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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينو، ونستغفره ونستيديو، ونعوذ باهلل من شررور     
 (،) اً المبعروث رحمرة للعرالمين محمرد ىوأصلي وأسرلم علر سيئات أعمالنا، أنفسنا ومن

 وعلى آلو وأصحابو أجمعين.
 أما بعد: 
فررّنم مررن أعظررم الرررحات مقرردارا، وأوبىررا تف رريا بابةتيررار ىرري الرحلررة فرري رحرراب  

ررريجرجى م العطررررة بم ابرررة مرررني   سررريرة اينبيرررا  ومصرررص المرسرررلين فررري القرررران ال رررريم  ين سة
 عملي دميق ونور على الطريق يستنير بنوره الدعاة.

تربويررة فرري مصررص ابنبيررا  مررن المو رروعات الترري بحاجررة إن مو رروع ابسرراليب ال 
لبحررث تحليلرري  يىميتيررا فرري حياتنررا المعاصرررة، إن الرردعوة االييررة تمررر ب ومررات عصرريبة 
من تاريةيا، فا بدم من فيم  منيجيا وطرق تبليغيرا، حترى ترسرم أىردافيا وتسرعى لتحقيرق 

  اة.آماليا على وفق السنن ال ونية التي أودعيا اهلل في الحي
ول ي بابسررراليب التربويرررةالتي يحتاجيرررا المسرررلم، مرررا يتعلرررق عر رررت   البحرررث فررري ىرررذ 

وفرق فيرم  ىيستطيع المسلم أن يتقدم ويتطور ببد لو من دراسة القررآن دراسرة عميقرة علر
 السلف الصالح.

وحاولرت أن  تربويرة،دراسة  (القصة من سورة يوسف )لذلك حاولت دراسة ىذه   
ىررذه المسررلم مررن ةررال  معرراني دعويررة للداعيررةلسررورة ال ريمررة مررن اسررتنت  مررا فرري ىررذه ا

 .القصة ال ريمة
 ايسباب التي دعتني ل تابة ىذا المو وع: 
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إن مصررص حيررراة اينبيررا  والمرسرررلين تعرررد منيجررا شررراما وتجربرررة عمليررة بالنسررربة للررردعاة 
فررا برردمن دراسررتيا وابسررتفادة منيررا ليسررتنبط منيررا معررالم طريررق  الررذين يرر تون مررن بعرردىم،

 الدعوة ومنيجيا.
 العبررررمرررن فييرررا و  والمحرررن، الررربا  مرررن عجائرررب فييررراو  اتسرررمت بالشرررمولية، مصرررة ينيرررا 

، وىري تبرث سرعيدة نيرايتيم  انرت ايشرةاص مرن فييرا ذ رر من  ل ين  الفوائدو والح م 
 تاجو في عصرنا الحالي.نوعًا من ايمل في النفوس وىو ما نح

الترري  والشرردائد المحررن  ررروب ومررن ،والمحررن الرربا  أنررواع مررنوفييررا تسررلية للمصررابين 
 وفرري السررجن، وفرري عزيررز،ال بيررت فرريو  اآلةرررين، ومررن إةوتررو مررن ،(بماىررا يوسررف )

 .ال يق ذلك من اهلل نجاه حتى النسوة، تآمر
 

 :البحث منيجيتي في  تابة
اعتمدت القرآن ال رريم فري نقرل أحرداث القصرة وومائعيرا،  رم التزمرت فري تفسرير اآليرات  

 على التفاسير المعتمدة. 
شرررحت اآليررات الترري اعتمرردت علييررا فرري بيرران ابسرراليب التربويررة شرررحًا مرروجزًا  ررم بينررت 

 .التفسيريةالمعاني 
ذة، فمن معاناترو أما عن الصعوبات التي واجيتني، فا شك أن ل ل عمل معاناة ول  

 ملة المصادر.
و رذلك سررو  الو رع ايمنرري المترردىور الرذي يصرريب عرامنررا العزيرز، فررالطرق مغلقررة   

 غالبًا مما أدى إلى صعوبة التنقل بين الم تبات العامة، ف دى إلى تقييد الحر ة والعمل.
 البحث على مقدمة واربعة مباحث وةاتمة:مسمت ومد 

 )حياتو ،سيرتو(، ()مصة سيدنا يوسف عن  المبحث ايول: نبذة تعريفية
 0وأما المبحث ال اني: ف ان بعنوان التعريف بمصطلحات البحث )ابسلوب والتربية(

 (: ف ان ابساليب التربوية في سورة يوسف)المبحث ال الثاما
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 وأما المبحث الرابع: ف ان بعنوان اب ار التربوية على المجتمع
فت منت أىم ما توصلت إليو من نتائ ،  م اتبعتيرا برذ ر مائمرة المصرادر  وأما الةاتمة:

 والمراجع.
وفرري الةترررام: فرررّني لسرررت أدعرري الصرررواب فيمرررا ملرررت، أو مررا  تبرررت، برررل ىرررو جيرررد      

ن  المقررل، ونترراج المبترردئ، بررذلت فييررا مصررارى جيرردي، ومررا  رران فيررو مررن ةطرر  فمنرري، وا 
 ب المن والف ل. ان فيو من صواب فمن اهلل وحده فيو صاح
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 المبحث االول
 قصة يوسف )عليه السالم (

ْن أجْمرةهة س ورجًة مةنج  مجا  جانج مة مد أنزل اهلل عزوجل فةي شجْ نةوة وج ة ي وس ف بن راحيل وج مصَّ
ظة وجاآْلدجابة وجاْيج  اْلق ْرآنة  ، لةي تجدجبَّرج مجا فةييجا مةنج اْلحة جمة وجاْلمجوجاعة يمة .اْلعجظة  ْمرة اْلحج ةيمة

ـْ َتْعِقُموَف )1الر ِتْمَؾ آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِف )) مال تعالى ( 2( ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيِّا َلَعمَُّك
ْف ُكْنَت ِمْف َقْبِموِ  َلِمَف  َنْحُف َنُقصُّ َعَمْيَؾ َأْحَسَف اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَؾ َىَذا اْلُقْرآَف َواِ 

( ِإْذ َقاَؿ ُيوُسُؼ ِِلَِبيِو َيا َأَبِت ِإنّْي َرأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 3اْلَغاِفِميَف )
ـْ ِلي َساِجِديَف ) ( َقاَؿ َيا ُبَنيَّ ََل َتْقُصْص ُرْؤَياَؾ َعَمى ِإْخَوِتَؾ َفَيِكيُدوا َلَؾ َكْيًدا ِإفَّ 4َرَأْيُتُي

ْنَساِف َعُدوّّ ُمِبيٌف )الشَّ  ( َوَكَذِلَؾ َيْجَتِبيَؾ َربَُّؾ َوُيَعمُّْمَؾ ِمْف َتْأِويِؿ اِْلََحاِديِث 5ْيَطاَف ِلْْلِ
ْسَحاَؽ إِ  ـَ َواِ  ُـّ ِنْعَمَتُو َعَمْيَؾ َوَعَمى آِؿ َيْعُقوَب َكَما َأَتمََّيا َعَمى َأَبَوْيَؾ ِمْف َقْبُؿ ِإْبَراِىي فَّ َوُيِت

ـٌ )َربََّؾ عَ  ـٌ َحِكي ْخَوِتِو آَياٌت ِلمسَّاِئِميَف )6ِمي  1".((7( َلَقْد َكاَف ِفي ُيوُسَؼ َواِ 
الكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ عن ابن عمر، أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مال: " 

 2".ابف الكريـ يوسؼ بف يعقوب بف إسحؽ بف إبراىيـ 
أي و ما أراك ىذه الرؤيا العظيمة، فّذا  تمتيا " يجتبيك ربك "  و ذلك يجتبيك ربك "

أي يةصك ب نواع اللطف والرحمة، ويعلمك من ت ويل ابحاديث " أي يفيمك من 
 معاني ال ام وتعبير المنام ما ب يفيمو غيرك.

ويتم نعمتو عليك " أي بالوحى إليك " وعلى آل يعقوب " أي بسببك، ويحصل ليم بك 
 1نيا واآلةرة.ةير الد

                              
 0( 7-1سورة يوسف /آية ) - 1

المحقق: محمد زىير بن ، البةاري الجعفي صحيح البةاري: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل - 2
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بّ افة ترميم ترميم محمد فؤاد عبد ،ناصر الناصر

 0(3390،برمم)151/ص4،باب)لقد  ان في يوسف واةوتو(،جه1422الطبعة: ايولى، ،البامي(
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ليذا مال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم لما سرئل: أي النراس أ ررما مرال: " يوسرف نبري 
 2اهلل ابن نبي اهلل ابن نبي اهلل ابن ةليل اهلل ".

ينبررو تعررالى علررى مررا فرري ىررذه القصررة مررن اآليررات والح ررم، والرردببت والمررواعظ والبينررات 
(3. ) 

فيما بينيم في متل يوسف أو إبعاده إلى أرض ب يرجع منيا، ليةلو ليم وجو   م اشتوروا
 ( ذلك.4أبييم أي لتتمحض محبتو ليم وتتوفر علييم، وأ مروا التوبة بعد )

ينبررو تعررالى علررى مررا فرري ىررذه القصررة مررن اآليررات والح ررم، والرردببت والمررواعظ والبينررات 
(2. ) 

 -يعنرون شرقيقو بمرو بنيرامين  -يو لو وبةيو  م ذ ر حسد إةوة يوسف لو على محبة أب
أ  ر منيم، وىم عصبة أي جماعة يقولون: ف نا نحن أحق بالمحبة من ىرذين " إن أبانرا 

 لفى  ال مبين "
                                                                                      

محمد بن جرير بن يزيد بن   ير بن غالب اآلملي، أبو جعفر : جامع البيان في ت ويل القرآن - 1
الطبعة: ايولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة،ىر(المحقق: أحمد محمد شا ر310الطبري )المتوفى: 

 (15/559،)جم 2000 -ىر  1420

مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي: أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الف ل بن  - 2
المحقق: نبيل ىاشم الغمري:  ىر(255بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرمندي )المتوفى: بجيرام 

،باب )ابمتدا  بالعلما  م2013 -ىر 1434الطبعة: ايولى،  دار البشائر )بيروت(
 0، واسناده صحيح 243،برمم146/ص1(ج

البصري  م الدمشقي تفسير القرآن العظيم: أبو الفدا  إسماعيل بن عمر بن   ير القرشي  - 3
الطبعة: ال انية ، ىر(المحقق: سامي بن محمد سامة: دار طيبة للنشر والتوزيع774)المتوفى: 

 (304/ص4،)جم 1999 -ىر 1420

إرشاد العقل السليم إلى مزايا ال تاب ال ريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  - 4
 (4/253،)ج بيروت –ربي ىر(: دار إحيا  التراث الع982)المتوفى: 
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 أي بتقديمو حبيما علينا.
منيا، ليةلو ليم وجو   م اشتوروا فيما بينيم في متل يوسف أو إبعاده إلى أرض ب يرجع

 ( 1حبتو ليم وتتوفر علييم، وأ مروا التوبة بعد  ذلك. )أبييم أي لتتمحض م
طلبوا من أبييم أن يرسل معيم أةاىم يوسف، وأظيروا لو أنيم يريدون أن يرعرى معيرم، 

 وأن يلعب وينبسط، ومد أ مروا لو ما اهلل بو عليم.
ف جابيم ، عليو من اهلل أف ل الصاة والتسليم: يرا بنري يشرق علري أن أفارمرو سراعة مرن 
النيررار، ومررع ىررذا أةشررى أن تشررتغلوا فرري لعررب م ومررا أنررتم فيررو ، فيرر تي الررذئب في  لررو، وب 

 02يقدر على دفعو عنو لصغره
دم  ررررذب " أي م ررررذوب مفتعررررل   ينيررررم عمرررردوا إلررررى سررررةلة  برررر" وجررررا وا علررررى مميصررررو 

 ذبحوىا، ف ةذوا من دميا فو عوه على مميصو، ليوىموه أن أ لو الذئب.
آفة ال ذب النسيان! ولما ظيرت علييم عائم الريبة لم يرج صرنيعيم ونسوا أن يةرموه، و 

 على أبييم   فّنو  ان يفيم
 0عداوتم لو، وحسدىم إياه 

                              
الدر المصون في علوم ال تاب الم نون: أبو العباس، شياب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد  - 1

 ىر(المحقق: الد تور أحمد محمد الةراط756الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: 

 0(443/ص6،)جالناشر: دار القلم، دمشق

 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  زاد المسير في علم التفسير: - 2
 بيروت -ىر(المحقق: عبد الرزاق الميدي: دار ال تاب العربي 597)المتوفى: 

 0(2/419،)جىر 1422 -الطبعة: ايولى 
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ـْ َأْمػػػًرا َفَصػػػْبٌر َجِميػػػٌؿ َوالمَّػػػُو اْلُمْسػػػَتَعاُف َعَمػػػى َمػػػا )وليرررذا " مرررال  ـْ َأْنُأُسػػػُك َلْت َلُكػػػ َبػػػْؿ َسػػػوَّ
 ". 1(َتِصُأوفَ 

َتَراُه ِمػػْف ِمْصػػَر َِلْمَرَأِتػػِو َأْكِرِمػػي َمعْػػَواُه َعَسػػى َأْف َيْنَأَعَنػػا َأْو َنتَِّخػػَذُه َوَلػػًدا َوَقػػاَؿ الَّػػِذي اْشػػ)
 َوَكَذِلَؾ َمكَّنَّػا ِلُيوُسػَؼ ِفػي اِْلَْرِض َوِلُنَعمَّْمػُو ِمػْف َتْأِويػِؿ اِْلََحاِديػِث َوالمَّػُو َعاِلػٌب َعَمػى َأْمػرِهِ 

حسرانو إليررو، بمررا  "، وىررذا مرن لطررف اهلل برو 2( َيْعَمُمػوفَ  َوَلِكػفَّ َأْكعَػػَر النَّػػاِس َلَ  ورحمتررو وا 
و رران الررذي اشررتراه مررن أىررل مصررر ،يريررد أن يؤىلررو لررو ويعطيررو مررن ةيررري الرردنيا واآلةرة

عزيزىا وىو الوزير بيا،ومولو: " و ذلك م نا ليوسف فري ابرض " أي و مرا مي رنا ىرذا 
م نرا لررو فري أرض مصررر " ولنعلمرو مررن ت ويررل  العزيرز وامرأتررو يحسرنان إليررو ويعتنيران بررو

 ابحاديث " أي فيميا، وتعبير الرؤيا من ذلك.
" واهلل غالررب علررى أمررره " أي إذا أراد شرريئا فّنررو يقرريض لررو أسرربابا وأمررورا ب ييترردي إلييررا 

 3العباد.
 04الى اةر القصة فيي سورة  املة ب ل تفاصيليا 

 
 

                              
 0 8سورة يوسف /آية  - 1

 0 21سورة يوسف /آية   - 2

إسماعيل حقي بن مصطفى ااستانبولي الحنفي الةلوتي ، المولى أبو الفدا   روح البيان: - 3
 (4/215،) بيروت –ىر(: دار الف ر 1127)المتوفى: 

مصص اينبيا : أبو الفدا  إسماعيل بن عمر بن   ير القرشي البصري  م الدمشقي )المتوفى:  - 4
 اىرةالق -ىر(تحقيق: مصطفى عبد الواحد: مطبعة دار الت ليف 774

 0(322-309،)م 1968 -ىر  1388الطبعة: ايولى، 
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 المبحث العاني
 ربيةالتعريؼ باَلسموب والت

 
ايساليب لغة : جمع أسلوب ، وايسلوب ىو : الطريرق والفرن ، يقرال : ىرو علرى 
أسلوب من أساليب القوم : أي طريق من طرميم ، ويقال : أةذنا في أساليب مرن القرول 

 ( .1: أي فنون متنوعة منو )
وأما اصطاحًا فقد عرفيا عبد ال ريم زيدان على أنيا : العلم الرذي يتصرل ب يفيرة 

زالة العوائق عنو )  ( .2مباشرة التبليغ وا 
ويعرفيررا باحررث فرري فقررو الرردعوة ب نيررا : الطريقررة والمررذىب الررذي يلجرر  إليررو الررداعي 

ىب فري العمرل إلى اهلل تعالى ، ليحقق بذلك أىداف الدعوة ، فايسلوب إذًا طريقة أو مذ
 ( .3، يوصل إلى اليدف )

( ، يقرال ربمرى الرجرل ولرده بمعنرى حفظرو 4) التربية( فير تي لغرة بمعنرى الحفرظ والرعايرة )
( . يقول الراغب ايصرفياني))والرمب  فري ايصرل التربيرة 1ورعاه ،و أحسن القيام ب موره)
                              

مةتار الصحاح: زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي ب ر بن عبد القادر الحنفي الرازي  (1) 
 –الدار النموذجية، بيروت  -ىر(المحقق: يوسف الشيخ محمد: الم تبة العصرية 666)المتوفى: 

 . 149ص ، م1999ىر / 1420الطبعة: الةامسة، ، صيدا

م ( 2001عبد ال ريم زيدان ، أصول الدعوة ، الطبعة التاسرعة ، ) بيرروت : مؤسسرة الرسرالة ،  (2) 
 . 411، ص 

علرري محمررود عبررد الحلرريم ، فقررو الرردعوة إلررى اهلل ، المجلررد ايول ، الطبعررة ال ال ررة ، ) القررراىرة :  (3) 
 . 215م ( ، ص 1991دار الوفا  للطباعة والنشر والتوزيع ، 

لسررران العررررب: محمرررد برررن م ررررم برررن علرررى، أبرررو الف رررل، جمرررال الررردين ابرررن منظرررور اينصررراري  (4)
 1414 -الطبعررررة: ال ال ررررة ، بيررررروت –الناشر: دار صررررادر ،ىررررر(711الرويفعررررى اافريقررررى )المترررروفى: 

 .1/361مادة ربب ، وينظر تاج العروس ( 1/401ر)ه
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بَّررو ور  بمرراه وربَّبررو.وميل ين يربنرري وىررو إنشررا  الشرري  حرراًب فحرراًب إلررى حررد التمررام ، يقررال رج
رجرررل مررررن مرررريش أحررررب إلررريم مررررن أن يربنررري رجررررل مرررن ىوزان،فررررالرَّب مصررردر مسررررتعار 

بلردة -للفاعل،وب يقال الررمب  مطلقرًا إب هلل تعرالى المت فرل بمصرلحة الموجرودات نحرو مولرو
(يقررال ربيررت الغررام بمعنررى 3(.  مررا وترر تي التربيررة بمعنررى التغذيررة)2طيبررة ورب غفررور(()

 يتو وأطعمتو . غذ
وأما التربية اصطاحا فيي مجموعة من ايفعال التي تيردف إلرى تيرذيب أةراق 
أفررراد المجتمررع اانسرراني وتقررويتيم ،وبررث الف رريلة فرري نفوسرريم ،وتعويرردىم علررى اآلداب 

عرردادىم لحيرراة يملؤىررا الطيررر والنقررا ) (  أو ىرري )) مجموعررة ت وينيررة مررن 4السررامية ، وا 
اانسانية متصرلة بالمراحرل وو يقرة اارتبراط بم ونرات الفررد الداةليرة  العمليات والفعاليات

 (.5وعوامل بيئتو الةارجية ، الطبيعية منيا وابجتماعية (()
عداد أفراد إنسانيين في مجتمع معرين فري  فيا بع يم ب نيا)) عملية تش يل وا  وعرم

مررررع البيئررررة  زمرررران وم رررران وأنمرررراط السررررلوك المةتلفررررة الترررري تيسررررر ليررررم عمليررررة التعامررررل
 (.6ابجتماعية التي ينشئون أفرادا فييا ، ومع البيئة المادية أي ا(()

 
 

                                                                                      
 . 1/401( ينظر لسان العرب 1)

 . 184مادة ) رب(  –(  تاب الرا  2)

عجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن ز ريا  القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  م(3)
 –م.1979 -ىر 1399عام النشر: ،الناشر: دار الف ر، ىر(المحقق: عبد السام محمد ىارون395

 . 2/483مادة ) ربى أ ( 

 . 9( ينظر التربية ااسامية ، ايبراشي / 4)

 . 18محمود عبد الرزاق وآةرون /  –التربية المعاصرة طبيعتيا وأبعادىا ايساسية  (5)

 . محمد لبيب النجيحي . 7( التربية أصوليا ونظرياتيا العلمية / 6)
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 المبحث العالث
 اَلساليب التربوية في سورة يوسؼ

 بناء اإلنساف بناء عقائديًا   –المطمب اِلوؿ 
لقررد ىرردفت السررورة المبار ررة إلررى تربيررة اانسرران علررى أن ي ررون ذا عقيرردة سررليمة  

وأن ب ت ون الظروف المت ررة والصعبة إب دافعًا لذلك ، فقوة اانسران بقروة  وصحيحة ،
عقيدتو ، و عفو ب عفيا ، ومن  م فّن البنا  ايساس واليدف ايول للسورة ىو ىذا ، 
بمعنرى أن  رل القريم ايةررى إنمرا تسرتند إلرى المحرور العقائردي الصرحيح ، وبمعنرى آةررر 

ساس في بنا  ما عداىا مرن مريم وم رل ، وليرذا  ران ىرذا إن العقيدة لدى اانسان ىي اي
ايمر ىو الغاية ايساس وايولى في ىذه السورة وبقية سور القرآن ال ريم ، وىذا اليدف 
يظيرررر مرررن ةرررال مررروة اايمررران بررراهلل وذلرررك مرررن ةرررال ابسرررتجابة إلرررى تعاليمرررو وأح امرررو 

عرردم التررذمر ، ومررا ذلرررك إب اسررتجابة  املررة ، وأي ررًا مررن ةررال تحمرررل ايذى فرري اهلل و 
إيمرران برراهلل ، وأنررو صرراحب ايمررر  لررو ، فعلررى المررر  أن يفرروض أمررره إلررى اهلل تعررالى مررع 
 ل المحن التي يمر بيا دون أن تزعزع تلك المحن ، أو حتى تنرال مرن إيمانرو وعقيدترو، 

( مصررداق لمررا نقررول مررال تعررالى  1ومررا مرردة م رروث يوسررف فرري الجررب مررع صررغر سررنو)
ْينجررا  ن ىررذه المرحلررة متحررد ًا عرر ررب  وجأجْوحج ل رروه  فةرري غجيجابجررةة اْلج  ررا ذجىجب رروْا بةرروة وجأجْجمجع رروْا أجن يجْجعج }فجلجمَّ

ونج   ْم ىجررذجا وجى رْم بج يجْشررع ر  (،ومرن المحراور الرئيسررة ايةررى فري ىررذه 2)إةلجْيروة لجت نجب ئجرنَّي م بةرر جْمرةىة
يررة ر يرزة اايمرران براهلل ، والترري تم رل المحررور السرورة والتري تيرردف إلرى تنميررة العقيردة وتقو 

العقائررردي الميرررم ، والتررري جرررا ت السرررورة المبار رررة لتؤ رررد عليرررو وتتحررردث عنرررو ىرررو مصرررة 
،فبعد أن رفض أن يةون سيده بزوجتو زجم –عليو السام  –السجن ، وما آل إليو يوسف
السرجن ىرو مردر يعتقرد اعتقرادًا جازمرًا بر ن –عليو السام  –بو في السجن ، و ان يوسف

ن طررررال الم رررروث فيررررو ،فيررررو أحررررب إليررررو مررررن مقاربررررة المعصررررية المغطمرررراة  اهلل لررررو وأنررررو وا 

                              
 .211( ينظر مصص اينبيا  /1)

  15( يوسف / 2)
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بالةيانررة، ما أنررو  رران يعتقررد فرري الومررت ذاتررو إن السررجن سرروف لررن ي ررون إب وسرريلة مررن 
وسررائل الرفعررة وعلرررو الشرر ن بالنسرربة لرررو،وما ذلررك إب بسررربب مررا يحمرررلو مرررن عقيررردة بررراهلل 

وف ينقرذه ويروفر لرو أسرباب الةرروج ،  مرا حصرل مبرل ذلرك فري مرحلرة تعالى،وان اهلل سر
}َقػاَؿ َربّْ السّْػْجُف َأَحػبُّ ِإَلػيَّ ِممَّػا َيػْدُعوَنِني ِإَلْيػِو  الجب ، مال تعالى على لسان يوسف 

َلَّ َتْصِرْؼ َعنّْي َكْيَدُىفَّ َأْصُب ِإَلْيِيفَّ َوَأُكف مَّْف اْلَجاِىِميفَ  على ما نقرول ( ومما يؤ د 1) َواِ 
من أن الجانب العقائدي  ان في مقدمة المناى  وايىداف التي سعت سورة يوسرف إلرى 
ت  يدىا ىو استمرار الدعوة إلى اهلل من ةرال تر يرز جانرب اايمران برو وتوحيرده ، وىرذه 

}َوَدَخػػػَؿ َمَعػػػُو  ، مرررال تعرررالى 2الررردعوة ب يم رررن أن ت رررون إب مرررن نفرررس مؤمنرررة وموحررردة 
َتَياَف َقاَؿ َأَحُدُىَما ِإنّْي َأَراِنػي َأْعِصػُر َخْمػرًا َوَقػاَؿ اَُخػُر ِإنّْػي َأَراِنػي َأْحِمػُؿ َفػْوَؽ السّْْجَف فَ 

ـٌ ، َرْأِسي ُخْبزًا َتْأُكُؿ الطَّْيُر ِمْنُو َنبّْْئَنا ِبَتْأِويِمِو ِإنَّا َنَراَؾ ِمَف اْلُمْحِسِنيَف  َقاَؿ ََل َيْأِتيُكَما َطَعػا
 ِإَلَّ َنبَّْأُتُكَما ِبَتْأِويِمِو َقْبَؿ َأف َيْأِتيُكَما َذِلُكَما ِممَّا َعمََّمِنػي َربّْػي ِإنّْػي َتَرْكػُت ِممَّػَة َقػْوـٍ  ُتْرَزَقاِنوِ 

ـْ َكػػػاِفُروفَ  ْسػػػَحاَؽ  ، َلَّ ُيْؤِمُنػػػوَف ِبالّمػػػِو َوُىػػػـ ِبػػػاُِخَرِة ُىػػػ ـَ َواِ  َواتََّبْعػػػُت ِممَّػػػَة آَبإِئػػػػي ِإْبػػػَراِىي
ػِؿ الّمػِو َعَمْيَنػا َوَعَمػى النَّػاِس َوَيْعُقوَب  ْْ َما َكاَف َلَنا َأف نُّْشِرَؾ ِبالّمِو ِمف َشْيٍء َذِلَؾ ِمػف َف

َيػػا َصػػاِحَبِي السّْػػْجِف َأَأْرَبػػاٌب مَُّتَأرّْقُػػوَف َخْيػػٌر َأـِ الّمػػُو  ، َوَلػػػِكفَّ َأْكعَػػَر النَّػػاِس ََل َيْشػػُكُروف
ـْ َوآَبػإُؤُكـ مَّػا َأنػَزَؿ الّمػُو َما َتْعُبدُ  ، اْلَواِحُد اْلَقيَّارُ  ْيُتُموَىا َأنػُت وَف ِمف ُدوِنِو ِإَلَّ َأْسَماء َسػمَّ

ـُ َوَلػػكِ  ـُ ِإَلَّ ِلّمػِو َأَمػَر َأَلَّ َتْعُبػُدوْا ِإَلَّ ِإيَّػاُه َذِلػَؾ الػدّْيُف اْلَقػيّْ فَّ َأْكعَػَر ِبَيا ِمف ُسْمَطاٍف ِإِف اْلُحْك
في ىذا  لو ت  يد حقيقي على أىمية الجانرب العقائردي فري ىرذه ( و 3)النَّاِس ََل َيْعَمُموَف{

السورة بل وفي  ل سور القرآن ال ريم ، بل وحتى يم ن القول ب ن المحور العقائدي ىو 

                              
  33( يوسف / 1)

أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفةر  :مفاتيح الغيب  - 2
الطبعة: ال ال ة ، بيروت –ىر(: دار إحيا  التراث العربي 606الدين الرازي ةطيب الري )المتوفى: 

 (18/448)ىر 1420 -
 

  40 - 36( السورة نفسيا / 3)
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ن الرردعوة إلررى اايمرران برراهلل تبررارك وتعررالى ،  ايسرراس فرري محرراور ااسررام ايةرررى ، وا 
 اسام لي مر بو ويدعو إليو . وتنرزييو عن الشريك ىو ايمر ايول الذي جا  ا

 
 الدعوة إلى مجتمع تسوده القيـ والمعؿ ) المحور   –المطمب العاني 

 اَلجتماعي          
 –عليررو السررام  –لقررد جررا ت سررورة يوسررف ، ومررن ةررال مصررة نبرري اهلل يوسررف  

العليا فيو، إلى بنا  المجتمع بنا  ةلقيًا وتربويًا عاليًا ، وذلك من ةال زرع القيم والم ل 
فيرذه القريم ىري المرادة الةرام التري ينبغري توافرىرا لردى أفرراد المجتمرع   ليتصرف المجتمرع 
بعرد ذلررك ب نررو مجتمررع م ررالي وتربرروي ، وليررذا نجرد القرررآن ال ررريم ييررتم بررالفرد ويرردعو إلررى 
تربيترررو وتيرررذيب أةامرررو ، وذلرررك مرررن ةرررال وسرررائل التربيرررة المتعرررددة وال  يررررة ،  مرررا أن 

م بالفرد ىو الذي يعود بالنفع على المجتمع   ل ، والع س صحيح فمرا المجتمرع ابىتما
إب عدد من ايفراد ، يعد صرالحًا إن  رانوا ىرم صرالحين وليرذا فقرد اىتمرت سرورة يوسرف 
بيرذا ايمرر وأولترو أىميرة ةاصرة وبسريما أنيررا تناولرت مصرة دعرت إلرى مجتمرع فا ررل ، 

صورىا ووسرائل إغرائيرا ، فالف ريلة إذن مرن أىرم  من ةال دعوتيا إلى نبذ الرذيلة ب ل
القرريم الترري دعررت إلييررا السررورة ، وذلررك مررن ةررال الرردعوة إلررى عرردم مقاربررة المعصررية مررع 

َقػاَؿ َمَعػاَذ الّمػِو ِإنَّػُو َربّْػي   }َوَعمََّقِت اَِلْبَواَب َوَقاَلْت َىْيػَت َلػؾَ ، مال تعالى 1توافر دواعييا 
( بررل أ رردت السررورة  ررذلك علررى إن بنررا  ىررذه 2)َأْحَسػػَف َمعْػػَواَي ِإنَّػػُو ََل ُيْأِمػػُل الظَّػػاِلُموَف {

} ِإفَّ الػػنَّْأَس القريم والم رل ب يسرتند إب علرى إة راع الرنفس ومنعيرا ىواىرا ، مرال تعرالى 

                              
ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي  أنوار التنزيل وأسرار الت ويل:- 1

 –ىر(المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي: دار إحيا  التراث العربي 685البي اوي )المتوفى: 
 (3/159)ىر 1418 -الطبعة: ايولى ، بيروت

  22(  يوسف / 2)
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ن اانسرران بحاجررة ماسرررة إلررى تسرررديد مررن اهلل تعرررالى ، (، وبالتررالي فررر1ّ)َِلمَّػػاَرٌة ِبالسُّػػػوِء{
بمعنى أن الةطوة ايولى في طريق الف يلة واببتعاد عن المعصرية والرذيلرة ىرو طريرق 

الرررذي روض  –عليرررو السرررام  –محاربرررة الرررنفس و سرررر شررريوتيا ،  مرررا حصرررل ليوسرررف 
، فيرررري شررريوتو وأة رررع نفسررررو لقرررانون العقررررل ، وأمرررا الةطررروة ال انيررررة فررري ىررررذا المجرررال 
عليرو  –ابعتراف بالعجز والحاجة إلى تسديد اهلل تعالى ، مال تعالى على لسران يوسرف 

َلَّ َتْصِرْؼ َعنّْػي َكْيػَدُىفَّ َأْصػُب ِإَلػْيِيفَّ َوَأُكػف مّْػَف اْلَجػاِىِميَف  –السام  اْسػَتَجاَب َلػُو ، فَ }َواِ 
ـُ{ َربُّػُو َفَصػَرَؼ َعْنػُو َكْيػَدُىفَّ ِإنَّػُو ُىػَو السَّػػِميعُ  ( ومرن أىرم القريم التري دعرت إلييررا 2)اْلَعِمػي

}َوَراَوَدْتػػُو الَِّتػػي ُىػػَو ِفػػي َبْيِتَيػػا َعػػف نَّْأِسػػِو َوَعمََّقػػِت السررورة الشررريفة ، العفررة ، مررال تعررالى 
ُل الظَّػاِلُموَف اَِلْبَواَب َوَقاَلْت َىْيَت َلَؾ َقػاَؿ َمَعػاَذ الّمػِو ِإنَّػُو َربّْػي َأْحَسػَف َمعْػَواَي ِإنَّػُو ََل ُيْأِمػ

ـْ َأْمرًا َفَصػْبٌر َجِميػٌؿ ( ، والصبر على ايذى ، مال تعالى 3){ ـْ َأنُأُسُك َلْت َلُك }َقاَؿ َبْؿ َسوَّ
( ، و ذلك دعت السورة إلى العفرو والتسرامح ، مرال 4)َوالّمُو اْلُمْسَتَعاُف َعَمى َما َتِصُأوَف{

ـُ اْلَيوْ تعالى  ـُ الرَّاِحِميَف {}َقاَؿ ََل َتْعَريَب َعَمْيُك ـْ َوُىَو َأْرَح  ( .5)ـَ َيْغِأُر الّمُو َلُك
 

 إشعار اإلنساف بمراقبة اهلل لو –المطمب العالث 
مما ب شك فيو أن السرورة المبار رة ىردفت إلرى أن تبرين أنرو مرا مرن فعرل إب واهلل  

ـْ َرِقيبػػًا {تعرالى يعلررم بررو ، فرراهلل رميررب علررى عبرراده ، مررال تعررالى  ( 6)}ِإفَّ الّمػػَو َكػػاَف َعَمػػْيُك
بمعنى انو ما من فعل إب واهلل تعالى يعلم بو ، فيرو الرذي ب تةفرى عليرو ةافيرة أيرًا  ران 
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عليرو السرام  –حجميا ووزنيا ، وجا  ىذا المعنى وا حًا جليًا مرن ةرال مصرة يوسرف 
وذلررك ابترردا  مررن مرحلررة  يررد ايةرروة يةررييم فقررد ت لررم اهلل تعررالى حتررى عمررا يرردور فرري  –

}َفَممَّػػا َذَىُبػػوْا ِبػػِو َوَأْجَمُعػػوْا َأف َيْجَعمُػػوُه ِفػػي َعَياَبػػِة اْلُجػػبّْ َوَأْوَحْيَنػػا  ف ررىم وةلرردىم ، فقررال 
ـْ ََل َيْشػػُعُرو ـْ َىػػػَذا َوُىػػ ( ، بررل ذ ررر اهلل لنررا فرري ىررذا الررنص ، 1)َف {ِإَلْيػػِو َلتَُنبَّْئػػنَُّيـ ِبػػَأْمرِِى

ْخَوِتػِو لَ }الحديث الذي دار بينيم حرول م رية يوسرف ، مرال تعرالى َقػْد َكػاَف ِفػي ُيوُسػَؼ َواِ 
ِإْذ َقاُلوْا َلُيوُسُؼ َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحُف ُعْصَبٌة ِإفَّ َأَباَنا َلِأػي  ، آَياٌت لّْمسَّاِئِميفَ 

ـْ َوَتُكوُنػوْا ِمػف َبْعػِدِه  ، اَلٍؿ مُِّبيفٍ َْ  ـْ َوْجػُو َأِبػيُك اْقُتمُػوْا ُيوُسػَؼ َأِو اْطَرُحػوُه َأْرْػًا َيْخػُؿ َلُكػ
ـْ ََل َتْقُتُموْا ُيوُسَؼ َوَأْلُقوُه ِفي َعَياَبِة اْلُجبّْ َيْمَتِقْطػُو َبْعػُض  ، َقْومًا َصاِلِحيفَ  ْنُي َقاَؿ َقإِئٌؿ مَّ

ـْ َفاِعِميفَ السَّيَّاَرِة إِ  نَّػا َلػُو َلَناِصػُحوفَ  ، ف ُكنُت  َقاُلوْا َيا َأَباَنا َما َلَؾ ََل َتْأَمنَّا َعَمى ُيوُسػَؼ َواِ 
نَّػػا َلػػُو َلَحػػاِفُظوفَ  ، َقػػاَؿ ِإنّْػػي َلَيْحُزُنِنػػي َأف تَػػْذَىُبوْا ِبػػِو  ، َأْرِسػػْمُو َمَعَنػػا َعػػدًا َيْرتَػػْع َوَيْمَعػػْب َواِ 

ـْ َعْنُو َعاِفُموفَ َوَأَخاُؼ َأف َيْأُكمَ  َقاُلوْا َلِئْف َأَكَمُو الذّْْئُب َوَنْحُف ُعْصَبٌة ِإنَّا ِإذًا  ، ُو الذّْْئُب َوَأنُت
َفَممَّا َذَىُبوْا ِبِو َوَأْجَمُعوْا َأف َيْجَعُموُه ِفي َعَياَبػِة اْلُجػبّْ َوَأْوَحْيَنػا ِإَلْيػِو َلتَُنبَّْئػنَُّيـ  ، لََّخاِسُروفَ 

ـْ ََل َيْشُعُروَف{ ِبَأْمرِِىـْ   ( .2)َىػَذا َوُى
وىذا يشعر ب ن اهلل تعالى  ان يعلم ما ينروون فعلرو ، فرا شري  يغيرب عرن علمرو  

أعنرري  –تعررالى ،  يررف ب وىررو يعلررم ةائنررة ايعررين ومررا تةفرري الصرردور ، وليررذا المبرردأ 
لنفس وذلرك دور في الحد من نوازع ا –تر يز جانب اايمان وابعتقاد بمرامبة اهلل تعالى 

من ةال بنا  مةافتو تعالى في النفس   ين في ذلك حرد مرن شريواتيا ونوازعيرا ،  مرا 
وأ رردت السررورة أي ررًا علررى ىررذا الجانررب مررن ةررال الموامررف المت ررررة وال  يرررة ، فمومررف 

منيا ىو أحد ىذه الجوانب  –عليو السام  –ومومفو  –عليو السام  –المرأة من يوسف 
عليررو  –تعررالى مشرعرًا مار ىرا برران اهلل تعرالى لررم يغرب لحظرة عررن يوسرف  التري ذ رىرا اهلل

ن  ل ما حصل لو فاهلل مطلع عليو ، وذلك من ةال الرسرم القرآنري الردميق  –السام  وا 
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}َوَراَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي َبْيِتَيػا َعػف نَّْأِسػِو َوَعمََّقػِت اَِلْبػَواَب ، مال تعرالى 1والصادق للحالة 
َوَلَقػْد ،  ْت َىْيَت َلػَؾ َقػاَؿ َمَعػاَذ الّمػِو ِإنَّػُو َربّْػي َأْحَسػَف َمعْػَواَي ِإنَّػُو ََل ُيْأِمػُل الظَّػاِلُموفَ َوَقالَ 

َـّ ِبَيا َلْوَل َأف رََّأى ُبْرَىاَف َربِّْو َكَذِلَؾ ِلَنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء َواْلَأْحَشػاء ِإنَّػُو ِمػفْ   َىمَّْت ِبِو َوَى
َواُسػػػَتَبَقا اْلَبػػػاَب َوَقػػػدَّْت َقِميَصػػػُو ِمػػػف ُدُبػػػٍر َوَأْلَأَيػػػا َسػػػيَّْدَىا َلػػػَدى  ، ُمْخَمِصػػػيفَ ِعَباِدَنػػػا الْ 
( فيررذه اآليررات تشررير إلررى مررا نقررول إشررارة وا ررحة جليررة مررن ةررال متابعررة اهلل 2)اْلَبػػاِب{

تعررالى للمومررف وسرررده لنررا سررردًا مصصرريًا متسلسررًا ودميقررًا ممررا يشررير إلررى أن اهلل تعررالى 
ميب على عباده ، وأنو ما من شي  يعزب عن علمو تعالى وب شك أن ليرذا دورًا  بيررًا ر 

والرى  –في التربية ، بمعنى أن اانسان إذا شعر ب ن اهلل مطلع على ما يفعرل، فر ن ىرذا 
 مررا ويم ررن إدراك أىميررة ىررذا  سرروف يولررد لديررو مناعررة باجتنرراب ذلررك الفعررل ، –حررد مررا 

ايمر من ةال تربية الطفل ، الذي ينبغي لمراحل التربية بالنسبة إليرو أن تتردرج حسرب 
ترردرج سررنو ليصرربح مررن بعررد ذلررك مررادرًا علررى فيررم مررا يلقررى إليررو مررن أمور،والوصررول إلررى 

لررو مرحلرة بيرران مرامبررة اهلل تعررالى لررو فرري  ررل فعرل يفعلررو ، حيررث يعررد ىررذا ايمررر ، الررذي 
طبمق تطبيقًا صحيحًا مع أسلوب تربوي مشوق وسليم فّنو سيولد لديرو العرزوف عرن ذلرك 
الفعرل واامراع  ررم اببتعراد عنرو وىررذا ايسرلوب يعررد بال ررورة مرن أنجررح وأىرم ايىررداف 

لتطييرر المجتمرع وتنقيترو وبنائرو ةلقيرًا  –عليرو السرام  –التي أ دت علييرا سرورة يوسرف 
 3وتربويًا . 
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 تربية اإلنساف عمى الصبر وتحمؿ المشاؽ : –الرابع  المطمب
لقد ىدفت سورة يوسف على تربية اانسان على الصبر وتحمرل المشراق أيرًا  ران  

حجميا وأيًا  ان نوعيا   ينو ومن ةال ىذا ايمرر يرتم إعرداد جيرل صرحيح مرادر علرى 
مررف وأصررعبيا ، الومرروف بوجررو الموامررف والصررمود أماميررا وعرردم اليرر س أمررام أبسررط الموا

ومررن نتيجررة ىررذا ي ررون ااعررداد النفسرري الصررحيح والسررليم للفرررد المسررلم ومررد أ رردت سررورة 
} َقػاَؿ  يوسف على ىذا المبدأ من ةال ذ ره بشر ل مباشرر والت  يرد عليرو ، مرال تعرالى 

ـْ َأْمرًا َفَصْبٌر َجِميٌؿ { ـْ َأنُأُسُك َلْت َلُك  رررة ليعقروب ( أو ومن ةرال الموامرف المت1)َبْؿ َسوَّ
والترري تروحي وتشررير ب نيمررا مرد اتصررفا بيرذه الصررفة اتصررافًا  –علييمررا السرام  –ويوسرف 

تامررًا ، فصرربر يعقرروب علررى  ررذب أبنائررو عليررو وصرربره  ررذلك علررى فقررده ولررده يوسررف ، 
ولده اآلةر بنيامين ، ولم ي تف عليو السام أن  –ولو لفترة  –وصبره  ذلك لفقده أي ًا 

سبًا ، بل  ان يحث أبنا ه على ىذه الصفة بسيما عدم الير س والقنروط ي ون صابرًا محت
}َيػػا َبِنػػيَّ اْذَىُبػػوْا َفَتَحسَُّسػػوْا ِمػػف ُيوُسػػَؼ  مررن رحمررة اهلل تعررالى، مررال تعررالى وعلررى لسررانو 

ِّ الّمػػِو ِإَلَّ اْلَقػػ ْو ِّ الّمػػِو ِإنَّػػُو ََل َيْيػػَأُس ِمػػف رَّ ْو ( 2)ْوـُ اْلَكػػاِفُروَف {َوَأِخيػػِو َوََل َتْيَأُسػػوْا ِمػػف رَّ
فقررد  رران م رراًب لممررة أجمررع برر ن تقترردي بررو ونترر  ر  –عليررو السررام  –وأمررا عررن يوسررف 

بمنيجررررو فرررري الصرررربر رغررررم المحررررن ال  يرررررة والمت ررررررة ، فقررررد صرررربر علررررى إيررررذا  إةوتررررو 
ومحراولتيم ال يررد برو ،  مررا وصربر أي ررًا ومررد القري بررو فري الجررب مرن دون أن ي ررون فرري 

ةوتو أ ر لرحمة أو شفقة ،  م صبر  رذلك علرى مرحلرة بيعرو فري السروق ملب واحد من أ
( ، و انرت نتيجرة صربره ةيررًا، فقرد أ رمرو 3، حتى من دون أن يشير إلرى أصرلو ونسربو)

العزيررز وأحسررن م ررواه ،  ررم جررا ت المرحلررة ايةرررى مررن الرربا  الررذي لررم يررزد يوسررف إب 
غرا ات زوجة سيده التي ىامت وىمرت صبرًا الى صبره وتحمًا إلى تحملو ،وذلك أمام إ

عررن  ررل محاوبتيررا السررلمية وغيررر السررلمية وأةررذ يفررر منيررا  –عليررو السررام  –بو،فصرربر 
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فرري  –عليررو السررام  –ومررن إغرا اتيررا ، حتررى ىيرر  اهلل لررو مررا ينجيررو وينقررذه ،  ررم صرربر 
ب رع السجن الرذي زج برو ظلمرًا ينرو رفرض مبردأ الةيانرة ومقاربرة المعصرية ، والسرنين ال

في السجن ةير دليل علرى ذلرك ، تلرك السرنين التري  –عليو السام  –التي لب يا يوسف 
إب صرربرًا وتحمررًا ،  ررم صرربر  ررذلك علررى أن ي ررون  –عليررو السررام  –مررا زادت يوسررف 

صاحب مسؤولية في ح ومة مصر ، من ةرال  ونرو وزيررًا لامتصراد المرالي ىناك،مرال 
وِني ِبِو َأْسَتْخِمْصُو ِلَنْأِسي َفَممَّا َكمََّمػُو َقػاَؿ ِإنَّػَؾ اْلَيػْوـَ َلػَدْيَنا ِمِكػيٌف }َوَقاَؿ اْلَمِمُؾ اْئتُ تعالى 
ـٌ {، َأِميٌف  ( وصربر بعرد ذلرك علرى 1)َقاَؿ اْجَعْمِنػي َعَمػى َخػَزآِئِف اَِلْرِض ِإنّْػي َحِأػيٌظ َعِمػي

مرن  يرد وم رر ليحسسريم ويشرعرىم  الدرس الذي حاول أن يلقنو أةوتو على مرا فعلروه برو
بةطرئيم ويجعليرم يقررون برذلك ويعترفرون بررو مرن ةرال المومرف الرذي ارتر ى أن يصررنعو 

َوَلمَّػػا َدَخمُػػوْا َعَمػػى ُيوُسػػَؼ آَوى ِإَلْيػػِو َأَخػػاُه َقػػاَؿ ِإنّْػػي َأَنػػْا َأُخػػوَؾ َفػػاَل  }ليررم ، مررال تعررالى 
َـّ َأذََّف َفَممَّ  ، َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوْا َيْعَمُموفَ  ـْ َجَعػَؿ السّْػَقاَيَة ِفػي َرْحػِؿ َأِخيػِو عُػ ا َجيََّزُىـ ِبَجَيازِِى

ـْ َلَساِرُقوفَ  َقػاُلوْا َنْأِقػُد ُصػَواَع  ،َقاُلوْا َوَأْقَبمُػوْا َعَمػْيِيـ مَّػاَذا َتْأِقػُدوفَ  ،ُمَؤذٌّْف َأيَُّتَيا اْلِعيُر ِإنَُّك
َقاُلوْا َتالّمِو َلَقْد َعِمْمتـُ مَّا ِجْئَنا ِلُنْأِسػَد ِفػي  ،َوَأَنْا ِبِو َزِعيـٌ  اْلَمِمِؾ َوِلَمف َجاء ِبِو ِحْمُؿ َبِعيرٍ 

ـْ َكػاِذِبيفَ  ،اَِلْرِض َوَما ُكنَّا َساِرِقيفَ  َقػاُلوْا َجػَزآُؤُه َمػف ُوِجػَد ِفػي  ، َقاُلوْا َفَمػا َجػَزآُؤُه ِإف ُكنػُت
َـّ اْسػَتْخَرَجَيا  ،  ِميفَ َرْحِمِو َفُيَو َجَزاُؤُه َكَذِلَؾ َنْجِزي الظَّالِ  ـْ َقْبَؿ ِوَعاء َأِخيِو عُػ َفَبَدَأ ِبَأْوِعَيِتِي

ِمف ِوَعاء َأِخيِو َكَذِلَؾ ِكْدَنا ِلُيوُسَؼ َما َكاَف ِلَيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِف اْلَمِمِؾ ِإَلَّ َأف َيَشاَء الّمُو 
َقػاُلوْا ِإف َيْسػِرْؽ َفَقػْد َسػَرَؽ َأٌَّ لَّػُو ،  َعِمػيـٌ  َنْرَفُع َدَرَجاٍت مّْػف نََّشػاء َوَفػْوَؽ ُكػؿّْ ِذي ِعْمػـٍ 

ـْ ِبَمػا  ـْ َشػرّّ مََّكانػًا َوالّمػُو َأْعَمػ ـْ َقػاَؿ َأنػُت ـْ ُيْبػِدَىا َلُيػ ِمف َقْبُؿ َفَأَسرََّىا ُيوُسُؼ ِفػي َنْأِسػِو َوَلػ
( ، ودفعررو صرربره علررى جعررل أةوتررو يقرررون ويتعرفررون إلررى الحررد الررذي يعفررو 2) َتِصػػُأوفَ 

يقراع القصراص العررادل علرييم ، ل رن مرتبررة  عرنيم مرع مدرترو علررى إنرزال العقوبرة بيررم ، وا 
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مرال  1الصبر ال برى وىي العفرو عنرد المقردرة  انرت مت صرلة فري نفرس فري نفسرو ال ريمرة
ا ِإنَّػُو َمػف }َقاُلوْا َأِإنََّؾ َِلَنَت ُيوُسُؼ َقػاَؿ َأَنػْا ُيوُسػُؼ َوَىػػَذا َأِخػي َقػْد َمػفَّ الّمػُو َعَمْيَنػتعالى 

ف كُ  يُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَف َقاُلوْا َتالّمِو َلَقْد آَعَرَؾ الّمُو َعَمْيَنػا َواِ  ِْ نَّػا َيتَِّؽ َوِيْصِبْر َفِإفَّ الّمَو ََل ُي
ـُ الرَّاِحِميَف{ ـْ َوُىَو َأْرَح ـُ اْلَيْوـَ َيْغِأُر الّمُو َلُك  ( 2)َلَخاِطِئيَف َقاَؿ ََل َتْعَريَب َعَمْيُك

 
 تربية اإلنساف عمى السعي وتأويض اِلمر إلى   –المطمب الخامس 

 اهلل تعالى            
سلوك مرني  تربية اانسان على السعي و  لقد ىدفت السورة المبار ة إلى 

ايسباب ، ينو يم ل الطريق الوحيد للوصول إلى المراد ، بمعنى رف يا مبدأ 
وبينررت إن جيررد اانسرران يجررب أن ي ررون الوسرريلة الوحيرردة للوصررول  ابت اليررة ،

سررباب بعررد ابت ررال إلررى المبتغررى وتحقيررق الغايررة ، فالعمررل والسررعي وايةررذ باي
على اهلل تعالى ىو من أىم الوسرائل الحقيقيرة للوصرول إلرى المرراد وىرذا يظيرر 

ه ب ررورة ناصرحًا إيرا –علييمرا السرام  –أوًب من ةرال  رام يعقروب ليوسرف 
}قَػاَؿ  عدم إةبار بقية أةوتو بالرؤيرا التري رآىرا  ري ب ي يردوا لرو ، مرال تعرالى 

َيا ُبَنيَّ ََل َتْقُصْص ُرْؤَياَؾ َعَمى ِإْخَوِتَؾ َفَيِكيُدوْا َلَؾ َكْيدًا ِإفَّ الشَّػْيَطاَف ِلِْلنَسػاِف 
ده يوسرف بر ن لولر ا بالردع -عليو السرام -فلم ي تف يعقوب  (3)َعُدوّّ مُِّبيٌف {

نمررا دفعرو إلررى ايةررذ بايسررباب ، الترري تحررول  ينقرذه اهلل مررن  يررد بقيررة أوبده ، وا 
                              

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن  المحرر الوجيز في تفسير ال تاب العزيز: - 1
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بينيم وبين ذلرك الفعرل الرذي ينروون فعلرو ، ىرذا مرن جانرب ، ومرن جانرب آةرر 
عليرو السرام أ ررم علرى اهلل تعرالى مرن أن يلبرث فري الجرب دون  –فّن يوسرف 

ل الةراص ، ول رن اهلل تعرالى وفرر أن ينقذه ، أو أن يروفر لرو وسريلة مرن وسرائ
}َوَجػاءْت َسػيَّاَرٌة َفَأْرَسػُموْا  لو السبب الرذي أنقرذه مرن ذلرك الم ران ، مرال تعرالى 

ـٌ ِبَمػا  ػاَعًة َوالمّػُو َعِمػي َْ وُه ِب ـٌ َوَأَسػرُّ ـْ َفَأْدَلى َدْلَوُه َقاَؿ َيػا ُبْشػَرى َىػػَذا ُعػاَل َواِرَدُى
 .  (1)َيْعَمُموَف {

عليرو السرام  –اآلةر ، وىو م ية مراودة المرأة ليوسرف   م جا  ايمر 
بر ن يردعو اهلل أن ينقرذه مرن  يرد تلررك  –عليرو السرام  –، فلرم ي ترف يوسرف  -

المرأة بل  ان ساعيًا للفرار منيا ، بمعنى أن السعي في ايمر ىو الذي يريده 
لررم يسررع لررو  –عليررو السررام  –اهلل تبررارك وتعررالى ويؤيررده ، بالتررالي فرر ن يوسررف 

َلَّ َتْصػِرْؼ َعنّْػي  فري الفررار مرن  يرد المررأة لمرا  ران لدعائرو إجابرة ، بقولرو  } َواِ 
ػػَف اْلَجػػاِىِميَف { ، فرراهلل تعررالى ب يسرردد عبرردًا  (2)َكْيػػَدُىفَّ َأْصػػُب ِإلَػػْيِيفَّ َوَأُكػػف مّْ

عررن الزنررا يرررفض تسررديد نفسررو ، وى ررذا صررنع يوسررف ، فبعررد أن عزفررت نفسررو 
}َواُسػَتَبَقا اْلَبػاَب َوقَػدَّْت  اآليرة ال ريمرة مرال تعرالى 3 مرا تحرد تأةذ ييرب ويفر 
والمعنى أن  ًا منيما أةرذ يسرابق اآلةرر نحرو البراب ،  (4){َقِميَصُو ِمف ُدُبٍر 

يوسررف يجرررل أن يفتحرررو وييرررب ، والمررررأة يجرررل أن تمنعررو مرررن ذلرررك ، وى رررذا 
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ينررو سررلك ايسررباب ومررن  ررم فرروض ايمررر  –عليررو السررام  –سرردد اهلل يوسررف 
إليو عز وجل وىرو صراحب ايمرر  لرو ، ويىميرة ىرذا ايمرر فّننرا ن راد نلمسرو 
في أنحا  السورة  افة ، فيعقوب نفسو طلب من أوبده أن يسعوا في أن يجردوا 

ومرا ذلررك ، (1) إيمانرو بسرامتيماعلرى الررغم مرن يوسرف ، ويتقصروا عرن أةيرو 
سرررًا أن السرررعي بعرررد ابت رررال علرررى اهلل تعرررالى ىرررو الطريرررق إب ينرررو يعررررف أسا

َيا َبِنيَّ اْذَىُبوْا َفَتَحسَُّسػوْا ِمػف ُيوُسػَؼ وقاؿ } للوصول إلى الغاية ، مال تعرالى 
ِّ الّمِو ِإَلَّ اْلقَػْوـُ اْلَكػاِفُروَف  ْو ِّ الّمِو ِإنَُّو ََل َيْيَأُس ِمف رَّ ْو َوَأِخيِو َوََل َتْيَأُسوْا ِمف رَّ

 انرت تسرتوجب سرعيًا ،  –عليرو السرام  –، فق ية البحث عرن يوسرف  ( 2){
وىو ايساس في العمل ، وى ذا فالسورة المبار ة  تعلمنا أن السعي في العمل 

 ىو ايساس الذي يسدد اهلل في  وئو . 
 

 تربية اإلنساف عمى اَلعتراؼ بالخطأ واإلقرار   –المطمب السادس 
  بالذنب  

رة أي رررًا إلرررى تر يرررز ميمرررة ابعترررراف بالرررذنب والةطررر  ، لقرررد ىررردفت السرررو  
ين فري ذلرك الةطروة ايولرى للتوبرة   بمعنى إن على المر  أن يعترف بةطئرو 

من الذنب ،  ما أن ابعتراف بالذنب تنقصرو نفرس  بيررة وشرجاعة تقروى علرى 
الترري تجعررل المقابررل  ةفعررل ذلررك ، مررع ايةررذ بنظررر ابعتبررار ، الوسررائل التربويرر

مرع  –عليرو السرام  –على ابعترراف برالجريرة والرذنب ، وسياسرة يوسرف  ار ماد
}قَػػاُلوْا َتالمّػػِو  إةوتررو  انررت  فيلررة بجعليررم يقرررون ويعترفررون بالررذنب،مال تعررالى 
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ف ُكنَّا َلَخاِطِئيَف { عظيم الفعل  من رغمعلى ال م، في (1)َلَقْد آَعَرَؾ الّمُو َعَمْيَنا َواِ 
مررن غرردر وم ررر يةررييم ، و ررذب علررى أبررييم ، إب أنيررم تحلرروا  الررذي مرراموا بررو

بالشررجاعة حينمررا ومفرروا أمررام أةررييم يقرررون ويعترفررون بررذنبيم وةطررئيم ، و يررف 
عليرررو  –، لمرررا تحلرررى برررو  -عليرررو السرررام –إن اهلل تعرررالى آ رررر أةررراىم يوسرررف 

مررن صررفات جعلررتيم سرربامين لاعتررراف بالررذنب ، ولرريس أمررام يوسررف  –السررام 
، برررل حترررى أمررام أبرررييم ، الرررذي طالمرررا حرراولوا أن يقنعررروه ويوىمررروه بررر ن فحسررب 

}َقاُلوْا َتاهلل َتْأَتُأ تَػْذُكُر ُيوُسػَؼ َحتَّػى َتُكػوَف  يوسف مد أ لو الذئب ، مال تعالى 
إب أن ايمرر آل بيرم أةيرررا إلرى أن يقفرروا ( 2)َحَرْػًا َأْو َتُكػػوَف ِمػَف اْلَيػػاِلِكيَف {

نمرا ليطلبروا مرن أبرييم أن يسرتغفر ليرم ، مرال أمام أبرييم ب ليعترفر وا فحسرب ، وا 
، فرابعتراف ( 3) }قَػاُلوْا َيػا َأَباَنػا اْسػَتْغِأْر َلَنػا ُذُنوَبَنػا ِإنَّػا ُكنَّػا َخػاِطِئيَف  تعالى 

 4بالذنب مغزى تربوي ، وغاية وىدف من غايات وأىداف السورة الشريفة . 
 دأ العأو وحب التسامل : تربية اإلنساف عمى مب –المطمب السابع 

وىررذا ايمررر يظيررر وا ررحًا جليررًا مررن ةررال سررير أحررداث القصررة ، فقررد 
مررع أةوتررو رغررم مررا فعلرروه بررو ، مررال  -عليررو السررام  –تسررامح نبرري اهلل يوسررف 

ـُ الػرَّاِحِميفَ  تعالى  ـْ َوُىػَو َأْرَحػ ـُ اْلَيػْوـَ َيْغِأػُر المّػُو َلُكػ  (5)  }َقاَؿ ََل َتْعَريػَب َعمَػْيُك
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جررا ت الشررريعة ااسررامية لتؤ ررد عليررو وترردعو النرراس  ميررموالعفررو مبرردأ تربرروي 
ين فيررو ةلررق الوئررام وابنسررجام داةررل اليي ليررة العامررة للمجتمررع ،   إلررى فعلررو 

و ررذلك يررزرع المررودة فرري نفرروس النرراس ، ف لمررا  رران المررر  مرنررًا سررمحًا ،  لمررا 
ن تربويررران أ ررردت علييمرررا  ررران المجتمرررع صرررالحًا نقيرررًا ، فرررالعفو والتسرررامح مبررردآ

اغلب سور القرآن ال ريم ، ومن ىذه السور سورة يوسف ، حيث اجتمعرت فري 
لمحرررن التررري حررراول يوسرررف ةصرررال امليرررا أن ي رررون متسرررامحًا ومتناسررريًا  افرررة ا

، ىذا العفو الذي جعليم يردر ون ةطر ىم بسررعة ، ويشرعرون إةوتو إيقاعو بيا
إب الومرروف أمررام أبررييم وابعتررراف بررذنب  بيررر ، ويشررعرون برر نيم ب مفررر ليررم 

، مررال 1بةطررئيم وذنرربيم الررذي امترفرروه والطلررب منررو أن يسررتغفر ليررم اهلل تعررالى 
اَؿ َسػػْوَؼ قَػػ ،  }قَػػاُلوْا َيػػا َأَباَنػػا اْسػػَتْغِأْر َلَنػػا ُذُنوَبَنػػا ِإنَّػػا ُكنَّػػا َخػػاِطِئيفَ  تعررالى 

ـْ َربّْػػَي ِإنَّػػُو ُىػػَو اْلَغأُػػوُر الػػ ـُ {َأْسػػَتْغِأُر َلُكػػ وى ررذا أدرك ايةرروة ةطرر ىم  (2)رَِّحي
ن الجريمررة وميمررا طررال أ مررا أدر رروا  ررذلك عظررم الررذنب الررذي امترفوه، وأدر رروا

زمنيرا ، إب انرو ب برد وأن ير تي اليروم الرذي يردرك فيرو المجتمرع ىرذه الجريمررة ، 
وأن الحرق ب برد وأن ينتصرر علرى الباطرل طرال الرزمن أم مصرر ،  مرا وأدر رروا 

لعفرو عنرد المقردرة ميمرة تربويرة  بيررة وغايرة ب تعرد ليرا غايرة ، حيرث أي ًا أن ا
 ىي الطريق لإلمرار بالذنب وابعتراف بو  ما حصل معيم . 

 

                              
تفسير القرآن الح يم )تفسير المنار(: محمد رشيد بن علي ر ا بن محمد شمس الدين بن  - 1

ىر(: الييئة المصرية 1354محمد بيا  الدين بن منا علي ةليفة القلموني الحسيني )المتوفى: 
 0(12/266،)م 1990سنة النشر: ، العامة لل تاب
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دعوة اإلنساف إلى التمسؾ باهلل تعػالى فػي ظػروؼ الرخػاء  –المطمب العامف 
 والشدة

وة ىري الردع –ليرو السرام ع –ومن الغايات ايةرى في سورة يوسف          
ن التمسررك بررو سرربحانو ىررو الطريررق التمسررك برراهلل تعررالى فرري  ررل ظرررف، إلررى وا 

يع اانسررران أن يشرررعر بررر ن اهلل معرررو،وأن  رررل الوحيرررد الرررذي ومرررن ةالرررو يسرررتط
شررري  ، ومرررد تم رررل ىرررذا ايمرررر  ، فررراهلل مرررادر علرررى  رررلمومرررف ب برررد وأن ينتيررري

ن نعرم العبرد بامت الرو ارادة ربرو ، مر ًا حقيقيرًا فقرد  را –عليرو السرام  –بيوسف
}ِإْذ قَػػاَؿ  مررال تعررالىر والرؤيررا الحررق الترري  رران يراىا،مررن مرحلررة الصررغابترردا  

ـْ ِلػي  ُيوُسُؼ ِِلَِبيِو َيا َأبِت ِإنّْي َرَأْيػُت َأَحػَد َعَشػَر َكْوَكبػًا َوالشَّػْمَس َواْلَقَمػَر َرَأْيػُتُي
عليرو  –اهلل تعالى  ان مرع يوسرف الرؤيا ىذه تشعر ب ن ةوم ي( 1) َساِجِديَف 
ييرررا يوسرررف مرررع والرررده ي رمرررو تلك المرحلرررة التررري عررراش فمنرررذ صرررغره، -السرررام
 –ب المفرط الذي أظيرره يعقروب ليوسرفحتى أدرك بقية ايبنا  ذلك الحويعزه،

بمعنرى أن ظررف الرةرا  الرذي عاشرو يوسرف فري طفولترو لرم ي رن -عليو السام
اهلل ومتمسرررر ا بررررو،مرورًا بمرحلررررة الشرررردة لى،بررررل  رررران مررررع ليصرررررفو عررررن اهلل تعا

حتى ا فترري يرردعو اهلل لينقررذه ويةلصررو،سرروا   انررت فرري الجررب حيررث مرروالمحنة،
ين ىرررذين ن مرردارك النجررراة مررن أنقررذه مرررن الجررب، ومرررن السررجن ىيرر  اهلل لررو مررر

أو تحرول  ،التري لرم تصررف يوسرف عرن دعوترو ربرو  الم انين من أما ن الشدة
حيث و ونو وزيرًا في مصرر، الرةا  التي آل إليياوصوًب إلى مرحلة دون ذلك،

عانترروديد اهلل تعرالى لرو رابق وتسررلم تنسو ىذه المرحلة  رعفو السر اه ، فلرم ررررررإي وا 
يغرررره المنصرررب ، ولرررم ت رررن لتمنعرررو مرررن ترررذ ر نعرررم اهلل عليرررو فررري ىرررذه المرحلرررة 
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َقاَؿ َأَنػْا ُيوُسػُؼ َوَىػػَذا  }َقاُلوْا َأِإنََّؾ َِلَنَت ُيوُسؼُ  والمراحل السابقة ، مال تعالى 
ػػػيُع َأْجػػػَر  ِْ َأِخػػػي قَػػػْد َمػػػفَّ المّػػػُو َعَمْيَنػػػا ِإنَّػػػُو َمػػػف َيتَّػػػِؽ َوِيْصػػػِبْر فَػػػِإفَّ المّػػػَو ََل ُي

}َوَرفَػػَع  ، ومررال عليررو السررام  متررذ رًا ومررذ رًا بررنعم اهلل عليررو  (1) اْلُمْحِسػػِنيَف 
دًا َوقَػاَؿ َيػا َأَبػِت َىػػَذا َتْأِويػُؿ ُرْؤَيػاَي ِمػف َقْبػُؿ  وْا َلُو ُسجَّ َأَبَوْيِو َعَمى اْلَعْرِش َوَخرُّ
ػػَف  قَػْد َجَعَمَيػػا َربّْػػي َحقّػػًا َوقَػػْد َأْحَسػػَف َبػػي ِإْذ َأْخَرَجِنػػي ِمػػَف السّْػػْجِف َوَجػػاء ِبُكػػـ مّْ

ْيَطاُف َبْيِني َوَبػْيَف ِإْخػَوِتي ِإفَّ َربّْػي َلِطيػٌؼ لَّْمػا َيَشػاُء اْلَبْدِو ِمف َبْعِد َأف نَّزَغ الشَّ 
ـُ  ـُ اْلَحِكػػػي َربّْ قَػػػْد آَتْيَتِنػػػي ِمػػػَف اْلُمْمػػػِؾ َوَعمَّْمَتِنػػػي ِمػػػف َتْأِويػػػِؿ ، ِإنَّػػػُو ُىػػػَو اْلَعِمػػػي

َرِة َتَوفَِّني ُمْسػِممًا اَِلَحاِديِث َفاِطَر السََّماَواِت َواَِلْرِض َأنَت َوِليّْي ِفي الدُُّنَيا َواُخِ 
اِلِحيفَ   .  (2) َوَأْلِحْقِني ِبالصَّ

وىذه القيم التي تجسدت في سورة يوسف من ةال الموامف والتي تم ل 
الغايات وايىداف التي جا ت السورة لتؤ د علييا ىري العبررة التري أشرار إلييرا 

ـْ  تعالى في آةر السورة بقولو  ْلَبػاِب َمػا }َلَقْد َكاَف ِفػي َقَصِصػِي ُْوِلػي اَِل ِعْبػَرٌة ِلّْ
َكػاَف َحػِديعًا ُيْأتَػَرى َولَػػػِكف َتْصػِديَؽ الَّػِذي َبػْيَف َيَدْيػػِو َوَتْأِصػيَؿ ُكػؿَّ َشػْيٍء َوُىػػًدى 

 4. (3)  َوَرْحَمًة لَّْقْوـٍ ُيْؤِمُنوفَ 
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فتح  البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق ةان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل  - 4
ةادم العلم عجبد اهلل بن  ىر(عني بطبعوة ومدمم لو وراجعو:1307الحسيني البةاري القةنَّوجي )المتوفى: 

يدجا  اري: المج تبة العصريَّة للطبجاعة والنمْشر، صج  -ىر  1412عام النشر: ، بجيروت –إبراىيم اينصج
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 الخاتمة
ىررل الحمررد هلل و فررى، والصرراة والسررام علررى نبيررو المصررطفى، وعلررى آلررو وأصررحابو أ 

 التقى ومن لآل ار امتفى. وبعد: 
(، ومع آيات اهلل ال ريمة وىي تتحردث فبعد ىذه الجولة مع مصة سيدنا يوسف ) 

رررطمر مررا ةلصرررت إليرررو عصرررارة ف رررري فرري ىرررذه الدراسرررة مرررن نترررائ   عررن ىرررذه القصرررة، أ سج
 وأىميا:

 الرصررين فرري مصررص اينبيررا  ودعرروتيمالتربرروي إن القررران ال ررريم سجررطمر لنررا المررني   .1
 يمواميم.

 (.إن للتربية الدعوية أساليب عديدة  ما ىو وا ح في مصة سيدنا يوسف ) .2
 الحسد شر مذموم ونار تحرق صاحبيا. .3
 للحسد أسباب   يرة  ليا دنيوية وحظوظ نفسية. .4
 ما من حسد وحقد أو  غينة أو  يد إب و ان الشيطان ورا ىا. .5
 بين أفراد المجتمع. من ايمور الميمة للداعية التسوية بين ايوبد و  .6
 الزنا شر وندامة وةزي وعار في الدنيا. .7
 .ىو الباب اي بر إلى القلب وبسقوط اانسان أةاميا من جيتو البصر .8
اهلل ر عررز وجررل ر يرردافع عررن الرردعاة المةلصررين ويجعررل للحررق والصرردق عامررات  .9

 وأمارات تدل عليو، مد يعلميا العباد ومد ب يعلمونيا.
 مةلص هلل يقدم العذاب الجسدي على الوموع في المعصية.الداعية الصادق ال .10
 اشد فتنة على الرجال ىي النسا . .11
 من سامة دعوة الداعية تجنب المفسدين في الدعوة. .12

  علررى الداعيررة مراعرراة المرردعوين لمررا فرري ذلررك مررن  مررار ونتررائ  منيررا  سررب  قررة المرردعو
 ومابلية الدعوة إلى توحيد اهلل وغيرىا.

الداعيرررة تررر  يرًا علرررى مسرررتقبل الررردعوة وىرررذه ت رررمنت أةررراق الداعيرررة إن لما ررري  .13
 ( ب ةامو.( في السجن، وت  ر أةوة يوسف )يوسف)
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 0عدم التصريح بالمعصية، أبلغ وأعم نفعا لحصول الفائدة فيو ل ل مدعو .14
 أول ما بدأ بو اينبيا  في دعوتيم لقوميم توحيد اهلل. .15
 

 مولو.أفعال الداعية تؤ ر في الناس مبل  .16
 الصبر الجميل ليس لو جزا  إب الجنة. .17
 أعظم أنواع الصبر، الصبر على طاعة اهلل. .18
الداعيررة الررذي يتحلررى بصررفات منيررا الصرردق وايمانررة، والعفررة والعفررو عنررد المقرردرة،  .19

 والش ر، والحلم، لو ت  ير على الناس ويملك ملوبيم.
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 المصادر والمراجع                                 
 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا ال تاب ال ريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  -1
 . بيروت –ىر(: دار إحيا  التراث العربي 982مصطفى )المتوفى: 

أنوار التنزيل وأسرار الت ويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي   -2
ىر(المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي: دار إحيا  التراث 685)المتوفى: البي اوي 

 .ىر 1418 -الطبعة: ايولى ، بيروت –العربي 
 ىر(510تفسير البغوي: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى:  -3
ين بن تفسير القرآن الح يم )تفسير المنار(: محمد رشيد بن علي ر ا بن محمد شمس الد -4

ىر(: الييئة 1354محمد بيا  الدين بن منا علي ةليفة القلموني الحسيني )المتوفى: 
 .م 1990سنة النشر: ، المصرية العامة لل تاب

تفسير القرآن العظيم: أبو الفدا  إسماعيل بن عمر بن   ير القرشي البصري  م الدمشقي  -5
الطبعة: ، ة للنشر والتوزيعىر(المحقق: سامي بن محمد سامة: دار طيب774)المتوفى: 

 .م 1999 -ىر 1420ال انية 
محمد بن جرير بن يزيد بن   ير بن غالب اآلملي، أبو : جامع البيان في ت ويل القرآن -6

 الناشر: مؤسسة الرسالة،ىر(المحقق: أحمد محمد شا ر310جعفر الطبري )المتوفى: 
 .م 2000 -ىر  1420الطبعة: ايولى، ،

جامع البيان في ت ويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن   ير بن غالب اآلملي، أبو  -7
الطبعة: ، ىر(المحقق: أحمد محمد شا ر: مؤسسة الرسالة310جعفر الطبري )المتوفى: 

 0،م 2000 -ىر  142ايولى، 
الدر المصون في علوم ال تاب الم نون: أبو العباس، شياب الدين، أحمد بن يوسف بن  -8

ىر(المحقق: الد تور أحمد محمد 756بد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفى: ع
 -ع مان جمعة  ميرية  -المحقق: حققو وةرج أحادي و محمد عبد اهلل النمر ، الةراط

 -ىر  1417الطبعة: الرابعة، ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، سليمان مسلم الحرش
 0م 1997

 
يل حقي بن مصطفى ااستانبولي الحنفي الةلوتي ، المولى أبو الفدا  روح البيان: إسماع -9

 . بيروت –ىر(: دار الف ر 1127)المتوفى: 
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زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  -10
 بيروت –ىر(المحقق: عبد الرزاق الميدي: دار ال تاب العربي 597الجوزي )المتوفى: 

 .ىر 1422 -بعة: ايولى الط،
المحقق: محمد ، صحيح البةاري: محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البةاري الجعفي -11

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بّ افة ترميم ،زىير بن ناصر الناصر
 .ه1422الطبعة: ايولى، ،ترميم محمد فؤاد عبد البامي(

روت : مؤسسة الرسالة ، طبعة التاسعة ، ) بيعبد ال ريم زيدان ، أصول الدعوة ، ال -12
 .م ( 2001

علي محمود عبد الحليم ، فقو الدعوة إلى اهلل ، المجلد ايول ، الطبعة ال ال ة ، )  -13
 م (  .1991القاىرة : دار الوفا  للطباعة والنشر والتوزيع ، 

بن فتح  البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق ةان بن حسن بن علي ا -14
ىر(عني بطبعوة ومدمم لو وراجعو: ةادم 1307لطف اهلل الحسيني البةاري القةنَّوجي )المتوفى: 

يدجا  اري: المج تبة العصريَّة للطبجاعة والنمْشر، صج  بجيروت –العلم عجبد اهلل بن إبراىيم اينصج
 0م 1992 -ىر  1412عام النشر: ،
ىر(: دار 1385)المتوفى: في ظال القرآن: سيد مطب إبراىيم حسين الشاربي  -15

 0ىر 1412 -الطبعة: السابعة عشر ،القاىرة -بيروت -الشروق 
مصص اينبيا : أبو الفدا  إسماعيل بن عمر بن   ير القرشي البصري  م  -16

 القاىرة –ىر(تحقيق: مصطفى عبد الواحد: مطبعة دار الت ليف 774الدمشقي )المتوفى: 
 .م 1968 -ىر  1388الطبعة: ايولى، ،

لسان العرب: محمد بن م رم بن على، أبو الف ل، جمال الدين ابن منظور  -17
الطبعة: ، بيروت –الناشر: دار صادر ،ىر(711اينصاري الرويفعى اافريقى )المتوفى: 

 .ه 1414 -ال ال ة 

المحرر الوجيز في تفسير ال تاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  -18
المحقق: عبد السام ، ىر(542يندلسي المحاربي )المتوفى: الرحمن بن تمام بن عطية ا

 .ىر 1422 -الطبعة: ايولى ، بيروت –عبد الشافي محمدالناشر: دار ال تب العلمية 
مةتار الصحاح: زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي ب ر بن عبد القادر الحنفي  -19

الدار  -تبة العصرية ىر(المحقق: يوسف الشيخ محمد: الم 666الرازي )المتوفى: 
 م.1999ىر / 1420الطبعة: الةامسة، ، صيدا –النموذجية، بيروت 
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مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي: أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن  -20
المحقق:  ىر(255الف ل بن بجيرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرمندي )المتوفى: 

 .م2013 -ىر 1434الطبعة: ايولى،  ئر )بيروت(نبيل ىاشم الغمري: دار البشا
معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن ز ريا  القزويني الرازي، أبو الحسين  -21

عام النشر: ،الناشر: دار الف ر، ىر(المحقق: عبد السام محمد ىارون395)المتوفى: 
 م.1979 -ىر 1399

ن الحسين التيمي الرازي أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن ب :مفاتيح الغيب   -22
 –ىر(: دار إحيا  التراث العربي 606الملقب بفةر الدين الرازي ةطيب الري )المتوفى: 

 .ىر 1420 -الطبعة: ال ال ة ، بيروت

الوجيز في تفسير ال تاب العزيز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  -23
صفوان عدنان داوودي: دار القلم ىر(تحقيق: 468الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 

 .ىر 1415الطبعة: ايولى، ، دمشق، بيروت -، الدار الشامية 

 


