤ وهنا يبين ملة آبائه،وهي عدم الشرك اللّـَ

الشرك،قبل ان  باهلل.،فهو يخبرهم ما كان ،وال ينبغي لنا الشرك،فكأنه يبغض لهم

الشرك لهم شيء عادي،ألنهم   يعرفه لهم ،ولكن بالنسبة لساقي وخباز الملك،

 .مغموسين فيه،واعتادوه فال يرونه شرا

ِه(ما كاَن لَنا أَن نُشرِ ) َك بِاللّـَ أقول ما كان لي أن آخذ هذه األموال أو   كما لما 

.اأتعامل بها،فيجعلك تبغضينه  

ال يعرف الشرك وأقول له ال تشرك باهلل   عكس لما أقول ال تفعل،مثال من

كل ممنوع مرغوب.فسيشرك.  ،وألن  

 فهنا يوسف يكرههم حتى من تزيين الشيطان للشرك.

شيء متأصل بهم.هذا آبائي وأجدادي،فويبين ليس انا فقط انما   

ِه َعلَينا )-٥ (٣٨ذِلَك ِمن فَضِل اللّـَ  



التدريج بين لهم،ولم يخبرهم إياه كما ذكرنا بف أي من فضل هللا علينا،أال نشرك

.فنكلم الناس على حسب ما خصوصا مع من يجهلون باألمر  بصيغة األمر.

ه أن رزقنا النبوة المتضمنة يفهمون .وأتبعه انه من فضل هللا عليهم،،فمن فضل

(لقمان١٣إِنَّ الِشِّْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم ))ألن العصمة من الذنوب وهو الشرك،  

واسمائه وصفاته،حتى لو شيء ،بأن نجعل مع هللا شريكا في ربوبيته والوهيته

قُوا ۚ ا)واحد،والتوحيد واحد ِ َجِميعًا َواَل تَفَرَّ   عمران (آل١٠٣)اْعتَِصُموا بَِحْبِل اَلِلَّ

ْحَمـِن الَِّذيَن )صفات عباد الرحمان  ن بعد أن ذكرلذلك في سورة الفرقا َوِعبَادُ الرَّ

﴾ َوالَِّذيَن ٦٣يَْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض َهْونًا َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلًما ﴿

دًا َوقِيَاًما ﴿ َوالَِّذيَن اَل يَْدُعوَن صفاتهم ذكر بعدها )..إلى آخر ﴾٦٤يَبِيتُوَن ِلَربِِِّهْم ُسجَّ

ِه إِلَـًها آَخَر  األساس، .وكذلك حين ذكر صفات المؤمنين )   وهذا هو (٦٨)َمَع اللّـَ

ْشِفقُوَن ) ْن َخْشيَِة َربِِِّهم مُّ  (٥٨(الَِّذيَن ُهم بِآيَاِت َربِِِّهْم يُْؤِمنُوَن )٥٧إِنَّ الَِّذيَن ُهم ِمِّ

( المؤمنون ٥٨َن ُهم بَِربِِِّهْم اَل يُْشِرُكوَن )َوالَِّذي( ثم ذكر )  

من الطاعات بكل المراحل يجب   مهما عملناوعدم الشرك .  فأبجديات اإليمان هو

أن يكون هناك التوحيد ،والتوحيد وعدم الشرك يكون طول ما أنا في طريقي إلى 

من مبتديء باإليمان إلي من وصل لمراحل متقدمة فيه.هللا،  

أمشي   تعني مائال عن الشرك،فأناهو إسالم إبراهيم عليه السالم،وو حنيفا 

يأتيني التعلق   بطريقي ،ولكن يأتيني شيء عن الشرك،فأميل عنه ،مثال

هم ،وكما جاء في نفس ير سبب واتعلق به،والتطير فأميل عنباالسباب،الرياء،أو غ

ِ إِالَّ َوُهم مُّ السورة ) (.١٠٦ْشِرُكوَن )َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرُهم بِاَلِلَّ  

 

 

ِه َعلَينا َوَعلَى النِّاِس ()  ذِلَك ِمن فَضِل اللّـَ  

ولم يذكر أن من فضل هللا الصالة والعبادات مثال،انما عدم الشرك،مثل نحن نفكر 

ان فضل هللا علينا أن نتعلم،والدعوة مثال هو فضل والحمدهلل،لكن األفضل اننا ال 

 نشرك. 

العهد باالسالم أال نكلمهم عن التكاليف وكثرة وجدا مهم حين نخاطب حديثي 

يجب ان تنفصلي عن زوجك!!!!!  منهم  العبادات،أو الحجاب،أو نقول للمتزوجة  

ونحن لألسف هذا ما نهتم به الشكل،األهم من هذا كله هو عدم الشرك،ما الفائدة 

 من الحجاب وهي مشركة؟؟

شرك،وهو من أفضل النعم فاألساسيات ضرورية،وهذا من فضل هللا علينا عدم ال

َ اَل يَْغِفُر أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما دُوَن على البشر حتى علي األنبياء،ألن ) إِنَّ اَلِلَّ

ِلَك ِلَمن يََشاُء ۚ) ( النساء٤٨ذََٰ  



يخلد لذلك المرائين أول من تسعر بهم   والشرك األصغر كذلك يدخل النار،ولكن ال

 النار،لماذا؟

األصغر.فال نستهين وننقي أنفسنا منه.وفي سورة األنعام:ألنه من الشرك   

ْهتَدُوَن ). ئَِك لَُهُم اأْلَْمُن َوُهم مُّ ( ٨٢)الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهم بُِظْلٍم أُولََٰ

لقلة األمن   والظلم هنا المقصود به الشرك،معناه قليل من الشرك بحياتي سيؤدي

نتظر الثناء من الناس ومره تثني عليه، ومره ال،فال يحس من ي  والهدايه،مثال

 باألمن،وال االهتداء.

هناك اختبارات الشرك،لذلك علينا بهذا   وكما ذكرنا طول ما نحن بطريق الهداية

) اللهمَّ إني أعوذُ بك أْن أُشِرَك بك و أنا أعلُم ، و أستغفُرك لما ال أعلُم . . الدعاء 

). .  

.الصديق | المحدث : األلباني |حديث صحيحالراوي : أبو بكر   

 و هناك نوعان من توحيد:

   واجب وهو يحرم علي النار،وهو عدم الشرك.وهو واجب على كل مسلم. -١

و التوحيد المستحب،وهم المتوكلون.،اإليمان الواجب يزيد إلى أن يصل  -٢

خلون الجنة يد  لفا الذينأوالسبعون   بصاحبه لدرجة التوكل.وهو أعلى الدرجات،

 بال حساب،وعندما سئل النبي من هم ؟ 

 )هُم الَّذيَن ال يكتووَن وال يستَْرقوَن وال يتطيَّروَن وعلى ربِِّهم يتوكَّلونأجاب 

 (،وصفاتهم:

ال يسألون أحدا أن يقرأ عليهم )الرقية( هو ليس حراما،ولكنهم ال يسألون غير -١

بالسؤال لذلك األفضل أن ترقين  هللا،وكما ذكرنا هو أعلى درجات التوحيد،وينقص

( البقرة١٨٦)إِنِِّي قَِريٌب ۖ أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن ۖ)هللا   نفسك. وهللا يقول  

وال يكتوون وهي من العالجات .ولكن فيها كراهة. -٢  

حيوان يوم السبت،أوأيام معينة،مثل وال يتطيرون، أي ال يتشاءمون،مثال من -٣،

الغراب،أو مكان حدث به حادث فال أمشي بهذا الطريق.ن مثل أو طائر معي  

الشرك األصغر،الربط بين األشياء ،وال معنى لها.  من وهو  

يأخذونه ولكن التوكل فقط على  ،فال يقفون على باب أحد ،وال يقفون عند أي سبب

 هللا،قلوبهم معلقة فقط باهلل.والتوكل مرتبة عالية.

 ويوسف هنا بين للفتيين التوحيد الواجب ولم يدخل بعبادات. 

ما هي مشكلة لكن يوسف ذكر أن من فضل هللا عليه وعلى الناس،عدم الشرك،وو

 الناس؟ 

﴾٣٨)َولـِكنَّ أَكثََر النِّاِس ال يَشُكروَن ﴿  

فمن ال يشكر هللا فهو يشرك،وهللا تعالى يقول :،  

  ( إبراهيم٧ ۖ))لَئِن َشَكْرتُْم أَلَِزيدَنَُّكمْ 



ا بِنِْعَمِة َربَِِّك والشكر هو نسب النعمة هلل والتحدث بها ) .وهذه منة من هللا )َوأَمَّ

، (الضحى١١فََحِدِّْث )  

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ  ۚ)اْعَملُوا آَل دَاُوودَ ُشْكًرابطاعة هللا،  والعمل ( سبأ١٣)  َوقَِليٌل ِمِّ  

نة،ويأتيهم العلم واآليات التي تبين لهم عدم و مشكلة الناس أن يأتيهم الفضل والم

 الشرك، وماذا يفعلون؟

 ينسبون النعمة هلل ويشركون معه ،مثال أنقذني هللا،وفالن.!!!!!

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

 هللا فقط الذي يستحق ان يذكر لذاته،ألنه هو صاحب الفضل والنعمة 

ِ َرِبِّ وجوارحنا تشكر هللا بعبادته  )قُْل إِنَّ َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي َلِِلَّ

(األنعام١٦٢اْلعَالَِميَن )  

 

 وإن لم نذكره ،فما شكرناه.وعدم الشكر يؤدي للشرك.

ووما سبق نرى  أن يوسف عليه السالم حفز الفتيان علي أن يتبعوا طريقه بعدم 

بطريق غير مباشر،كيف؟الشرك،ولكن   

طريقته،وبسبب احسانه ومعاملته، اتبعوه وانجذبوا له،  بأن بين لهم  

وهذا ما يجذبنا في الناس معاملتهم، فال دخل لي بصالتهم وصيامهم،ولكن اخالقهم 

وطريقة تعاملهم،فلما أرى النتيجة من التعامل ومن الدين فأسأل عن الطريق،فهذا 

ألخالق،أي بتطبيق ما جاء به الدين.أسلوب دعاية بالمعاملة وا  

ورأينا كيف أن من شكرنا آلبائنا فإن أبناءنا سيشكروننا،كما قال يعقوب في بداية 

ها َعلى أَبََويَك ِمن قَبُل السورة )) َويُتِمُّ نِعَمتَهُ َعلَيَك َوَعلى آِل يَعقوَب َكما أَتَمَّ

ثم يوسف )َواتَّبَعُت ِملَّةَ آبائي إِبراهيَم   ﴾٦إِبراهيَم َوإِسحاَق إِنَّ َربََّك َعليٌم َحكيٌم ﴿

ِه ِمن َشيٍء ) (٣٨َوإِسحاَق َويَعقوَب ما كاَن لَنا أَن نُشِرَك بِاللّـَ  

 لذلك بروا آباءكم تبركم ابناءكم .

 والحمدهلل رب العالمين.

١١/١٢/٢٠١٧  

،أنه يجب أن تكون هناك للفتيين   مما نستخلصه من طريقة دعوة يوسف

تمهيد وتهيئة قبل األمر والنهي،والبدء بأي أمر.فال نعتقد ان الناس ستفهم و  مقدمة

من أول مرة،وفي طلب العلم احتمال ال نذهب للعلم األصلي الذي ننشده بداية وانما 

سنوات،والتمهيد فيه التخلية  ١٠قبله هناك تمهيد،أحيانا التمهيد يكون 

صفاء   من  واعه،ألنه ال بدوالتحلية.التخلية من الشرك وأنواعه والظلم وان

القلوب،و في القرآن خاصة كلما كانت القلوب نقية وصافية كلما طبعت 

لتطهير للقلب،وإذا لم يصفوالقلب لن  آيات القرآن،فكل المقدمات السابقة   عليها



يتأثر بالقرآن ،لذلك نرى من يحفظ الكثير من السور،واألحاديث ولكن ال نرى أثر 

ى قلبه،وعمله لماذا؟هذا الحفظ عليه،وعل  

َكَما أَْرَسْلنَا ألنه لم يؤت البيوت من أبوابها )التزكية( ،فاالنسان يحتاج للتزكيه )  

نُكْم يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويَُزِكِّيُكْم َويُعَِلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويُعَِلُِّمُكم ا  فِيُكْم َرُسواًل ِمِّ مَّ

( البقرة١٥١ُموَن )لَْم تَُكونُوا تَْعلَ   

التالوة ان اسمع كالم هللا لمدة طويلة،بعد السماع تأتي تزكية النفس،   فبداية 

،لذلك يوسف عليه َويُعَِلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ ( باإلخالص وعدم الشرك،ثم )

 السالم،قبل أن يدخل لهم بالمضمون كان هناك المقدمة.

أفضل من تفسير الحلم وما سيبقي   باحتياجهم له،فقرر أن يعطيهم ما هو  وعلم

،وكل شيء يذهب وال يبقى في بذاكرتهم ،أي ما هو موصول باهلل،فالحلم ال يبقى 

َويَْبقَىَٰ َوْجهُ َربَِِّك ذُو اْلَجاَلِل  (٢٦َعلَْيَها فَاٍن ) ُكلُّ َمنْ )الذاكرة إال الموصول باهلل.

ْكَرامِ  ( الرحمان.٢٧ )َواإْلِ  

تجذب الناس إليم،فيستمعون ونقطة نود ذكرها هنا أن هللا أعطى لألنبياء مقومات 

،مثال يوسف عليه السالم أعطاه من الجمال،والحكمة واإلحسان والعلم،مع ان لهم.

 جماله باهر ولكن هنا بالسجن غير مهم الجمال،

 وإنما احسانه هو ما جذب له الفتيان.

ما وذكرنا أنه اهتم ونعود لدعوته له  

)َوأْتُوا الْبُيُوَت ِمْن ببيان التوحيد ،وعدم الشرك لهما،وهو اتبع طريقة 

( البقرة.١٨٩أَْبَوابَِها ۚ)  

 

وهو يعيش ابنتاه  منأسلكت اثنان رجل مسن غير مسلم لحقيقية،حصلت قصة 

ه معهن ولكن لم يسلم مع أنه كان معجب باالسالم ،و عذره بعدم اإلسالم أن عمر

سنه كيف سأصلي،ساقوم بالعبادات؟ ٧٠تجاوز ال   

قولي له فقط يقول الشهادتين ثم هللا   وإحدي البنات استشارت صديقة لها،فنصحتها

نحمل هم  ال  ، هللا يتقرب ذراعا،لذلكشبرا وباعا هللاإلى سيسهل لك،ألن من تقرب 

الشهادتين ينطق ببالفعل االبنة سألت األب أن للذراع و ما سيحصل بعد ذلك،و

وفعل وأسلم ،لذلك نهتم بالبدايات ألن هللا سيهديهم مع الوقت،ثم مع الوقت اخذ فقط،

غلق الباب أ الو أحاول قدر اإلمكان دعوة الناس، يسأل عن الوضوء والصالة.لذلك

) َوالَِّذيَن وهللا تعالي يقول وال فائدة منهم.من البداية،وأقول قد أعذر من انذر،

(محمد١٧َزادَُهْم هُدًى َوآتَاُهْم تَْقَواُهْم )اْهتَدَْوا   

 ونكمل دعوة يوسف للفتيين:

اُر ﴿ هُ الواِحدُ القَهِّ قوَن َخيٌر أَِم اللّـَ ﴾٣٩)يا صاِحبَيِ الِسِّجِن أَأَرباٌب ُمتَفَِرِّ  



 

ونرى هنا التواضع والتلطف واللين في خطابه )يا صاِحبَيِ الِسِّجِن ( 

ِ م في مجال الدعوة ،وغير الدعوةلهما،فالتلطف بالكالم جدا مه َن اَلِلَّ )فَبَِما َرْحَمٍة ِمِّ

آل عمران( ١٥٩ِۖلنَت لَُهْم ۖ َولَْو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب اَلنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك )  

ي ان )فَقُواَل لَهُ قَْواًل لَّيِِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو يَْخَشىَٰ هل الحتي لو كان فرعون أمامك،  

(طه٤٤تزكي واهديك الى ربك )  

بالتلطف معه بالكالم ،فما بالك غير فرعون؟  موسىتعالى فرعون أمر هللا   

قال يا صاحبي ونحن لكن خاطبهم ،وويوسف مع أنه نبي،وهؤالء سجناء،وخدم،و

لسنا بأنبياء ،فال عذر لنا في أال نخاطب الناس باللين.،حتى مع األبناء يجب أن 

يا صاحبي يا فالن،كالم   ف واللين،مثل يا بني،ومع الناسباللط  نخاطبهم

 طيب،وليس انت،حتى مع الخدم بالمنزل،وهذا هو ديننا.

أنا بالسجن وعلي وعلى اعدائي،ولكن تلطف بالقول   وكذلك يوسف لم يقل

معهم،وهذا ما نتعلمه من هذه اآليات فاالحسان مطلوب مع الجميع بكل 

ف.األوقات،وبغض النظر عن الظرو  

.ويا صاحبي له اثر في استثارة المشاعر،مثال صباحا لما األطفال يريدون الذهاب 

علينا ان نتلطف معهم ،وال نصرخ عليهم لتأخرهم، ولكن نتحمل   للمدرسة

بالفطرة الصغير ال يحب من يصرخ ،وانما يحب اللين والرفق.  ألن  

)يا صاِحبَيِ الِسِّجِن (إذن في قول يوسف   

ارة لمشاعرهما.ثفيها است -١  

وكذلك يبين تواضعه،فلم يخجل من قوله لهما نحن أصحاب في السجن.  -٢  

اُر ﴿)-٢ هُ الواِحدُ القَهِّ قوَن َخيٌر أَِم اللّـَ وهنا اعطاهم مقارنة لكن ﴾٣٩أَأَرباٌب ُمتَفَِرِّ

الحكم لهم،لذلك كي نجعل الخصم يسمع لنا،نعطيه جملة بصيغة سؤال كي يجاوب 

ان يقول هللا الواحد القهار خير مما عندكم من   ستطيعهو، ويوسف كان ي

األرباب،جملة كاملة ،انما قرب لهم الموضوع ،بأن جعلهم يقارنون، فكأنه يقول 

   لهم أنتم احكموا

وهم ساقي وخباز ،خدم ولهم أرباب في العمل ،فهو خاطبهم بما يعلمون ،فلم يقل  

،وهي جمع رب، وهو المسئول  لهم آلهة،او شفعاء،ألن ما يفهونه هو األرباب

 ،المدبر السيد المطاع .

 وبدأ باالرباب،باألدني الحسي الذي يعرفونه ، وليس بشيء غيبي.

 

أي تخيلوا لو لديكم أرباب ،أي مجموعة من الرب، بمعنى كل له اهواء،متفرقون 

 في صفاتهم،وارائهم،واعمارهم،



 هل هذا خير ؟

فسه، و يقهر اآلخر ،ولكن بالنهاية واحد يريد أن يفرض ن  واذا كانوا كثير،فكل

 سيقهر الباقين،ويبقى.

 ثم يذكر أسماء هللا المناسبة هللا،الواحد وهي عكس األرباب المتفرقون. 

يهجم على الفطرة ويهزها،ألن الفطرة ليس ارباب متفرقون وانما   وسؤاله هنا

اآللهة،والتعلقات تحب الواحد،ولكن أحيانا نعيش بالدنيا،وهناك الكثير من 

 فنألفها،فتتغير الفطرة.

الفطرة صارت مغموسة مع فالساقي والخباز وكأنهم اعتادوا على األرباب .و 

.وكي يبين لهم خطأ هذا الشيء،وكي يخرج هذه الفطرة كثرة الممارسات الخاطئة 

 للسطح وجه لهم السوال 

هُ الواِحدُ ا) قوَن َخيٌر أَِم اللّـَ ارُ أَأَرباٌب ُمتَفَِرِّ (؟لقَهِّ  

 فمن المستحق؟ 

ويوسف بسؤاله لهم يربطهم باهلل الواحد القهار، وهو المألوه المعبود لكمال صفاته 

،وتحبه كمال الحب مع كمال التعظيم،،فاهلل هو  تؤلهه القلوب،محبة وتعظيما

المستحق للتعلق ويحب ويعظم لذاته،ويخاف لذاته. وألنه بمقام التوحيد قال اسم هللا 

لذلك   .وال مثيل وال شريك له وال نظير،في صفاته وذاته وأسمائه وأفعالهالواحد 

 يجب ان توحدين الواحد،فما هي عبودياتك؟ 

رباب يتشتت االنسان، واحيانا يسلم امره ألنه تعدد األب  حديه ألنواجعليه واحدا،و

ده فينبغي ان يوحد بمحبته فال تحبين وال تخافين وال ترجين اال هو ،فاوحمحتاج،,

ويحمي االنسان من   في كل افعاله،وحاجة العبد هلل الواحد اعظم حاجة ال نظير لها

 التشتت.

 

ارُ ) هُ الواِحدُ القَهِّ قوَن َخيٌر أَِم اللّـَ (أَأَرباٌب ُمتَفَِرِّ  

 

قول أالقهار الذي قهر الجميع والجبابرة،والقهر من الغلبة والعلو والتذليل،  وهللا هو

 ،ولكن القهار فقط هللا،  وآلمتني قهرا،بكالمها وتصرفهاغلبتني أي قهرتني، (س)

ا اْليَتِيَم فاََل تَْقَهْر ) الضحى ( 9فَأَمَّ  

أي ال تذله وتؤلم قلبه،فالقهار فقط هللا،وهو كامل الصفات،وقهره بكمال،ولكن نحن 

نقهر تبعا ألهوائنا،وهي صفة مذمومه للبشر،فال أكون سببا لقهر البشر،ليس من 

ر هي صفة هلل.صفات البش  

َوُهَو وهللا لما يقهرنا بالزواج من فالن او بالقضاء والقدر فقهره،محمود،وخير،) 

  ( األنعام١٨اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه ۚ)



وإن لم أؤمن بقهره سيريني إياه بالموت.وقهره بالقضاء والقدر يختلف عن قهره 

 باألوامر بالنواهي.

ولكن ال يحدث اال ما أراده هللا ،اما األوامر  لنا ،نستخير  باالقدار ال اختيار

( البقرة٢٥٦)اَل إِْكَراهَ فِي الِدِّيِن ۖ)والنواهي ال يقهرنا   

 انما يعطينا االختيار. 

األبناء بالطعام الفالني وهو لمصلحتهم،ولكن مثال   أو أقهر  الزم  مثال أنا أم 

صلوات فقط اذكرهم بها،لكن االختيار لهم  ٥الواجبات،ال

أعظهم،وأقول أن أول ما يسأل عنه العبد هو الصالة.. .والمسئولية  

يهدينا لها وأننا مسئولين عن تصرفاتنا وان لم نستسلم سيقهرنا   وهلل المثل األعلى

 يوم القيامة.

وهو الذي قهر جميع الكائنات وذلت له المخلوقات،وهو المستعلي علي الخالئق 

لحظة الممات ولحظة الحشر وقهر المعاندين باآليات،وقهر الناس 

قُِل أحد يخرج عن قهره،فهو يحيي من يشاء ويميت من يشاء،)  والحساب،وال

ن تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء  اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاُء َوتَنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ

( تُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر ٢٦َك َعلَىَٰ ُكِلِّ َشْيٍء قَِديٌر )َوتُِذلُّ َمن تََشاُء ۖ بِيَِدَك اْلَخْيُر ۖ إِنَّ 

النََّهاَر فِي اللَّْيِل ۖ َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِِّت َوتُْخِرُج اْلَميَِِّت ِمَن الَْحيِِّ ۖ ُج َوتُولِ 

(آل عمران٢٧َوتَْرُزُق َمن تََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب )  

وسلم )واعلم أن األمةَ لو اجتمعت وكما جاء في حديث النبي صلى هللا عليه   

على أن ينفعوك بشيٍء ؛ لم ينفعوك إال بشيٍء قد كتبه هللاُ لك، ولو اجتمعوا على 

أن يضروك بشيٍء ؛ لم يضروك إال بشيٍء قد كتبه هللاُ عليك ( الراوي عبدهللا بن 

.عباس،المحدث األلباني،حديث صحيح  

 فاهلل يولد التعلق والواحد يولد التوحيد،والقهار يولد الذل واالنكسار.

 وهذا هو المطلوب.

ومتى ما آمنا وتعلقنا بالواحد القهار،فهذا سيؤدي لصالح المشاعر والقلوب،ثم 

 صالح  الدنيا،والتي تؤدي لصالح اآلخرة،

 ،كيف؟

اعر،بكثرة االرباب صالح المشاعر والقلوب بأن أؤمن بالواحد القهار،وفساد المش

 والتعلقات .

وما انشقت البشرية وتفرقت إال بتعدد األرباب والتعلقات ،تخيلي من تعددت لديه 

واألرباب كل وقته سيكون لخدمتها،أو االنشغال بها،ولن يعمل عكس من   التعلقات

 يتعلق بالواحد القهار ،فكل عمله ومشاعره فقط هلل سبحانه.



أَأَرباٌب م في دعوته للفتيين،طرح عليهم سؤاال ) ذكرنا أن يوسف عليه السال

اُر ﴿ هُ الواِحدُ القَهِّ قوَن َخيٌر أَِم اللّـَ أي أنتم لديكم القرارهذه االرباب ﴾٣٩ُمتَفَِرِّ

 الكثيرة العاجزة خير أم هللا الواحد القهار؟ ليهيئهم ويكون لهم الحكم واإلجابة. 

يتُموها أَنتُم َوآباُؤُكم ما أَنَزَل  ما تَعبُدوَن ِمن دونِهِ وفي اآلية القادمة ) إِالِّ أَسماًء َسمَّ

هُ بِها ِمن ُسلطاٍن ) (٤٠اللّـَ  

 

يخبرهم عن اصنامهم، كمن يكشف لهم الشبهات،وهنا التخلية أي ال استطيع 

اإليمان اال ان أكفر بالطاغوت،مثال من يدخل باإلسالم ولكن لديه كثير من 

)فََمن يَْكفُْر ف هذه الشبهات له ليؤمن باهلل،التعلقات،من الدين السايق فيجب كش

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَىَٰ اَل انِفَصاَم لََها ۗ)  (٢٥٦بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن بِاَلِلَّ

   البقرة

َ اَل يَْغِفُر أَن يُْشَرَك بِِه )و ( النساء٤٨)إِنَّ اَلِلَّ  

 لذلك جدا مهم ،كشف الشبهات .

فتدرج من األرباب الذين يعبدونهم ويتعلقون ،من األصنامدوَن ِمن دونِِه( )ما تَعبُ 

بهم، ولم يقل لهم على طول اكفروا بهم،وانما اعطاهم مقارنة.بين هللا تعالى وهذه 

 األرباب ،ثم قلل قيمتهم بالتدريج.

مع المشروبات الغازيه لما أبين ضررها كل يوم بالتدريج، ببيان مساوئها   مثال

يء السكر،فهنا أنا أقلل من قيمتها،فبالتدريج تعوفه النفس،فال تحس بالشوق ومساو

بجناح بعوضة،فأنا هنا أقلل من قيمتها.  اليه،أو الدنيا لما أشبهها  

هُ بِها ِمن  يتُموها أَنتُم َوآباُؤُكم ما أَنَزَل اللّـَ )ما تَعبُدوَن ِمن دونِِه إِالِّ أَسماًء َسمَّ

(٤٠ُسلطاٍن )  

و شيء غير هللا ان جعلته معبودات هي مجرد أسماء وليست احد أ   أي

حسنى،مثال من اسمه كريم وهو ليس بكريم،فال قدرة لالسم هذا وهي أسماء،وهللا 

تعالي سمى نفسه،اما األصنام أنتم وآباؤكم تضعون أسماءها ثم تعبدونها،وتتعلقون 

        بها فهي بدون صفات،ولم ينزل هللا بها من سلطان.

٨/١/٢٠١٨  

وقبل أن نكمل السورة سنذكر التوازن في شخصية يوسف من خالل األحداث التي 

َوأَوَحينا إِلَيِه لَتُنَبِِّئَنَُّهم بِأَمِرِهم هـذا َوُهم .وبداية في البئر،)مر بها

يَشعُرونَ  ال ثم في بيت العزيز كان محسنا،وهي فترة جدا مهمة،ألنك لما  ﴾١٥﴿ 

 تحسنين هللا يعطيك الحكم والعلم،ثم مع امرأة العزيز ونسوة المدينة،

 وكيف يكون عدم التوازن ؟



وراء الفتنة،أو أن يصمت مثال،أو يصرخ عليها،ولكنه لم ينجرف   باالنجراف 

ِه إِنَّهُ َربِّي أَحَسَن َمثواَي الفتنة وأخبرها مع الحفاط على مقامها) وراء قاَل َمعاذَ اللّـَ

  ﴾٢٣﴿ إِنَّهُ ال يُفِلُح الظِّاِلمونَ 

ومع هللا تعالى كان من المخلصين ،واإلخالص يحمي من االنجراف وراء 

َكذِلَك ِلنَصِرَف َعنهُ السِّوَء َوالفَحشاَء إِنَّهُ ِمن ِعباِدنَا الشهوات،والدليل )

من االنجراف وراء   اه هو كان مخلص لذلك حماه هللا،معن  ﴾٢٤﴿ الُمخلَصينَ 

ا بَلََغ أَُشدَّهُ آتَيناهُ ُحكًما َوِعلًما َوَكذِلَك نَجِزي الُمحِسنينَ الشهوات،) َولَمِّ  ﴿٢٢﴾  

فهو كان محسن لذلك  َ اَل يُغَيُِِّر َما أعطاه هللا تعالى الحكم والعلم،وألن    )إِنَّ اَلِلَّ

( الرعد١١وا َما بِأَنفُِسِهْم ۗ)بِقَْوٍم َحتَّىَٰ يُغَيِِّرُ   

لذلك ال أتوقع أن الناس هي التي تحسن ،وانما احسن ومتى ما أحسنت هللا سيغير 

 لي كل شيء.

 وكيف توازنه في السجن؟

أحسن كذلك ،ولم يقل أنا في السجن فال داعي لالحسان،ومع ذلك أحسن ،واحسانه 

جه في اخبارهم عن الدعوة بتدر  كذلكفي السجن.وتوازنه   كان واضحا للفتيين

تدرج معهم،وكذلك نزوله لمستوى إلى هللا فلم يخبرهم بداية،وانما 

 السجينين،وتواضعه.

 و ثقته بتدبير هللا ،وكل هذا من التوازن في شخصيته.

هُ بِها ِمن  يتُموها أَنتُم َوآباُؤُكم ما أَنَزَل اللّـَ )ما تَعبُدوَن ِمن دونِِه إِالِّ أَسماًء َسمَّ

ِه أََمَر أاَلِّ تَعبُدوا إِالِّ إِيِّاهُ ذِلَك الدِّيُن القَيُِِّم َولـِكنَّ أَكثََر النِّاِس  ُسلطاٍن إِِن الُحكُم إِالِّ ِللّـَ

ألن تخيلي من   نرى هنا التخلية والتحلية ،والتخلية تحتاج لعمل﴾ و٤٠ال يَعلَموَن ﴿

النشغالهم بوظيفتهم يعيش مع الكفر ويمارسه،مثلهم متمرسين له،فتكون عاده لهم،و

يحتاجون   بالقصر فال وقت لديهم ليفكروا بـأي شيء آخر لذلك هم

ن تخيلي من لديه إاله ،ويعبده وقلبه متشرب به،فال جدا مهمة،أل  للتخلية،وهي

استطيع فجأة أن أقول له ال تعبده،إنما أنزل من مستواه كي يحس انه ال يستحق 

 التعلق وهذا هو التوازن في الدعوه.

وهي أسماء لم ينزل هللا بها من سلطان،أسماء وليست حسنى،عكس أسماء هللا اسم 

متضمن صفات وافعال وال تنفك عنه،بلحظة من اللحظات نحن اسمنا ينفك عنا 

 كيف؟

 قبل الزواج اسمي س،وبعده أم عبدهللا مثال.

يتُموها أَنتُم َوآباُؤُكم   هُ بِها ِمن )ما تَعبُدوَن ِمن دونِِه إِالِّ أَسماًء َسمَّ ما أَنَزَل اللّـَ

(٤٠)ُسلطانٍ   

،وصفات مثل إاله الحظ،والحرب   أحضروا آلهة ووضعوا لها اسماء  فهؤالء

والجمال والمطر. وأعطوها خصائص ما أنزل هللا بها من حجة أو دليل تدل على 



وكيف ألهوه وجعلوه ابن هللا.وهذا يعني   أحقيتها للعبادة. مثال عيسى عليه السالم

ه بالعبادة يجب أن يكون لدينا دليل فالحق يحتاج لدليل،عكس الباطل،فال دليل من أن

نزل هللا سلطان بالنهي عن عباداتهاأ على أحقيته بالعبادة بالعكس هللا  

،لذلك بهذه اآلية هو يخبرهم أنهم هم  ۖ( النحل٣٦،)َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوَت)وبطالنها

انزل بها من سلطان،وهذا يعني أن هللا هو الذي من سموا اآللهة،وآباؤهم وهللا ما 

ينزل،ويشرع. مثال العسل شفاء للناس فهذا هو السلطان والدليل، من القرآن .لذلك 

من الشرك جعل ما ليس سبب بسبب،مثال الجن والشعوذة للشفاء،أو أقول س 

عالج بدون وجود أدلة كونيه أو شرعية عليه.،ونجرب الدواء ونشفى ،مع انه 

لو نفع ،العبرة هي ليس ان استفيد أو ال إنما أال أدخل بالشرك.حتى   

،لذلك ال اصدق اال ما أنزل هللا تعالى به من سلطان شرعي او كوني خصوصا 

 بالتداوي .

وهذه اآللهة كذلك أسماء ال قوة عقليه أو ماديه لها،وال دليل على ذلك،ونتعلم من 

ان ،حتى لو نفع النه اختبار لي هذا أال نوافق على أي شيء بدون دليل أو سلط

 ،مثال الطاقة.

ِه( .أي ال أقبل الحكم اال من هللا،مثال ادوية مثل الحجامة اقبل بها)إِِن الُحكُم إِالِّ ِللّـَ  

ِه ) وهو يبين لهم ان الكالم ليس من عنده انما هللا هو من ( ٤٠)إِِن الُحكُم إِالِّ ِللّـَ

أَلَْيَس وحده فهو )  الناس هلل تعالى ،والحكم لهنرجع  حكم بهذا،ونتعلم انه بالدعوة 

ُ بِأَْحَكِم الَْحاِكِميَن ) التين  (٨اَلِلَّ  

وحكمه من الحكمة ،فكل ما يحكمه بمكانه وبوقت المناسب.وكذلك حكمه محكم أي 

 ال توجد فيه ثغرات.

 ومتى ما آمنت بذلك فأسلم ألمر هللا وحكمه،وكما جاء في الحديث:

ُ علَيِه  )قاَل : النَّاسُ  ِ صلَّى اَّللَّ ِ ، غال الِس عُر فسِع ر لَنا ، فقاَل رسوُل اَّللَّ يا رسوَل اَّللَّ

ازُق ( َ هَو المسِع ُر القابُض الباسُط الرَّ  وسلََّم : إنَّ اَّللَّ

وهنا النبي صلوات ربي وسالمه عليه مثال لم يكلم التجار ليخفضوا األسعار،إنما 

  .بين لهم أن هللا هو المسعر

األسعار هللا يضعها،الرواتب ،وكل هذا هو حكم هللا،فإذا عشنا تحت ظالل أسماء ف

ازقُ  هللا كما هنا بالحديث َ هَو المسِع ُر القابُض الباسُط الرَّ سنكون على بصيره ،اَّللَّ

نعام( األ١٢٢)أََوَمن َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس )  

فاهلل هو الحكم الذي حكم أن يكون هذا زوجك،هؤالء أبناؤك،أن ينزل 

ولكن هللا االول اآلخر ،وعدم التوازن  لتي بالنصف.األسباب ابواختبارنا المطر،

لما نتعلق باالسباب،فالحكم هلل يحكم بما يشاء في أوامره،فال نقول لماذا هذا حرام 

م عن هللا يجعلنا نحاسب انفسنا صلوات ؟.لذلك العل ٥وذاك حالل ؟ولماذا 



بسوء عن هللا ،فهو يشرع الشرائع   وتفكيرنا،قبل ان ننطق باي كلمة ،كي ال أظن

 ويسن االحكام.

وبالتخلية نبين لهم البدائل،مثال )س(    (أََمَر أاَلِّ تَعبُدوا إِالِّ إِيِّاهُثم يأتي بالتحلية ) 

،فلما انصحها بترك بدعة  عشر مرات في اليوم لعشر سنوات  تقرأ سورة ياسين

فيجب ان اعطيها البديل لهذا الوقت، ألن سيكون   قراءتها ،وأقول لها ال يجوز

كانت تقرأ به السورة.،وهو الذي لديها وقت فراغ   

 ذِلَك الدِّيُن القَيُِِّم َولـِكنَّ أَكثََر النِّاِس ال يَعلَمونَ ثم يأتي بالنهاية بالتعريف)

فظ بعيد عن أي تحيز،و الدين القيم وهو ال إاله إال ذلك الدين القيم،الل  ﴾٤٠﴿

هللا،والدين الذي ارتضاه هللا ألهل األرض ويدان عليه أهل األرض،وهو الدين 

الذي سوف تسألين عنه ،ذلك الدين والطريقة في الحياة والعبادة هو القيم ،بمعنى 

ن يَْمِشي َسِويًّا )أَفََمن يَْمِشي ُمِكبًّا َعلَىَٰ َوْجهِ ما عداه عوج وليس قيما، ِه أَْهدَىَٰ أَمَّ

ْستَِقيٍم ) .الكهف (١)َولَْم يَْجعَل لَّهُ ِعَوًجا ۜ )الملك(٢٢َعلَىَٰ ِصَراٍط مُّ  

﴾ ٤٠﴿ ذِلَك الدِّيُن القَيُِِّم َولـِكنَّ أَكثََر النِّاِس ال يَعلَمونَ )  

،وهو الدين القيم دين وسط ال افراط وال تفريط.وهو الذي ارتضاه هللا ألهل األرض

يدل على كل ما هو قيم،فأي شيء قيم ومستقيم هذا هو اإلسالم، وله قيمة،لذلك من 

 يتخذه تكون له قيمة،وتكون له العزة. 

مل لمن بالسجن وال حياة له،فهناك أمل والدين القيم بها تخصيص أي وهذا يعطي أ

 فقط هذا الدين وما عداه ليس كذلك.

 وأين المشكلة ؟

عن التوحيد بسبب الجهل ووصلوا به للشرك،لذلك كي ابعد أن الناس ال يعلمون 

 الشرك عن نفسي احتاج للعلم

.ألن عدم العلم الحقيقي يحجبهم عن كثير من األمور النافعه،لذلك )وَمن سلََك 

ُ لَهُ بِِه طريقًا إلى الجنَِّة ( والعلم ال حدود له ،وال  طريقًا يلتَِمُس فيِه علًما ، َسهََّل اَّللَّ

إسراف في العلم والنبي صلى هللا عليه وسلم ماطلب شيئا من هللا اال زيادة يوجد 

ذا نفس صاحب الدنيا الذي ال يمل من الدنيا صاحب العلم ال يمل من العلم العلم،وه

 كذلك .

إذن المشكلة أن الناس ال يعلمون عن التوحيد بسبب الجهل،ووصلوا به 

لعلم.للشرك،لذلك كي ابعد الشرك عن نفسي احتاج ل  

 ثم فسر لهم الحلم.

ا اآلَخُر فَيُصلَُب فَتَأُكُل الطَّيُر  ا أََحدُُكما فَيَسقي َربَّهُ َخمًرا َوأَمَّ )يا صاِحبَيِ الِسِّجِن أَمِّ

هنا لم يركز على كل بشخصه،لم ﴾ ٤١ِمن َرأِسِه قُِضَي األَمُر الَّذي فيِه تَستَفتِياِن ﴿

األمر أهمية.وقال اما احدكما وهو  يقل انت فالن سيحصل لك كذا مثال،فلم يعطي

لم يقل انت الساقي وانما انت من تستنتج،لم يواجهه فَيَسقي َربَّهُ َخمًرا،الساقي 



كان ال يواجه الناس باالخطاء إذا   النبي صلى هللا عليه وسلم .وهذا من األدب و

ذا نتعلمه،فصارت خطبة ثم قال ما بال اقوام يفعلون ك حصل الشيء أمامه،وهذا ما

 وكذا،بمعنى من يفعل عليه.

لعمله السابق،ربه أي الملك ،أي ويسقي أي يخرج من السجن ويرجع ساقي للملك 

صلى كما قال النبي .وفَيُصلَُب فَتَأُكُل الطَّيُر ِمن َرأِسِه( فيخرج من السجن،واآلخر )

ا من نحب،غير حسن أو رموز ال نعرفه الحلم الحسن ال نخبر به إالهللا عليه وسلم 

ال نخبر بها أحدا ،هو رأى نفسه يحمل خبز تأكل الطيور منه،ويصلب أي 

يتم معلق والطيور تأكل من ف ،يعدم،طريقة الصلب ويجعل في مكان ال يقبر

عن الخبز.فتأويل الخبز  عقله ورأسه رأسه،أي وصلت لرأسه.عمله خباز فكل ما ب

أعطاهم نافذة ه،فستفتون تفل الموضوع وقال قضي األمر الذي هو الرأس،وق

أي ما سألتماني عنه أعطيتكم ،)تستفتيان(،نستفيد منها في التربية،قضي األمر

..والحمدهلل رب العالمين.اجابته. اعطاهم نافذة   

١٥/١/٢٠١٨  

ونقطة نود ذكرها بخصوص تأويل األحالم أننا ال نبرمج حياتنا على حسب 

أنها خانته!!!!أحالمنا.ونتفاعل معها،مثال من طلق زوجته ألنه حلم   

 وسواء عرفنا التفسير ام ال فهو قضاء هللا.ونحن ال نعلم الغيب.

بالسجن  وذكرنا أن وجود يوسف ونكمل قصة يوسف مع ساقي وخباز الملك،

أفضل له وللمجتمع وللنسوة والعزيز وامرأته كحماية له،.وهو سيخرج بتدبير 

ة،ألن لديهم من اإليمان واليقين يعاملهم بطريقة مختلفتعالى هللا،لكن األنبياء هللا 

،والبشارات،ما ال يوجد مع البشر العاديين،لذلك تعاملهم مع األسباب يختلف عن 

للساقي بأنه   تعامل عامة الناس،وكذلك ألنه من المحسنين.ويوسف أول الرؤيا

َوقاَل ِللَّذي َظنَّ سينجو، ولكن لم يأخذها كمسلمات،وانها ستحصل لذلك هللا يقول: )

(٤٢نَّهُ ناجٍ ِمنُهَما )أَ   

بأنها ستحصل علي وجه التأكيد،.لذلك   لم يجزم،وظن وليس يقين أي يوسف 

(،استخدم الفعل ) مسائل  وهذا يعلمنا أن يقل للساقي أنا متأكد من نجاتك.  و لمَظنَّ

اإليمان والقدر يجب ان تقوم على اليقين.وهذا يأتي بالعلم.مثال المالئكة نحن نعلم 

نشعر بهم.فال أقول احس ان هناك مالئكة.فالشعور ال يكون بمسائل  عنهم وال

َوإِذَا قِيَل لَُهْم اَل تُْفِسدُوا فِي اأْلَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن  اإليمان،والدليل سورة البقرة.)

ِكن الَّ يَْشعُُروَن ) (١١ُمْصِلُحوَن ) (١٢أاََل إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسدُوَن َولََٰ  

بالفساد،ومع الفساد قال ال يشعرون ألن الفساد محسوس ،ولكن مع اإليمان فبدأ  

َوإِذَا قِيَل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَنُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّفََهاُء ۗ أاََل إِنَُّهْم ُهُم )

ِكن الَّ يَْعلَُموَن) لشعور إنما قال هللا فمسائل اإليمان ال يدخل بها ا (١٣السُّفََهاُء َولََٰ

ِكن الَّ يَْعلَُمونَ وقال الرسول أي العلم ألنه غيب،لذلك)   .أاََل إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاُء َولََٰ



االيمان وال إاله اال هللا قائم علي العلم واليقين،فنرى أن يوسف فسر الحلم و

ن الساقي هو أقال ظن،وهنا ظن يوسف   متأكد منههنا،وألنه غيب وهو غير 

الناجي ولكن لم يقل انا متأكد من نجاته،وفي كتاب إغاثة اللهفان من مصائد 

،مثال   الشيطان يقول الكاتب: الشيطان يجعل الناس تمشي على األوهام واألحالم،

 س كلما قالت شيء يحصل،ويحصل عدة مرات ،ألن هللا يختبرها . أو من 

من هللا فيعتقد بنفسه  أنه الهام  يعتقديقول هو إلهام من هللا، ومع الوقت 

من الشيطان ومصائده.  الحاسة السادسة فهذا شعور وهو ه،وان لديوقدراته  

وكذلك يجب أال نعطي ألي احد قدرة مثال السحرة والجن ،فال أحد لديه القدرة إال 

َوأَنَّهُ هللا،وألن ما جعل أمثال السحرة والمشعوذين يتمادون في عملهم هو الناس )

َن اْلِجِنِّ فََزادُوُهْم َرَهقًا ) نِس يَعُوذُوَن بِِرَجاٍل ِمِّ َن اإْلِ (الجن ٦َكاَن ِرَجاٌل ِمِّ  

وكله من تلبيس الشيطان فهو فتنة للقاسية قلوبهم.والذين في قلوبهم مرض.ويوسف 

اعتد بها،والدين ال  حتي لو رؤيا وفسرت ال على وجه التأكيد،قال ظن بمعنى ليس 

غيب وال يعلم الغيب  ألنها  يجب أال نعتد باألحالم لهام إنما على علم.علي اإل يقوم

آمنت بقدراتي،وأفكاري وأنني لدي الحاسة السادسة    اال هللا.وكذلك أنا متى ما

في   فهنا أنا دخلت بالشرك.ألني أدخلت نفسي مع هللا  مثال،أو كل ما سبق ذكره

صحيح.فكله اختبار خصوصا  ال يعني أنه ولما يحصل  ثل األنداد.علمه للغيب.م

لما يحصل.لذلك ال نفتح باب للشيطان.ليجعل االنسان يكفر،فالغيب ال يعلمه إال هللا 

فقط ما يوحـي له من هللا كان يقوله، وشىء غير  ،والنبي صلى هللا عليه وسلم 

 متاكد منه ال يقوله

ن يوحي هللا اليهم،وليس عامة او أوحى الي ، واألنبياء فقط م الهمنيأ.فال نقول هللا

ك البشر ،كما الصحابة ال يقولون هللا ألهمني .لذلك علينا بالدعاء اللهم اني اعوذ ب

الشيطان يحاول ان يلبس علينا.من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.ألن   

حتى هؤالء الذين يدعون علمهم للغيب وقراءة الكف والتنجيم لما سيحصل لو 

م من أوضاعهم.كانوا كذلك لحسنوا ه  

وذكر هللا تعالى لنا التفاصيل المهمة في اآلية لنتعلم منها الدروس وكلها تبعدنا عن  

.الشرك  

(٤٢)َوقاَل ِللَّذي َظنَّ أَنَّهُ ناجٍ ِمنُهَما اذُكرني ِعندَ َربَِِّك..)  

اذُكرني ِعندَ َربَِِّك(وألن يوسف ظن أن الساقي سيخرج من السجن فقال له )  

وشأني عند ربك الذي هو الملك،واذكر أي اذكر قصتي كيف انني وقع علي  

الظلم، لعلي اخرج مما انا فيه،بمعنى جعله كالواسطة،ومن هذه الجزئية نتعلم ان 

من وقع بمكروه وشدة ال بأس له أن يستعين بمن لديه القدرة على تخليصه.،وبما 

سف.أنه ساقي الملك ،فسيراه كثيرا،وستتاح له الفرصة ليخبره عن يو  



فهو هنا أخذ السبب ولكن لم يتعلق به،أو اشتكى من حاله.وما حدث له ،انما 

بالمختصر المفيد اذكرني عند ربك ،وهذا ما نتعلمه بأن ال نشتكي من حالنا .انما 

 كما قال يعقوب عليه السالم 

(ِ ِّي َوُحْزنِي إِلَى اَلِلَّ ( .٨٦)قَاَل إِنََّما أَْشُكو بَثِ  

له االستعانة بمن لديه القدرة علي تخليصهمن وقع بمكروه يجوز ف  

 ان كانت النية االستشارة،او للحل،وليس تعبيرا عن ما بنفسي.ألن 

هناك من في شرحه يشتكي ويصف حاله، مثال من يقول لماذا أنا يحصل لي 

 هكذا؟؟؟

والشكوى ان زادت احتمال بها اعتراض على القدر،لذلك المشتكي هللا 

 يربيه،كيف؟ 

يتعلق قلبه بغير هللا.  تفت اليه.وهللا يربيه كي الال احد يل  

 ولكن نحن كيف نتفاعل مع األمر؟

نأخذ موقف من الناس ان ال فائدة منهم،وال يحسون بنا.   

ترأف الناس بحالي ،فأصل لحال الذل .  موقف آخر: مثال أشتكي كي  

ال يبادلني أحب زوجي حبا كبيرا ،أو كما نقول زيادة عن الحد ،وأقول لماذا   أو

 نفس الشعور؟

وال خير فيه هذا الزوج او حتى األبناء،هي تربية من هللا ألنني سأدخل بشرك 

 المحبة،من كثرة تعلقي بهم إن بادلوني نفس الشعور.

 )اذُكرني ِعندَ َربَِِّك(

كذلك: وما نستخلصه من هذه اآلية  

 نكون واقعيين فال نطلب ما فوق االستطاعة،او غير معقول،فيوسف 

هنا طلب من الساقي ما كان باستطاعته.كما النبي صلى هللا عليه وسلم ،بالنسبة 

 لعدله بين الزوجات بالمعيشه وكل شيء كان يعدل بينهم 

)اللهم هذا قسمى فيما أملك فال تلمنى فيما ال أملك ( .محبتهم بالقلب كان يقول لكن   

االستعانة،وكذلك بدون  إذا كان في حدود  إذن من وقع بمكروه يجوز له االستعانة

 ذل وشكوى.

 وهنا يوسف هو اخذ بالسبب،بدون التعلق به كسبب، وماذا حدث؟

فاهلل هو اآلخر هو الذي يعطي النتيجة وهي أفضل ما يحصل،وماذا حصل؟    

والفاعل هنا الشيطان أنسى الساقي ذكر يوسف عند فَأَنساهُ الشَّيطاُن ِذكَر َربِِِّه()

في أن ينسينا،مثال موسى والخضر تعنوا للبحث   دور  لهالشيطان   الملك،أي أن

عن أعلم أهل األرض ،وهللا اعطاهم عالمة واضحة وهي أن الحوت يخرج من 

السلة في هذا المكان،وموسى نام والفتى معه،ولم ينم،ورأي السمك وهو يخرج من 



لم لم السلة ويقفز بالبحر،ولكنه لم يخبر موسى وأكملوا طريقهم وحين سأله موسى 

( الكهف٦٣)َوَما أَنَسانِيهُ إِالَّ الشَّْيَطاُن أَْن أَْذُكَرهُ ۚ )يخبره أجابه  

موسى الفتى ،وهذا من توازن شخصيته.مع أن موسى معروف بشدته.يلم  فلم  

ومثال آخر نريد السفر،ونذهب للمطار وننسى الجواز،وهذا من الشيطان كي 

.لو نفتش بحياتنا اليومية يحصل لنا تصير المشاكل بين الناس،ويلوم بعضنا اآلخر

الكثير من هذا،مع األبناء مع الخدم خصوصا لو شيء حسن، ننساه أكثر ألن هللا 

 يختبرنا وردة فعلنا.

لنكبر الشيطان،ونعطيه القوة وانما هو اختبار فهو يهون   الكي وهللا يخبرنا بذلك 

 علينا األشياء التي تحصل بأنه هو السبب.

ومع   وذهب له،وهذا بعد سنين  حلم الملك تذكر الساقي يوسفوتخيلي بعد ان 

يوسف لم يعاتبه.  ذلك  

 لذلك نعذر الناس،وال نأخذ موقف هجومي من الناس،وتذهب بنا 

.بعيدا... األفكار  

 )فَأَنَساهُ الشَّيَْطاُن ِذْكَر َربِِِّه(

لذكر قصة يوسف للملك الحدث نفسه وفعل الشيطان   ونسيان الساقي-١

الوقت الساقي لن    شر،،ولكن الصورة العامة خير ألن يوسف لو خرج بذاك

)َوأَْسبََغ َعلَيُْكْم نِعََمهُ .،ثم يعينه وزيرا.الحقا  ليفسر له الحلم  للملك  ويأتي به  يجده

( لقمان٢٠َظاِهَرةً َوبَاِطنَةً ۗ)  

ولكنه خرج ويوسف عليه السالم كان يعلم الساقي عن هللا،ليخرج ويتذكر هللا، -٢

 ونسى ذكر ما يقربه هلل،لذلك نسى ذكر يوسف.الذي عرفه باهلل.

  (فَأَنَساهُ الشَّيَْطاُن ِذْكَر َربِِّهِ ) 

قد يكون الملك او هللا،وفاعل النسيان هنا الشيطان،ولكن ليتم قضاء َربِِِّه( و)

وهناك سبب،و نحن في األقدار ماذا نفعل؟  وقدره في بقاء يوسف بالسجن،  هللا  

نركز على السبب ونعيد ونزيد ،ولكن هللا إن أراد شيئا خلق له األسباب 

ليحصل،مثال س سيحصل على منصب سيخلق سبب ليحصل على المنصب.لذلك 

وباليوم نمر بكثير من هذه األشياء ،مثال أريد الذهاب لمكان ،وأعرف  بحياتنا 

قي ب الطريق جيدا له،ولكني أضيع الدوران له،وأتأخر عن موعدي،وألت

)س(،وأنا ما خططت للقائها.وكل هذا لننقي قلوبنا،وال نرى إال هللا وال أري افعال 

الناس.لذلك ال نعطي قدرة لألسباب.وانما هللا ان اراد شيئا خلق له األسباب.وليتم 

 أمر هللا،وبالنسبة ليوسف ما هو هذا األمر؟

سنوات . ٩-٣ن بقائه بالسجن م﴾ ٤٢فَلَبَِث فِي الِسِّجِن بِضَع ِسنيَن ﴿)   



واقدار هللا تمشي باألسباب،فال أقول لو فعلت كذا لحصل كذا،وانما قدر هللا وهذا 

القدر بالنسبة ليوسف كان سببا لعلو مكانته وقدره ه،فنحن بين األسباب 

 واالقدار،لذلك العبرة بتدبير هللا والثقة بها.

 والحمدهلل رب العالمين.

يوسف عليه السالم بتدبير هللا .كل ما سبق في القصة تبين لنا ثقة   

ونحن ان اعتقدنا ان التدبير بيد احد آخر دخلنا بالشرك،وكلما زاد توحيدك هلل ال 

ترين األسباب،وكلما قل التوحيد تكثر األسباب،كمن على األرض يرى البنايات 

 كبيرة،وكلما ارتفع يراها صغيرة،كذلك اإليمان 

 كلما زاد التوحيد تقل األسباب.

االول يأتي باالسباب ،وهو اآلخر يأتي بنتيجة األسباب.ونحن ماذا نفعل؟هللا   

من الشرك.  ننسب التوفيق،والشفاء لألسباب ،مثل الطبيب والدواء وهذا  

لذلك المؤمن الموحد كلما زاد توحيده ال يرى األسباب،كما مع يوسف عندما قال 

لديه السبب ولكن ال  اذكرني عند ربك،وهذا يبين اننا يجوز لنا االستعانة بمن

اعتمد عليها،وقال للساقي اذكرني عند ربك،ولم يتعلق بها .وهو مجرد سبب،فال 

نعطي السبب القوة والقدرة،كما مع يوسف قلبه عند ربه،والساقي انساه الشيطان 

ذكر ربه،لذلك ال نتعلق بالسبب ألننا سنصاب باليأس والقنوط.و هللا هو الذي يدبر 

حقا مع يوسف أن بقاءه في السجن أفضل له.االمور،كما سنرى ال  

نعتقد نحن اننا متى ما تكلمنا فاننا نعتمد على تدبير انفسنا   فاهلل هو الذي يدبرنا،أو

ونقصر الطريق،فاهلل هو المدبر،والشيطان هو سبب النسيان ألن هللا ان أراد له 

 أمرا سبب له األسباب،فال اقف عند األسباب.

 

انه كافر ولكن هللا يسبب األسباب،والساقي نسى وبقي يوسف والملك هنا حلم مع 

بالسجن،وثم حلم الملك،فاهلل يدبر باللطف من غير ان نحس،وتصوري حلم 

 سيخرجه من السجن!!!!

 شيء ال نتصوره.

َوقاَل الَمِلُك إِنِّي أَرى َسبَع بَقَراٍت ِسماٍن يَأُكلُُهنَّ َسبٌع ِعجاٌف َوَسبَع ُسنباُلٍت  )

ؤيا ُخضٍر وَ  أَُخَر يابِساٍت يا أَيَُّها الَمََلُ أَفتوني في ُرؤياَي إِن ُكنتُم ِللرُّ

   ﴾٤٣تَعبُروَن﴿

 ذكرنا أن الساقي نسى إخبار الملك عن يوسف عليه السالم فبقي بالسجن.

مع انه كافر، ولكن هللا يسبب األسباب،فاهلل يدبر باللطف من   والملك هنا رأي رؤيا

من السجن!!! شيء ال نتصوره.  ستخرج يوسف  ياغير ان نحس،وتصوري رؤ  

فجمع المأل ،أي في عصر الملوك ،رأي رؤيا عجيبة وكانت تؤرقه)َوقاَل الَمِلُك ( 

 والمقربين له،من ذوي الرأي والعلماء،وماذا قال لهم؟



من اللطائف أن كما الساقي والخباز حلموا كذلك الملك،)إِنِّي أَرى ( و  

ولكن من أحالمهم كانت شخصية،،اما الملك رؤيا عامة،تمس الدولة بكاملها 

 والرعية ونفوذه ،فحتى االحالم على 

 حساب مقام،و حال االنسان.

 وحلمه ينقسم إلى:

عن الحيوانات.-١  

عن الزروع . -٢  

بمعنى هناك حيوان وهناك نبات،والحيوان الذي جاء ذكره هنا هو البقر ،ولم يذكر 

مل،مثال الج  

 وهذا يبين لنا بيئتهم.

هنا الرقم مهم وهو رمزَسبَع ( والسنابل كذلك تبين بيئتهم الزراعية . )  

هم الوجبة ومن يأكلهن؟بَقَراٍت ِسماٍن ( )  

وشيء غير واقعي ومألوف ان بقر يأكل بقر،وان العجاف )يَأُكلُُهنَّ َسبٌع ِعجاٌف ( 

ن أنه شيء عجيب.قدم المأكول ليبي  الهزيالت تأكل السمان،وهنا  

مرة أخرى،وهنا  ٧وتكرر الرقم  َوَسبَع ُسنباُلٍت ُخضٍر َوأَُخَر يابِساٍت ()-٢و

سنبالت خضر،أي قد انعقد الحصاد واكتمل،ويابسات أي لم تبلغ الحصاد،فرأي 

اليابسات قد ادركت الخضر حتى غلبتها،فكأنها أكلتهم.فكأن الضعيف يغلب 

 القوي،وهذا هو الرمز.

أي علية القوم وأشرافهم،وماذا يا أَيَُّها الَمََلُ (ا لم يقل يا أيها الناس وانما)والملك هن

 قال لهم؟

ؤيا تَعبُروَن﴿ ﴾٤٣)أَفتوني في ُرؤياَي إِن ُكنتُم ِللرُّ  

نبئنا بتأويله.  فطلب منهم اإلفتاء،وبالسجن الفتيان قاال ليوسف  

علم،كما نحن باإلفتاء نسأل يطلب شيء مبني على   والملك في طلبه للفتوى فهو

 العالم.

طلب الفتوى،ويريد حقائق ممن لديه العلم.  فهو .بحكم هذه الرويا  

 ذكرنا أن الملك طلب الفتوى للرؤيا،

ؤيا تَعبُروَن(لكنه وضع شرط وهو) أي من لديه العلم عن الرؤي فقط   إِن ُكنتُم ِللرُّ

وكل يقول رأيه واقتراحه.،يفتي ،كي ال تكثر اآلراء  

 وهذا يبين ان من بمركز المسئولية

له الحق في وضع الحدود والشروط.والمأل تحيروا لوجود الشرط،تحيروا ولم 

 يعرفوا لها تأويال،فماذا قالوا كي ال يبينوا عدم معرفتهم؟

) قالوا أَضغاُث أَحالٍم( -١  



أي ،أَحالٍم ( ولم يقولوا رؤيا وكذلك بينوا ان مستواهم أعلي والدليل قولهم )  

اخاليط أحالم،وال تفسير وتأويل لها. والحلم يعنى الخيال وال حقيقة له،كما بحديث 

النفس والوسواس.فهناك أفكار من هللا ومن النفس ومن الشيطان،واكثر ما لدينا من 

النفس والشيطان.فهم قللوا من شأن الحلم،وهذا كذلك دليل ذكائهم،وكي ال يفسدوا 

،وهذه طبيعة البشر كي ال   أخبروه بجهلهم سيستبدلهمعالقتهم مع الملك ،ألنهم ان 

ال توجد لديه   عن بضاعة،والبائع   ونبحث  مكانتهم،ونراه لما نتسوق  تهتز في

بها العيوب.  ،فيقول لك زنها بضاعة قديمة،أو يضع  

 وهم بقولهم اضغات أحالم كي ال يهتم الملك بتفسيره.ويترك الموضوع.

فنحن مستوانا تفسير الرؤيا،وليس ﴾ ٤٤ األَحالِم بِعاِلميَن﴿َوما نَحُن بِتَأويلِ )- -٢

 األحالم،

فهم جمعوا بين الجزم في اضغاث أحالم،فال علم ألنها من الشيطان والنفس،

وهذا يعتبر من االعجاب بالنفس،معناه ان االنسان ال يقولها صراحة   لنا،والجهل

ك.انا معجب بنفسي،ولكن يتصرف او يقول شيء يدل على ذل  

 وما هو االعجاب بالنفس؟

أن يعلي نفسه بنفسه،وبدون مقارنات،وهنا علية القوم كلهم اجابوا الملك،فهم ال 

داعي الن يرفعوا من انفسهم،أحيانا ال احد يسألنا،ونبين قدراتنا ،وهذا من 

 االعجاب بالنفس،وهذا مرض يصاب به االنسان حتى لو كان بالصحراء،

تكبر.  خرين يصبحولو كان هناك مقارنه مع اآل  

 وحديث النبي صلى هللا عليه وسلم:

 )و أما المهلكاُت ؛ فُشحٌّ ُمطاٌع ، و هًوى ُمتَّبٌع ، و إعجاُب المرِء بنفِسه(

 واعجابه يكون بدينه وصالته،وبيته،وأوالده،

فمثال يمدح نفسه ومؤهالته من غير أن يسأله أحد.أو أنه ليس بوضع أن يقدم على 

 وظيفة مثال.

وهذا من كيد الشيطان مثال أن يجعل حافظ القرآن يحفظه ثم يجعله يعجب 

من النوافل ويقدمها على االعجاب   بنفسه،وهذا من اشد الفواحش،وحفظ القرآن

ومثال على ذلك قارون كان به بالنفس وهي من الفرائض المنهيات والمهلكات.

(٧٨نِدي)عجب بنفسه،)قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَٰى ِعْلٍم عِ   

( القصص٧٩)فََخَرَج َعلَٰى قَْوِمِه ِفي ِزينَتِِه)  

 وماذا كان عقابه؟ 

( القصص٨١)فََخَسْفنَا بِِه َوبِدَاِرِه اأْلَْرَض )  

نزول.  فعذابه  

من هو معجب بنفسه؟  وكيف يختبر هللا  

 الناس تنتقده كثيرا .فيكون في نزول.



ذلك بسورة الكهف صاحب والمثال الثاني صاحب الجنتين في سورة الكهف وك

الجنتين)َوَكاَن لَهُ ثََمٌر فَقَاَل ِلَصاِحبِِه َوُهَو يَُحاِوُرهُ أَنَا أَْكثَُر ِمنَك َمااًل َوأََعزُّ نَفًَرا 

ِذِه أَبَدًا )٣٤) (٣٥(َودََخَل َجنَّتَهُ َوُهَو َظاِلٌم ِل نَْفِسِه قَاَل َما أَُظنُّ أَن تَبِيدَ َهٰ  

لذنب تنتقل بسرعة،مثل العجب يصبح تكبر إذا ما صاحبته وذنوب القلب من ذنب 

 المقارنة مثل صاحب الجنتين.

قارون به عجب وليس تكبر ألن ال توجد مقارنة ألنه ال أحد بمستواه.  أما  

ال أرى نفسي األفضل األذكى أو أن صالتي أفضل من غيري واالعجاب   لذلك

 بالدين أشد اهالكا.

 

) وكما جاء في سورة الحديد   

اْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَيْنَُكْم َوتََكاثٌُر فِي اأْلَْمَواِل 

  (٢٠َواأْلَْواَلِد ۖ)

اللعب ثم اللهو،مثل من يصور نفسه السيلفي،ويرسل   لذلك نحذر ألن البداية يكون

.حتى اعجاب المرء كون بالقلبصوره ،فيصبح بعد ذلك تفاخر وزينة ألنه ي

برأيه،واالعجاب هو أني دائما أري صور نفسي أمامي وأكبرها ،لذلك نحذر ألننا 

 احتمال نذهب للشرك، فال نضع أنفسنا بفتنة االعجاب بالنفس .

األلبسة المحرمة لباس الشهرة،وهو ان يلبس شيئا غريبا جدا اما بالزيادة   لذلك من

لباس الزاهد ليعرف   به ويعرف به ويعجب بنفسه .مثل او النقصان ،،فيكون مميز

بالزهد.ومن مكائد الشيطان ان يوهم المتدينين بأن يجب ان يكون لهم لبس معين 

ذَا   يشتهرون به،ويعرفون به لذلك لما يخبرنا هللا تعالى عن األنبياء)َوقَالُوا َماِل َهٰ

ُسوِل يَأُْكُل الطَّعَاَم َويَْمِشي فِي اأْلَ  ْسَواِق ۙ لَْواَل أُنِزَل إِلَْيِه َملٌَك فَيَُكوَن َمعَهُ نَِذيًرا الرَّ

(الفرقان٧)  

.لذلك نرى األنبياء كانوا يذهبون لألسواق ويعملون ويتاجرون  

تقول الكل يذهب للسوق وال أذهب أنا،أو يذهب للقرية العالمية مثال وانا   مثال من

بها معجبة بنفسها،والشيطان يزين ال اذهب،أو كل الناس فاطرين وأنا صائم،هي بقل

 لها هذا.

 والحمدهلل رب العالمين.

 

 

 

٥/٢/٢٠١٨  

رى كيف تدبير هللا ليوسف عليه السالم،فيوسف حياته لم تكن مفروشة بالورود ن

كما يقال ،من بيت والده ثم للجب ثم بيت العزيز ،ثم امرأة العزيز،وشغفها بحبه،ثم 



هللا،معناه   السجن هو فتح له،فكان يدعوإلىالسجن وتفضيله له،ولكن هذا الضيق ب

والدي   المؤمن والصديق ال يقول الظروف جعلتني مجرما،أو المجتمع أو

خرجته صديقا،وهللا تعالى يذكر لنا أف أحسن استغاللها مر بظروف   فيوسف

 المراحل التي مر بها، لنتعلم بوجود القبض والبسط،ماذا نفعل ؟

رجوع إلى هللا،وكلما زادت الصعوبة يزيد تعلقنا وفي كل الظروف ال بد من ال

)َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِِّي َكيْدَُهنَّ أَْصُب باهلل،كما يوسف مع نسوة المدينه،تعلق اكثر باهلل 

َن الَْجاِهِليَن ) بتدبيرات الحياة الدنيا نمر   وبالسجن كذلك،نحن (٣٣إِلَْيِهنَّ َوأَُكن ِمِّ

هي تتقلب ،وال توجد،ولكن ال شيء يدومبقبض وبسط،احيانا هناك أموال واحيانا 

 كما يقلب هللا الليل والنهار،ولكن الصديق بكل وقت صديق.

نعمل بالقبض والبسط؟ لذلك ليس مهم تفسير الحلم وانما ماذا  

وبالقبض يكون الشح ي ،مثل بني إسرائيل،وعموما الناس بالبسط تسرف وتطغ

أمره   زكريا وقت البسط والفرح  لو ناخذها بقصة زكريا ومريمبزيادة،والبخل.و

أمر   هللا أال يتكلم ويسبح هللا بمعنى أمره بالعبادة.وهنا التوازن ،وبالحزن والقبض

ي َعْينًا)مريم بأن تأكل وتشرب  ( مريم٢٦)فَُكِلي َواْشَربِي َوقَِرِّ  

كل وتضيق على نفسها زيادة ،وبالفرح تقيم ال تأ  الناس بالعكس بالحزنو

مع انه بالعكس وقت الفرح نتذكر اآلخرة ونقلل الحفالت.ويزيد اسرافها ،واكلها .

 من الدنيا.

ِدِّيُق)) (٤٦يُوُسُف أَيَُّها الِصِّ  

وذكرنا أن الساقي نادى يوسف بصفته وهي الصديق،والفترة التي قضاها معه في 

سجن كانت كفيلة أن تعرفه بصدق يوسفال وصديق أي كثير  .

ا ) الصدق،ومحسن،وفي سورة السجدة  ةً يَْهدُوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ

(٢٤َصبَُروا ۖ َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُوَن )  

؟ و السعدي في تفسيره يفسر من هم هؤالء األئمة  

صبر ولديه اليقين = اإلمامة في   لمحسنين،أي منهم الصديقين وهم نفسهم ا

 الدين.

 لذلك اصدقي هللا يصدقك.

والصديقية تكون باألعمال،والدنيا ال تصير بدون صبر،ومتى أمارسه؟ لما يحصل 

،فمتى ما كنت على الهوى لن اعرف الصبر،معناه هؤالء أهوائيعكس  ما هو 

( ١٢م بَِما َصبَُروا َجنَّةً َوَحِريًرا ))َوَجَزاهُ الصديقين وصلوا لهذه الدرجة بصبرهم 

 االنسان

وكله موجود مع يوسف،بالبئر لم يتكلم حتى كلمة واحدة، ومع امرأة العزيز لما 

راودته حتى كالمه به صبر،فلم يتعدى حدوده ،وبالسجن كذلك لم يتكلم ،وكل هذا 

بتدبير هللا.   من يقينه وثقته  



ولم ،كما أخبر به الملك  ليوسفذكرنا أن الساقي نقل الحلم ونعود إلي الساقي،و

وذكر هنا ﴾٤٦أَرِجُع إِلَى النِّاِس لَعَلَُّهم يَعلَموَن ﴿ لَعَلِّيثم قال )  .يضف له شيئا

 الناس،ولم يذكر الملك.

لنا عن تفسير رؤيا ويقول أنها للملك،ماذا أونرى الصورة األخرى،مثال لما احد يس

 نفعل؟

كان يستطيع أن يقول   ره،أو أقوم بالعمل فقط ألن هذا الملك.والساقينتحمس لتفسي 

األمر أهميه.  الملك ليعطي  لعلي أرجع إلى  

ليبين لنا أن يوسف صديق بكل األحوال،وليس مهما لديه من قال،سواء ملك   ولكن

 او غيره.والمهم لديه أين وضعه هللا وأن عمله هلل.

هم المنافقين عكس الصديقين ،والذين والصورة الثانية صورة الكاذبين و

،وماذا يفعلون؟الناس  اهتمامهم  

ُؤاَلِء ۚ)يكذبون  ُؤاَلِء َواَل إِلَىَٰ َهَٰ ِلَك اَل إِلَىَٰ َهَٰ ذَْبذَبِيَن بَْيَن ذََٰ ( النساء١٤٣)مُّ  

حسب مصلحتهم،فإن كانت لهم مصلحة معك يتلطفون بالكالم،ومن ال مصلحة لهم 

يسيئون األد بمعه. معه يغلظون عليه بالكالم،أو  

ال يحسن معاملة العمالة أو الخدم ويسيء األدب معهم ألنهم ونقيس عليه مثال من 

.ليسوا أصحاب مراكز مهمة   

 

 ( يَْعلَُمونَ لَّعَِلِّي أَْرِجُع إِلَى النَّاِس لَعَلَُّهْم  )  

رجع الى الناس ولعلهم يعلمون،ماذا؟أن أ لعل تفيد الترجي،أي أنا لدي رجاء  

تأويل الرؤيا. -١  

وتركها مطلقة،وتحتمل   أو فضلك ومعرفتك لفن التأويل،وفقط ذكر) يَْعلَُموَن ( -٢

عدة احتماالت،ومنها أنه يريد ان يزيل الجهل عن انفسهم،ولذلك من اهم أسباب 

 طلب العلم إزالة الجهل عن النفس.

( ٤٧ ِسنِيَن دَأَبًا)قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبعَ   آيات يبين لنا التفسير وبدأت ب) ٣ثم في 

مباشرة،ولم يبخل كانت يوسف عليه السالم   جابهإبقال ولم يقل ثم،أو و قال .ف

ا السَّائَِل فاََل تَْنَهْر ) (الضحى ١٠بما لديه من العلم )َوأَمَّ  

لذلك من لديه العلم يجب ان يبادر وال ينتظر ليسأل ،وان لم يعرف يسأل اهل العلم 

( النحل٤٣لِذِّْكِر إِن ُكنتُْم اَل تَعْلَُموَن ))فَاْسأَلُوا أَْهَل ا  

،او يقول ال أعلم.ويكون واضح مثال من تسألني عن وصفة للطبخ،وأنا ال أريد 

بالواتس اب،وال أرسله!!!  أن أخبرها، وأقول لها سأرسله لك  

 أو أقول سأخبرك غدا!!!

يَأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسبِْع أَْفتِنَا فِي َسْبِع بَقََراٍت ِسَماٍن ) ونعود لتفسير الحلم 

(ُسنباَُلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَابَِساٍت   



  

سنبالت الخضر  ٧العجاف تأكل البقرات السمان، وال  ٧فنرى أن البقرات ال

هناك رغد من العيش وهناك   عكس الواقع،وتفسيره بأن  تأكل اليابسات وهذا

 قحط،والرغد يظهر :

بقرات سمان  -١  

   سنبالت خضر -٢

 والقحط:

بقرات عجاف  -١   

يابسات.  سنبالت-٢  

 والناس عموما بوقت الرغد

 ماذا تفعل؟

والعكس بالقحط . تطغي وتسرف   

 وسنتدبر تفسير يوسف للرؤيا : 

ا) مَّ تَأُْكلُوَن  قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن دَأَبًا فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ فِي ُسنبُِلِه إِالَّ قَِلياًل ِمِّ

(47)  

وتفسيره يبين بيئتهم وحرفتهم وهي الزراعة،وتربية المواشي. ولذلك -١

حين يفسر يكون على حسب البيئة.  الحلم  

سنين من العمل الدؤوب  ٧سبب واضح وهو وهم في رخاء ورغد من العيش ل-٢  

من حال البقرالسمان والسنابل الخضر.فلديهم ثروة زراعية   ،وهذا واضح 

انية . وحيو  

٣-ُ  

علىُُُبعدُكلُماُجمعهُمنُالمال،فيصرفُُبوقتُالرخاءُيسرفُُوهناكُمن
حذيةُوالمالبس.ُوبعدُذلكُحتىُمنزلُالُيوجدُلديه!!!!األالكماليات،والسياراتُ،و  

من العمل الدؤوب، سيحصل كساد،أي ال  ٧ان بعد كذلك وتفسير الحلم -٤

لما يحصل كساد اقتصادي التي حصدتم فيها.ونقيس عليها  ينسن ٧تغترون ب

.األجورفي أي دولة وعلى ضوئه تقل   

 اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر.

اثم يعطيهم الحل:  -٥ مَّ (٤٧)تَأُْكلُونَ  فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ فِي ُسنبُِلِه إِالَّ قَِلياًل ِمِّ  

رغد سنوات  ٧ونقطة أخرى نرى هنا أنه لما فسر الحلم لم يعلقهم،مثال بعد -٦

سيحدث لكم القحط وتموتون جوعا وانما اعطاهم الحل وليس التفسير فقط،وهذا 

 من االحسان،

 مثال من تسألني عن خياط ليس اني اعطيها اسمه فقط انما آخذها له.



نفسه حزين   وسنرى الحقا كيف أن تفسيره به االيجابية كذلك،مع أن الحلم -٧

حسانه كذلك أنه لم يلم يعاتب وشيء آخ،وهو من ا-٨وال توجد نهاية سعيدة 

الساقي على نسيانه أن يذكره عند الملك،وعلى ضوئه مثال يرفض إعطائه 

 التفسير.أو أن يطلب منه أن يأخذه شخصيا للناس )الملك( ليفسر لهم الرؤيا.

أخاف أن أقول شيئا ويأخذه غيري وهومثال للمؤمن مخموم القلب،فال يقول -٩

  .ن عند هللا ال يضيع أي شيءإنما عملي هو لوجه هللا، ال

تعطينا المعاني النبيلة،وال تشجع على اإلجرام   وهذه أحسن القصص ألنها-١٠

 مثل القصص بأيامنا هذه. 

ا تَأُكلوَن ﴿  )فَما َحَصدتُم ﴾٤٧فَذَروهُ في ُسنبُِلِه إِالِّ قَلياًل ِممِّ  

القمح في والحصاد هو ما يخرج لهم من الزرع ،وهو هنا يخبرهم أن يتركوا 

وال يخرجوه منها،ألن ذلك سيؤدي لحفظه لمدة طويلة. ألنهم إن   السنابل

كما لو اضع مالي بالحساب   أخرجوا القمح من السنابل فعليهم استخدامه،

بحساب التوفير،مثال لما يكتب على علبة الحليب   الجاري،فذروه بسنبله أي

علمهم التوفير وهذا من األخذ أيام بعد فتح العلبة.وهنا يوسف ي ٣  الصالحية فقط

باالسباب.اننا وقت االزدهار االقتصادي ،ولما نكون بسعة من العيش، ال نصرف 

 كل ما عندنا.

وهذا درس   

القليل والباقي )ذروه في سنبله(   لَلبناءولالمهات،أن يصرفوا من رواتبهم

له ،ووفروا وهذا يمنع االنسان من الطغيان والتكبر واالسراف،ذروه في سنب

وال  بطاقة السحبوابتعدوا عن االلتفات اليه،كما المال بالبنك ابتعدي عنه وعن 

 . ، تلتفتي إليه

 

ا تَأُكلوَن ﴿ أن و﴾ أي على حسب حاجتكم،فهو يعلمنا عدم االسراف،٤٧إِالِّ قَلياًل ِممِّ

الرغد ال يستمر،واذا ذكرت هذه القصة فهذا دليل على أننا نمر بهكذا 

،والكثير عفو والعافيه،وما تخرجون فقط لالستفادة وقليال منهأشياء،نسأل هللا ال

 بسنبله.فيكثر ما تدخرون.

١٢/٢/٢٠١٨  

ذكرنا أن في تفسير يوسف لرؤيا الملك هو أحسن، بأن أعطاهم الحل،وهنا 

االيجابية.وهذا ما يجب علينا فعله ،مثال ال نعلق الناس وأقول ل)س( أنت بك 

!!!!مرض نفسي أو مرض الحسد وانتهى  

َل بَْعَضُكْم َعلَىَٰ بَْعٍض فِي  ُ فَضَّ إنما أعطيها الحل وهو أن أبين لها أن هللا يقول)َواَلِلَّ

ْزِق ۚ) ( النحل٧١الِرِّ  

أو من يقال له بك مرض .وأن هللا هو الذي فضل واألمر ليس راجع للشخص . 



 .وال عالج له!!!بالعكس أبين له أن لكل داء دواء،وهذا يجعله يحسن الظن باهلل

وهذا ما فعله يوسف عندما اعطاهم الحل،وهذا من حسن الظن باهلل،ومن يحسن 

 الظن باهلل نظرته للمستقبل تكون إيجابية،لثقته بتدبير هللا،

.سيشفيني،سأنجح بمشروعي بإذن هللا.وهذا ال يحتاج لحلم مثال هللا . 

هتخيلي قصة يوسف بأيامنا هذ  

من السجن اسمك خريج  مثال  من بالسجن سيقال له  أنت ان خرجت

وهذه النظرة السلبية  !!!السجون،ولن تستطيع الحصول على وظيفة

والنبي صلى هللا عليه  لَلمور،فتفكيري يكون حسب تفكير الناس وما يظنون

 .وسلم

نهى عن البؤس والتباؤس،مثل من دائما يشتكي من حاله،ويردد 

س.ذا جلس مع الناس يردد قصص كلها بؤإمشاكله،ومرضه. و  

ولكن ان وثقت بتدبير هللا نظرتك لكل شيء ستكون إيجابية،مثال يوسف تخيلي 

ت.ره،الستسلم  وحكم على نفسه بالموكان بالبئر ،لو احد غي  

وما نتعلمه من تفسير يوسف للرؤيا أننا وبوقت الوفرة والرخاء  ال نسرف ،بل 

باالقتصاد،كما نوفر وهذا يجعلنا  ال نتبع أهواءنا. والتوازن بالرخاء يكون 

بالوضوء حتى لو كنت علي نهر جار ال أسرف .واالنسان ألنه تعود على 

 االسراف،فيضيق بسرعة لما يقل الشيء،أو يضيق به الحال،ولماذا،وكيف؟؟

مع أننا نالحظ أننا أحيانا لما نضطر لدخول المستشفى نذهب لها بمالبس  

نتأقلم مع الوضع.وكل وتر.قليلة،وال نأخذ كل شيء معنا،ونكون بغرفة متر في م

لنشكر هللا في كل وكذلك هذا ليرينا هللا أننا نستطيع أن نعيش بمثل هذه الظروف .

.األحوال على ما أعطانا  

ِلَِّكْياَل تَأَْسْوا َعلَىَٰ َما فَاتَُكمْ )كما جاء في اآلية ،واختبارنا في الرخاء هو أال نطغى  ( 

ديد( الح٢٣َواَل تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم)  

 وكيف ال نفرح ؟

ألن الفرح المقصود هنا هو الذي يجعلني انشغل بالنعمة  واسرف وأبطر،وهذا 

 .يؤدي لعدم الشكر

َ اَل يُِحبُّ اْلفَِرِحيَن  مثال على ذلك قارون ) إِْذ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ اَل تَْفَرْح ۖ إِنَّ اَلِلَّ

(القصص٧٦)  

صبر ال خيار لك اال ان واختبار الشكر اعلى  من الصبر،واصعب ألن ال

تصبري،واكثر اهل النارال يشكرون  النهم بوقت الرخاء اسراف،وتفاخر وتكاثر 

وحسد وطمع)اْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَاةُ الدُّنْيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَيْنَُكْم َوتََكاثٌُر فِي 

د( الحدي٢٠اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد ۖ)  



لنساء اكثر أهل النار ألنهن يكفرن العشير،والعشير هو  أي انسان الزوج وكذلك ا

 االصدقاء ،فمثال اذا الشيء ليس على أهوائهن اشتكين وأنتم ال تحبوننا،و..و..و

نحذر الن هللا ال يحب الفرحين،  ونعود لسورة القصص وقلنا  

ُ الدَّاَر اآْلِخَرةَ ۖ) القصص( ٧٧)َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك اَلِلَّ  

 ما اعطانا هللا في الدنيا نستغله ليقربنا الي هللا،

ولكن ابن آدم لو كان عنده واديان من الذهب البتغى ثالثا .وهللا تعالى يقول في 

 سورة النحل:

( ٧٨)َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواأْلَبَْصاَر َواأْلَْفئِدَةَ ۙ لَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن )  

سمع واألفئدة قال لعلكم تشكرون،فما بالك بالنعم تخيلي مع نعمة البصر وال

 األخرى؟

وكل ما نملكه هو منة من هللا وليس اننا نستحقها،ومتى ما كان هذا شعورنا   

سننكسر هلل وال نسرف.وكذلك لن نرى النقص بحياتنا ألننا متى ما نظرنا للنقص 

ان نكون من الشاكرين ويعيننا عليها. هللا  نسأل .لن نشكر  

م أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.الله  

يوسف أخبر الساقي أنه في السنين السبع الشداد يصرفون  كل مخزونهم من و

الحبوب   اال القليل منه،وهو عكس الرخاء،ففي وقت الرخاء سيوفرون 

ويخزنون وال يستخدمون إال القليل للطعام واذا ذهبنا لسورة مريم نرى أن هللا 

ي َعْينًا) أمرها بوقت الشدة أن (مريم٢٦تأكل وتشرب )فَُكِلي َواْشَربِي َوقَِرِّ  

 وبالرخاء هللا أمر زكريا عليه السالم أال يتكلم )قَاَل آيَتَُك أاَلَّ تَُكِلَِّم النَّاَس ثاََلثَ  

مريم(١٠لَيَاٍل َسِويًّا ) . 

وهذا عكس ما يفعله الناس فهم وقت الشدة ال يصرفون ويبخلون ألنهم لم 

االقتصادي.فهو أعطاهم   قت الرخاء ،لذلك يحصل الكساديوفروا من و

بوقت الرخاء انظري لتدبير هللا .واستراتيجية تحقق لهم التوازن طول الوقت . 

 . تخزين اكثر والصرف قليل .،وفي وقت الشدة تخزين قليل

ونقيس عليه كذلك بالماء والكهرباء نفعل المثل وان كان بالمجان ،فالتوازن بكل 

.الحالالت  

ذكرنا أن يوسف أعطى الساقي استراتجية تحقق لهم التوازن في كل 

األوقات،والتباعهم خطة يوسف لم يحصل لهم الكساد،والدليل أن األخوة بعد ذلك 

ذهبوا  لمصر ،ولم يذهبوا لمكان آخر ألنها المكان الوحيد الذي لم يطله القحط 

.والكساد.وهو كذلك تحقيق لرؤيا يوسف .وكله بتدبير هللا . 

سنين من الجدب سيأتي عام،وماذا يحدث فيه؟ ٧وبعد ال  

( ِلَك َعاٌم فِيِه يُغَاُث النَّاُس َوفِيِه يَْعِصُروَن ) ( يغاث الناس 49ثُمَّ يَأْتِي ِمن بَْعِد ذََٰ

بالماء واالمطار وفيضان النيل،وزراعتهم قائمة على نهر النيل فتكثر 



عصائر، والعصائردليل أنهم الزراعة،والغالت مثل العنب ،والسمسم،وتصير 

سيكونون في  ترف ورغد من العيش.وكذلك أن هناك فائض في 

المحاصيل،والعصائر كذلك من الكماليات هي ليست شيء  أساسي .ونحن نرى 

.كيف أن العصائر متوفرة لدينا وبكل األنواع لذلك نشكر هللا . 

.وهم يعصرون كذلك الزيت وهو وزيت السمسم وكله دليل الرفاهية  

ِلَك َعاٌم فِيِه يُغَاُث النَّاُس َوفِيِه يَْعِصُروَن ما نزال في تدبر اآلية  )ثُمَّ يَأْتِي ِمن بَْعِد ذََٰ

(49 )  

وهذه اآلية دليل أن بعد العسر سيكون اليسر والفرج،وأن هللا ال يظلم أحدا،كما جاء 

 في سورة الشرح :

﴾٦اْلعُْسِر يُْسًرا ﴿﴾ إِنَّ َمَع ٥)فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا ﴿  

 وهنا العسر معرفه فهي واحد،واليسر نكرت فهي مطلقة،وال يغلب عسر يسرين.

 لذلك يجب علينا الثقة بتدبير هللا.

والبؤساء ماذا يفعلون؟ يجلسون باماكنهم ،ويبتئسون،ويتشاءمون،والحياة 

 انتهت،ووقت صعب،وكل أحاديثهم سلبية!!!

 ١٩/٢/٢٠١٨  

في قصة يوسف والمراحل التي مر بها من تدبير هللا،من حلم  كل ما ذكرناه سابقا

الملك واعطائهم الحل وسابقا ذهابه للسجن،ونسيان الساقي اخبار الملك،بغض 

النظر من انساه هو من تدبير هللا.وان هللا إن أراد شيـئا قيض ويسر له األسباب 

ن فيكون ،لكن بأعلى مكانة،بك  باللطف،وهللا تعالى كان قادرا أن يجعل يوسف

( يوسف١٠٠)إِنَّ َربِِّي لَِطيٌف ِلَِّما يََشاُء ۚ)يجب ان يمر باالسباب والقدر  

أي تمرين بطبقات (،١٩)لَتَْرَكبُنَّ َطبَقًا َعن َطبٍَق )وكما جاء في سورة االنشقاق  

واختالف في الحياة،وكل طبقة ال دخل لها باألخرى ،فنجد أن يوسف كان في 

لبيت العزيز ثم السجن،البدو،ذهب بالراحلة   

 ثم على خزائن األرض،وماذا فعل بكل هذه المراحل؟  

نحتاج للصبر والتقوي بكل المراحل،والكفار ألنهم يعلمون   اتقى وصبر،لذلك

ظاهرا من الحياة الدنيا يقولون كان ببيت أبيه مكرما ثم نزل)البئر( وهذا الظاهر 

يرتفع فليس عن الموقف ولكن  نزول ولكن بالباطن أنه مع التقوي والصبر هو

تصرفك بالموقف.والساقي كذلك حين ذكر يوسف للملك وما حصل له،هذا 

افضل وقت الخبار الملك وسابقا لو ذكره ما كان لتكون له القيمة عند    كان

الملك.،وكل هذا ليعلمنا أن هللا تعالى هو المدبر ،وهو الذي يقيض األسباب ويعطي 

من ندبر،وأقول مثال ل)س( لماذا لم تخبرينني؟فال نعتقد اننا  ويمنع   

وهللا يخبرنا بكل هذا كي ال نستعجل ألن من تعجل بقطف الثمار قبل األوان عوقب 

واقطفها قبل أوانها   بالحرمان لألبد العتقاده انه هو من يدبر مثال أقول أنا جائعة



 ،فالتقوى والصبر هو المطلوب منا،وهللا سيدبر األمر أحسن تدبير.

ويوسف لو خرج قبل ذلك ما كان لتكون له المكانة عند الملك،كما سنرى الحقا 

 بالقصة.

 وماذا قال الملك ؟

سوُل قاَل ارِجع إِلى َربَِِّك فَاسأَلهُ ما باُل  ا جاَءهُ الرَّ َوقاَل الَمِلُك ائتوني بِِه فَلَمِّ

تي قَطَّعَن أَيِديَُهنَّ إِنَّ َربِّي بَِكيِدِهنَّ    ﴾٥٠﴿  َعليمٌ النِِّسَوِة الالِّ

،) تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاُء ويتصرف به كيفما يشا  والسلطة وهذا ملك ولديه الملك 

ن تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُء ) ( آل عمران ٢٦َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ  

)إِنَّ اْلُملُوَك إِذَا دََخلُوا قَْريَةً ،وكذلك لما جاء ذكر سليمان عليه السالم في القرآن 

ةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً ۖ) ( ٣٤أَْفَسدُوَها النمل َوَجعَلُوا أَِعزَّ  

هللا أعطاه السلطة ليعذب من يشاء ويحسن لمن   و ذو القرنين في سورة الكهف

لهم حرية التصرف وصالحيات ال يملكها   يشاء ،وكل هذا ليبين لنا أن الملوك

كما سنرى مع يوسف   الصالحية بتقريب األشخاص وابعادهم  وكذلكغيرهم. 

 عليه السالم.

وإذا نظرنا للمراحل التي مر بها يوسف بحياته،واألشخاص الذين كان لهم دور 

بها،نرى أن ببداية القصة  دور األب في حياته،ثم العزيز ثم امرأة العزيز ثم 

ه فلم يذكر مرة ثانية،وهذا يعني ان السجينان ثم الملك،ونرى أن  العزيز انتهى دور

من تربية هللا لنا أننا  بحياتنا نرى اشخاصا  لفترة معينة ويكونون قريبين منا ثم 

يحصل شيء و يختفون،وهذا يعني أن التربية انتهت معهم ،ثم نرى بفترة اخري 

 من

 

 حياتنا اننا نتربى مع آخرين ،ويحصل قدرويختفون،و

 

البداية بحياتي يظهرون مره أخرى ،فهم مروا بتربية وانا هكذا،ثم الذين كانوا في 

 .مررت بتربية ثم التقينا

وكلها تربية من هللا،وان هللا  يربي الناس بالناس،لنتعلم،اما تكون مباشرة او 

بالمواقف ،مثال مديرك بالعمل ان لم تتربى منه ،ترين ان وظيفتك تتغير.والعزيز 

) إِنَّ َربِِّي لَِطيٌف ِلَِّما ما السجناء،وكما قال يوسف لم يذكر وهذا يعني انتهاء دوره،ك

فهو يربي الناس باللطف .وامرأة العزيز تختفي ثم تظهر مرة أخرى  (١٠٠يََشاُء)

وعدم ظهور الملك سابقا يبين ال دور له.كما احيانا قائمة مكالماتك من كان اسمهم 

رض ترين أسماء باألول يصير باألخيرالنشغالك أو لقدر معين،واذا هناك م

األطباء هي األول بقائمة مكالماتك،كما ببداية الزواج  الغرفة  رائحة الغرفة تكون 

سنة.وهللا هو الظاهر  ٢٠عطور بعد اإلنجاب رائحة البودر والبامبرز،ثم فكس بعد 



الباطن بحياتنا أشياء ظاهرة، وباطنة،وكلها من تدبير هللا  ونرى كيف يحصل 

الوقت والعمر ،فنرى أننا نتغير ليس بالشكل فقط انما  التغيير فينا مع مرور

 .األخالق والقلوب واألعمال واإليمان والعلم

 وما الواجب علينا؟

نتقي ونصبر ألن هللا  يدبرنا هللا أحسن تدبير .  الن تدبيرنا ناقص.كما مع يوسف  

.لما سمع الملك بتأويل رؤياه  وعرف حاله وفضله من الساقي أراد رؤيته  

بعد وصف الساقي يوسف للملك  طلب الملك حضور  قاَل الَمِلُك ائتوني بِِه(وَ )

يوسف،مع أنه ال يحتاج له ألن الرؤيا  فسرت،وكذلك الحل لها. وهذا يبين حسن 

.خلق الملك  

فلم ينكر الجميل،بمعنى من يعمل لنا خيرا نذكره،حتى لو كان قطرة.والملك كذلك 

الجميل من االخالق الجميلة،عكس الكافر ينكر لم يجحد فضل يوسف،عدم نكران 

 .الجميل وال يرى النعم

وكما جاء في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم عن النساء وكيف أنهم يكفرن 

.يحسن إلي احداكن الدهر كله ثم تقول ما فعلت خيرا قطالعشير فقال:   

سوُل قاَل ارِجع إِلى َربَِِّك فَاسأَلهُ ) ا جاَءهُ الرَّ تي قَطَّعَن أَيِديَُهنَّ فَلَمِّ ما باُل النِِّسَوِة الالِّ

﴾٥٠إِنَّ َربِّي بَِكيِدِهنَّ َعليٌم ﴿  

 وبعد ان جاء الرسول،هل خرج يوسف بمرسوم من الملك؟

تخيلي سابقا سأل الساقي  ان يذكره عند الملك،وبعد سنوات يرسل له الرسول من 

حه،مع ان مبتغاه الملك ويأمر بخروجه،ولكن  يوسف ما استغل الموقف لصال

الخرج من السجن،ولكن بعد تربية هللا له كل هذه تعلم اال يخرج اال بعد اثبات 

 براءته، ونرى كيف التغير بآيات هللا كتغير واختالف الليل والنهار

السجن،مع ان له القوة،ولكنه رفض حتى تتبين براءته التامة،وهؤالء 

 المخلصين،كيف؟

تثبت براءته،وهو من أوثق عرى اإليمان أن أي ال يخرج إال أن يخلص أي  

تحب هلل،وتكره هلل، وليس النه فسر حلم الملك حتى لو الملك أراد ذلك ،والحلم كان 

مؤرق للملك،فطبيعة من يفسر له الحلم سيطغي على تفكيره،وعلى الحق ولما 

 ..يخرجه لن يركز على السبب

 وماذا نتعلم من موقفه هذا؟

فا عليك ان تكافئيه،بغض النظر ما هو المعروف حتى أي انسان يسدي لك معرو

 ..لو قشة.وان لم تستطيعي تقولين جزاك هللا خيرا

ذكرنا أن من أوثق عرى اإليمان أن تحب هلل وتخلص هلل، حتى الهدية عبادة .

وقربى الى هللا كما جاء بالحديث :تهادوا تحابوا وليس مجاملة كما بأيامنا 



الي هللا،وهي عبادة فال افكر بالشخص من هو ؟ومستواه هذه،فالنية ان تكون قربى 

 ألن الهدية تقع بيد هللا أوال.

ونعود ليوسف وذكرنا أنه لم يستغل الموقف لصالحه حين أمر الملك 

 بخروجه،ويقبله،كما يفعل بعض الناس في وظائفهم .

وبعهد النبي صلى هللا عليه وسلم كان هناك العاملين على تحصيل الزكاة من 

لناس،وكانت لهم نسبة من الزكاة كي ال يستغلهم أحد،وجاء رجل منهم للنبي صلى ا

هللا عليه وسلم  وقال هذه اموالكم وهذه هدية لي،فهناك من اعطاني إياها، لعملي 

 والنبي سأله لو كنت ببيتك هل كنت ستحصل عليها؟

ل عملهم لذلك هدايا العمال من الغلول،كما العمال اذا اعطيناهم اكرامية مقاب

،فعملهم لن يكون خالصا،سينتبهون لك وليس لغيرك ،وألن األجور هناك حد لها  

يستطيع بها العامل  العيش بكرامة ،وهذا ما يناسبه وهللا أعلم النه لو اغتنى احتمال 

 انه سيطغى.

ويوسف لم يستغل عفو الملك،وأراد الخروج بإخالص بعد اثبات براءته،والنبي 

م قال في الصحيح لو لبثت في السجن ما لبث يوسف  الجبت صلى هللا عليه وسل

 الداعي)الرسول(.وهذا يعلمنا شيء أن كل اختباره يختلف فلم يكن اختبار 

النبي صلى هللا عليه وسلم.   

وعمررضي هللا عنه  مع كنوز كسرى،قال ال استطيع اال افرح بها ألن زين للناس 

ها اال بوجهه،وهذا  يبين ان الصحابة ال حب هذه األشياء،ولكن اسأل هللا اال انفق

يزكون انفسهم بالمثاليات وانما يبينون بشريتهم،وهذا هو التوازن ،عكس من يقول 

 ال احب السوق..

وال انفق وابذر فيزكي نفسه وبه كبر،مع انه زين للناس،أي نبين حقيقتنا وال نزكي 

 انفسنا ونبين اننا مثاليين.

ُسوُل))فَلَ ما نزال في تدبر اآلية  ا َجاَءهُ الرَّ (٥٠مَّ  

ونتعلم من هذه اآلية كذلك اذا كنا رسل نحفظ االمانه وال نضيف لها شيئا  -١

 ،وفقط نوصلها لصاحبها .

وكذلك ال نعادي الرسول ،أو من هو بمقام وظيفته،ويحاول ايصال رسالة -٢

مر للناس،مثال الشرطي،كما فعل الكفار كانوا   يعادون الرسل ووصل بهم  األ

 لمعاداة جبريل.

تِي قَطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ ۚ إِنَّ َربِِّي بَِكْيِدِهنَّ )  قَاَل اْرِجْع إِلَىَٰ َربَِِّك فَاْسأَْلهُ َما بَاُل النِِّْسَوِة الالَّ

(٥٠َعِليٌم )  

ربك ،أي رب الرسول ،فهو من يعرفه ويربيه.ويبين ان الرسول يحتاج لتربية 

الرسل هللا رباهم قبل الرسالة برعي الغنم. وليس الكل يصلح ليكون رسول،لذلك  

 ماذا أخبر يوسف الرسول؟



تي قَطَّعَن أَيِديَُهنَّ () فَاسأَلهُ ما باُل النِِّسَوِة الالِّ  

كالم مختصر،ومفيد  وبدون اتهامات ،وحصل كذا كذا،وحتى السجينين لم يعرفوا 

ها،وسأله أن قصته.فهو ذكر حقيقة كانت ظاهرة للجميع ولكنه لم يتكلم بتفاصيل

يسأل الملك  عن اخبار النسوة الالتي قطعن ايديهن،ولم يذكر امرأة العزيز مثال 

،وألنه  رسول فال حاجة ليخبره ،وهذا يبين ان هذا الخبر معروف، ولكن ال أحد 

؟يعرف لماذا قطعن ايديهن  

وكل هذا لتكتشف براءته قبل الخروج من السجن ،ولم يتهم أحدا،ونحن ياما نتهم 

س وال يوجد لدينا دليل  ملموس،لذلك نرى بواقعة الزنا أن يجب أن يكون هناك نا

شهود  شهدوا الواقعة ،إال إذا كان الزوج هو الشاهد،وكل هذا ليبين لنا وجوب  ٤

 الستر،و كي ال تنتشر الفاحشة في المجتمع.

ا متاكد من كيدهن أي ال يعلم كيدهن اال هللا،لم يقل أن ﴾٥٠نَّ َربِّي بَِكيِدِهنَّ َعليٌم ﴿إ

 وانما هللا ،وسماه كيد ألن به تدبير،وذكر اسم الرب،وربي الذي يربيني.

وهذا يعلمني أنك  ان ظلمت بغض النظر ان لم يتربى الطرف اآلخر يجب ان 

توقنين ان هللا يعلم بما يكيدون لك.فيجب ان أنظر لجانبي وتربيتي،ونحن لما نمر 

؟بمواقف مع الناس ماذا نفعل  

ز على من معنا ،وليس على تربيتنا.مع أننا المقصودين بهذه التربية لذلك نرك 

 نركز علي انفسنا بغض النظر ما هو الموقف.

 

 

. 

 والحمدهلل رب العالمين.
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