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The educational preparation of man within the concept of pure
Quranic education in the story of Prophet Yusuf
امللخص
يعاين اجملتمع اإلسالمي من صعوبة جسمية للغاية يف جمال الرتبية الدينية للمجتمع أو الفرد املسلم ،ونتج عن هذه
املشكلة سلوكيات خاطئة يف بعض اجملتمعات اليت مل تعد تتمسك ابلقيم واآلداب والسلوكيات السامية ،اليت منها يسموا
اجملتمع إىل الفضيلة األخالقية العالية املنشودة ،ألن اجملتمع الفاضل يرتقى أبخالقه وسلوكياته احلميدة ،تتمثل يف بناء أسر
لق فينشئها تنشئتة دينية صحيحة ،يعتز به كل من انتسب إليه "الدين" وأصبح منه "مسلم" ،فيقتدى به بتعاليمه
وجمتمع خُمَ ْ
السامية ويكون قدوة حسنة وعلما نرباسا لغريه من األجيال املتعاقبة بعده ،ولكننا جنزم ابحلقيقة الواقعة أن
وأبخالقه ّ
الطامة اآلن أننا نعاين منها الشعوب املتدينة 1يف عدم تنشئة األفراد أو األسر ابلقيم الدينية ،وابلسلوكيات احلسنة النرية اليت
جاءت عن طريق الوحي اإلهلي ،وظهرت لنا حقائق وسلوكيات قد تكون ُميفة يف بعض األحيان ،على مستوى الفرد
واألسرة واجملتمع ككل ،ولكننا سعينا من خالل هذه الدراسة إلجياد منوذج تربوي يبتدأ من الفرد واألسرة إىل اجملتمع فيكون
منوذجا تربوي فريدا يعم بقيمه اجملتمع كله ،فتصعد السلوكيات احلسنة إىل رأس اهلرم من خالل غرس الرتبية النرَّّرية الفذة.
وتتمحور الدراسة حول توضيح املعاين واملفاهيم لبعض املصطلحات اليت ختص القصة ،من خالل البعد عن التفسري
الشكلي أو الصوري "الظين" املمتد من جذور التفاسري اإلسرائيلية لرمبا ،واليت غريت معاين القصة من اسلوب دعوي
تربوي أخالقي ،إىل معاين وتفاسري قد تكون خاطئة مجلتا وتفصيال ،كوهنا "السورة" قيم نبوية دينيّة ،وسلوكيات أسرية نبوية
عرف مبعادن
فذة يخقتدى هبا يف السر والعلن واألدب والرفعة ،وتغرس يف النفوس األخالق الكاملة ملن أحسن إليها وكوهنا تخ ّ
لك واململكة ويف
وتصرفات الشخص عند املقام والنسب ،ويف العسر واليسر ،ويف الضعف والقوة ،ويف العز والذل ،وعند امل خ
خ
ر
ر
ر
السجن ،ويف املقامات األخرى
الصغر والك َررب ،ويف الطفولة والرجولة ،ويف الدعوة واإلانبة ،ويف احلرية والعبودية ،ويف ال َق ْ
ّ
صر و ّ
اليت بدأت "القصة" ابلفرد مع األخوة واألسرة وانتهت إبصالح اإلخوة واألسرة واجملتمع وابمللك والنصر وابلدين ككل.
إن العجيب يف هذه القصة أن فيها من الشوائب واحلكايت املغلوطة واألقوال البعيدة ،قد يستحي اإلنسان
"املؤمن" واملؤدب أن يتلفظ هبا ،كوهنا ال متس للدين اإلسالمي أبي صفة ،وال أبي مكانة وال تتصف "األقوال" أبخالق
النبوة وال بتعظيم القرآن الكرمي الذي من عند هللا ،وال بعظمة النبوة وال بشرف الرسالة الرابنية اليت ال ميكن أن تقول مثل
هذه احلكايت؛ اليت قد يطلق عليها حكاية سخيفة إسرائيلية ضد األنبياء والرسل من قبلهم.
ألننا حبثنا يف قصص األنبياء والرسل فلم جند مثل هذه األقاويل؛ ومل حيدث لألنبياء والرسول مثل هذا بتاات ،إال يف
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القصص اإلسرائيلية حيدث القتل والقذف والشتم واملوت ،ولعله سلم "يوسف" من القتل منهم "بين إسرائيل" يف حياته،
وأصبح ملك مصر ونشر الدعوة إىل هللا؛ ولكنهم عجزوا يف قتله هيا؛ فقتلوه وأذوه بعد مماته هبتاان وزورا ،وال خيفى أن
الرسل واألنبياء منزهون عن البشر يف أقواهلم ،وأفعاهلم ،وأعماهلم ،ومكانتهم عظيمة.
فأمني الوحي أييت إليهم مرسل من هللا ألن هللا زكاهم واصطافاهم على العاملني والبشرية واخللق أمجع ،فال ميكن أن تفسر
السورة هبذا الشكل الذي جعل من قيمة القرآن ومن مكانته ومن مكانة النيب يوسف عليه السالم ،ال ينظر إليهم مجيعا
أهنم معظمون ،وأن القرآن كتاب عظيم "مقدس" وكلنا نعلم أبن تعظيم األنبياء واجب ،بل أن تعظيمهم من تعظيم هللا
تعاىل ،وكذلك طاعتهم من طاعة هللا فهم القدوة لنا للخري وهم الداعيني إىل طريق هللا تعاىل ،فكيف يتم الشك والدس
هم هبا؟
والتقليل والتسفيه هبم "يوسف" أبسلوب أن امللكة هي اليت طلبت؟ وأنه َّ
أمل يفكروا أبنه نيب وأن مكانته عظمته؟ أمل يفهموا ويعو أبن يوسف عليه السالم نيب أرسله هللا؟ وأمل يعلموا أبن
السفه والغرّي وغريه ،اليت تخسقط من
األنبياء معصومون وحمفوظون من هللا تعاىل؛ من مثل هذه األشياء كالتهم ابلفواحش و َّ
قيمة الشخص وتسلب مكانته ودعوته.
وقد ولينا هذا الدراسة جهدا كبريا يف حبثنا يف كثري من الكتب ال نقول كلها ،ووجدان أن األنبياء يف بين إسرائيل
كانت هناية حياهتم إما مقتولني أو مذبوحني أو مصلوبني ،وهذا مما يؤكد ما نسمو إليه يف دراستنا ويؤكد صحة ما نقول
أننا مل جند نيب من األنبياء يف هذا املوقف "التهمة ابلفحش" إال من خالل كتبهم "اإلسرائيلية" وقصصهم املدسوسة يف
الكتب الدينية؛ ولعل هذه اآلراء دخلت يف فهم معاين القرآن على أسس التتبع "التسلسل" يف الرسالة "النبوة" وعلى
أساس أهنم "بين إسرائيل" أصحاب رسالة ونبوة لعلها ،ألن األنبياء ليس هذا مقام ابتالئهم "ابلفحش واخليانة ملن أحسن
هم هبا(زليخا)" أبدا؛ وال ميكن أن يكون االبتالء هلم "األنبياء" هبذا املكان واملقام واحلال واألسلوب ،ألنه يتناىف
إليهم أنه َّ
مع مقام الدعوة والنبوة وبيت النبوة واألخالق.
السلبية هو عدم االهتمام ابلرتبية الدينية اخلالصة ابلطرق الصحيحة
واحلقيقة اليت جيب ذكرها أن سبب الرتبية ّ
والصادقة املتمسكة بتعاليم ومبادئ الدين؛ من حيث األلفاظ واألقوال والتصرفات املقرونة ابلطمأنينة؛ والسكينة اإلميانية
الروحية الصحيحة ،وابلتعامل الصادق النابع من القلب ال من اللسان ،2وابالحرتام البنَّاء األخوي النقي؛ املبين على العهد
هلل والوفاء لرسول هللا واألمانة ابلتعامل يف دين هللا ،وال يكون ذلك إال ابلتمسك هبدى هللا؛ وهبدي رسول هللا؛ وبتعاليم
دين هللا؛ واالبتعاد عن اخليانة والكذب واالفرتاء والزور.
وأصبحت هذه اإلشكالية أكثر ما يعاين منها املسلم اليوم يف اجملتمع؛ بسبب وجود الفراغ السليب يف الرتبية الذي
طغى على القلوب والعقول؛ واحلياة؛ والتعامل؛ واملعيشة ّبني الناس ،وأصبح يعكر صفو اللقاءات واملشورات والتعاون
والثقة األخوية بني اجملتمع الواحد .ولعل من أبرزوها اإلمهال برتبية األوالد وعدم النصح هلم ،وعدم االهتمام يف تربيتهم
ويسمى هذا تقصري الوالدين أو األسرة أو األهل معهم "األبناء" ،وقد يكون يف بعض األحيان تفريط من انحية الرتبية
خصوصا إذا كانت هنالك مشاكل أسرية حتدث أمامهم فيؤثر سلبا عليهم ،وقد يكون هذا من أعظم أساب االحنراف بني
الشباب يف الوقت الراهن.
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ولعلنا يف األخري جنزم ابلقول أبنه قد نتج عن هذا االحنراف الرتبوي سلوكيات خاطئة؛ وحتوالت جذرية يف أخالق
الشباب املسلم خصوصا ،فانتشرت بني الشباب قطع األرحام وعقوق الوالدين ،وسب الدين والعلماء واحتقار املؤمنني
خاصة أهنا حتدث بني متدين وآخر من دون أي مربر؛ فهذه اإلشكالية البد من إجياد حلول جذرية هلا وذلك عن طريق
3
رس يف املدارس واجلامعات ،ويف حلقات املساجد
الرتبية القرآنية والسنة النبوية  ،ومن خالل رسم منهج تربوي متكامل يخ َّد خ
ودور العبادة األخرى.
املفاتيح :الشاب ،اجملتمع ،الرتبية ،أخالق ،قيم ،آداب.
Abstract
This article deals with the education model of the Qur'an in the life frame of the
prophet Joseph. When the Prophet Joseph was a small child, his brothers threw it into
the well, and the people in a caravan passing it took him to Egypt and sold them as
slaves. The prophet Joseph was tested in the house where he was slaves in Egypt. He
wished to enter the prison to get rid of these troubles. After many years in prison, he
was taken out of prison by pharaoh and made a finance minister. This article deals with
the life education of Joseph the prophet.
Keywords: Genç; toplum; eğitim, ahlak; edeb

املقدمة:

احلمد هلل رب العلمني والصالة والسالم على أشرف املرسلني؛ سيدان حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى
آله وصحبه أمجعني ،يف البداية حنمد هللا على هديه وعلمه وكتابه "القرآن" الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه ،وال من
خلفه تنزيل من حكيم محيد ،ألن هللا تبارك وتعاىل ،بني يف كتابه العزيز كل ما خيص اإلنسان من اخللق وغريه ،منذ البداية.
يف بداية األمر سعينا أوال حلل هذه املشكلة "قصة يوسف" وتفسريها ،إما ابملقاالت أو ابلكتب أو ابملنهج الرتبوي
النبوي الشريف؛ ولذلك فقد عرض القرآن الكرمي يف سورة يوسف قصته مع النساء ،وكيف استطاع مقاومة كيد النساء،
وبينها أنه قاوم فتنتهن ابلدعاء ،ولذلك قال :وإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن وأكون من اجلاهلني" 4كونه بشرا وشااب
ومجيال واملرأة اليت كادت له هي زوجة ملك ،وهلا مكانتها وعظمتها وقوهتا؛ ما ميكنها أن تعمل ما تشاء وتقول من األوامر
إيل مما
واألفعال ما تريد فهي ملكة القصر ،فكيف ال تسمع وال تطاع ،فعندها قال يوسف عليه السالم ":السجن أحب َّ
يدعونين إليه" 5فالسجن أحب إليه من الطاعة للملكة حتت ظل عرشها مع جواريها والعمل معهن بعيدا عن الرجال.
ولذلك جناه هللا تعاىل من فتنة كيد النساء وامللكة وحاشيتها من اخلدم ،ومكنه هللا تعاىل ابمللك واململكة والرفعة
والعز لدينه وأهله وقومه كلهم ،بسبب الثبات على املبادئ الرتبوية والتمسك ابلقيم الدينية وابلرتبية النبوية الصحيحة
الصادقة وللعلم فقصة يوسف ،انفردت مبيزة عرفتها كاملة آية فيها قال سبحانه وتعاىل ":حنن نقص عليك أحسن
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القصص" 6وقد قيل عنها أبن هلا مكانة عظيمة سواء يف التدبر أو يف تتبع أحداثها؛ فهي تذهب احلزن ،واهلم من قلبك ملا
هلا من أمور جسمية وقعت مع نيب وملك ،وملكة ،مملؤة ابلتهم؛ والكيد العظيم؛ وأحداثها تذهب احلزن والبالء.7
منوذج تربوي شبايب يف القرآن:
النموذج الشايب يف القرآن متثل يف إثنني نيب هللا يوسف عليه السالم ،وأيضا شباب أهل الكهف فهم خري مثال وقد
مساهم هللا تعاىل بقوله ":إهنم فتية آمنوا برهبم وزدانهم هدى" 8فهم فتية ولكنهم يذودون عن الدين اإلسالمي ،وكيف أهنم
حاولوا نشر العقيدة يف جمتمع متمسك ابلكفر؛ والشرك؛ والضاللة مثل حبهم للحياة ،ومع ذلك حافظوا على إمياهنم
وصدق إخالصهم هلل تعاىل ،وانعزلوا إىل الكهف والقصص والروايت فيهم كثرية.

إشكالية الدراسة وأمهيتها:

سبب هذه الدراسة أننا وجدان عدم تعظيم النيب يوسف عليه السالم كنيب ،بل مت وصفه كبشر من البشر ومل يراعو
نسبته ومكانته ومكانة أبيه؛ وال حىت مراعاة الوضع والنظر بعني االعتبار لكل من امللك وامللكة كوهنما رابَّه ،فال نقدح يف
مكانتهما وال يف أخالقهما وال يف عرضهما ،وال نشك فيهم بسوء ،وال نتهم هتمة قذرة وال نضعهم يف موضع شبهة ال هم
وال نيب هللا يوسف ،وال حنمل أنفسنا إمث ليس له حقيقة على أرض الواقع ،وال نضع من قيمة إخوة نيب هللا يوسف فال
نقول فيهم إال كما قال هلم نيب هللا يوسف "يغفر هللا لكم" 9ونقول كل ما قيل عنهم من سلوكياهتم حسنة وال نزيد ،وحىت
حول نيب هللا ال نذكر غري البالء له "يوسف" من إخوته.
فكل ما حياط بنيب هللا يوسف هو يف نظران تربية فهي من هللا تعاىل حدثت لرسوله يوسف ،وذلك من أجل تعليمه
القيادة يف األسرة احلاكمة أوال ،من أجل قيادة امللك "العرش" واململكة "مصر" واألسرة احلاكمة "احلاشية" واجملتمع فيما
بعد ككل ،فهو حيتاج إىل أتمل مع األسرة أوال ملعرفة سياستها ،وساستها ،وميوهلا ،ومواجهة الواقع ،ووجود زليخا معه
وكيدها له ليس إال رمحة رابنيةَ فيه ،من أجل هناية الرق والعبودية وبداية نشر الدعوة إىل هللا تعاىل ،من أي مكان
"السجن" ويف أي ظرف كان "مسجون" ويف كل حال "عبد".
فالدعوة ال حتتاج إىل مكان مهيأ هلا كي تنشر ،وال إىل كالم يقال هكذا البد من تربية وهتيئة رابنية للنيب والرسول
من قبل هللا فهو من يدير ويدبر ،فلو فكران قليال أبن احلكمة جاءت من الرؤيتني ،األوىل رؤي أصحاب السجن
"السجينان" والثانية رؤي امللك؛ فكانت الرؤي األوىل إلظهار نيب هللا يوسف للناس عامة بعلمه ،وأتويله ،وأما الرؤي الثانية
فكانت للرفعة واملكانة وامللك واململكة له وإلكتمال الدعوة مع قوة امللك مثل نيب هللا سيلمان.
ومن هنا نقول فيها "القصة" فال قدح وال شك وال شبهة فيها "القصة" وفيه "يوسف" وليس فيها أي شيء يثبت
وقوع شيء آخر كالشبهات والظنون اليت فسرت أبن هنالك شيء وقع وحدث يف القصر ،وأنه "يوسف" هم بشيء أو
من هذا القبيل ،فالقصة واحلكاية بعيدة عن هذه التفاسري واألقاويل ،ألهنا يف حقيقتها كلها كما قلنا حياة تربية قيادية له
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9

يوسف92/12:

 8الكهف10/18:
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وإعداده ملرحلة امللك والدعوة معا ،كون اجملتمع الذي عاشه األنبياء يف بين إسرائيل جمتمع معقد للغاية؛ من حيث التعامل
معه ويف أسلوبه املتنوعة وال تنسوا أنه جمتمع صعب التكيف معه ،والعيش فيه ألنه مليئ ابملخاطر ،والدليل على هذا القول
أن أغلب األنبياء منهم "بنو إسرائيل" قتلوا وذحبوا على أيدي جمتمعهم ،فاحلكاية يف السورة توحي أبنه ليس فيها جمال
للحديث عن النساء ،أو يقال أبهنا فتنة تعرض هلا "يوسف" ،ألهنا يف األخري حكمة رابنية بطريقة كيدية كانت السبب يف
"حررتهخ" من العبودية و َّ
الذل واهلوان ،وحىت ال يسيء الظن به البد من التذكري مبقامه "نيب" فال يليق به أن يكون
حتريره َّ
عبدا داخل القصر ،وال يليق به أن يعيش عبدا وهو نيب فال بد ان يعيش فيه ملكا.
مشكلة الدراسة:
تسعى الدراسة حلل املشكلة القائمة حول تفسري سورة يوسف عليه السالم ،ألهنا رمبا فسرت بنفس الطريقة والروايت
اإلسرائيلية ال حمالة فهي نفس الصيغ ونفس األسلوب حول هذه الرواية ،ولعل ما استندت عليه الدراسة هو قول املفسر
السعدي ألن السعدي نبه يف تفسريه إىل أن االسرائيليات كثرية جدا خاصة يف تفسري هذه السورة ،فيقول "إن تضاعيف
هذه السورة وقد ملئت يف كثري من التفاسري ابألكاذيب واألمور الشنيعة املتناقضة ،مل يقصه هللا تعاىل بشيء ،فَ َع َل العبد أن
يفهم عن هللا ما قصه ،ويدع ما سوى ذلك مما ليس له عن النيب صلى هللا عليه وسلم ينقل.10

اهلدف من الدراسة والنتيجة:
إن قصة يوسف عليه السالم جاءت معربة للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم عن حالة يوسف مع إخوته وأهله وما
حدث له من العداوة والكيد والقتل واالنتقام منه بكل الوسائل اليت القاها ،كون حياته كانت مع أهله يف خطر وقد بينها
هللا تعاىل وسردها يف هذه السورة ،ليبني للرسول األعظم "حممد" أن حياة نيب يوسف عليه السالم ابتالء تربوي تبدأ من
األخوة واألهل واألقارب واجملتمع ككل وتنتهي ابلرتبية وامللك والدعوة.
ولكن األشد واألعظم خطورة فيها "القصة" هي عداوة إخوته له ،واجلانب اآلخر قصته مع كيد امللكة زليخا مل
تكن هكذا ،بل هي جتربة سابقة له "يوسف" كونه جييد التعامل مع العداوة داخل البيت الواحد فتعامل معها بدقة وحنكة
وذكاء ،فكانت عداوة إخوته له دروس وتربية وتعاليم له على التعامل مع امللكة ،لذلك فال نظن أن عداوة إخوته له جاء
من فراغ إمنا هي حكمة رابنية وتربوية دنيوية قيادية حتمل يف ذاهتا له "يوسف" يف املستقبل "امللك واململكة" ،واجلانب
اآلخر أن األذى الذي حلق بنيب هللا يوسف عليه السالم من امللكة ،جاء بقدر من هللا تعاىل حلكمة عظيمة قدرها سبحانه
إال وهي دخوله السجن لغرس العقيدة ابهلل "اإلميان" يف السجن ،وبداية نشره للدعوة إىل هللا تعاىل ،فكان السجن هو
املنبع األول لنشر الدعوة ،وكانت الرؤي ألصحاب السجن هي النجاة له من السجن ،وكانت رؤي امللك الكتمال احلكمة
الرابنية جتاه نيب هللا يوسف عليه السالم وإظهاره على املأل ومتكينه يف األرض ،فكانت رفعة له وتنزيهه عن التهم واألقاويل
اليت قيلت فيه وجتلت ابمللك واململكة حكمة.
املطلب األول :املفهوم العام للرتبية
املبحث األول :الرتبية

لغة:
ر
اب يفارق ،والولد مربوب،
الرتبية لفظ مشتق من الفعل ريبَّ ،
ورب الولد ،رابه وليه وتعهده مبا يعذبه وبنميه ،فهو ر ّ

 10السعدي ،عبد الرمحن انصر السعدي ،تفسري الكرمي الرمحن ،تح /عبد الرمحن بن
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وربيب ،وتربية ورابه تربية ،مبعىن أحسن القيام عليه ووليه حىت يفارق الطفولية ،كان ابنه أو مل يكن ،11والرب :اإلله املعبود،
واملالك والسيد ،والقيم واملدبر ،والرابين :الكامل يف العلم والعبادة ،وقيل :هو من الرب مبعىن الرتبية ،وكانوا يربون املتعلمني
بصغار العلوم قبل كبارها ،12قال اإلمام فخر الدين الرازي ،13جاءت كلمة الرتبية مبعىن التنمية والتنشئة 14وهذا املعىن ورد
الرتكية والتأديب؛ فكلمتنا الّتزكية والرتبية حتمالن املعىن ذاته ،ألن التزكية
يف اآليت الكرمية ،ويف األحاديث الشريفة بلفظ َّ
مثل الرتبية مبعىن أهنا التنشئة ،وقد ورد هلا معىن عند الراغب األصفهاين يف مفردات القرآن ،أبهنا جاءت من أصل الزكاة
النمو احلاصل عن بركة هللا تعاىل ،ويعترب ذلك يف األمور الدنيوية واألخروية.15
وقد ورد ذكرها "الرتبية" يف القرآن الكرمي؛ مبعىن الفالح ،وقرنت التزكية ابلرتبية معا؛ قال تعاىل ":قد أفلح من تزكى*
وذكر اسم ربه فصلى" ،16ويف موضع آخر يف القرآن الكرمي وردت ابسم فتية؛ قال تعاىل ":إهنم فتية آمنوا برهبم وزدانهم
هدى" ،فالرتبية هي العملية التنشئة والرعاية والتوجيه من جانب الكبري جتاه الصغري ،والعلم حيال املتعلم ،فلم يدع يف
حياته أي شيء إال وقد أفادت فيه مبا يصلحه ،كذلك ابلنسبة حلياة اجملتمع مل يدع فيها أمرا ،إال وجعلت له نظاما وهدي
حبيث يضمن للناس السعادة دائما ،واألمان يف حاضر أيمهم ومستقبلها.17
ومن خالل التعريفات اللغوية السابقة حول الرتبية ،نستنتج تعريفا لغوي هلا ،أبن التعليم املستمر واحلثيث مع احلرص
واملراقبة لألوالد لكل تصرفاهتم.
تعريف الرتبية اصطالحاً:
من خالل من كل ما سبق من التعريفات السابقة اليت عرفت الرتبية اصطالحا قدميا وحديثا وقد بواب هلا عناوين
وابتكران هلا أمساء تتناسب مع التعريفات اليت سوف نذكرها عنها ووجدهنا مفصلة كاآليت:

أ -أهنا الرتبية إنسانية:
أحد فروع علم الرتبية الذي يعىن برتبية اإلنسان وإعداده يف ُمتلف جوانب حياته ،ويف كافة مراحل عمره ،وذلك من
منظور الدين اإلسالمي احلنيف ، 18وقد ورد تعريف اصطالحي ملعىن كلمة تربية فإن هلا(الرتبية) معاين كثرية إال أنه خيتلف
من عصر إىل آخر ،ومن مكان إىل آخر ،ألن العملية الرتبوية كثريا ما تتأثر ابلعوامل والتغريات الزمانية واملكانية
واالجتماعية اليت تؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة على شخصية اإلنسان يف ُمتلف جوانبها على اعتبار أن كل نشاط أو
جمهود أو عمل يقوم به اإلنسان يؤثر بطبيعة احلال يف تكوينه ،أو طباعه او تعامله أو تكيفه مع البيئة اليت يعيش فيها
 11ابن منظور ،حممد البن منظور ،لسان العرب ،طبعة دار املعارف ،ريب1547 ،
 12ابن منظور ،سبق ذكره1548 ،

 13الرازي ،فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،دار الغد العريب ،القاهرة ،ط1991 ،3/م282 ،
 14اجلوهري ،إمساعيل بن محاد اجلوهري ،اللغة الصحاح ،حتقيق ،أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط ،1987 ،4/ج،6/

 15األصفهاين ،احلسني بن حممد الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن الكرمي ،حتقيق /صفوان عدانن الداوودي ،دار القلم الشامية،
دمشق ،كلمة ،زكي ،ط380، ،1412،1/
 16األعلى14-15/86 :
 17املرسي ،كمال الدين عبد العين ،من قضاي الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي ،دار املعرفة اجلامعة ،ط4،1998 ،1/
/http://www.somaliatodaynews.com/port 18
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ويتفاعل مع من فيها وما فيها ،إما سلبا او إجيااب ،وكما قال عبد الرمحن الغامدي أبن الرتبية ال ختضع لتعريف حمدد،
بسبب تعقد العملية الرتبوية من جانب ،وأتثرها ابلعادات والتقاليد والقيم والدين واألعراف واألهداف من جانب آخر.19

ب-أهنا تربية سلوكيات:
تعين كل نشاط وجمهود يقوم به اإلنسان فيؤثر يف تكوينه ،وطباعه ،وتعامله ،وتكلفة مع البيئة اليت يعيش ويتفاعل
هبا مبن حوله ،إما بشكل إجيايب أو بشكل سليب ،كما أهنا تتأثر ابلكثري من العوامل اليت تؤثر يف اإلنسان ،إما بشكل
مباشر أو غري مباشر ،ويرى الكثري من خرباء الرتبية وعلم االجتماع ،أبن الرتبية متطورة وتتغري بتغري الزمان واملكان.20

ج -أهنا تربية إسالمية:
عرفت الرتبية اإلسالمية أبهنا نظام تربوي شامال يعد إنسان متكامال دينيا ودنيوي ،اعتماد على الشريعة اإلسالمية
(القرآن الكرمي والسنة النبوية) ،ولذلك فمفهوم الرتبية اإلسالمية مفهوما شامال لكل ما يلزم وخيص لرتبية اإلنسان على
الدين اإلسالمي ،فعندما ذكر املعىن االصطالحي للرتبية اإلسالمية فقد دل على أن له عالقة متضمنة ابملعىن اللغوي َّ
ألن
املعىن اللغوي لكلمة الرتبية يدور حول املعاين اليت تدل على التنمية ،والتنشئة ،والرعاية ،واإلصالح ،والرتبية تدور أيضا
حول تنمية النفس ،وتنشئتها ،والقيام برعايتها ،وتطهريها من الدانءة ،وتزكيتها ،واحلرص على تعليمها ،وأتديبها حىت
يتحقق التكيف املطلوب ،مع التفاعل والتناغم االجيابيني ،جلميع جواهبا املختلفة مع ما حوهلا من الكائنات ،واملكوانت
فاحلقيقة عنها أهنا إطار نظام تربوي مصدره التوجيهات والتعاليم اإلسالمية األصلية ،ألنه خيتلف متاما عن النظم الرتبوية
األخرى سواء كانت شرقية أو غربية.21
د-أهنا تربية علمية:
ويقصد ابلرتبية العلمية ألهنا تنظر للرتبية اإلسالمية من وجهة نظر علمية حبتة ،من خالل املناهج اليت تضعها للمادة
اإلسالمية املطروحة "املنهج" للمدارس ،وهي كذلك "الرتبية" للعلوم اإلسالمية كوهنا تعترب نظاما تربوي مستقبال ينبع من
كل التعاليم والتوجيهات "التوجهات" اإلسالمية.
فالرتبية اإلسالمية هي علم واحد لفروع الرتبية هي علم واحد لفروع الرتبية اليت جتمع بني علوم الشريعة علوم الرتبية يف
معاجلة القضاي من خالل إسالمية صحيحة تتوافق مع ظروف الزمان واملكان ،وهلذا فهي تعين اآلراء ،وهلذا فهي تعين
اآلراء ،واملبادئ ،واملفاهيم واملمارسات الرتبية ،ذات األصول اإلسالمية املقررة يف املناهج اإلسالمية ،لرتبية مسلم يطيع
أوامر هللا تعاىل ،ويبتعد عما هنى.22
وعرفها (الرتبية) مذكور بقوله :أبهنا عملية هتدف على إيصال املريب إىل درجة الكمال اليت هيأه هللا هلا ،فهي تشمل
مجيع نواحي وجوانب النفس اإلنسانية ،أي مجيع جوانب الشخصية واإلنسانية ،وهي تستعني بوسائل منها التعليم ألن
التعليم وسيلة للرتبية ،ومدلوله أضيق من مدلوهلا ،ألنه مرتبط مبوضوع معني.23
ومن خالل التعريفات السابقة االصطالحية للرتبية فقد وجدان تعريف عند بعض من املفسرين القدماء من

http://www.saaid.net/Doat/arrad/17.htm 19
 20يجلن ،مقداد يجلن ،جوانب الرتبية اإلسالمية األساسية ،ط/ب/ط1986 ،م23 ،
 21يجلن ،مرجع سابق23 ،
http://mawdoo3. 22
 23مدكور ،على أحمد مذكور ،مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها ،دار الفكر العربي2001 ،م31-32 ،
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الرب يف األصل وهي مبعىن الرتبية ،وهي تبليغ الشيء إىل كماله شيئا فشيئا ،24وأما عند
املفسرين حول الرتبية أبن معناها َّ
الراغب األصفهاين فقد عرفها "الرتبية" بقوله ،الرب يف األصل الرتبية ،وهو إنشاء الشيء حاال إىل حد التمام 25ووجدان هلا
تعريف مناسب يف عصران املعاصر وعرفها "الرتبية" أبهنا تنشئة اإلنسان شيئا فشيئا يف مجيع جوانبه ،ابتغاء سعادة الدارين،
وفق املنهج اإلسالمي ، 26وهناك تعريفات أخرى مل يسع لنا اجملال ذكرها كوهنا متعددة الرتبية يف كل اجملاالت لذلك أخذان
ما يناسبنا ويتوافق مع دراستنا من التعريفات.
ومن خالل التعريفات السابقة االصطالحية للرتبية ونستنتج منها تعريفا اصطالحيا قد يكون مناسبا ملفهومها
ومعناها أبهنا "الرتبية" هي االرتباط الكامل بتعاليم هللا تعاىل من اآلداب والفضائل الواردة يف القرآن ،وااللتزام مبنهج الرسول
األكرم وتتبع تعاليمه الفردية والعمومية وأقواله العامة واخلاصة وأفعاله األخالقية واألسرية ،مع االقتداء بتصرفاته وأحكامه
السرية "كتصرفه مع املنافقني "واجلهرية "كأحكامه على املتخلفني من اجلهاد" وتطبيقها يف نفس الفرد لغاية تعبدية وهلدف
رابين ال تقليد وال مظهرا.
املطلب األول :الرتبية األسرية احلسنة

املبحث األول :الرتبية الشبابية

عرف التربية عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وذلك من حديث" ،عبيد بن عمر عن سيعد بن أبي سعيد

المقري عن ابيه عن أبي هريرة قال :سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكرم األكرمين ،فقال :فأكرم الناس
يوسف نبي هللا ،ابن نبي هللا ،ابن نبي هللا ،ابن خليل هللا إبراهيم فقالوا ليس عن هذا نسألك ،فقال :عن معادن

العرب تسألوني؟ قالوا :نعم ،قال :فخياركم في الجاهلية خياركم في اإلسالم إذا فقهوا" ،27فاحلديث ال حيتاج إىل
توضيح مفصل ،فقد بني وسرد وأوجز.

املبحث الثاين :مرحلة الرؤاي الصادقة
إن مرحلة الرؤي الصادقة جاءت مبعاين مجة كوهنا حتقق حىت بعد مرور أعوام فهي تتحقق ،وقد بينها هللا تعاىل يف
سورة يوسف كوهنا بداية القصة وسرية حياة يوسف عليه السالم بقوله سبحانه" إذا قال يوسف ألبيه ي ابت إين رأيت
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين" 28فسرها "الرؤي" البغوي ،فقال ":تبدأ قصة يوسف حني يقول
تح /بشار عواد معوف -عصام فارس احلرشاين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1978،1/م1 ،3 ،

 24البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار القرآن،
 25األصفهاين ،مرجع سابق148 ،
 26احلازمي ،خالد بن حامد احلازمي ،أصول الرتبية اإلسالمية ،دار عامل الكتب ،الريض ،ط2000 ،1/م19،
27

البخاري ،محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن كثير ،دمشق ،ط،4689 ،2002،1/

مسلم ،مسلم بن الحجاج القشيري ،صحيح مسلم ،و ازرة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،السعودية ،2002 ،ط،2378 ،2/
وأحمد ،أحمد بن محمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تح /شعيب األرنؤوط-عادل مرشد وآخرون ،مؤسسة الرسالة،

ط2/431 ،2001 ، 1/

28

يوسف4/12 :
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ألبيه يعقوب عليهما السالم "ي أبت" وأصل الكلمة" :ي أيب" وجند يف اللَّغة العربية كلمات" :ي أيب" و " ر
أبت" و "أبتاه"
و "آية" وكلها تؤدي معىن األبوة ،وإن كان لكل منها َملْحظ لغوي.
فاملعىن أن وكلنا رأينا الشمس والقمر؛ خكلٌّ يف وقت ظهوره؛ لكن حلخم يوسف يخ رّبني أنه رآمها معا ،وكلنا رأينا
صَر هلا ،فكيف يرى يوسف أحد عشر كوكبا فقط؟ ال بخ َّد أهنم اتصفوا بصفات
الكواكب متناثرة يف السماء آالفا ال َح ْ
رر
تبني أنه رآهم مشسا وقمرا
خاصة ميَّزهتم عن غريهم من الكواكب األخرى؛ وأنه قام بع ّدهم ،فرؤي يوسف عليه السالم رّ
وأحد عشر كوكبا؛ مث رآهم بعد ذلك ساجدين ،وهذا يعين أنه رآهم أوال بصفاهتم اليت نرى هبا الشمس والقمر والنجوم
بدون سجود؛ مث رآهم وهم ساجدون له؛ مبالمح اخلضوع ألمر من هللا ،ولذلك تكررت كلمة «رأيت» وهو ليس تكرارا،
29
بل إليضاح األمر.
وأما معىن قوله تعاىل ":قال ي بين ال تقصص رؤيك على إخوتك" وذلك أن رؤي األنبياء عليهم السالم وحي فعلم
يعقوب أن اإلخوة إذا مسعوها حسدوه فأمره ابلكتمان" ،فيكيدوا لك كيدا" فيحتالوا يف إهالكك ،ألهنم يعلمون أتويلها
فيحسدونك .والالم يف قوله "لك" صلة ،كقوله تعاىل" :لرهبم يرهبون" 30وقيل :أن املعىن مثل قوهلم نصحتك ونصحت
لك ،وشكرتك وشكرت لك .وأما معىن قوله "إن الشيطان لإلنسان عدو مبني" أي :يزين هلم الشيطان ،وحيملهم على
الكيد ،لعداوته القدمية.31
وأما السعدي فقد ذكر يف تفسريه هلا "اآلية" أبهنا أحسن القصص ،وأنه سبحانه قد قصها على نبيه ،ألهنا قصة
اتمة كاملة ،مكتملة احلسن واملعىن واملفهوم ،وهي أحسن القصص على اإلطالق فال يوجد يف الكتب مثل هذه القصة
العجيبة لنها تتحدث عن الب واإلخوة ويوسف 32وذكر الشعراوي أن الشمس والقمر أبوه وأمه وإمنا ذكر أن هذه النجوم
واألفالك اليت ذكرها يوسف يف املنام ليا ختص أمه وال أبوه ،وإمنا رأى الشمس والقمر جمتمعتان يف عز الظهر ،ولكن
يوسف يبني أنه رآمها يف معا ،وكلنا رأينا الكواكب متناثرة يف السماء آالفا يف السماء ال حصر هلا ،فكيف يرى يوسف
أحد عشر كوكبا فقط؟ مث يقول الشعراوي البد اهنم اتصفوا بصفات خاصة ميزهتم عن غريهم من الكواكب األخرى ،وأنه
قام بر َع ّرد رهم ،مث يقول أنه رآهم بصفاهتم أوال مث رآهم وهم ساجدين له مث يقول تكررت رأيت يف اآلية وهو ليس تكرار إمنا
لإليضاح وأتكيد األمر ،33وللعلم فإن تفسري الشعراوي يبني أشياء تشمل الفروق عن اآلخرين ،فيأيت ابلتفسري القريب
للكل ،وأفضل ما أوضحه حول إخوة يوسف هو املفسر الزحيلي فيقول" أبن الشمس والقمر أمه وأن النجوم إخوته
والظهر الراجح ،أن إخوة يوسف مل يكونوا أنبياء ،ملا وقع منهم من صفات ال تتفق مع عصمة األنبياء ،كاحلسد الدنيوي
وعقوق اآلابء ،وتعريض املؤمن للقتل".34

29الشعراوي ،حممد متويل الشعراوي ،خواطر قرأنية ،مطابع أخبار اليوم ،مصر،

1997م6844،11 ،

 30األعراف154/ 7:
31

البغوي ،احلسني بن مسعود البغوي ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،تح /حممد النمر -عثمان ضمريية ،سليمان احلرش ،دار طيبة للنشر
والتوزيع ،الريض،

1997م،ط/ب/د213/4 ،

 32السعدي ،مرجع سابق،
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 33الشعراوي ،مرجع سابق7843/11 ،
 34الزحيلي ،مرجع سابق1091 /2 ،
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وأما عند البغوي فقال يف هذه اآلية أن يعقوب عليه السالم ،قال ألبنه يوسف عليه السالم ي بين ال تقصص رؤيك
على إخوتك ،وذلك أن رؤي األنبياء عليهم السالم وحي ،فعلم يعقوب أن إخوانه إذا مسعوها حسدوه فأمره ابلكتمان
(فيكيدوا لك كيدا) فيحتالوا يف إهالكك ألهنم ال يعلمون أتويليها فيحسدونك.35
فبني البغوي أن العداوة من األخوة أتيت بسبب الشيطان الذي ينزغ بينهم ،وذكر أن يعقوب عليه السالم ،قال إلبنه
يوسف عليه السالم أن يكتم خوفا عليه وليس تعليمه الكذب ،وعندما نبحث عن الرؤي اليت رآها يوسف عليه السالم
فإن املفسر الطربي يسرد املعىن أبن رؤي النبوة وحيا فيقول :رؤي األنبياء وحيا" ،36وقد أيد هذا القول الطربي حدثين علي
بن سعيد الكندي ،قال :حدثنا احلكم بن ظهري ،عن السدي ،عن عبد الرمحن بن سابط ،عن جابر ،قال :أتى النيب صلى
هللا عليه وسلم رجل من يهود يقال له "بستانة اليهودي" ،فقال له :ي حممد ،أخربين عن الكواكب اليت رآها يوسف
ساجدة له ،ما أمساؤها؟ قال :فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فلم جيبه بشيء ،ونزل عليه جربئيل وأخربه أبمسائها.
قال :فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه ،فقال :هل أنت مؤمن إن أخربتك أبمسائها؟ قال :نعم؛ فقال :جرابن
والطارق ،والذيل ،وذو الكنفات ،وقابس ،وواثب وعمودان ،والفليق ،واملصبح ،والضروح ،وذو الفرغ ،والضياء والنور".
فقال اليهودي :وهللا إهنا ألمساؤها.37

املبحث الثالث :مرحلة اإلعداد وبداية حتمل الدعوة
بداية مرحلة اإلعداد كانت بداية عن قرب وذلك من نيب وأب "يعقوب عليه السالم" إىل نيب ابن "يوسف عليه
السالم" وكانت البداية بينهما عن طريق التلقني له ،أبن بشره ابالصطفاء له من هللا "وكذلك جيتبيك ربك" وبعلم التأويل
"وجيتبيك من أتويل األحاديث" وذكره أن حيرص على هنج الدعوة ربطه هبا ،وأن ال ينسى نعمة الساللة النبوية (ويتم نعمته
عليك وعلى آل يعقوب" اليت ينحدر منها هو "يوسف" وأبوه "يعقوب" ،وقد بني هللا تعاىل مرحلة الدعوة واإلعداد النبوي
والرتبوي لنبيه يوسف عليه السالم من منطلق النصح واإلرشاد والدعوة فقط؛ ومل يبني له الصعوابت والعقبات اليت سوف
يواجها يف حياته عن طريق الدعوة إىل هللا.
وقد ذكرها هللا تعاىل يف حمكم كتابه قائال" :وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من أتويل األحاديث ويتم نعمته وعلى آل
يعقوب كما أمتنها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم".38

املبحث الرابع :مرحلة االبتالء

بني هللا سبحانه وتعاىل أن االبتالء يكون حىت على األنبياء من أعز أانس ومن أغالهم معزة على قلوهبم ،ومن أبناء
جلدهتم؛ بل ومن نفس األب واألم ،قال تعاىل ":لقد كان يف يوسف وإخوته آيت للسائلني * إذ قالوا ليوسف وأخوه

35

36

البغوي ،احلسني بن مسعود بن حممد البغوي ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،تح /عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ط1420 ،1/ه475/2 ،
الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،تح/أمحد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط2000 ،1/م15 ،
455/

 37الطربي ،مرجع سابق555/15 ،
 38يوسف6/12 :
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أحب إىل أبينا منا وحنن عصبة إن أابان لفي ضالل مبني.39
فقصة نيب هللا يوسف عليه ابلنسبة للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم آية للسائلني ،ومعجزة ملن يسأل عنها وعن
أحدثها قبل ظهور نيب هللا موسى عليه السالم ،وللمفسر البغوي قول فيها ،أن اليهود سالوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عن قصة يوسف عليه السالم ،وعن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إىل مصر ،فذكر هلم القصة يوسف مجيعها
فوجدها موافقة ملا يف التوراة فتعجوا منه.40
وقال الطربي أن املقصود بقوله تعاىل" :آيت للسائلني" أن اليهود سألوا رسول هللا و "أن هللا تعاىل بني للرسول
األكرم يف هذه السورة خرب يوسف ،وبغي إخوته عليه؛ وحسدهم إيه ،حني ذكر رؤيه ،ملا رأى رسول هللا صلى هللا عليه
وسالم من بغي قومه عليه وحسدهم له ،حني أكرمه هللا تعاىل بنبوته لتأسي به (يوسف) " 41فالنيب حممد صلى هللا عليه
وسلم اشتددت عزائمه إسوة بين هللا يوسف عليه السالم.
فالذي يفكر كيف القى هذا النيب يوسف عليه السالم يف أول مراحل شبابه من إداانت ،وهتم وعداوة حىت من
إخوته ومل يسلم حىت من احلسد ،ولذلك ألن من أعظم املصائب اليت تصيب اإلنسان هي مصائب األهل وعداوهتم له.
املطلب الثاين :الصرب والبالء

املبحث األول :مرحلة احلسد والغبطة
ذكر هللا تعاىل مرحلة احلسد والغبطة ليوسف من قبل إخوته واليت ظهرت فيهم "إخوة يوسف" على نيب هللا يوسف
"أخوهم" بغبطة عليه ،ومن مث تطور عندهم احلسد إىل عداوة فبدوءا خيططون لقتله والتخلص منه ،وقد ذكرها هللا تعاىل

هذه املرحلة؛ ووصفها يف آيتني متتاليتني يف السورة ،فقال تعاىل ":اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا خيل لكم وجه أبيكم
وتكونوا من بعده قوما صاحلني* قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غيابه اجلب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم
فاعلني.42
قال الطربي يف تفسري هذه اآلية أن مقصدهم "إخوة يوسف" أن خيلوا هلم وجه أبيكم كونه مشغول بيوسف ،فإنه
قد شغله عنا ،وصرف وجهه عنا إليه ،وأما معىن قوله تعاىل ":وتكونوا من بعده قوما صاحلني" ،يعنون أهنم بعدما يقتلون
43
يوسف عليه السالم يتوبون من قتلهم ومن ذنبهم الذي ارتكبوه فيه ،فيكنون بعد قتله وهالك يوسف قوما صاحلني"
فالصالح هنا مبعىن التائبني إىل هللا ،ولعله الصالح هنا من احلقد واحلسد ،لنهما سبب فساد العمل الصاحل.
وأما البغوي فأضاف فيها "اآلية" وفصل املعىن فقال" :أن معىن اقتلوا مبني وهو القتل وال حتتاج منا أو منه إىل
ص لكم
خيل لكم" َخيْلخ خ
شرح أو توضيح" ،أو اطرحوه أرضا" مبعىن إىل أرض تبعد عن أبيه ،وقيل يف أرض أتكله السباع " ،خ
ف لكم" ،وجه أبيكم" عن شغله بيوسف" ،وتكونوا من بعده قوما صاحلني" اتئبني ،ومبعىن توبوا بعد ما فعلتم "معه"
ص خ
َويَ ْ
مبعىن يعفو هللا عنكم ،وقال مقاتل صاحلني :يصلح أمركم فيما بينكم وبني أبيكم".44
ومن هنا قدر هللا كل هذه األسباب وهيأ يوسف عليه السالم للخروج ،وسبب له األسباب ابلنجاة ،فالذي يوهب
 39يوسف12/ 7-8:
 40البغوي477/2 :

 41الطربي ،سبق ذكره561/ 15 ،
 42يوسف10/12 :

 43الطربي ،سبق ذكره564/15،
 44البغوي478/2 :
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احلياة مع املوت يوهب النجاة عند اهلالك

املبحث الثاين :مرحلة النجاة ابملكيدة
احلقيقة اليت البد من توضيحها أن املكيدة اليت نتحدث عنها عن إخوة يوسف مل تكن مكيدة ابملعىن احلقيقي
منهم "إخوة يوسف" له "يوسف" ،بل أن هللا تعاىل جعل منهم "إخوة" له "يوسف" سببا له للوصول إىل القصر وحتقيق
الرؤي اليت رآها "يوسف" يف املنام "أحد عشر كوكبا" وإال فكيف تتحقق الرؤي؟ أليست األسباب من هللا؟
فاجلواب كما نعلم أبن هللا هو مسبب األسباب وهو مقدر األقدار ،ولذلك جعل منهم السبب يف إخراجه من البيت
ورميه ابلبئر ،وقدر له األقدار والسبل ابلسيارة جاءت إلنقاذه ،وإخراجه من البئر وجعل منهم "هللا" السبب أن أوصلوه إىل
امللك؛ ولكن على هيئة عبد وخادم ،لكي يدخله هللا القصر ،فمن املسبب؟ ومن املقدر إنه هللا تعاىل.
فكانت البداية على نيب هللا يوسف منهم أبن طلبوا من أبيهم أخوهم يوسف ليخرج معهم ،ومن هنا بدأت األسباب
كما قلنا آنفا ،ليخرج من البيت ومن ثنائيته "يوسف ويعقوب" وقد وصفها هللا تعاىل بقوله ":قالوا يأابان مالك ال أتمنا
على يوسف وأان له لناصحون* أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإان حلافظون.45
قال البغوي فمعىن قوله "أرسله معنا غدا" أي إىل الصحراء ،يرتع ويلعب ،46قال تعاىل ":قال إين ليحزنين أن
تذهبوا به وأخاف أن أيكله الذئب وأنتم عنه غافلون" 47أن يعقوب قال هلم ،إين ليحزنين أن تذهبوا به ،مبعىن ذهابكم به
واحلزن هاهنا :أمل القلب بفراق احملبوب" ،وأخاف أن أيكله الذئب وأنتم عنه غافلون" قال البغوي :وذلك أن يعقوب كان
قد رأى يف املنام كأن ذئبا شد يوسف ،فكان خياف عليه من ذلك.48
فيفهم من جواب النيب يعقوب عليه السالم أنه حيتمل شيئيني إثنني أحدمها :أنه أظهر هلم مسألة الذئب وهنا درس
لآلابء بعدم التهاون مع األبناء؛ يف التعامل مهما كانت األحداث ،واملواقف صغرية أو كبرية ،البد من توضيح املوقف بني

األبناء وعدم السكوت أو التغاضي هلم يف مشاكلهم ،والثاين :أنه أراد أن أييت بذريعة هلم من أجل عدم أخذهم له ،وعدم
ذهابه معهم ،قد يكوانن هذان السببيني قد تدخال ابلواقعة "البئر" وسوف أييت سردها ال حقا .فكان اخلوف يف نفس
يعقوب على يوسف دائما فعندما سألوه "يعقوب" أن يذهب معهم أخوهم يوسف يلعب كان اجلواب هلم من نيب هللا
يعقوب هكذا ":قالوا لئن اكله الذئب وحنن عصبة إان إذا خلاسرون* فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غياابت اجلب
وأوحينا إليه لتنبئهم أبمرهم هذا وهم ال يشعرون". 49
فعند تفسريان هلذه اآلية يطرأ علينا السؤال التايل :كيف حصلت هذه املكيدة ليوسف؟ وهل هي مكيدة ليوسف أم
الء؟ فيجيب على هذا السؤال املفسر الطربي بقوله " ألن القوم إمنا سألوا أابهم إرسال يوسف معهم ،وخدعوه ابخلرب عن
مسألتهم إيه ذلك ،فغشي يوسف من الفرح والسرور والنشاط بسبب إرساله معهم وخبروجه إىل الصحراء وفسحتها ولعبه

 45يوسف9-10/12 :
 46البغوي479/2:

 47يوسف13/12 :
 48البغوي479/2:

 49يوسف14-15/12 :
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هنالك ،ال بفضح "الكيد" عن أنفسهم.50
قال البغوي يف تفسريه أبهنم مل يكونوا ابلغني وليس بصحيح ،بدليل أهنم قالوا :وتكونوا من بعده قوما صاحلني قالوا
ي أابان استغفر لنا ذنوبنا إان كنا خاطئني 51والصغري يف الشرع ال ذنب له 52وال حيكم عليه.

املبحث الثالث :مرحلة النجاة مع االبتالء

ذكر هللا تعاىل مرحلة النجاة مع االبتالء معهم "إخوة يوسف" اليت تعرض هلا "نيب هللا يوسف عليه السالم" واليت
كانت كبرية بل وعظيمة ،وتعد من أشد البالء الذي نزل به من أهله ومل يكن يعلم "يوسف" أن هللا تعاىل ،وذلك عندما
رموه يف البئر وانصرفوا ،لوال تدخل العناية السماوية "هللا تعاىل" له وحفظه له من املوت وغريه "األفاعي وغريها" ،فكان
لطف هللا به أعظم ،وعظمته سبحانه وقدرته تكللت ابلنجاح واحلفاظ والقيمة "مثن بيع نيب هللا يوسف" وكانت النتيجة
ملكرهم وحقدهم الدفني عليه أن عادوا آابءهم عشاء يبكون ويذرفون دموع الفرح ،ألهنا مل تكن دموع احلزن ،والسبب لو
كانوا حزنني عليه ما تركوه ،وما رموه يف البئر وانصرفوا؛ وما ذهبوا من بعد رميه ابلبئر ،وهذا كان أقل ما ميكن فعله منهم.
ولكنهم عندما رموه "نيب هللا يوسف عليه السالم" ظنوا أنه سوف ميوت؛ ألهنم لقوهخ يف عمق البئر وذهبوا ،ومل يعلموا
أن هللا تعاىل جعلهم سبب لوصوله إىل مرحلة التطبيق للرؤي ،ال إىل املوت احملقق والتخلص ،فقد جيعل هللا لك عدو سبب
يف جناحك وتفوقك ويف سعادتك ومتيزك ،إنه هللا على كل شيء قدير ،يكور الليل على النهار ،وجيعل من االنتقام عز
وشرف وملك ومملكة وسوف نرى ما يتحقق من هذه القصة اهلادفة العجيبة.
وقد ذكر القرآن الكرمي تلك األفعال منهم "أخوة يوسف" له "يوسف عليه السالم" وكيف أنه صار عبدا بعد إن
كان حرا طليقا يف بيت أبيه ،ميرح مع أسرته؛ وبني أحضان والديه؛ يف أمآن بينهم ،وهذا قد يكون أشد التعب واألذى
واحلزن الذي تعرض له نيب هللا يوسف عليه السالم ،وقد صور القرآن الكرمي يف سورة يوسف هذا املوقف بقوله تعاىل":
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدىل دلوه قال ي بشرى هذا غالم وأسروه بضاعة وهللا عليم مبا يفعلون* وشروه بثمن خبس
درهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين". 53
قال البغوي أن املقصود ابلسيارة هم هنا القوم املسافرون ،ألهنم كانوا يسريون رفقة من مدين إىل مصر ،فأخطأوا الطريق
فنزلوا قريبا من اجلب ،وكان اجلب يف قفر بعيد من العمران للرعاة واملارة وكان املاء ملحا فصار عذب حينما ألقي يوسف
عليه السالم فيه ،وأرسلوا وارهم* وأسره بضاعة ،مبعىن أخفوه ،وأما قوله تعاىل ":وشروه بثمن خبس دراهم معدودة وكانوا فيه
من الزاهدين" 54اختلفت الروايت حلوها من انحية الثمن؛ ومن انحية املعىن ،فنمهم من قال :أهنم كانوا فيه من الزاهدين؛
ومنهم من قال :يقصد به إخوة يوسف ،ومنهم من قال :أهنم أصحاب السيارة "القوم".55
فاهلل تعاىل بني أن ما تعرض له نيب هللا يوسف عليه السالم ،من حمن وبالء وأسباب وإخراج من بيته وقذفه إىل
 50الطربي570/15 :
 51يوسف97/12 :
 52البغوي478/2 :

 53بوسف20/19 /12 :

*وأرسلوا وارهم يقال :أبنه رجال من أهل مدين يقال له مالك بن ذعر ،وذلك لطلب املاء فذلك معىن قوله تعاىل يف اآلية ،فأرسلوا واردهم
ومعىن الوارد فهو الذي يتقدم الرفقة إىل املاء فيهيئ األرشية والدالء هلم.
 54بوسف20/12 :
 55البغوي482/2 :
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البئر وحتقيق غاية يريدها هللا تعاىل فكان هذا اخلرب خريا من هللا تعاىل ليبني وليذكر بيوسف عليه السالم ،نبيّه حممد صلى
هللا عليه وسلم هذا من جانب ،ومن جانب آخر إن املفهوم الذي نستنبطه من هذه األحداث أبنه تذكري من هللا تعاىل
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم .فكأن املعىن أبن هللا تعاىل يقول له :كما فعلت هذا بيوسف من بعد ما
إبن املر َاد به حمم ٌد ُّ
أت له يف البالد ،فكذلك أفعل بك فأجنيك
لقي من إخوته ما لقي ،وقاسى من البالء ما قاسى ،فمكنته يف األرض ،ووطَّ خ
أهل
من مشركي قومك؛ الذين يقصدونك ابلعداوة ،وأمكن لك يف األرض ،وأوتيك احلكم والعلم ،أل ّن ذلك جزائي َ
اإلحسان يف أمري وهنيي 56فهذه النجاة والعز وامللك جاءت مملؤة ابلتعب واحلسد وقد يراها البعض أهنا قتل وتشريد وهي
يف حقيقة األمر ،مقادير وأسباب وهتيئة وأساليب من هللا يفعل ما يشاء وما يريد ،وما ربك بظالم للعبيد.

املطلب الثالث :مرحلة الفتوة والرجولة
املبحث األول :مرحلة الشباب
بعد كل مراحل العناء والتعب الذي أصاب سيدان يوسف عليه السالم ،ال شك مع مرور السنني عليه قد صار
شااب ينعا ،وفىت قادرا على حتمل املسؤولية بكل قوة وإدارة واقتدار؛ وهذا حال اإلنسان مع مرور الزمن عليه ،فيمر مبراحل
الطفولة ،والصبا ،واملراهقة ،والفتوة ،والشباب والرجولة ،وهي مرحلة النضج يف اإلنسان ،ويف هذه املرحلة "الرجولة" يوكل
إليه "اإلنسان" مهام جسيمة هلا غاية سامية وهادفة ،فكونه رجال انضجا يزن األمور؛ ويفكر قبل أن يقدم على أي عمل
أو قرار يقرره ويتخذه.
فكذلك الرسالة "السماوية" للنبوة غالبا ما تكون يف سن األربعني ،57والدليل على ذلك عندما بلغ سيدان حممد
صلى هللا عليه وسلم سن األربعني عاما فهو حممد خامت األنبياء واملرسلني صلى هللا عليه وسلم ،جاءه الوحي األمني جربيل
عليه السالم وأنزل عليه القرآن الكرمي ،وللتنبيه واإلحاطة والعلم يستثىن من كل هذه التصانيف السابقة اليت ذكرانها عن
نبوته معجزةٌ كونه خلق من غري أب ،وكما نعلم ال يوجد ُملوق يف
الرسل والنبوة ،سيدان عيسى عليه السالم ،والسب ألن َّ
الكرة األرضية ليس له أب إال سيدان عيسى*؛ وهو يعد املعجزة الثالثة يف اخللق.
وأما املعجزة الثانية فهي أن أمه "مرمي العذراء" محلت من غري زوج وقد ورد ذكر هذه التفاصيل يف القرآن الكرمي،58
فهذه احلالة خاصة ُمصوصة ومعجزة لليوم "للمسيحيني" وفيها من األسرار ما هللا هبا عليم ووجود "عيسى" قبل نبينه
ورسوله خامت النبيني "حممد صلى هللا عليه وسلم"  ،فخلقه من غري أب فأشركوا ابلعبادة ثالثة والتعبد أصبح عندهم لعيسى
وألمه مرمي وهلل فكيف لو كان له أب؟ مع وجود اإلجنيل والوحي والنبوة والرسالة؛ فرتكوا كل شيء فأشركوا مع هللا وعبدوا
البشر ونسوا الرسالة والنبوة.
خص سيدان موسى
فاهلل تعاىل ذكر البلوغ والشدة عند يوسف عليه السالم ،وعند موسى عليه السالم أيضا ،ولكنَّه َّ
 56الطربي24/15 :

 57الطربي 535/19:أسرد الطربي أقوال كثرية يف هذا املوضوع ودالئل وأقوال تتكلم عنه ابلتفصيل.
* وأما املعجزة األوىل فهو أبوان آدم عليه السالم وهو يعد املعجزة األوىل يف اخللق؛ ألنه خلق من غري أب وال أم ،وأما املعجزة الثانية فهي أمنا
حواء ألهنا خلقها هللا بعد سيدان وأبوان آدم عليه السالم من غري أب وال أم.
 58أنظر القرآن الكرمي ،سورة مرمي من اآلية )16-27( :هذه عن الوالدة واحلمل ،وبقية اآليت من ( )28-36فكانت حوار بينه (عيسى) وبني
قومه وهي واضحة وضوح الشمس ال حتتاج إىل تفاصيل ألن املعىن واضح.
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عليه السالم؛ خباصية ُمتلفة عن سيدان عيسى عليه السالم فعلى سبيل املثال خص سيدان عيسى أبن أاته (هللا) حكما
وعلما وذلك بعد البلوغ والشدة ومل يذكر قوله "واستوى" ،وهنا بينها حلكمة منه أنه مر مبراحل التعب والبالء ،وخاصة
عندما بلغ مرحلة واستوى ،ولذلك فلم يذكرها هللا تعاىل السوي بل ذكرها واستوى ونظنها أنه أصبح خالصا متهيئا.
السوى حلكمة؛ قد تكون للملك واحلكم والعلم
وأما سيدان موسى عليه السالم فخصه ابلبلوغ والشدة وذكر ّ
بتفاصيل اململكة قال تعاىل ":وملا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني ،59فاهلل تعاىل ذكر البلوغ
وخاصه أيَّهخ وآاتهخ حكما وعلما ،قال تعاىل " :وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك
الشدة يف يوسف عليه السالم،
َّ
و رّ
َّ
جنزي احملسنني".60
قال البغوي يف تفسري قوله  ":وملا بلغ أشده" منتهى شبابه؛ وشدته؛ وقوته؛ ومعرفة ،وقال جماهد عند سن ثالاث
وثالثني سنة ،وقال الزجاج األشد يف العمر من حنو سبع عشرة سنة إىل حنو األربعني" ،آتيناه حكما وعلما" إبن جعلناه
الضحاك :عشرين سنة ،وقال الكليب :األشد ما بني مثاين عشرة سنة إىل
حكيما عاملا ،وليس كل عامل حكيما ،61وقال َّ
ثالثني سنة ،وسئل مالك رمحه هللا عن األشد قال :هو احلخلم" ،آتيناه حكما وعلما" فاحلكم :النبوة ،وأما العلم :فهو الفقه
يف الدين ،وقيل الفرق بني احلكيم والعامل ،أن العامل فهو الذي يعلم األشاء ،وأما احلكيم فهو الذي يعمل مبا يوجبه العلم،
"وكذلك جنزي احملسنني" قال ابن عباس رضي هللا عنهما :املؤمنني ،وعنه أيضا :املهتدين ،وقال الضحاك :الصابرين على
النوائب كما صرب يوسف عليه السالم.62
وقد وردت يف تفسري هذه اآلية اختلف حول العمر والسن والوقت والكيفية فعلى سبيل املثال قول أبو جعفر:
وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب أن يقال :إن هللا أخرب أنه آتى يوسف ملا بلغ أشده حكما وعلما ،وجائز أن يكون آاته
ذلك وهو ابن مثاين عشرة سنة ،أو ابن عشرين سنة ،أو ابن ثالث وثالثني سنة ،فكل هذه األعمار اليت مت سردها ال داللة
هلا يف كتاب هللا وال يوجد هلا أثر عن الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم ،وال يف إمجاع األمة.63

املبحث الثاين :مرحلة فتنة البالء العظيم

متثل البالء العظيم عند نيب هللا يوسف عليه السالم ،يف هتمة نكرا ظاملة مؤذية له كاد أن يفقد هبا حياته ،من
حيث الشكل الصوري فالواقع أهنا فتنة حدثت وصدقها الغين والفقري ،والصغري والكبري ،والعامل واجلاهل ،والسبب أهنا
"الفتنة أو البالء" وقعت داخل القصر ومع زوجة ملك من أعظم ملوك الدنيا العظام "ملك مصر" آنذاك ،تشتكي به
"يوسف عليه السالم" فجأة وتتهمهخ هتمة فيها نوع من الكيد وعظيم االفرتاء وجل البالء الكبري.
وقد صور القرآن الكرمي البالء يف موضعني مها:
البالء األول:
ذكر القرآن الكرمي البالء األول يف تلك األفعال منهم "أخوة" له "عيسى عليه السالم" وكيف حتولت حياته من
صاحب مكانة حيسد عليها ،وكيف أنه صار عبدا بعد إن كان حرا طليقا يف بيت أبيه ،ميرح وجيول بسعادة مع أسرته وبني

 59القصص14/28 :
 60يوسف22/12 :

 61الزجاج ،إبراهيم بن اليسرى بن سهل ،معاين القرآن وإعرابه ،تح /عبد اجلليل عبده شليب ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1988،1 /م99/3 ،
 62البغوي483/2 :

 63الطربي231/ 15:
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أحضان والديه ويف أمن وأمان بينهم ،فتآمر إخوته عليه ورموه يف البئر وهي كلها إعداد من هللا تعاىل له ،من هذه املكيدة
األوىل مع أهنا حتقيق للرؤي له "يوسف" فكيف تسجد له الشمس والقمر والكواكب وهو يف بيت أبيه ،فال بد من هتيئة
فهيأ هللا له إخوته فرموه يف البئر لكي يصل إىل القصر واملراد ابلقصر هنا العرش ،وكانت هذه البداية اليت بدأت يف هتيئة
نيب هللا يوسف منه "هللا" ،من خالل حتقيق الرؤي ابلتطبيق أوال من أجل الذهاب به إىل القصر ،فكانت البداية أنه يرمى
ابلبئر مث بعد ذلك أتيت السيارة وأتخذه فَيخبَاع يف السوق ويشرتيه امللك ويذهب به "يوسف" إىل القصر ،وهبذا حتققت
"رْمير ره ابلبئر" مكيدة منهم "إخوة يوسف" بينما
نصف الرؤي عنده "يوسف" ،وللتنبيه حول إخوة يوسف أبن البعض يراها َ
نراها أهنا حتقيق ألسباب إهلية عظيمة وهتيئة رابنية عظيمة منه "هللا" له "يوسف" لبداية الوصول إىل القصر وحتقيق الرؤي.
البالء الثاين:
يف ليلة وضحها حتولت حياته "يوسف" هذا الطفل الصغري إىل عبد وخادم ،وتغري أكله وشربه ونومه وجلوسه
وتصرفاته وأفعاله وهذا من أشد أنواع التعب واألذى واحلزن والقهر الذي تعرض له نيب هللا يوسف عليه السالم ،وقد صور
القرآن الكرمي هذا احلدث للطفل الصغري وما تعرض له من ختويف وهتديد من غلق لألبواب فقط ،ألن لو كان قال القرآن
وغلقت النوافذ واألبواب فعندها نعلم أبن نيب هللا يوسف كان شااب يفعا ،ولكنَّها "امللكة" غلقت األبواب فقط فهذا يدل
على أنه كان طفل صغري؛ وقد ذكرها "احلادثة" القرآن الكرمي قال سبحانه" :وراودته اليت يف بيتها عن نفسه وغلقت
األبواب".64
واألهم من هذا كله أننا لو فكران بقوله تعاىل" :وغلقت األبواب" فاهلل تعاىل قال األبواب ومل يقل ابب واحد وإمنا قال
أبواب ،فهذا يدل على أن نيب هللا يوسف عليه السالم مل يكن يف غرفة وال يف أي غرفة معدة للنوم وغريه ،وإمنا كاان"
يوسف وامللكة" يف مكان واسع ومتسع وكبري وله أبواب كثرية؛ ورمبا له نوافذ أكثر من األبواب والدليل قوله سبحانه
وغلقت األبواب ،ونتساءل هنا أهنا مل تغلق النَّوافذ ومل يقل القرآن وغلقت النَّوافذ ،وهذا دليل على أن يوسف صغري غلقت
عليه األبواب فقط وتركت النوافذ حىت يسمع منها "امللكة" نصائحها اليت تخ ْس رديها له ،فسبحان هللا الذي بني أسرارا يف
القصة ووضحها بشفافية ومن دون أي غموض فيها ،بقوله تعاىل" :غلقت األبواب".
والسؤال هنا يقول أين النوافذ؟ هل هلذا املكان الواسع الكبري نوافذ على عدد األبواب اليت فيه؟
واجلواب معلوم أن البيوت يف البالد العربية ال ختلو من النوافذ ألن بالدهم منطقة وسطية ،وفيها حرارة شديدة ولذلك
فبيوهتم تكثري فيها النوافذ هذا من جانب ،واجلانب اآلخر وهو الدليل الرابين اخلاص يف القصة ،وهو من ذكر األبواب
كونه العامل هبا "هللا" والشاهد عليها سبحانه ،نقول لطاملا ذكر األبواب إذا أهنا كانت كثرية ،وهلا نوافذ كثرية.
قال أبو جعفر فيها "اآلية" وذلك من انحية القراءة واملعىن املفسر هلا أبن قال "وأوىل القراءة يف ذلك ،قراءة من
ك" بفتح اهلاء والتاء ،وتسكني الياء ،ألهنا اللغة املعروفة يف العرب دون غريها ،وأهنا فيما ذخكرر أبهنا قراءة
ت لَ َ
قرأهَ " :هْي َ
65
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وهذا ما استدلينا عليه من خالل تفسريان فيها ،وأما الزجاج فاملعىن عنده أهنا راودته عما
أرادته مما يريد النساء من الرجال فَ خعلر َم برتكه "الفاحشة" ،مث قال وأما معىن قوله تعاىل ":وقالت هيت لك" فاملراد منها كما
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هلم إلينا ،مبعىن أقبل 66وهذا ليس قول الزجاج فقط بل قول الكثري من املفسرين فيها.
يقولَّ ،
وتسمى هذه املرحلة عموما مبرحلة البالء العظيم داخل القصر وحتت ظل العبودية وفاقد احلرية ومتهم بكل هذا
التهم ،وقد أردان أن نوضح معىن قوله تعاىل ":وراودته" فاملعىن فيها أن املراودة اليت ذكرها هللا تعاىل ،ال تتناسب مع شخص
ليس حر هذا من جانب ،فكيف مللكة أن تراود غالم بل طفل هلا يعمل عندها ابلقصر مع احلاشية وهذا مما ال يقبله
العقل وال املنطق ،وأما من جانب آخر فمعناها احلقيقي "املراودة" السمع والطاعة هلا.
ولذلك فاملراودة يف القرآن يفهم منها أهنا ال يراد هبا سوء ،وإمنا يفهم منها أهنا "امللكة" أرادت منه أن يسمعها يف
الساميّة "الكنعانية" ال تقبل الذل واهلوان واخلوف واملسكنة
أمورها احلياتية مثال ،وكون طبيعته "يوسف عليه السالم" العربية َّ
فقد رفض أمرها وقوهلا اليت أمرته هبا؛ أن جيلس مع حاشية النساء ويف املكان اخلاص للملكة مع النساء ،ولكنَّه رفض كونه
من أسرة كرمية وال يقبل على نفسة العبودية والذل واجللوس مع اجلواري من النساء ،وأما عندما غلقت األبواب عليه
ك ،فكان املقصود من تغليقها "امللكة" ختويفه "يوسف" وتذليله ،ألن املعىن واضح واإلغالق لألبواب فقط
ت لَ َ
وقالت َهْي َ
وليس للنوافذ وهذا يدل دالل قاطع أبن يوسف طفل صغري بل ويف رين طفولته ،وإال ملا غلقت عليه األبواب ولو كان
رجل شاب ،يعرف األور اخلاصة اليت تكون بني األزواج ،وحىت ال يكون كالمنا ليس فيه داللة تثبت ما نقول ،فقد ذهب
بعض من املفسرين إىل القول أبنه؛ ال يليق هذا القول حبال األنبياء عليم السالم.67
وأما معىن قوله ":ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه" فاملعىن هنا أننا ال ننظر إىل ما يعاكس التفسري
هلم هبا أي :أراد ضرهبا ،ألنه غضب منها ومن غلقها لألبواب عليه ،وختويفه
ويسقط من قيمة النيب بل أننا نرى أن املعىن َّ
ألنه طفل ،ولذلك فشيمته هذا الطفل احلر األيب أنه ال خياف فهو كنعاين ومن أسرة ترىب على الرجولة ،فلم خياف منها
وهم بضرهبا.
وأما معىن قوله تعاىل ":لوال أن رأى برهان ربه" 68املقصود هبا هنا حاشية امللك من النساء والغلمان وذلك عندما
هرب مسرعا إىل الباب وهي جتري من ورائه ،وهذا يدل على أنه طفل صغري يفر بل يهرب من امللكة ،ولو كان يعقل أهنا
ملكة وهو عبد هلا ،فال جيري وال يفر منها فهو عبد هلا وه خادم هلا ،وملاذا اجلري واالستباق إىل الباب؟
فهنا يظهر لنا الدليل على أن املعىن أنه خاف من الربهان وهو مقام امللكة وامللك واحلاشية ،فتقدمي امللكة على امللك
ألن املعىن متعلق ابمللكة وإال كان يضرهبا ،ولكن القرآن هنا قدم امللك على امللكة ألنه صاحب الشأن واخلصوص يف مثل
وهم هبا" مبعىن َه َّم أن يضرهبا "امللكة" ولذلك قال هللا "لوال أن نرى برهان ربه" فالربهان هنا هم
اهلم هنا " َّ
هذا األمر؛ وأما َّ
احلاشية ،عندما رأهم خاف منهم وفكر ومتهل وتركها على حاهلا مث فر منها إىل الباب وهذا كل ما حدث ،ولذلك فكتب
اإلسرائيليات تتهم وتسيء للنيب يوسف وللملكة ،وتقول أن امللكة طلبت من نيب هللا يوسف الفاحشة والعياذ ابهلل.
وهذا يتناىف مع الرسالة الرابنية ومع التوحيد ومكانة النبوة ومقامهما ،فال ميكن أن يكون نيب يتهم ابلزانء
والفجور والفاحشة ،فاهلل حيفظ أولياءه وحيفظ رسله فكيف أبنبيائه لذلك فالتفاسري اليت تقول أن نيب هللا يوسف تعرض
للفاحشة "فال نقبل هذه املقولة اإلسرائيلية" وأنه "يوسف" كان سوف يعمل هبا "امللكة" لوال القدرة الرابنية "جربيل"
والتدخل اإلهلي "اخلوف من هللا" لكان عمل هبا؛ والعياذ ابهلل من هذا القول.
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احلقائق الرتبوي يف قصة نيب هللا يوسف عليه السالم أمنوذج

فال ميكن أن يقبل هبذا القول أو بتلك األقوال عنها أو عنها ال من قريب وال من بعيد ،ألن الرسل واألنبياء
أصفياء وأتقياء وقد اصطفاهم هللا تعاىل من بني البشر ،واصفاهم بل وخصهم ابلنبوة والرسالة وابلتخاطب مع الوحي
األمني فكيف يكونوا كمثل ما دوهنم من البشر "عامة اخللق" أن يفكروا كما يفكرون؛ فهذا ال يليق متاما ،وال يتناسب
حىت مع صفاهتم وال يسمو حىت إىل مقامهم ومكانتهم.
ولذلك فاهلل سبحانه وتعاىل بني يف حمكم كتابه كيف قالت امللكة له ،وكيف كان رده يف هذا املوقف الذي حدث
ك" 69فكان قوهلا له يف قوة وثقة
ت لَ َ
معه داخل القصر مع امللكة؟ فتعجب معنا الوصف الرابين ملا حدث " :وقالت َهْي َ
ك " مبعىن هذا أعددته لك ،أو هذا املكان قد أعددته لك معنا ،ولذلك تقرأ
ت لَ َ
وبال تردد ومكانة ال تقهرَ ":وقَالَ ْ
ت َهْي َ
ك" أي أعددت لك مكان جتلس فيه معنا وتقصد بذلك؛ أنه جيلس معهن "النسوة" يف
ت لَ َ
يف موضع آخر مبعىن "هيَّ ْئ خ
مكان خاص هبن وليس فيه مكان للرجال ،وإمنا مكان خاص ابلنسوة فقط مع حاشية امللكة.

ويفهم تباعا من سياق اآلية كيف كان رده هلا ":معاذَ َّر
أقبل اجللوس معكن ،وأن أعمل معكن ويف
ََ
اّلل" معاذ هللا أ ْن َ
حاشي ر
تك "امللكة" مع النساء ،مث قال هلا "إن ريب أحسن مثواي" قاهلا بلطف وأدب؛ إن هللا أحسن مثواي يف مقامي
وتربييت ال تسمح يل ابجللوس مع اجلواري وال مع النساء ،فكأن املعىن الذي يريد أن يقوله "يوسف" هلا "امللكة" إن احلياة
املعيشة واخلامتة احلسنة بيد هللا تعاىل ،وأن هللا قد أعدها يل.
الرابين يظهر لنا جليا أن احلكمة فيه "القرآن الكرمي" لكل زمان ،ومكان كونه
والعجيب يف األمر أن سياق النص َّ
خفي وبكالمه "بعدم
ختم قوله هلا "للملكة" حبكمة عقالنية عظيمة ،أبن ذ ّكرها بعدالة هللا تعاىل؛ أبسلوب لطيف َّ
الفالح" وأبدب ّلني يظهر هلا اجلور منها "الظلم" عليه؛ فقال هلا" :إنه ال يفلح الظاملون" فهذا الرد املقنع بلفظ العموم
وليس بلفظ اخلصوص هلا منه ،فجعل اجلواب ُمتصر يف حلظة بديهية خارقة السرعة ،مع أن املقام هنا يف غاية العظمة
واحلذر واالحرتاس والتعامل بصعوبة يف اختيار اجلواب؛ ألنه يف مثل هذا املوقف حيتاج دقة يف التصرف لتجنب الفهم
البعيد اخلاطئ ،أو الشك يف خخلخ رق وأَ ْخالَق نيب هللا يوسف عليه السالم.
املطلب الثاين :مرحلة الدالئل والرباهني الناجية إىل حتقيق الرؤاي
يتمحور املطلب الثاين حول الرباهني واألدلة والثبوتيات اليت أدت إىل ظهور نيب هللا يوسف على املالء ،وحول حتقق الرؤي
عرب رؤي حدثت يف السجن "من صحايب السجن" ومن امللك ،وقد قسم املطلب الثاين إىل اآليت:

املبحث األول :مرحلة التحقيق والتأكيد
مرحلة االعرتاف واملكاشفة متثلت يف كل من امللك وخاصيته من أهل بيته ،وذلك ملعرفة أن الكيد والكذب ال
ميكن القبول هبما مطلقا ،خاصة يف األمور اليت تتمحور حول األعراض والشرف واملكانة ،ألنه بعدما انتشر خربها "امللكة"
وأشيع يف القوم ،فالسبب بال شك يعود إىل البالء الذي متثل بكيدها عليه ،وإصرارها على أن جتعله ينفذ أمرها وقبوله
ابلعمل مع حاشيتها من النساء يف مكان عام خاص للنساء فقط.
ولعل شيئني إثنني حيتمل أن يكوانن السبب يف إحلاح امللكة على نيب هللا يوسف عليه السالم ،األول :بسبب صغره يف
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السن فخافت عليه "امللكة" من املكوث بني الرجال والشبان املتواجدين يف القصر حىت ال يتأثر هبم ،وبفكرهم ومبيوهلم
وهو املعروف بصغر سنه ومجال خلقته ،وصفاء ذهنه؛ خالصة االحتمال األول أهنا خافت عليه.
وأما االحتمال الثاين :قد يعود إىل أن امللكة تريد من يوسف أن يسمع كالمها كوهنا ملكة واألمر أمرها ،والنهي هنيها
فجعلت كل تفكريها أن تذلهخ بقوهتا وأن يطع أمرها؛ ألهنا خافت عليه وقلقة عليه من اآلخرين "احلاشية" مع علمها أنه
طفل صغري ال يعلم مصلحته ،فكان هذا سبب تعصبها منها وكيدها عليه فأرادت "امللكة" به الكيد واملكيدة ومن أجل
إبعاده "يوسف" من القصر ،وهذا االحتمال الثاين نؤكده لعله وضح حقيقة اإلشكالية يف القصة اليت حدثت بينهما.
فذلكن الذي لخمتننين فيه ولقد
فبدأت املكاشفة من خالل ما مت ذكره يف القرآن يف سورة يوسف قال تعاىل ":قالت
َّ
ليسجنن وليكنن من الصاغرين" 70وحىت معىن قوهلا "عن نفسه "مبعىن
راودتخهخ عن نفسه فاستعصم وإن مل يفعل ما أمره
َّ
خوفا على عليه هو ،وليس من أجل أان إمنا من أجله هو فقط خفت عليه" وقوهلا "وإن مل يفعل" أي وإن مل يستجب ما
أمره ابلعمل مع حاشيتها من النساء وأن يسمع ما قلته ويطع ما أمرته وما أمره من موافقيت.71،
وحنن نقول أبن املراد الذي تقصده يف قوهلا النصح له فقط ،وليس هنالك مقصد آخر تقصده لنفسها ،ألنه ال يوجد
أي ُملوق كان على وجه األرض ،يطلب فاحشة من طفل صغري أمام املالء عياان جهارا وبال حياء وال استحياء ،فكيف
مللكة وامرأة تقول هذا القول للنساء وأهنا تريد منه شيء ال يصدق ،مع العلم أن الكالم ال تنطبق على سيدان يوسف أبهنا
ختاطب النساء وتلك النسوة هن نساء كبار القوم ،فهل يعقل مثل هذا القول؟ أن تقول زوجة امللك لغالم صغري هلا مثل
يقلن له أن يعمل فاحشة مع ملكته ،هل
ذلك القول الذي قيل عنها "أهنا طلبت منه الفاحشة" ،وهل يعقل أن النساء َّ
يعقل أن يقال هذا القول من نساء كبار القوم وهن يف جلسة عمومية للجميع ،وأهنا اندته وخرج عليهن من اجل أن تقول
أي
امللكة أهنا طلبت منه وأنه رفض ،وكان الصلح من النساء إن قلنا له يعمل الفاحشة أي عقل يقبلها هذه املقوالت؛ و َّ
بشر هم يقبلون على أنفسهم مثل هذه الرذائل والفواحش ،حىت املخلوقات ال تقبل مثل هذه األشياء فكيف تقاس على
نيب من األنبياء ،وليته ينتهي األمر عند هذا فحسب بل جند أن األمر سوف يظهر الحقا حول نيب هللا يوسف ويفسر
بتفسري ال يليق أن يقال على نيب هللا تعاىل يوسف عليه السالم.
فذلكن الذي لخمتننين
وخري دليل على ما أسلفنا من األقوال ما أورده املفسر الزجاج يف تفسريه لقوله تعاىل ":قالت
َّ
ليسجنن وليكنن من الصاغرين" 72حيث قال أن معىن قوهلا " من
فيه ولقد راودتخهخ عن نفسه فاستعصم وإن مل يفعل ما أمره
َّ
الصاغرين " من املذلني ،73وأما الدليل الثاين فهو تفسري البغوي حيث أنه بني أن املقصود يف اآلية خاص جبمال يوسف
ومل يتطرق إىل التفاصيل ،أو إىل أي قول آخر غري حب امللكة له "يوسف" فقط ،ألهنا خصة خباصية يقال عنها؛ أبهنا
"القصة" ومن هنا بدأت املكاشفة واالعرتافات منها "امللكة" قالت" :راعيل" فذلكن الذي ملتنين فيه "يف حبه" مث صرحت
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**نساء كبار القوم قيل :أهنن زوجات كبار حاشية امللك بعدما أعطتهن طعاما أو يسمى ابللغة متكأ وذلك ألن الذي أيكل يكون متكأ أو
مخس نسوة وهن امرأة
على وسادة وخاصة يف تلك األسر اليت كان يعرف عنها هكذا كما رود يف الكتب ،وهن (النساء) وقيل عددهن خ
الساقي ،وامرأة صاحب السجن ،وللتفاصيل عنهن (أنظر البغوي:
حاجب امللك ،وامرأة صاحب َّ
اب ،وامرأة اخلبَّاز ،وامرأة َّ
الدو رّ
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مبا فعلت؛ فقالت" :ولقد راودتخهخ عن نفسه فاستعصم" مبعىن امتنع ومل يطعين ،وصرحت هبذا القول ،ألهنا علمت أن ال
فقلن "نساء كبار القوم*" له :أطع موالتك .قالت "راعيل"" :وإن مل يفعل ما أمره"
منهن "نساء كبار القوم" َّ
مالمة عليها َّ
ليسجنن" ليعاقنب ابلسجن" ،وليكنن من الصاغرين" من األذالء.74
مبعىن لئن مل يطاوعين فيما دعوته إليه"،
َّ
فاملراودة يفهم منها أهنا مبعىن القول املكرر مع الدعوة واإلحلاح ،وهذا ينطبق يف احلب والنصح والتعليم واإلقناع
وليس يف شيء آخر تكون فيه مراودة بني عبد وملكة يف حلظات ومع وضوح النهار والكل موجود كما بينة أحداث
القصة ،ولكن التناقض يظهر هنا بني من يقول أن يف العمل الفاحش مراودة ،كما قال الطربي ،ولئن مل يطاوعين على ما
أدعوه إليه من حاجيت إليه.75
فالسياق القرآين هنا يتمحور حول الطاعة وليس حول املعصية وسوء الفهم لصياغة اآليت ،ومل يتطرق يف اآلية أن
هنالك شيء آخر يتمثل بغري طلبها الطاعة منه "يوسف" إليها "امللكة" فقط ،فطلبت منه الطاعة هلا لتنفيذ أوامرها ،وأن
يسمع وأن يطع موالته "امللكة" فالواضح من ظاهر النص ،بعيدا عن التفكري ابلشهوة واحلب والغرام والعشق ،أن الكالم
بعيد وغري متطابق متاما وإمنا فسر ووضح مبفهوم الفواحش والشهوة حسب ما وردت من أقوال.
وإال كيف حتولت قصة نيب من أنبياء هللا تعاىل وسورة من سور القرآن الكرمي كلها ،إىل كالم فاحش يف حق نيب
معصوم ،ونيب خُمَلَّق ،ذو حسب ونسب ،ومن بيت النبوة جاء وترعرع ،ومن أسرة معروفة ابلطهر والتقى والرسالة السماوية
وابألدب النبوي ،لذلك ال ميكن أن نقبل أي مقولة تشكك أو تنتقص من نيب هللا يوسف ال من قريب وال من بعيد،
سواء يف الكتب املنسوبة إىل التفاسري القرآنية ،ألننا ال نقبل أن تفسر هذه السورة يف القرآن الكرمي ،بنفس التفسري يف
الكتب والروايت والقصص اإلسرائيلية ،واليت حتدثت عنه "يوسف" بنفس الطريقة اإلسرائيلية؛ ولذا فال ميكن أن نقبله
"التفسري" بسهولة من دون الرجوع إىل القياس واالجتهاد والتعقل ،وحتكيم العقل ،والدين ،وقبلهم الرتفع والتسامي أبن
الذي نتحدث عنه يف القرآن الكرمي وهي سورة ابمسه؛ وأبنه نيب معصوم؛ ومن أسرة النبوة ومن أنبياء هللا تعاىل.
وكما هو معروف أن هذه اخلالفات عادة ما حتدث بني اجلواري والغلمان واحلاشية من اخلدم ،فتارة حتدث فيما
بينهم البني؛ واترة حتدث بني اخلدم وامللك ،ألن اخلادم أو العبد قد خيتلف مع مواله أو مع ملكه أو موالته ،فيتطور األمر
إىل رفض العبد الطاعة ملواله فال يطعه أو ملوالته فال يطعها ،وقد يطرأ خالف ومشادة بينهما ،وقد يتطور األمر بينهما إىل
الضرب أو التهم ،فهذا الذي فهمناه من سياق احلديث وظهر لنا كما يف اآلية ،وكما نعلم أبن مكانة النبوة ليس فيها جمال
للقدح والتنقيص يف حقهم مهما كان ،فاألنبياء كلهم أنبياء هللا وهم رسل هللا ،فالواجب التعظيم والتوقري هلم ،وال نعمل
كما فعل اليهود أبنبيائهم من القتل والتشويه وغريمها.
املبحث الثاين :مرحلة العقوبة واجلزاء (السجن)
بني هللا تعاىل هذه املرحلة ابحلقائق القاطعة أبن الواقعة وقعت وحدث قَ َّد (متزيق) املالبس من األمام لنيب هللا
يوسف عليه السالم ،وأن الواقعة ملتبسةٌ (مشبوهة) متاما ،وهذا لطف من هللا بيوسف عليه السالم ،ألن من السهل أن
يكون القطع "للمالبس" له من األمام؛ وال حيتاج إىل وقت ليفر وينطلق ويذهب ،ولكن العناية اإلهلية واألسباب والدالئل
اليت مسيناها الناجية له ،جعلته بعيدا عن هذه األقاويل والتهم.
 74البغوي:
 75الطربي86/16:
490/2

49

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 2017, Cilt 3, Özel Sayı, s. 30-66.

ألهنا "احلادثة" مل تكن مصيبة عليه "نيب هللا يوسف" أو كانت تثبت عليه كجرمية مؤكدة ،ألن الواقع ينفي متاما ما
تداول من أحداث عنه ومن تشويه ملكانته ومكانة امللكة متاما ،فكثري من الدالئل توضح أن املوقف ال يتناسب مع
الفاحشة وال توجد قرينة تثبت كاألشياء اخلاصة "املالبس" ،أو من انحية املكان "القصر" أو من حيث املقام هلا "ملكة"
ال ينطبق مع مكانة الرق "العبودية" لطفل صغري "يوسف" ألن بينها "امللكة" وبينه "سيدان يوسف" فرق شاسع يف املقام
واملكانة ،واملقارنة ابملوقف أهنا "امللكة" طلبت "الفاحشة" من طفل صيب ال يعرف ،وال يعقل ،وال يفهم ملثل هذه األشياء
ال من قريب وال من بعيد ،واحلادثة وقعت يف وقت الكل فيها متواجد فمثال عند فتح الباب امللك كان موجود والثانية
عندما رأى برهان ربه فقالوا "من ظنوا هبما" أنه َه َّم هبا "امللكة" لوال أن رأى الربهان ،أي احلاشية وغريه ،فاحلقيقة كل هذه
األحداث بعيدة عن العقل واملنطق والواقع والدليل على هذا احلدث وجود الدالئل اآلتية:
أوالً :عدم صحة ما يقال وعدم اإلثبات:
والدليل على ذلك قوله تعاىل ":كذلك كدان ليوسف" 76فالقصة كلها من هللا تعاىل ال توجد أي شبهة حنوه "نيب هللا
يوسف" سواء من انحية الدعوى اليت قامت عليه أو من انحية اإلجياب كشكوى ضده مثال فهي ابطلة وحمض افرتاء وكيد
له فقط ،بل واستنقاص منه كنيب ،ألهنا ال تستند إىل أي مسوغات قانونية مجلة وتفصيال ،ال من انحية اإلثبات وال من
انحية الردود حوله "نيب هللا يوسف".

اثنياً :طفولته:
والدليل على هذا أنه عندما فر منها ومزقت مالبسه من اخللف ،وهذا حيدث لسببيني أوال القصر يف الطول والثاين
األخذ من اخللف مع القصر والسرعة يف اجلري ،ومن خالل التصرفات اليت مت ذكرها "كاجلري ومتزيق الثياب" ومثل هذه
الواقعة بصريح اللفظ والعبارة والدليل ،يدل طاللة على األمومة وليس على الكالم الغري مقبول فيه الدليل قوله تعاىل":
وقال الذي اشرتاه من مصر المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا" 77فهنا إثبات أنه طفل صغري والدليل
قول امللك غال م والغالم معروف ابنه طفل صغري مل يتجاوز احللم ،ولذلك ليس هنالك جمال للخوض يف أعراض امللكة أو
امللك أو يف الشك يف نيب هللا يوسف.
اثلثاً :عدم اخلوض يف الكالم:
والدليل عل هذا أنه مل يتكلم ومل يقل شيء يف هذه الواقعة أي قول عن امللكة؛ ومل يتلفظ أبي لفظ عند احلدث الذي
وقع بينهما أو عند التحقق من كالم امللكة عندما كادت عليه ،وهذا مما يؤكد أن طفولة يوسف عليه السالم قد ظهرت
فيه عندما قال "هي اليت راودتين عن نفسي" مع العلم أنه مل يقل عنها "امللكة" أي شيء آخر سوى تلك املقولة اليت
ذكرانها ،مع العلم أيضا أن يف مثل هذه احلالة يقال؛ ما يقال من أجل الدفاع عن النفس يف مثل هذا املوقف.
ولكن القرآن بني أن من دافع عن يوسف هو الشاهد عندما بدأ التحقيق مع النسوة فقال" :وإن كان قميصه قد من
دبر فكذبت وهو من الصادقني" ،78ولو كان هنالك قول آخر من سيدان يوسف غري تلك املقولة "هي راودتين عن
نفسي" لذكرها القرآن الكرمي ،ألن القرآن مل خيفي شيئا حوهلا "القصة" والدليل على هذا ذكره "القرآن" للواقعة والكالم
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واحلوار مبنتهى الوضوح والساللة سواء يف األلفاظ أو يف املعىن ،وكذا تبيانه لألحداث والوقائع والتفاصيل الصغرية والدقيقة
فيها بكالم بليغ ُمتصر ومبعىن أكرب ،كاحلكم واحملاكمة والرؤي األوىل والثانية غريها من األحداث اليت دارت ومت ذكرها.

اثلثاً :الصدق وتوضيح فهم األلفاظ
عند التصديق والتوضيح فمن االحتمال أنه البد من التوضيح يف فهم األلفاظ ،وقبل كل شيء البد أن نشكر هللا
تعاىل أنه سبحانه من اختار له "يوسف" املكان يف القصر؛ ومل خيرت له سبحانه مكان آخر يكون فيه غالم ،ويعمل
فالقصر يناسب سيدان يوسف؛ ألن هللا اختاره له وامللك وامللكة اختارمها هللا له وهو العامل حبكمته واختياره ،فال ميكن أن
خيتار هللا تعاىل لنيب هللا يوسف شيء يؤذيه ويشوه مكانته ويعكر حياته فاهلل يبتلي األنبياء بعذاب أو قتل وليس بتهمة يف
عرض أو شرف ،والبد أن يفهم هذا االختيار أنه حلكمة رابنية ولغاية سامية يريدها عالم الغيوب ومسبب األسباب ،وقبل
الز رلل واختاره هللا ،وال يقاس كبشر من البشر هذا من
أن نتكلم عن نيب هللا يوسف البد أن نعطيه مكانته كنيب معصوم من َّ
جانب ،ومن جانب آخر البد من اإلنصاف؛ يف إظهار احلق ألهله واكرام من له الفضل يف أكرم النيب يوسف عليه
السالم واستأمنه على قصره والعمل فيه ،ومن هذا املنطلق أحببنا أن نبني تلك احلقائق ابملنطق والعقل وهي:
أوالً :تزكية امللكة وعدم اخلوض يف عفتها وشرفها مهما قدح هبا اآلخرون سواء يف حقها أو يف عرضها لسبيني ،األول
ألهنا ملكة وهي حمصنة "متزوجة" ابمللك ،واثنيا البد أال ننسى وال نتناسى أن يوسف عليه السالم نيب هللا ،فهو معصوم
من هللا تعاىل ،والبد أن نتذكر أبن امللك هو سيد وملك على نيب هللا يوسف ووليه وله الفضل ،وكون من استجاب لطلب
يوسف ابلدعاء ابلسجن؛ وخلَّصه مما هو فيه وقال له يوسف أعرض ابتعد وتالىف عن هذا ،وألن هللا تعاىل استجاب دعوة
صر على حبسه "يوسف" إال أن يسمعها أو يخ رط خع َها ،ألنه مل ينفذ أمرها ويعمل
يوسف ابلسجن فقد جعلها هللا "امللكة" تخ ّ
مع حاشيتها بني النساء ،والسبب خوفها وحرصها عليه "يوسف" من املكوث مع الغلمان والرجال ،فهو طفل صغري
وخياف عليه من احلاشية فهو مجيل وجديد يف القصر واألعني عليه لرمبا ،لذلك تعظيما لنيب هللا يوسف واجب احرتام
امللك وامللكة تكرميا هلما لرعايتهما إيه.
اثنياً :عدم تشويه أنبياء هللا تعاىل مثل اليهود الذين شوه أنبيائهم إما ابلقتل أو ابلظلم حىت بعد مماهتم ،البد من تزكية
يوسف عليه السالم وإعطاءه مكانته ومقامه والتذكري أبنه معصوم*.79
اثلثاً :عدم حقارة امللك والطعن فيه بكرامته وشرفه وعرضه*.

تنبيه :من األحرى أن يكون هنالك وعي أن امللك ال ميكن أن يقبل أن تكون زوجته هبذا املوقف ،وهبذا السلوك ،ويقبل
ابلسجن مبن أراد هبا السوء ويسكت عنه ،فال العقل يقبل وال الضمري يرضى هبذا السلوك والفعل.
79

* يفهم أنه أن كل األنبياء يف بين إسرائيل قتلوا والذي مل يقتل وسلم منهم إما أن ينتقموا منه حي أو ينتقموا منه بعد املوت ابلتشويه
والكيد والدسائس وهذه من عاداهتم والكتب حول قصص األنبياء كثرية توضح كيف عملوا واليت تبني آذاهم لألنبياء ،وأتريخ اليهود
مع األنبياء وفنت األنبياء والكتب كثرية يف هذا اجملال ،ولكن نستنتج أنه ال ميكن تشويه األنبياء مثل اليهود مهما كان احلدث فهم أنبياء
هللا.

* يفهم من هذا أن امللك قال لزوجته هذا الغالم نتخذه ولدا ،وذكر كلمة غالم وهي تدل على الطفولة ،وهو "امللك" من أحسن منزلته

ومكانته "يوسف" وفتح له قصره وادخله واستأمنه وأمنه وانده ولدي فمن أين هذه التشويهات واألقاويل عن يوسف وخاصة عن امللكة
أليست مقام أمه واملك مبقام أبيه؟
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رابعاً :أن احلادثة على ما يبدو حدث فيها خالف بني الغالم وامللكة فقط ،فذكر فيها املراودة اليت قال "يوسف" هبا وليس
املقصود هبا بذلك املعىن واحلجم الذي قيل فيها من التهويل أبدا ،خاصة عند الذين فسروها على ما نظن حسب الكتب
اإلسرائيلية ،اليت تعودت على القدح يف األنبياء وقتلهم ،ألن املراودة يقصد هبا التكرار والدعوة واإلحلاح ،وهذا القول
والكلمة واألسلوب معروف بني العرب األصل يستخدموهنا حىت يف النصح واإلرشاد واإلقناع ،ولكن من الواضح تبني لنا
أنه ال يقصد هبا فعل سوء؛ خاصة مع وجود التناقض أبهنا طلبت من غالم وعبد طفل صغري يف ريعان العمر ،ال يعرف
شيء مثل هذا وال يعي ملثل هذه األمور ،كما ظن به وهبا من قالوا كما أسلفنا.
رابعاً :االلتباس يف املعىن
قد يكون سبب اإلشكال عموما يف هذه القصة هو االلتباس يف عدم فهم املعىن احلقيقي ،ملعانيها ومصطلحاهتا
وعدم التدقيق يف القول واألسلوب ،ولذلك فقد تبني لنا من خالل كلمة املرادة أبهنا تعىن أن الطفل ال يفهم ما يفعل وال
ما يقول ،فكانت مراودة امللكة له رمبا لتعليمه أن يسمع ويطع ما أتمره به ،وأيضا فيه توضيح يبني قوله (يوسف) مدى
الرباءة معها (هي اليت راودتين عن نفسها) وليس كما قيل أنه قال :أن امللك أحسن منزليت ومنزليت 80فيفهم من هذا القول
ثالثة احتماالت حول متزيق الثياب والشكوى:
األول :أنه طفل صغري ال يعي وال يفهم معىن (راودتين) أبنه عبد غالم حتت الطاعة هلا ،وقد تكون امللكة أمرته بشيء ما
من األعمال ومل يعمل ما قالت له ،فحدث ما حدث بينهما من املشادات الكالمية واخلالف وغريمها ،كالتمزيق "للثياب"
وهذا قد يكون سبب اإلشكال على ما يبدو ،وهذا االحتمال األول.

اثنياً :ويفهم منها "راودتين" مبعىن أهنا حاولت تفهمه وتراوده أن يسمع الكالم منها ،وقد يكون السبب يف فراره منها صغر
سنه وعم إدراكه ملا تقوله له ،ورمبا بسبب إغالقها جلميع األبواب خاف من هذا التصرف بسبب تصرف إخوانه معه ورموه
يف البئر ،فرمبا يكون هذا سبب اإلشكال يف الفرار واحلدث "متزيق املالبس" بينهما "يوسف ،امللكة" وهذا وراد بسبب
الصدمة اليت تعرض هلا من إخوانه.
ويعد التمزيق للمالبس الذي حدث لنيب هللا يوسف على ما يبدو ،تصرف من طفل "طفويل" وحيمل على أنه تصرف
ر
س بني شاب وامرأة ،وهذا ال ميكن أن يفسر أو أن يقال عنه تصرف آخر ،أو حيكم عليه أن فيه سفاهة
غري عقالين إذا قْي َ
وحديث مشني ال مسح هللا ،ألنه ال يقبل به ال يف العقل وال يف الشرع "اإلهلي" والشريعة ،إال عن طريق اإلسرائيليات فقط
يقبل ويفهم ويفسر هبذه الطريقة البعيدة عن منبع النبوة.

اثلثاً :يفهم من كلمة راودتين مبعىن أهنا حاولت إقناعه ونصحه؛ وهذا مما ال شك فيه وال شبهة حوله كوهنا أمه ،ورمبا أهنا
حاولت أن تعطيه أوامر ونواهي تشد عليه وتغلظ ،ورمبا السبب أيضا عندما غلقت األبواب من أجل أن تنصحه وال أحد
يعلم هبا حيتمل الكالم أنه كالم خيص يوسف عليه السالم من أجل سالمته وسالمة جسده ونفسه ،فغلقت األبواب رمبا
لتخيفه وتضغط عليه من ابب أهنا ملكة وهلا مكانتها ومقامها ،وهذا ما نؤكد عليه ونتفق عليه متاما ،استناد إىل املعىن
واملفهوم والسياق يف اآليت وحماور القصة ،مع مراعاة حرمة األنبياء ومكانتهم الدينية والروحية ،ومقاماهتم عند الذات
اإلهلية وتزكيتهم من قبل هللا تعاىل؛ ألهنم أيخذون معارفهم ورسالتهم الرابنية من الوحي األمني.
املبحث الثالث :عقالنية امللك
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قبل أن نبدأ ابحلديث عن عقالنية عند امللك يطرأ علينا سؤال ،هل يعقل أن امللك يرى متزيق املالبس للغالم من
زوجته وال حيكم؟
اإلجابة حول هذا املوضوع تتجلى من خالل أن امللك َّ
شكل جلنة لتقصي احلقيقة بني الغالم امللكة ،ولكن االنتقام
والتعايل من امللكة وحبها لالنتقام منه "يوسف" بقوهلا "ملكة" عنه" ،ما جزاء من أراد أبهلك سوء "وهذا من الكيد وليس
من ابب احلقيقة الصادقة ،وهذا معروف العناد والكرب واملكابرة منها على غالم طفل صغري.
وقد ظهرت حكمة امللك أبن تريث وفكر وحسبها ،أن يوسف غالم طفل ال يتجاوز مثل هذا احلديث وهذا
الكالم عليه كبري ال ميكن القبول به ،فعندما قالت للملك هكذا "ما جزاء من أراد ابهلك سوء" وذلك حبقد الكربيء منها
ومبكيدة انتقام امللوك ،ألهنا هنا ادعت أن يوسف أراد ضرهبا وأنه هتجم عليها وأساء إليها ،وهذا يعد عمل سوء وشنيع
خاصة ملن أحسن إليك ويربيك وأنت يف بيته تعيش وأتكل من ماله ويؤويك وحيميك وخياف عليك ،وإال كيف يقبل
امللك على نفسه أنه يتقبل أن أحد من الناس يتهجم على زوجته ويسكت له ،وال يقتله وال يؤذيه وخاصة عندما يتعلق
األمر ابلشرف واملكانة والعرض فال يسكت عنه أحد وال يسكت عنه أحد.
فكان اجلواب من يوسف للملك "هي اليت راودتين عن نفسها" فقال عن وليس أن ألن أن شرطية أبن يكون هنالك
شرط مقصود أن يعمل ،أما وجود عن هنا "فعن ومن وعلى وب "...فهمي كلها جمرورة وتقاس على أنه كان كالم عادي
ال حيتمل الشكوك وال الظنون السيئة ،ولكن الشكوى منها "امللكة" فكان وجود البينة أن القميص ممزق ليوسف ،ومن هنا
ظهرت حكمة امللك ،عندما مسع جواب من طفل "يوسف" يقول عنها "هي راودتين عن نفسها" وبتعجب امللك منه
بعدما استوعب احلدث مما رأى وحكم على يوسف بقوله "يوسف أعرض عن هذا" مبعىن أترك هذا أو ال تسمع ،ألنه قاهلا
"يوسف" بعفوية منه ،ومل يقلها إال جتنب خوض املشاكل مع امللك وحيتمل أنه قاهلا خبوف مما مسع من الكيد منها.
ولذلك فال ميكن تصور ما تصوره يوسف إال املوت احملقق ،كونه قد جرب جتربته السابقة مع إخوانه من قبل عندما
ألقوه ابلبئر ،ويفهم من هذا احلدث أنه قد تولد عنده خوف وموت حمقق يراه ابستمرار أمامه ،فقاهلا خبوف فقال له امللك
أعرض عن هذا ألنه عرف أنه كل ما قيل ال ميس شرفه "امللك وامللكة" وهذا مما ال يطيقه أحد على نفسه ،وال يرتضيه
ُملوق من البشر وال من احليواانت على وجه األرض.
ومن خالل ما سبق من سرد يف القضية بينهما "يوسف وامللكة" تبني لنا من األوليات من سياق نص اآليت أبن
حكم امللك استند على الدالئل املقرونة ابلوضوح بينهما "يوسف ،امللكة" فكان احلكم منه بقوله له ":يوسف أعرض عن
هذا" ألنه عرف أبنه حمض افرتاء ،ولو كان فيه شيء من الغلط ملا انداه ابمسه "يوسف" أعرض هلا ،ولكن اللفظ ابحلكم
يتبني أن امللك غضب منها وقال هلا" استغفري لذنبك" فيهم منها "اآلية" ابلدليل أنه قال ذنب ،ومل يقل جرمية ألن
الذنب يتمثل يف الغيبة والنميمة واالفرتاء واملكر واحليل وما شابه ذلك ،ويفهم منها أيضا ،أهنا ليست جرمية ختص العرض
أو الشرف أو التهجم والضرب؛ ألن فيها وضوح ابللفظ والنطق ،والكالم واضح متاما أنه كما يبدوا بعيد كل البعد عن
احلب والغرام والعشق وغريه.
حل اهلميان وجلس منها جملس
حىت أن الثعليب استدل بقول نسب البن عباس عندما سئل عن هم يوسف قالّ :
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اجملامع" 81فمن رأى يوسف انه جلس هكذا؟ ومن أين جاء هذا القول؟ وهذا التفسري؟ ومن أين استدلوا عليه؟ ولو حتدثنا
ابملنطق وقلنا عندما سأل وأعطى اجلواب واالستنتاج ،وقال "إن كان قميصه قد من دبر" فتبني لنا من كالمه أن القميص
َّ
شد من اخللف ومتزق "وشاهد من أهلها" من أهل امللكة وقيل أنه عمها عندما قال انظروا إىل القميص82؛ وذلك عندما
قال" :فكذبت وهو من الصادقني" عندما رأى املالبس ممزقة من خلفه "يوسف" ،وهذا بسبب شكائها منه "يوسف"
عندما اشتكت منه  ،ويف هذا قال مجاعة من املتأخرين ال يليق هذا ابألنبياء فألو اآلية بضروب من التأويل وقالوا هم
بضرهبا ودفعها 83وهذا ما نؤيده مجلتا وتفصيال.
املبحث الرابع :مرحلة اإلانبة والدعاء املستجاب
إيل مما يدعونين إليه وإال
وقد ذكر هللا تعاىل هذه املرحلة فأخرب عن حاله بقوله سبحانه" :قال رب السجن أحب َّ
إليهن وأكن من اجلاهلني" 84قيل أن املقصود ابلدعاء منها خاصة ،ولكنه أضاف إليهن خروجا
تصرف عين كيدهن أصب َّ
إيل ،مل يبتل ابلسجن ،واألوىل ابملرء أن يسأل هللا العافية
من التصريح إىل التعريض ،وقيل :أبنه لو ملْ يقل السجن أحب َّ
ولذلك فنحن ال نتفق مع من يقول أبن هللا تعاىل جعل ذلك احلبس تطهريا ليوسف عليه السالم من مهه ابملرأة
"امللكة".85
أاتبعهن
إليهن و َّ
إليهن" مبعىن أمل َّ
وأما دعائه املشروط ب"إال" يف قوله تعاىل" :وإال تصرف عين كيدهن أصب َّ
هلن" وأما التماسهخ العذر لنفسه ،وبعد سرده السبب إن حصل له إغواء "وأكن من اجلاهلني" وهذا دليل على
"االشتياق َّ
أن املؤمن إذا ارتكب ذنبا ،فإنه يرتكبه عن جهالة ،86فاجلهل ينقسم إىل قسمني :األول :جهل الصغر "السن" والثاين
جهل العلم ابملعرفة حىت لو كان كبريا يف العمر يسمى جهل ،ألنه يغوي عندما يفعل فيفعل بغفلة مع علم ،ولذلك ففعل
اجلاهل جهل ال أيخذ به وال حياسب عليه ،أما فعل العامل والعارف فهو حماسب ومضاعف عليه ابلعذاب.
فمرحلة جواب الدعاء جاءت بعدما كان نيب هللا يوسف يدعو ويتوسل إىل هللا ابإلانبة مع يقينه به سبحانه على
أنه ال يرتكه "هللا" وأنه بيده األمور وهو املنجى مما هو فيه "من الكيد" قال تعاىل ":فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن
إنه هو السميع العليم" 87قال البغوي السميع لدعائه العليم مبكرهن ،88وأما التسرتي فقال ُمتصرا ملعاين اآليت القرآنية
وه َّم بنفسه،
من  24-41أن هللا عصمه ولوال عصمة هللا له ،ملال إليها؛ ولكنه عصمه "منها" وأن الطبيعة بنفس التوفيق َ
هلم هبا ميال إىل ما دعته نفسه إليه ،ولكنه عندما عاين من برهان ربه عز وجل قصد به جاءه جربيل.89
ولو عصمة ربه َّ
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 84يرسف33/12:

 85البغوي490/2 :
 86البغوي490/2 :
 87يرسف34/12:

 88البغوي490/2 :
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فهذا القول السابق ال يتناسب مع مقام النبوة أبدا وال يتناسب مع شرح آيت هللا هبذه الصورة ،ولكننا وجدان قول
أبو جعفر يذكر وجيزم عن يوسف فيقول" أن أتويل الكالم يف هذه اآلية قال يوسف عليه السالم :رب ،احلبس يف السجن
إيل مما يدعونين إليه من معصيتك ،ويراودونين عليه من الفاحشة ويقصد هنا ابلفاحشة هي الزان ،وأما املقصود
أحب َّ
إليهن وأكن من اجلاهلني" فقصد به يوسف عليه السالم أنه قال" :وإن مل تدفع
بقوله" وإال تصرف عين كيدهن أصب َّ
أمل إليهن ،وأاتبعهن على ما
عين ،ي رب ،فعلهن الذي يفعلن يب ،يف مراودهتن ّإي ّ
ي على أنفسهن ،أصب إليهن ،ويقول ْ
91
يخردن مين ويهويْن 90اشتد ابلدعوة عليهن؛ ألهنن قلن له ما عليك لو أجبت مالتك أو افتتنت  ،وهنا اختالف الكالم
بني املفسرين مما يعىن ويفهم منه رمبا تدخل اإلسرائيليات يف بعض كتب املواضيع يف التفسري والتفاسري .وبعد أن أصابه
"سيدان يوسف عليه السالم" القهر واالستبداد والتعايل من امللكة ،اليت أظهرت قوهتا أمامه وتعاليها عليه وهتديدها ّإيه
ابلعقاب ابلسجن ،كما وصفه القرآن الكرمي ابملوقف املؤمل واحلزين وصوره لنا كيف استغاث سيدان يوسف عليه السالم من
امللكة وحاشيتها ،فتمثل املوقف عنده تعوذه مما خياف "املعصية" وجيد "امللكة " وحياذر "الكيد" وهكذا استجاب هللا له
دعاءه واستجاب للملكة طلبها ،وكأن الطلب واحد بلسان واحد.

املطلب الرابع :مرحلة الدعوة ابلعلم والتنبؤ ابملستقبل والتأويل
بدأت هذه املرحلة عندما رفض االنصياع ملطالب امللكة ابلعمل مع حاشيتها ،وبعد املكيدة اليت تعرض هلا منها حكم
عليه ابلسجن بقضية ابطلة وبتهمة كيدية منها "امللكة" ،مت إيداعه على أثرها السجن وتعد هذه "املكيدة" جناة وكرامة
ومكانة له من هللا تعاىل ،ألن هللا تعاىل جيعل من الضيق جناة وُمرجا وسبب له األسباب من حيث ال يعلم ،وهيأ له
السجن ليكون مكاان لنشر الدعوة.
فالقدرة اإلهلية هلا خفايها وأسرارها وعظمتها وإرادهتا حتول العسر الذي يظن به أنه عسر إىل يسر ،وجتعل الكرب
الذي نشكو منه إىل راحة وعبادة وقد يكون فيه دعوة إىل هللا تعاىل ،وجتعل السجن طلبا ورضا وفرحا وسرورا واباب ملنجاة
هللا ولبداية اإلانبة إليه ،وإلظهار العلم واملعرفة والتنبؤ ابلغيب ويفهم من خصائص العارف ابهلل.
فكان أول ما بدأ به هو بداية مرحلته يف السجن ابلتأويل مع السجينني ،وقد وصفها هللا تعاىل هذه البداية فقال":
قال ال أتتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن أيتيكما ذلكما مما علمين ريب إين تركت ملة قوم ال يؤمنون ابهلل
وهم ابآلخرة هم كافرون" 92ذكر السيد طنطاوي يف تفسريه هلذه القصة خاصة حول هذه احلادثة فذكر من خالل اآليت
من  42- 35فقال أن املراد منها "اآليت" احلجج والرباهني َّ
الدالة على براءة يوسف ونزاهته ،واستدل على ذلك بقميصه
املمزق من اخللف واستشهد على ذلك بشهادة رجل من أهلها "امللكة" ،ويف احلقيقة تبني أنه ذكر مسألة الوقت فقال
لكن احلني أو الزمن غري حمدود 93وقصد به وقت حدوث اخلالف بني يوسف وامللكة؛ وهل وقع ابلليل أو ابلنهار؟
واحلقيقة حول اإلجابة على هذا السؤال نستشهد ابآليت:
 90الطربي:
 91النسفي ،عبد هللا أمحد بن حممود ،تفسري النفسي "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" تح ،إخراج /يوسف علي بديوي ،راجعه وقدم له ،حمي
الدين ديب مستو ،دار الكلم الطيب ،بريوت1998 ،م108/2 ،
92
يوسف37/12 :
93
طنطاوي ،حممد سيد طنطاوي ،التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ،دار النهضة ،مصر ،ط358/7 ،1/
88/16
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األول :أن الوقت كان ليال والدليل على هذا من خالل التفكري ابلواقع أن الزوج يف الليل يكون يف غرفته مع أهله
وهذا يدل على أن الوقت كان ليال وأما االستشهاد الثاين فهو وجود امللك واحلاشية عندما فتح الباب وهذا يدل على أن
الوقت كان هنارا ومل يكن وقتا متأخرا ابلليل ،واالستشهاد الثالث وجود الشاهد من أسرة امللكة مع امللك واحلاشية عندما
فتح أحد أبواب الصالة ،وهذا مما يؤكد أن احلادثة وقعت هنارا مع وجود املالء واحلاشية وامللك والشاهد من أهل امللكة.
وأما يف التفسري املسبور هلذه اآليت وجدان أنه مل يذكر إال مجال نيب هللا يوسف فقط 94ومل يتطرق إىل أي شيء آخر
من التفاسري أو األقوال عنها "القصة" سواء اليت حتدثت عن واقع نيب هللا يوسف أو اليت حتدثت عن القصر وامللك وامللكة
أو حىت عن األحداث يف القصة بشكل عام وهذا يدل على أن بعض املفسرين احرتزوا عن القول أو اخلوض يف مثل هذا
احلديث وإمنا ذكروا مجال نيب هللا يوسف رمبا خوفا من الزلل أو من امليول أو رمبا ظلوا حمايدين.
ومما يؤكد لنا القول عن بعض املفسرين كاملفسر الشوكاين عندما حاول الدفاع عن يوسف ابسلوبه فقال :أن الضمري للعزيز
وأصحابه وقد ظهر عندهم  95من خالل احلديث يف اآلية ،وهذا رأي مجيل مع أنه يقصد به لرمبا الدفاع عن نيب هللا
يوسف.

املبحث األول :مرحلة التذكري ابلدعوة

متثلت احلياة يف السجن لنيب هللا يوسف مل تكن جمرد سجن وندم وشكاوى وهم وغم ونوم وحزن وكرب ،وأمل بل
كانت ،عبادة ودعوة وتضرع هلل وحده ،وكانت دعوة وحياة مليئة ابلتفاؤل وبقوة الدين وحب الدعوة ،واألعظم من هذا
كله نشر الدعوة والتعريف ابلدين على السجناء وغريهم من القائمني على السجن.
وقد ذكر ابن عاشور أن املراد بقوله تعاىل ":واتبعت ملة آابئي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك ابهلل
من شيء ذلك من فضل هللا علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون" 96أن املعىن هنا يقصد به التنبؤ ابلطعام
حيسن أطالق التأويل؛ عن النبأ أبمساء أصناف خالفا ملا سلكه اجلمهور من التسميات
النافع وخصه ابلنافع إذا ال
خ
لألطعمة ،واالستثناء يكون من أحوال متعددة ويتناسب مع الغرض وهو حال النبأ؛ بتأويل الرؤي وحال عدمه مبعىن ال
أيتيهم الطعام املتعدد؛ إال يف حال أين قد نبأتكما بتأويل رؤي كما ال يف حال عدمه ،97وهذا يدل على التنبؤ من نيب هللا
يوسف كان على الرؤي واألكل وليس لعلم الغيب ،ومن هذا نلخص أن وجوده "يوسف" يف السجن كان مبثابة فرجة له
واستنشاق لروح احلرية ،واهلم منها لتبليغ الدعوة .وقد متثلت حياته يف السجن على ثالث حماور هي:

 -1االقناع ابلعبادة:
ويتمثل هذا اإلقناع عندما قال هلم "يوسف" خريٌ لكم أن تعبدوا إهلا واحدا ،أم آهلةٌ متفرقةٌ ،ال تغين عنكم شيئا ما
تعبدون من دونه ،98كما قال تعاىل" :ما تعبدون من هللا إال أمساء مسيتموها أنتم وآابئكم ما أنزل هللا من سلطان"  99لذلك
وجدان من ال يفسر هذه اآليت بتاات ،بل يقول أن جربيل عليه السالم جاء إىل يوسف عليه السالم ويتكلم عن حكاية
 94يسني ،مرجع سابق،
95
الشوكاين ،حممد على الشوكاين ،فتح القدير ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،بريوت ،ط1414،1/ه31/3،
96
يوسف38/12:
97
ابن عاشور ،حممد الطاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،م271/12 ،
 98ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ،تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت ،حتقق /أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز،
الريض ،ط1419 ،3/ه1577/7 ،
 99يوسف40/12 :
87/3
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جربيل فيها "القصة" قصص عجيبة قد تكون من اخليال ولو تفكران فيه لوجدانه كالما مغايرا.

100

-2اإلقناع ابحلاكمية:
تبني لنا هذ املوضوع من خالل قوله تعاىل" :إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إيه" 101فهو املقصود سبحانه بقوله
تعاىل هنا ابحلاكمية املطلقة له ،وأبنه أمر أال تعبدوه أنتم ومجيع خلقه إال هللا ،الذي له األلوهية والعبادة خالصة من دون
خطاب هلما؛ وملن كان على دينهما.102
سواه من األشياء ،وأنه
ٌ
وقد يقصد ابحلاكمية هلل أبهنا أسس الدين على اإلخالص هلل وحده ال شريك له 103وهذا مما ال شك فيه وال خالف من
حيث اإلخالص والعبادة ،ولكننا نضيف شيء آخر حول هذه املسألة أبنه احلاكم فيما بينهم مجيعا ،وفيما خيصهم وأنه
احلاكم الفاصل فيما اختلفوا فيه؛ وأنه له احلاكمية املطلقة؛ وله اخلالص الكامل املطلق السليم من كل أحداث الدنيا سواء
يف اخلري أو يف الفنت ،ألن الشر ليس منه وليس إليه سبحانه.

-3التعريف ابإلسالم والعوة إليه

عندما نتحدث عن بداية التعريف أو عن بداية هذه املرحلة اليت تعد من الصعوابت اليت واجهها نيب هللا يوسف فهي
مرحلة ليست سهلة وليست ابلبسيطة اليت رمبا لو متعنا فيها قليال؛ لوجدان أننا نتحدث عن حتدي للمواجهة وإعالن
احلرب والتصادم؛ وفيها شيء عظيم خفي؛ أال وهو عدم السكوت عن تبليغ دين هللا تعاىل.
ومن هنا فإهنا بدأت ملرحلة قد تكون النهاية يف ُميلة نيب هللا يوسف ،ألهنا مرحلة تعد اخلالص ولكن لعل شروطها
التعريف ابإلسالم عند نيب هللا يوسف عليه السالم لسجنني ،104ومرحلة التعريف عرفها نيب هللا يوسف؛ كما بينها هللا
تعاىل يف حمكم كتابه ":ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون" 105فذكرت على لسان يوسف عليه السالم ،أن
دعوته هلم "أصحاب السجن" كانت كاملة؛ ومشمولة هلل تعاىل؛ أبنه املعبود الواحد ال سواه.
وقد ورد قول منقول عند الطربي * حول هذه اآلية الكرمية عنده "ذلك الدين القيم" يبني فيها أن املقصود منها
أن القول بقول يوسف هلم ،هذا الذي دعوتكم إليه من الرباءة من عبادة ما سوى هللا تعاىل من األواثن وأن ختلصا العبادة
هلل الواحد القهار ،فهو الدين القومي الذي ال اعوجاج فيه؛ واحلق الذي ال شك فيه" ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون" ولكن
أهل الشرك ابهلل جيهلون ذلك فال يعلمون احلقيقة".106

 100التسرتي80:
 101يوسف40/12 :
 102البطربي ، 106/16 :النسفي111/2 ،
 103يسني ،مرجع سابق539 /4 ،
 104الزحيلي ، 1107/2 ،يسني ،حكمت بن بشري بن يسني ،موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور ،دار اآلثر للنشر والتوزيع
والطباعة ،املدينة املنورة1999 ،م3/88،
 105يوسف40/12 :
*هذا القول منقول عن تفسري "القيم" فيما سلف237/14:
 106الطربي106/16 ،
*تعترب هذه من اإلشارات خاصة ابألولياء وعباد هللا الصاحلني ويندرج فيها األصفياء (وهم األنبياء) وهذه موجودة يف الطرق الصوفية الصحيحة
كاإلشارات والتنبيهات واإلحياءات والنتوءات كالرؤي وغريها من األحالم وغريها من الطرق اليت توضح ها املعىن.
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فمن خالل ما سبق من هذه الدعوة يظهر لنا جليا أن نيب هللا يوسف بدأها بثقة وشجاعة وبوحي يوحى يف ذهنه
أهنا النهاية أهنا بداية الدعوة والعز والرفعة.

املبحث الثاين :مرحلة التصديق والرفعة واملكانة "بسبب الرؤي"

متثلت املرحلة ابملفارقات العجيبة على سبيل املثال بداية حينما متثلت يف بداية الرؤي كانت نبأ شر عندما قال له
أبوه ،وأما يف الثانية فكانت الرؤي عجيبة ومفصلة تفصيل رابين عظيم من السجناء الذين كانوا معه يف السجن وهم من
املقربني إىل امللك وكانت لعلها قبل إطالق سراحهم ،ووصل اخلرب عربهم وانتشر كل من علمه ودعوته وأخالقه عرب الذي
جنا من السجن ختيلوا معنا األقدار من الرؤي وأحداثها.
فكانت الرؤي الثانية السبيل إىل الطريق امللك ،ولكن هل القدرة اإلهلية أهنت الرؤي؟ فاإلجابة عن هذا أن األحداث
العظيمة اليت حدثت كلها جاءت كما يبدوا من الرؤي ،وثبت هبذا أن هللا تعاىل جيعل من الرؤي عز وُمرجا وجناة كما جيعل
من الرؤي سبب للمك واحلكم والوصول وليس فتنة أو شر أو امتحان ،فتجلت القدرة الرابنية برؤي امللك وكانت هذه
الرؤي الثالثة اليت حصلت ولعل هذه الرؤي هي اليت أرادها هللا أن تكون ليوسف ُمرجا وعلما ونبوة وعزا ،فجاءت هذه
الرؤي ابلعز واخلري واملنفعة واملكانة.
فسبحان هللا الذي جعل من الرؤي األوىل أسباب ومسببات حصلت عليه "يوسف" وعلى أبوه (يعقوب) ،وأصيب
أبسباب كبرية؛ لكي تتحقق الدعوة إىل هللا منها (احلسد ،والبغضاء ،واحلقد ،والغدر ،واخليانة ،الرمي ابلبئر) وهذه وقعت
عليه كلها بعد حدوث الرؤي األوىل له وحدث هبا يعقوب عليه السالم.
والعجيب إىل اآلن وكما يبدوا من أحداث القصة ،مل أييت خرب عن سيدان جربيل عليه السالم ،وعن لقاءه بنيب هللا
يوسف عليه السالم ،ألن مرحلة نيب هللا يوسف كلها إىل األن رؤي وأسباب يف الفنت وبالء من هللا ،من أجل أن يوصله
إىل الرؤي األصلية لتبليغ دعوته سبحانه ،ولكن الذي ظهر لنا أنه بعد حتقيق الرؤي الثالثة ومن قبلها التَّعرف ابمللك وامللكة
واحلاشية كلها ،املتمثلة ابخلدم واجلواري وحراسة القصر ،وكذا التعرف على نزالء السجن ومن فيه من األقربني واخلالء
وأصحاب األسرار للملك ،ظهر ليوسف عليه السالم إحاطة بكل شيء عن اململكة واملك والقصر بشكل عام ،وأصبح
لديه الثقة بكل شيء يدور حول امل ْل ر
ك واحلكم والعامة من البشر عموما.
خ
ولذلك فقد قال القرطيب "أما الرؤيتان األخرياتن كانتا من السجن وهي بداية الدعوة واملعرفة والتلميح واإلشارة
الرابين فالرؤي الثانية ليست منه ،بل وقع منها "حصل منها" مكانة بني احلني واألخر ،وقد جتلت رفعة هللا لنبيه يوسف
بسبب رؤي رآها يف املنام من مساجني ،مث من ملك فكانت النجاة من الرؤي ،وكان السب فيها أيضا امللكة ،وجتلت
القدرة اإلهلية أبن تكون هذه الرؤي سبب لتزكيته وجناته وتذكري امللك بغالمه الذي أمر بسجنه أنه أصبح شااب ،فمن الرؤي
يصنع هللا هبا املعجزات ويعمل منها امللوك والدعاة العظام ،وأول هذه املعجزات اليت حتققت ُماطبه رسول امللك لنيب هللا
ومسي ابلصديق مبعىن كثري
يوسف بلفظ التعظيم يف النداء وابمسه وبصفته ومساه وخاطبه ب أيها الص ّديق ،قال القرطيب َّ
الصدق.107
وقد ذكر يف تفسري اجلاللني معىن قوله تعاىل" :يوسف أيها الصديق أفتنا يف سبع بقرات مسان أيكلهن سبع عجاف،

107

القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن "تفسري القرطيب" ،تح /أمحد الربودين وإبراهيم أطيش ،دار الكتب املصرية،
القاهرة ،ط1964 ،2/م202 /9 ،
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وسبع سنبالت خضر وأخر يبسات لعلي أرجع إىل الناس لعلهم يعلمون" 108واضح يف معناها ألنه بني الرؤي أبهنا سبع
سنني عجاف ،وأهنم يرتكوه احملصول يف سنبله وإال سوف يفسد عليهم ،وأهنم َّ
يدخرون ما أيكلون ،وأضاف ابن عباس
سبع سنني جمدبة ،والسبع السنبالت اليابسات فهو القحط والغالء يف السنني اجملدبة.109
فيفهم من خالل سياق التفاسري ومن خالل املفهوم الكلي لآلية أبنه جاء هلم بنظرية احلصاد مع العلف ،ملواجهة أزمة
اجلوع والقحط؛ وعلمهم التقشف املصريف ومل يكونوا يعرفوهنا من قبل؛ ولعلها مل ختطر على ابهلم ومل يستوعبوها ،وهذا مما
ظهر لنا أن يوسف عليه السالم ،فسر الرؤي ابلتفسري االقتصادي العارف بشؤون االدخار؛ والعامل بكيفية التخزين
واحلريص على احلفاظ على املال والثروة؛ واخلبري بتصريف األمور عند األزمات والكوارث الطبيعية.

املبحث الثالث :مرحلة الطهر والنزاهة هلما

بدأت هذه املرحلة من خالل مكاشفة "توضيح" احلدث الذي كان البد من معرفة أساب الكيد والكذب واالفرتاء على
نيب هللا يوسف عليه السالم؛ وكان على رأس اجلموع كال من امللك وامللكة والنّسوة وذلك أمام اجلميع واحلاشية "األهل
والغلمان واخلدم" ،وهنا يبدوا واضحا للعيان أن هذه الصراحة لتصفية القلوب؛ وتوضيح سبب احلقد والكذب منهم مع
العلم أنه من هللا قدر هذا لتحقيق الغاية يف الرؤي ،مع عدم اجلرح والتنقيص والتقليل من الشخصيات املعنية.
والدليل على هذا أن القصة وردة يف القرآن الكرمي ومسرودة بوضوح؛ والقرآن ال أييت بشيء غري عظيم وال بشيء ال
يتناسب مع مكانته السماوية والرابنية والوحي ،ومن خالل السورة وكما يبدو لنا أن احلدث ليس فيه شيء ُمل أو ُمجل
أو فضيحة ،والدليل على هذا الوضوح قوله تعاىل " :قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش هلل ما علمنا
عليه من سوء قالت امرأت العزيز اآلن حصص احلق أان راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني".110
فاملعىن هنا أنه مل يكن االعرتاف منها "امللكة" أبهنا طلبت منه "يوسف" الفاحشة ،وإمنا طلبت منه لرمبا العمل يف
اف ر
عليه ،وحيتمل أهنا أرادة له النصح بطريقة
اف منه إمنا خخي خ
املكان املخصص حلاشيتها من النساء كونه طفل غالم وال خخي خ
األم عندما تغلق الباب الغرفة وتكلم إبنها ،ألن امللكة غلقت األبواب واألبواب حيتمل تكون كثرية فوق العشرين واملكان
واسع ال حمالة ألن القرآن يقل وغلقت األبواب إذا ليس ابب واحد ُمصص كأن تكون هي وهو يف غرفة حيتمل منها
شيء آخر ،ولكنها ليست ابلغرفة لكثرة أبواهبا؛ بل حيتمل أهنا مكان كبري عام أو أهنا صالة كبرية للملكة يف القصر
لالجتماع وهذا ما ميكن أتييده.
وألن الصالة رمبا تكون للجلوس يف ساحتها املخصصة هلا مع اجلواري ،وليس مع الرجال والدليل على ذلك قوهلن
النسوة "ما علمنا عليه من سوء" وقد فسرها ابن عباس أن املقصود هبا "ما رأينا منه من قبيح" وال يفهم من السياق القرآين
يف اآلية أبهنا اعرتفت "امللكة" ،أو أهنا طلبت منه الفاحشة املتمثلة ابملراودة واليت فهمت هذه الكلمة فهما خاطئ،
والدليل على أهنا فهمت خطأ لو كان وقع شيء ما بينهما ،أو حدث مثل تلك األقوال ما قالت مثل هذا القول الصريح
واملفهوم أمام امللك واملأل أبنه ليس فيه شيء من اخلطأ ،ونتساءل للذين يقدحون يف امللكة هل يعقل أن امللك يسكت
 108يوسف46/12 :

 109اجلالليني ،جالل الدين حممد احمللي -جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،تفسري اجلالليني ،دار احلديث ،القاهرة ،ط ،360 ،1/القرطيب،
 ،202/9ابن عباس ،198 ،ابن أيب حامت2153/7 ،
 110يوسف51/12 :
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عنها؟ وأن أهلها سكتوا عنها؟ ونتساءل كيف حولت القصة من تربية وظلم ورؤي ونبوة إىل كالم يستحي اإلنسان أن
يقوله عن نفسه فكيف أن يؤول خطأ وهو يف القرآن الكرمي وعن ملك؟
وحول السؤال للنسوة يفهم منه أن املقصود به استفزاز منهم مع االحرتام ألنه خاطبها بصيغة اجلمع "للملكة" مع
أنه حيمل احلب هلا ليس إالَ ،ورابلفعل فقد مت استفزاز امللكة وهي بينت ووضحت أبنه "يوسف" ملن الصادقني ،وأبهنا
"امللكة" هي اليت راودته ابلنصيحة أو العمل يف حجرة النسوة وأبن يطيعها ،ويسمع كالمها وأمرها ،أبن جيلس يف حجرة
النساء معهن يف الداخل* والدليل على ذلك قول النسوة عنه "يوسف" ما علمنا منه من سوء.111
وأما الدليل اآلخر يفهم أن هذا املوضوع ليس فيه سوء ،ألن النسوة الاليت كنا معه يف احلدث مع امللكة ومعهن
جلسة مفتوحة ويدخلها اخلدم وفيها نساء كثر من املدينة والدليل قوهلن له طع موالتك ،112وهنا ثبتت احلقيقة أبهنن
"النسوة" نفني الشبهة عنه "يوسف" متاما ،ابلتنكري ،ومما يؤكد هذا القول أنه "يوسف" حىت مل يتطرق ملثل هذا القول،113
وهذا ما يدل على صحة ما نؤكد عليه أبن التفسري هلذه القصة خرج عن مسار مقام القرآن ومقام النبوة.
ولو متعنا قليال يف فهم مصطلح قوهلا "فاستعصم" فإن املراد من هذا القول ،أنه تسمك برأيه وقوله وعناده ومل يطع امللكة
أو ملكته ،وهذا حال الغلمان ال يعوون وال مييزون يف تفكريهم وال يف أقوهلم ،ولذلك فاآلية توضح هنا أهنن شهدان له
"النسوة" أبنه مل يعمل سوء ،ومما يؤكد أهنا مكيدة ومقدرة من هللا عليه هو قول امللكة وإصرارها عليه أنه اعتدى عليها
وهذا يعد من أعمال السوء بني اخلدم والغلمان واجلواري ،فلذلك عملت له هذه املكيدة.
وحول اإلطار العام للقصة يفهم منها أن املوضوع ليس فيه فاحشة وال قول مشني ،إمنا أرادة "امللكة" االنتقام منه
بطريقة كرب وتعايل وغرور "خبيث" فقط ،ومبكيدة عظيمة متفوقة على احليل واملكر فسماه هللا تعاىل كيدهن ابلعظيم ،وبعد
هذا احلدث من امللكة حتولت املراودة "النصيحة" إىل قضية شرف وخيانة وغري ذلك مما قيل كما أسلفنا ،وهذا يتناىف مع
عظمة القرآن أوال ومع أمناء الوحي والرسالة "األنبياء" ومع مقام الدين والدعوة.

املبحث الرابع :مرحلة التشريف هلما

بعد كل ما حدث يف املرحلة السابقة من التوضيح ابلسؤال للنسوة وامللكة معا الكشف عن سبب الكيد لنيب هللا
يوسف ،حيث جتلت اخلالصة للقصة واحلكاية كاملة يف هذه املرحلة بشكل مقنع ومفهوم للغاية ،وقد تبينت خالصتها
"القصة" من خالل قوله تعاىل" :ذلك ليعلم أين مل أخنه ابلغيب وأن هللا ال يهدي كيد اخلائنني" 114فظهر املعىن للقصة
كاملة يف هذه اآلية متاما ،مع اختالف املفهوم واملعين عند البعض ،فمن يقول أن املقصود به قول يوسف عليه السالم
ألن ابن عباس فسري معىن اآلية إن هللا ال يرضى عمل الزانيني 115أما البغوي فقال أن يوسف خاطب امللك مع أن الكالم
 111ابن عباس198 :

*يف الداخل يقصد به املكان املخصص للحاشية بعيدا عن الرجال ويعترب قسم خاص ابمللكة مع الغلمان واجلواري واخلدم ،وهي خافت على
يوسف من مكوثه بني الرجال لرمبا وهو طفل صغري يف ريعان الشباب ،فأرادت نصحه وتوجيهه منها خصيصا.
 112البغوي496/2 :
 113أبو السعود ،حممد بن حممد مصطفى ،تفسري أيب السعود (إرشاد العقل السليم إىل مزاي الكتاب الكرمي) ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت284 /4 ،
 114يوسف52/12 :
 115ابن عباس ،عبد هللا ابن عباس ،تنوير املقابس من تفسري ابن عباس ،مجعه ،حممد بن يعقوب الفريوز آابدي ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
 ،198الطربي ،141/16 :الزجاج ،115/3 :ابن حامت.2157/7 :
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متصل ابمللكة 116وكلها أقوال متفاوتة حول املعىن العام.
وأما جماهد فقال أن القول املبني واحلق ،هو قول امللكة117وحنن نرجح هذا القول ويعود هلا "امللكة" والسبب ذكرها
وثقتها واعتذارها اللطيف والتأكيد على إمياهنا القوي والصادق بقوهلا اخليانة كما يف اآلية ،ولإليضاح أكثر تبني لنا أن هللا
تعاىل أكد لفظ املخاطب "أبنين" كما جاء يف موضع آخر قال سبحانه ":إنين أان هللا" 118فهنا خاص به للمذكر سبحانه،
َين َملْ"  ،119فليس لنيب هللا يوسف فيها عالقة ابمللك ،وال خيصه
وقد جاءت هنا "ابآلية" خاصة ابألنثى ،قال تعاىل ":أرّ
هذا القول إطالقا ،ألنه غالم وقد انتهت حماكمته قبل يف اآليت السابقة ،وصدر احلكم عليه منهم بقوهلم له" :بوسف
أعرض عن هذا".120
مبعىن ال تسمع وال تصدق وال تلتفت ملثل هذا ،ألن اخلطاب يف اآلية خاص ابمللكة ،ويف ردها هذا قال أبو حامت عنها
جرأها 121فال نعلم ما هو السبب يف قوله عنها هكذا؟ هل اجلرأة يف احلق؟ أو يف الباطل؟
"امللكة" قاتلها هللا؟ هللا ما َّ
ومن سياق احلديث يف هذه املرحلة تبني لنا من خالل اآلية ،أهنا مل ختن امللك ومل تفكر حىت ابخليانة ،ألهنا
استدلت مبعرفتها ابلدين وإبمياهنا ابهلل ويقينها ابهلل ،عندما قالت وأن هللا ال يهدي كيد اخلائنني ،ولذلك فذكرها "امللكة"
وذكرته بقوهلا "امللكة" ذلك ليعلم أين مل أخنه ابلغيب "امللك أوال" وذكرت اخليانة يف الثانية ،أبهنا تعرف عقوبة اخليانة من
هللا ،وأنه سبحانه ال يهدي اخلائنني الذين يفكرون ابحليلة واخليانة ،ويفهم من هذا كله أن ذخكر اخليانة هنا "اآلية" حلكمة
رابنية ،نفهم منها أن القصة مل حيدث فيها خيانة ال من نيب هللا يوسف وال من امللكة وليس هنالك أي شيء من السفه
والكالم واجلرح والنقص ال من قريب وال من بعيد.

املبحث اخلامس :مرحلة التزكية والتواضع

ذكر هللا تعاىل مرحلة التزكية والتواضع للعظة والعربة أن هللا القادر على كل شيء قدير ،وأنه املخارج من الْ خكر ر
ب
َ
واحملن والكيد ،فكما كادت له امللكة ابلكيد ومكرت عليه فهو سبحانه خري املاكرين ،وهو املخارج له من هذه املصائب
واحملن وهذه الفعلة اليت قالتها امللكة كما بينها القرآن على لساهنا "امللكة" ،لكيال يشك إي إنسان أبي شك ابطل أو
أبي ظن ابطل سيء حنومها "امللكة ،يوسف" والعياذ ابهلل.
ت ضمريها وقلّلّت من الغرور والعزة يف نفسها املتعالية واملتكربة
ألن نطق اآلية الكرمية بني من خالل أن امللكة أنَّبَ ْ
وأظهرت أن النفس دائما أتمر ابلسوء ،وأن النفس ذاهتا هي األمارة ابلسوء من الكيد واالفرتاء واملكر ،وليس هنالك
معصية كبرية منها؛ بل اعتذار وتواضع منها "امللكة" وتلمس العفو واملساحمة من يوسف عليه السالم ،122وأما عند غريه

 116البغوي495/2 :
117

جماهد ،جماهد بن جرب التابعي ،تفسري جماهد ،تح /حممد عبد السالم أبو النيل ،دار الكتب اإلسالمي احلديثة ،مصر،
397/

 118طه14/20 :

 119يوسف52/12 :

 120يوسف29/12 :
 121أيب حامت ،مرجع سابق2157/7 ،
 122اجلالليني ،مرجع سابق311 ،
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فلم يقل يف هذه اآلية أي شيء
وبكيديها وافرتائها عليه "يوسف" فالقادر سبحانه جممد العقول ومنطق كل شيء ،جعل يف األخري كيدها عليها
جعلها تقول املكيدة ،والتمست العذر لنفسها بصدق وإميان خالص ومعرفة حبقيقة الكرب ،أن النفس عدوة لإلنسان وأمارة
ابلسوء قال تعاىل" :وما أبريء نفسي إن النفس ألمارة ابلسوء إال ما رحم ريب إن ريب غفور رحيم"124قال أبو جعفر حوهلا
أبن معناها "يقول يوسف عليه السالم" ،وما أبريء نفسي" من اخلطأ والزلل فأزكيها "إن النفس ألمارة ابلسوء" فقال :أن
املعىن هلا "اآلية" هو أن نفوس العباد أتمرهم مبا هتواه ،وإن كان هواها يف غري ما فيه رضا هللا "إال ما رحم ريب" أال أن يرحم
ريب غفور
هللا من شاء من خلقه ،فينجه من إتباع هواها وعن طاعتها فيما أتمره به من السوء ،وخيتتم تفسريه هلا "إن ّ
125
رحيم"
ومن خالل قول أبو جعفر فهو يقول خالفا ملا قيل عنها من األقاويل ،اليت قيل أنه قول امللكة وأن امللكة اليت قالت
وليس يوسف عليه السالم ،بينما قد جند أن القول للملكة فهي من اعرتفت ابملكيدة عليه "يوسف" بسبب تكربها عليه
ونظرهتا له ابن عبد غالم ،واألقوال يف هذا كثرية حول امللكة ولكن أبسلوب آخر يتحدثون عنها ابلشهوة وغريه.126
ويف قول آخر قد ال يصدق وال ميكن قبوله ال ابلعقل وال ابملنطق وال ابلشرع ،أن جربيل يغمز بعينه لنيب هللا
ت ربه َوَه َّم هبا" ،وهذا الكالم
يوسف لكي يعرتف عليه السالم ،أبنه يشك يف نفسه ويف فعلته تعبريا لقوله تعاىل ":ولقد َمهَّ ْ
يف احلقيقة ال يطيقه العقل وال يقبل به أي إنسان يشكك يف نفسه وبعقله ،فكيف نقبله على نيب من أنبياء هللا تعاىل أنه
بظن بنفسه ،وهو النيب الكرمي ابن الكرمي أسرة أنبياء هللا وعقل طفل غالم ال يعرف ملثل هذه األقوال الرجولة اليت قد تكون
بعيدة عنه ،ولكن الكال م ال يصدق أن جربيل عليه السالم يتكلم معه هكذا هبذا األسلوب وهبذه الطريقة ،ال يصدق أن
يتنزل أو يتلفظ أمني الوحي جربيل أن ينطق هبذه األقوال وهبذه األلفاظ وحيقق مع بين هللا كقوله "أن جربيل غمز يوسف
عليه السالم ،وال حني مهمت هبا فقال" :وما أبريء نفسي" . 127هذا القول ال يرتكب يف الدين وال يف القرآن.

اخلامتة

وبعد محد هللا وتوفيقه والصالة والسالم على رسوله الطاهر األمني والسالم على أنبياءه أمجعني ،فقد توصلنا بفضل
هللا وتوفيقه على تبيان ما استطعنا له وما توفقنا يف البحث من توضيح ملشكلة مهمة ،كانت تدور حول مسميات
وتسميات وأقاويل بعيدة عن املطاف النبوي ،وعن التفسري القرآين لقصة يوسف وأبوه وإخوته وامللك وامللكة وكذا
أصحاب السجن ،ألهنا يف احلقيقة عظة وعربة أن هللا يسبب األسباب بقدرة سبحانه وقد ضرب لنا املثل ابلرؤي اليت راها
نيب هللا يوسف وكيف تغريت أحداث احلياة برؤي ،ومن مث تطورت إىل أحداث متسارعة وبقوة جبارة من هللا تعاىل خبروج

 123جماهد397 :

 124يوسف53/12 :
 125الطربي142 /16 :

 126التسرتي ، 81،ابن أيب حامت 7-2158،كالم عجيب يقول حبديث رقمه يف تفسريه ،يف قوله تعاىل وما أبريء نفسي إن
النفس ألمارة ابلسوء ،أن جربيل قال :له وال حني حل ْلت سروالك؟ قال :فقال :عند ذلك :وما أبريء نفسي إن
النفس ألمارة ابلسوء ،وأنه روي عن سعيد بن جبري مثل ذلك.

 127السيوطي ،عبد الرمحن أيب بكر السيوطي ،الدر املنثور ،دار الفكر ،بريوت ،ب/ت/ط548/4 ،
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يوسف عليه السالم والذهاب به إىل البئر ولطف هللا به وقدرته القادرة جعلته يدخل القصر ،ولكن جعلها كلها أساب
فخروجه من البيت كان بسبب إحلاح إخوته على أبيه ودخوله إىل القصر كان بسبب جناته من البئر وأصبح عبدا فتعددت
األسباب حوله ولكن الغاية واحدة هي قوة هللا وقدرته ونصرته وتوفيقه ابلرؤي.
فاملشكلة اليت أدركناها أن املصطلحات أولت وفهمت خطأ مع العلم ان املقام من أول السورة إىل آخرها يتكلم عن
نيب هللا وعن حلم ورؤي لنيب هللا ،وعن الدعوة إىل هللا فهي بينت قدرة هللا تعاىل ابألسباب وليس ابلسفه والكالم اآلخر
الذي قيل فيها "القصة" ،ألن اآليت تتحدث عنه أنه كان صيب يف بيتهم وحلم وقال ألبيه ذلك احللم ،والدليل على أن
128
امللكة اختذته ولدا أو ابنا قوله تعاىل ":وقال الذي اشرتاه من مصر المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا"
فاهلل تعاىل بني قول امللك لزوجته أبنه ولدهم وأنه رمبا ينفعهم ،فقال تعاىل يف بقية اآلية ":وهللا غالب على أمره ولكن أكثر
الناس ال يعلمون" فاملعىن أن هللا تعاىل يبني أن نيب هللا يوسف ليس ولدكم وال تتخذاه ولدا لكما ،إكراما لك فيحكم بعد
موتك ويتوىل امللك بعدك ،فاآلية واضحة أن امللك وامللك عاماله معاملة االبن ،وليس معاملة العبد وهذا ما جنزم به متاما.
فكيف حتولت إىل العشق والسفاهة وغريها ،مع العلم أهنم مل ينتبهوا أهنم يطعنون بنيب ويطعنون مبن أكرم النيب وأواه
حىت السجن كان بطلب من يوسف ومن امللكة ألن القدرة اإلهلية وحدة الفكر واأللسن واللفظ والطلب بينهما ،فالسبب
يف تفسري سورة يوسف يعود إىل إعادة فهم األلفاظ والصيغ والتفكري أبنه نيب أنه صيب ال يعقل وال يعرف مثل هذا ،وقبل
كل شيء التذكري أبن نيب هللا يوسف نيب وهو الكرمي ابن الكرمي.
فهي تدل على اإلميان العظيم مقابل الكيد العظيم املنتقم ،وكانت النتيجة أن توىل نيب هللا يوسف العرش وعفى عن
اهله وكل من ظلمه ،ونشر دعوة هللا تعاىل وهو ملك عظيم.
وتطرقنا إىل ذكر األبوة مقابل املقام الرابين يف القرآن الكرمي ذلك إكراما ملقامهم وتعظيما لدورهم الرتبوي النبيل
املشرف ،لرتبيتهم ألبنائهم وإشرافهم عليهم منذ الصغر إىل قبل أن ميوتوا ،وهم يف شغل وهم وقلق على أوالدهم على
مستقبلهم وحياهتم وعيشهم ،فال يستقر لألب قرار إال إذا رأى أوالده يف نعمة أفضل منه ،وال يشعر (األب) ابحلياة
والراحة ،إال إذا رأى النعمة فيهم كثرية هذه هي األبوة الصادقة الصحيحة.
والقرآن الكرمي ضرب لنا أروع املثل ببين من أنبياء هللا تعاىل ،وفصل لنا حياته وبينها ووضحها مع أوالده ،وأظهر
حقيقة ما كان خيافه (نيب هللا يعقوب عليه السالم) من أوالده جتاه ولده يوسف عليه السالم ،وبينه على أسس أسرية
حيدث فيها اخلاطئ والصح ،مع أهنا أسرة كرمية من ساللة النبوة ،فكانت ال ختلو من اخلالف فيما بينها ،وقد وضحت
السورة احلياة العامة واخلاصة بني األبناء ،وكيف تصرف اآلب جتاه األبناء إذا أخطأوا ،أو عملوا أي شيء ُمالف مع
مقامه ومكانته وعلمه ونبوته.
فذكر القرآن الكرمي مقام اآلب كأب يتصرف مع مشكلة عظيمة سوف حتدث مع أنه نيب هللا ،وذكر تصرفات
األبناء مع أبوهم عند خطئهم ،وبني مقام األب مع إبنه مع علمه أنه نيب هللا ،ومن مث حتول املشهد يف القرآن الكرمي إىل
شقاق وتفرق وقد تعد عداوة لبعضهم البعض ،وهذا يعود أوال بسبب احلسد واحلقد عليه منهم وكذا النفس األمارة ابلسوء
والشيطان ،ولذا فقد قيل أن املعىن يف القصة عربة للمعتربين ،ألهنا تشمل على حسد إخوة يوسف له ،وما آل إليه يف
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احلسد وتشتمل على رؤيهخ وما حقق هللا منها ،وعلى صرب يوسف عليه السالم ،عن قضاء التهمة وعلى الرق واللبث يف
السجن وما آل إليه أمره من امللك ،وتشتمل على حزن يعقوب ،وصربه على فراق يوسف ،وما آل إليه أمره من الوصول
إىل املراد 129وهذا كله يدل على اهنا القدرة اإلهلية إذا شاءت شيء هيئة األمور وحركت األسباب حىت حتقق الغاية.
والقصة تدعوا إىل التحمل والصرب وأن االبتالء يكون إما ابخلري أو ابلشر ،ويكون إما بفقدان األهل واألحباب
واخلالن ،ألهنا حتمل روائع عظيمة كاإلحسان لألقارب مهما أذوو ومهما عملوا ،وأن نعفو عنهم بعد أكرام هللا علينا
ورفعنا ،وأن نعلم أن الرزق واملقام كله أييت بوسيلة الدعاء واملناجاة هلل تعاىل ،وأن نعلم أن اللجوء إىل هللا تعاىل من أعظم
أساب العزة والنصر ،فمن كان مع هللا فال خياف وال يذل وال يتحسر ،ألن تدابري البشر ومكرهم وعداوهتم هي أقدار من
هللا تعاىل علينا ،فال خوف وال حزن وال أمل وال تعب منهم فهم أنفسهم مسريون ومنفذون ألمر هللا تعاىل علينا وفينا وللعلم
فكل احلياة أقدار هللا برؤي ونصرة لنبيه ودينه برؤي.
واحلقيقة فكل األحداث يف القصة ليس فيها أي شيء من احلب والعشق والغرام مما قيل عن امللكة ،وعن يوسف
عليه السالم ،واحلقيقة الكربى حىت الكيد من امللكة كان بقدرة هللا تعاىل إلمتام الرؤي ،ويف األخري رغم كل ما سبق فإننا
نتوقع أن يرى البعض أننا أوجزان أو اختصران أكثر مما جيب كان أن يعمل له ،ولكننا نقول هذا هو اجتهادان ومثرة جهدان،
نضعه بني أيدي القراء واحملكمني من الزمالء وغريهم من أساتذتنا األفاضل ،ونرتك هلم مجيعا احلكم لنا أو علينا ولكل
جمتهد نصيب ،وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت إليه أنيب ،كوننا نفكر أن جنعله كتاب ،ونتمىن من هللا العلي أن يقبله منا
وهللا من وراء القصد آه.

املصادر:

 البغوي ،احلسني بن مسعود البغوي ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،تح /حممد النمر -عثمان ضمريية ،سليمان احلرش،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الريض1997 ،م،ط/ب/د213/4 ،
يسني ،حكمت بن بشري بن يسني ،موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور ،دار اآلثر للنشر والتوزيع والطباعة،املدينة املنورة1999 ،م.
اجلالليني ،جالل الدين حممد احمللي  -جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،تفسري اجلالليني ،دار احلديث ،القاهرة،ط.1/

 -وأحمد ،أحمد بن محمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تح /شعيب األرنؤوط-عادل مرشد

وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط2/ ،2001 ، 1/
 أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ،تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت ،احملقق /أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزارمصطفى الباز -الريض ،ط1419 ،3/ه.
جماهد ،جماهد بن جرب التابعي ،تفسري جماهد ،تح /حممد عبد السالم أبو النيل ،دار الكتب اإلسالمي احلديثة ،مصر،ط،1989،1/
ابن عباس ،عبد هللا ابن عباس ،تنوير املقابس من تفسري ابن عباس ،مجعه ،حممد بن يعقوب الفريوز آابدي ،دار الكتبالعلمية ،لبنان،
أبو السعود ،حممد بن حممد مصطفى ،تفسري أيب السعود (إرشاد العقل السليم إىل مزاي الكتاب الكرمي) ،دار إحياء 129البغوي:
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477/2

اإلعداد الرتبوي لإلنسان ضمن مفهوم الرتبية القرآنية البحتة
احلقائق الرتبوي يف قصة نيب هللا يوسف عليه السالم أمنوذج

الرتاث العريب ،بريوت.
القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن "تفسري القرطيب" ،تح /أمحد الربودين وإبراهيم أطيش ،دارالكتب املصرية ،القاهرة ،ط1964 ،2/م.
النسفي ،عبد هللا أمحد بن حممود ،تفسري النفسي "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" تح ،إخراج /يوسف علي بديوي،راجعه وقدم له ،حمي الدين ديب مستو ،دار الكلم الطيب ،بريوت1998 ،م،
الزجاج ،إبراهيم بن اليسرى بن سهل ،معاين القرآن وإعرابه ،تح /عبد اجلليل عبده شليب ،عامل الكتب ،بريوت ،ط/1988،1م.
 الثعليب ،أمحد بن حممد بن إبراهيم ،الكشاف والبيان عن تفسري القرآن ،حتقيق /اإلمام حممد بن عاشور ،راجعه /نظريالساعدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط/5،2002،1/
 اجلالليني ،جالل الدين حممد احمللي -جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،تفسري اجلالليني ،دار احلديث ،القاهرة ،ط1/ اإلستاتنبويل ،إمساعيل حقي بن مصطفى ،روح البيان ،دار الفكر ،بريوت ،ب/ت،ب/ط4،الزحيلي ،وهبة بن مصطفى الزحيلي ،التفسري الوسيط ،دار الفكر -دمشق ،ط1422 ،1/ه1091 /2 ،البغوي ،احلسني بن مسعود بن حممد االبغوي ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،تح /عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاثالعريب ،بريوت ،ط1420 ،1/ه.
الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،تح/أمحد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،ط2000 ،1/م.
 مدكور ،على أحمد مذكور ،مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها ،دار الفكر العربي2001 ،مالشعراوي ،حممد متويل الشعراوي ،تفسري الشعراوي " خواطر قرأنية" ،مطابع أخبار اليوم ،مصر1997 ،م،11 ،ابن منظور ،حممد البن منظور ،لسان العرب ،طبعة دار املعارف ،ب/ت/ط،ريب1547 ، التسرتي ،سهل بن عبد هللا بن يونس ،تفسري التسرتي ،مجعه /أبو بكر حممد البلدي ،حتقيق /حممد ابسل عيون السود،منشورات حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الرازي ،فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،دار الغد العريب ،القاهرة ،ط1991 ،3/م282 ،اجلوهري ،إمساعيل بن محاد اجلوهري ،اللغة الصحاح ،حتقيق ،أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت،ط ،1987 ،4/ج،6/
األصفهاين ،احلسني بن حممد الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن الكرمي ،حتقيق /صفوان عدانن الداوودي،دار القلم الشامية ،دمشق ،كلمة -زكي ،ط1412،1/
يجلن ،مقداد يجلن ،جوانب الرتبية اإلسالمية األساسية ،ط/ب/ط1986 ،م،السعدي ،عبد الرمحن انصر السعدي ،تفسري الكرمي الرمحن ،تح /عبد احلمن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط،2/،2002
 الثعاليب ،عبد الرمحن حممد ُملوف ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،تح /حممد علي معوض-عادل امحد عبد املوجود،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط3،1418،1/
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-البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار ابن كثير ،دمشق ،ط4689 ،2002،1/

-مسلم ،مسلم بن الحجاج القشيري ،صحيح مسلم ،و ازرة الؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد،

السعودية ،2002 ،ط2/

-أحمد ،أحمد بن محمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تح /شعيب األرنؤوط-عادل مرشد

وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط2001 ، 1/

 -املرسي ،كمال الدين عبد العين ،من قضاي الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي ،دار املعرفة اجلامعة ،ط4،1998 ،1/

 مدكور ،على أحمد مدكور ،مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها ،دار الفكر العربي2001 ،م، احلازمي ،خالد بن حامد احلازمي ،أصول الرتبية اإلسالمية ،دار عامل الكتب ،الريض ،ط2000 ،1/م، البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار القرآن ،تح /بشار عواد معوف -عصام فارس احلرشاين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،ط1978،1/م،3 ،
 الشوكاين ،حممد على الشوكاين ،فتح القدير ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،دمشق-بريوت ،ط1414،1/ه3، طنطاوي ،حممد سيد طنطاوي ،التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ،دار النهضة ،مصر ،ط،1/ ابن عاشور ،حممد الطاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،م، السيوطي ،عبد الرمحن أيب بكر السيوطي ،الدر املنثور ،دار الفكر ،بريوت ،ب/ت/ط548/4 ، قاسم ،رفيق قاسم ،وملن خاف مقام ربه جنتان ،كلية اإلهليات ،جامعة كموش هانة،2017 ، -قاسم ،رفيق قاسم ،وكواعب اترااب ،جملة اجلامعة ،الوقف،2017 ،

 قاسم ،رفيق قاسم ،الوالء الرباء يف القرآن الكرمي ،رسالة دكتوراه ،جامعة ااتتورك ،كلية اإلهليات،2016 ،املواقع اإللكرتونية:
http://mawdoo3.
/http://www.somaliatodaynews.com/port
http://www.saaid.net/Doat/arrad/17.htm
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