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  ﴾.. .مرئ ما نوىلكل اإنما األعمال بالنية وإنما   ﴿

  -رواه البخاري-

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  إهداء
  إلىي هذا  لأهدي باكورة عم

  من كانا سببا في وجودي في هذه الحياة 
  ، واللذين ربّياني صغيرة، وانشغال بي كبيرة، 

  في طاعته ويرزقني    أسأل اهللا أن يمتّعني بطول عمرهما
  .برّهما، ويغفر لهما ويرحمهما كما ربّياني صغيرة

  ... إلى من دفعني إلى طرق أبواب العلم
  :رفيق دربي وقرّة عيني... وكان لي سندا ماديا ومعنويا

  فتح اهللا له أبواب الجنّة في اآلخرة بإذنه... الزوج الكريم  
  .كما فتح لي أبواب العلم في الدنيا 

  ...وإلى إخوتي وأخواتي... ئي وبناتيإلى أبنا
  .وإلى كل عائلتي كبيرا وصغيرا 

  .إلى كل الصديقـات والزميالت بالجامعة
  إلى كل من ساهم في طباعة هذه الدراسة بإتقـان

  .مستشعرا رقـابة اهللا عّز وجلّ  
  .إلى كل روح تستروح نسائم ظالل القرآن الكريم

  

  



على آالئه العظام ونعمه اجلسام، أمحده وأشكره على ما وّفقين إليه من إمتام 

، وتأّدبا بأدب -رواه الّرتمذي- ) من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا
ص شكري وعظيم تقديري لكل من كان له فضل يف مساعديت يف كتابة هذه الرسالة 
واليت مل تّدخر وسعا يف تقدمي الّنصح والّتوجيه يل 

ابة صدرها وسعة رحو حىت كانت هذه الدراسة على هذا الوجه، فلقد وجدت يف غزارة علمها وتنوّع معرفتها 
  .صربها وأخالقها العالية، خري ساعة يل على املضّي يف هذا العمل، فجزاها اهللا عّين خري اجلزاء

نة املناقشة اللذين تفّضال بقبول مناقشة الرسالة على ما سيقّدمانه من نصائح 

وعلوم القرآن خاّصة، الّساهرين على الّتفسري 

حاج عيسى، .د: "كما أتوّجه بالشكر اجلزيل إىل كل من أفادين بنصائحه يف هذا البحث املتواضع وعلى رأسهم

وأتوّجه بالشكر اجلزيل والثّناء على كل أساتذة شعبة العلوم اإلسالمية الذين كان هلم الفضل يف تكويين تكوينا 

  .لب والبحث العلمياين على إثراء املكتبة خدمة للط

 شكر وتقدير
  

على آالئه العظام ونعمه اجلسام، أمحده وأشكره على ما وّفقين إليه من إمتام  -وأخرياأوال 
  .وأسأله سبحانه أن جيعله صاحلا ولوجهه خالصا

من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا: (�واعرتافا بالفصل ألهله وعمال بقوله 
ص شكري وعظيم تقديري لكل من كان له فضل يف مساعديت يف كتابة هذه الرسالة الشكر، فإّين أتقّدم خبال

واليت مل تّدخر وسعا يف تقدمي الّنصح والّتوجيه يل " بيحيدحياة "العلمية وأخّص بالذكر أستاذيت ومشرفيت الفاضلة 
حىت كانت هذه الدراسة على هذا الوجه، فلقد وجدت يف غزارة علمها وتنوّع معرفتها 
صربها وأخالقها العالية، خري ساعة يل على املضّي يف هذا العمل، فجزاها اهللا عّين خري اجلزاء

نة املناقشة اللذين تفّضال بقبول مناقشة الرسالة على ما سيقّدمانه من نصائح جلوال يفوتين أن أشكر أعضاء 
  .وتوصيات سيكون هلا عظيم األثر يف هذه الدراسة

الّتفسري  أساتذةزل الشكر إلدارة شعبة العلوم اإلسالمية عاّمة، و 
  .الّسري احلسن هلذه الشعبة وتطوير البحث العلمي فيها

كما أتوّجه بالشكر اجلزيل إىل كل من أفادين بنصائحه يف هذا البحث املتواضع وعلى رأسهم
  ".بوسيف. بولربدعة صليحة وأ

وأتوّجه بالشكر اجلزيل والثّناء على كل أساتذة شعبة العلوم اإلسالمية الذين كان هلم الفضل يف تكويين تكوينا 
  .قاعديا خالل سنوات الليسانس، فجزاهم اهللا عّين خري اجلزاء

ين على إثراء املكتبة خدمة للطوال أنسى جنود اخلفاء إدارة السلك املكتيب وموظّفيها الّساهر 

أوال -أمحد اهللا وأشكره 
وأسأله سبحانه أن جيعله صاحلا ولوجهه خالصا هذا العمل

واعرتافا بالفصل ألهله وعمال بقوله 
الشكر، فإّين أتقّدم خبال

العلمية وأخّص بالذكر أستاذيت ومشرفيت الفاضلة 
حىت كانت هذه الدراسة على هذا الوجه، فلقد وجدت يف غزارة علمها وتنوّع معرفتها 
صربها وأخالقها العالية، خري ساعة يل على املضّي يف هذا العمل، فجزاها اهللا عّين خري اجلزاء

وال يفوتين أن أشكر أعضاء 
وتوصيات سيكون هلا عظيم األثر يف هذه الدراسة

زل الشكر إلدارة شعبة العلوم اإلسالمية عاّمة، و كما أج
الّسري احلسن هلذه الشعبة وتطوير البحث العلمي فيها

كما أتوّجه بالشكر اجلزيل إىل كل من أفادين بنصائحه يف هذا البحث املتواضع وعلى رأسهم
بولربدعة صليحة وأ.كرمية وأ  بوخلراص.د

وأتوّجه بالشكر اجلزيل والثّناء على كل أساتذة شعبة العلوم اإلسالمية الذين كان هلم الفضل يف تكويين تكوينا 
قاعديا خالل سنوات الليسانس، فجزاهم اهللا عّين خري اجلزاء

وال أنسى جنود اخلفاء إدارة السلك املكتيب وموظّفيها الّساهر 
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  .ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سّيئات أعمالنا نهإّن احلمد هللا حنمده ونستعي
احلمد هللا الذي أنزل الكتاب ومل جيعل له عوجا وجعله معجزة عظمى وحّجة خالدة عكف عليها العلماء 

حّدثوا : (�تمادا على وسائل وآليات الّتفسري للوصول إىل اهلدف األمسى، وانطالقا من قوله بالّتفسري والبيان اع
من آليات إىل اعتماد الروايات اإلسرائيلية كآلية عمد بعض املفّسرين  .البخاريرواه ) عن بين إسرائيل وال حرج

لكرمي، وقّصة وأكثر ما كان ذلك يف القصص القرآين الذي يشغل حّيزا واسعا من جمموع آي القرآن ا الّتفسري،
  .كثرت فيها الروايات اإلسرائيليةاليت  يوسف هي إحدى هذه القصص 

باحثة عن حقيقة هذه اإلسرائيليات، وما إذا كان هلا أثر يف التفسري،  إشكالية البحث ومن هنا جاءت
  :كاآليت الدراسةوطبيعة هذا األثر، وبعبارة أخرى ميكن صياغة إشكالية هذه 

  :إشكالية البحث
  الّتفسري؟ يف؟ وما هو أثرها -عليه السالم- طبيعة الروايات اإلسرائيلية يف قّصة يوسف ما هي 

  .وهي إشكالية تؤّكد أمهية املوضوع املراد حبثه
  :أهمية الموضوع

تكمن أمهية البحث يف هذا املوضوع يف اعتماد الروايات اإلسرائيلية كآلية من آليات علم يعد من أشرف 
عليه –عمال الروايات اإلسرائيلية يف قّصة يوسف كتاب اهللا عز وجل، خصوصا وأّن إ  تفسري علم العلوم، وهو

هو املهيمن على األديان القرآن الكرمي مع كون  الفكر اإلسالميقد يثري إشكال تأثري هذه الروايات على  - السالم
خاصة منها املعارض -يات نقية التفسري من اإلسرائيلت، من هنا جاءت ضرورة تناول مثل هذه املواضيع لاألخرى

 .-للشريعة اإلسالمية
إىل جانب دوافع أخرى ميكن إمجاهلا يف  كانت الباعث األساس على اجناز هذا البحث،  هذه األمهية

  :النقاط اآلتية
  :دوافع البحث وأهدافه

ناول لكتب املنتشرة يف الّتفاسري ممّا جيعل املت -عليه السالم- كثرة الروايات اإلسرائيلية يف قّصة يوسف  )1
 .الّتفسري يف حرية، وأمام مجلة من الّتناقضات

حمّل شبهة لطعن  االنهضة العلمية وتطّور علوم املاّدة، وبالّتوازي وجود هذه الروايات اإلسرائيلية ممّا جيعله )2
 .جريبية، خصوصا وأّن بعض الروايات هي عبارة عن خرافات وأساطري متعارضة مع العلوم املادية والتالطاعنني

 .دخوهلا أالكشف عن حقيقة الروايات اإلسرائيلية ومبد )3
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 .ومدى تأثريها على إبراز شخصيته كنيبّ  - عليه السالم-بيان أثر الروايات اإلسرائيلية يف قّصة يوسف  )4
 .بعيدا عن الروايات اإلسرائيلية - عليه السالم- بيان الّتفسري الصحيح لقّصة يوسف  )5

  :الدراسات السابقة
إعداد حممد سعد حسن قسم الّتفسري وعلوم القرآن، كلية العلوم اإلسالمية، : الّتفسري حبث يف الدخيل يف )1

جامعة املدينة العاملية، شاه علم ماليزيا، وقد اقتصر فيها على الروايات اإلسرائيلية يف كيد امرأة العزيز وتعّقبها 
     .بالّنقد

من أول  "ئق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآنحدا"الدخيل يف تفسري الشيخ حممد األمني اهلرري املسّمى  )2
، قسم الّتفسري "الدكتوراه"سورة األعراف إىل آخر سورة الكهف، رسالة أكادميية أعّدت لنيل درجة العاملية 

سيد . وعلوم القرآن، كلية أصول الدين، جامعة األزهر، إعداد الطالب عماد يعقوب محتوا حتت إشراف د
علي مهت أمحد صاحل، وهذه الدراسة اهتّمت ببيان الدخيل يف األثر والقراءات . ي، دمرسي إبراهيم اليوم

 .ا أعم من اإلسرائيليات اليت تناوهلا كجزء من الدخيلإواألحاديث والقصص إذ 
حممد عبد الرمحن ربيع وهب وهي  آمال :-دراسة يف اللغة واملصادر العربية- اإلسرائيليات يف تفسري الطربي )3

عتها وزارة األوقاف املصرية، وهي عبارة عن دراسة مقارنة بني الروايات اإلسرائيلية يف تفسري الطربي دراسة طب
 - عليه السالم-مع أصوهلا يف النصوص العربية وبالتايل كان نصيبها من الروايات اإلسرائيلية يف قصة يوسف 

 .ياتجمّرد أمثلة منوذجية، فالفرق هنا يف املنهج وعدم الشمول لكل الروا
علي رضوان، أستاذ بقسم الّتفسري واحلديث، كلية الشريعة، . د: - عليه السالم- الدخيل يف قصة يوسف  )4

كاملة إّال أا كانت دراسة تفصيلية   - عليه السالم- جامعة الكويت وإن كان حبثه شامال لقصة يوسف 
يف تفسري واحد وهو تفسري أيب  للدخيل فيها وبالتايل كانت اإلسرائيليات كجزء من هذا الدخيل الذي تناوله

 .السعود
رض ونقد، ملخص حبث، قسم ع - عليه السالم- يف تفسري ابن جرير الطربي لسورة يوسف  اإلسرائيليات )5

هي عبارة عن دراسة لإلسرائيليات يف . غزة اإلسالميةالتفسري وعلوم القرآن، كلية أصول الدين، اجلامعة 
تعينت يف رؤيا يوسف  - عليه السالم- لة معينة، من حياة يوسف تفسري ابن جرير الطربي مقتصرة على مرح

 .- عليه السالم- يوسف ، وكيد امرأة العزيز، وسجن - سالمعليه ال- 
واملالحظ على هذه الدراسة أا كانت متفاوتة من حيث الشمول وعدمه للروايات اإلسرائيلية يف قصة 

لدى حاولت هذه الدراسة الّرتكيز على الروايات  .يف منهج إعماهلا والّتعامل معها -عليه السالم-يوسف 
  .بشكل شامل ملختلف اجلزئيات واألدوار، على خمتلف مراحل حياته -عليه السالم-اإلسرائيلية يف قصة يوسف 
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  :المنهج المعتمد في الدراسة
على أربعة من  الّتفاسري اعتمدتاملنهج االستقرائي يف استقراء الروايات اإلسرائيلية ومجعها، ونظرا لكثرة 

  .الّتفاسري األكثر تداوال وانتشارا بني اخلاصة والعامة من الناس
 .ابن جرير الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن )1
 .ابن كثري: تفسري القرآن العظيم )2
 .القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )3
 .ابن عطية األندلسي: احملّرر الوجيز )4

  .راء واجلمعكما استأنست ببعض املصادر يف االستق
بعض الروايات غري ( على تفاوت املنهج الّتحليلي النقدي يف حتليل تلك الروايات ونقدها سندا ومتنا وذلك •

 ).مسندة
التوراتية، وأحيانا مقارنة النصوص  استعنت بأداة املنهج املقارن يف مقارنة الروايات اإلسرائيلية والنصوص •

لّتعارض من عدمه، لذا كانت هذه املقارنة يف الكثري من األحيان عند التوراتية مع النص القرآين، لبيان وجود ا
 .أو توافق الرواية اإلسرائيلية مع النّص التورايت،غرابة القّصة 

شاهد "صعوبة تأصيل بعض الروايات اإلسرائيلية، كالروايات يف هنا،  ومن أهم الصعوبات اليت واجهتين
  ".وةكيد النس" ، و"- عليه السالم- براءة يوسف 

  :منهجية البحث
ما أمكن – بعد استقراء الروايات اإلسرائيلية ومجعها، قامت الدراسة بتأصيل هلا اعتمادا على مصادر التوراة )1

 .- ذلك
وما كان خمرجا يف ، ختريج األحاديث فما كان خمرجا يف الصحيحني اعتمدت خترجيه من صحيح البخاري )2

 .وذلك تفاديا إلثقال اهلوامش صحيح مسلم وغريه اعتمدت خترجيه من صحيح مسلم
ذلك إىل حني  خالل مجع الروايات، وتركت �املنسوبة إىل الرسول يات اإلسرائيلية اعدم ختريج الرو التزمت  )3

 .الدراسة النقدية
 .أمساء ذات عالقة مباشرة للبحث وغري معروفةالرتمجة لألعالم لعدم وجود التزمت عدم  )4

  :خطّة البحث
  .فصول وخامتة ةتضّمنت هذه الدراسة مقدمة وثالث

، مث بّينت أمهية املوضوع وأهدافه، بعد ذلك تهمبوضوع البحث وطرح إشكالي يفعر للتاملقّدمة  جاءت
  .ّدمت عرضا تفصيليا للدراسات السابقة ونقدها، مث املنهج املعتمد يف هذه الدراسة ومنهجية البحث فيهاق



 ـــــــدمـــــــــــــــــةمقــ
 

 د 
 

فتناولت فيه الروايات اإلسرائيلية والقّصة  بحث،مّهدت للدراسة بفصل متهيدي استكماال ملتطّلبات المث 
بحث األول مشتمال على مفهوم مباحث، كل مبحث تضّمن مطلبني، فجاء امل ةالقرآنية، وقّسمته إىل ثالث

دخوهلا، وانتشارها، وحكم روايتها، أّما املبحث الثاين صّنفت من خالله أقسام  أالروايات اإلسرائيلية، مث مبد
الروايات اإلسرائيلية، وأحكامها، مث املبحث الثالث عرضت من خالله مفهوم القصة القرآنية، ومقدمات عن 

  . - عليه السالم- ف السورة اليت وردت فيها قصة يوس
وقّسمته هو اآلخر . ، واحملن- عليه السالم- روايات اإلسرائيلية يف رؤيا يوسف للالفصل األول  ليخصص

مباحث، وكل مبحث تضّمن مطلبني أو أكثر على حسب طبيعة الدراسة، فاملبحث األول تضّمن  ةإىل ثالث
املبحث الثاين تناولت فيه الروايات  أّمااإلخوة، ومؤامرة  - عليه السالم-الروايات اإلسرائيلية يف رؤيا يوسف 

روايات اإلسرائيلية يف كيد النسوة، وسجن يوسف لل خصصتهأّما املبحث الثالث ف. اإلسرائيلية يف كيد امرأة العزيز
  .- عليه السالم- 

 - سالمعليه ال- يف تعبري رؤيا امللك، وفرج يوسف  اإلسرائيليةأّما الفصل الثاين تناولت فيه الروايات 
يف   اإلسرائيليةفتناول املبحث األول الروايات . مباحث، كل مبحث تضمن مطلبني ةقسمته هو اآلخر إىل ثالث

 - عليه السالم- خوة يوسف إمث املبحث الثاين فتضّمن الروايات اإلسرائيلية يف جميء  .مكنيتّ التعبري رؤيا امللك و 
واجتماع  - عليه السالم- عقوبيف حزن ي اإلسرائيليةالروايات وأّما املبحث الثالث تضمن . للمرية، ومة السرقة

  .الشمل
آفاق هلذا البحث مل يتسع اال فيها بعض النتائج املتوّصل إليها مع  جاءتولقد ّمتت الدراسة خبامتة 

  .لتناوهلا هنا
  

  رمحة بن سعد: الطالبة
  جامعة تلمسان شعبة العلوم اإلسالمية

  2014جوان  24 /ه 1435 شعبان 27
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الروايات اإلسرائيلية ومبدأ دخولها : المبحث األول -
  وانتشارها في الّتفسير

  أقسام الروايات اإلسرائيلية وحكمها: المبحث الثاني -
  القصة القرآنية: المبحث الثالث -
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  :تمهيد
لبيان مفاهيمها قبل الغوص يف صلب هذه الدراسة، لزم الوقوف على هذا الفصل الّتمهيدي 

القّصة القرآنية حيث كانت االنطالقة من مجلة من ومرورا بلروايات اإلسرائيلية بدًء با األساسية وضبطها
  :الّتساؤالت كاآليت

ما هي أقسامها وما حكمها و  مىت وكيف دخلت واستفحل أمرها؟و  إلسرائيلية؟ما مفهوم الروايات ا
 الشرعي؟

ونظرا لطبيعة املوضوع خصصت الدراسة من خالل الفصل التمهيدي مبحثا تضمن مفهوم 
  .- عليه السالم- يوسف القصة القرآنية مقدمات عن السورة اليت وردت فيها قصة 

  مبدأ دخولها وانتشارها في الّتفسيرالروايات اإلسرائيلية و : المبحث األول
  :تمهيد

اعتمد املفسرون املسلمون لكتاب اهللا عز وجل آليات عديدة للتفسري منها ما هو من داخل 
املقصود ، فما رجه، ومن بني هذه اآلليات اخلارجية الروايات اإلسرائيليةاالنص ومنها ما استمد من خ

  ها؟ومىت وكيف دخلت واستفحل أمر  ؟الروايات ذه
  مفهوم الروايات اإلسرائيلية: المطلب األول

حىت نتمّكن من حتديد مفهوم الروايات اإلسرائيلية، البد من حتديد مفهوم الروايات ومفهوم 
  .عريف املرّكبتاإلسرائيلية مث نأيت إىل 

  تعريف الروايات لغة واصطالحا: الفرع األول
  .املناسبة معه ومع املعىن االصطالحي للروايةبداية، يكون حتديد املعىن اللغوي للرواية لتحديد 

  :الروايات لغة- 1
الراوِيَُة هو الَبعري أو  .َرِوَي من املاء بالكسر ومن اللنب يـُْرَوى"، الرواية من الفعل روى. مجع روايةالروايات 

  .1"البغل أو احلمار الذي يسقى عليه املاء، والرجل املستسقي أيضا رَاِويَةٌ 
َرَوى اَحلديث والشعر يرِوي بالكسر رَِوايًَة فهو راٍو يف الشعِر واملاء واحلديث من قوٍم " :حالصحا  وجاء يف

  .2"رَواٍة وَرواُه الشْعَر تـَْروِيًَة، وأرواه أيضا محله على روايته

                                                           

  .1785، ص 1ت، ج.ة، د، دار املعارف، القاهرة، طبعة جديدة حمّققلسان العرب: ابن منظور  1
ط، .أمحد عبد الغفور عطّار، دار العلم للماليني، د: ، تحالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: يإمساعيل بن محّاد اجلوهر   2
  .111ت، ص .د
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شر الرَوايا  -يواصل قائال- رويت احلديث والشعر روايًة فأنا راٍو : "جاء يف لسان العربكما 
  .1"تكثر روايام فيه رَاِويَة أّي الذين يروون الكذب أوا الكذب، هي مجع َرَواي

وهو –من هنا يتبني لنا أّن املعىن اللغوي األصلي لكلمة رواية هي السقي الذي فيه نقل للماء 
  . ، لتنسحب بعد ذلك على النقل املعنوي للحديث والشعر وغريمها- نقل مادي

  :الروايات اصطالحا- 2
حكمها الراوي وغريه على ممّر األزمان، خبالف  ميع :الرواية" :لكليات يف معجمهذكر صاحب ا

  .2"الشهادة فإا ختّص املشهود عليه وله، وال تتعّداها إالّ بطريق الّتبعية احملضة
  .3"زي إليهعُل احلديث ونقله وإسناده إىل من محَْ : "كما تعّرف الرواية يف مصطلح احلديث

الم مع اإلحالة واإلشارة إىل ناقليه، ناقال عن ناقل إىل مرحلة تدوينها إذا ما دونت إذن فالرواية نقل لك
  .أو إىل آخر راو قام بروايتها

  تعريف اإلسرائيلية لغة واصطالحا: الفرع الثاني
  :اإلسرائيلية لغة- 1

إسرائيل لقب يعقوب، قيل معناه عبد اهللا، ألّن إيل اسم من أمساء : "وذكر صاحب الكليات
 بالسريانية، وقيل صفوة اهللا، وقيل سّر اهللا، أو ألنه انطلق إىل حالة خشية أن يقتله أخوه عيصوا، اهللا

نسبة إىل : اإلسرائيلية؛ و 4"فكان يسري بالليل ويكمن بالنهار وقّصته مسطورة يف بعض كتب احلديث
  .- عليه السالم– 5إسرائيل

  
  
  

                                                           

  .1787-1786، ص 1املصدر السابق، ج: ابن منظور -  1
عدنان درويش، : ، تحطلحات والفروق اللغويةالكليات معجم في المص: أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكويف -  2

  .479ت، ص .ط، د.مؤسسة الرسالة، د
، تقدمي حممد عبد املنعم، دار الفضيلة، القاهرة، دار قاموس مصطلحات الحديث النبوي: حممد الصديق منشاوي - 3

  .61ت، ص .ط، د.االعتصام، الدار البيضاء، د
  .115ق، ص املصدر الساب: أبو البقاء أيوب الكويف -  4
، "بين إسرائيل"مرّة أغلبها يف سورة البقرة حيث وردت مقرتنة ببين أي  43وردت لفظة إسرائيل يف القرآن الكرمي يف  -  5

  .93آية  يف آل عمران" إسرائيل" -عليه السالم–وذلك تذكريا بنعمة آبائهم، إالّ موضعا واحدا كان مبعىن يعقوب 
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عليه –من تناسلوا منهم فيما بعد، إىل عهد موسى ، و -عليه السالم- هم أبناء يعقوب : "بنو إسرائيل
  .�وحىت عهد نبينا حممد  1"- السالم

، فعرفوا بالعربانيني، واليهود، وهذه الدراسة سم بين إسرائيل حبسب تغّري دينهموقد تطّور ا
  .ليست حمال التفصيل يف معاين هذه املسميات

  :اإلسرائيلية اصطالحا- 2
حتّدث عنه ملعىن االصطالحي هلا مل يتحّدث عنه املتقّدمون وإمنا املقصود من اإلسرائيليات أو ا

  :، حيث ورد يف ذلك عدة أقوال على النحو اآليتينعاصر عدد من الباحثني امل
 هلفظ اإلسرائيليات وإن كان بظاهر " :مصطلح اإلسرائيليات يف اللون اليهودي والنصراين :األول القول

يقول –وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه إّال أنّا نريد به  ،يدّل على اللون اليهودي للّتفسري
ما يعّم اللون اليهودي واللون النصراين  ريد بهنف ،ما هو أوسع من ذلك وأمشل - صاحب هذا القول

لفظ  -يضيف قائال–وإمنا أطلقنا على مجيع ذلك . للّتفسري من الثقافتني اليهودية والنصرانية
اب التغليب للجانب اليهودي على اجلانب النصراين، فإّن اجلانب اليهودي هو الذي اإلسرائيليات من ب

الحظ أّن 2"اشتهر أمره وكثر النقل عنه وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم وشّدة اختالطهم باملسلمني
ُ
، امل

وجه تغليب اللون ل ليشمل النصرانيات، مع بيانهاإلسرائيليات  وسع من مفهوم صاحب هذا القول 
  .اليهودي على الّنصراين

هذه كلمة يهودية األصل وقد غلبت على كل ما نقل من اليهودية إىل اإلسالم وما نقل " :القول الثاني
يهودية ولكنها خّصت ذا االسم ألّن أغلب ما نقل عن ال(...) عن األديان األخرى إليه أيضا 

القول أّصل لفظة اإلسرائيلية على أا  صاحب هذا 3"أولئك اإلسرائيليون هواألديان األخرى كان طريق
فهو أعّم من القول  ،األخرى دون حصرها يف الّنصرانية يهودية وأا غلبت على كل ما نقل عن األديان

، وأما وجه تسميتها إسرائيلية رغم أا تشمل ديانات قد تكون ليست مساوية أصال، فألّن رواا األول
  .وناقليها من بين إسرائيل

                                                           

  .12ه، ص 1408، 4مكتبة السّنة، ط، سرائيليات والموضوعات في كتب الّتفسيراإل: حممد بن حممد أبو شهبة -  1
  .121م، ص 2000، 7مكتبة وهبة، القاهرة، ط، الّتفسير والمفّسرون: حممد حسني الذهيب -  2
، 1نشر وتوزيع، دار العلم، دمشق، دار الضياء، بريوت، ط، اإلسرائيليات وأثرها في كتب الّتفسير: رمزي نعناعة - 3

  .73م، ص 1970/ه1390
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اإلسرائيليات اصطالح أطلقه املدقّقون من علماء "أّن إىل ذهب صاحب هذا القول  :الثالثالقول 
اإلسالم على القصص واألخبار اليهودية والنصرانية اليت تسرّبت إىل اتمع اإلسالمي بعد دخول مجع 

  .1"من اليهود والنصارى إىل اإلسالم أو تظاهرهم بالدخول فيه
 -قصص وأخبار- يف اللون اليهودي والنصراين فإنه بّني طبيعة هذا املنقول هذا القول وإن كان حمصورا 

تمع اإلسالمي اوكيفية تسّرإىل ا.  
: صاحبة هذا القول حتصره فيما كان له أصل ومصدر يهودي فقط حيث تقول :القول الرابع

لّتفسري من روايات هلا فاإلسرائيليات يف رأينا هي كل ما دخل إىل الرتاث اإلسالمي وخباصة يف جمال ا"
أصل ومصدر يهودي ميكن الوقوف عليه وأمـــّا ما مل جند له أصال يف مصادرهم وال يقبله العقل أو 

هذا القول خيرج  2"املنطق وكان من روايات اليهود أو ّممن أسلم منهم فهو من باب اخلرافات واألساطري
عدم وجود الشيء ال يعين  اإلسرائيليات لكنما كان من الّنصرانيات وغريها من اخلرافات عن مصطلح 

  .انعدامه
ليست متناقضة بل إا متقاربة تتفاوت من حيث يالحظ أا هذه األقوال واملتأمل يف 

والتحديد؛ لكنها مجيعا حتافظ على عنصر أساس، وهو األصل اليهودي، أو الراوية ذي األصل  مولالش
  .القول الثالث والقول الراجح من هذه األقوال هو .اليهودي

ميكن للدراسة أن ختلص إىل تعريف بعد توضيح مصطلح الروايات ومصطلح اإلسرائيليات و  
  :ودها اليت تنضبط ا، وهو كاآليتللروايات اإلسرائيلية يشكل حد

  تعريف المرّكب: الفرع الثالث
افات اليت دّسها وخمتلف اخلر  ،الروايات اإلسرائيلية هي الروايات ذات األصل اليهودي والّنصراين

؛ أّما عن مصدرها فقد إمنا نسبت إىل اإلسرائيلية من باب الّتغليبد والنصارى يف الّتفسري واحلديث اليهو 
سواء كانوا من أهل الكتاب قبل دخوهلم - رضوان اهللا عليهم نقلت عن طريق بعض  الصحابة الكرام 

  .والّتابعني - لإلسالم أم غريهم
  
  
  

                                                           

  .73، ص السابقاملصدر رمزي نعناعة،  -  1
وزارة ، - دراسة في اللغة والمصادر العبرية-اإلسرائيليات في تفسير الطبري : آمال حممد عبد الرمحن الربيع -  2

  .25م، ص 2001/ه1422القاهرة، ط، ، األوقاف
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  ول اإلسرائيليات في الّتفسير وتطّوره وحكم رواية اإلسرائيلياتمبدأ دخ: المطلب الثاني
  مبدأ دخول اإلسرائيليات في الّتفسير وتطّوره: الفرع األول

إىل الواقع أّن تسّرب اإلسرائيليات إىل الّتفسري واحلديث مسبوق بتسّرب الثقافة اإلسرائيلية 
يقيم بينهم مجاعة من أهل الكتاب جّلهم من  كان" فالعرب يف جاهليتهم، الثقافة العربية يف اجلاهلية

سنة سبعني من  اليهود والذين نزحوا إىل جزيرة العرب من قدمي والذين هاجروا إليها هجرم الكربى
  .1")تيطس الروماين(فرارا من العذاب والنكال الذي حلقهم على يد  - عليه السالم- ميالد املسيح 

من ثقافات مستمّدة من كتبهم الدينية وما يّتصل ا قد محل اليهود معهم ما محلوا "من هنا 
  .من شروح وما توارثوه جيال بعد جيل عن أنبيائهم وأحبارهم

وكان للعرب يف جاهليتهم رحالت يرحلوا مشّرقني ومغرّبني وكانت لقريتني كما حيّدثنا القرآن 
ليمن كثري من أهل الكتاب الكرمي رحلتان رحلة الشتاء إىل اليمن ورحلة الصيف إىل الشام، ويف ا

معظمهم من اليهود، فكانت هناك لقاءات بنيهم، كانت عامال قويّا من عوامل تسّرب الثقافة اليهودية 
  .يف إطار ضّيق وحمدود 2"إىل العرب
وبعد جميء اإلسالم تسلّلت اإلسرائيليات إىل ثقافة اإلسالم وخاصة يف القصص واألخبار "

حينما أسلموا واختلطوا "ويعلل ذلك  .3"لني عن طريق اليهود وأهل الكتابلألولني من األنبياء واملرس
بإسالمهم كيدا وهجما على باملسلمني ألّن بعضهم كانوا خملصني يف إسالمهم وبعضهم تظاهروا 

يف اإلسالم مكرا وكيدا وليفّرقوا مجاعة املسلمني وليشّتتوا –واملسلمني، ألم دخلوا وغريهم  اإلسالم
كرّم - مل بني علّي اجلومن حرب  -رضي اهللا عنه-هم كما يظهر من قتل عثمان بن عّفان وحدة كلمت
وغري ذلك كثري وال غرابة يف ذلك، فقد اشتهر اليهود  4"–عنهارضي اهللا –وعائشة  - اهللا وجهه

  :بني أظهرهم ومن أشهر مكائدهم �مبكائدهم منذ عهد الرسالة والنّيب 
وكان شيخا يهوديا عظيم الكفر، شديد الضغن على " يسشاس بن ق"مّر : قال ابن إسحاق"

من األوس واخلزرج يف جملس قد مجعهم يتحّدثون فيه  �املسلمني على نفر من أصحاب رسول اهللا 

                                                           

، ص 6جواد علّي، ج: تاريخ العرب قبل اإلسالم، و9، ص ونتاريخ اليهود في بالد العرب إلسرائيل والفن: ينظر -  1
  .15، ص الّتفسير والمفّسرون: حممد عزة دروزة نقال عن حممد حسني الذهيب: ، بنو إسرائيل من أسفارهم24

  .16، ص املصدر نفسه: حممد حسني الذهيب -  2
حة لنيل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية وآداا، أطرو ، إعجاز القرآن الكريم والقّصة القرآنية المعجزة: حممد زمني -   3

  .197جامعة بشاور، باكستان، ص 
  .197املصدر نفسه، ص : حممد زمني -  4
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عداوة فغاظه ما رأى من ألفتهم ومجاعتهم وصالح ذات بينهم على اإلسالم بعد الذي كان بينهم من ال
اعمد إليهم، فاجلس معهم، مث اذكر يوم بعاث : هود كان معه، فقالشابا من ي فأمر فىت... يف اجلاهلية

وما كان من قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من األشعار ففعل، فتكّلم القوم عند ذلك وتنازعوا 
إن شئتم رددا : ا لصاحبهوتفاخروا، حىت تواثب رجالن من احليني على الركب فتقاوال، مث قال أحدمه

  .1)"كادت تنشب احلرب(فخرجوا إليها و...وغضب الفريقان مجيعا...ةعذاآلن ج
يا معشر  {:، فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه املهاجرين، حىت جاء فقال�فبلغ ذلك رسول اهللا 

المسلمين اهللا، اهللا، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم اهللا لإلسالم وأكرمكم به  
  2}جاهلية واستنقذكم به من الكفر، وأّلف بين قـلوبكم؟وقطع به عنكم أمر ال

فعرف القوم أا نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا، وعانق الرجال من األوس واخلزرج 
  ".مطيعني، قد أطفأ اهللا عنهم كيد عدو اهللا شاس بن قيس �بعضهم بعضا مث انصرفوا مع رسول اهللا 

ارة القالقل والّتحريشات يف ثليهود يفعلونه وحياولونه من إمنوذجا ممّا كان ا"كان هذا املثال 
املسلمني وإقامة العراقيل يف سبيل الدعوة اإلسالمية وقد كان هلم خطط شىت يف هذا السبيل، كانوا 
يبثون الدعايات الكاذبة، ويؤمنون وجه النهار مث يكفرون آخره ليزرعوا بذور الشّك يف قلوب 

  .3"الضعفاء
ليات األثر السيئ حيث تقّبلها العاّمة بشغف ظاهر وتناقلها بعض اخلاّصة، يف وكان لإلسرائي

إىل حّد الّتسليم ا على ما فيها من سخف بّني وكذب صريح األمر الذي كاد  - أحيانا–تساهل يصل 
  .4أعدائه دين خرافة وتّرهات  يفسد على كثري من املسلمني عقائدهم وجيعل اإلسالم يف نظر

والسبب يف ذلك أّن العرب مل يكونوا أهل كتاب وال "لدون هذا املسلك بقوله ويعّلل ابن خ
علم، وإّمنا غلبت عليهم البداوة واألّمية، وإذا ما تشّوقوا إىل معرفة شيء ممّا تتشّوق إليه الّنفس البشرية يف 

  .5"أسباب املكّونات وبدء اخلليقة وأسرار الوجود فإمنا يسألون عن أهل الكتاب قبلهم
                                                           

دار الوفاء للطباعة والنشر، املنصورة، القاهرة، شركة الشهاب، اجلزائر، ط، ، الرحيق المختوم: املباركفوري صفي الرمحن -  1
  .277م، ص 1989/ه1408

كره ابن هشام يف السرية من قول ابن إسحاق وذكره الثعليب يف تفسريه عن زيد بن أسلم من غري سند والواحد يف ذ  -  2
  .أسباب النزول والسيوطي يف الدر املنثور

  .277، ص السابقاملصدر : صفي الرمحن املباركفوري -  3
  .18، ص رونفسير والمفسّ التّ : حممد حسني الذهيب -  4
، ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن مقّدمة ابن خلدون: بن خلدون عبد الرمحن -  5

  .421ت، ص .ط، د.دار الفكر، بريوت، لبنان، داألكرب، 
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تصاعد تسّرب كيف : ذا عن تسّرب اإلسرائيليات يف كتب الّتفسري ولكن الّتساؤل املطروح هوه
  تفشية؟ملا الّتفسري واحلديث ذه الصورة اإلسرائيليات إىل

من الثابت والواضح لكل من له معرفة بنشأة العلوم " :بقوله" الذهيب"هذا ما جييبنا عليه 
  .أوهلما مرحلة الرواية، وثانيتهما مرحلة الّتدوين: مبرحلتني وتطّورها أّن الّتفسري واحلديث مرّا

جيلس إىل أصحابه حيّدثهم مبا يهّمهم من شؤون دينهم  �فقد كان رسول اهللا : أّما مرحلة الرواية
  .ودنياهم، وكان حديثه يتناول بعض تفسريات ملا خفي على صحابته من كتاب اهللا عّز وجلّ 

حيفظونه مث يبّلغونه لبعض إخوام الذين غابوا عن جملس  - يهمرضوان اهللا عل-وكان الصحابة 
  .وملن تتلمذ عليهم من الّتابعني �رسول اهللا 

ومل يكن كل ما يرويه الّتابعون وتابعوهم ... وكان الّتابعون يروي بعضهم لبعض ما حتّملوا عن الصحابة
-ونه موقوفات على الصحابة ما يرو  ، بل كان يف ضمن�مقصورا على ما هو مرفوع إىل رسول اهللا 

  .أو الّتابعني بعضها يرجع إىل الّتفسري وبعضها يرجع إىل غريه من األمور الدينية - رضوان اهللا عليهم
غري أّن الرواية للمأثور من الّتفسري واحلديث مل تكن يف أدوارها املختلفة متشي على منط واحد 

صر الّتابعني كثر الوضع وفشا الكذب على ويف ع... - على عكس عصر الصحابة- من الضبط والتثبت 
 ؛1"فكانوا ال يقبلون حديثا إّال إذا كان مسندا وثبت لديهم عدالة رّواته وقّوة ضبطهم �رسول اهللا 

مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما : "عن ابن سريين أنه قال هروى اإلمام مسلم يف مقدمة صحيح
  .2"ّمسوا لنا رجالكم: وقعت الفتنة قالوا

ازداد خطر الوضع حيث تفشى بصورة مزعجة وتطّرق الكثري من "ويف عصر تابعي الّتابعني 
املوضوعات إىل كتب التفسري واحلديث خدمة ألهواء املبتدعة ونزعات املضللة، فوقف علماء املسلمني 

إىل هذا  وقد كان طابع الرواية... وحمّدثوهم أمام هذا اخلطر موقف حزم وعزم وتصدوا هلذه املفرتيات
  ...الوقت أن يذكر املروي مقرونا بإسناده

مث خلف بعد هؤالء خلف تساهلوا يف الرواية واملروي فإذا رووا حذفوا األسانيد، وإذا حتّملوا 
مرويا ال يسألون عن سنده، وكانت تلك طاّمة كربى على املأثور من الّتفسري واحلديث حيث عمى ذلك 

  ...هم أن ميّيزوا الصدق من الكذبفلم ميّكن... على الناس وجه احلق

                                                           

  . 19-18ص  ،والمفسرونالتفسير : الذهيب -  1
ال تكون إال عن الثقات وأن جرح الرواة مبا فيهم  من الدين وأن الرواية اإلسناد أنّ  باب بيانأخرجه مسلم يف صحيحه،  -  2

  . 7، ص 5، رقم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة احملرمة بل من الدّب عن الشريعة املكرمة
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فقد بدأت يف اية القرن األول وبداية القرن الثاين وكان ابتداء الّتدوين : وأّما مرحلة الّتدوين
إّن مجعهم وتدوينهم للّتفسري املأثور كان يف احلقيقة مجعا لباب من ... للّتفسري واحلديث يف وقت واحد

  .1"نا للّتفسري على أنه علم مستقلأبواب احلديث، ومل يكن مجعا وال تدوي
دّون كل منهما على حدة، فأصبح " بعد ذلك كان انفصال التفسري عن احلديث حيث 

وكانت طريقة تدوين الّتفسري واحلديث يف هذه الفرتة أن تذكر الروايات ... الّتفسري علما قائما بنفسه
  .ة املروي من الصّحة أو الضعفعن طريق نقد السند، معرفة درج - حىت ميكن–مقرونة بأسانيدها 

مث وجد بعد ذلك من املفّسرين واحملّدثني من اقتصر يف تدوين ما يروى يف الّتفسري أو احلديث 
: طامة كربى -كما يف مرحلة الرواية–على املروي جمّردا عن السند، وكان هذا العمل يف مرحلة الّتدوين 

ب يظّن صّحة ما جاء فيها، ثقة منه بأصحاا، ذلك ألّن حذف األسانيد جعل من ينظر يف هذه الكت
وجعل بعض من كتبوا بعد يف الّتفسري ينقلون عنها ما حوت من أباطيل وأكاذيب معتقدين صّحتها 

  .2"وصدقها
  :يةتعلى هذا اتضحت النتائج اآل بناء

نت ولقد كا... دّسه على الّتفسري من كذب وأباطيل هو بعينه ما دّس على احلديثمت أّن ما "- 
اإلسرائيليات أخطر ما دّس على الّتفسري واحلديث، وقد تسرّبت إليهما على تدرّج ملحوظ يف مرحليت 

 .3"الرواية والّتدوين
حيث كان أخذهم  -رضوان اهللا عليهم–عهد الصحابة  كان يف  اإلسرائيلياتأّن بدأ دخول - 

  4.ية والتشريعيةدأو بعض العادات دون املسائل العقأهل الكتاب ال يتجاوز القصص، من 
اإلسرائيليات على هذا الوجه ذريعة للطعن يف صحابة رسول اهللا  ىوال ينبغي أن جيعل من تلق"

نوا بامليزان الشرعي كما أسلفنا وكان ذلك منهم بعد استقرار أصول الشريعة وإرساء ألم كانوا يز  �
بالعقائد واألحكام فلم تكن هذه  قواعدها، وكان ما يروونه من ذلك ما يتعّلق باألخبار والقصص ال

رجوع بعض الصحابة إىل أهل "ميكن القول إن و ، 5"األخبار باليت تزلزل عقائدهم أو تشّوش أفكارهم
  .كان على نطاق ضّيق وكان تقّبلهم ملا يروى هلم من ذلك مقّيدا بقيود...الكتاب

                                                           

  .21- 20، ص التفسير والمفسرون: حممد حسني الذهيب -  1
  .21املصدر نفسه، ص  -  2
  .22املصدر نفسه، ص  -  3

، 1، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، طالنص القرآني بين التفسير والتأويل: لغفارالسيد أمحد عبد اينظر  - 4
  .  21م، ص2002-ه1423

  .118، ص اإلسرائيليات وأثرها في التفسير:  رمزي نعناعة. د -  5



 الروايات اإلسرائيلية والقّصة القرآنية             الفصل التمهيدي                             

14 

 

منت رواية اإلسرائيليات منّوا حيث "عصر الّتابعني إمنا بدأ يف النقل عن أهل الكتاب أّن اتساع - 
حىت وجد يف هذا العهد ... كثرة من دخل من أهل الكتاب يف اإلسالم"ظاهرا، ومرد ذلك يكمن يف 

مجاعة من املفّسرين أرادوا أن يسّدوا ما يروونه من ثغرات قائمة مع الّتفسري مبا وصل إليهم من 
  .1"- رضي اهللا عنهما-  قتادة وجماهد كالذي نراه يف كتب الّتفسري منسوبا إىل...اإلسرائيليات

عصر تابعي  أما املرحلة اليت تعد حبق املرحلة الذهبية لإلسرائيليات وانتقاهلا إىل التفسري فهي - 
من عظم شغفه باإلسرائيليات وأفرط يف األخذ منها إىل درجة جعلتهم ال " حيث كان هناكالتابعني 

واستمّر هذا  !! ن كل ما يروى هلم وإن كان ال يتصوره العقليرّددون قوال، وال حيجمون أن يلصقوا بالقرآ
  .2"إىل أن جاء دور الّتدوين... الشغف باإلسرائيليات

فكان من يفعل ذلك من املفّسرين يرى أنه ما دام قد ذكر اإلسناد " :أّما يف مرحلة الّتدوين- 
من أسند لك فقد (  ة املروي فقد خرج من العهدة وعلى من ينظر يف السند أن ينقده ليتعّرف على درج

حذفوا ... ، مث جاء بعد ذلك طائفة أو طبقة ّممن)ه310ت (ومن هؤالء بن جرير الطربي  )محلك
األسانيد ومل يتحّروا الدقّة فيما يكتبون فجمعوا الصحيح وغريه يف مصّنفام ويف ضمن ذلك كثري من 

سرائيلي حىت ال يكاد يدع من ذلك شاردة حىت وجدنا من بينهم من أغرم بالقصص اإل... اإلسرائيليات
  .3)"ه427ت (أبو إسحاق الثعليب : وال واردة، ومن هؤالء

القرآن الكرمي أصدق ما بقي على ظهر األرض من : "ويف هذا الصدد يقول حممد الغزايل
 وكان جيب على مفسري القرآن باألثر أن يتجاوبوا مع هذه احلقيقة وأن جيّنبوا... ! مواريث السماء

تفاسريهم كل ما فيه ريبة، وأن يلتزموا مبا وضعه األولون من شروط الصّحة والقبول، فإّن هذه الشروط 
بل كيف تروى حكايات هي السخف بعينه، يطبق املسلمون على إنكارها ... جديرة باالحرتام كله

  4"واستبعادها، ومع ذلك تبقى مكتوبة يقرأها ضعاف العقول فيطربون هلا؟
أّن أهل الكتاب الذين دخلوا يف اإلسالم صادقني أو منافقني، كانوا يف عصر  وميكن القول

ل ت إىل ثقافة املسلمني ومن مث تسلالصحابة والتابعني مصدرا من أهّم املصادر اليت أدخلت اإلسرائيليا
  .، منه السمني وأكثره كان غثا األوىل االستغناء عنه5جزء كبري منها إىل التفسري

                                                           

  .23-22املصدر السابق، ص : حممد حسني الذهيب -  1
  .23، ص املصدر نفسه -  2
  .24املصدر نفسه، ص  -  3
  .126ص .ط.للنشر والتوزيع، د، دار السالم تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل-  4
  .198صإعجاز القرآن الكريم والقصة القرآنية المعجزة، : حممد زمني - 5
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  حكم رواية اإلسرائيليات: الفرع الثاني
قلية نتعترب مسألة رواية اإلسرائيليات، مسألة خالفية بني العلماء نظرا ملا ورد فيها من األدلة ال

  :املنع والقسم الثاين قال باجلوازاملوحية بالتعارض، إذ انقسم العلماء فيها قسمني، قسم قال ب
  :أدّلة المنع: أوال

  .لية من الكتاب والسّنة الّنبوية الّشريفة وبعض آثار الصحابةاعتمدوا يف ذلك على األدلّة الّنق
 :أدّلة المنع من القرآن )1

  :انطالقا من عدم الثقة باليهود، ملا جاء فيهم من مواصفات خسيسة ودنيئة
 .1أدلّة حتريفهم للكتاب، وأم كاذبون كامتني للحّق، وأّن علمهم ال يتعدى جمّرد األماين والظنون •

š∅ÏΒ﴿: آنية يف ذلك ال حصر هلا منها قوله تعاىلواألدّلة القر  uρ tÏ% ©!$# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθãè≈ £ϑ y™ 

É> É‹x6 ù= Ï9 šχθãè≈ £ϑ y™ BΘ öθs) Ï9 tÌ� yz# u óΟs9 š‚θè? ù' tƒ ( tβθèùÌh� pt ä† zΟ Î= s3ø9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏµÏèÅÊ# uθtΒ ( tβθä9θà) tƒ ÷βÎ) 

óΟ çF� Ï?ρé& #x‹≈ yδ çνρä‹ ã‚sù βÎ) uρ óΟ ©9 çν öθs? ÷σè? (#ρâ‘ x‹÷n$$sù﴾ 41-املائدة -. 
أدلّة متعّلقة بالقرآن يف اجلانب القصصي كونه من غيب املاضي اختّص به اهللا وحده، وعدم  •

ôΘ﴿: ، دليل ذلك2مشاهدة اليهود ألخبار املاضي وقصصه r& tβθä9θà) s? ¨βÎ) zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ 

šY≈ ysó™Î) uρ šUθà) ÷ètƒuρ xÞ$t7 ó™F{ $# uρ (#θçΡ% x. #·Šθèδ ÷ρr& 3“ t�≈ |ÁtΡ 3 ö≅ è% öΝ çFΡ r&u ãΝ n= ôãr& ÏΘ r& ª! $# 3 ôtΒ uρ ãΝ n= øßr& £ϑ ÏΒ 

zΟ tG x. ¸οy‰≈ yγx© … çνy‰ΨÏã š∅ÏΒ «! $# 3 $tΒ uρ ª!$# @≅Ï!≈ tóÎ/ $£ϑ tã tβθè= yϑ ÷ès?﴾ 139-البقرة-. 
يم ا وتعلالعلم  ن أحدو ما نسّميه املبهمات نفى اهللا عأدلّة وجود حلقات مفقودة أو فجوات أ •

دون علم، دليل بهام والّنهي الصريح عن القول القرآن املسلمني كيفية جدال اليهود، ونقض ش
(Ÿωuρ ß#ø﴿: ذلك قوله تعاىل s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟ ù= Ïæ﴾ 36- اإلسراء-. 

pκ$﴿: دليله قوله تعاىل. 3وجوب التثّبت عند مساع األخبار ومتحيصها للوقوف على احلقيقة • š‰r' ¯≈ tƒ 

tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u βÎ) óΟ ä. u!% ỳ 7,Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨� t6tG sù﴾ 06-احلجرات -. 
 .4"الكتاب عن التوراة وكذا عن غريها من باب أوىل ه أهلبمبا حيّدث الثقة  ومعىن هذا عدم "

                                                           

  .48ص ، )م2007/ه1428(، 5دار القلم، دمشق، ط، ابقين في القرآنقصص السّ : صالح عبد الفّتاح اخلالدي: ينظر  1
  .49ص ، املصدر نفسه: ينظر  2
  .50-49ص ، نفسهاملصدر : ينظر  3
  .42ص ، 1، ج)م1990(، 4مكتبة وهبة، القاهرة، ط، اإلسرائيليات في الّتفسير والحديث: الذهيب  4
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 :أدّلة المنع من السّنة الصحيحة )2
ان باهللا وما أنزل إلينا، دليله عن األخذ من أهل الكتاب واألمر باإلمي �النهي الصريح من النّيب 

كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة ": قال - رضي اهللا عنه–من السّنة ما رواه البخاري عن أيب هريرة 
ال تصّدقوا أهل الكتاب وال  {: �بالعربانية ويفّسروا بالعربية ألهل اإلسالم فقال رسول اهللا 

 .1 }ءامنا باهللا وما أنزل إلينا: تكذبوهم وقولوا
 :أدّلة المنع من آثار الصحابة )3

  :األخذ عن أهل الكتاب ودليل ذلك -رضوان اهللا عليهم–لقد أنكر الصحابة 
كيف تسألون أهل   { :قـال -رضي اهللا عنهما–ما رواه البخاري يف صحيحه عن ابن عّباس 

أحدث، تقرؤونه محضا لم ُيشّب    �الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول اهللا  
حّدثكم أّن أهل الكتاب بّدلوا كتاب اهللا وغّيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقـالوا هو  ولقد  

من عند اهللا ليشتروا به ثمنا قـليال، أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، ال واهللا ما  
 .2}رأينا منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم

  :أدّلة الجواز: ثانيا
جاء يف صريح احلديث النبوي وهو ما رواه البخاري يف صحيحه عن  يعتمد هذا الفريق على ما

ومن  وحّدثوا عن بنى إسرائيل وال حرج  غوا عّني ولو آية،بلّ {:قال �عبد اهللا بن عمرو أّن النّيب 
  .3}كذب علّي متعّمدا فـليتبوّأ مقعده من النار

  : وأورد بن حجر يف هذا عّدة أقوال من مجلتها
  ما ورد يف القرآن واحلديث الصحيح حّدثوا عنهم مبثل) 1"
ال حرج يف أن ال حتّدثوا عنهم ألّن قوله أوال حّدثوا صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إىل عدم ) 2 

  .4"أّي يف ترك التحديث عنهم) وال حرج: (الوجوب وأّن األمر فيه اإلباحة بقوله

                                                           

، 4485، حديث رقم11رقم ،﴾قولوا ءامنا باهللا وما أنزل إلينا﴿باب ، 65كتاب الّتفسري رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه  1
  .539ص 

ال تسألوا أهل الكتاب عن : (�باب قول النّيب ، 96كتاب االعتصام بالكتاب والسّنة رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه  2
  .875، ص 4363، حديث رقم25رقم) شيء

، ص 3461، حديث رقم50باب ما ذكر عن بين إسرائيل رقم، 60كتاب أحاديث األنبياء رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه  3
420.  

  .53ص قصص الّسابقين في القرآن، : ابن حجر نقال عن صالح عبد الفتّاح اخلالدي :ينظر  4
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  :لنياحتماويذكر عبد الفتاح اخلالدي يف هذا املقام،كون احلديث له 
وهذا ما فهمه بعض السابقني،نقلوا . إسرائيل،وانقلوه يف كتبكم بينأن حيتمل معىن ارووا كالم :األول"

  .من اإلسرائيليات يف كتبهم وعرضوها على أمتهم
أن تتحّدثوا عن قّصة بين إسرائيل وأن تعرضوا على أّمتكم ما جرى هلم يف تارخيهم ليحذروا  وهو: الثاين 

ّن الفريق إ :القول ميكن ويؤيّد عبد الفّتاح اخلالدي هذا املعىن األخري...1"هلمممّا جرى  الّسري يف طريقهم
  .األول كانت أدلّة املنع لديهم أقوى وهو القول الراجح

  حىت �فيها تبيان كل شيء حيتاج إليه اخللق ومل ميت النّيب  �ذلك أّن اهللا أنزل الشريعة على رسوله "
tΠ﴿ :تعاىلكّمل الدين بشهادة اهللا  öθu‹ ø9$# àM ù= yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ  ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 

zΝ≈ n=ó™M} $# $YΨƒÏŠ﴾ 2"-03- املائدة.  
  فلنا يف القرآن الكرمي والسّنة الّنبوية الصحيحة ما يغين ويكفي؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .53، ص السابقاملصدر : عبد الفّتاح اخلالدي  1
  .477، ص 1ت، ج.ط، د.ضبطه وصّححه أمحد عبد الشايف، دار الشريفة، د، االعتصام: الشاطيب  2
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  اأقسام الروايات اإلسرائيلية وحكمه: المبحث الثاني
  :تمهيد

تنقسم الروايات اإلسرائيلية باعتبارات متعّددة فباعتبار الصّحة وعدمها إىل صحيح وضعيف 
ومن الضعيف املوضوع، وباعتبار موضوع اخلرب إىل ما يتعّلق بالعقائد واألحكام واملواعظ واملالحظ أّن 

بار املوافقة للشرع وعدمه، ة وذلك باعتنها ال خترج عن ثالثة أقسام رئيسهذه األقسام متداخلة فيما بي
  فما هي هذه األقسام وما حكمها؟

  أقسام الروايات اإلسرائيلية: المطلب األول
  الموافق لشريعتنا: الفرع األول

  :أّي املوافق ملا صّح من شريعتنا ومثاله
أّن هذه اآلية اليت يف : "-رضي اهللا عنهما–ما رواه البخاري عن عبد اهللا بن عمر بن العاص 

Ρ̄$!﴿: نالقرآ Î) š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& #Y‰ Îγ≈ x© #\� Ïe±t6ãΒ uρ #\�ƒÉ‹ tΡ uρ﴾ 08-الفتح-.  
يا أيها النّيب إنّا أرسلناك شاهدا ومبّشرا وحرزا لألمّيني، أنت عبدي ورسويل، مسّيتك : قال يف التوراة

 املتوّكل، ليس بفظ غليظ وال سّخاب باألسواق، وال يدفع السّيئة بالسّيئة ولكن يعفو ويصفح ولن
ال إله إّال اهللا فيفتح ا أعينا عمياء وآذانا صّما وقلوبا : يقبضه اهللا حىت يقيم به املّلة العوجاء بأن يقولوا

  .1"غلفا
  المخالف لشرعنا: الفرع الثاني

، وهذا القسم من اإلسرائيليات 2"نعلم كذبه ملخالفته ما صّح يف شريعتنا"أّي املناقض للشرع إذ 
  .واقبه الوخيمة كالطعن يف عصمة األنبياءهو من أخطر أقسامها لع

وتنايف عصمتهم ما ذكره  - عليهم السالم–ومثاله ما روي من اإلسرائيليات اليت حتّط من مقام األنبياء 
≅ö﴿: عند تفسريه قوله تعاىل - عليه السالم–بعض املفّسرين يف قّصة نّيب اهللا داود  yδ uρ y79 s? r& (#àσ t7 tΡ 

ÄΝ óÁy‚ø9 $# øŒ Î) (#ρâ‘ §θ|¡n@ z># t� ósÏϑ ø9 $# ∩⊄⊇∪ øŒ Î) (#θè= yz yŠ 4’ n?tã yŠ…ãρ# yŠ tíÌ“ x! sù öΝ åκ÷] ÏΒ ( (#θä9$s% Ÿω ô#y‚s? ( Èβ$yϑ óÁyz 4 xöt/ 

$uΖ àÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ / ä3÷n$$sù $uΖ oΨ ÷�t/ Èd,ysø9 $$Î/ Ÿωuρ ñÝ ÏÜô±è@ !$tΡ Ï‰÷δ $#uρ 4’ n<Î) Ï !#uθy™ ÅÞ≡u� Å_Ç9 $# ∩⊄⊄∪ ¨βÎ) !# x‹≈yδ  Å� r& …çµs9 

                                                           

، حديث 03، رقم الباب﴾ ΒΝΖΦ′Α ∴†#<]⌠Ε>ιζτ%&Α ΛΑθΠ‹#<∴{ζ ΛΑσ∠{ψΨΕβ‚ο ΛΑσ–Φ⊥θ]ΖΦο,﴿باب ، 65كتاب الّتفسري رقم: رواه البخاري يف صحيحه  1

  .598، ص 4838رقم
  .88ت، ص .ط، د.مكتبة التوبة، د، بحوث في أصول الّتفسير ومناهجه: فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي  2
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Óìó¡Î@ tβθãèó¡Î@uρ Zπyf÷ètΡ u’ Í< uρ ×πyf÷ètΡ ×οy‰ Ïn≡uρ tΑ$s) sù $pκ� ÏΨ ù= Ï!ø. r& ’ ÎΤ̈“ tã uρ ’ Îû É>$sÜÏƒ ø: $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% ô‰ s)s9 y7 yϑ n= sß ÉΑ# xσÝ¡Î0 

y7 ÏG yf÷ètΡ 4’n< Î) ÏµÅ_$yèÏΡ ( ¨βÎ) uρ # Z��ÏVx. zÏiΒ Ï !$sÜ n= èƒ ø: $# ‘Éóö6u‹ s9 öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’ n?tã CÙ÷èt/ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tãuρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ×≅‹Î= s% uρ $̈Β öΝèδ 3 £sß uρ ßŠ… ãρ# yŠ $yϑ ¯Ρ r& çµ≈ ¨Ψ tG sù t� x!øótG ó™$$sù … çµ−/ u‘ §�yz uρ $YèÏ.# u‘ z>$tΡ r&uρ ) ∩⊄⊆∪ $tΡ ö� x! tósù … çµs9 

y7 Ï9≡sŒ ( ¨βÎ) uρ …ã&s! $tΡ y‰ΖÏã 4’s∀ ø9 â“ s9 zó¡ãmuρ 7U$t↔tΒ﴾ 21/24-ص-.  
ر املنثور من األخبار ما تقشعّر له در بن حامت والبغوي والسيوطي يف الافقد ذكر ابن جرير و "

األبدان وال يوافق عقال وال نقال عن ابن عّباس وجماهد ووهب بن منبه وكعب األحبار والسدي 
حّدث نفسه أن ابتلي أن يعتصم فقيل له إّنك ستبتلى  - عليه السالم–أّن داوود : "هاتخالص 1"وغريهم

هذا هو اليوم الذي تبتلى فيه، فأخذ الزبور، ودخل : لذي تبتلى فيه فخذ حذرك، فقيل لهوستعلم اليوم ا
احملراب، وأغلق بابه، وأقعد خادمه على الباب، وقال ال تأذن ألحد اليوم، فبينما هو يقرأ الزبور، إذ جاء 

، فدنا منه طائر مذّهب يدرج بني يديه، فدنا منه، فأمكن أن يأخذه فطار فوقع على كّوة احملراب
، وكان زوجها غازيا ...ليأخذه، فطار، فأشرف عليه لينظر أين وقع، فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل

إّما أن يفتح  يف سبيل اهللا، فكتب داوود إىل رأس الغزاة، أن اجعله يف محلة التابوت، وكان محلة التابوت
  .فقّدمه يف محلة الّتابوت فقتل إّما أن يقتلوا، عليهم، و

ويف بعض الروايات الباطلة أنه فعل ذلك ثالث مرّات، حىت قتل يف الثالثة، فلّما انقضت عّدا 
  .، فتسّور عليه امللكان، وكان ما كان ممّا حكاه اهللا تعاىل- عليه السالم- خطبها داوود 

، ومل يقف األمر عند هذه الروايات املوقوفة على بعض الصحابة والّتابعني، ومسلمة أهل الكتاب
ومن مث يتبّني لنا كذب هذه الرواية "األمر الذي أّكد زيفها  2 "!! �بل جاء بعضها مرفوعا إىل النّيب 

أكاذيب من ، وال نصّدق بورود هذا عن املعصوم وإمنا هي اختالفات و �املنكرة املرفوعة إىل النّيب 
ا خمالفتها الصرحية للشرع، هن �، وضابط رد مثل هذه األحاديث املرفوعة إليه إسرائيليات أهل الكتاب

عليه -كانت صحيحة لذهبت بعصمة النّيب داوود الواردة يف هذه األحاديث املرفوعة   لو أّن القّصة إذ 
  .فمثل هذه الروايات هي اعتداء صارخ على أنبياء اهللا تعاىل املعصومني. 3"- السالم

  

                                                           

، شباط 1نشر مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية، ط، ج الّتفسيردراسة في مناه: مركز نون للّتأليف والّرتمجة 1
  .125، ص )ه1433/م2012(

  .126ص : نفسهاملصدر   2
  .126املصدر نفسه ، ص   3
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  الروايات اإلسرائيلية المسكوت عنها: الفرع الثالث
  .1"سكت عنه شرعنا، وليس فيه ما يؤيده أو يفّنده"ّذبه وال نصّدقه حيث هو ما ال نك

  .إخل...من طوهلا وعرضها ونوع خشبها - عليه السالم- مثاله ما جاء يف تفصيالت سفينة نوح 
  أحكام الروايات اإلسرائيلية: المطلب الثاني

  :نهابعد بيان أقسام الروايات اإلسرائيلية، لزم بيان حكم كل قسم م :تمهيد
  حكم الروايات اإلسرائيلية الموافقة للشرع: الفرع األول

املوافق لشريعتنا قد أصبح بعد إقرار اإلسالم "يذهب العلماء يف بيام حلكم هذا القسم إىل أّن 
 2"وال ينبغي أن نطلق عليه مصطلح اإلسرائيليات ألّن اإلسالم قد نسخ ما قبله )اإلسالميات(له من 

  .3ة فهو يأخذ صفة وطابع أحكام الشريعة اإلسالميةومن مثفال حرج فيه 
  حكم الروايات المخالفة لشرعنا: الفرع الثاني

املخالف لشريعتنا بطالنه واضح والعمل على تنقية الّتفسري منه "أما بالنسبة للقسم الثاين فإّن 
ال جتوز روايته  إّن املعارض لدينا املخالف لشريعتنا": ب قصص الّسابقنيقول صاحيويف ذلك  4"واجب

على  ن يوردهكامن املسلمني  إّال من باب الّتحذير منه وبيان كذبه وزيفه، علما بأّن بعض السابقني 
  .5"سبيل القبول والرضى

إذن فاألصل يف هذا القسم الرد، وما إيراده من قبل بعض السابقني إال من قبيل بيان ما جاء 
  .يدة والدينيف بعض املسائل عند اآلخر، املخالف يف العق

  حكم الروايات اإلسرائيلية المسكوت عنها: الفرع الثالث
ومعىن هذا عدم الثقة مبا حيّدث به "حكم هذه القسم من الروايات هو الرتّدد بني القبول والرّد 

ويف هذا الصدد  6"أهل الكتاب عن التوراة وكذا عن غريها من باب أوىل، وما ال يوثق به ال جتوز روايته
أّما السكوت عنه فهو يف الغالب أساطري وخرافات، إمث بقائها أكرب من نفعه : "ال عبد الرمحنآم: تقول

  .فطرحها أوىل من االحتفاظ ا وروايتها. 7"ولسنا يف حاجة إليها(...) 
                                                           

  .37ص ، اإلسرائيليات في الّتفسير والحديث: حممد حسني الذهيب  1
  .30، ص إلسرائيليات في تفسير الطبريا: آمال حممد عبد الرمحن الربيع  2
  .47ص ، قصص السابقين في القرآن: صالح عبد الفّتاح اخلالدي: ينظر  3
  .30املصدر السابق، ص : آمال عبد الرمحن  4
  .47املصدر السابق، ص : صالح عبد الفّتاح اخلالدي  5
  .42املصدر السابق، ص : الذهيب  6
  .30ص ، اإلسرائيليات في تفسير الطبري  7
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  القصة القرآنية: المبحث الثالث
  :تمهيد

أحد وسائل الرتغيب ، إذ يعترب الكرمي يشغل القصص القرآين حيزا كبريا من جمموع آي القرآن
  .، هلداية البشر إىل توحيد اهللا تعاىلواالعتبار من سري األولني والرتهيب

ولقد أفاض العلماء وأجادوا يف مباحث القصة القرآنية، من أقسامها، وخصائصها، وأهدافها 
ات عن ونظرا لطبيعة املوضوع اقتصرت هذه الدراسة على مفهوم القصة القرآنية وبعض املقدم. وأغراضها

  .-عليه السالم-السورة اليت ذكرت فيها قصة يوسف 
  مفهوم القصة القرآنية: المطلب األول

ة ومناسبتها قبل اخلوض يف البحث عن مفهوم القصة القرآنية يتوّجب إدراك املعىن اللغوي للقص
القرآن،  ، ويف هذا التعريف اقُتِصر على بيان معىن القصة دون التعريف مبفردةمع املعىن االصطالحي

وذلك باعتبار أّن الدراسة موجهة للمتخصصني يف التفسري والدراسات القرآنية مما يغين عن التعريف 
  .باملفردة

  تعريف القصة لغة واصطالحاً : الفرع األول
اقتصصت األثر : القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء من ذلك قوهلم": )قصّ ( :لغة) أ

 )اقتص(يف اجلراح وذلك أن يفعل به مثل فعله األول فكأنه  )الِقصاص(اق إذا تتبعته ومن ذلك اشتق
  .أثره

  .، كل ذلك يتتبع فيذكر)القصص(و )القصة(ومن باب 
  .1"البعري يقص أثر الرّكاب: من اإلبل )القصيصة(
ôMالشيء تتبع أثره ويف القرآن الكرمي ﴿" )قصّ ( s9$s% uρ ÏµÏG ÷z T{ Ïµ‹ Å_Áè% (﴾ 2"ي أثرهأي اتبع -11-القصص.  

  .3"احلديث )القصة(، رواية اخلرب، اخلرب املقصوص )قصصال(، وأخربه ا: يه الرؤياقّص عل"ويقال 
استحضار صورة حية لألحداث اليت اختذها الكاتب  القصة باملعىن احلديث هي" :اصطالحاً ) ب

  .4"مشاهدة إىل الّناسونقلها قراءة أو مساعاً أو 

                                                           

، 5، جملد)م1991/ه1411(، 1، دار اجليل، بريوت، طمعجم مقاييس اللغة: ن زكرياأبو احلسن أمحد بن فارس ب - 1
  .11ص

  .73، صلسان العرب: ابن منظور - 2
  . 504، ص)ط.د(، مجهورية مصر العربية، المجمع الوجيزجممع اللغة العربية،  - 3
 .31، ص)م1977.(، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، طدراسات وصور في أدب القصة: حسن نصار - 4
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ة مّرت خباطر الكاتب، أو تسجيل لصورة تأثرت هلا خميلة، أو بسط عرض لفكر ": بأا ويرى البعض
  .1"لعاطفة اختلجت يف تصوره فأراد أن يعّرب عنها بالكالم ليصل ا إىل أذهان القرّاء

  .2"يعتمد على دراسة الشخصية واحلدث: تعبري موضوعي": البعض أّا عرفهاوي
  .3"عليه ، قد يتخلله حوار، ولكنه ال يقتصرفّن درامي أداته اللغة": وقد تعرف القصة بأّا

لون من ألوان اإلبداع الفّين، الذي يعتمد على أحداث، تؤدي إىل وجود عقدة أو ": بأّات عرف كما 
من  ال ضري إذا كانت القصة حقيقية أو خيالية، أو مزجيا"ويضيف البعض أنّه  .4"مشكلة حتتاج إىل حلّ 

اخلرب الطويل الذي يتبع بعضه بعضا حىت يتناول األمر من " فها أّا ومنهم من يعر ،5"احلقيقة واخليال
  .6"مجيع جوانبه

: ويالحظ أّن التعاريف األوىل كلها ال ميكن أن تصدق على القصة القرآنية كل من وجه معني
أما التعريف األول والثاين والثالث فوجه القصور فيها يكمن يف ورود ما يتناقض مع صفات الكمال 

ىل عز وجل كعملية االستحضار ال تكون إال لغائب عن الذهن، ومرورها باخلاطر، واملخيلة وبسط للمو 
  .العاطفة، دراسة الشخصية واحلدث

أما التعريف اخلامس والسادس فإّن وجه القصور فيهما يكمن يف وسم القصة بأّا فن درامي 
دون القصة القرآنية، ذلك ألّن الدراما يعتمد على املخيلة واإلبداع، وهذا يصدق على القصة البشرية 

؛ وهلذا فإّن احلكم على القصة بإمكانية 7هي عبارة عن أحداث تتسم باملبالغة وتستوحى من اخليال
استمدادها من أحداث حقيقية أو خيالية خيرج القصة القرآنية من هذا التعريف، فكل ما ورد من 

ßøt﴿: قصص يف القرآن الكرمي هو حق، لقوله تعاىل ªΥ �Èà) tΡ y7 ø‹ n= tã Νèδ r' t7tΡ Èd,ysø9 $$Î/﴾ 13-الكهف -.  

                                                           

، دار الفكر العريب، القيم التربوية في القصص القرآني: سيد أمحد طهطاوي.فن القصص نقال عن د: حممود تيمور - 1
  .80، ص)م1996- ه1416(، 1مدينة نصر، ط

  .47، ص)م1968(، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط القصة القصيرة في مصر: شكري عياد - 2
  .80، نقال عن سيد أمحد طهطاوي، صمحاضرات في األدب والنقد: م خاطرحممد عبد املنع - 3
  .80، صنفسهاملصدر : سيد أمحد طهطاوي - 4
 .80، صنفسه، نقال عن سيد أمحد طهطاوي، املصدر القصص القرآني: عبد إبراهيم بلبول - 5
، )م2011/ه1432(ول الدين، ، كلية أصقضايا األمة وعالجها في القصص القرآني: عبد اللطيف رجب القانوع - 6

 .12ص 
املقدمة لطلبة السنة األوىل ماسرت تفسري ودراسات قرآنية جبامعة تلمسان، املوسم  محاضرات االستشراق: دبيحي حياة-  7

  .2014-2013: اجلامعي
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ومن هنا فإّن الدراسة ترجح التعريف األخري، إذ إّن القصص القرآين هو عبارة عن أخبار واقعية 
حتمل حقائق تارخيية مطلقة عن أمم سابقة ساقها لنا املوىل عز وجل، مرة بصفة جمملة وأخرى مفصلة 

يدخل يف املعىن العام  من قبيل ما االعتبار، وإمنا ُمسيت هذه األخبار قصصموعة من احلكم أمهها 
، وإن كان القرآن الكرمي قد فرق يف استعماالته هلتني الفردتني، حيث وضع األوىل لكلمة خرب أو نبأ

، يف حني ماثلة للعيانالوقائع القريبة العهد بالوقوع أو اليت ال تزال مشاهدها قائمة  للداللة على
، وهذا ما يربز جليا يف العنصر املوايل، 1إلخبار عن األحداث البعيدة، زمانا ومكاناصصت الثانية لخ

 إذا كان كّل ما ورد يف: هناك من يعرتض على هذا التعريف بقولهلكن قبل ذلك جتدر اإلشارة إىل أنّه 
قصة، أو ندخله ضة وحوادث حقيقية فكيف ميكن أن نصف ذلك بالالقصص القرآين أخبار تارخيية حم

  ضمن العمل الفّين؟
وجوابه أّن القصة القرآنية ليست عمًال فنّيا قائمًا بذاته، بل هو جزء من القرآن ووسيلة من 

  .2وسائله إىل أغراضه الدينية
  "القص"استعماالت القرآن لفظة : الفرع الثاني

  :يف عّدة آيات" قص"لقد استعمل القرآن الكرمي كلمة 
ôM﴿ : قال تعاىل s9$s% uρ ÏµÏG ÷z T{ Ïµ‹ Å_Áè% (  ﴾ 11-القصص-  

‰£# ﴿ : وقال أيضا s? ö‘ $$sù #’ n?tã $yϑ Ïδ Í‘$rO# u $TÁ|Ás%  ﴾ 64- الكهف-  

(ßøtwΥ �Èà﴿ : ويقول سبحانه وتعاىل tΡ y7 ø‹ n= tã z|¡ômr& ÄÈ|Ás) ø9   - 3- يوسف ﴾  #$

(Ÿω óÈÝÁø﴿ : ويقول يف السورة نفسها s? x8$tƒö â‘ #’ n?tã y7 Ï? uθ÷z Î)  ﴾5- يوسف-  

ßøt﴿ : يقول يف سورة الكهف ªΥ �Èà) tΡ y7 ø‹ n= tã Νèδ r' t7tΡ Èd,ysø9 $$Î/  ﴾ 13-الكهف -  

y7﴿ : ويقول يف سورة هود Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï!$t6/Ρ r& 3“ t� à)ø9 $# … çµ÷Áà) tΡ š�ø‹ n= tã ( $pκ ÷] ÏΒ ÒΟ Í←!$s% Ó‰‹ ÅÁymuρ  ﴾ 100- هود-  

                                                           

ط .بريوت، د دار املعارف للطباعة والنشر، لبنان،، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه: كرمي اخلطيبعبد ال: ينظر - 1
دار العرب للنشر ، مفهوم القصة القرآنية وأغراضها عند السابقين والمعاصرين: العرايب خلضر؛ و 39-45صت، .د

  .19صط، .والّتوزيع، د
، ص )1988(، 1، السعودية، جدة، دار املنارة للنشر والتوزيع، طخصائص القصة اإلسالمية: ررّاينظر مأمون فريز ج -  2

: العرايب خلضر؛ و 69-68ص املصدر السابق،: عبد الكرمي اخلطيبعلى هذه االعرتاضات يرجع إىل  ولالطالع أكثر .58
  . 22- 21املصدر السابق، ص
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لوجدناها شبه متفقة مع املدلول  فلو عدنا إىل كتب التفاسري القدمية منها واحلديثة نتصفحها
  .1الواردة يف القرآن الكرمي" قصّ "اللغوي لكلمة 

  .أي اتبعي أثره وخذي خربه وتطلّيب شأنه )قّصيه(: ففي اآلية األوىل
  .2رجعا يتتبعان آثار أقدامهما: ويف اآلية الثانية تعين

... ي كان عليه ومت بهحندثك متتبعني آثار احلديث على وجهه الذ: ويف اآلية الثالثة تعين
(z|¡ômr& ÄÈ|Ásو﴿ ø9   .3﴾ أي أصحه وأصدقه وأنفعه وأمجله #$

  .4احلكاية عن خرب وقع يف زمن مضى وانتهى: ويف اآلية الرابعة واخلامسة والسادسة تعين
ومن منطلق هذه اآليات، يتبني لنا أّن االشتقاق اللغوي لكلمة القصة أو القصص الواردة يف 

يعين الكشف عن آثار، وتنقيب عن أحداث نسيها الناس أو غفلوا عنها، وغاية ما يراد القرآن الكرمي، 
ذا الكشف هو إعادة عرضها من جديد لتذكري الناس ا، وإلفام إليها ليكون هلم منها عربة وموعظة 

  .5وهكذا كان القصص القرآين وهلذا جاء
، -عليه السالم-وانبها، سورة يوسف ومن أبرز سور القرآن الكرمي اليت احتوت قصة بكامل ج

  .وقبل اخلوض يف قصة هذا النيب الكرمي نقف بصفة موجزة بني يدي السورة اليت احتوت قصته
  - عليه السالم-بين يدي سورة يوسف : المطلب الثاني

  تسميتها وسبب نزولها: الفرع األول
 :تسميتها )1

  .فيها -عليه السالم-مسّيت بسورة يوسف إليراد قّصة يوسف 
كأنه قيل حنن نقص عليك "قصة يوسف أحسن القصص ويف هذا املقام يقول الزخمشري 

أحسن االقتصاص هذا القرآن بإحيائنا إليك، واملراد بأحسن االختصاص أنه اقتص على أبدع طريقة 
  أال ترى أن هذا احلديث مقتص يف كتب األولني ويف كتب التواريخ، وال ترى . وأعجب أسلوب

                                                           

  .17-16، املصدر السابق: لعرايب خلضرا - 1
جلديدة، ، مكتبة العلوم واحلكم، الد األول، الطبعة األوىل اأيسر التفاسير لكالم العلي الكبير: أبو بكر اجلزائري - 2
 .842، ص)م2006/ه1423(
 .667-666املصدر نفسه، ص - 3
 .17، صاملصدر السابق: العرايب خلضر - 4
 .48، صالقصص القرآني في منطوقه ومفهومه: عبد الكرمي اخلطيب - 5



 الروايات اإلسرائيلية والقّصة القرآنية             الفصل التمهيدي                             

25 

 

وإن أيد بالقصص املقصوص فمعناه حنن نقص . ب منها مقارب القتصاصه يف القرآناقتصاص يف كتا
عليك أحسن ما يقص من األحاديث، وإمنا كان أحسنه ملا يتضمن من العرب والنكت واحلكم 

  .1"والعجائب اليت ليست يف غريه
 :أسباب نزولها )2

قرآن فتال عليهم  ال  �أنزل على النبّي  {: روى احلاكم وغريه عن سعد بن أيب وقاص قال
!ª﴿يا رسول اهللا لو حدثتنا فنزل  : زمانا فقـالوا $# tΑ ¨“ tΡ z|¡ômr& Ï]ƒÏ‰ pt ø: $# $Y6≈ tG Ï. $YγÎ6≈ t±tF•Β u’ÎΤ$sW ¨Β ”�Ïèt±ø) s? 

çµ÷Ζ ÏΒ ßŠθè= ã_ tÏ% ©!$# šχ öθt±øƒs† öΝ åκ®5u‘ §ΝèO ß, Î#s? öΝ èδ ßŠθè= ã_ öΝßγç/θè= è% uρ 4’ n< Î) Ì�ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Ï9≡sŒ “ y‰ èδ «! $# “ Ï‰öκ u‰ ÏµÎ/ tΒ 

â !$t±o„ 4 tΒ uρ È≅ Î= ôÒãƒ ª! $# $yϑ sù …çµs9 ôÏΒ >Š$yδ﴾ 23-الزمر -{.  

öΝs9﴿ يا رسول اهللا، لو ذّكرتنا فـأنزل اهللا{: بن أيب حامت، فقالواازاد  r& Èβù' tƒ tÏ% ©# Ï9 (# þθãΖ tΒ#u βr& 

yìt±øƒrB öΝ åκæ5θè= è% Ì�ò2Ï% Î! «! $# $tΒ uρ tΑt“ tΡ zÏΒ Èd,pt ø: $# Ÿωuρ (#θçΡθä3tƒ tÏ% ©!$% x. (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ ã≅ ö6s% tΑ$sÜ sù ãΝÍκ ö� n= tã 

ß‰ tΒF{ $# ôM |¡s)sù öΝ åκæ5θè= è% ( ×�� ÏW x.uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ šχθà)Å¡≈ sù﴾ 2}-15-احلديد.  
  .اهللا يقّص أحسن القصص

و  يا رسول اهللا ل{: قال قالوا - رضي اهللا عنهما–وأخرج ابن جرير الطربي عن ابن عّباس 
(ßøtwΥ �Èà﴿ :قصصت علينا؟ فنزل tΡ y7 ø‹n= tã z|¡ômr& ÄÈ|Ás) ø9 $# !$yϑ Î/ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9Î) #x‹≈ yδ tβ# uö� à)ø9 $# βÎ) uρ 

|MΨ à2 ÏΒ Ï&Î# ö7 s% zÏϑ s9 šÎ= Ï!≈ tóø9 $# ∩⊂∪ øŒ Î) tΑ$s% ß# ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏMt/ r' ¯≈ tƒ ’ÎoΤ Î) àM ÷ƒr&u‘ y‰ tnr& u� |³ tã $Y6x. öθx. 

}§ôϑ ¤±9 $#uρ t� yϑ s)ø9 $#uρ öΝåκ çJ÷ƒr&u‘ ’ Í< šÏ‰ Éf≈ y™﴾ 3/4- يوسف-{.  
  .3عن ابن مسعود مثله هوأخرج ابن مردوي

  المناسبات: الفرع الثاني
ملــّـا خّلل سبحانه تلك السورة مبا خّللها به من القصص واآليات " :مناسبة سورة يوسف لما قبلها

ن إّال من شاء إميانه، وأنه مهما شاءه كان، وبّني القاطعة بأّن القرآن من عنده بإذنه نزل، وأنه ال يؤم
عظيم قدرته على مثل ما عّذب به األمم وعلى الّتأليف بني من أراد وإيقاع اخلالف بني من شاء، 

                                                           

  .301-300، ص 2، دار الفكر، د ط، دت، ج  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوب التأويل  1
محزة النشريت، عبد احلفيظ فرغلي، عبد احلميد . د: تح، لباب النقول في أسباب النزول: جالل الدين السيوطي -  2

  .253ت، ص .ط، د.مصطفى، املكتبة القيمة، القاهرة، د
  .254املصدر السابق، ص  -  3
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وأشار إىل أنه حكم بالّنصرة لعباده، فالبد أن يكون ما أراد ألنه إليه يرجع األمر كله، تالها ذه السورة 
 ما لقي من أقرب  -عليه السالم-ذه القصة العظيمة الطويلة اليت لقي يوسف لبيان هذه األغراض

الناس إليه ومن غريهم ومن الغربة وشتات الشمل مث كانت له العاقبة على أّمت الوجوه ملا تدّر عبه من 
من الصرب على شديد البالء والّتفويض ألمر اهللا جّل وعال تسلية هلذا النّيب األمني وتأّسيه مبن مضى 

  .1"إخوانه املرسلني
ملـّـــا ابتدأت السورة املاضية بأّن هذا الكتاب حمكم " :مناسبة أول سورة يوسف آلخر سورة هود

 &Πr÷﴿: وختمت باحلكمة املقصودة من قّص أنباء الرسل وكان السياق للرّد عليهم يف تكذيبهم يف قوله

šχθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù$# (﴾ بعلمه، ابتِدئت هذه إلمتام تلك الدالة باإلشارة إىل ، ودّل على أنه منزل -13- هود
ماله من علو احملل وبُعد الرتبة، فعّقب سبحانه وتعاىل هذه املشكلة اليت ألقاها باألحرف املقطّعة وبان 

أّي  )لكت(أا مع إشكاهلا عند التأّمل واضحة بقوله مثريا إىل ما تقّدم من القرآن وإىل هذه السورة 
  .2"أّي اجلامع جلميع املرادات )آيات الكتاب(ة العالية اآليات العظيم

ملا تقّدم أول سوريت يونس وهود وصف " :مناسبة أول سورتي يونس وهود مع أول سورة يوسف
أّي البّني يف نفسه أنه  )املبني(: باحلكمة واألحكام والّتفصيل، وصف هنا بأخّص من ذلك فقال تعاىل

  .3"وجه واملوضح جلميع ما حوىجامع معجز ال يشتبه على العرب ب
ملا ختم سورة يوسف بالدليل على حقية القرآن " :مناسبة خاتمة سورة يوسف مع بداية سورة الرعد

وأنه هدى ورمحة لقوم يؤمنون، بعد أن أشار إىل كثرة ما حيّسونه من آياته يف السماوات واألرض مع 
والنشر املشوش ألنه أفصح للبداءة يف نشره  بذلك على طريق اللف -سورة الرعد–اإلعراض، ابتدأ هذه 

أّي األنباء املتلوة واألقاصيص الوة املفصلة بدر املعاين وبديع احلكم  )تلك(باألقرب فاألقرب فقال 
املنزل  )الكتاب(واآلية الداللة العجيبة يف الّتأدية إىل املعرفة  )آيات(وثابت القواعد واملباين العالية املراتب 

أّي املوضوع كل شيء منه يف موضعه على ما تدعو إليه احلكمة، الواضح الذي  )ربك احلقّ من (إليك 
قول أبو جعفر "أورد البقاعي يف هذا املقام . 4"ال يتخّلف شيء منه عن مطابقة الواقع من بعث وال غريه

عليه - هذه السورة تفصيل مل قوله سبحانه وتعاىل يف خامتة سورة يوسف: بن الزبري يف برهانه
                                                           

حممد عمران األعظمي : تح، رنظم الدور في تناسب اآليات والسو : برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي - 1
  .2-1، ص 10ج م،1976/ه1396، 1العمري، تنقيح حممد عظيم الدين، دائرة املعارف العثمانية، ط

  .5املصدر نفسه، ص  - 2
  .5، ص نفسهاملصدر  - 3
  .263 ص ،نفسهاملصدر  -4
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﴿: - السالم Éir( Ÿ2uρ ôÏiΒ 7πtƒ# u ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ šχρ”� ßϑ tƒ $pκ ö� n= tæ öΝèδ uρ $pκ ÷] tã tβθàÊÌ� ÷èãΒ ∩⊇⊃∈∪ $tΒ uρ 
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ZπtFøót/ öΝèδ uρ Ÿω šχρâ÷ ßê ô±o„ ∩⊇⊃∠∪ ö≅ è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6y™ (# þθãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >οu�� ÅÁt/ O$tΡ r& ÇtΒ uρ  Í_yèt6̈? $# ( z≈ ysö6ß™uρ «!$# 

!$tΒ uρ O$tΡ r& zÏΒ šÏ. Î� ô³ ßϑ ø9 !ª﴿: ، فبيان آي السموات يف قوله تعاىل-108يوسف -﴾#$ $# “ Ï% ©!$# yìsùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

Î� ö�tóÎ/ 7‰ uΗ xå $pκ tΞ ÷ρt� s? ( §Ν èO 3“ uθtG ó™$# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# ( t�¤‚y™ uρ }§ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s)ø9 $# uρ ( @≅ ä. “ Ì� øgs† 9≅ y_L{ ‘wΚ |¡•Β...﴾ - الرعد

uθèδ﴿: ، وبيان آي األرض يف قوله تعاىل-02 uρ “ Ï% ©!$# £‰ tΒ uÚö‘ F{ $# Ÿ≅ yèy_uρ $pκ� Ïù z Å›≡uρu‘ # \�≈pκ ÷Ξr&uρ ( ÏΒ uρ Èe≅ ä. 

ÏN≡t� yϑ ¨V9$#...﴾ - 1"أخرى ، فهذه آي السموات واألرض قد زيدت بيانا يف مواضع-03الرعد.  
  الوحدة الموضوعية: الفرع الثالث

كل حدث "ترابط أحداثها حيث ارتبط  لتظهر الوحدة املوضوعية يف سورة يوسف من خال
ب، ولو مل فلو مل حيسدوه ملا ألقوه يف غياب اجل  -معليه السال- بالذي سبقه، كالبناء، فإخوة يوسف 

زيز مصر، ولو مل يسجن ملا عرفت براعته يف تعبري الرؤيا، ولو ال رؤيا امللك ملا جعل عيلقوه ملا وصل إىل 
 ،واجلوع على خزائن األرض، ولو مل يتبوأ ما تبوأ من سيادة، ملا أمكنه أن ينقد أباه وإخوته من الفقر

  .2"وهكذا تسري القصة من حدث إىل حدث، ومن جزء إىل جزء إىل النهاية. مصر ويأيت م إىل
 :من العبرة والعضة في هذه السورة •

وهي باقية كذلك تسلية لكل مسلم تنزل به فتنة، أو ...  �لنّيب سورة يوسف نزلت تسلية ل"
اة للوقوف مليا وما أحوج الدع... - عليه السالم- ه حالة الصديق يوسف متر به ظروف وحاالت تشاب

وما أحوج الساسة واألمراء ... الضجر عند أحداث القصة، يستلهمون منها العرب، ويتسلون ا حني
واملسؤولون لسياق القصة تبّصرهم بقصر احلياة من جانب، وفداحة الظلم من جانب آخر، وديهم إىل 

  3."أحسن أساليب احلكم والعدل يف الرعية من جانب ثالث
  .-عليه السالم-ي جمرد قطرة من حبر العرب والعظات يف سورة يوسف هذه العربة ه

  
                                                           

  .264ص ، نظم الدور في تناسب اآليات والسور - 1
، 1، دار جرير للنشر، طربوية واألسس النفسية في القصص القرآنيالمبادئ الت: شاهر ذيب أبو شريخ -2

  .  118م، ص 2005/ه1425
دار طيبة اخلضراء، مكة  ،خطب منبرية عن قصص القرآن الكريم والسيرة النبوية: مسفر ابن سعيد بن حممد الزهراين - 3

  .  93، ص )م2008-ه 1429(، 1دار املعرفة للكتاب، الباحة، ط/املكرمة



 

 

  
  

  
  

  

  
  
  

  
  

  
  

الروايات اإلسرائيلية في رؤيا يوسف ومؤامرة : المبحث األول -
  اإلخوة

  الروايات اإلسرائيلية في كيد امرأة العزيز: المبحث الثاني -
الروايات اإلسرائيلية في كيد النسوة وسجن : المبحث الثالث

  - عليه السالم-يوسف 
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  :تمهيد
من أحسن القصص بشهادة القرآن الكرمي، هذه القصة العجيبة املثرية  -عليه السالم- تعترب قصة يوسف   

ت النبوة حماطا بعناية أبيه ودفئه يف بي - عليه السالم- شب يوسف  دفلق. وقع بني يوسف وإخوته الالستغراب فيم
إىل أن قدر اهللا له تلك الرؤيا الصادقة اليت زادت يف فرط حمبة أبيه له مبا كان يتومسه من خري يف ذلك وخمافة كيد 

  !...سفناإلخوة، لكن جتري الرياح مبا ال تشتهي ال
 ،ألقدار أن حتىي بذور الكيد الدفينةيف بيت النبوة شاءت او . ، قدر اهللا أن يكون- عليه السالم- فما كان حبذره 

ومما هو مسلم به وال خيفى على أحد  !نفراجواالوتأرجحه بني الكيد  ،هاكأشوا  -عليه السالم-صيب يوسف تل
ومن هنا كان تأثر . ثبت حتريفها وتبديلها هأن أهل الكتاب كانوا على علم بقصة يوسف لورودها يف كتبهم وأن

  .هذه القصةبعض املفسرين مبرويام يف 
بتفسري  ةاإلسرائيلي الروايات علق من ما علىإلقاء األضواء الكاشفة  حتاول الدراسةويف هذا الفصل            

  .-عليه السالم- هذه املرحلة من حياة يوسف 
  الروايات اإلسرائيلية في رؤيا يوسف ومؤامرة اإلخوة: المبحث األول

  :تمهيد
  .اصا لنبوته وعظم شأنه ويف املقابل بداية حملنته يف بيت النبوةإره - عليه السالم-كانت رؤيا يوسف 

  -عليه السالم- الروايات اإلسرائيلية في رؤيا يوسف : المطلب األول
بعض  أنّ  إالّ  .- عليه السالم- على الرغم من ظهور تأويل هذه الرؤيا جليا يف آخر قصة يوسف   

تتحدث عن تفاصيلها واألبعد من ذلك إثبات رؤى أخرى غري  املفسرين وقعوا يف شباك املرويات اإلسرائيلية اليت
  :اليت أوردها  القرآن الكرمي يف النص اآليت

  :النص القرآني

øŒ﴿ :قوله تعاىل Î) tΑ$s% ß# ß™θãƒ Ïµ‹ Î/L{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ ’ÎoΤ Î) àM÷ƒr&u‘ y‰ tnr& u� |³ tã $Y6x. öθx. }§ôϑ ¤±9 $#uρ t� yϑ s)ø9 $# uρ öΝåκ çJ÷ƒr&u‘ ’ Í< šÏ‰ Éf≈ y™ ﴾ 

  -4-وسف اآلية ي

  - عليه السالم-جمع الروايات اإلسرائيلية في رؤيا يوسف : الفرع األول
  :والسن اليت رآها فيها -عليه السالم-يف رؤيا يوسف  وردت روايات خمتلفة
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 :الرواية األولى
حدثنا احلكم بن ظهري عن السدي عن عبد الرمحن بن سابط عن : حدثين علي بن سعيد الكندي قال"  

اليهودي فقال له يا حممد أخربين عن الكواكب اليت رآها  بستانهرجل من يهود يقال له  �أتى النيب : بر قالجا
: فلم جيبه شيء، ونزل عليه جربيل وأخربه بأمسائها قال �فسكت رسول اهللا : يوسف ساجدة له ما أمساؤها؟ قال

فقال جربان والطارق والذيال  !؟ فقال نعمهل أنت مؤمن إن أخربتك بأمسائها: إليه فقال �فبعث رسول اهللا 
: وذو الكتفان، وقابس ووثاب، وعمودان والفليق، واملصبح والضروح، وذو الفرغ والضياء، والنور فقال اليهودي

  .1"واهللا إا ألمسائها
 :الرواية الثانية

الكتفان بدال من وجاء يف بعض املصادر اختالف يف أمساء هذه الكواكب احلرثان بدال من اجلربان، ذو   
احلرثان وطارق والذيال وقابس والنطح والطروح وذو "والطروح بدال من املصبح والضروح فقيل والنطح  ذو الكتفني

  .2"انالكتفان وذو الفرع والفليق ووثاب والعمود
 :الرواية الثالثة

ه رآها حال الشك أن"املفسرين  ضقال بع: رؤياه - عليه السالم- رأى فيها يوسف  ن اليتوعن السّ   
  .الصغر فأما ذلك الزمان بعينه ال يعلم إال باألخبار

وهو ابن سبع سنني أن أحدى عشرة عصا طواال كانت مركوزة  - عليه السالم- رأى يوسف : قال وهب  
يف األرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغرية وثبت عليها حىت ابتلعتها فذكر ذلك ألبيه فقال إياك أن تذكر هذا 

ال : رأى وهو ابن اثنيت عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له فقصها على أبيه، فقالمث  إلخوتك،
  .3"اتذكرها هلم فيكيدوا لك كيد

  :الرواية الرابعة
  : وتتحدث الروايات القدمية عن الرؤيا وتعطيها شيئا من التفاصيل فيذكر وهب بن منبه

من نومه فزعا  فإذا يوسف يهبّ : ذلك يف يوم اجلمعةيوسف كان ابن اثنيت عشر سنة عندما رآها، وكان  أنّ 
يا أبت رأيت كأن أبواب السماء فتحت، وأشرق منها نور، واستنارت : ويقول ليعقوب الذي ضمه إىل صدره

 لبست رداء أشرقت األرض النجوم وأشرقت اجلبال، وزخرت البحار، وسبحت احليتان بأنواع اللغات، ورأيت كأينّ 

                                                           

1
  .555ص ،15ت، ج.ط، د.مكتبة ابن تيمية، القاهرة، د ،حممد شاكر :، تحالقرآنآي تأويل عن جامع البيان  :ابن جرير الطربي - 

2
عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، : تحالجامع ألحكام القرآن، : أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب - 

  .246، ص 11، ج)م2006/ه1427(، 1بريوت، لبنان، ط
3
  .89، ص18، ج)م1981-ه1401( 1بريوت، ط ،لبنان ، دار الفكر للطباعة والنشر،مفاتيح الغيب: حممد الرازي فخر الدين - 
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وبينما أنا كذلك إذا رأيت أحد عشر كوكبا، انقضت من :  هذا الوصف، مث قال الرؤيا ألبيهاخل...من حسنه ونوره
  ...السماء ومعها الشمس والقمر فخروا يل ساجدين 

اكتمي ما قال يوسف، وال ختربي أوالدي بذلك،  فسمعت امرأة يعقوب ما قال يوسف ألبيه، فقال هلا يعقوب،
من مراعيهم أخربم بالرؤيا اليت أمرها يعقوب بكتمها، فانتفخت أوداجهم  فقالت نعم، فلما أقبل أوالد يعقوب

واقشعرت جلودهم غضب على يوسف، وقالوا ما عن الشمس غري أبينا وال بالقمر غريك، وال بالكواكب غرينا، مث 
  .1"قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك

  :تيوراتص النال 
امسعوا هذا احللم الذي حلمت، ها حنن ( :حلم يوسف حلما وأخرب إخوته، فازدادوا بغضا له قال هلم"  

، فقال )احازمون حزما يف وسط احلقل، فإذا حزميت قامت وانتصبت، وإذا حزمتكم أحاطت حبزميت وسجدت هل
  .)بغضا له بسبب أحالمه وبسبب كالمهضا أمتلك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا وازدادوا أي( :له إخوته

ها إين حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس (: بعد ذلك حلم أيضا حلما آخر فقصه على إخوته وقال  
ما هذا احللم الذي ( :أبوه ينتهره ويقول له فابتدأه وقصه على أبيه وإخوته،. )والقمر وأحد عشر جنما ساجدة يل

  .2"م، فغار منه إخوته وأما أبوه فحفظ هذا الكال)لك إىل األرض حلمت؟ أنأيت أنا وأمك وإخوتك ونسجد
  الدراسة النقدية: الفرع الثاني

ودراستها  هاحناول من خالل هذا الفرع نقد - عليه السالم-بعد مجع خمتلف الروايات يف رؤيا يوسف   
الدالئل، من حديث سعيدين  رواه البيهقي يف: "يت ذكر فيها أمساء الكواكب مسندةالرواية ال :سندا ومتنا أوال

منصور، عن احلكم بن ظهري وقد روى هذا احلديث احلافظان أبو يعلى املوضلي وأبو بكر الرباريخ مسنديهما وابن 
  .3"أيب حامت يف تفسريه 

أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن احلكم بن : "زاده أبو يعلى فقال كما أورد بن كثري ما    
ملا رآها يوسف قصها على أبيه يعقوب، فقال أبوه هذا أمر مشتت جيمعه اهللا : (�ال رسول اهللا ظهري، به وزاد ق

  .4"تفرد به احلكم بن ظهري الفزاري وقد ضعفه األئمة وتركه األكثرون) همن بعد، قال والشمس أبوه والقمر أمّ 
  

    
                                                           

1
دار الشهاب الجانب الفّني في القصة القرآنية، : أبو جنديخالد أمحد نقال عن  111-115، صقصص األنبياء: ثعليبال - 

  .99-98ص ت،.ط، د.جلزائر، دللطباعة، باتنة، ا
2
  .11: 37إصحاح  ،سفر التكوين - 

3
  .439، ص 2الد ،)م2007-ه1428( 1دار الغد اجلديد، ط ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثري - 

4
  .439، صنفسهاملصدر  - 
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، كما امه 1"سفه وأعاجيب حديثه وهو صاحب حديث حسن يو لساقط ملي: "قال اجلوزجاين فيه  
  .2"مرتوك رمي بالرفض وامه ابن معني: قال احلافظ" العلماء ورمي بالرفض

: ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء، وقال البخاري: قال بن معني: "وذكر اإلمام الذهيب يف ميزان االعتدال  
 وه، فهل مثل هذا تعترب روايتهلإذا رأيتم معاوية على منربي فاقت: منكر احلديث، وقال مرة تركوه، وهو راوي حديث

  .3"يف مثل هذا 
يصححه يف " احلاكم" ا يدعو للدهشة والعجب رغم إنكار العلماء واألئمة للحديث وتضعيفه جندممّ و   

أخرجه احلاكم ": "الفتح السماوي"حب الفتح صا ذلك تفسريه، وبّني  يف" األلوسي"مستدركه وقد أشار إىل ذلك 
  .4"دي، وصححه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهيبلسيق أسباط بن نصر عن امن طر 

واية عصام العبد من خالل نقده هلذه الر .وإن كان تصحيح العامل غري معتد به عند العلماء فقد أورد د  
تصحيح احلاكم غري معتد به عند العلماء إال إذا وافقه غريه ومل يصحح هذه " ،أن احلاكم صححها يف مستدركه

  .5"لماء غري احلاكم يف املستدركالرواية أحد من الع
وأن "، بتصحيح احلاكم ال يعين القدح يف شخصيته العلمية داداالعتعدم  وتنبغي اإلشارة هنا إىل أنّ   

اخللل مل يقع يف روايته ألنه كان ينقل عن أصوله املضبوطة وإمنا وقع اخللل يف أحكامه فكل حديث يف املستدرك 
  6"لذي حتصل به الثقة قد مسعه كما هو، هذا هو القدر ا

مكان هذا اخلرب من املستدرك للحاكم "أنه مل يعرف " تفسري الطربي"وأشار حممد شاكر خالل حتقيقه   
  .8"وأعله باحلكم بن ظهر الذي تفرد به" ما نبه احلافظ بن احلوزي على وضعهك .7"ولكن العجب أنه صححه

  
                                                           

ط، دت، .تب الثقافية بريوت، دعبد املقصود عبد الرحيم، دار الكتب العلمية بريوت، مؤسسة الك: ، تحالنكت والعيون: املاوردي -1
  . 6، ص 3ج
 2مؤسسة الرسالة، ط ،صبحي البدري السامرائي: ، تحالضعفاء والمتروكين: أبو احلسن علي ابن عمر الدارالقطين-2
  .76، ص)م 1986/ه1406(
  .220ص  اإلسرائيليات والموضوعات في كتب الّتفسير،  :أبو شهبة -3
أمحد جمتىب بن ندير، دار  :، تحتفسير القاضي البيضاوي تخريج األحاديثفي  الفتح السماوي: زين الدين عبد الرؤوف املناوي -4

  .726، ص)ه1409(1العاصمة، ط
ملّخص حبث، قسم الّتفسري وعلوم القرآن،  ، -عرض ونقد- لسورة يوسف  اإلسرائيليات في تفسير بن جرير الطبري: عصام العبد -5

  .09غزة، ص ،أصول الدين، اجلامعة اإلسالميةكلية 
  .96، ص)م 2005/ه1426(القاهرة، الطبعة األوىل  ، مؤسسة املختار،اإلمام الحاكم وكتابه المستدرك :عادل حسن علي6
  .556، ص 15ج  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،: الطربي7
  .262املصدر السابق، ص: رمزي نعناعة. 8



 والمحن -عليه السالم–في رؤيا يوسف الروايات اإلسرائيلية                              ألولالفصل ا

33 

 

  ."1ثبتمن وجه ي شيء �يف هذا املنت عن النيب  ال يصحّ "وقال العقيلي 
رأى كواكب بصورها ال بأمسائها وال عالقة ملا  - عليه السالم-ا يرد هذه الرواية أن سيدنا يوسف وممّ   

جاء يف احلديث مع ما ترمز إليه الرؤيا، باإلضافة إىل اختالف أمساء هذه الكواكب من تفسري آلخر مما يؤكد عدم 
  ".2زورا وتانا �ئيليات وألصقت بالنيب يظهر أا من اإلسرا"صحة هذه الرواية ومن مث 

أن املقصود أبويه وإخوته   "كما يرد هذه الرواية ما جاء يف تفسري هذه اآلية من روايات مأثورة وصحيحة       
’ ﴿ قوله تعاىل: حيث جاء عن الضحاك  ÎoΤ Î) àM ÷ƒr&u‘ y‰ tnr& u�|³ tã $Y6x. öθx. ﴾ - هم إخوته -4يوسف ﴿}§ôϑ ¤±9$# uρ 

t� yϑ s)ø9 $# uρ﴾ - 3مها أبواه -4يوسف.  
ألن القرآن الكرمي وسياقه مل  4"وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معا وهو غلط منهم"  

  .يبثث لنا ذلك بل أبثث أنه قصها على أبيه فقط
وقد جاء يف تفسري البغوي أن ذلك اليهودي قد أسلم وتعقبه احلافظ بن حجر بإنكار ذلك حيث ذكر   

  .فأخربه فأسلم :نعم، قال: إن أخربتك ا تسلم قال: قال لليهودي �النيب  يف تفسري البغوي أنّ و : "ما نصه
  .5"وتعقبه احلافظ بن حجر يف اإلصابة بأن احلديث يف مسند أيب يعلى وغريه وليس فيه ذكر إسالمه

در اإلسرائيليات من أنه أو ما جاء يف مصا... فيما يتعلق بأن يوسف رأى رؤيتني من أنه رأى عصا طوال : ثانيا
  ...وسط احلقل يفحلم أم حازمون حزما 

أن القرآن الكرمي مل يقص علينا ذلك وال ندري هل هو حق أم هو من بعض افرتاءام، وقد أمر نبينا : عليهم دّ ري ف
إذا حدثكم أهل الكتاب فـال تصّدقوهم وال  {: �أمرا حنن إن شاء اهللا به ملتزمون وهو قوله  �

ا الذي وأمّ  ...6}م فـإّما أن يحّدثوكم بباطل فتصّدقوه وإّما أن يحّدثوكم بحّق فتكذّبوهتكذّبوه
ويرد هذا االضطراب بني  7...قد قص حلمه الثاين على إخوته - عليه السالم-نكذم فيه فهو قوهلم إن يوسف 

صها على أبيه يف حضرة ، بعد ذلك بأنه قنه قصها أوال على إخوته مث أقرواالرؤيتني من حيث القول بأ نيتاه

                                                           

  .726املصدر السابق، ص: املناوي1
  .09ص در السابق،املص: عصام العبد2
  .439ص، 2جملد، تفسير القرآن العظيم: ابن كثري3
  .260ص ،)م1988/ه1419(ط  ، مكتبة الصحابة، اإلمارات، السعودية،تحفة النبالء من قصص األنبياء: ابن كثري4
 ،عبد الوهاب عبد اللطيف :، تحتنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة :أيب احلسن علي بن حممد بن عراق الكناين 5

  .194، ص1، ج)م 1981/ ه1401(2ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بريوت
  .خترجيه يف موضع سابق من هذه الدراسةسبق  6
  .29، ص)م1999/ه1420(1ط ،بريوت ،، املكتب اإلسالميالفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة: خليل سليمان 7
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عصى والده عند حتذيره له من قص رأياه على  -عليه السالم-إخوته ومل ترد يف القرآن الكرمي إشارة إىل أن يوسف 
  .1إخوته

  .2"!د الكواكب والشمس والقمر ليوسف ؟وأي شيء هي رؤيا احلزم أو رؤيا العصا من رؤيا سجو "
أخالق يف  عليهم رؤياه ففيه قدح يوسف حني قصّ  اإلصحاح من أن يعقوب انتهريف ا ذكرها أمّ   

  .األنبياء عن مثل هذه األخالق الرديئة تنزّه يرد هذا القدح، من العقل -عليه السالم-يعقوب النيب 
   !  يف رؤياه وهي خارجة عن إرادته فهو مل يقم مبذمة تستحق أن ينتهر من أبيه - عليه السالم- ذنب ليوسف  وأيّ 

  : اآليات القرآنية وسياقها يف سورة يوسف نذكر منها  كما يرد هذا اهلراء
  .الكبار البالغني املكلفني حني قاموا بأعظم جرم يف حق يوسف هعدم انتهار أوالد) 1
ما ورد ذلك يف نص القرآن على عكس ذلك بل نص على صربه اجلميل وإنابته إىل اهللا رغم فقدانه مرة ثانية ) 2

  .بنيامني بعد فاجعة يوسف
غم علمه مبكر وكيد أوالده الكبار وما أنزلوه بأبيهم من فاجعة كان مثال األب احلنون املشفق على حاهلم ر ) 3

  .املعتصم واملتمسك بربه يف أعظم احملن وهي االبتالء يف األبناء
  : نلخص يف هذا املطلب أن الروايات اإلسرائيلية يف رؤيا يوسف كانت على قسمني 

  .د سن يوسف اليت رأى فيها الرؤيا قسم املسكوت عنه كتحدي) 1
قسم مناقض للشرع من خالل تعبري املعاكس واملناقض ملا أقره النص القرآين، مثل أمساء الكواكب وما نسب ) 2

  .ليعقوب عليه السالم من انتهار وأخالق دنيئة يف تعبري رؤيا يوسف
  التفسير الصحيح :الفرع الثالث

رؤيا واختالف النحويني الآلية من حيث املباحث اللغوية يف بعض املفسرين يف تفسري هذه اأطنب   
وذلك باعتبار أن الرؤيا يف قصة يوسف ... إضافة إىل اخلوض يف مباحث الرؤيا من أنواعها، أقسامها، أحكامها

حيح هي حمور هذه القصة فارتأيت أن أجتاوز هذه املباحث إىل ما يتطلبه املوضوع ويقتضيه املقام بإيراد املعىن الص
  .على خالف ما جاء يف الروايات اإلسرائيلية

قوله  يف -آخر القصة- ا تأويل هذه الرؤيا ولكنه بينه يف هذه السورة الكرمية ن يبني همل" قال الشنقيطي      
ϑ£$ ﴿: تعاىل n= sù (#θè= yz yŠ 4’ n?tã y# ß™θãƒ #“ uρ# u Ïµø‹ s9 Î) Ïµ÷ƒuθt/ r& tΑ$s% uρ (#θè= äz ÷Š $# u� óÇÏΒ βÎ) u!$x© ª!$# tÏΖ ÏΒ#u ∩∪ yìsùu‘ uρ Ïµ÷ƒuθt/ r& ’ n?tã 

Ä ö̧� yèø9 $# (#ρ”� yz uρ … çµs9 #Y‰ £∨ß™ ( tΑ$s% uρ ÏM t/r' ¯≈ tƒ # x‹≈yδ ã≅ƒÍρù' s? }‘≈ tƒö â‘ ÏΒ ã≅ö6s% ô‰s% $yγn= yèy_ ’În1 u‘ $y) ym ﴾ 99- يوسف-.  

                                                           

  .28املصدر السابق، ص : خليل سليمان: ينظر -1
  .28بق، ص املصدر السا: خليل سليمان -2



 والمحن -عليه السالم–في رؤيا يوسف الروايات اإلسرائيلية                              ألولالفصل ا

35 

 

حدثنا ": بق منها ما أخرجه يف تفسريه، كما أورد الطربي أقواال تفيد املعىن السا"1ومن املعلوم أن رؤيا األنبياء وحي
øŒ ﴿ :تعاىل قولهقتادة عن بشر،قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد  Î) tΑ$s% ß# ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) àM÷ƒr&u‘ y‰tnr& u� |³ tã $Y6x. öθx.﴾ 

ôϑ§{ ﴿ إخوته أحد عشر كوكبا -4- يوسف ¤±9$# uρ t� yϑ s) ø9$# uρ﴾ 2"يعين بذلك أبويه -4-  يوسف.  
حني قال يوسف ألبيه يعقوب، يا أيب إين "حممد يا اذكر : نت هذه الرؤيا هي بداية هذه القصة أيكاو   

ôϑ§{ ﴿رأيت يف املنام هذه الرؤيا العجيبة، رأيت أحد عشر كوكبا من كواكب السماء خرت ساجدة يل  ¤±9 $# uρ 

t� yϑ s)ø9 $# uρ öΝ åκçJ÷ƒr&u‘ ’ Í< šÏ‰ Éf≈ y™  ﴾ الشمس والقمر ساجدة يل مع الكواكب قال  ، أي ورأيت يف املنام-4- يوسف
  .3"املفسرون الكواكب األحد عشر كانت إخوته والشمس والقمر أبواه

تلفوا الكواكب األحد عشر إخوته واخوالقمر أبواه واملراد باد من الشمس ر امل وقد اتفق املفسرون على أنّ   
ا أبوه وخالته ويف التوفيق بينهما أو الرتجيح ما فأكثر األقوال على أما على أم .يف املراد من الشمس والقمر

املراد أمه احلقيقية، ألن ذلك هو األغلب يف استعمال الناس واملتعارف بينهم يف األبوين إال  أنّ ": قاله ابن إسحاق
  .4"أن يصح ما يقال من أن أم يوسف كانت قد ماتت قبل ذلك حبجة جيب التسليم هلا فيسلم حينئذ هلا

، ملا ورد يف األثر )الرؤيا احلسنة من اهللا واحللم من الشيطان(تم هذا املطلب نشري إىل أن وقبل أن خن  
فالرؤيا واحللم عبارة على ما يراه النائم يف نومه من األشياء لكن غلبت الرؤيا "، )الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان(

وجاء يف الصحيح عن أيب  5"من الشر والقبيحعلى ما يراه من اخلري والشيء احلسن، وغلب على احللم ما يراه 
الرؤيا الصالحة من اهللا والحلم من الشيطان، فـإذا حلم أحدكم فـليعّوذ منه  {: �قتادة عن النّيب ٍ 

  .6}وليبصق عن شماله فـإنها ال تضرّه

                                                           

1
دار الفكر، بريوت، لبنان، طبعة منقحة  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،: حممد األمني ابن حممد بن املختار الشنقيطي - 

  . 202، ص2ج) م1990ه/1415(ومصححة ط
2
  .555 ،  ص15ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  - 

3
، طبعة )م2001/ه1421(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة ، صفوة التفاسير: حممد علي صابوين - 

  . 37، ص 2منقحة، ج
4
ص  ،1، ج)م2010( ،، اهليئة اخلريية اإلسالمية، جلنة آسيا بدولة الكويتموسوعة تفسير سورة يوسف: عليش متويل بدوي البينّ  - 

246-247.  
5
طاهر أمحد الزاوي، دار : ، تحالنهاية في غريب الحديث واألثر: لسعادات املبارك بن حممد اجلزريابن األثري اإلمام جمد الدين أيب ا  

  .434، ص1، ج)م1963/ه1383( 1إحياء الكتب العربية، عيسى البايب وشركاه، ط
6
، حديث رقم 4، رقم، باب الرؤيا الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزء من النبوة91كتاب التعبري رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه  

  .834، ص 6986
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لم يره ُكلَف أن يعقد بين شعيرتين ولن    من تحّلم بحلم{: قال �وعن ابن عباس عن النّيب   
   .1}...يفعل

ليتعبـَرُمهَا  �ث الرسول يأن يكون عاملا بكتاب اهللا عز وجل وحبد" الرؤيا وصفاته وما حيتاج إليه ومن شروط معّرب 
  .هذا إضافة إىل مجلة من الوسائل األخرى 2"يف التأويل

  الروايات اإلسرائيلية في مؤامرة اإلخوة  :المطلب الثاني
  :تمهيد

عليه - بداية احملن اليت شاءت األقدار أن يبتلى ا  - عليه السالم-  تعترب هذه املرحلة من حياة يوسف
كما سلف   –فكانت مؤامرة اإلخوة هي البداية اليت مل تكن صدفة بل كانت وليدة أحقاد دفينة  .- السالم
 ، ومل يسلم بعض املفسرين يف هذا املقام من حشو تفاسريهم ببعض اإلسرائيليات اليت أقل ما يقال عنها- الذكر

  .أا حشو ال يدرى أوهلا من آخرها مضطربة اضطراب أصوهلا من النصوص اليهودية
  .إىل تفصيله من خالل هذا املطلبالدراسة سعى توهذا ما 

 : النص القرآني

=θè#) ﴿ :قال تعاىل çG ø% $# y# ß™θãƒ Íρr& çνθãmt� ôÛ$# $ZÊö‘ r& ã≅ øƒs† öΝä3s9 çµô_uρ öΝä3‹ Î/r& (#θçΡθä3s? uρ .ÏΒ Íν Ï‰ ÷èt/ $YΒ öθs% tÅsÎ=≈ |¹ ∩∪ tΑ$s% 

×≅ Í←!$s% öΝ åκ ÷]ÏiΒ Ÿω (#θè= çG ø)s? y# ß™θãƒ çνθà) ø9 r&uρ ’ Îû ÏMt6≈ uŠxî Éb=àfø9 $# çµôÜ É) tG ù= tƒ âÙ÷èt/ Íοu‘$§‹ ¡¡9 $# βÎ) óΟçGΨ ä. t, Î# Ïè≈ sù  ﴾-  9/10يوسف-  

/θä9$s% $tΡ$t#) ﴿ :قال تعاىل r' ¯≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $̈Ζ 0Β ù' s? 4’n?tã y#ß™θãƒ $̄Ρ Î) uρ …ã&s! tβθßsÅÁ≈ oΨ s9 ∩⊇⊇∪ ã&ù# Å™ö‘ r& $oΨ yètΒ # Y‰xî ôìs? ö� tƒ ó= yèù= tƒuρ $̄Ρ Î) uρ 

… çµs9 tβθÝà Ï!≈ yss9 ∩⊇⊄∪ tΑ$s% ’ÎoΤ Î) û Í_çΡ â“ ósu‹ s9 βr& (#θç7 yδ õ‹s? ÏµÎ/ ß∃% s{r&uρ βr& ã&s# à2ù' tƒ Ü= ø\ Ïe%!$# óΟ çFΡ r&uρ çµ÷Ψ tã šχθè= Ï!≈ xî  ﴾ يوسف-

11/13-  
ρâ ﴿ :قال تعاىل !% ỳ uρ 4’ n?tã ÏµÅÁŠ Ïϑ s% 5Θ y‰ Î/ 5>É‹ x. 4 tΑ$s% ö≅ t/ ôM s9 §θy™ öΝ ä3s9 öΝ ä3Ý¡à!Ρr& #\� øΒ r& ( ×� ö9 |Ásù ×≅Š ÏΗ sd ( ª!$# uρ ãβ$yètG ó¡ßϑ ø9 $# 

4’ n?tã $tΒ tβθà! ÅÁs? ﴾ 18-يوسف-.  

ôN ﴿ :قال تعاىل u !% ỳ uρ ×οu‘$§‹ y™ (#θè= y™ö‘ r' sù öΝèδ yŠ Í‘# uρ 4’ n< ÷Šr' sù … çνuθø9 yŠ ( tΑ$s% 3“ u� ô³ ç6≈ tƒ #x‹≈ yδ ÖΝ≈n= äî 4 çνρ•� | r&uρ Zπyè≈ ŸÒÎ/ 4 ª! $#uρ 7ΟŠ Î= tæ 

$yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∪ çν ÷ρu� Ÿ° uρ ¤∅yϑ sV Î/ <§øƒr2 zΝ Ïδ≡u‘ yŠ ;οyŠρß‰ ÷ètΒ (#θçΡ% Ÿ2uρ ÏµŠ Ïù zÏΒ šÏ‰ Ïδ≡̈“9$# ∩⊄⊃∪ tΑ$s% uρ “ Ï% ©!$# çµ1u� tIô©$# 

                                                           

1
  .841، ص 7042، حديث رقم 45، باب من كذب يف حلمه، رقم91كتاب التعبري رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه -   

 ابنأبو صهيب حممد ابن سامح، دار  :، تعتفسير األحالم وتعطيره وتعبيره: أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري -  2
  .    659ص ) م2006/ه1427(، 1قاهرة، طاجلوزي، ال
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ÏΒ u� óÇÏiΒ ÿÏµÏ? r&t� øΒ eω ’ ÍΓÌ� ò2r& çµ1uθ÷W tΒ # |¤tã βr& !$oΨ yèx!Ψ tƒ ÷ρr& …çνx‹ Ï‚−G tΡ #V$ s!uρ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2uρ $̈Ψ ©3tΒ y# ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

… çµyϑ Ïk= yèãΨ Ï9 uρ ÏΒ È≅ƒÍρù' s? Ï]ƒÏŠ$ymF{ $# 4 ª! $# uρ ë=Ï9% yñ #’n?tã Íν Ì� øΒ r& £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ﴾ 19/21-يوسف-.  

  جمع الروايات اإلسرائيلية في مؤامرة اإلخوة: الفرع األول
  :وردت يف التفسري عدة روايات يف مؤامرة اإلخوة نعرض أمهها كاآليت

  :األولى الرواية
ما تشتاق أن خترج معنا أ:قالوا - عليه السالم- إن إخوة يوسف ": األخبار قال وهب وغريه من أهل السري

- عليه السالم-فقال  .فسل أباك أن يرسلك معنا :قالوا ،لىب ،- عليه السالم-فقال  تصيد ونستبق؟إىل مواشينا فن
فقال ، يا أبانا إن يوسف قد أحب أن خيرج معنا إىل مواشينا: فدخلوا جبماعتهم على يعقوب فقالوا .افعل: 

فأحب أن تأذن يل وكان يعقوب ني واللطف بنعم يا أبت إين أرى من إخويت من الل: يعقوب ما تقول يا بين؟ قال
يكره مفارقته وحيب مراضاته فأذن له وأرسله معهم فلما خرجوا به جعلوا حيملونه على رقام ويعقوب ينظر إليهم 
فلما بعدو عنه وصاروا به إىل الصحراء ألقوه يف األرض وأظهروا له ما يف أنفسهم من العداوة وبسطو له القول 

فأخذه روبيل ...جاء إىل واحد منهم واستغاث به ضربه فلما فطن ملا عزموا إليه وجعلوا يضربونه فجعل كلما 
فقال له يا ابن راحيل أنت  فجلد به األرض مث جثم على صدره وأراد قتله فقال له يوسف مهال يا أخي ال تقتلين،

هللا تعاىل يف رحل اتق ا: صاحب األحالم قل لرِؤياك أن ختلصك من أيدينا ولوى عنقه فاستغاث يهوذا وقال له
يا إخوتاه ما على هذا عاهدمتوين أال أدلكم على ما  :بيين وبني من يريد قتلي فأدركته رمحة األخوة ورق له فقال

يلتقطه بعض السيارة فانطلقوا به  أوميوت  أن فإماقال تلقونه يف هذا اجلب   هو أهون لكم وأرفق ؟ قالوا وما هو؟
يا ( 1فجعلوا يدلونه فيها فيتعلق بشفريها فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال أسالر ضيق  أسفلناك واسع هبئر  إىل

 اهللاردوه علي اسرت به عوريت ويكون كفنا يل يف ممايت فاخرج  قميصي؟ زعتم هو ملا ن أمرعلى  أدلكم أال إخويت
  .2)حجرا يف البئر مرتفعا من املاء فاستوت عليه قدماه

قميصه  وا يدلونه يف البئر فيتعلق بشفري البئر فربطوا يديه ونزعواجعل": قال السديويف كتب التفسري 
البئر  إىلفدلوه  .3ادعوا الشمس والقمر واألحد عشر كوكبا :به فقالوا أتوارىردوا علي قميصي  هاخو تايا : فقال

                                                           

حممود شكري، إدارة الطباعة املنريية، دار  :تح ،معاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالروح : شهاب الدين األلوسي -1
 .197، ص 12، ج بريوت، لبنان إحياء الثراث العريب،

 ،4، ج)م 1984/ه1404( 3املكتب اإلسالمي، ط ،م التفسيرزاد المسير في عل: عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي -  2
  .189ص
  .574، ص جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي -  3
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 فاردو...م عليهاصخرة فيها فقا إىلميوت فكان يف البئر ماء فسقط فيه مث أوى  أن إرادةلقوه أبلغ نصفها  إذا حىت
  .1"بالطعام يأتيه هودايرضخوه بصخرة فمنعهم يهوذا، وكان  أن

  :الثانية الرواية
ملكا فحل عنه واخرج له حجرا من املاء فقعد  إليهعنقه ونزعوا قميصه فبعث اهللا  إىلمجعوا يديه : "وقال كعب

يف النار يف قصبة وجعلها يف عنق يوسف يوم القي  إياهالذي كساه اهللا  إبراهيمقميص  أدرجعليه وكان يعقوب قد 
  .2"له اجلبّ  وأضاءامللك حينئذ  إياهفالبسه 
  :الثالثة الرواية

اهللا  فأوحىيتفتت على الصخرة وكان جربيل حتت ساق العرش  أن إرادةمشعون هو الذي قطع احلبل : نّ إوقيل "
الصخرة ساملا  على فأقعدتهلوقوع، وهبطت حىت عارضت بني الرمي وا فأسرعت:عبدي قال جربيل  أدرك أن إليه

 أن فأرادوا فأجامرمحة منهم  أااهلوام فقام على الصخرة وجعل يبكي فنادوه فظن  مأوىوكان ذلك اجلب 
  .3 ..".يرضخوه بالصخرة فمنعهم يهوذا

  : الرواية الرابعة
 إذا: قال  قالوا وما هي؟لكل ميت وصية فامسعوا وصييت إن هاخو تايا : فلما قام على الصخرة قال: قال وهب"

 وإذاشربتم فتذكروا عطشي،  وإذافاذكروا جوعي،  أكلتم وإذااجتمعتم كلكم فانس بعضكم بعضا فاكروا وحشيت، 
شابا فاذكروا شبايب فقال له جربيل يا يوسف كف عن هذا واشتغل بالدعاء  رأيتم وإذاغريبا فاذكروا غربيت  رأيتم

كل   ملجآقل اللهم يا مؤنس كل غريب ويا صاحب كل وحيد ويا : علمه فقال الدعاء عند اهللا مبكان، مث نّ إف
 أسالكخائف ويا كاشف كل كربة ويا عامل كل جنوى ويا منتهى كل شكوى ويا حاضر كل مال يا حي يا قيوم، 

فرجا وخمرجا، انك على كل شيء  أمرييف قليب حىت ال يكون يل هم غريك وان جتعل يل من ك تقذف رجاء أن
  ."4نسمع صوتا ودعاءا الصوت صوت صيب والدعاء دعاء نيب إهلنا ر فقالت املالئكةقدي

  :الخامسة الرواية

عليه  - لقي يوسف في الجب أتاه جبريل  أُ لما  {: �اهللا  لقال رسو : بن مردويه عن ابن عمر قالااخرج "
لمودة  : قـالولم؟ : إخوتي، إخوتي، قـال: قـال يا غالم من ألقـاك في هذا الجب؟: "فقـال - السالم

قـل اللهم إني  : ذاك إلى اله يعقوب قـال: تريد الخروج من هنا؟ قـال: أبي إياي حسدوني قـال

                                                           

  .574املصدر السابق، : الطربي -  1
  .982ص ط،.جمد مكي، دار ابن حزم، د :تع ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية األندلسي -  2
  .279ص ،11ج، ع ألحكام القرآنالجام :القرطيب -  3
  .280املصدر نفسه، ص  :القرطيب -4
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أسالك باسمك المكنون المخزون يا بديع السموات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام أن تغفر لي  
وترحمني وان تجعل من أمري فرجا ومخرجا وان ترزقني من حيث احتسب ومن حيث ال احتسب  

قـالها فجعل اهللا تعالى له من أمره فرجا ومخرجا ورزقه ملك مصر من حيث ال يحتسب ثم قـال  ف
    .1"}انطقوا بهؤالء الكلمات فـإنهن دعاء المصطفين األخيار: �

  :السادسة الرواية
  : وعن اسم القائل ال تقتلوا يوسف ورد ما يلي

=θè#) ﴿ :إسحاقحدثنا سلمة عن ابن : حدثنا ابن محيد قال" çG ø% $# y# ß™θãƒ  ﴾ قوله إىل :﴿ βÎ) óΟ çGΨ ä. t, Î#Ïè≈ sù﴾  ذكر
 .ياؤ ر وكان اقصدهم فيه  -عليه السالم- من بين يعقوب  األكرب" روبيل"ذلك منهم  الذي قال أنعلم أيل وهللا 

  .2"مشعون" وكان ابن خالة يوسف فنهاهم عن قتله وقيل كان قائل ذلك منهم إخوتهنه كان اكرب أ وعن قتادة
  : 3أقوالن الروايات يف اسم اجلب هي على ثالثة ع اأمّ 
  .على ثالث فراسخ من منزل يعقوب هو)3، باألردنهو )2، بئر ببيت املقدس)1

  :ة السابعةالرواي
ولطخ به  فأخذهجديا فذحبوه ولطخوا به قميص يوسف وقالوا يا يعقوب هذا قميصه  أوخذوا سخلة أ أم" روي

 يأكلمىت كان الذئب حليما : فقال ثر ناب فاستدل بذلك على كذم،أوال  اقم ير خر لف تأملهوجهه وبكى مث 
  ".4بن عباس وغريهمايوسف وال خيرق قميصه؟ قص هذا القصص 

  :ة الثامنةالرواي
عشاءا يبكون فلما مسع  أبيهماقبلوا على : عن السدي قال أسباطع قال ثنا عمرو بن حممد قال ثنا يحدثنا وك"

ذهبنا  أبانايا : ال، فما فعل يوسف قالوا: قالوا يف غنمكم شيء؟ أصابكملكم يا ين هل فزع وقال ما  أصوام
بالقميص  فجاءوهالقميص؟  أينصوته  بأعلىالذئب فبكى الشيخ وصاح  فأكلهنستق وتركنا يوسف عند متاعنا 

 .5"عليه دم كذب فاخذ القميص فطرحه على وجهه مث بكى حىت ختضب وجهه من دم القميص
 
  

                                                           

1
  .198-197ص ،12ج روح المعاني،: األلوسي - 

2
  .565ص ،15ج ،الجامع البيان عن تأويل القرآن: الطربي - 

3
  .246ص ،11ج املصدر السابق،: القرطيب - 

4
  983املصدر السابق، ص :بن عطية األندلسيا -  

5
  .578ص  ،15ج ر السابق،املصد :الطربي -  
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  :التاسعةاية الرو 
هذا الذئب الذي  إنّ  أبانايا : باحلبال مث جاؤوا به يعقوب وقالوا وأوثقوه بآدماصطادوا ذئبا فلطخوه  أم: "قيل

ص له بوتبص فأطلقوه أطلقوه، ال تشك فيه وهذا دمه عليه فقال يعقوب بأخيناذي افجعنا لخيل ويفرتسها ولعله ا
الذئب ملا فجعتين  أيهاادن حىت الصق خده خبده فال له يعقوب ، ادن فاقبل يدنوا منه ويعقوب يقول له  بالذئ

حلمه وال  أكلتوالذي اصطفاك نبيا ما : اللهم انطقه فانطقه اهللا تعاىل فقال: حزنا طويال؟ مث قال وأورثتينبولدي 
ي مصر يف من نواح أقبلتذئب غريب  أنا وإمناته واهللا مايل بولدك عهد رامزقت جلده وال نتفت شعرة من شع

حرمت علينا وعلى  األنبياءوم حل نّ إو  وأوثقوين أوالدكميت فاصطادين  أويل  فقد، فال ادري احي هو  أخطلب 
واهللا لقد : يعقوب وقال فأطلقهعلى الوحوش  األنبياء أوالديف بالد يكذب فيها  أقمتمجيع الوحوش وتاهللا ال 

الذئب بريء  أنوقد علمت  أخاكموانتم ضيعتم  أخيهام هذا ذئب يم خرج يتبع ذم أنفسكمباحلجة على  أتيتم
  ."1مما جئتم به

  :العاشرة الرواية
قة فقيل له طول الزمان وكثرة األحزان ر قد سقط حاجباه وكان يرفعهما خب - عليه السالم- كان يعقوب   ": قيل

روي مسندا عن الثوري عن  ،"2خطيئة أخطاا فاغفرها يل: فأوحى اهللا تعاىل إليه يا يعقوب اشكوين، فقال يا رب
  .حبيب بن أيب ثابت

  :الحادية عشر الرواية
%∃ß ﴿ :قوله تعاىل s{r&uρ βr& ã&s# à2ù' tƒ Ü= ø\ Ïe%!$#  ﴾  13- يوسف-.  

تريد  استوحتهنه رأى يف منامه يعقوب عليه السالم وكأن يوسف يف بطن الوادي فإذا عشرة من الذئاب قد أ" :قيل
األرض فتوارى يوسف يف ثالثة أيام فكانت العشرة إخوته ملا متالؤوا على قتله،  أكله  فدرا عنه واحد مث انشقت

  ".3والذي دافع عنه هو أخوه يهوذا وتوارى يف األرض هو مقامه يف اجلب ثالثة أيام
﴿ ôN u !% ỳ uρ ×οu‘$§‹ y™ (#θè= y™ö‘ r' sù öΝ èδ yŠ Í‘#uρ 4’ n< ÷Šr' sù … çνuθø9 yŠ ( tΑ$s% 3“ u� ô³ ç6≈ tƒ # x‹≈yδ ÖΝ≈n= äî 4 çνρ•� | r&uρ Zπyè≈ ŸÒÎ/ 4 ª!$# uρ 7ΟŠ Î= tæ $yϑ Î/ 

šχθè= yϑ ÷ètƒ ﴾  19- يوسف-.  

  :الثانية عشر الرواية
 :يف اسم هذا الوارد قوالن

                                                           

1
  .290- 289 ، ص11، جالجامع ألحكام القرآن: القرطيب -  

2
  .586ص  ،15ج املصدر السابق، :الطربي - 
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جملث بن راعويل ) 2؛ بن عباسابن يؤثب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم قاله أبو صاحل عن  1مالك بن ذعر) 1 
  .قاله وهب ن منبه

  :الثالثة عشر الرواية
ا عمرو بن حممد قال ثنا أسباط بن وكيع قال ثناحدثنا : "سنداأقوال منها ما ذكر م" بشرى"االسم أو املعىن ويف 

“tΑ$s% 3﴿السدي  عن u� ô³ ç6≈ tƒ #x‹≈yδ ÖΝ≈n= äî 4﴾ يا بشرى :قال نادى رجل من الصحابة يقال له بشرى فقال - 19- يوسف :

  .2كان اسم صاحبه: هذا غالم، وعن السدي قال
%tΑ$s ﴿: قوله uρ “ Ï% ©!$# çµ1u� tIô© $# ÏΒ u� óÇÏiΒ ÿÏµÏ? r&t� øΒ eω ’ ÍΓÌ� ò2r& çµ1uθ÷W tΒ 4 ﴾ 19-يوسف-  

   :يف اسم املرأة قوالن
الذي اشرتاه أما : "كما ثبت يف األخبار أن.غريه امسها زليخا: راعيل بنت رعائيل، وقال: قال حممد بن إسحاق

صر وباعه هناك، وقيل أن الذي اشرتاه قطفري أو اطفري وهو من اإلخوة أو من الواردين على املاء ذهب به إىل م
  .3"العزيز الذي كان يلي خزائن مصر وامللك يومئذ الريان بن الوليد رجل ما العماليق

فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف  - عليه السالم-وقد امن بيوسف ومات يف حياة يوسف 
عة عشرة سنة وأقام يف منزله ثالث عشر سنة واستورثه ريان بن الوليد إىل اإلسالم فأىب واشرتاه العزيز وهو ابن سب

وهو ابن ثالثني سنة وتويف وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل كان امللك يف أيامه فرعون موسى عاش أربع مائة سنة 
(ô‰s ﴿ :بدليل قوله تعاىل s9 uρ öΝ à2u !% ỳ ß# ß™θãƒ ÏΒ ã≅ ö6s% ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ 4 ﴾قيل فرعون موسى من أوالد فرعون و  -34- غافر

يوسف، وقيل اشرتاه العزيز بعشرين دينارا، وقيل ادخلوه السوق يعرضونه فرتافعوا مثنه حىت بلغ مثنه ما يساويه يف 
  ".4الوزن من املسك والورق واحلرير فابتاعه قطفري بذلك الثمن وقالوا اسم تلك املرأة زليخا وقالوا راحيل

  :الرابعة عشر الرواية
هذا فالن وفالن مالك بن دعر : يوسف من إخوته كتب بينهم كتابا روملا اشرتى مالك بن دع: "قال وهب وغريه

من بين يعقوب وهو فالن وفالن مملوكا هلم بعشرين درمها وقد شرطوا له أن ابق وانه ال ينقلب به إال مقيدا 
عل يقول حفظكم اهللا وان ضيعتموين فودعهم يوسف عند ذلك وج: قال .مسلسال وأعطاهم على ذلك عهد اهللا

فألقت األغنام ما يف بطوا دما عبيطا لشدة هذا : نصركم اهللا وان خذلتموين رمحكم اهللا وان مل ترمحوين قالوا
التوديع ومحلوه على قتب بغري غطاء وال وطاء مقيدا مكبال مسلسال فمر على مقربة الكنعان فرأى قرب أمه وقد  

                                                           

1
 .984، ص المحّرر الوجيز: عطية ابن - 

2
 .3، ص 16ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن،: الطربي - 
   .443ص ،2الد  ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثري -3
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فغفل األسود فألقى يوسف نفسه على قرب أمه فجعل يتمرغ ويعتنق القرب ويضطرب  كان وكل به اسود حيرسه
يا أماه ارفعي راسك تري ولدك مكبال مقيدا مسلسال مغلوال فرقوا بيين وبني والدي فاسأيل اهللا إن جيمع : ويقول

فإذا هو ببياض على قرب فتأمله  بيننا يف مستقر رمحته انه احم الرامحني، فتفقده األسود على البعري فلم يره فقفا أثره
ال تفعل واهللا ما هربت وال أبقت وإمنا : فإذا هو إياه فركضه برجله يف الرتاب ومرغه وضربه ضربا وجيعا فقال له

واهللا انك لعبد سوء تدعو أباك : مررت بقرب أمي فأحببت إن أودعها ولن ارجع إىل ما تكرهون، فقال له األسود
هذا عند مواليك، فرفع يديه إىل السماء وقال اللهم إن كانت يل عندك خطيئة  مرة وأمك أخرى فهال كان

أخلفت ا وجهي فالسالك حبق أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تغفر يل وترمحين، فضحكت املالئكة يف 
يا يوسف غض صوتك فلقد أبكيت مالئكة السماء افرتي دان اقلب األرض : السماء ونزل جربيل فقال له

تثبت يا جربيل فان اهللا حليم ال يعجل، فضرب األرض جبناحه فأظلمت وارتفع : عل عاليها سافلها؟ قالفاج
الغبار وكشفت الشمس وبقيت القافلة ال يعرف بعضها بعضا فقال رئيس القافلة من احدث منكم حدثا؟ فاين 

م العرباين فرفع يده إىل السماء أنا لطمت ذلك الغال: أسافر منذ كيت وكيت ما أصابين قط مثل هذا فقال األسود
يا غالم : فقال له ما أردت إال هالكنا آيتنا به؟ فاتاه به فقال له."وتكلم بكالم ال اعرفه وال اشك انه دعا علينا

: لقد لطمك هذا العبد فجاءنا ما رأيت فان كنت تقتص فاقتص ممن شئت وان كنت تعفوا فهو الظن بك، فقال
 عين فاجنلت الغربة وظهرت الشمس وأضاء مشارق األرض ومغارا وجعل التاجر قد عفوت رجاء أن يعفو اهللا

يزوره بالغداة والعشي ويكرمه حىت وصل إىل مصر فاغتسل يف نيلها واذهب اهللا عنه كآبة السفر ورد عليه مجاله 
  .1"ودخل به البلد ارا فسطع نوره على اجلدران وأوقفوه للبيع

  :تينص التوراال
أليس إخوتك يرعون عند شكيم تعال : إسرائيل ليوسف: ته لريعوا غنم أبيهم عند شكيم فقالوذهب إخو "

أرجوك اذهب وانظر سالمة إخوتك وسالمة الغم ورد يل خربا فأرسله : فقال له ها أندا :فأرسلك إليهم فقال له
عمن  :جل قائاليف احلقل فسأله الر  فجاء إىل شكيم، فوجده رجل وإذا هو ضال من منخفض وادي حريون،

 :مسعتهم يقولون قد ارحتلوا من هنا، ال :فقال الرجل فقال أفتش عن إخويت من فضلك اخرب نيأين يرعون؟ تفتش؟
فلما أبصروه من بعيد قبلما اقرتب احتالوا له . 2فمضى يوسف وراء إخوته فوجدهم يف دوثان .لنذهب إىل دوثان

م قادم فاآلن هلم نقتله ونطرحه يف إحدى اآلبار ونقول ذا صاحب األحال هو:ليميتوه، فقال بعضهم لبعض 
ال نقتله وقال هلم وقال : وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحالمه،، فسمع رؤوبني وأنقذه من أيديهم وقال هلم

إىل  ال تسفكوا دما أطرحوه يف هذه البئر اليت يف الربية وال متدوا إليه يدا لكي ينقذه من أيديهم لريده: هلم رؤوبني
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القميص امللون الذي عليه وأخذوه  فكان ألما جاء يوسف إىل إخوته أم خلعوا عن يوسف قميصه،. أبيه
وطرحوه يف البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء مث جلسوا ليأكلوا طعاما فرفعوا عيوم ونظروا وإذا قافلة 

نا والدنا ذاهبني لينزلوا ا إىل مصر فقال يهوذا إلخوته ما مساعيليني مقبلة من جلعاد ومجاهلم حاملة كثريا وبلساإ
نقتل أخانا وخنفي دمه تعالوا فنبيعه لإلمساعيليني وال تكن أيدينا عليه ألنه أخونا وحلمنا، فسمع له ن الفائدة أ

من  إخوته واجتاز رجال مديانيني جتار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف لإلمساعيليني بعشرين
الفضة فاتوا بيوسف إىل مصر ورجع رؤوبني إىل البئر وإذا يوسف ليس يف البئر فمزق ثيابه مث رجع إىل إخوته 

الولد ليس موجودا وأنا إىل أين أذهب فأخذوا قميص يوسف وذحبوا تيسا من املاعز وغمسوا القميص يف : وقال
نا هذا حقق أقميص ابنك هو أم ال؟ فتحقق وقال وجد: الدم وأرسلوا القميص امللون واحضروه إىل أبيهم وقالوا

قميص ابين وحش رديء أكله، افرتس يوسف افرتاسا فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقوية وناح على ابنه 
إين أنزل إىل ابين نائحا إىل اهلاوية وبكى عليه : أياما كثرية فقام مجيع بنيه ومجيع بناته ليعزوه فأىب أن يتعزى وقال

  .1"انتهى اإلصحاح السابع والثالثون"أما املديانيون فباعوه يف مصر لفوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط أبوه و 
  الدراسة النقدية: نيالفرع الثا

أول ما يلفت االنتباه واالختالف الفاحش يف هذه الروايات وتناقضها يف كثري من األحيان مما يتعذر 
  :اآليتاجلمع بينها لدليل ساطع على كذا يربهنه 

يوافق فعلى  وخياف أن يأكله الذئب فكيف - عليه السالم- إذا كان ذهاب يوسف مع إخوته حيزن يعقوب  •
/θä9$s% $tΡ$t#) ﴿ :قال تعاىل .لرغبة يوسف عليه السالم؟ فريد ذلك النص القرآين رضاءً إإرساله معهم  r' ¯≈ tƒ $tΒ y7 s9 

Ÿω $̈Ζ 0Β ù' s? 4’ n?tã y# ß™θãƒ $̄Ρ Î) uρ … ã&s! tβθßsÅÁ≈ oΨ s9 ∩⊇⊇∪ ã&ù# Å™ö‘ r& $oΨ yètΒ #Y‰ xî ôìs?ö� tƒ ó= yèù= tƒuρ $̄Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ï!≈ yss9 ∩⊇⊄∪ tΑ$s% ’ÎoΤ Î) 

û Í_çΡ â“ ósu‹ s9 βr& (#θç7yδ õ‹ s? ÏµÎ/ ß∃% s{r&uρ βr& ã&s# à2ù' tƒ Ü= ø\ Ïe%!$# óΟ çFΡ r&uρ çµ÷Ψ tã šχθè= Ï!≈ xî ﴾  11/13-يوسف-. 
مشهد طلب اإلخوة يف اصطحاب يوسف معهم وموقف أبيهم فالنص القرآين كان دقيقا مميزا يف تصوير 

وهذه الركاكة "ما بعده من الغاز  إىلمن ذلك على عكس الرواية اإلسرائيلية اليت جاء املشهد فيها باهتا ال يوحي 
  .2"جاءت من خطئهم يف التعبري والتصوير

يف قبوهلا خاصة ما أورده ونسبوه من خرب صحيح يتكئ عليه  �ا عن مضموا وحمتواها فلم يرد عن النيب أمّ  •
ليلبسه قميص إبراهيم وتعليمه تلك الكلمات من الدعاء وهو يف قعر اجلب، إذن  - عليه السالم- إىل جربيل 

  .أن خرب جربيل، هو من األمور الغيبية اليت ال يعلمها إال اهللا ورسوله

                                                           

1
  .36-23 :37إصحاح : سفر التكوين - 

2
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لنجدها ترمجة ملا يف اإلصحاح على  37صحاحإذا تأملنا ما ورد يف هذه الروايات وما جاء يف النص التورايت اإل •
وأنكر هذه الروايات  .اختالف بني زيادة ونقصان على مستويات وكل هذه الروايات هي عن وهب والسدي

شّوه رواة األساطري واملفرتيات وقد : "رة من اإلسالم صاحب تفسري املنار فقالاعتربها من اإلسرائيليات املنفّ و 
وليعلم املغرور مبا نقله املفّسرون من اإلسرائيليات فيها كالسّدي  ...نه من أخبار التوراةاإلسرائيلية مبا ظّنوا أ

وال هو مروي عن ... الكبري الذي هو أقّل كذبا وأكثر إتقانا ألساطريه من السدّي الصغري أّن كل ما فيها
 .1"فهو كذب صراح �بّينا ن

 حوار بلغ بالذئب إىل مرحلة العقل والرجحان فإنّ  ا رواية استنطاق يعقوب للذئب وما دار بينهما منأمّ  •
فإن ثبت يف القرآن الكرمي أّن سليمان علم منطق الطري عقلي عجز عن إبداء رأيي أمام رجاحة عقل الذئب، 

وأنه كان خياطب اهلدهد، ويرّد عليه وعن ذكاء الذئب فقد نّص القرآن الكرمي على حكمة النملة وحسن 
لبشر، وغري ذلك من النصوص اليت تنّص على متّيز بعض احليوانات مبا قد نظّنه قاصرا قيادا ما يعجز عنه ا

بقدرة الّتخاطب مع احليوانات  - عليه السالم- على البشر، إّال أنه مل يرد يف الّشرع ما يشري إىل متّيز يعقوب 
 .2وقد ضّعفت هذه الرواية يف تنزيل الشريعة املرفوعة .-يف حدود االّطالع- 

 108باب األنبياء واخلضر وإلباس ومن له حلية يف  اجلنة " يف) تذكرة املوضوعات(صاحب  اخرجهكما أ
  .3"مر ذئب بيعقوب من نسخة نبيط الكذاب

من أن يأكله الذئب أنه تلك الرؤيا اليت رآها يعقوب  - عليه السالم- ا عن ذكر سبب خوف يعقوب وأمّ 
  : اآلتية وجهمن األ ردّ ي -عليه السالم- زيف وباطل وافرتاء عن نيب اهللا يعقوب  افكله

 :يرتتب على ذلك - عليه السالم-إذا سلمنا بثبوت رؤيا يعقوب ف ،رؤيا األنبياء حق نّ إول الق
 - عليه السالم- أبنائه ومسح ليوسف رغبة يعقوب كان على علم بتأويل رؤياه ومع ذلك نزل عند  أنّ  •

ؤامرة اإلخوة بتكتمه على احلق، حاشاه أن يكون كذلك بالذهاب والتعرض إىل التهلكة، إذا فهو شريك يف م
 .وقد نزههم اهللا تعاىل عن هذه األخالق والصفات الدنيئة

من الذهاب بل ثبت عكس ذلك، وكل هذا  -عليه السالم- لو ثبت وجود هذه الرؤيا لثبت منع يوسف  •
القصة إىل ايتها ولو صح لكان اهلراء يرده السياق القرآين حيث أنه مل ترد وال إشارة إىل ذلك من بداية 
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  .268-267، ص 12ج ، )ه1353صفر (، 1، مطبعة املنار مبصر، طتفسير المنار: حممد رشيد رضا - 

2
  .246، ص 7تنزيه الشريعة املرفوعة، ج: ابن عراق - 
، )ه1343(، 1طبعة املنريية، مصر، ط، إدارة النون الموضوعاتتذكرة الموضوعات وفي ذيلة قا: حممد بن طاهر بن علي اهلندي -3

  .109ص 



 والمحن -عليه السالم–في رؤيا يوسف الروايات اإلسرائيلية                              ألولالفصل ا

45 

 

كل ذلك إال إسرائيليات مدسوسة أوردها الثعليب يف العرائس وعزاه إىل ابن عباس   إنّ "القرآن أحق بأن يذكرها 
 .1"وهو منها براء

عدم  غُ و سَ فيها يُ  واالختالقأخريا ميكن القول أن عدم وجود سند فيها يعول عليه وبروز أمارات الكذب  •
 .ف الكالم فيهالّ تكلاعتبارها 

   - عليه السالم- على ما ذكر يف اسم البئر الذي القي فيه يوسف  ا الردّ أمّ 
 هم عشاءا ذلك اليوم فإنّ افإن ما يقال من أا بئر ببيت املقدس فريده التعليل بالتقاط السيارة، وجميئهم أب •

لها مردودة وليس هناك واحد األمساء ك وبني بيت املقدس مراحل بل إنّ  - عليه السالم- بني منزل يعقوب "
بل إا من اإلسرائيليات اليت ال طائل من حتتها  2"أرجح من غريه إذ األقوال كلها جمتمعة مفرتقة إىل دليل

 .والبحث فيها تكلف ومضيعة للجهد
نه فلو كان من ورائه فائدة لعي" تقتلوا يوسف ال" :وما نقوله عن اسم البئر نقوله عن حتديد وعيني اسم القائل •

 . القرآن
يف تعيني األمساء والشخصيات على غرار القرآن الذي  37وجند الروايات اإلسرائيلية تتفق مع اإلصحاح

ال سرد احلوادث التارخيية، ونفس القول بالنسبة إىل تعيني الدم  واالتّعاظيهدف من خالل هذه القصة إىل العربة 
ذي باعه من اشرتاه واسم امرأة العزيز، ويف تعيني أنواع الذي لطخ به القميص وكذلك األمر بالنسبة لتعيني ال

البضاعة اليت محلها السيارة فليس للقرآن شأن يف ذلك وإذا رجعنا لنصوص التوراة وجنا هذه الروايات مستقاة منها 
اك ه آنذنّ وسِ  -عليه السالم- بل وتتفق معها وتطابقها يف تعيني األمساء واألمر نفسه يف تعيني مثن بيع يوسف 

سبعة عشر حيث يرد ذلك السياق القرآين من خوف أبيه أن أكله الذئب وعدم ائتمان اإلخوة عليه والتقاطه من 
  .اجلب

فائدة تقع يف دين وال يف اجلهل به "وأحسن الطربي إذ قال يف مثل هذا املقام وليس يف العلم مبثل هذا 
  .3"عنا تكلف علمه دخول ضر فيه واإلميان بظاهر التنزيل فرض وما عداه فموضوع

خنلص من خالل الدراسة النقدية للروايات اإلسرائيلية يف املؤامرة أنا كانت خليطا من اإلسرائيليات بكل 
  :أقسامها

املسكوت عنه يف حتديد أمساء وشخصيات املؤامرة وتعيني اسم اجلب واسم الوارد والبائع واملشرتي ليوسف ومثن 
مها القرآن ألنه كتاب هداية ال كتاب سرد تارخيي وان كان البعض ال أاليت  اخل، من األمساء واألماكن...يوسف 

                                                           

1
كلية الشريعة،  حبث يف الدخيل، قسم الّتفسري واحلديث،، -عليه السالم-الدخيل في قصة يوسف: علي حسني السيد رضوان -  

  .30جامعة الكويت، ص 
2
  .30، ص املصدر نفسه -  

3
  .16، ص 16ج قرآن،جامع البيان عن تأويل أي ال: القرطيب - 
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يرى من خطورة يف هذا اجلانب إال أنين أرى أنه أبلغ خطورة مما قد يوهم البعض أن فهمنا للقرآن الكرمي متوقف 
وهنا  عاظواالتّ لغرض العربة على ما يف التوراة وغريها من الكتب السماوية ويعتربها شارحة ومبينة ملا أمه القرآن 

مربط الفرس إذ القرآن هو املهيمن على تلك الكتب السماوية اليت ثبت حتريفها وتبديلها ويف القرآن السنة النبوية 
الصحيحة يغين ويكف وكون هذه اإلسرائيليات من املسكوت عنه ال يعطيها صالحية أن تكون جنبا إىل جنب 

 بل إن ذلك قد يوهم بوجود تطابق وتشابه ومثلية بني القرآن وغري ذلك من مع النص القرآين من خالل التفسري
ا ما جاء من روايات موافقة أو خمالفة ، أمّ كتب السماوية ينفذ منه الطاعنون وشتانا بني هذا وذاك فالفرق بّني لا

م اليت ما فتئت تغوص ن إسرائيليات يف مؤامرة اإلخوة ضد يوسف عليه السالمق لفّ  ام الوضوح بعد تفنيد فهو بّني 
يف تفصيالت مملة ومبالغات ارتقت ا إىل مستوى األساطري واخلرافات اليت تأباها العقول الراجحات، آن األوان 

ك لإىل بيان التفسري الصحيح هلذه املؤامرة يف حدود واقعية النص القرآين بعيدا عن تلك اخلرافات واألساطري وذ
  .خالل الفرع اآليتمن 

  التفسير الصحيح: ثالثالفرع ال
=θè#) ﴿:قوله تعاىل çG ø% $# y# ß™θãƒ Íρr& çνθãmt� ôÛ$# $ZÊö‘ r& ã≅ øƒs† öΝ ä3s9 çµô_uρ öΝä3‹ Î/r& (#θçΡθä3s? uρ .ÏΒ Íν Ï‰ ÷èt/ $YΒ öθs% tÅsÎ=≈ |¹ ∩∪ tΑ$s% 

×≅ Í←!$s% öΝ åκ ÷]ÏiΒ Ÿω (#θè= çG ø)s? y# ß™θãƒ çνθà) ø9 r&uρ ’ Îû ÏMt6≈ uŠxî Éb=àfø9 $# çµôÜ É) tG ù= tƒ âÙ÷èt/ Íοu‘$§‹ ¡¡9 $# βÎ) óΟçGΨ ä. t, Î# Ïè≈ sù ﴾ 9/10- يوسف -.  

كم ليخلوا لكم وحدكم، إما أن ين هذا الذي يزامحكم يف حمبة أبيكم لكم، أعدموه من وجه أبمو  يقول: "أي
قوما صاحلني  إعدامهتقتلوه أو تلقوه يف أرض من األراضي تسرتحيوا منه وختتلوا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعد 

ابتغاء الشفقة والرمحة "، لكن سرعان ما عارضهم يف ذلك أحد اإلخوة باقرتاح مغاير 1"اضمروا التوبة قبل الذنبف
وختفيفا للذنب وكان ذلك بعدم قتله بل ألقاه يف اجلب عسى أن يأخذه بعض املارة من  - عليه السالم-بيوسف 

  .2"املسافرين إن كان وال بد من اخلالص منه
أهون ضررا من القتل يف حق  فاإللقاء يف اجلبّ  3"بعض الشر أهون من بعض أنّ "ذا املقام ومما نستفيد من ه

  .- عليه السالم- يوسف 

                                                           

1
  .440، ص 2، جملد تفسير القرآن العظيم: ابن كثري - 
، بريوت، )م1/2001ه1421(، طبعة جديدة منقحة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طصفوة التفاسير: لي الصابوينعحممد  -2

  .38، ص2لبنان، ج
3
، )م2000/ه1420(، 1، أضواء السلف، ط- ليه السالمع- فوائد مستنبطة من قصة يوسف : عبد الرمحن بن ناصر السعدي - 

  .24ص 
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/θä9$s% $tΡ$t#) ﴿ :قوله تعاىل r' ¯≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $̈Ζ 0Β ù's? 4’ n?tã y#ß™θãƒ $̄Ρ Î) uρ … ã&s! tβθßsÅÁ≈ oΨ s9 ∩⊇⊇∪ ã&ù# Å™ö‘ r& $oΨ yètΒ #Y‰ xî ôìs?ö� tƒ ó= yèù= tƒuρ $̄Ρ Î) uρ 

… çµs9 tβθÝà Ï!≈ yss9 ∩⊇⊄∪ tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) û Í_çΡ â“ ósu‹ s9 βr& (#θç7 yδ õ‹s? ÏµÎ/ ß∃% s{r&uρ βr& ã&s# à2ù' tƒ Ü=ø\ Ïe%!$# óΟ çFΡ r&uρ çµ÷Ψ tã šχθè= Ï!≈xî ﴾ يوسف-

11/13-.  
يبني لنا هذا املقطع مراودة اإلخوة ألبيهم حىت يتسىن هلم اصطحابه معهم وكان التصوير هنا دقيقا ملشهد 

وفيه استجاشة نفي مدلوله من أبيهم والتسليم هلم بعكسه وهو " راودة فجاء سؤاهلم على وجه االستنكارامل
ومعىن ذلك نفي اخلاطر وفقد إصراره على احتجاز يوسف وذلك هو ما كان  1"-يوسف عليه السالم- تسليمهم 

زنه ملفارقته ليوسف وخوفه عليه ل ذلك حباألب احلنون العطوف حيث علّ  ردّ  - عليه السالم-ه مبتغاهم فكان ردّ 
الذئب وحنن مجاعة إنا إذا  ليهععدا لئن " :من أن يأكله الذئب فأبوته حالت دون كشف احلقيقة هلم فكان ردهم

  .2"هلالكون
ÿρâ ﴿:قوله تعاىل !% ỳ uρ öΝèδ$t/ r& [!$t±Ïã šχθä3ö7 tƒ ∩⊇∉∪ (#θä9$s% !$tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ $̄Ρ Î) $oΨ ö7 yδ sŒ ß,Î7 oK ó¡nΣ $uΖ ò2t� s? uρ y# ß™θãƒ y‰ΖÏã $oΨ Ïè≈ tG tΒ 

ã&s# Ÿ2r' sù Ü= ø\ Ïe%!$# ( !$tΒ uρ |MΡr& 9ÏΒ ÷σßϑ Î/ $uΖ ©9 öθs9 uρ $̈Ζ à2 tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∠∪ ρâ !% ỳ uρ 4’ n?tã ÏµÅÁŠ Ïϑ s% 5Θ y‰ Î/ 5> É‹ x. 4 tΑ$s% ö≅ t/ ôM s9 §θy™ 

öΝ ä3s9 öΝ ä3Ý¡à!Ρr& #\� øΒ r& ( ×� ö9 |Ásù ×≅Š ÏΗ sd ( ª!$# uρ ãβ$yètG ó¡ßϑ ø9 $# 4’ n?tã $tΒ tβθà! ÅÁs?  ﴾- 16/18يوسف-.  

زعمهم - عليه السالم-، ففند يعقوب "3جاؤوا على ثوبه بدم كذب وصف باملصدر مبالغة كأنه نفسه وعينه" :أي
األمر هللا ومل يسع للكشف عن مصري  -المسعليه ال-بأن أنفسهم زينت هلم أمرا يف يوسف وفوض يعقوب 

وهذا طبع . 4"ضد له يستعني به على أبنائه أولئكيوسف عليه السالم ألنه علم تعذر ذلك لكرب سنه وألنه ال ع
  .األنبياء ودأم يف مثل هذه االبتالءات والشدائد

ôN ﴿ :قوله تعاىل u !% ỳ uρ ×οu‘$§‹ y™ (#θè= y™ö‘ r' sù öΝèδ yŠ Í‘# uρ 4’n< ÷Šr' sù …çνuθø9 yŠ ( tΑ$s% 3“ u� ô³ ç6≈ tƒ # x‹≈yδ ÖΝ≈n= äî 4 çνρ•� | r&uρ Zπyè≈ ŸÒÎ/ 4 ª! $#uρ 7ΟŠ Î= tæ 

$yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ ﴾ 19- يوسف-.  
لقاء يوسف يف اجلب من طرف إخوته ساق اهللا له سيارة فنزلوا قريبا من تلك البئر وأرسلوا واردهم وهو إبعد " :أي

فيها فأخرجه واستبشر به  - عليه السالم- الذي يتطلب هلم املاء فلما جاء تلك البئر وأدىل دلوه فيها تبت يوسف 
شرى أنه نادى شخص من أصحابه وأخفى الوارد وأصحابه يوسف عن بقية املسافرين ومن املفسرين من قال يا ب

                                                           

1
 1دار الشروق، طبعة جديدة مشروعة تتضّمن اإلضافات والتّنقيحات تنشر ألول مرّة، ط ،في ضالل القرآن: سيد قطب -  
  .1976، ص 12، ج4جملد ، )م1972(

2
  .441، ص2ج املصدر السابق،: ابن كثري 

3
  .39، ص 2لسابق، جاملصدر ا: حممد علي الصابوين -  

4
  .241، ص 12، ج)م1984(تونس، طالدار التونسية للنشر،  ،والتّنوير تفسير التحرير: ن عاشورالشيخ حممد الطاهر ب -  
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إن هذه بضاعة استبضعناها واهللا عليم مبا يعملونه بيوسف باعه إخوته للواردين من املسافرين : فلم يظهروه هلم قالوا
  .1"ن منزلته عند اهللابثمن قليل من الدراهم وكانوا زاهدين فيه راغبني يف التخلص منه ذلك أم ال يعلمو 

%tΑ$s ﴿ :قوله تعاىل uρ “ Ï% ©!$# çµ1u� tIô© $# ÏΒ u� óÇÏiΒ ÿÏµÏ? r&t� øΒ eω ’ ÍΓÌ� ò2r& çµ1uθ÷W tΒ # |¤tã βr& !$oΨ yèx!Ψ tƒ ÷ρr& … çνx‹ Ï‚−G tΡ #V$ s!uρ 4...﴾ 

  -20-يوسف 
مقامه عندنا كرميا لعلنا  وملا ذهب املسافرون بيوسف إىل مصر اشرتاه منهم عزيزها وهو الوزير وقال المرأته أحسين"

  .2"نستفيد من خدمته أو نقيمه عندنا مقام الولد
  :ومن الفوائد املستنبطة من هذه اآليات البينات

 .3ارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية عمل ا األولون -1
 - عليه السالم- عليه يوسف  حيث جند ذلك يف كالم يعقوب بعد أن قصّ  4"باهلام النبوة تتكلم األبوة" -2

تأويلها  -عليه السالم-فبعد أن فص عليه رؤياه واليت علم يعقوب ..." إذ قال يوسف ألبيه يا أبت" :ؤياهر 
  .حذر من كيد اإلخوة وحسدهم

سيطرة األحقاد على النفوس تفقد التقدير الصحيح لألمور فتنقلب املوازين وتصبح الصغائر يف صورة الكبائر  -3
أبيهم ألخيهم جرم عظيم يستحق إزهاق روح األخ  ةف يرون أن حمبفإخوة يوس" والكبائر يف صورة الصغائر

  .5"يف الوقت نفسه يرون أن إزهاق روح األخ الربيئة شيء هني
  
  
  
  

  
  
  

                                                           

1
  .442، ص 2د ل، اتفسير القرآن العظيم: بن كثريا - 

2
، 2ط طبعة مزيّدة ومنقحة، ،املنّورة دينة، جممع امللك فهد، لطباعة املصحف الشريف، املالتفسير الميسر: خنبة من العلماء -  
  .237،ص )م 2009/ه1430(

3
 ،-عليه السالم- إتحاف اإللف بذكر الفوائد األلف والنيف من سورة يوسف  :سليم بن عيد اهلاليل، حممد بن موسى نصر - 

  .117، ص 1، ج) م2003/ه1424(مكتبة الرشد، ناشرون ، ط
4
  .151ص  ،)م1995/ه1415(، 1، ط1، دار الشروق، جملد الموضوعاتمعجم األعالم و  :عبد الصبور مرزوق - 

5
  .209ص ،1ج ،)م1997( 1، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر، طالقصة في القرآن الكريم: حممد سيد طنطاوي - 
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  الروايات اإلسرائيلية في كيد امرأة العزيز: المبحث الثاني
  :تمهيد

وة احملن والصعاب من  أشده شهد يف هذه املرحلة املهمة من حياته ذر  - عليه السالم- بعد أن بلغ يوسف 
 عنفوان كيد امرأة العزيز إّال أنه وقف صامدا بفضل عصمة اهللا عّز وجلّ له وما أيده به من علم وحكمة وهو يف 

مبا تشمئز  - عليه السالم-الشباب، وبالتوازي مع ذروة احملن والصعاب كانت ذروة اإلسرائيليات امللفقة ليوسف 
 :ابته األقالم، وتسعى الدراسة لكشفه من خالل املطالب اآلتيةمنه النفوس ومتجه اآلذان وتعصى كت

  -عليه السالم-يوسف " هم"الروايات اإلسرائيلية في : المطلب األول
لروايات اإلسرائيلية اليت شحذها بعض لمرتعا خصبا  -عليه السالم-هم يوسف "لقد كان يف حمور 

ولألسف مذهبا خمزيا يف ذلك وشطحوا شطحات أقل  حيث ذهبوا !!املفسرين الذي هلم قدم راسخة يف التفسري
  .- عليه السالم-ويهتك بعصمة يوسف  ما آلت إليه انزالقا عظيما مبا يشني

  :النص القرآني

?çµø﴿  :قال تعاىل yŠuρ≡u‘ uρ ÉL©9 $# uθèδ †Îû $yγÏF÷� t/ tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ ÏM s)̄= yñ uρ šU≡uθö/ F{ $# ôM s9$s% uρ |M ø‹ yδ š�s9 4 tΑ$s% sŒ$yètΒ «! $# ( …çµ̄Ρ Î) 

þ’ În1u‘ z|¡ômr& y“# uθ÷W tΒ ( … çµ̄Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø!ãƒ šχθßϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄⊂∪ ô‰ s)s9 uρ ôM £ϑ yδ ÏµÎ/ ( §Ν yδ uρ $pκ Í5 Iωöθs9 βr& # u §‘ z≈ yδ ö�ç/ ÏµÎn/ u‘ 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 

t∃Î� óÇ uΖÏ9 çµ÷Ζ tã u þθ�¡9 $# u!$t±ós x! ø9 $#uρ 4 … çµ̄Ρ Î) ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9$# ﴾ 23/24-سف يو-.  

  -عليه السالم-يوسف " هم"جمع الروايات اإلسرائيلية في : األول الفرع
  :تعددت الروايات واختلفت يف هذا املقام نسرد أمهها اآليت

  :األولى الرواية
حدثنا سفيان عن بن جريح، عن ابن أيب مليكة، عن ابن عباس : حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثا املثين، قال

  .استلقت له وجلس بني وجليها وحّل ثيابه أو ثياا: ما بلغ ؟ قال" ه وهّم اولقد مهت ب"
  :الرواية الثانية

‰ô﴿: يف قوله حدثنا األعمش عن جماهد: حدثنا زياد بن عبد اهللا احلّساين قال حدثنا مالك بن سعري قال s) s9uρ 

ôM £ϑ yδ ÏµÎ/ ( §Ν yδ uρ $pκ Í5 ﴾1هتحّل سراويله حىت وقع على ألي: ، قال.  
  
  
  

                                                           

1
  .36ص  ،16ج، عن تأويل آي القرآن جامع البيان: الطربي -  
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  :الرواية الثالثة
يوسف  بلغين أنّ ": رمي عن أيب مليكة قالدسلمة عن طلحة، عن عمر اخل) طلحة(بن محيد قال حدثنا احدثنا 

يوسف  م كان هَ : "وروي 1"نودي يا يوسف بن يعقوب –ثيابه–ملا جلس بني رجلي املرأة فهو حيل هيمانه 
  .2"بضرا وحنو ذلك

  :الرواية الرابعة
يا يوسف ما : قال يف الرحم صورين ريب، قالت !يا يوسف ما أحسن صورة وجعك" : أا قالت لهويف اخلرب

ما أنظر إىل : قال !يا يوسف ما أحسن عينيك: قال هو أول شيء يبلى مّىن يف قربي، قالت !أحسن شعرك
ف أدنو منك وتتباعد يا يوس: إين أخاف العمى يف آخريت، قالت :ارفع بصرك فانظر يف وجهي، قال: ريب، قالت

القيطون ال : أريد بذلك القرب من ريب، قالت يا يوسف القيطون فرشته لك فادخل معي، قال: قال !من ؟
إذن يذهب من اجلنة نصييب : يا يوسف فراش حرير قد فرشته لك قم فاقض حاجيت، قال: يسرتين من ريب، قالت

 .3"إىل غري ذلك من كالمها وهو يراجعها  إىل أن هّم ا 
  :التوراتيالنص 

... فاتفق يف بعض األيام أنه دخل البيت ليقوم بعمله ومل يكن هناك يف البيت أحد من أهله، فأمسكت بثوبه قائلة"
فرتك ثوبه بيدها وفّر هاربا إىل اخلارج، فلما رأت أنه قد ترك ثوبه بيدها وفّر هاربا إىل اخلرج، صاحت بأهل بيتها 

نا برجل عرباين ليتالعب بنا، أتاين ليضاجعين، فصرخت بصوت عال فلما مسعين قد انظروا لقد جاء: وقالت هلم
رفعت صويت وصرخت ترك ثوبه جبانيب وفر هاربا إىل اخلارج ووضعت ثوبه جبانبها حىت قدم سيده إىل بيته، فكلمته 

رفعت صويت وصرخت أنه ترك  مبثل هذا الكالم وقالت، أتاين اخلادم العرباين الذي جئتنا به ليتالعب يب، وكان عندما
فلما مسع سيده كالم امرأته الذي أخربته به غضب غضبا، فأخذ يوسف سيده وجعله . ثوبه جبانيب، وهرب إىل اخلارج

 .4"يف السجن
  الدراسة النقدية: الفرع الثاني
: ميف معىن اهل -عليه السالم-ة على النيب املعصوم يوسف قما روي من إسرائيليات مكذوبة وخمتل إنّ 

﴿ô‰s) s9 uρ ôM £ϑ yδ ÏµÎ/ ( §Ν yδ uρ $pκ Í5 ﴾ التاريخ  من أخطر األباطيل اليت يردها الشرع وال يتقبلها العقل بل إنّ  - 24-يوسف
األقالم تعجز استحياء وخجال من  يستحي من احتضاا ضمن طياته ملنافاا لعصمة األنبياء فضال عن أنّ 

                                                           

1
  .36، ص 16ج السابق،املصدر : الطربي - 
  .988، ص المحرر الوجيز: عطية ابن -2

3
  .310، ص 11، جالجامع ألحكام القرآن :القرطيب - 
  .21-1: 39 ، إصحاحسفر التكوين - 4
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وهو من أوجب  ،ونقد هلذه األكاذيب ،قام مقام مجع وبيانهات من األباطيل، لوال أن املرت تسطري هذه ال
  .الواجبات على أهل العلم

أليس االضطراب الذي ال ميكن "فأول ما يشد انتباهنا يف هذه الروايات االضطراب الفاحش يف الروايات 
ارات الكذب ممن أ، ألنه أمارة !من العلل اليت رّد احملدثون بسبها الكثري من املرويات ؟ ،ه كهذانالتوفيق بي
  .1"، والباطل اجللج وأما احلق فهو أبلجقواالختال

منكرا ذلك على  –عليه السالم–وفّند صاحب البحر احمليط هذه األباطيل القادحة يف عصمته  يوسف 
ال جيوز  طّول املفسرون يف تفسري هذين اهلمني، ونسب بعضهم ليوسف ما: "من خاض فيه من املفسرين فقال

مل يقع منه هم ا البتة،  -عليه السالم- أن يوسف  –يواصل املفسر قائال–الفساق، والذي اختاره  ه آلحادتنسب
ا أقوال السلف من املفسرين فتعتقد أنه ال يصح عن أحد وأمّ : تفنيدهيواصل  2"بل هو منفي لوجود رؤية الربهان

ادحة يف بعض فساق املسلمني، فضال مع كوا ق ،شيء من ذلك ألا أقوال متكاذبة، يناقض بعضها بعضا منهم
عن املقطوع هلم بالعصمة والذي روي عن السلف ال يساعد عليه كالم العرب ألم قّدروا جواب لوال حمذوف، 

وقد طهرنا كتابنا " :يواصل املفسر مبينا ملنهجه يف التعامل مع اإلسرائيليات يف تفسريه بقوله 3"عليه دليل لوال يد
رب، ومساق اآليات اليت يف هذه تفسري مما ال يليق ذكره واقتصرنا على ما دل عليه لسان العيف كتب ال ن نقل ماع
  .4"ورة ممّا يدل على العصمة وبراءة يوسف عليه السالم من كّل ما يشنيسال

أا اعتداء : "فإذا رجعنا إىل تأمل وتفحص تلك الروايات يف ألفاظها العارية عن الفوائد ال يسعنا القول
الذي ذكر من هراء يف تلك الروايات - على عصمة األنبياء، وال أدري أي معىن يبقى للعصمة بعد صارخ 
  .5"وما امتناعه عن الزنا على حسب مرويام املفرتاة إالّ وهو مقهور مغلوب على أمره –املشؤومة

اهة العقل فضال ا بدهما ورد يف هذه اآليات هذيان ال أصل له وهو من خمتلقات أهل الكتاب اليت ترد إنّ 
y7﴿  :ما فيها يتناقض كليا مع ما جاء يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل عن الشرع ألنّ  Ï9≡x‹Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖ Ï9 çµ÷Ζ tã u þθ�¡9 $# 

u !$t±ósx! ø9 $# uρ ﴾ 24-يوسف-.  
  

                                                           

.222، ص ريإسرائيليات والموضوعات في التفس :أبو شهبة -  1
  

د معّوض، دار الكتب عادل أمحد عبد املوجود، علّي حمم: ، تحالبحر المحيط تفسير: حممد بن يوسف أيب حيان األندلسي - 2
  .294، ص 5، ج)م1993/ه1413(، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط

  .295ص  ،5املصدر نفسه، ج  - 3
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها - 4
  .13، ص اإلسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري: عصام العبد زهد - 5
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عن  ؟ ما جاءنا-فمن نصدق- فهل يستحق هذا الثناء الرباين من حل؟ وخلع؟ ما جاء يف تلك اخلرافات املفرتاة "
وعلى افرتاض أّن هذه اآلية ال . 1"اهللا سبحانه وتعاىل أم نصدق كذب بين إسرائيل وحمرفيهم للكلم عن مواضيعه

فال يليق حبكمة اهللا تعاىل أن " فهي تفيد املدح العظيم والثناء البالغ - عليه السالم- ه نتدل على نفي املعصية ع
دحه ويثين عليه بأعظم املدائح واألثنية عقب أن حيكي عنه ن إنسان إقدامه على معصية عظيمة، مث إنه ميعحيكي 

تبعوها أأن األنبياء عليهم السالم مىت صدرت منهم زلة، أو هفوة، استعظموا ذلك و " ... ذلك الذنب العظيم
أقدم ههنا على هذه الكبرية املنكرة لكان من  -عليه السالم-بإظهار الندامة والتوبة والتواضع، ولو كان يوسف 

وحيث مل يوجد شيء من ... ال أن ال يتبعها بالتوبة واالستغفار ولو أتى بالتوبة حلكى اهللا تعاىل عنه إتيانه ااحمل
  .2"ذلك علمنا أنه ما صدر عنه يف هذه الواقعة ذنب وال معصية

أخرجها الطربي وكلها من اإلسرائيليات املكذوبة وذكر صاحبا خمتصر " يوسف همّ "فهذه األقوال عن 
 غفر اهللا للشيخ ابن جرير هذه الزلة، فقد ذكر بعض الروايات اليت ال يصحّ "ربي، يلتمسان له املغفرة الط

فيوسف  -عليهم السالم- ألا تعارض وتصادم ما اتفق عليه أئمة العلم من عصمة األنبياء  ااالستشهاد 
والصحيح أن ...  وال خطامهلا يت ال زمام إليه أمثال هذه الروايات الضعيفة الالصديق نّيب كرمي ال جيوز أن ينسب 

  .3..."هذا من باب املشاكلة وهي  االتفاق يف اللفظ  فقط مع االختالف يف احملن فاهلّم منها غري اهلم منه 
ومل يقف الطربي عند سرد هذه األباطيل فحسب بل األعجب  من ذلك أنه على جاللة قدره راح حياول 

هذا الزور والبهتان ويفسرون اآليات على حسب ما تقتضيه اللغة وقواعد  تضعيف مذهب اخللف الذين يتقون"
أهل العلم بتأويل ي قول مجيع ه، معتربا هذه املرويات الغثة 4"الشرع وما جاء يف القرآن والسنة الصحيحة الثابتة

  .والبغوي يف تفسريمها" الثعليب"وتبعه يف ذلك . خذ عنهمؤ القرآن الذين ي
هذه املرويات الغثة وهذا البهتان يف هذه املرويات قال به املفسرون  أنّ   !!م؟قوهل عجبأعجب فإن و 

  ؟!ن شاهد التنزيلاآلخذون عمّ  !!املوثوق يف علمهم
د املمحص كيف مّر على هذه األقوال مرور الكرام اوأعجب من موقف اإلمام اجلليل احلافظ ابن كثري النقّ 

 وعبارام يف هذاة األنبياء حيث اكتفى ببيان اختالف أقوال  الناس عارضتها لعصمم أو إثباتدون أدىن نفي هلا 
وقد روي عن ابن عباس، وجماهد، وسعيد بن  وعبارام يف هذا املقاماختلفت أقوال الناس : "املقام حيث قال

                                                           

  .13ص  السابق،املصدر  -1
  .119، ص 18، ج مفاتيح الغيب: الرازي  -2
 1، جملد األول، مكتبة رحاب، اجلزائر، طمختصر تفسير الطبري :امحد رضا صاحل، الشيخ حممد علي الصابون -3
  .395اجلزائر، ص ،)م1987/ه1403(، 2 ص ،، بريوت)م1983/ه1403(
  .1 ص ماليزيا، ،، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املدينة العاملية، شاه علمبحث في الدخيل في التفسير: حممد سعد حسن -4
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قاويل يف ّمث راح يورد بغض األ .1"بن جرير الطربي وغريه، واهللا أعلماجبري وطائفة من السلف يف ذالك ما ذكره 
عبدي بحسنة  { :�مستشهدا بقوله  -عليه السالم-تالءم وعصمة يوسف معىن اهلم اليت قد ت إذا هم ّ

  .وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني }...تبوها له حسنة فـإذا عملهاكفـا
  فسير الصحيحالتّ : الفرع الثالث

عليه -يوسف " همّ "دت يف بعد الرّد على تلك األباطيل واخلرافات من الروايات اإلسرائيلية اليت ور 
- فبعد تنفيذها ودحضها كان الزما علي إيراد املعىن أو التفسري الصحيح مبا يتناسب وعصمة يوسف  –السالم

  .حيث سلك العلماء يف ذلك مسلكني -عليه السالم
  :المسلك األول

ستشهدين بأحاديث وما كان من هذا القبيل ال يؤاخذ به املرء م ،ات حديث النفسر أن هّم يوسف ا هّم خط
عنه  -رضي اهللا- مهام عن أيب هريرة  نصحيحة يف ذلك، ومنها ما أورده البغوي حديث عبد الرزاق عن معمر، ع

ِإذَا َهم َعْبِدي بَِحَسَنٍة فـَاْكُتُبوَها َلُه، فـَِإن َعِمَلَها فـَاْكُتُبوَها لَُه   :يقول اهللا تعالى{: �قال : قال
ْن َهم ِبَسيَِئٍة فـََلْم َيْعَمْلَها فـَاْكُتُبوَها َحَسَنَة، فـَإََنَما َترََكَها ِمْن َجراِئي فـَِإْن َعِمَلَها  بَِعَشًر أَْمثَـاِلَها، َوإِ 
ِلَها   .2}فـَاْكُتُبوَها بِِمثـْ

ة والثانية الكربى ال للهّم بالشيء مرتبتان فاألوىل جتوز عليه مع النبوّ " :وهو ما ذهب إليه ابن عطية يف تفسريه بقوله
يكون صحاب اخلاطر فمحال أن وأما است -يواصل قائال- ...تقع إّال من غري نيب ألن اصطحاب اخلاطر معصية 

 .فاملقصود هنا ما كان من اخلواطر السّيئة 3"مباحا
  :المسلك الثاني

عليه - أّن يوسف "البتة وإليه ذهب صاحب البحر احمليط مل يقع  -عليه السالم-أّن اهلّم من يوسف 
. منه هّم ا البتة، بل هو منفي لوجود رؤية الربهان، كما تقول لقد فارقت لوال أن عصمك اهللا يقع مل - السالم

وال تقول أن جواب لبوال متقدم عليها، وإن كان ال يقوم دليل على امتناع ذلك بل صريح أدوات الشرط العاملة 
، امتنع 5"حرف امتناع لوجود"ألن لوال . ل اجلوابهو دلي" هّم ا"ــــــ ، ف4"خمتلف يف جواز تقدمي أجوبتها عليها 

  .وف تقّدم دليله على لوالذلوجود الربهان واجلواب حم اهلمّ 

                                                           

1
  .444، ص 2، جملد تفسير القرآن العظيم  

2
  .779ص ،6491، رقم احلديث 31، باب من هم حبسنة أو سيئة، رقم 81ق رقم كتاب الرقا: أخرجه البخاري يف صحيحه 

3
  .988، ص المحّرر الوجيز :ابن عطية 

  .295، ص البحر المحيط: انأبو حيّ  4
   .58ص ،)م1989/ه1410(، 1، تقدمي عبده بدوي، مكتبة السندس، طإعراب سورة يوسف :رعبد القادر أمحد عبد القاد -  5
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مل يقع البتة ومما يسوّغ ذلك   - عليه السالم- أن اهلّم من يوسف  :ح هذه الدراسة املسلك الثاين أيوترجّ 
  :ثالث هلماكون احلديث الصحيح املستشهد به يف هذا املقام له توجيهني ال 

  .هّم بالسيئة وهو معذور فيه وال تكليف عليه/ 1
  .هّم باحلسنة وهو مأجور عليه/ 2

 -عليه السالم-مستبعد يف حق يوسف  :فالتوجيه األول
صفات النقص عند باقي و هني عن كّل العيوب الصفوة من اخللق املنزّ  ماصطفاء األنبياء والرسل فه: من الشرعه ردي

  .البشر
فأي   !أفحش الفواحش وال يردعه عنها إّال رؤية الربهان ؟ -يه السالملع-جتول خبواطره  نعصمة من أأين مقام ال

  .معىن يبقى للعصمة وثناء اهللا عّز وجّل عليه
y7﴿ :ويرده من النقل قوله تعاىل Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖ Ï9 çµ÷Ζ tã u þθ�¡9 $# u !$t±ósx! ø9 $# uρ 4 … çµ̄Ρ Î) ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 

šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 بل نسب إىل أمر  –عليه السالم - حيث مل ينسب السوء والفحشاء لذات يوسف ، - 24-يوسف ﴾ #$
  .كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء: اء يف قوله تعاىل تعبري آخر مثالجلخارجي وإالّ 

" اها زوجة له اهلم باحلسنة، فإذا سّلمنا بأن مهّه كان حسنا جيعلنا نسلم بالقول القائل بأنه متنّ " :التوجيه الثاني
 .فّسرينهذا من أحسن ما ذكر يف اهلّم عند بعض امل

كيف يعقل لنيب مؤيد بالعصمة وأثىن عليه بالعفة والصالح يقع يف حمضور خطري    !!  وهنا نقع يف مطب اخطر�
نلفق بل قد نوقع و  ! املعصية هللا تعاىل وخيانة من أكرم مثواه ؟ من كهذا وهو متىن زوجة غريه زوجة له ملا فيه

 !! أوريا مع زوجة - عليه السالم-ما لفقه أهل الكتاب لنبينا داود  –عليه السالم  –ليوسف 
وأعود وأقول أن تعقييب على االستشهاد ذا احلديث يف هذا املوضع ال يعترب استهانة حبديث صحيح بقدر ما �

ولكن أن يكون متعلق  ،دته الدراسةفلو كان االستشهاد يتعلق بأحد من بين البشر أليّ  ،هو أخذ باحليطة واحلذر
ا قد جيعله حجة يف يد ممّ  .. !!بنيب مؤيد بالعصمة والطهارة والصالح والقدوة ويف موضع كهذا فهذا فيه نظر

ل ليس سما منعه من اهلم إّال رؤية جربيل واآليات وهذا املتو  -عليه السالم- بأن يوسف ... !! ألعذاربالني ساملتو 
  !!ال آيات تصرفه عن املعصيةنيب وال يرى جربيل و 

إثبات اكتمال الرجولة يف "وقد يسأل سائل ما احلكمة من ذكر اهلم من جانبه ؟ فقد تكون احلكمة من ذلك 
ال تكون بإلغاء الطبيعة اإلنسانية بل بتدبري ) برهان ربه(ــــــ وإثبات أن احلكمة املعّرب عنها ب -عليه السالم- يوسف 

- هنا فال داعي للدخول يف متاهات األقوال، والروايات الباطلة يف الربهان الذي رآه يوسف ومن  1"احلالل واحلرام
                                                           

  .35ط، ص .،  دبين القرآن والتوراة -عليه السالم–يوسف أيها الصديق افتنا، قصة يوسف : ابدحعزام  -  1
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ولوال ذكر حادثة اهلم ... فهو نيب أوال، وأخريا وهو خيشى ربه، وخيجل منه أكثر من خشيته ألبيه" -ليه السالمع
عض أن يوسف مالك ال يشعر للب ابالعنة، أو لبد - عليه السالم-ت بعض املشككني خواطر اام يوسف ور لسا

مبا يشعر فيه بقية البشر من الشهوات، وليس هذا هو املطلوب ألن النيب هو رجل كبقية الرجال يشعر مثلهم 
  .1"ولكن اهللا يعصمه
  -عليه السالم-الروايات اإلسرائيلية في البرهان الذي رآه يوسف : المطلب الثاني

  .اختلفت الروايات حول الربهان الذي رآه يوسف
  جمع الروايات اإلسرائيلية في البرهان: الفرع األول
  :الرواية األولى

يا يوسف تكون يف ديوان األنبياء وتفعل فعل : -عليه السالم- ناداه جربيل "ذكر ابن عطية يف تفسريه 
  .2"السفهاء

  :الرواية الثانية
  .3"ى، ناداه بذلك يعقوبيا يوسف ال تواقع املعصية فتكون كالطائر الذي عصى فتساقط ريشة فبقي ملق"

  :الرواية الثالثة
رأى كتابا : يبظر الربهان الذي رآه ما أوعد اهللا تعاىل على الزنا قال حممد بن كعب الق إنّ "وذكر املوردي يف تفسريه 

  .4"الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال على احلائط وال تقربوا
  :الرواية الرابعة

  .5"سيده قاله ابن إسحاق طفريإالربهان الذي رآه امللك  أنّ " 
  :الرواية الخامسة

صنمي الذي اعبده : ما وراء هذا السرت؟ فقالت: ت به وهم ا رأى سرتا فقال هلاالربهان الذي رآه أنه ملا مهّ  إنّ "
: اهوقّ أتهلي و إا ال يسمع وال يبصر فانا أحق أن استحي من إذا استحييت ممّ : اسرته استحياء منه، فقال

  .6"الضحاك
  

                                                           

1
  .35، ص السابقاملصدر : ابدحعزام  - 

2
  . 988، ص المحرر الوجيز-  

  .988املصدر نفسه، ص  - 3
4
  . 26، ص3، جالنكت والعيون - 

  . املصدر نفسه، الصفحة نفسها -  5
6

  .445ص تفسير القرآن العظيم، : ابن كثري - 
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  :رواية السادسةال
يب يقول يف الربهان الذي رأى ظمسعت القر : قال عبد اهللا بن وهب اخربين نافع بن يزيد عن ابن صخر قال"

(βÎ¨ ﴿: يوسف ثالث آيات من كتاب اهللا uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ tÏà Ï!≈ptm: ﴾ وقوله -10-االنفطار :﴿ $tΒ uρ ãβθä3s? ’ Îû 5βù' x©﴾  يونس -

ôyϑ ﴿: وقوله -61 sùr& uθèδ íΟ Í←!$s% 4’ n?tã Èe≅ ä. ¤§ø! tΡ $yϑ Î/ ôM t6|¡x. ﴾  1"- 33-الرعد.  
  :الرواية السابعة

رأى صورة أبيه يعقوب يف وسط البيت عاضا على أنامله فأدبر هاربا، : روي عن الضحاك عن ابن عباس قال"
ا على شفتيه رأى مثال يعقوب يف احلائط عاض: وحقك يا أبت ال أعود أبدا وقال أبو صاحل عن ابن عباس: وقال

  ...وقال احلسن مثل له جربيل يف صورة يعقوب يف سقف البيت عاضا على إامه أو بعض أصابعه
كل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدا إال يوسف فإنه ولد له إحدى عشر ولدا فنقص بتلك : وقال عكرمة
  ."2الشهوة ولدا

  :الرواية الثامنة
لذي رآه يوسف وكان سببا يف قهر شهوته وهو ما روي عن وهب بن ذهبوا إىل أبعد من ذلك يف الربهان ا

فمن هو قائم : "ملا خال يوسف وامرأة العزيز خرجت كف بال جسد بينهما مكتوب عليها بالعربانية: منبه قال
إن "، مث انصرفت الكف وقام مقامهما مث رجعت الكف بينهما مكتوب عليها بالعربانية "على كل نفس ما كسبت

مث انصرفت الكف وقام مقامهما فعادت الكف الثالثة مكتوب " حلافظني كراما كاتبني يعلمون ما تفعلونعليكم 
وانصرفت الكف، وقاما مقامهما فعادت الكف الرابعة " وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال"عليها 

فوىل يوسف " نفس ما كسبت وهم ال يظلمونواتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل "مكتوب عليها بالعربانية 
  .3هاربا - عليه السالم- 

  
  
  
  
  
  

                                                           

1
  445، ص املصدر السابق: ابن كثري - 

2
  .43، ص16، ججامع البيان عن تأويل القرآن: الطربي - 
  .988ص ،المحّرر الوجيز: ابن عطية -3
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  :يتتوراالنص ال
  .1"وأمسكت مبالبسه إذ رأى صورة وجه أبيه فأسقط نفسه على األرض وغرس أصابعه العشرة يف األرض"
عن ارتكاب هذا النص العربي يؤكد مدى مصدرية الروايات اإلسرائيلية يف الربهان الذي رآه يوسف كي يرجع "

  .2"املعصية
  الدراسة النقدية: الفرع الثاني
عليها ال يقل شأنا عن  والردّ  -عليه السالم- الروايات اإلسرائيلية حول الربهان الذي رآه يوسف  إنّ 

  :فكان الرد عليها من خالل األوجه التالية - عليه السالم-كت زورا وتانا عن هم يوسف يا اليت حمثيال
ش يف هذه الروايات من حيث السند والتناقض من حيث املنت، حيث يتعذر اجلمع بينهما االضطراب الفاح�

مع ما رآه  - عليه السالم-وتوبيخه له  - عليه السالم-فكيف نوفق بني نداء جربيل ليوسف ...فضال عن قبوهلا 
كيد أن التوفيق هنا بني من صورة أبيه عاضا على أصبعه وما زعموه من رؤية اآليات القرآنية الناهية عن الزنا، أ

 .هذه الروايات مستحيال
بل أن الرواية الواحدة يف حد ذاا تفوح كذبا واختالقا ملا فيها من ركاكة يف التعبري فضال عن معناها الذي �

حتويه، فهل يعقل أن يكون األنبياء وهم صفوة اخللق الذين اصطفاهم اهللا سبحانه وتعاىل للنبوة هل يعقل أن 
سائر اخللق ويكونون عرضة للتوبيخ من املالئكة؟ فما فائدة االصطفاء ؟ بل كيف نتوقع امتناع  م وبنييسوى بينه

ء فأي فضل ليوسف إذا وهو النيب من ساللة األنبيا"يوسف عن الزنا على حسب مرويام املفرتاة زجرا من أبيه 
  ."وهم املعصومون بعصمة اهللا هلم

وقد أشرت إىل فسادها يف  : "الروايات على أا من أعمال القصاص بقوله هذه وذكر صاحب زاد املسري مستنكرا
هذا ! ، وكيف بنيب هللا كرمي أنه خيوف ويرعب ويضطر إىل ترك هذه املعصية وهو مصّر؟)ين يف التفسريغامل(كتاب 

ذه الروايات وه: "بأن أغلبها من اإلسرائيليات )الربهان(هذه األقوال يف  ىوعّلق املاوردي عل ."3غاية القبح
واألقوال اليت هنا يف تفسري الربهان أغلبها من اإلسرائيليات اليت مل يعرف هلا سند ثابت وصحيح ومل يعرف بني 

روايات بين إسرائيل اليت فيها مطعن على أنبياء "بل هذه  4"الروايات اليت ذكرت رواية مرفوعة ميكن الركون إليها
  .5مجعنياهللا تعاىل صلوات اهللا وسالمه عليهم أ

                                                           

إسرائيليات في تفسير الطبري دراسة في اللغة : نقال عن الدكتور آمال حممد عبد الرمحان ربيع 8برثان متيتس  :مدراش تنحوما - 1
  .263ص ،)م2011ه،1422(، ، وزارة األوقاف، القاهرةوالمصادر العبرية

2
  . 263املصدر نفسه، ص : آمال حممد عبد الرمحان ربيع -  

  .210، ص2، جزاد المسير: ابن اجلوزي  -3
  .27-26، ص 3، جعيونالنكت وال -  4
  .199، ص )م2010/ه1432(، 1يالف الدولية، طإ، دار داهم اقتدههفب: عثمان بن حممد اخلميس -  5
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له فإن املسلم به واملقطوع به أن اآليات بذلك اللفظ  زاجرةا فيما خيص ما ذكر من آيات قرآنية كانت أمّ 
وقد كان وهب أو من نقل عنه ذكيا حينما " �، قبل النيب حممد العريب واألسلوب القرآين مل ينزل على نيب قطّ 

ب إّال على األغرار والسدج من أهل ذجيوز هذا الكولكن مع هذا لن ... زعم أن ذلك كان مكتوبا بالعربانية
  ".1العلم

عليه - فجميع أركان القصة أمجعوا على براءة يوسف "القصة نفسها  وإذا رجعنا إىل السياق القرآين يف"
  2"- الشعراوي–على التوايل كما الحظ الشيخ - السالم 

y7﴿  :رّب العاملني/ 1 Ï9≡x‹Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖ Ï9 çµ÷Ζ tã uþθ�¡9 $# u !$t±ósx! ø9 $#uρ 4 …çµ̄Ρ Î) ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9   .- 24-يوسف  ﴾#$
?tΑ$s% }‘Ïδ Í_ø ﴿ :يوسف/ 2 yŠuρ≡u‘ tã  Å¤ø! ¯Ρ ...﴾  26-يوسف -.  
ôM﴿  :امرأة العزيز/ 3 s9$s% £ä3Ï9≡x‹ sù “ Ï% ©!$#  Í_̈Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰ s) s9 uρ … çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ zΝ |Á÷ètFó™$$sù ﴾ 32-يوسف-.  
ϑ£$﴿  :الشاهد/ 4 n= sù # u u‘ …çµ|ÁŠ Ïϑ s% £‰ è% ÏΒ 9� ç/ßŠ tΑ$s% … çµ̄Ρ Î) ÏΒ £ä.Ï‰ ø‹ Ÿ2﴾  28- يوسف-.   
tΑ$s% $tΒ £ä3ç7ôÜ﴿  :النسوة/ 5 yz øŒ Î) ¨ —∫Šuρ≡u‘ y#ß™θãƒ tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ 4 š∅ù= è% |·≈ ym ¬! $tΒ $uΖ ôϑ Î= tæ Ïµø‹ n= tã ÏΒ & þθß™... ﴾

  .-51-يوسف 
tΑ$s% y7﴿  :الشيطان/ 6 Ï? ¨“ ÏèÎ6sù öΝ ßγ̈Ζ tƒÈθøî _{ tÏèuΗ ød r& ∩∇⊄∪ āωÎ) x8yŠ$t7 Ïã ãΝßγ÷Ψ ÏΒ šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9   .- 82/83- ص ﴾ #$

  "منهم - عليه السالم-  فإن الشيطان ال يغوي العباد املخلصني ويوسفاألوىل عطفا على اآلية 
ال الذي هذا نقول هؤالء اجلهّ  عند: "ويف األخري ال يسعنا أن نقول يف هذا املقام ما قاله الرازي يف تفسريه

هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين اهللا تعاىل فليقبلوا شهادة اهللا تعاىل على  -عليه السالم- نسبوا إىل يوسف 
طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا يف أول األمر 

  .3"، فزدنا عليه يف السفاهةهخترجنا عليذة إبليس إىل أن يتالم
كّل   -عليه السالم- والربهان الذي رآه  - عليه السالم-يوسف " همّ "ويف األخري جنزم أن ما حيك هن 

 .وتأنفها العقول الراجحات ،وأباطيل متجها اآلذان ،ذلك ما هو إالّ خرافات
  -ه السالمعلي- التفسير الصحيح في البرهان الذي رآه يوسف: الفرع الثالث

وينبغي أن نعلم أن الربهان يف اللسان الذي نزل به القرآن وليس يف لسان اإلسرائيليات فهو قد رأى "
!» tΑ$s% sŒ$yètΒ ﴿ - عليه السالم- برهان ربه من الوهلة األوىل اليت راودته امرأة العزيز فيها حيث جاء على لسانه  $# ( 

                                                           

1
  .222، ص اإلسرائيليات والموضوعات في الّتفسير: أبو شهبة - 

2
  .34، ص لتوراةبين القرآن وا -عليه السالم–يوسف أيها الصديق افتنا، قصة يوسف ، نقال عن عزام حدبا :الشعراوي - 

3
  .120-119ص  ،18، ج مفاتح الغيب: الرازي - 
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… çµ̄ΡÎ) þ’În1 u‘ z|¡ômr& y“# uθ÷W tΒ ( …çµ̄Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø!ãƒ šχθßϑ Î=≈ ©à9 ه سبحانه وتعاىل من نعم منذ إلقائه فّ فكل ماح -23-يوسف  ﴾ #$
  .يف اجلب إىل حني املراودة كان برهان ربه

āχ ﴿ :ويشهد لذلك قوله تعاىل Î) šÏ% ©!$# (#öθs) ¨? $# #sŒ Î) öΝ åκ¡¦ tΒ ×# Í×̄≈ sÛ zÏiΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# (#ρã� ā2x‹ s? #sŒ Î* sù Ν èδ 

tβρç� ÅÇ ö7 •Β﴾201-ألعراف ا-.  
#) ﴿ :وانظر إىل قوله تعاىل...واملعىن أم يبعدون طيف الشيطان إذا مسهم بالتذكرة اليت جتعلهم مبصرين sŒ Î* sù Ν èδ 

tβρç� ÅÇ ö7 •Β﴾ فاملعىن أم يصريون رائني فاربط هذا بقوله تعاىل عن يوسف: ﴿ # u§‘ z≈ yδ ö� ç/ ÏµÎn/ u‘ ﴾ فإنك يف ذلك ،
فالذي أرجع الذين اتقوا عن املعصية بعد طيف الشيطان هو الذي جعل يوسف . عضجتد القرآن يفسر بعضه ب

أن "، ويؤيد هذا القول 1"ال يهم باملعصية قط ألن الذين اتقوا هم عامة املؤمنني وليسوا األنبياء صفوة املؤمنني
ه هلا بعناية إهلية ورعاية ربانية ليكون من عباده املقربني ويهيأ اهبله واجتمن أهّ النبوة خصيصة مميزة خيصص ا اهللا  

فيحفظ عبده املعد للنبوة من االحنراف القطري والظالل العقلي، والتلوث النفسي والدنس اخللقي فيهيأ فيضفي 
احلق سبحانه وتعاىل على هذا النيب املختار كّل الكماالت العقلية والنفسية واخللقية ما جيعله مؤهال حلمل أمانة 

   .2"شرف هذه النبوةالوحي واالضطالع ب
فعامة املؤمنني أم ذكروا بفعل التقوى ال بامسها أما األنبياء فال يذكرون بفعل التقوى فقط بل هلم امسية التقوى "

فاملؤمنون من دون األنبياء حيتاجون أن يتذكروا ألن الشيطان قد ميسهم وجيعل طيفا على . فهم األتقون املتقون 
 طيف على قلوم، فقلوب األنبياء معصومة من طيف الشيطان لذلك ما هّم يوسف أما األنبياء فال...قلوم 

  .3"باملعصية قط
كر عن املؤمنون أم وذ ) رأى( أنه - عليه السالم-على البعض من أنه ذكر عن يوسف  تبسليوقد 

 ":ت بني القرآن والتوراةالفروقا" مبا ذكره صاحب: بيان الفرق بني الرؤية واإلبصاربنزيل هذا االلتباس ، ف"مبصرون"
إّن بينهما فرق وهذا الفرق هو أيضا من إعجاز القرآن الذي جعل كّل إنسان يناسب ما هو فيه من مقام، فأما "

ه لفاملبصر هو الذي يعرف حقيقة الشيء بعد تأمل وتعرف ووضوح فانظر قو ... املبصرون فهم الناظرون املدركون 
#) ﴿ :تعاىل sŒ Î* sù Ν èδ tβρç� ÅÇ ö7•Β﴾...فإبصارهم هو انتقاهلم من حال تعمية الطيف إىل حال اإلبصار فهم مبصرون.  

                                                           

1
  .89ص  الفروقات بين القرآن والتوراة المفترا،: الشيخ خليل سليمان - 

2
، )م1986ه،1409(، 1، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طدراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: امحد مجال العمري -  

   .78ص 

3
  .89املصدر السابق، ص: انالشيخ خليل سليم - 
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أن   حيتجّ ملفإنه  - عليه السالم- مرئي حلظة رؤيته وهذه صفة يوسف ا الرؤية فإا إدراك الرائي للوأمّ 
  .1"يستبصر حىت يرى بل كان بصريا رائيا من قبل مبا  آتاه اهللا من النبوة واحلكم والعلم

نستفيده يف هذا املقام أّن اإلميان الصادق واإلخالص الكامل هللا تعاىل برهان صادق لقهر أي حمذور ومما 
منصبها  وّ فصرب يوسف على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من مجاهلا وعل" .نفوستقع فيه ال

الشباب، وليس عنده من قرابته ومعارفه  وكوا هي اليت راودته عن نفسه وغلقت األبواب وهو يف غاية ريعان
األصلني أحد، ومع هذه األمور ومع قوة الشهوة، منعه اإلميان الصادق واإلخالص الكامل من مواقعة احملذور وهذا 

Iωöθs9 βr& #u﴿  :هو املراد بقوله تعاىل §‘ z≈ yδ ö�ç/ ÏµÎn/ u‘ ﴾2"، هو برهان اإلميان الذي يغلب مجيع القوى النفسية.  
  - عليه السالم-الروايات اإلسرائيلية في تعيين شاهد براءة يوسف : طلب الثالثالم

على الرغم من وضوح داللة الشاهد يف اآلية من خالل سياقها إال أن بعض املفسرين راحوا يتكلفون يف 
روايات أرجحوا يف ذلك مراتب خمتلفة إىل أن وصل بعضهم يف تعيينه إىل صرفه عن ظاهر النص وهذه التتعيينه و 

  .هي ما ستكشف عنه هذه الدراسة باجلمع والنقد
﴿ tΑ$s% }‘Ïδ  Í_ø? yŠuρ≡u‘ tã  Å¤ø! ¯Ρ 4 y‰ Îγx© uρ Ó‰ Ïδ$x© ôÏiΒ !$yγÎ= ÷δ r& βÎ) šχ% x. … çµÝÁŠ Ïϑ s% £‰è% ÏΒ 9≅ ç6è% ôM s% y‰|Ásù uθèδ uρ zÏΒ 

tÎ/ É‹≈s3ø9 $# ∩⊄∉∪ βÎ) uρ tβ% x. … çµÝÁŠ Ïϑ s% £‰ è% ÏΒ 9�ç/ ßŠ ôM t/x‹ s3sù uθèδ uρ zÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊄∠∪ $£ϑ n= sù #u u‘ …çµ|ÁŠ Ïϑ s% £‰ è% ÏΒ 9�ç/ ßŠ tΑ$s% 

… çµ̄ΡÎ) ÏΒ £ä.Ï‰ ø‹ Ÿ2 ( ¨βÎ) £ä. y‰ ø‹ x. ×ΛÏà tã ﴾ 26/28-يوسف-.  
  -عليه السالم-تعيين شاهد براءة يوسف في جمع الروايات اإلسرائيلية : الفرع األول

  :الرواية األولى
‰y﴿ :إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس أخربنا:" قال عبد الرزاق Îγx© uρ Ó‰ Ïδ$x© ôÏiΒ !$yγÎ= ÷δ r& ﴾ 26- يوسف- .

  .3"قال ذو حلية وقال الثوري عن جابر، عن ابن مليكة عن ابن عباس كان من خاصة امللك
  :الرواية الثانية

  .4"قاله جماهد أيضا وال جبينّ  أنه خلق من خلق اهللا تعاىل ليس بإنسيّ "
  
  

                                                           

  .90، ص ةالفروقات بين القرآن والتوراة المفتراالشيخ خليل سليمان،  - 1
   26 ص ،-عليه السالم- فوائد مستنبطة من قصة يوسف : الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي -2
 .445، ص 2، الد التفسير القرآن العظيم: ابن كثري - 3

 .332، ص 11القرآن، ج الجامع ألحكام: القرطيب - 4
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  :ية الثالثةالروا
أنه كان صبيا يف املهد، رواه عكرمة عن ابن عباس وشهر بن حوشب عن أيب هريرة وبه قال سعيد بن جبري، "

  .1"والضحاك وهالل بن يساف
  :الرواية الرابعة

قد : أنه رجل حكيم ذو عقل، كان الوزير يستشريه يف أموره، وكان من محلة أهل املرأة وكان مع زوجها فقال"
تدبار واجللبة من وراء الباب وشق القميص، فال يدري أيكما كان قدام صاحبه، فإن كان شق مسعت االس

القميص من قدامه كانت صادقة وإن كان من خلفه فهو صادق، فنظروا إىل القميص، فإذا هو مشقوق من 
  .2"والسدي اخللف، هذا قول احلسن وعكرمة وقتادة والضحاك وجماهد أيضا

  :الرواية الخامسة
‰y ﴿: ثنا حفص عن ليث عن جماهدحد" Îγx© uρ Ó‰ Ïδ$x© ôÏiΒ !$yγÎ= ÷δ r& ﴾ 3"كان من أمر اهللا ومل يكن إنسيا.  

  :الرواية السادسة
‰y ﴿ ثنا شابة، قال ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد قوله: حدثنا احلسن بن حممد، قال" Îγx© uρ Ó‰ Ïδ$x© ôÏiΒ 

!$yγÎ= ÷δ r& ﴾ 4"لشهادةقميصه مشقوق من دبر فتلك ا.  
  :تأصيل الروايات في تعيين الشاهد

جتدر اإلشارة إىل أنه يف حدود املصادر اليت اطلعت عليها وبعد استقرائي الكتاب املقدس من خالل النسختني 
مل أعثر على تأصيال مباشر ملا يف ) 39(الربوستانتية والكاثوليكية سفر التكوين، اإلصحاح التاسع والثالثون 

  ".هوية الشاهد"ات يف تعيني حوزتنا من رواي
وجدت بعض اإلشارات وإن كانت غري مباشرة فهي تعني إىل تأصيل ) 39(غري أين بالتمعن يف هذا اإلصحاح 

تكرير امرأة العزيز غوايتها ) 39(فبعد أن ذكر يف اإلصحاح  - واهللا اعلم- تلك الروايات ولو كان ذلك نسبيا 
  :يف نّصه العبارات اآلتية: ليوسف جاء

قائلة  بثوبه فأمسكتفاتفق يف بعض األيام أنه دخل البيت ليقوم بعمله ومل يكن هناك يف البيت أحد من أهله، "
وفّر هاربا إىل اخلرج، صاحت بأهل ترك ثوبه بيدها وفّر هاربا إىل اخلارج، فلما رأت أنه قد  فرتك ثوبه بيدها... 

عب بنا، أتاين ليضاجعين، فصرخت بصوت عال فلما مسعين انظروا لقد جاءنا برجل عرباين ليتال: بيتها وقالت هلم
                                                           

 . 211، ص زاد المسير: ابن اجلوزي - 1

 .322ص  11املصدر السابق، ج : القرطيب - 2

 .58، ص 16، ج القرآنآي جامع البيان عن تأويل : الطربي - 3

 .59املصدر نفسه، ص  - 4
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حىت قدم سيده إىل بيته،  ووضعت ثوبه جبانبهاوفر هاربا إىل اخلارج  ترك ثوبه جبانيبقد رفعت صويت وصرخت 
فكلمته مبثل هذا الكالم وقالت، أتاين اخلادم العرباين الذي جئتنا به ليتالعب يب، وكان عندما رفعت صويت 

فلما مسع سيده كالم امرأته الذي أخربته به غضب غضبا، فأخذ . ، وهرب إىل اخلارجترك ثوبه جبانيبه وصرخت أن
1"يوسف سيده وجعله يف السجن

 

من النسخة الكاثوليكية الذي بني يدي ومقارنته بالروايات السابقة الذكر  اإلصحاحمن خالل التدقيق يف 
  : خبصوص تعيني هوية الشاهد توصلت إىل اآليت

بني والثوب صراخها ومساع يف هذه العبارة من التوراة تصريح مباشر ملشاهدة " صاحت بأهل بيتها وقالت انظروا�
ويستلزم ذلك أن أحدا من أهلها كان شاهدا على الواقعة واحتمال أن يكون رجال كابن عمها مثال ومثل . يديها

  .بن عمها قد استلهموه من هذا املوضعهذا يفيد ويف احتمال أن أصحاب القول بان الشاهد كان رجال ا
فهذا التكرير الذي وقع يف النص التورايت ست مرات ..."  ترك ثوبه جبانيب  –التكرير يف عبارة ترك ثوبه بيدها �

يذكر يف كل سطر من هذا املوضع من اإلصحاح يتبني أنه كان الشاهد على ما افرتته امرأة العزيز " الثوب"فيكاد 
لتمويه احلقيقة كانت نتيجته احتدام غضب زوجه وزّج يوسف يف السجن على حسب النص من خداع لزوجها 

  .من التوراة
ومما جيعلين أذهب  - واهللا أعلم–فرمبا كان القول القائل بأن الشاهد هو القميص كان مستلهما من هذا املوضع 
سرائيلية مصدره اختالف الشروح هذا املذهب تسليمي بتحريف التوراة إضافة إىل أن االختالف يف الروايات اإل

  .إىل جانب بقية األسباب األخرى
  الدراسة النقدية: الفرع الثاني

الرد على الروايات اليت كشفت عن هوية هذا الشاهد واليت تتأرجح بني كونه رجال أو صبيا أو أنه ال هذا وال ذاك 
  :فيكون الرد عليها كاآليت. فهو خلق من خلق اهللا ليس بإنسي وال جين

يفتقر إىل سند صحيح مرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الن " القول بأنه ذو حلية أو ما روي بأنه ابن عم هلا�
y7 ﴿ :تعاىل لقوله �ذلك من أنباء الغيب واألمم الغابرة اليت أوحي للنيب  Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï !$t6/Ρ r& É=ø‹ tóø9 $# Ïµ‹ ÏmθçΡ y7 ø‹ s9Î) ( $tΒ uρ 

|MΨ ä. öΝ Íκ ö‰y‰ s9 øŒ Î) (# þθãèuΗ ød r&  ...﴾ وقوله تعاىل  -102-يوسف :﴿ š�ù= Ï? ôÏΒ Ï!$t7 /Ρ r& É= ø‹ tóø9 $# !$pκ�ÏmθçΡ y7 ø‹ s9Î) ( $tΒ |MΖ ä. !$yγßϑ n= ÷ès? 

|MΡ r& Ÿωuρ y7 ãΒ öθs% ÏΒ È≅ ö6s% # x‹≈yδ  ﴾49- هود -. 

ية؟ أو كان أن ابن عم هلا وأّىن هلم معرفة إذا كان ذو حل! فمن أين استسقى الرواة هذا البيان الذي أمه القرآن؟
 يسمع اجللبة من وراء الباب؟

                                                           

  .127، ص 21-1 39إصحاح سفر التكوين   1
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 :ا عن كونه خلق من خلق اهللا ليس بإنسي وال جينأمّ �

1"هذا القول غريب:" قال فيه ابن الكثري •
 

 "من أهلها" ترد هذه الرواية داللة القيد يف اآلية •

   ؟مرأة العزيز من األهل ما ليس بإنسي والجينفهل يكون ال
لقول بأن من ذهبوا يف تعينهم هلذا الشاهد قد وقعوا يف خطأ منهجي فكما يقول عبد الفتاح من هذا جيدر ا�
وال ) ةيّ ة احلركالواقعية اجلديّ ( ألن البحث يف تلك املبهمات ال يتفق مع منهج القرآن يف: "خلالدي يف هذا الصددا

2"اىل أن يف حتديدها منفعة أو خري لنا ملا أمهانها ولو علم اهللا تعيمنلك األداة العلمية املوثوقة يف حتديدها أو تعي
 

 :أما الرواية بأنه كان صبيا نردها من خالل اآليت •

هذه  صحيح فضال على أنّ الوي يف وهو ما رُ  �وى عن ابن عباس موقوفا يرده ما كان مرفوعا إىل النيب رُ ما  - 
ع مقدم على املوقوف كما هو معلوم فضال واملرفو "الرواية املوقوفة على ابن عباس سندها ضعيف لقول ابن حجر 

3".أن سند احلديث إىل ابن عباس ضعيف
 

 :يف ذلك علتني يرجع الضعف إىل ما ذكره ناصر األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة املوضوعة من أنّ  - 

 هخالف نّ ا يظى عنه  قبل االختالط خالفا ملبن سلمة رو  السائب فإنه كان قد اختلط ومحاد عطاء بن نّ أ") 1
  .من املعاصرين

دخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح أاقة، فرّ بو كان صدوق إال أنه ابتلى   :قال احلافظ ،ابن وكيع وهو سفيان)  2
  4" فلم يقبل، فسقط حديثه

لم يتكلم في المهد إال ثالثة عيسى ابن مريم، وصاحبه  {ما يضعف هذا أن يف صحيح البخاري ومسلم،  - 
  .فيهيوسف صاحب ومل يذكر  5}ء الذي تمنت له أن يكون كالفـاجر الجبارجريج، وابن السودا

ويف نفس السياق أورد األلولسي يف تفسريه كالما للطييب أن ذلك يرده بداللة احلصر يف حديثه الصحيحني عن  - 
ي عادته هذا منه على جار " :كما أورد رّد السيوطي عليه يف هذه املسألة حيث قال  ،- رضي اهللا عنه- هريرة  أيب

                                                           

 .446، ص 2، جملةتفسير القرآن العظيم 1

 .80، ص )م2000/ هـ1421( ، 2 ط ،، دار عمار، األردنج الحركي في ظالل القرآنالمنه 2

#$ö�ä.øŒ ﴿: ، كتاب أحاديث األنبياءـ بـ قوله تعاىلفتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقالين3 uρ ’Îû É=≈tGÅ3ø9 ، 6، جمرمي﴾ #$
 .549ص

 ،2، ج)م1992-ه1412(، 5الرياض، ط ،مكتب املعارف ،الموضوعةسلسلة األحاديث الضعيفة و : األلباين حممد ناصر الدين4
 .272ص 

�ö ﴿: ، باب قوله تعاىل60 60كتاب أحاديث األنبياء رقم : أخرجه البخاري يف صحيحه 5 ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈tGÅ3ø9 ، حديث 48، رقم مرمي﴾ #$
 418، ص 3436
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من عدم اإلطالع على طرق احلديث، واحلديث املتقدم صحيح أخرجه أمحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحه، 
واحلاكم يف مستدركة وصححه من حديث ابن عباس ورواه احلاكم أيضا من حديث أيب هريرة، وقال صحيح على 

ني احلديثني تعارض حيتاج إىل توفيق مث بني األلوسي أن قصد الطييب من كالمه هو أن ب 1..."شرط الشيخني،
  .والتوفيق هنا بعيد

  :ها لوجوهعلى هذه الرواية بردّ  )مفاتيح الغيب(وقد علق صاحب  - 
أنه تعاىل لو أنطق الطفل ذا الكالم لكان جمرد قوله إا كاذبة كافيا وبرهانا قاطعا ألنه من الرباهني القاطعة  )1"

ين ضعيف والعدول عن احلجة القاطعة القاهرة حال ص من قبل ومن دبر دليل ظالقميالقاهرة، واالستدالل بتمزيق 
  .نية ال جيوزظحضورها وحصوهلا إىل الداللة ال

وتقوية قول ذالك الرجل وهذه الرتجيحات إمنا يصار ... أنه قال من أهلها يكون أوىل بالقبول يف حق املرأة) 2
وال ... ل صادر عن الصيب الذي يف املهد لكان قوله حجة قاطعةإليها عند كون الداللة ظنية، ولو كان هذا القو 

 .يبقى للقيد أثر

  .2"مت له املعرفة بالواقعة واإلحاطة املن تقدّ  لفظ الشاهد ال يقع يف العرف إالّ  نّ أ )3 
أن يكون رجال  - واهللا أعلم–واألشبه باملعىن : "ويف نفس السياق يورد القرطيب قول أبو جعفر النحاس

تغين أن  -عليه السالم-فجاء ذه الداللة ولو كان طفال لكانت شهادته ليوسف -  حكيما شاوره امللك عاقال
وليس هذا مبخالف . يأيت بدليل من العادة ألن كالم الطفل آية معجزة فكانت أوضح من االستدالل بالعادة

يخ، ويف هذا دليل منهم صاحب يوسف يكون املعىن صغريا ليس بش 3}تكلم أربعة وهم صغار{حلديث 
صاحب  وقد تواترت الرواية عنه أنّ  �روي احلديث عن النيب  - رضي اهللا عنهما- آخر وهو أن ابن عباس 

  .4"يوسف ليس بصيب
  : بعد نقد الروايات اإلسرائيلية يف تعيني الشاهد، جند كّل أقسام الروايات اإلسرائيلية حاضرة فمنها

 .تالف يف صفته بني الرواةيف أنه كان صبّيا على اخ :املسكوت عنه )1

 .صريح النص القرآين أنه من أهلهايف كونه ليس إنسيا، فهذا خيالف : املخالف للشرع )2

  .أنه رجل من أهلها: املوافق للشرع )3

                                                           

 . 220ص  ،روح المعاني 1

 .127، ص 18ج:الرازي 2

يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه وأمحد وابن أيب شيبة والبزار وأبو يعلي املوصلي يف مسانيدهم والطربي يف تفسريه  رواه ابن حبان 3
 .والطرباين يف معجمه والبيهقي يف شعب اإلميان يف الباب السادس عشر

 .222، ص11، ج الجامع ألحكام القرآن 4
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  التفسير الصحيح: الفرع الثالث
سري حناول من خالل هذا الفرع بيان التف ،"الشاهد"الروايات اإلسرائيلية يف تعيني  الكشف عن طبيعةبعد 

  .الصحيح يف ذلك
على سيدته أو  - عليه السالم-مسي قوله شهادة ألنه يؤول إىل إظهار احلق يف إثبات اعتداء يوسف "

يفهم من هذه اآلية لزوم احلكم بالقرنية الواضحة : "قال الشنقيطي 1"وهذا من القضاء بالقرنية البينة ،دحضه
 هلذه القصة يف معرض تسليم االستدالل بتلك القرنية الدالة على صدق أحد اخلصمني وكذب اآلخر ألن ذكر اهللا

على براءة يوسف يدل على أن احلكم مبثل ذلك حق وصواب ألن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل 
  .2"واضح على أنه هارب عنها وهي تنوشه من خلفه

القرءان الكرمي ويف الشاهد وسياق  وقد أورد الطربي عدة أقوال يف هوية الشاهد، أرى أّن أرجحها مما يناسب إام
قال رجل حكيم  " وشهد شاهد من أهلها" 3"يزيد، قال ثنا سعيد عن قتادة قوله: ثنا: اآليات حدثنا بشر، قال

فأين ومىت أدىل الشاهد بشهادته هذه؟ هل "كان من أهلها وكما قال صاحب الظالل عن حيثيات هذا الشاهد
هو ال يغري من ذلك جائز و هذا و ... زوجها استدعاه وعرض عليه األمر  كان مع زوجها وشهد الواقعة أم أّنّ 

وكذب امرأة العزيز أقّر العزيز أن ذلك من كيدها ونسبه هلا  - عليه السالم- وبعد ثبوت براءة يوسف  4" األمر شيئا
  .بصيغة اجلمع للتعبري عن أنه فطرة مركوزة لدى النساء يشرتك فيها مجيعهن وإن كان على مستويات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .257ص  حرير والتنوير،التّ : حممد الطاهر بن عاشور 1

 .216-215، ص 2جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  2

 .57ص، 16جالقرآن، آي جامع البيان عن تأويل  3

 .1982ص  ،4جملدفي ظالل القرآن، : سيد قطب 4
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  -عليه السالم-الروايات اإلسرائيلية في كيد النسوة وسجن يوسف : المبحث الثالث
العزيز لفتاها يف املدينة وكان رد النسوة االستنكار هلذه اجلرمية املخلة باآلداب وأي  امرأةلقد شاع خرب مراودة      

من فكان رّده اّجتاه هذا الكيد . -عليه السالم- بل إنه الكيد من بنات جنس امرأة العزيز ليوسف   !!...استنكار
  .حبال شباكهنيف السجن على الوقوع أن آثر النسوة 

لفطريات الروايات اإلسرائيلية اليت  امن هنا كان الكيد من بنات جنس امرأة العزيز مرة أخرى مرتعا خصب     
 :حناول كشفها هنا من خالل املطلبني اآلتيني

  اإلسرائيلية في كيد النسوة الروايات: المطلب األول
عليه -تعددت الروايات اإلسرائيلية يف تعيني عدد النسوة وصفتهن وما وقع هلن نتيجة كيدهن بيوسف 

  .ومن خالل هذا املطلب حناول مجعها والكشف على طبيعتها بنقدها نقدا بناء - السالم
  :النص القرآني 

%tΑ$s ﴿ :قوله تعاىل uρ ×οuθó¡ÎΣ ’ Îû ÏπoΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# ßNr&t� øΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# ßŠ Íρ≡t� è? $yγ9 tG sù tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ ( ô‰s% $yγx! tóx© $‰7 ãm ( $̄Ρ Î) $yγ1u� t∴s9 ’ Îû 9≅≈ n= |Ê 

&Î7 •Β ∩⊂⊃∪ $¬Η s>sù ôMyèÏϑ y™ £Ïδ Ì� õ3yϑ Î/ ôM n= y™ö‘ r& £Íκ ö� s9 Î) ôNy‰ tG ôã r&uρ £çλm; $\↔s3−G ãΒ ôM s?#u uρ ¨≅ä. ;οy‰ Ïn≡uρ £åκ ÷]ÏiΒ $YΖŠÅj3Å™ ÏM s9$s% uρ ólã� ÷z $# 

£Íκ ö� n= tã ( $¬Η s>sù ÿ…çµuΖ ÷ƒr&u‘ … çµtΡ ÷�y9 ø. r& z÷è©Ü s% uρ £åκu‰Ï‰ ÷ƒr& zù= è% uρ |·≈ ym ¬! $tΒ #x‹≈ yδ #·� |³ o0 ÷βÎ) !#x‹≈ yδ āωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ� x. ∩⊂⊇∪ ôM s9$s% £ä3Ï9≡x‹ sù 

“ Ï% ©!$#  Í_̈Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰ s) s9uρ … çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ zΝ|Á÷ètFó™$$sù (  È⌡s9 uρ öΝ ©9 ö≅ yèø! tƒ !$tΒ …çν ã� ãΒ#u £uΖ yfó¡ãŠs9 $ZΡθä3u‹ s9 uρ zÏiΒ 

tÌ� Éó≈ ¢Á9   -30/32- يوسف ﴾ #$

  جمع الروايات اإلسرائيلية في كيد النسوة: الفرع األول
  :الرواية األولى

ة ساقيه وامرأة حاجبه، وامرأة هؤالء النسوة كّن أربعا، امرأة خباز امللك، امرأ أنّ  ىيرو "تفسري احملرر الوجيز  يفجاء 
  1".بوابه

  : الرواية الثانية                
 ".كّن أربعا امرأة احلاجب وامرأة الساقي وامرأة اخلباز وامرأة القهرمان" :وذكر صاحب النكت والعيون قول جبري

أحدمها : دينة قوالنوقال مقاتل امرأة صاحب السجن ويف هذه امل"حيث ذكر امرأة القهرمان بدل امرأة البواب، 
  .2"مبصر، الثاين عني مشس

  
                                                           

1
  .990، ص المحّرر الوجيز: ابن عطية 

2
  .30، ص الّنكث والعيون: املاوردي 
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  :الرواية الثالثة
ا ه، وقال شغفا حباههارون عن أسيد عن األعرج قد شغف بد الوهاب عنعحدثنا : قال" :ذكر الطربي يف تفسريه

  .1"إذا كان هو حيبها
  :الرواية الرابعة

كانت يف أيديهم   :ت السدي يقولحدثنا علي بن عابس، قال مسع" :حدثنا إمساعيل بن سيف العجلي قال
ن حنن نلومك على حب هذا الرجل، وحنن قد قطعنا ل، فقءسكاكني مع األترج، فقطعن أيديهن وسالت الدما

  .أيدينا وسالت الدماء
  :الرواية الخامسة

z÷è©Ü ﴿ :تعاىل يف قولهعن قتادة   املثين قال حدثين إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربنا معمرينحدث s% uρ 

£åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& ﴾ 2"حىت ألقينهاقطعن أيديهن : قال.  
  :الرواية السادسة

ôM﴿ : حدثنا عمرو بن حممد، عن أسباط عن السدي، قال‹‹: حدثنا ابن وكيع قال s9$s% £ä3Ï9≡x‹ sù “ Ï% ©!$#  Í_̈Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù 

( ô‰ s)s9 uρ … çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ zΝ |Á÷ètFó™$$sù  ،﴾له سراويل استعصى، ال أدري ما بداتقول بعد ما حل ال‹‹ .  
  :الرواية السابعة

Η¬$ ﴿حدثنا إمساعيل بن سيف قال حدثنا عبد الصمد علي اهلامشي عن أبيه عن جده يف قوله " s>sù ÿ…çµuΖ ÷ƒr&u‘ ﴾ "قال: 
 3".ِحْضنَ 

  :الرواية الثامنة
فادع  ا، إذا قلت لك، أدع يل إيال،وال تأكلن حىت أعلمكن، مث قالت خلادمهال تقطعّن إا قالت هلن ": وقيل

يعمل يف الطني، وقد شّد مئزره وحسر عن  - عليه السالم-م كانوا يعبدونه، وكان يوسف صن يوسف، وإيل
ادع يل الرت وإيل بالعربانية الرب، قال فعجبت النسوة وقلن كيف  يال، أيّ إذراعيه، فقالت للخادم، ادع يل 

Η¬$﴿ اقطعن ما معكن : ما احندر قالت هلنفصعد اخلادم فدعت يوسف، فل ! ؟يءجي s>sù ÿ… çµuΖ ÷ƒr&u‘ … çµtΡ ÷� y9 ø.r& z÷è©Ü s% uρ 

£åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& ﴾ 4"باملدى، حىت بلغت السكاكني إىل العظم قاله وهب بن منبه.  

                                                           

1
  .66ص ، 16ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي 

2
  .77، ص 16، ج نفسهاملصدر  

3
  .79-78 املصدر نفسه، ص 

4
  .332، ص 11، جالجامع ألحكام القرآن: القرطيب 
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  .1"عشقنه حىت مات منهن عشرة يف ذلك الس دهشا وحرية ووجدا بيوسف": قال وهب بن منبه
  :الرواية التاسعة

=zù﴿ : تعاىلقوله  è% uρ |·≈ ym ¬! $tΒ #x‹≈ yδ # ·� |³ o0 ÷βÎ) !#x‹≈ yδ āωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ� x. ﴾ 31-يوسف-  
كان يوسف حسن الوجه، جعد الشعر، ضخم العينني، : "ذكر القرطيب يف تفسريه رواية كعب األحبار قال

ابتسم رأيت النور من  ة، إذااخللق، أبيض اللون، غليظ الساعدين والعضدين، مخيص البطن صغري السرّ  يمستو 
يف كالمه شعاع الشمس من ثناياه، ال يستطيع أحد وصفه وكان حسنه كضوء النهار رأيت ضواحكه وإذا تكلم 

  .2"يوم خلقه اهللا ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب املعصية -عليه السالم-عند الليل وكان يشبه آدم 
  :الرواية العاشرة

كان وجه يوسف مثل الربق   :عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال إسحاقبو قال أ" :ذكر ابن كثري رواية مسندة
 ." بهنتفتأتته حلاجة غطى وجهه خمافة أن ت وكانت املرأة إذا
  الدراسة النقدية :الفرع الثاني

تعيني هوية النسوة اليت أمها القرآن الكرمي يف هذه اآلية هو من اإلسرائيليات املسكوت عنها وكما  إنّ 
ذلك أنه مل يثبت بنص صحيح من السنة النبوية وال نص صريح  ،ا ال فائدة وطائل من حتتههذا ممّ  ر أنّ سبق الذك

 ،ذلك حكمة من حكم اهللا تعاىل يف النص القرآين ألنّ  فمن القرآن الكرمي نفسه واألجدر الوقوف ا حيث وق
  .ونفس املقال فيما خيص تعيني املدينة فالواجب عدم التكلف فيه

من نساء "امرأة ساقيه وامرأة بوابه يرده سياق اآليات الذي يوحى لكون  بأن امرأة خباز امللك، والقول
ن من بيوتات كبار الدولة، من خليطات امرأة العزيز ونظرياا، فمثلهن على أّ  لّ تداحلال  ةاألمراء والوزراء، فقرين

وحنو ذلك، ...  بانتقادهن خبالف ما جاء يف بعض التفاسرير ببلوغ احلادثة هلن مثا تتأثّ وال ريب أّ . يصغي لقوهلن
  .3"صاغية فقوهلن ال يغيظ وال جيد آذانا

ذكر املدينة وما أعد هلؤالء النسوة من متكأ ومكرهن بامرأة العزيز ال يوجب بأن هؤالء النسوة جمرد 
 .بأن يف مرتبتها االجتماعية يخادمات أو من طبقة وسطى، بل توح

ل هؤالء النسوة وما جرت هلن عند امرأة العزيز فما ذكر من روايات يف ذلك كلها من ا عن حاأمّ 
  :اإلسرائيليات املكذوبة ويرجع ذلك إىل ما يلي

                                                           

1
  .332، ص السابقاملصدر  

2
  .446، ص 2، جملدتفسير القرآن العظيم 

3
  .697، ص موسوعة تفسير سورة يوسف: عليش متويل بدوي البين 
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كتاب   قوحيث صرح بذلك حمقّ  1"يوجد يف سندها بعض الرواة اهولني أمثال إمساعيل بن سيف العجلي" •
 .جامع البيان للطربي

ري ما بدا له، فهي رواية مكذوبة ملناقضة ما جاء فيها مع النص القرآين أسراويل ال بعد أن حل ال" ويف رواية  •
ôM ﴿: فكيف ميكن التوفيق بني قوهلا قالت s9$s% £ä3Ï9≡x‹ sù “ Ï%©!$#  Í_̈Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰s) s9 uρ … çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ 

zΝ |Á÷ètFó™$$sù (﴾ داخل الرواية تناقضٌ  !صى ال أدري ما بدا له ؟، وقوهلا بعد ما حّل السراويل استع-32-يوسف. 

– قمصنوع خمتل تكور والبينوهذا قول ضعيف ومعناه م" :ويف رواية أّن حضن أورد بن عطية يف تفسريه •
كذلك قال الطربي وغريه من احملققني وليس عبد الصمد من رواة    –البيت الذي استشهد به يف ذلك

  .2"العلم
اليت تزعم أن يوسف وقع يف حبها وهذا يعين انه وقع يف حبال الشيطان وشباكه الروايات اإلسرائيلية  "

وهذا حمال يف حق األنبياء، وألنه من عباد اهللا املخلصني والشيطان ليس له سبيل على عباد اهللا املخلصني وهذا 
tΑ$s% y7﴿ :قوله تعاىليف  3"حيث جاء باعرتاف الشيطان Ï? ¨“ ÏèÎ6sù öΝßγ̈Ζ tƒÈθøî _{ tÏèuΗ ød r& ∩∇⊄∪ āωÎ) x8yŠ$t7 Ïã ãΝßγ÷Ψ ÏΒ 

šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9   .83-82ص ﴾#$

y7 ﴿ :قوله تعاىل Ï9≡x‹Ÿ2 t∃Î� óÇuΖ Ï9 çµ÷Ζ tã u þθ�¡9 $# u !$t±ósx! ø9 $# uρ 4 …çµ̄Ρ Î) ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9   .-24-يوسف ﴾#$

ا من اإلسرائيليات عنه هو يف حدة دليل على أ فكوا مروية ا الروايات األخرية عن وهب بن منبهأمّ 
أنه كان  39يوسف كان يف الطني، وقد شّد مئزره عن ذراعيه هو ما ذكر يف اإلصحاح " وقول وهب بن منبه

 :يوسف كان ذا مقام عال عند عزيز مصر حيث قال يعمل يف احلقل على عكس النص القرآين الذي يشري إىل أنّ 
﴿ tΑ$s% uρ “ Ï% ©!$# çµ1u� tIô© $# ÏΒ u�óÇ ÏiΒ ÿÏµÏ? r&t� øΒ eω ’ÍΓ Ì� ò2r& çµ1uθ÷W tΒ ﴾ 21- يوسف-.  

كان يعمل يف الطني معىن هذا أنه كان يبتعد عن جو القصر إىل   -عليه السالم- على فرضية أن يوسف : فأقول
احلقل ومعىن ذلك أن تراه النسوة غري امرأة العزيز ولو كان كذلك ملا وقع ما وقع هلّن من الدهشة واحلرية ما 

  .سفجعلهم يكيدون بيو 
ا عن موت عشرة منهن يف ذلك الس لو كان ذلك صحيحا لكان أحق أن يذكر يف هذا املقام من أمّ 

  .ذلكفهو أبلغ من  أن يذكر قطع أيديهنّ 

                                                           

1
  .16، ص بن جرير الطبريسرائيليات في تفسير ااإل: عصام العبد 

2
  .991، ص المحّرر الوجيز: ابن عطية 

3
  .16املصدر السابق، ص : عصام العبد 
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، وهذه قاعدة 1"ا يسخر منهأا مساجة احلديث وكونه ممّ "بل لها العقل فهذا من املبالغات اليت ال يتقبّ 
  .ملكذوبةيعرف ا وضع مثل هذه الروايات ا

كان يوسف حسن "القرطيب اليت أوردها  ايةرو فال: - عليه السالم-ما روي عن مجال يوسف وفيما خيّص 
كما ،  2"وهي من مرويات كعب األحبار بال سند وال مرجع" هي من الروايات اإلسرائيلية..." الوجه جعد الشعر

جدا من رواية  والثعليب مكثر" ناعةمن مرويات الثعليب ويف معرض احلديث عن منهجه يقول رمزي نعأا 
يواصل رمزي ... ه على ما فيهبّ اإلسرائيليات بل لقد فاق يف ذلك مجيع املفسرين بدون أن يتعقب شيئا منها أو ين

الذي  ، ولكنّ وأنه أويت شطر احلسن - عليه السالم- وحنن ال ننكر بصفة عامة مجال يوسف  -قائال- نعناعة 
ملن شاهده هو وآدم  إالّ  تأّتى وصف لونه ومالمح جسده وشبهه بآدم والذي ال يه هذا التحديد الدقيق يفر ننك

عليهما السالم عيانا، وال دليل على ما ذكره من كتاب أو سنة وإمنا هو نقل من أساطري العهد القدمي اليت ال 
  .3"تثبت عند التحقيق

  :ثناياها األقسام الثالثةميكن القول يف اية هذا النقد لروايات كيد النسوة أا محلت يف 
  .تعيني عدد النسوة وصفتهن وتعيني املدينة يف :الروايات اإلسرائيلية املسكوت عنها )1
  .ما جاء من قطع األيدي حىت سالت الدماء: الروايات اإلسرائيلية املوافقة للشرع )2
  .لس دهشا وحريةما جاء ذكره يف موت عشرة من النسوة يف ذلك ا :الروايات املناقضة للشرع )3

  .ت عليهن اللومقودته وذلك حني ألما ذكرته امرأة العزيز يف سبب اعتصام يوسف إذ را
  - عليه السالم-التفسير الصحيح في كيد النسوة ليوسف : الفرع الثالث

رب وتربئته منها، أورد تعاىل ما ترتب عليها من انتشار اخل - عليه السالم- بعد أن يبني اهللا تعاىل حمنة يوسف "
ويف  اظعتواالالغرض هو العربة   القرآن الكرمي هته النسوة ألنّ ، وذلك بفعل من النسوة ومل يعّني 4"وشيوعه يف مصر

من نساء الطبقة  وندرك من هذا أن كنّ . قصرها يفلقد أقامت هلن مأدبة ": هذا املقام يقول صاحب الظالل
ويبدوا أن   ،اللوايت يؤخذن ذه الوسائل الناعمة املظهر وهنّ  ،اللوايت يدعني إىل املآدب يف القصور الراقية فهنّ 

وبينما ... وآتت كل واحدة منهن سكينا تستعملها يف الطعام  ...كن يأكلن وهن متكئات على الوسائد واحلشايا
عليه -، فكان مجال يوسف 5"- عليه السالم- منشغالت بتقطيع اللحم أو تقشري الفاكهة فاجأن بيوسف  هنّ 

                                                           

1
  .41ط، ص .حيىي بن عبد اهللا الثمايل، دار علم الفوائد، جّدة، د: تحالمنار المنيف في الصحيح والضعيف، : قيم اجلوزيةابن  

2
رسالة أكادميية لنيل الدرجة العاملية الدكتوراه، إشراف األستاذ مين الهرري، الدخيل في تفسير الشيخ محمد األ: يعقوب محتو دعما 

  .481، ص م2008علي ّمهت امحد صاحل، قسم الّتفسري وعلوم القرآن، كلية أصول الدين، جامعة األزهر، 
3
  .260، ص اإلسرائيليات وأثرها في كتب التفسير 

4
  .705املصدر السابق، ص  :بينعليش متويل بدوي ال 

5
  .1984ص  في ظالل القرآن، :سيد قطب 
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فلما رأينه أكربنه أي أعظمنه وهنب حسنه الرائع ومجاله الفاتن "سالح امرأة العزيز يف قهر مكر النسوة هلا  - المالس
، وجعلن يقطعن أيديهن مذهالت مبا رأينه من حسن 1"واستوىل عليهن الدهش وهذا هو قول اجلمهور والصحيح

وأطلق عليه  ...الفواكه يقطعنّ  نّ  أّ نبسحين أي أجرين السكاكني على أيديه :وتقطيع أيديهنّ " .يوسف وائه
=zù ﴿ 2"القطع جمازا للمبالغة يف شدته è% uρ |·≈ ym ¬! $tΒ #x‹≈ yδ # ·� |³ o0 ÷βÎ) !#x‹≈ yδ āωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ� x.  ﴾ ّن " ،- 31-يوسفأل

  .3"منه كما ثبت ذلك يف الصحيح يف حديث اإلسراء اه وال قريبهمل يرين يف البشر شب
ة باستعصام يوسف بعد أن ألقت سوة مقرّ جبرميتها النكراء عالنية يف جملس النّ العزيز رتفت امرأة فعند ذلك اع

وكان بقية النساء "بتحريضه  اً معاكس سوة عند املكر بامرأة العزيز بل حنني منحىنً اللوم ومل يقف كيد النّ  عليهنّ 
  .4"ن ساللة األنبياءاإلباء ونأى ألنه م دته فأىب أشدّ حرضنه على السمع والطاعة لسيّ 

واآلية قد " - عليه السالم- أو وجه آخر لعملية واحدة هي كيد النسوة ليوسف لكيد النسوة وهنا معىن آخر 
عن الفضيلة  نابعا دهنّ قإذ مل يكن ن... الرغبة كانت لدى النسوة صوحيبات امرأة العزيز  معىن آخر هو أنّ  فرزتأ

ضع يوسف حتت ضغط البحث عن اخلالص و لي... باملشاركة يف هذا األمر  بدليل توفر الرغبة ،وااللتزام باملبادئ
  .5"وميكن القول أن السجن كان مالذا آمناالشرّين فكان اختيار السجن جاء على مبدأ أهون 

=zù ﴿: لقوله تعاىلري يف تفسريه شذكر الزخم è% uρ |·≈ ym ¬! $tΒ # x‹≈ yδ #·� |³ o0 ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ� x.  ﴾ 31-يوسف-، 
# tΒ$ ﴿مثله  من قدرته سبحانه وتعاىل على خلق عفيفٍ  تعجنبّ  أنّ  x‹≈yδ # ·�|³ o0  ﴾ نفني عنه البشرية  - 31-يوسف

فـإذا  { :يف حديث اإلسراء �، ويف حسن مجاله يقول 6"ومباعدة حسنه ملا عليه حماسن الصور ،لغرابة مجاله
  .7}أنا بيوسف إذا هو قد أعطى شطر الحسن

  : ن استفادته من اآليةوما ميك

                                                           

1
  .722املصدر السابق، ص : عليش متويل النيب 

2
  .263ص  ،12، ج التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور 

3
  .446ص  ،2جمادتفسير القرآن العظيم، : كثريابن   

4
  .255، ص دراسات في الّتفسير الموضوعي للقصص القرآني: امحد مجال العمري 

5
  ، صم2005، كانون األول 4، الد 3، جملة جامعة ذي قار، العدد الكيد وداللته في سورة يوسف: غيالن حامد علي 

6
  .317ص  ،2ج، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل 

7
، 259، حديث رقم74، رقمإىل السموات وفرض الصلوات �، باب اإلسراء برسول اهللا 01كتاب اإلميان رقم: أخرجه مسلم يف صحيحه 

  50ص 
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من  - عليه السالم-اللجوء إىل اهللا تعاىل واالستفادة به دليل على أمهية العامل اإلمياين يف وقاية يوسف ) "1
   .عنه كيد النسوة كي ال يصبو إليهنّ ته به وجلوءه إليه ليصرف ثاغويتمثل ذلك يف دعائه لربه واست 1"االحنرافات

  .2"ونزق خمالف للعقل فهو جهل كِ رَ مثل هذا الش يف والوقوع  ،ةقية املهمّ العلم أحد الضوابط األخال" )2
  .3"عني إليه مبا يصلحهماهللا جييب دعوة املتضرّ " )3
  .امجاعإعدم جواز الزنا ولو أكرهه بالسجن  )4

 - عليه السالم- الروايات اإلسرائيلية في سجن يوسف : المطلب الثاني
 ،سوةكيد الن شباك  كان مالذا آمنا إذ آثره على الوقوع يف حبال   حيثاحملن ة كان سجن يوسف آخر حمطّ 

ل الروايات دون تسلّ  العالية مل حتلّ  رهااوأسو قة أبواب السجن املغلّ  وإن أمن يف السجن مكرهن وكيدهن فإنّ 
  .اإلسرائيلية إىل سجنه وهو ما ستكشف عنه الدراسة يف هذا املقام

ôM ﴿ :قال اهللا تعاىل: النص القرآين s9$s% £ä3Ï9≡x‹sù “ Ï% ©!$#  Í_̈Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰s) s9 uρ …çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ zΝ|Á÷ètFó™$$sù (  È⌡s9 uρ öΝ ©9 

ö≅ yèø! tƒ !$tΒ … çν ã�ãΒ# u £uΖ yfó¡ãŠs9 $ZΡθä3u‹ s9 uρ zÏiΒ tÌ� Éó≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% Éb> u‘ ßôfÅb¡9 $# �= ymr& ¥’ n< Î) $£ϑ ÏΒ û Í_tΡθãã ô‰ tƒ Ïµø‹ s9Î) ( āωÎ) uρ ô∃Î� óÇ s? 

 Íh_tã £èδ y‰ ø‹ x. Ü= ô¹ r& £Íκ ö� s9 Î) ä. r&uρ zÏiΒ tÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩⊂⊂∪ z>$yftFó™$$sù … çµs9 … çµš/ u‘ t∃u� |Ç sù çµ÷Ζ tã £èδ y‰ ø‹x. 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# 

ÞΟŠ Î= yèø9   .-32/34-يوسف ﴾  #$
  - عليه السالم-جمع الروايات اإلسرائيلية في سجن يوسف : الفرع األول

  :الرواية األولى
 هذا إنّ : ا أىب يوسف املعصية ويئست منه امرأة العزيز طالبته بأا قالت لزوجهاّــ مل": بن عطية يف تفسريهاذكر 

ا ف األمر حبسب اختياره وأنا حمبوسة حمجوبة فإمّ اس، وهو يعتذر إليهم ويصنالغالم العرباين قد فضحين يف ال
  .قاله السدي 4"أدنت يل فخرجت إىل الناس فاعتذرت وكّذبته وإما حبسته كما أنا حمبوسة فحينئذ بدا هلم سجنه

 .5"حدثنا ابن وكيع، قال ثنا عمر وابن حممد عن أسباط": وأخرجه الطربي مسندا
%tΑ$s﴿: قوله تعاىل uρ “ Ï% ©# Ï9 £sß … çµ̄Ρ r& 8l$tΡ $yϑ ßγ÷Ψ ÏiΒ ’ ÎΤö� à2øŒ $# y‰ΨÏã š�În/ u‘ çµ9 |¡Σ r' sù ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# t� ò2ÏŒ ÏµÎn/ u‘ y]Î7 n= sù ’Îû 

ÇôfÅb¡9 $# yìôÒÎ/ tÏΖÅ™ ﴾ 42-يوسف -.  
                                                           

1
مكتبة  ،-عليه السالم- العوامل الواقية للشباب من االنحرافات الجنسية استنباط من قصة يوسف  :السيد أمحد حممد سليمان 

  .313ص  ،املهتدين اإلسالمية ملقارنة األديان
2
  .415، ص 1، ج-يه السالمعل- إتحاف اإللف بذكر الفوائد األلف والنيف من سورة يوسف : نصر ىموسبن حممد  

3
  .343، ص 11جالجامع ألحكام القرآن، : القرطيب  

4
  .993، صالمحّرر الوجيز: ابن عطية 

5
  .93، صجامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي  
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  :الرواية الثانية
أن  كمن استنقذك من القتل حني هّم إخوت - عليه السالم-أوحى اهللا تعاىل إىل يوسف ": قال سنأروي عن 

إذ ألقوك فيه، قال أنت يا رب، فمن استنقذك من املرأة  قال أنت يا رب، قال فمن استنقذك من اجلبّ ، لوكيقت
: يا، قال رب كلمة تكلم ا لساين، قالدمأنت يا رب، قال فما بالك نسيتين وذكرت آ: إذ مهت بك، قال

  .1"ك يف السجن بضع سننييت ألدخلنّ وعزّ 
  :الرواية الثالثة

حدثنا ابن وكيع، حدثنا عمرو بن حممد عن إبراهيم بن زيد عن عمر بن " :هنا حديثا فقالكما أسند ابن جرير 
الكلمة التي قـال، ما    –يعني يوسف–لو لم يقـل  {: �قال النيب : دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال 

  .2"}لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير اهللا
  :الرواية الرابعة
 .، اختذت من دوين وكياليوسفيا ، قيل له )اذكرين عند ربك( :ملا قال يوسف للساقي": ن دينارقال مالك ب

  .3"يا رب، أنسى قليب كثرة البلوى، فقلت كلمة فويل إلخويت: فبكى وقال حبسك ألطيلنّ 
  :الرواية الخامسة

عقوبة على ذلك وقيل  جاءه فعاتبه عن اهللا عز وجل يف ذلك وطّول سجنه -عليه السالم- جربيل  وي أنّ رُ "
  .4"حبسك يا يوسف اختذت من دوين وكيال ألطيلنّ : أوحى إليه

  :الرواية السادسة
من  !يا يوسف: جاءه فعاتبه عن اهللا تعاىل يف ذلك وطّول سجنه وقال له -عليه السالم- جربيل  روي أنّ "

؟ قال اهللا تعاىل، قال فمن قال اهللا تعاىل، قال فمن أخرجك من اجلب  ! خلصك من القتل من أيدي إخوتك ؟
فكيف وتقت : اهللا تعاىل، قال : عصمك من الفاحشة؟ قال اهللا تعاىل، قال فمن صرف عنك كيد النساء؟ قال

- يا رب كلمة زلت مين أسألك إله إبراهيم وإسحاق والشيخ يعقوب : قال ! مبخلوق وتركت ربك فلم تسأله؟
  .5"جن بضع سننيقوبتك أن تلبث يف السّ أن ترمحين فقال له جربيل فإن ع -عليهم السالم

  

                                                           

1
  .355، ص 11املصدر السابق، ج: القرطيب  

2
  .112، ص 16املصدر السابق، ج : الطربي 
  .111، ص16ج  املصدر السابق،: الطربي3

4
  .997املصدر السابق، ص : ابن عطية 

5
  .355، ص 11املصدر السابق، ج: القرطيب 
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  :الرواية السابعة

<tΑ$s% Éb ﴿: قال -عليه السالم- يوسف  كي أنّ حُ  u‘ ßôfÅb¡9 $# �=ymr& ¥’n< Î) $£ϑ ÏΒ û Í_tΡθãã ô‰ tƒ Ïµø‹ s9 Î) ( ﴾ أوحى اهللا  -33-يوسف

  .1"لعوفيت قلت العافية أحب إيللو ، و إيلّ  أنت حبست نفسك حيث قلت السجن أحبّ   !يا يوسف :إليه
  :الرواية الثامنة

امللك عّمر فيهم  ه وصاحب شرابه، وذلك أنّ خّباز فكان يف حبسه حىت غضب امللك على ... ": ن عباسابقال 
راب فانطلق صاحب اه مجيعا، فأجاب اخلباز وأىب صاحب الشّ مّ سُ ه وصاحب شرابه أن يَ وا إىل خبازّ سّ وه، فدفملّ 
  .2"راب فأخرب امللك بذلكالشّ 

  :ية التاسعةالروا
قيد عنب حسان، م هلا ثالثة أغصان حسان فيها عنامن كر حبلة إين رأيت : قال )نبو(أحدمها وامسه  أنّ " :روي

كنت أرى أين أخرج من مطبخة امللك وعلى رأسي : )جملث(فكنت أعصرها وأسقي امللك، وقال اآلخر وامسه 
  .3"ثالث سالل فيها خبز والطري تأكل من أعاله

y]Î7... ﴿ :قوله تعاىل n= sù ’ Îû ÇôfÅb¡9 $# yìôÒÎ/ tÏΖÅ™  ﴾ 42- يوسف-.  
  :الرواية العاشرة

 :مسعت وهبا يقول: قال أخربنا عمران أبو اهلذيل الصنعاين قال :ا احلسن قال أخربنا عبد الرزاق، وقالنحدث"
باع سبع السّ  فحّول يفنصر ب نبختذّ وعُ  ،جن يوسف سبع سننيوب البالء سبع سنني، وترك يف السّ أصاب أيّ 

  .4"سنني
y]Î7... ﴿: - رضي اهللا عنهما-قال الضحاك عن ابن عباس " n= sù ’ Îû ÇôfÅb¡9 $# yìôÒÎ/ tÏΖ Å™ ﴾ اثنتا : قال -42-يوسف

  .5"اك أربع عشرة سنةسنة وقال الضحّ  عشرة
  :الرواية الحادية عشر

، سبع سنني  -يعين البضع-عموا أا ز ": بن جريح قالااج عن حجّ  حدثين: حدثنا احلسني قال: حدثين املثين قال
  .6"كما لبث يوسف

                                                           

1
  .339، ص الجامع ألحكام القرآن: القرطيب 

2
  .345املصدر نفسه، ص  

3
  .994، ص المحّرر الوجيز :ابن عطية 

4
   114، ص جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي 

5
  .449، ص متفسير القرآن العظي: ابن كثري 

6
  .114ص املصدر السابق، : الطربي 
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  :الرواية الثانية عشرة
، همّ  فسجن، وقال اذكرين عند ربك ثالث عثرات - عليه السالم- عثر يوسف ": روي عن ابن عباس أنه قال
  .1"سرق أخ له من قبلقد ن يسرق فإ كم لسارقون فروجعوقال إنّ . ل سجنهفأنساه الشيطان ذكر ربه فطوّ 

  :يتوراتلنص الا
ن من موظفيه و فاغتاظ فرع. اخلباز أخطأ إىل سيدمها ملك مصرو ساقي ملك مصر  وحدث بعد هذه األمور أنّ "

يف بيت السجن املكان الذي كان  .بيت رئيس احلرص اخلاص سة ورئيس اخلبازين فأودعهما يف حبرئيس السقا
مهما وبقي يف احلبس أياما، وحلم كالمها ل رئيس احلرص اخلاص يوسف ما ليخدفوكّ . فيه ايوسف مسجون

ره قد حلمنا حلما وليس لنا من يفسّ : فقاال له... يف ليلة واحدة، حللم كل واحد تفسريه هُ مَ لِ كل واحد حَ حلما  
  :فاسري هللا ؟ قّصاه عليّ فقال هلما يوسف أليست التّ 

مي ويف الكرنة ثالث قضبان كنت يف حلمي وإذا كرمة أما(: يس السقاة حلمه على يوسف وقال لهرئ فقصّ 
وكأين ا أفرخت وطالعت أوهارها وأنضجت عنا قيودها عنبا، وكانت كأس فرعون يف يدي فأخذت العنب 

هذا تفسري القضبان الثالثة هي ثالثة (: فقال له يوسف  )وعصرته يف كأس فرعون مث جعلت الكأس يف يد فرعون
ىل وظيفتك فاجعل كأس فرعون يف يده كعادتك السابقة حني كنت أيام بعد ثالثة أيام يرفع فرعون رأسه ويردك إ

  )....واذكرين لدى فرعون وأخرجين من هذا البيت... ساقيه ولكن تذكرين حني يصري لك خري واضع إيل لطفا 
كنت أنا أيضا يف حلمي وإذا ثالثة سالل (:  - عليه السالم- وملا رأى رئيس اخلبازين أنه فسر خريا قال ليوسف 

اخلبز األبيض على رأسي ويف السل األعلى من مجيع طعام فرعون من صنعة اخلباز والطيور تأكله من السّل من 
السالل الثالثة هي ثالث أيام بعد ثالثة أيام يرفع فرعون رأسك عنك (: ، فأجاب يوسف وقال)فوق رأسي

  ).ويعلقك على خشبه، فتأكل الطيور من حلمك عنك
امه ورفع رأس رئيس السقاة ورأسه رئيس اخلبازين وسط  ميالد فرعون أنه صنع وليمة خلدّ  فكان يف اليوم الثالث يوم(

امه، ورّد رئيس السقاة إىل سقاته فجعل الكأس يف يد فرعون وأما رئيس اخلبازين فعّلقه، كما فسر هلما خدّ 
  .2 )"يوسف، ولكن يتذكر رئيس السقاة يوسف إمنا نسيه

فجعل  22لرّب مع يوسف وأمال إليه رمحته، وأناله خطوة يف عيين رئيس السجنوكان ا 21فكان هناك يف السجن"
ومل  23رئيس السجن يف يد يوسف مجيع السجناء الذين يف السجن وكل ما كانوا يصنعونه هناك كان هو يدبّر

  .3"ينّجهيكن رئيس السجن يهتّم بشيء ممّا حتت يد يوسف ألّن الرّب كان معه ومهما صنع كان الرّب 

                                                           

1
  .994املصدر السابق، ص : ابن عطية  

2
  .23-1: 40، إصحاح سفر التكوين  

3
  .23-21: 39، إصحاح سفر التكوين  
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  الدراسة النقدية: لفرع الثانيا
االنتباه يف هذه الروايات حول سجن يوسف من سببه وسبب لبثه فيه هي روايات يف منتهى اخلطورة  ما يشدّ  إنّ 

  :من خالل األوجه اآلتية ردّ يعقوبة له وهذا افرتاء وتان عظيم  –عليه السالم–إذ صورت سجن يوسف 
  –عليه السالم–فيما يخص الروايات في سبب حبسه : أوال

م فيه العلماء مبا وقد تكلّ  )ابن وكيع(، إذ يوجد يف سندها كأ عليهتّ هي روايات باطلة تفتقد إىل سند صحيح يُـ  •
 .ض النتقاده الحقايبطل روايته ويرّد قوله وسنتعرّ 

≈z ﴿رّده من القران الكرمي بقوله تعاىل على لسان امرأة العزيز يف جملس امللك ي • t↔ ø9 $# }ÈysóÁym ‘,ysø9 $# O$tΡ r& …çµ›?Šuρ≡u‘ 

tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ …çµ̄Ρ Î) uρ zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈¢Á9  - عليه السالم- فهذا إقرار من اخلصم على براءة يوسف . - 51-يوسف ﴾ #$
إضافة إىل ما  .اجلاين بإفشاء أسرار العزيز -عليه السالم-مل يكن عقوبة من اهللا وال كان يوسف  هُ نَ جْ سَ  وأنّ 

رّد وصفه ذا اخللق الدينء من ي - عليه السالم- على يوسف  فة والقرآن الكرمي من ثناءٍ ة الشريورد يف السنّ 
 .إفشاء األسرار

ذلك  فإنّ  )لعوفيت إيلّ  ولو قلت العافية أحبّ ... ( -عليه السالم-إىل يوسف  يما أورده القرطيب فيما أوح •
فيمكن القول  ،بدال من العافية جن فعوقب بهالسّ  صحيح فضال عن مضمونه على أنه أحبّ سند إىل  ريفتق
عمة والكرامة ال ما أرادته امرأة العزيز ومن معها من مبا أراده اهللا له من النّ "سجن يوسف هو متام العافية  أنّ 

 .ةحب حمنة فيها منفرُ  1"النسوة من الفتنة واملتعة احلرام
هي اليت استدعت النسوة "أا  ما جاء يف الرواية األوىل عن السدي يرده ما جاء يف النص القرآين على •

 .2"بكل شيء واعرتفت أمامهنّ 
على ما  ال بأس أن نعرجّ  ،يف السجن –عليه السالم–وقبل الرد على الروايات اإلسرائيلية يف سبب لبثه ومكثه 

  .السجن –عليه السالم–ذكر يف الفتيان اللذان دخال مع يوسف 
وما روي  ،وتعيني عدد السنني اليت لبثها يوسف يف السجن ،ما أورده املفسرون من تعيني امسي الفتيني إنّ  •

م فيها وال نكذّ  مقهذلك من اإلسرائيليات املسكوت عنها اليت ال نصدّ  فإنّ  ،من تفصيل يف رؤيا كل واحد منهما
من  صا ال طائل عن حبثه واألوىل أن نقف عليها عند ما وقف عليه النّ ّــ ذلك مم فني بالبحث فيها ألنّ ولسنا مكلّ 

  .عاظإام لغرض العربة واالتّ 
  قة في سبب لبثه في السجنالروايات المتعلّ : ثانيا

  : يمكن الرّد عليها من أوجه متعددةف 
                                                           

1
  .19ص ، )م1988( 1السعودية، جّدة، ط دار املنار للنشر والّتوزيع،، خصائص القصة اإلسالمية: ارمأمون فريز جرّ  

2
  .780، ص موسوعة تفسير سورة يوسف: بّين وي العليش متويل بد 
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ر بن محدثنا به وكيع، حدثنا ع(فالسند الذي أورده الطربي " .اهللاغري يف روايات ابتغاء الفرج من عند  •
تان جتعالن هذه ففي السند علّ  ،)كرمة عن ابن عباسحممد عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ع

  :القصة واهية
عن عمر بن  ىوقال يعرف باخلوزي رو  )263/ 452/ 1(ي يف ذيب الكمال إبراهيم بن يزيد أورده اإلمام املزّ  )1

 .دينار
 .قال صاحل بن امحد بن حنبل عن أبيه مرتوك - 
 .ين تركوهعقال الدواليب ي، )سكتوا عنه(قال أبو بشر الدواليب عن البخاري - 
 .ي سكتوا عنهإبراهيم بن يزيد، أبو إمساعيل اخلوزي مكّ : أورده اإلمام البخاري يف الضعفاء، وقال- 
 .1"وقال عنه مرتوك )الضعفاء واملرتوكني(أورده النسائي يف كتاب - 

بن يزيد  إبراهيم هذا مرسل وصله الطربي من طريق" :ر يف فتح الباري على احلديث وقالق ابن حجكما علّ 
بن عباس فيه فذكره وزاد ولوال الكلمة اليت قاهلا ملا لبث ابن دينار بذكر  وعن عمر  ،اخلوري بضم املعجمة والزاي

  .2"يف السجن ما لبث
ويف هذا يقول  3"م بالكذبكر احلديث وقد اّ نمرتوك م"بن يزيد اخلوري وهو  إبراهيمفمدار هذه الرواية على 

  .4"السند ضعيف حقيق أنّ نستنتج من هذا التّ ) "اعية من القصص الواهيةحتذير الد(صاحب 
سفيان بن وكيع ضعيف وإبراهيم بن يزيد هو اخلوزي أضعف  ا ألنّ هذا احلديث ضعيف جدّ "بن كثري اقال اإلمام 

ل حيث لو قبل املرس ،ال تقبل هناهوهذه املرسالت  ،وقد روى عن احلسن وقتادة مرسال عن كل منهما ،منه أيضا
  ،ل باحتمال أن يكون احملذوف ليس صحابيافعدم االحتجاج باملرسل هنا معلّ  5"هو يف غري هذا املوطن واهللا أعلم

يف هذا  فقد الثقةت اابا من هنقد يكون كذّ وغري الثقة  ،أو غري ثقةثقة د يتأرجح هذا احملذوف بني كونه قومن هنا 
عدم جواز االحتجاج ة ضعف هذا احلديث على شدّ " أبو شهبة"يؤكد  هسفنالسياق ويف . وضرورة استبعاده .األثر

كني مبثل هذه اإلسرائيليات اليت كان صحيحا أو حسنا لكان للمتمسّ ولو أّن هذا احلديث  : "به حيث قال
                                                           

1
، ص 1، ج)م2006/ه1427(1ة للنشر والتوزيع، ط، دار العقيديةهتحذير الداعية من القصص الوا: إبراهيم حشيشبن علي  

395-396.  
2
 ص ،6ج ت،.ط، د.عبد العزيز بن عبد اهللا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، د: تحبشرح صحيح البخاري،  فتح الباري :ابن حجر  

467   
3
إشراف ، رسالة املاجيسرت، تفسير السورة الذي ذكر فيها يوسف من القرآن العظيم البن أبي حاتم: ن عبيدحممد بن عبد الكرمي ب 

 ،وديةجامعة أم القرى، السععبد الوهاب فايد، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع الكتاب والسّنة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 
  .47ص  ،)ه1405-ه1404(

4
  .398املصدر السابق، ص : علي بن إبراهيم حشيش 

5
  .449، ص 2، جملد تفسير القرآن العظيم: ابن كثري 
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احلديث شديد الضعف ال جيوز  مبظهر الرجل املذنب املدان الوجهة ولكنّ  - عليه السالم- أظهرت سيدنا يوسف 
   .زورا وتانا �احلديث املرفوع إىل النيب عن كان هذا    .1"به أبدااالحتجاج 

فال  :رت سجن يوسف عقوبة لهاليت صوّ  -عليه السالم- من األحاديث املروية عن جربيل  ا ما بقيأمّ  •
ا عن مضموا نستطيع كشف زيفها من خالل األمارت أمّ  ،سند صحيح فيها وال نص قرآين يثبت ذلك

  .ع احلديثاليت يعرف ا وض
فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عيب "مناقضة هذه الروايات ملا جاءت به السّنة مناقضة بّينة  )1

، وهذه أمارة وضع هذه الروايات اإلسرائيلية حيث جندها تناقض ما يف السّنة والقرآن 2"أو مدح باطل
 .- عليه السالم- الكرمي من مدح وثناء على يوسف 

الذي هو  �فضال عن كالم رسول اهللا  - عليهم السالم-كالم األنبياء والرسل   كون احلديث ال يشبه" )2
- فما كان عن جربيل  �فإذا كان هذا عن النّيب . 3"وحي يوحى، فيكون احلديث ممّا ال يشبه الوحي

عن مثل ما  - عليه السالم- من هذه الروايات الباطلة أحّق بالرّد وعدم القبول لتنزّه جربيل  -عليه السالم
 .نسب إليه

البتغائه الفرج من عند غري اهللا،  - عليه السالم-ما صّور يف هذه الروايات من أّن السجن عقوبة ليوسف  •
لقوله  4حمال يف حّق األنبياء واملؤمنني واملخلصني، فاالستعانة والفرج ال يكون إّال من اهللا سبحانه وتعاىل

x‚$−ƒÎ) ß‰ç7 ﴿: تعاىل ÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ﴾ وإمنا كان ذلك من األخذ باألسباب املؤدية إىل -5- الفاحتة ،
  .وإظهار احلّق، بل أّن ذلك ال يتناىف ومبدأ التوّكل على اهللا تعاىلالنجاة 

ميكن القول أا تأرجحت بني  –عليه السالم–ويف ختام الدراسة النقدية للروايات اإلسرائيلية يف سجن يوسف 
  :األقسام الثالثة

وبة من على أنه عق -عليه السالم-وتصويرها لسجن يوسف  سجنهمثل ما ذكر يف سبب : للشرع املعارضة )1
  .وهو منه برّاء -عليه السالم- أيضا ما نسب جلربيل  ،اهللا
  .مثل صفة الفتيان :املوافق لشرعنا )2
يف  -معليه السال- يوسف من الزمن الذي لبثه البضع  اسم الفتيان، تفصيالت الرؤيا، :املسكوت عنه )3

  .السجن
                                                           

1
  . 230ص اإلسرائيليات والموضوعات في كتب الّتفسير،   

2
فوائد للنشر والتوزيع، ار علم الحيىي بن عبد اهللا الثمايل، د :حت، المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ابن قّيم اجلوزية 
  .46، ص 2، ج)ه1428(ط
3
  53املصدر نفسه، ص  

4
  .17ص إسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري، : عصام العبد زهد 
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  -عليه السالم-التفسير الصحيح سجن يوسف : الفرع الثالث
Ο¢﴿  :قوله تعاىل èO #y‰ t/ Μçλm; .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (# ãρr&u‘ ÏM≈ tƒFψ $# … çµ̈Ζ ãΨàfó¡uŠs9 4 ®Lym &Ïm ﴾ 35-يوسف-.  

#) ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ.﴿ عن جماهد  سنده الصحيحبيب إياس أخرج آدم بن أ ãρr&u‘ ÏM≈ tƒFψ   1"قّد القميص من دبر: قال ﴾ #$
يف شباك كيد الّنسوة، استجاب له ربه وهّيأ السابقة السجن على الوقوع  ةيف اآلي -السالم هعلي- ا آثر يوسف فلمّ 

اآليات الدالة على  احيث شاءت حكمة اهللا تعاىل أن يظهر ألهل احلكم رأي جديد من بعدما رأو "له ذلك 
 :، ويقول صاحب التحرير والتنوير يف قوله تعاىل2"لسجن مدة من الزمانته، وهو إيداعه اصدقه وبراءته وعفّ 

﴿4 ®Lym &Ïm﴾ " م القرآن3"اليت أذنوا بسجنه إليها إذ ال يتعلق فيها الغرض من القصةاملّدة قد أ.  

≅Ÿ﴿  :قوله تعاىل yz yŠuρ çµyètΒ zôfÅb¡9 $# Èβ$u‹ tFsù (﴾ م القرآن امسيهما ويقول سيد ا-36-يوسفلقطب يف ذلك، أ :

وما ظهر من  ،وخيتصر السياق ما كان من أمر يوسف يف السجن سنعرف من بعد أما من خدم  امللك اخلواصّ "
ها رأيا ان عليه رؤيا، فهما يقصّ لسجن وإىل جواره فتيان أنسا إليهض مشهد يوسف يف ار عيل... صالحه وإحسانه

  .4"وإحسان العبادة والذكر والسلوك ،حويطلبان تعبريها ملا يتومسانه فيه من الطيبة والصال
ا أكثر ممّ  -عليه السالم- يوسف  مل يكن تعبري الرؤيا ليهمّ "مباشرة حيث  ارؤيامه - عليه السالم- ومل يعرب يوسف 

، وكانت رأيامها الّلتني طلبا فيها من 5"يف نظره أهمّ هو عليم عند ُسنوح الفرصة، فلذا ابتدأ مبا ه الوعظ والتّ يهمّ 
  :بارمها كاآليتيوسف إخ

  
ا اخلباز فقد رأى يف املنام أنه حيمل فوق رأسه خبزا تأكل منه وأمّ ، ا الساقي فقد رأى يف املنام أنه يعصر مخرافأمّ "

مل إذا استفتاه أحد يف أمر يهّمه خاصة اعلى الع أنّ "ومن احلكمة يف تقدمي اهلداية واإلرشاد على اإلجابة  6"الطري
ويدعوه إىل ما هو أوىل  ،م اهلداية واإلرشاد واملوعظة والنصيحة أوالين باهللا تعاىل أن يقدّ دال وغري املوحّ من اجلهّ 

  .7"ا استفيت فيه مث يفتيه بعد ذلكوأوجب عليه ممّ 

                                                           

1
، )م1999/ه1420(1دار األثر، املدينة النبوية، ط ،موسوعة الصحيح الميسور من الّتفسير بالمأثور: حكمت بن بشري بن ياسني 

  .87ص ، 3جملد
2
  .775، ص موسعة تفسير سورة يوسف: بّين عليش متويل بدوي ال 

3
  .269، ص 12ج ،الطاهر بن عاشور 

4
  .1988-1987ص في ظالل القرآن،  

  .36ص ،2ت، ج.ط، د.د ،دار الفكر، -عليه السالم- مؤتمر سورة يوسف : عبد اهللا العلمي الغّزي 5
  .801املصدر السابق، ص: بّين ليش متويل بدوي الع 6
7
  .830املصدر نفسه، ص  
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يامها كما ورد ذلك يف قوله ؤ وحيد باشرهم بتعبري ر ودعوم إىل التّ  ،القول وبعد أن قام بتحضريهم نفسيا إن صحّ 
Ä﴿  :تعاىل t<Ås9 |Á≈ tƒ ÇôfÅb¡9 $# !$̈Β r& $yϑ ä. ß‰ tnr& ’Å+ ó¡uŠsù …çµ−/ u‘ # \�ôϑ yz ( $̈Β r&uρ ã� yz Fψ$# Ü= n= óÁãŠsù ã≅ à2ù' tFsù ç� ö�©Ü9$# ÏΒ ÏµÅ™ù&§‘ 4 

z ÅÓè% ã� øΒF{ $# “ Ï% ©!$# ÏµŠ Ïù Èβ$u‹ ÏG ø! tG ó¡n@  ﴾41 – يوسف-.  
%tΑ$s﴿  :اىلتع لقوله ،من الساقي أن يذكره عند سيده امللك -عليه السالم– مث طلب يوسف uρ “ Ï% ©# Ï9 £sß … çµ̄Ρ r& 

8l$tΡ $yϑ ßγ÷Ψ ÏiΒ ’ÎΤ ö� à2øŒ $# y‰ΨÏã š�În/ u‘ çµ9 |¡Σ r' sù ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# t�ò2ÏŒ ÏµÎn/ u‘ y]Î7 n= sù ’ Îû ÇôfÅb¡9 $# yìôÒÎ/ tÏΖ Å™ ﴾ 42-يوسف-.  

جل ولبث فنسي هذا الر " .كما أومهه البعض - عليه السالم-ق بالّساقي وليس بيوسف ن هنا متعلّ وفعل الظّ 
  .2"والبضع من الثالث إىل التسع"ويف البضع يقول صاحب التحرير والتنوير . 1"يوسف يف السجن بضع سنني

   :ومن الفوائد املستنبطة
  .3"االستعانة باملخلوق يف األمور العادية اليت يقدر عليها بفعله أو قوله وإخبارهيف س أأنه ال ب" )1
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1
رسالة ماجستري، إشراف الدكتور حممود هاشم غرب، قسم ، المحن واالبتالءات في سورتي يوسف والقصص: مرمي أمني خضرة 

  .75ص ، )م2011/ه1432( ،اجلامعة اإلسالمية، غزة، كلية أصول الدينالّتفسري وعلوم القرآن، كلية أصول الدين، 
2
  .280، ص 12الطاهر بن عاشور، ج 

3
  .32، ص -عليه السالم-فوائد مستنبطة من قّصة يوسف : مة ناصر السعديالعالّ  



 

 

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكين الروايات اإلسرائيلية في تعبير رؤيا الملك والتّ : المبحث األول -
  -عليه السالم-ليوسف 

عليه -الروايات اإلسرائيلية في مجيء إخوة يوسف : المبحث الثاني -
  للميرة وتهمة السرقة -السالم

 - عليه السالم-الروايات اإلسرائيلية في حزن يعقوب : المبحث الثالث -
  واجتماع الشمل
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  :مهيدت
ذروا كان حتما وقوع الفرج الذي  - عليه السالم- بعد الشدة يأيت الفرج، فبعد أن بلغت احملن بيوسف 

باهللا تعاىل، وإحسانه، وصربه اجلميل على احملن واالبتالءات ويف  - عليه السالم- استلزمه اإلميان القوي ليوسف 
لسلة ابتداًء بتعبري رؤيا امللك بعد عجز املأل من قومه أ اهللا سبحانه وتعاىل مجلة من األسباب املتسسبيل ذلك هيّ 

ًال إىل اية متوجٍة جبمع الشمل و مرورًا مبجيء إخوته للمرية وص ،يف األرض - عليه السالم-إىل متكني يوسف 
  .وتأويل رؤيا يوسف الصادقة

كرهم إىل الفرج ص من كيد الكائدين ومقد ختلّ  - عليه السالم- نّه إذا كان يوسف إمن هنا ميكن القول 
م صورة ر َصْفَو هذه املرحلة اهلادئة من حياته وتعتّ اليت ما فتئت تعكّ  ،املبني فإنّه مل يسلم من كيد رواة اإلسرائيليات

  !يوسف املشرقة كنّيب وحاكم يف آن واحد
-من حياة يوسف يف تفسري هذه املرحلة يف هذه املرحلة ؟ وما مبلغ تأثريها  اإلسرائيليةالروايات  ةفما مدى حدّ 

  ؟-عليه السالم
  - عليه السالم-مكين ليوسف الروايات اإلسرائيلية في تعبير رؤيا الملك والتّ : المبحث األول

  :تمهيد
 - عليه السالم-إّن اهللا تعاىل إذا أراد أمرا قّيض له سببا فكان تعبري يوسف لرؤيا امللك منعرجا يف حياته 

عنها فيما سبق حالت دون إجابة دعوة امللك للخروج من السجن  فَ شِ لكن أخالقيات يوسف اليت كُ  ،حنو الفرج
له االعتبار وُكِشَفت  د رُ فَـ  .ج بإعالن الرباءة يف جملس امللك وهو ال يزال بني جدران السجنقبل أن تربأ ساحته، فتوّ 

ه لنفسه جعلته نصب عني امللك بتوقريه واستخالص - عليه السالم- أخالقيات أكثر عمقا يف شخصية يوسف 
  .ومن مث التمكني يف أرض مصر

م وحتجب نور الشمس غمامة اإلسرائيليات وكما عهدناها يف هذه الدراسة أبت إّال أن تعتّ  !!..لكن
  :، هذا ما نكشفه من خالل املطلبني اآلتيني!..الساطع وترسم صورة معاكسة متاما

  الروايات اإلسرائيلية في تعبير رؤيا الملك: المطلب األول
  :يدتمه

من الكيد واالبتالء إىل الفرج  - عليه السالم- ته لرؤيا امللك نقطة انعراج يف حيا كان تعبري يوسف
هذا املنعرج الذي شابته مجلة من الروايات اإلسرائيلية اليت ال تقل خطورة عّما سبقها من الروايات يف  ،والرخاء

  .هذه الروايات وأثرها يف التفسريهذه الدراسة حيث نعمد من خالل هذه األخرية الكشف عن طبيعة 
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  :النص القرآني

%tΑ$s﴿ : قوله تعالى uρ à7 Î= yϑ ø9 $# þ’ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& yìö7 y™ ;N≡t� s)t/ 5β$yϑ Å™ £ßγè= à2ù' tƒ ììö7y™ Ô∃$yfÏã yìö7y™uρ BM≈ n= ç7/Ψ ß™ 9� ôØäz t� yz é&uρ 

;M≈ |¡Î0$tƒ ( $pκ š‰r' ¯≈ tƒ _|yϑ ø9 $# ’ ÎΤθçFøùr& ’ Îû }‘≈ tƒö â‘ βÎ) óΟ çGΨ ä. $tƒö ”�= Ï9 šχρç� ã9 ÷ès? ﴾ 43-يوسف-  

  جمع الروايات اإلسرائيلية في تعبير رؤيا الملك: الفرع األول
رأيتها خارجة من ر وخرجت وراءها سبع عجاف : يروى أنّه قال" )احملرر الوجيز(ذكر صاحب  :الرواية األولى

  .1"ذكر فرأيتها أكلت تلك السمان حىت حصلت يف بطوا ورأى السنابل أيضا كما
يف السجن وأنّه قد أحدث  - عليه السالم- دخل على يوسف  - عليه السالم-يل روي أّن جرب " :الرواية الثانية

من النهر وخترج وراءها  ويروى أّن امللك كان يرى سبع بقرات مسان خيرجنّ  .للملك منامة جعلها سببا لفرج يوسف
ن العجاف؟ حىت كانت تعطي خضرا سبع عجاف فكان يعجب كيف غلبتها وكيف وسعت السمان بطو 

  .2"فعجب أيضا لذلك
عن السدي  أسباطحدثنا عمر بن حممد عن : حدثنا ابن وكيع قال": وأخرج الطربي يف تفسريه :الرواية الثالثة

إّن اهللا أرى امللك يف منامه رؤيا هالته فرأى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبالت خضر : قال
أضغاث أحالم وما حنن بتأويل األحالم : فجمع السحرة والكهنة والقافة فقّصها عليهم، فقالوا وأخر يابسات،

  .3"بعاملني
روي أّن امللك األكرب الريان بن الوليد رأى يف نومه كأّمنا خرج من ر يابس سبع بقرات مسان يف " :الرواية الرابعة

بآذاّن فأكلنهّن إّال القرنني، ورأى  لسمان فأخذنّ وقد أقبلت العجاف على ا -أي مهازيل-أثرهّن سبع عجاف 
فلم يبق منهّن شيء وهّن يابسات  سبع يابسات فأكلنهّن حىت أتني عليهنّ  سبع سنبالت خضر قد أقبل عليهنّ 

وكذلك البقر كّن عجافًا فلم يزد فيهّن شيء من أكلهّن الّسمان فهالته الرؤيا فأرسل إىل الناس وأهل العلم منهم 
pκ$ ﴿ :ر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر وأشراف قومه فقالوالبص š‰r' ¯≈ tƒ _|yϑ ø9 $# ’ ÎΤθçFøùr& ’ Îû }‘≈ tƒö â‘﴾  4"-43-يوسف.  

م على يوسف رأى امللك رؤياه فنزل جربيل، فسلّ  - عليه السالم-ملا دنا فرج يوسف "روي أنّه  :الرواية الخامسة
لك ملوكها ويطيعك  لّ ذن لك يف األرض، ي خمرجك من سجنك وممكّ ره بالفرج وقال إّن اهللاوبشّ  - عليه السالم- 

، وتأويلها كذا وكذا، فما جبابرا ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك، وذلك بسبب رؤيا رآها امللك وهي كيتَ 

                                                           

  .997ص ،ابن عطية - 1
  .998املصدر نفسه، ص - 2
  .117، صجامع البيان عن تأويل آي القرآن - 3
  .360-359، صالجامع ألحكام القرآن: القرطيب - 4
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آخرا وجعلها  ةً وشدّ  جعل اهللا الرؤيا أوال ليوسف بالءً ا رأى امللك الرؤيا حىت خرج، فلبث يف السجن أكثر ممّ 
  ".1بشرى ورمحة

y7 ﴿ :قوله تعاىل Ï9≡sŒ zΝ n= ÷èu‹ Ï9 ’ ÎoΤr& öΝs9 çµ÷Ζ äz r& Í= ø‹tóø9 $$Î/ ¨βr&uρ ©! $# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ y‰ øŠx. tÏΖ Í←!$sƒ ø: $# ∩∈⊄∪ * !$tΒ uρ ä— Ìh�t/ é& û Å¤ø! tΡ 4 ¨βÎ) }§ø! ¨Ζ9 $# 

8οu‘$̈Β V{ Ïþθ�¡9 $$Î/ āωÎ) $tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ În1 u‘ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ö‘θà! xî ×ΛÏm§‘ ﴾ 52/53-يوسف-.  
حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل ": أخرج الطربي يف تفسريه عن ابن عباس قال :السادسة الرواية

لن حاش قهل راودتّن يوسف عن نفسه؟  سوة فسأهلنّ ملـّا مجع امللك النّ : عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال
tΒ$! ﴿ :يوم مهمت مبا مهمت فقال هللا ما علمنا عليه من سوء فقال له جربيل وال uρ ä— Ìh� t/ é& û Å¤ø! tΡ 4 ¨βÎ) }§ø! ¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ 

Ï þθ�¡9 $$Î/ ﴾  2"-53-يوسف.  

ر من تلقائه قاله السدي وروي أّن يوسف تذكّ  -وال يوم مهمت- وروي أّن املرأة قالت له ذلك " :السابعة الرواية
tΒ$! ﴿ :ما كان هّم به فقال uρ ä— Ìh�t/ é& û Å¤ø! tΡ 4 ¨βÎ) }§ø!̈Ζ9 $# 8οu‘$̈Β V{ Ï þθ�¡9 $$Î/ ﴾  3"- رضي اهللا عنهما-قاله ابن عباس.  

  : النص التوراتي
فإذا بسبع بقرات  2وكان بعد مضي سنتني من الزمان أّن فرعون رأى حلما، إذ هو واقف عند النيل 1"

ر صاعدة وراءها من وبسبع بقرات أخ 3صاعدة منه وهي حسان املنظر ومسان األبدان فرعت يف منبت القصب
فأكلت البقرات القباح  4النيل وهي قباح املنظر وهزيلة األبدان فوقفت جبانب البقرات األخر على شاطئ النيل

  .املظهر اهلزيلة األبدان السبع البقرات احلسان املنظر السمان واستيقظ فرعون
وبسبع سنابل هزيلة قد  6جيدة مث نام فحلم ثانية وإذا بسبع سنابل قد نبتت يف ساق واحد وهي مسان  5

لفحتها الريح الشرقية نبتت وراءها فابتلعت السنابل اهلزيلة السبع السنابل السمينة املمتألة واستيقظ فرعون فإذا 
  .هو حلم

فلّما كان الصباح اضطربت نفسه فأرسل ودعا مجيع سحرة مصر ومجيع حكمائها فقّص فرعون عليهم  8
إّن فرعون كان  10إّين أعرتف اليوم بأخطائي: ((ون فكّلم رئيس السقاة فرعون وقالحلمه فلم يكن من يفسره لفرع

فرأينا كالنا حلما يف ليلة واحدة  11قد سخط على عبديه فأوقفين يف بيت رئيس احلرس، أنا ورئيس اخلبازين 
حلمينا، فسر  وكان معنا هناك شاب عرباين خادم لرئيس احلرس فقصصنا عليه ففسر لنا 12ولكل حلم تفسريه 
  ))وكما فسر لنا كان، فرّدين امللك إىل وظيفيت وذاك عّلقه 13 لكل واحد منا حلمه

                                                           

  .359املصدر السابق، ص: القرطيب - 1
  .143، ص16صدر السابق، جملدامل: الطربي - 2
  .1002، صالمحّرر الوجيز: ابن عطية - 3
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فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن فحلق ذقنه وأبدل ثيابه ودخل على فرعون فقال  14
  1"...فرعون ليوسف

 - عليه السالم- بيوسف سوة شهد كيد النّ إّن م: احملرّفةسوة حبضرة امللك يف التوراة غياب مشهد حماكمة النّ  •
سوة يف حضرة امللك لدعوة امللك حىت تربأ ساحته وذلك بعد حماكمة النّ  -عليه السالم- تهوعدم استجاب

من  ض إلغراء إالّ حيث جتد يوسف يف تورام ال يتعرّ احملرّفة هذا املشهد كّله كان غائبا يف توراة اليهود  :أقول
  .موالته حسب نّصهم

يث هنالك جتد موالته كاذبة ظلومًا تدعو اخلدم وتضع القميص وتنتظر الزوج وحيث جتده يسجن على غري وح"
رغبة منه ومن غري أن يسأل أو يدافع عن نفسه أو يستبان منه أو يبني فهذا خرب التوراة املفرتاة، أّما خرب القرآن 

العزيز ومهّها به إىل امرأة ابتداء مبراودة  .2"صيال كامالوهو احلق املبني املتفق بعضه مع بعض فإنّه يعطينا تفالكرمي 
عليه - ته ى أنه اختيار منه وصوال إىل تربئإىل سجن يوسف عل ،سوة ومكرهنّ مرورا بكيد النّ  ،اهدشهادة الشّ 

  .سوة حبضرة امللكمن خالل حماكمة النّ  - السالم
بيوسف وذلك يف توراة النسوة  كيدحبضرة امللك نتج عن غياب مشهد  سوة فغياب مشهد حماكمة النّ 

ن بدعوة من امللك اجن كمن السّ  - عليه السالم-اليهود فال عجب يف أن تقول التوراة احملرفة عن خروج يوسف 
   !رف السبب بطل العجبد فإن عُ القاه بالقبول دون أدىن تردّ 

  الدراسة النقدية: الفرع الثاني
فصيل الذي ال نعلم صدقه وال جنزم بكذبه لعدم وجود من التّ الرواية األوىل يف تعبري رؤيا امللك فيها  إنّ 

فصيل من الزيادة اليت قد تؤول إىل الزيادة يف التّ ذلك يف  نّ إإذ  ،كأ عليه يف ذلكيتّ  �سند صحيح عن النيب 
هي من قبيل فهذه الرواية  .ا قد يصيب أو خيطأ يف تعبري الرؤيا ممّ عبري، فكل حّد يف الرؤيا إّال وله تعبري معّني التّ 

األصل يف تلك املرويات يف تفصيل الرؤيا  ص القرآين ألنّ املسكوت عنه فاألوىل الوقوف ا عند حدود ما ذكره النّ 
  3)41: هو اإلصحاح(

 - عليه السالم-وما نسب فيها إىل جربيل  ،جنق برؤيا امللك وعالقتها خبروج يوسف من السّ ا ما يتعلّ أمّ 
   :اآلتيةميكن رّده من األوجه 

عليه -ر اجلمع بينهما حيث جعلت الرواية األوىل تزامن دخول جربيل هناك تناقض بني هذه الروايتني مبا يتعذّ  •
مع انقضاء فرتة احلبس وتبشريه باخلروج يف حني جند يف الرواية الثانية  - عليه السالم-على يوسف  - السالم

                                                           

  .15-1: 41اإلصحاح : سفر التكوين - 1
  .106- 105، صالفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة: الشيخ خليل سليمان - 2
  .8-1: 41اإلصحاح : سفر التكوين - 3
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وهناك  ،بالفرجكان بشري باخلروج بل  ومل يكن التّ  ،جا دنا الفر مّ ـــبل ل ،جنمل يتزامن ذلك مع انقضاء فرتة السّ 
 .فرق بّنيٌ بني اخلروج والفرج

ة قل من الكتاب والسنّ تها إّال النّ هو من الغيبيات اليت ال جيزم بصحّ  - عليه السالم- ما نسب جلربيل  •
 .ما موضع من هذه الدراسة وقد أشرنا إىل هذه املسألة من الغيبيات يف غري ،حيحةالصّ 

من  هجعلت من خروجمن الّسجن  -عليه السالم- سبب خلروج يوسف كاتني الروايتني يف الرؤيا  ّن هإ •
: قوله تعاىل :من الكتابف ،رعد وهذا ما يناقض ما يف الشّ دون تردّ  1وإجابة دعوة امللك ،جن ابتداءً السّ 
﴿tΑ$s% ôìÅ_ö‘ $# 4’n< Î) š�În/ u‘ ã&ù# t↔ ó¡sù $tΒ ãΑ$t/ Íοuθó¡ÏiΨ9 $#  ÉL≈ ©9 $# z÷è©Ü s% £åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& ﴾ 50-يوسف-  

 ثنا حويرية عن مالك عن الزهري أنّ ، حدأمساءما رواه البخاري حدثنا عبد اهللا بن حممد بن  :ومن السنة الشريفة
لو لبثت في  {: �قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه- سعيد بن املسيب وأبا عبيد أخرباه عن أيب هريرة 

عليه - ليوسف �وكان هذا يف سياق مدح النيب  2}لداعي ألجبتهجن ما لبث يوسف ثم أتاني االسّ 
رحم اهللا يوسف أن كان لذا أناة حليما، ولو كنت أنا المحبوس ثم أرسل  {: �، وقوله - السالم

  .3}إلّي لخرجت سريعا
 ،حرة والكهنةطلب تعبريها من السّ من فصيل يف رؤيا امللك ميكن القول أّن ما جاء يف الروايات من التّ  •

جن الذي مل يلبث من السّ  - عليه السالم- وتزامن هذه الرؤيا مع خروج يوسف  ،احلكماء يف كل أرض مصرو 
فكيف جنمع بني  .ر اجلمع بني ذلكحيث يتعذّ  ،كله يناقض بعضه البعض  افهذ ،ا رأى امللك الرؤيافيه أكثر ممّ 

ق وقتا الجتماعهم حبضرة امللك؟ والذي يستغر  ،عبري من السحرة والكهنة واحلكماء يف كل أرض مصرطلب التّ 
ا جن أكثر ممّ مل يلبث يف السّ  -عليه السالم- وبني أّن يوسف  ذلك أن تكون أياما معدودات، لتعبري الرؤيا أقلّ 

  رأى امللك الرؤيا؟
  .شاهٌد على ذلك 41واإلصحاح  ،فةمن الكتب احملرّ  ناقض ال أصل له إالّ عارض والتّ فهذا التّ 

ص اليهودي تزيد عن سبعني  وهي يف النّ  ،اءت يف اآلية القرآنية يف إحدى عشرة كلمةحيث أّن رؤيا امللك ج"
  .4"يف تفسريها - عليه السالم- رة وال فضل ليوسفكلمة فهي فيه تكاد تكون ظاهرة مفسّ 

                                                           

 .السابقاملصدر : 41ينظر اإلصحاح  - 1
 .836، ص 6992رقم  حديث ،9رقم ، باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك،91، رقم، كتاب التعبريصحيح البخاري - 2
، أشرف على طبعه زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، )الفتح الكبير(ضعيف الجامع الصغير وزياداته : حممد ناصر الدين األلباين - 3

  .458، ص3119ديث ح ،)م1990-ه1410(طبعة اددة واملزيدة واملنقحة، ط 
  .121املصدر السابق، ص :الشيخ خليل سليمان - 4
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جيعل ذلك يف "ص اليهودي كما أّن سياق اآلية القرآنية يثبت أّن رؤيا امللك كانت واحدة يف حني النّ  •
  .وهذا ما جاء يف الرواية الثانية والرابعة 1"نني جيعل بينهما فرعون يستيقظ مث يعاود النوممنامني اث

ص اليهودي الذي جيعل املأل هم القول يف الرواية الثالثة بأنّه مجع السحرة والكهنة قول مصدره النّ  •
ل به القرآن هم أشراف فاملأل يف اللسان الذي أنز "بل إم ليسوا من املأل  ،واحلكماء ،والكهنة ،السحرة

 ،وأعاظم هؤالء الذين يكونون حول امللك يف ديوانه حتت عينه ،رجع إىل قوهلمهم الذين يُ هاؤ ووج ،القوم
من كان حبضرته من   وقد علمنا من القرآن أّن امللك ما خاطب إالّ ... وبني يديه يشاورهم ويرجع إليهم

pκ$ ﴿ :تعاىل على لسان امللك كرباء قومه بقوله š‰r' ¯≈ tƒ _|yϑ ø9 هنا مها للمنادى  ياء النداء وهاء التنبيه فإنّ  ﴾#$
  .2"سمعالذي يَ 

ف ما ال دليل عليه هو تكلّ  - عليه السالم-ذلك من كالم يوسف  فالقول بأنّ : ا عن الرواية اخلامسة والسادسةأمّ 
y7 ﴿ :تعاىل ومن ذهب إىل أن قوله"يف تفسريه  )احمليطالبحر (حيث أورد صاحب  Ï9≡sŒ zΝn= ÷èu‹ Ï9 ’ ÎoΤ r& öΝ s9 çµ÷Ζ äz r& Í= ø‹tóø9 $$Î/ 

¨βr&uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ y‰ øŠx. tÏΖ Í←!$sƒ ø: $# ∩∈⊄∪  !$tΒ uρ ä—Ìh� t/ é& ûÅ¤ø! tΡ 4 ¨βÎ) }§ø!̈Ζ9 $# 8οu‘$̈Β V{ Ï þθ�¡9 $$Î/ āωÎ) $tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ În1 u‘ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ Ö‘θà! xî 

×ΛÏm§‘  ﴾ ف ربط بينه وبني ما قبله، وال دليل يدّل حيتاج إىل تكلّ  - عليه السالم-من كالم يوسف  ،- 52/53-يوسف
  3"-عليه السالم- على أنّه من كالم يوسف

أحد من أهل  -الرواية- جها وليس أدّل على ذلك من أنّه مل خيرّ "دين ملثل هذه الرواية وكما قال أهل العلم مفنّ 
وإمنا ذكرها اإلخباريون وبعض  ،هم يف ذلكثني الذين يرجع إليحيح وال أصحاب الكتب املعتمدة عند احملدّ الصّ 

  .4"ساهلرين وديدم التّ املفسّ 
 5ما موضع من هذه الدراسة م فيهما العلماء يف غريفقد تكلّ  )وكيع والسدي(هاتني الروايتني  اوياا عن ر أمّ  •

 .ص إىل ترك روايامالُ خَ 
ره بذلك على وجه السؤال ويذكّ  ،قّر مهّه ابأنّه ي - عليه السالم- ما يف هاتني الروايتني من افرتاء على جربيل  •

 .هو ما ينايف عصمة األنبياء حيث سبق اإلشارة إليه يف موضع سابق، -عليه السالم- ليوسف 
tΒ$! ﴿ :القول بأّن يوسف تذّكر من تلقاء نفسه ما كان هّم به فقال ذلك • uρ ä—Ìh� t/ é& û Å¤ø! tΡ 4 ¨βÎ) }§ø! ¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ 

Ï þθ�¡9 $$Î/﴾ من اصطفاء اهللا له وأنّه من : الة على براءتهيرّده من الكتاب كل اآليات الدّ  ،قول مردود  -53-يوسف
                                                           

 .123، ص الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة :الشيخ خليل سليمان - 1
  .124-123املصدر نفسه، ص - 2
  .315، ص5، جالبحر المحيط: أبو حيان - 3
  .274، صاإلسرائيليات وأثرها في الّتفسير: نعناعة رمزي - 4
  .من هذه املذكرة 107-77-63ص : ظرين - 5
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يف حّد ذاته مبراودة امرأة العزيز  -عليه السالم-واعرتاف يوسف  ،املخلصني، وصرف السوء والفحشاء عنه
–هلذا الرّد يف موضع سابق  وسبق تفصيل الدراسة ،اعرتاف امرأة العزيز يف جملس امللك ،له، شهادة الشاهد

هو خطأ ألّن ": - عليه السالم-  ه تعاىل على أنّه من كالم يوسففحمل قول –- عليه السالم- هّم يوسف 
  .1"نظم اآليات وروح املوضوع يأبيان ذلك

فذهب األكثرون إىل أنّه من قول يوسف ": وقد أورد أحد الباحثني اختالف العلماء حول قائل هذا القول
ن وهم األقل إىل أنّه من كالم امرأة العزيز وقد اختار القول الثاين شيخ اإلسالم ابن تيمية واحلافظ بن  وذهب آخرو 
قلت والقول األول هو األصّح ): يواصل قائال(تهم أّن ذلك األنسب بسياق القصة ومعاين الكالم كثري وحجّ 
  :لعّدة أمور

إذ ال يصدر هذا الكالم  - عليه السالم-حبال يوسف  نته اآلية هو األليقإّن هذا الكالم الذي تضمّ  :األول •
 .وال ميكن أن يصدر من امرأة عابد وثن - عز وجل-إّال من عارف باهللا 

 .قال ابن األنباري والعلماء عليه إنّه قول السلف،: الثاين •
وة هو إظهار سمبساءلة النّ  تهمن مطالب - عليه السالم- إّن اهلدف الذي كان يرمي إليه نيب اهللا يوسف : الثالث •

y7 ﴿: تعاىل هنه قولوهو ما يتضمّ  ،براءته Ï9≡sŒ zΝn= ÷èu‹ Ï9 ’ ÎoΤr& öΝ s9 çµ÷Ζ äz r& Í= ø‹tóø9 $$Î/ ﴾ وال يلزم من اتصال كالم   -52-يوسف
أن يكون الكالم واحدا ألنّه رمبا وصل الكالم بالكالم حىت كأنّه  - عليه السالم- امرأة العزيز بكالم يوسف 

∽tΑ$s% Z ﴿ :ني كقوله تعاىلقول واحد وهو قول اثن yϑ ù= Ï9 ÿ… çµs9 öθym ¨βÎ) # x‹≈yδ í� Ås≈ |¡s9 ÒΟŠÎ= tæ ∩⊂⊆∪ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& Νä3y_Ì� øƒ ä† ôÏiΒ 

Ν à6 ÅÊö‘ r& Íν Ì� ósÅ¡Î0 #sŒ$yϑ sù šχρã� ãΒ ù' s? ∩⊂∈∪ (# þθä9$s% ÷µÅ_ö‘ r& çν% s{r&uρ  ﴾ ففي هذه اآلية اتصل قول  -34/36-الشعراء

Ν﴿ انقطع عند قولهفقول املأل ، فرعون بقول املأل à6 ÅÊö‘ r&﴾، وقوله ﴿# sŒ$yϑ sù šχρã� ãΒ ù' s? ﴾  هو من كالم
  .2"فرعون
بقول ابن تيمية يف  ءعليق انطالقا من األوجه اليت احتّج ا ولكن قبل ذلك حيسن البدعلى هذا التّ  وميكن الردّ 
tΒ$!  ﴿ :قوله تعاىل" :هذه املسألة uρ ä—Ìh� t/ é& û Å¤ø! tΡ 4 ¨βÎ) }§ø! ¨Ζ9 $# 8οu‘$̈Β V{ Ïþθ�¡9 $$Î/ āωÎ) $tΒ zΟ Ïmu‘ þ’În1 u‘ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ö‘θà! xî ×ΛÏm§‘﴾ 

%tΑ$s ﴿ :حيث قال 3ر القرآننة ال يرتاب فيها من تدبّ فمن كالم امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك داللة بيّ " uρ 

                                                           

  .36، ص-عليه السالم-الدخيل في قّصة يوسف : علي حسن السيد رضوان - 1
رسالة ، اصتخريج ودراسة األحاديث واآلثار الواردة في كتاب أحكام القرآن لإلمام الجصّ : فاضل بن حممد بن حسن الزهراين - 2

  .78ه، ص1419لكة العربية السعودية، ية الشريعة، جامعة أم القرى، املمكلعبد الباسط إبراهيم بلبول،  : إشرافستري، ماج
ي، املدينة املنورة، د، طبع على نفقة عبد ايد عبد الستار احليدر أباتفسيرات شيخ اإلسالم ابن تيمية: إقبال أمحد األعظمي - 3

  .275ص
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à7 Î= pR ùQ$# ’ ÎΤθçG ø\ $# ÏµÎ/ ( $£ϑ n= sù çνu !% ỳ ãΑθß™§�9 $# tΑ$s% ôìÅ_ö‘ $# 4’ n< Î) š�În/ u‘ ã&ù# t↔ ó¡sù $tΒ ãΑ$t/ Íοuθó¡ÏiΨ9 $#  ÉL≈ ©9 $# z÷è©Ü s% £åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& 4 ¨βÎ) ’În1 u‘ 

£Ïδ Ï‰øŠs3Î/ ×ΛÎ= tæ ∩∈⊃∪ tΑ$s% $tΒ £ä3ç7 ôÜyz øŒ Î) ¨ —∫Šuρ≡u‘ y# ß™θãƒ tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ 4 š∅ù= è% |·≈ ym ¬! $tΒ $uΖ ôϑ Î= tæ Ïµø‹ n= tã ÏΒ & þθß™ 4 
ÏM s9$s% ßN r&t� øΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ ø9 $# }ÈysóÁym ‘,ysø9 $# O$tΡ r& … çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ …çµ̄Ρ Î) uρ zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∈⊇∪ y7Ï9≡sŒ zΝn= ÷èu‹ Ï9 ’ÎoΤ r& 

öΝ s9 çµ÷Ζ äz r& Í=ø‹ tóø9 $$Î/ ¨βr&uρ ©! $# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ y‰øŠx. tÏΖ Í←!$sƒ ø: $# ∩∈⊄∪ * !$tΒ uρ ä—Ìh� t/ é& û Å¤ø! tΡ 4 ¨βÎ) }§ø! ¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ Ïþθ�¡9 $$Î/ āωÎ) $tΒ zΟÏmu‘ 

þ’ În1u‘ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ö‘θà! xî ×ΛÏm§‘ ﴾  جن إذ ذاك يف السّ  - عليه السالم- فهذا كله كالم امرأة العزيز ويوسف  - 50/53-يوسف

y7﴿  ولكن ملـّا ظهرت براءته يف غيبته كما قالت امرأة العزيز ،وال مسع كالمه وال رآه ،مل حيضر بعد إىل امللك Ï9≡sŒ 

zΝ n= ÷èu‹ Ï9 ’ ÎoΤ r& öΝ s9 çµ÷Ζ äz r& Í=ø‹ tóø9 $$Î/ ﴾  ّ1"، وإن كنت يف حال شهوده راودته فحينئذمل أخنه يف حال مغيبه عّين  أي ﴿tΑ$s% uρ 

à7 Î= yϑ ø9$# ’ ÎΤθçG ø\ $# ÿÏµÎ/ çµóÁÎ= ÷‚tG ó™r&  Å¤ø! uΖ Ï9 ( $£ϑ n= sù …çµyϑ ¯= x. tΑ$s% y7 ¨Ρ Î) tΠ öθu‹ ø9 $# $uΖ ÷ƒt$ s! îÅ3tΒ ×ÏΒ r& ﴾ 54-يوسف - .  
إمنا طلبت حتقيق هذا ليعلم العزيز أّين مل أخنه بظهر : أي: "بقوله) البداية والنهاية(كما ذهب إىل هذا صاحب 

  .مبعىن أّن امرأة العزيز هنا تقصد زوجها. 2"الغيب
  :يةيف املسألة ميكن الرّد على صاحب الرسالة من األوجه اآلتوابن كثري  ،ابن تيميةكل من بعد بيان قول  

  .القول بأنّه ال يصدر هذا الكالم إال من عارف باهللا عز وجل وال ميكن أن يصدر من امرأة عابد وثن) 1
 :قوله تعاىل 29فلو رجعنا إىل الوراء قليال من سورة يوسف اآلية  ،ليس بالضرورةو ّن ذلك ليس على إطالقه إ

﴿ß#ß™θãƒ óÚÌ� ôã r& ôtã #x‹≈ yδ 4 “ Ì� Ï!øótG ó™$# uρ Å7 Î7 /Ρx‹ Ï9 ( Å7 ¯ΡÎ) ÏMΖà2 zÏΒ tÏ↔ ÏÛ$sƒ ø: فهو قول الشاهد أو  -29-يوسف ﴾ #$
عدم  -عليه السالم-العزيز على اختالف بني العلماء وكالمها  كانا من عبدة األوثان ومع ذلك طلب من يوسف 

جود آثار ولرمبا كان ذلك دليال على و  .ذكره وإفشائه، وطلب من امرأة العزيز االستغفار من هذا الذي وقع منها
 ،وحيدخصوصا وحنن نعلم أّن كل الرسل واألنبياء كانوا يدعون إىل التّ  ،أو بصمات من ديانات توحيدية سابقة

  .-عليه السالم- فطرة بشرية منذ خلق آدم 
≈z ﴿ من جهة أخرى قول امرأة العزيز t↔ ø9 $# }ÈysóÁ ym ‘,ysø9 ن دليل انتباه امرأة العزيز ملا صدر عنها م - 51- يوسف ﴾  #$

  .-عليه السالم- يوسف  أخطاء وظلم يف حقّ 
الكثري من العلماء خالف هذا القول، كما أنه ال  القول بأنه قول السلف والعلماء عليه، ليس على إطالقه ألنّ ) 2

  .يقتضي بالضرورة عدم العدول عنه وتبين رأيا آخر إذا كان مبين على دالئل علمية ألنّه ليس إمجاعا

                                                           

  .275، صاملصدر السابق: إقبال أمحد األعظمي - 1
، ص 1، جملد)م1993/ه1415(1أمحد أبو ملحم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: تحالبداية والنهاية، : احلافظ بن كثري - 2

191.  
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فالقول ال يلزم منه أن يكون الكالم واحداً،  -عليه السالم-كالم امرأة العزيز بكالم يوسف ّن اتصال  إ: القول) 3
نة، واآلية اليت استشهد ا يقول إن لكن هذا إذا كان الطرفان يف الس نفسه أو بداللة قرينة معيّ  ،ذلك صحيحب

عليه - لقصر حبضرة امللك ويوسف فرعون ومأله كانوا يف جملس واحد على عكس امرأة العزيز اليت كانت يف ا
  .بني جدران السجن ينتظر براءة ساحته - السالم

  :وكخالصة لما سبق
  :أن الروايات اإلسرائيلية يف تعبري رؤيا امللك كانت كاآليت

  :تمثل يفت الروايات املخالفة للشرع
  .- عليه السالم- نسبوه جلربيل ما ) أ

أو متناقض مع ما رمسه القرآن الكرمي من عّز وكرامة  ،اماجن معاكس متن وصفها خلروج يوسف من السّ و ك) ب
ب توجّ  امن هن ،ظر بفارغ الصرب إشارة لفك قيدهتوقوة الشخصية، شخصية نيب كرمي ال شخصية سجني ذليل ين

  .رياذطرحها جانبا إن مل نقل استئصاهلا ج
ا وإن  إذا مع ذلك ميكن القول يف تفصيالت رؤيا امللك اليت ال نعلم صدقها أو ك: الروايات املسكوت عنها
  .يف تأويلها - عليه السالم-  إّال أّا جتعل من تعبريها تعبريا باهتا ال يظهر معجزة النيبّ  اكانت من املسكوت عنه

  التفسير الصحيح لرؤيا الملك وتعبيرها: الفرع الثالث
جن معززا من السّ  - لسالمعليه ا- كانت رؤيا امللك ملسة قدرية من اهللا لتكون سببا يف خروج يوسف 

حيث رأى يف منامه  1"أّن امللك رأى هذه الرؤيا، فهالته وتعّجب من أمرها وما يكون من تفسريها"مكرما وذلك 
يا أيها األشراف من " :سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات فواصل يقول

#) ﴿ 2"ةً رَ بَـ كنتم للرؤيا عَ رجايل وأصحايب أفتوين يف رؤياي فاعربوها إن   þθä9$s% ß]≈ tóôÊr& 5Ο≈n= ômr& ( $tΒ uρ ßøtwΥ È≅ƒÍρù' tG Î/ ÄΝ≈ n= ômF{$# 

tÏϑ Î=≈ yèÎ/﴾م أرادوا نفي العلم بتأويل األضغاث، دون الرؤيا "، -44-  يوسفّوقد ذهب أكثر املفسرين إىل أ
ما حنن بتأويل األحالم املختلطة بعاملني، بل حنن و "عى املأل أّن هذه الرؤيا هي جمرد أخالط فقالوا فادّ  3"الصحيحة

نعلم تعبري األحالم املتناسقة واملتناسب بعضها ببعض واملالحظ أّم يف رّدهم على امللك قد مجعوا بني اجلهل 
 ،من هنا ميكن القول أّن اهللا سبحانه وتعاىل إذا أراد أمرا هّيأ له أسبابه 4"زم بأّن رؤيا امللك أضغاث أحالمواجل

-بذكره للملك  -عليه السالم- فكان جهل املأل لتعبري رؤيا امللك سببا يف ادّكار الناجي بعد أّمة وصية يوسف 

                                                           

 .450، صتفسير القرآن العظيم: ابن كثري - 1
 .117، ص16، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي - 2
 .953ص، موسوعة تفسير سورة يوسف :عليش متويل بدوي البين - 3
 .959املصدر نفسه، ص - 4
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على أنّه سبب عقوبة  - عليه السالم- إّن ما ام به يوسف  ،فيا للمفارقات العجيبة - باألسباب األخذمن باب 
أليس هذا رّد بّنيٌ على الذين افرتوا  -ه السالمعلي-باللبث يف السجن بضع سنني يكون نفسه سببا لفرج يوسف 

  ! لسفاهة العقول افي... !تلك اإلسرائيليات يف سبب اللبث يف السجن بضع سنني وأنّه عقوبة من اهللا؟
﴿tΑ$s% uρ “ Ï% ©!$# $pgwΥ $yϑ åκ ÷] ÏΒ t� x.̈Š $# uρ y‰ ÷èt/ >π̈Β é& O$tΡ r& Ν à6 ã⁄Îm;tΡ é& Ï&Î#ƒÍρù' tG Î/ Èβθè= Å™ö‘ r' sù ﴾ وكان "اجي ر النّ فعند ذلك تذكّ  -45- يوسف

O$tΡ ﴿ :فقال 1"-عليه السالم-  اه به يوسفنساه ما وصّ أالشيطان قد  r& Ν à6 ã⁄Îm;tΡ é& Ï&Î#ƒÍρù' tG Î/ Èβθè= Å™ö‘ r' sù﴿ ﴾ ß# ß™θãƒ 

$pκ š‰r& ß,ƒÏd‰ Å_Á9 $# $uΖ ÏFøùr&﴾ إقامته  ةما علمه وجربّه من أحواله يف مدّ  أيها املبالغ يف الصدق قال ذلك حسب" -46- يوسف
عليه - ، فبعدما أخربه برؤيا امللك راح يوسف 2"معه يف السجن وفيه إشارة إىل أّن على املستفيت أن يعظم املفيت

 ،3"صح واإلرشاد إىل ما جيب عمله يف مثل هذه األحوالمصحوبا بالنّ "ت عليه يعّرب الرؤيا جبميع ما دلّ  - السالم
﴿ tΑ$s% uρ à7 Î= pR ùQ $# ’ ÎΤθçG ø\ $# ÏµÎ/ ( $£ϑ n= sù çνu !% ỳ ãΑθß™§�9 $# tΑ$s% ôìÅ_ö‘ $# 4’ n< Î) š�În/ u‘ ã&ù# t↔ ó¡sù $tΒ ãΑ$t/ Íοuθó¡ÏiΨ9$#  ÉL≈ ©9 $# z÷è©Ü s% £åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& 4 ¨βÎ) 

’ În1u‘ £Ïδ Ï‰ øŠs3Î/ ×ΛÎ= tæ﴾ ه يف بيت بجن قبل أن تثبت براءته ممّا رمي اخلروج من السّ  -عليه السالم-وقد أىب  -50-يوسف

#ã&ù﴿إليه مرسال العزيز  t↔ ó¡sù $tΒ ãΑ$t/ Íοuθó¡ÏiΨ9 ≈ÉL﴿من قطع أيديهّن  ،ما حاهلن وما شأن ﴾ #$ ©9 $# z÷è©Ü s% £åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& 4 ﴾ 
 نّ ديفلّما مسعت امرأة العزيز مقالتهن وح"ي الواقعة سوة لتحرّ فكان أن مجع امللك النّ للملك براءة ساحته  ليظهر

≈z ﴿عن الوقوع يف اخلزي قالت  t↔ ø9 $# }ÈysóÁym ‘,ysø9 على نفسها باملراودة والتزمت الذنب أقّرت  -51-يوسف ﴾  #$

y7 ﴿ة الرباءة التامّ  - عليه السالم-وأبرأت يوسف  Ï9≡sŒ zΝ n= ÷èu‹ Ï9 ’ ÎoΤr& öΝs9 çµ÷Ζ äz r& Í=ø‹ tóø9 $$Î/ ¨βr&uρ ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ y‰ øŠx. tÏΖ Í←!$sƒ ø: $#﴾ 
 4"مل أخنه يف غيبته والذب عنه وأرميه بذنب هو منه بريء يوسف أينّ واملعىن ذلك اإلقرار واالعرتاف باحلق ليعلم 

tΒ$! ﴿ مث تعرتف بعدم تربئتها لنفسها uρ ä— Ìh�t/ é& û Å¤ø! tΡ ﴾ " أي وما أبرئ نفسي من دعوى عدم خيانيت إيّاه بالغيب بعد
جن وأودعته السّ  ،أليمهت إليه اقرتاف الذنب وقلت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إّال أن يسجن أو عذاب أن وجّ 

  .ا كانوكأّا بذلك تريد التنّصل ممّ  ،وعرف الناس خاصتهم وعامتهم ذلك
﴿ ¨βÎ) }§ø!̈Ζ9 $# 8οu‘$̈Β V{ Ïþθ�¡9 $$Î/ ﴾  ّهوات فس البشرية لكثرية األمر بعمل السوء ملا فيها من دواعي الشّ أي إّن الن

āωÎ) $tΒ zΟ ﴿ ...ا من النزعاتوما يوسوس الشيطان ويزينه هل... اجلسمية واألهواء النفسية Ïmu‘ þ’ În1 u‘ ﴾  أي إّال نفسا

                                                           

  .450السابق، ص ابن كثري، املصدر  - 1
- ه1410(، 1الدار الشامية بريوت، ط/، دار القلم، دمشقالوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف: عبد احلميد حممود طهماز - 2

 .71، ص)م1990
  .243ص ،1ج م،1997، 1دار النهضة، مصر، ط ،القّصة في القرآن الكريم: حممد سيد طنطاوي - 3
 .316، صالبحر المحيط: أبو حيان - 4
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βÎ) ’În1¨ ﴿ -عليه السالم-رمحها ريب فصرف عنها السوء والفحشاء بعصمته كنفس يوسف  u‘ Ö‘θà! xî ×ΛÏm§‘ ﴾  أي أنه
  .1"قتضى طباعهامبفوس عظيم املغفرة فيغفر ما يعرتي النّ 

  :من الفوائد املستنبطة
مجع هلم بني تعبري رؤيا امللك وبني ما ينبغي هلم أن يفعلوه ويدبروه يف سنني اخلصب،  -عليه السالم- يوسف " )1

 .2"باالستعداد لسنني اجلذب
 .3"االجتهاد يف نفي التهم واجب" )2
أفضل طريقة لتخزين احملاصيل النباتية اليت تنتج يف "ومن اإلعجاز العلمي يف هذه اآلية احلقيقة العلمية يف أّن  )3

 . 4"مح، والشعري، واألرز هو حفظها يف سنابلها اليت خلقها اهللا تعاىل فيهاالسنابل كالق
tΑ$s% tβθãã ﴿كما يشري زغلول النّجار إىل أنه من الدالالت العلمية لآلية الكرمية  u‘ ÷“ s? yìö7 y™ tÏΖ Å™ $\/ r&yŠ $yϑ sù 

ôΜ›?‰ |Áym çνρâ‘ x‹ sù ’ Îû ÿÏ&Î# ç7.⊥ ß™ āωÎ) Wξ‹ Î= s% $£ϑ ÏiΒ tβθè= ä. ù' s? ﴾أّن القمح من أهّم أغذية اإلنسان وقد عرف "، -47- وسف ي
يف املشرق العريب قبل بدء التاريخ، مث انتشر يف أواسط آسيا ومن بعد ذلك إىل بقية أجزاء العامل وكان قدماء 
املصريني من أوائل الشعوب اليت زرعت القمح، وإن كان تاريخ زراعته يرجع إىل العصر احلجري إن مل يكن قبل 

تدّل على أّن القرآن الكرمي ليس صناعة  - عليه السالم- فطريقة الّتخزين اليت أوحي ا إىل يوسف . 5"ذلك
  .بشرية وإمنا هو كالم خالق األكوان العامل بسرائرها

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .5، ص)م1946/ه1325(، 1، مطبعة مصطفى البايب وأوالده، مصر، طتفسير المراغي: أمحد مصطفى املراغي - 1
 .34ص ، - عليه السالم-فوائد مستنبطة من قصة يوسف : عبد الرمحن بن ناصر السعدي - 2
 .315ص ، املصدر السابق: أبو حّيان - 3
 .367، ص )م2007/ه1428( 1مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طتفسير اآليات الكونية في القرآن الكريم، : زغلول النّجار - 4
 .367املصدر نفسه، ص  - 5
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  - عليه السالم-الروايات اإلسرائيلية في تمكين يوسف : المطلب الثاني
  :تمهيد

خطوة حنو النصر والّتمكني، ويف هذه اخلطوة املهّمة من حياته مل يفت رّواة كان خروج يوسف من السجن 
  فكيف كان احتضاا لذلك؟ وما هي أهّم البصمات املطبوعة عليها؟. اإلسرائيليات احتضاا بكل جزئياا

  - عليه السالم-جمع الروايات اإلسرائيلية في تمكين يوسف : الفرع األول
  :الرواية األولى

’  ﴿: رون يف قوله تعاىلفسّ قال امل ÎoΤ Î) îáŠ Ï! ym ÒΟŠ Î= tæ ﴾ وأنه  ...ل من كتب يف القراطيسروي أنه أوّ " ،-55-يوسف
  .1"ااعات عليم بسينّ 

  .2"نعليم باأللس" :وقيل 
  :الرواية الثانية

باس، قال جبري، عن الضحاك، عن ابن ع" :رواية مرفوعة إىل ابن عباس )اجلامع ألحكام القرآن(وأورد صاحب 
رحم اهللا أخي يوسف لو لم يقـل اجعلني على خزائن األرض ال تستعمله من  {: �قال رسول اهللا 

  3"}ساعته ولكن أخر عنه ذلك سنة

  :الرواية الثالثة
ملا انصرفت السنة من يوم سأل اإلمارة، دعاه امللك : قال ابن عباس". ن ابن عباسعكما أورد رواية موقوفة 

ال، بالّدر والياقوت، وضرب عليه حّلة من إستربق، وكان لّ مك وضع له سريرا من ذهب،جه، ورّداه بسيفه، و فتوّ 
جا لونه  طول السرير ثالثني ذراعا وعرضه عشرة أذرع، عليه ثالثون فراشا، وستون مرفقة، مث أمره أن خيرج فخرج متوّ 

، ودانت له امللوك ودخل ظر وجهه يف صفاء لون وجهه، فجلس على السريراكلون الثلج ووجهه كالقمر يرى الن
  .4"ه وجعل يوسف مكانها كان عليض إليه أمر مصر، وعزل قطفري عمّ بيته مع نسائه وفوّ عليه امللك 

tΑ$s%  ﴿ :قوله تعاىل Í_ù= yèô_$# 4’ n?tã È É !# t“ yz ÇÚö‘ F{   -55-يوسف ﴾  #$

  :الرواية الرابعة
حدثنا سفيان عن أيب سنان عن عبد اهللا : د قالدثنا امحد بن إسحاق حدثنا أبو أمحح: "أخرج الطربي يف تفسريه

تشركين يف ال قال العزيز ليوسف ما من شيء إّال وأنا أحب أن تشركين فيه، إّال أين أحب أن : ذيل قالأيب اهلبن 
                                                           

  . 380، ص الجامع ألحكام القرآن :القرطيب 1
  .150، ص 16، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي 2
  .381، صاملصدر السابق: القرطيب 3
  .381املصدر السابق، ص :القرطيب 4
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، أنا إبراهيم خليل اهللا، وابن آنف منك نأتأنف أن آكل معك، فأنا أحق أ: قال !أهلي وأن ال يأكل معي عبدي
  .1"بيح، وابن يعقوب الذي ابيضت عيناه من احلزنإسحاق الذ
y7 ﴿ :قوله تعاىل  Ï9≡x‹ x.uρ $̈Ψ ©3tΒ y# ß™θã‹ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# é&§θt6tG tƒ $pκ ÷] ÏΒ ß]ø‹ ym â !$t±o„ ﴾ 56- يوسف-  

  :الرواية الخامسة
ا  خت فلمّ أسلم امللك آخره أمره، ودرس أمر العزيز وذهبت دنياه ومات وافتقرت زوجته وزمنت فشا: "قال جماهد

سبحان من أعّز العبيد  :فصاحت به وقالت... بعض األيام لقيت يوسف يف طريق اجلنود حوله ووراءهيف كان 
ها، وأشفق حلاهلا ودعا مّ وارزقين شيئا فدعاها وكل ف عليّ تعطّ : له تبالطاعة وأّذل األرباب باملعصية فعرفها وقال

  .2"جهااهللا تعاىل فرّد عليها مجاهلا وتزوّ 
  :ية السادسةالروا

اللهم إين أسألك خبريك من : ملا دخل على امللك، قال - عليه السالم- إّن يوسف " :قال هبروي عن وهب بن من
هذا لسان عّمي : قال ! ما هذا اللسان ؟: خريه، وأعوذ بك من شره وشر غريه ّمث سّلم على امللك بالعربية فقال

هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكان امللك : قال ! لسان؟إمساعيل ّمث دعا له بالعربانية، فقال ما هذا ال
ما كّلم يوسف بلسان أجابه يوسف بذلك اللسان فأعجب امللك أمره، وكان يوسف إذ لّ كيتكلم بسبعني لسانا، ف

ل فقا... ياي، قال يوسف نعم أيّها امللكؤ ذاك ابن ثالثني سنة، مث أجلسه على سريره وقال أحب أن أمسع منك ر 
عليه -يوسف امللك ومن يل بتدبري هذه األمور ولو مجعت أهل مصر مجيعا ما أطاقوا، ومل يكونوا فيه أمناء، فقال 

 ﴿: عند ذلك - السالم Í_ù= yèô_$# 4’ n?tã È É !# t“ yz ÇÚö‘ F{   .3"خزائن أرضك" أي - 55-يوسف ﴾  #$
  :الرواية السابعة

 ﴿ :ل ملا قال يوسف للملكإسحاق قاابن حدثنا ابن محيد قال، حدثنا سلمة عن  Í_ù= yèô_$# 4’ n?tã È É!# t“ yz ÇÚö‘ F{ $# ( 
’ ÎoΤÎ) îáŠ Ï! ym ÒΟŠ Î= tæ ﴾ ا كان عليه، فيما يذكرون عمل إطفري وعزل اطفري عمّ  هوالّ ف !قال امللك قد فعلت -55-يوسف

y7﴿ :تعاىل يقول اهللا Ï9≡x‹x. uρ $̈Ψ ©3tΒ y# ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# é&§θt6tG tƒ $pκ ÷] ÏΒ ß]ø‹ym â !$t±o„ ﴾ فذكر يل واهللا أعلم، : قال. -56-يوسف
طفري راعيل، وأا حني دخلت عليه إج يوسف امرأة وّ ز امللك الريان ابن الوليد  طفري هلك يف تلك الليايل وأنّ إ أنّ 

أيها الصديق ال تلمين، فإين كنت كما ترى : تلفيزعمون أا قا: ا كنت تريدين؟ قالأليس هذا خري ممّ : قال

                                                           

  .148املصدر السابق، ص: الطربي 1
  .1003، ص المحّرر الوجيز :ابن عطية 2
  .379-378، ص 11، جالجامع ألحكام القرآن: القرطيب 3
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 ...نت كما جعلك اهللا يف حسنك وهيئتكسنا ومجاال، ناعمة يف ملك ودنيا وكان صاحيب ال يأيت النساء وكح
   .1ميشا بن يوسفو بن يوسف أا وجدها عذراء، فأصاا فولدت له رجلني أفرائيم فيزعمون 

  .2"- عليه السالم-يوب يم نون، والد يوشع بن نون، ورمحة امرأة أئوولد ألفرا: "كما أورد ابن كثري يف تفسريه
  :النص التوراتي

)) رهوقد رأيت حلما، ومل يكن من يفسره وقد مسعت عنك أنك إذا مسعت حلما تفسّ : ((فقال فرعون ليوسف" 5
  )).ال أنا بل اهللا جييب فرعون اجلواب السليم: ((فأجاب يوسف فرعون وقال 16
وقد صعد من النيل سبع بقرات مسان  18 .لحلمت وإذا يب واقف على شاطئ الني: ((فقال فرعون ليوسف 17

وإذا سبع بقرات أخر قد صعدت وراءها ضعافا قباح اهليئات  19األبدان حسان اهليئات فرعت يف منبت القصب 
فأكلت البقرات اهلزيلة القباح السبع البقرات األوىل  20جدا هزيلة األبدان مل أر يف أرض مصر مثلها يف القبح، 

مث  22ومل يعرف أا قد دخلت فيها وبقي منظرها قبيحا كما كان أوالّ واستيقظت  21وافها السمان فدخلت يف أج
وسبع سنابل جافة هزيلة قد لفحتها الريح  23رأيت يف حلمي سبع سنابل قد نبتت يف ساق واحدة ممتلئة جيدة 

.  لك السحرة فلم يكن من جييبينفابتلعت السنابل اهلزيلة السبع السابل اجليدة فأخربت بذ 24الشرقية نبتت وراءها 
السبع البقرات اجليدة هي سبع  26ما سيصنعه اهللا أخرب به فرعون : فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد 25

 32...والسبع البقرات اهلزيلة القباح الصاعدة 27: هو حلم واحد: سنني والسبع السنابل اجليدة هي سبع سنني
   .3"اهللا وسيصنعه عاجال نر من لداألمر مقرّ  نّ إلني فتكرار احللم على فرعون مرت اوأمّ 
ل وكالء على هذه األرض وليسع فرعون ويوكّ  34واآلن ليبحث فرعون عن رجل فهيم حكيم يقيمه أرض مصر" 33

نوا قمحها حتت يد وخيزّ  35اخلري اآلتية بع وليجمعوا كّل طعام سينّ شال ة أرض مصر يف سبع سينّ ويأخذ مخس غلّ 
فيكون الطعام مؤونة هلذه األرض لسبع سنني ااعة اليت ستكون يف أرض مصر  36فظوهحيا يف املدن و فرعون طعام

  .فال تفىن هذه األرض بااعة
  :ترقية يوسف

. هذا رجل فيه روح اهللاهل جند مثل : فحسن الكالم يف عيين فرعون وعيين حاشيته كلها فقال فرعون حلاشيته 37
أنت تكون على بييت وإىل  40ما أعلمك اهللا هذا كّله فليس هناك فهيم حكيم مثلكبعد: وقال فرعون ليوسف 39

انظر قد أقمتك على كّل أرض : وقال فرعون ليوسف 41كلمتك ينقاد كّل شعيب وال أكون أعظم منك إّال بالعرش
 عنقه من يده وجعله يف يد يوسف وألبسته ثياب كتان ناعم وجعل طوق الذهب يف هونزع فرعون خامت 42مصر

                                                           

  .151، ص 16، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي 1
  .452، صتفسير القرآن العظيم: ابن كثري 2
  .32-15: 41اإلصحاح : التكوينسفر  3
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جه أسنات ه فعنيح وزوّ نى فرعون يوسف صفومسّ  45... وهكذا أقامه على كّل أرض مصر... وأركبه مركبته الثانية
  .بنت فويت فارع كاهن أون وطاف يوسف يف كل أرض مصر

مث أخرجت األرض يف سبع سنني السبع  47...، ملك مصرن ثالثني سنة حني مثل أمام فرعونوكان يوسف اب 46
  عفار وط فذان ولدما أسنات بنت وولد ليوسف ابنان قبل أن أتى سنة ااعة، ومها اللّ  50...أكداسا أكداسا،

بع الذي كان يف أرض شوانتهت سبع سنني ال 53...ومسى الثاين أفرائيم... ى يوسف البكر منسىكاهن أون فسمّ 
  .1"مصر

  الدراسة النقدية: الفرع الثاني
  :ائيليات سندا ومتنا كاآليتننطلق يف نقد ما سلف من اإلسر 

باأللسن  مهو أول من كتب يف القراطيس، علي -عليه السالم-يوسف  إّن ما ورد من ختصيص وتعيني يف أنّ  •
 .2"له هذا كله وختصيص ال وجه"

رحم اهللا أخي يوسف لو لم يقـل اجعلني على خزائن األرض ستعمله  {: �الرواية املرفوعة إىل النيب  •
  .}عنه ذلك سنة  من ساعته ولكن أّخر

أخربنا أبو سعد "كما أخرجها البغوي يف تفسريه مسندة    3هذه الرواية مث خترجيها ضمن اآلثار الضعيفة واملوضوعة
، ثنا خملد بن جعفر الباقرحي، ثنا ي وِ جَ نْ أبو إسحاق الثعليب، أخربين أبو عبد اهللا احلسني بن حممد الفَ  االشرحيي، أن

 :اك، عن ابن عباس قالاعيل بن عيسى، ثنا إسحاق بن بشر عن جبري عن الضحّ احلسني بن علوية، ثنا إمس
رحم اهللا أخي يوسف لو لم يقـل اجعلني على خزائن األرض ستعمله من ساعته ولكن أّخر عنه  {

بن عباس من رواية اأخرجه الثعليب عن : "ذكر ابن حجر بأّن إسناده ساقط حيث قالفقد . 4}ذلك سنة
  .5"وهذا إسناد ساقط. بري عن الضحاك عنهإسحاق بن بشر عن ج

كذبه علي   " حيث جال هذا السند، منهم إسحاق بن بشر فهو ضعيف مرتوك احلديثر م العلماء يف تكلّ كما 
ترك : وقال مسلم ،ه كذابنأ: بن اجلوزيابن املديين، والدارقطين، وزاد مرتوك احلديث وأبو بكر بن أيب شيبة وقال 

                                                           

  .53-33: 41، اإلصحاح: سفر التكوين  1
  .1003املصدر السابق، ص : ابن عطية  2
، )م1999/ه1419(، 1مكتبة املعارف للنشر، الرياض، طموسوعة األحاديث واآلثار الضعيفة والموضوعة، : علّي حسن احلليب  3

  .70، ص 1جمّلد 
  .216ص  ،وائد أحاديث كتاب تفسير البغوي على أحاديث الكتب الستةز  :الكرمي السبععبد ماجد بن   4
5

  .90ت، ص .ط، د.، دفي تخريج أحاديث الكشاف فيالكافي الشا: احلافظ امحد بن حجر العسقالين  
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هم بوضع ضعيف جّدا يتّ : مرتوك احلديث ساقط، وقال اخلليلي: زديألاالفتح  الناس حديثه، وقال أبو
  .1"احلديث

  .العجب فقط ةعلى جه كان يضع احلديث على الثقات ال حيل كتب حديثه إالّ "ان وقال ابن حبّ 
كرة نم هيثغريه وقال أحاديثه غري حمفوظة، وأحاد هال يروي عن ابن جريح والثوري، وغريمها ما ىرو  :يبن عدّ اقال 

  .2"أحاديث ليست هلا أصولله وذكر  ...حّدث عن رواة أحاديث باطلة: نا، وقال اخلطيبتا ما إسنادا وإمّ إمّ 
  .اإسناده ضعيف جدّ  ، وذلك ألنّ 3"موضوع :د به البغوي وقال األلباينتفرّ " أيدينا بنيفاحلديث الذي 

نيب اهللا  ر لنا أنّ له منت هذه الرواية واليت تصوّ بعد إثبات وضع هذه الرواية من حيث السند إضافة إىل ما حيم •
قد وقع يف حمضور جعل من امللك تأجيل توليته على خزائن األرض وكأا عقوبة من  - عليه السالم- يوسف 

عليه -هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي تصور لنا شخصية يوسف  - عليه السالم- يوسف  امللك يف حقّ 
وهذا ينايف ما ذكر يف عصمة ونزاهة  !! ك والطمع واجلاهحب التملّ  شخصية مادية غلب عليها - السالم

من  { �سئل رسول اهللا : ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال �لقوله  )الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي(ة وعفّ 
عليه  - ، قـال فـأكرم الناس يوسف  اهم هللا، قـالوا ليس عن هذا نسألكأكرم الناس قـال أتقـ

بن خليل اهللا، قـالوا ليس عن هذا نسألك، قـال فعن معادن العرب  ا  بن نبي اهللا - السالم
 .4}فقهوا  إذا في اإلسالمتسألوني، الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم  

يرحم اهللا أخي لوطا كان  {: �قال رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه- هريرة  أيبذلك ما روي عن  ردّ يو  •
 .5}جن ما لبث يوسف ثم أثاني  الداعي ألجبتهلسّ في ا  تلبثيأوي إلى ركن شديد ولو  

فلو كان مندفعا،  - عليه السالم يوسف-ويرد هذه الرواية املوضوعة عدم إجابة دعوة امللك قبل تربئة ساحته  •
مع يف احلرية أغلى الطّ  ألنّ  ،ىلوْ أَ  كانت إجابته لدعوة امللك ابتداءً لطامعا، كما صورته هذه الرواية املوضوعة 

- كشفت عن املزيد من أخالقيات يوسف "بل القصة القرآنية . مع يف طلب املناصب املاديةن الطّ م وأهمّ 
 .6"وطريقة تفكريه -عليه السالم

                                                           

  .216املصدر السابق ، ص : ماجد عبد الكرمي السبع  1
  .216/217املصدر نفسه، ص  2
  .217نفسه ، صاملصدر : ماجد عبد الكرمي السبع  3
(ô‰s﴿: ، باب قوله تعاىل60كتاب أحاديث األنبياء رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه  4 ©9 tβ% x. ’ Îû y# ß™θãƒ ÿÏµ Ï?uθ÷z Î)uρ ×M≈tƒ# u t,Î#Í←!$ ¡¡= Ïj9 ﴾ 7- يوسف - 

  .410، ص 3383، حديث رقم19رقم
(ô‰s﴿: ، باب قوله تعاىل60كتاب أحاديث األنبياء رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه  5 ©9 tβ% x. ’ Îû y# ß™θãƒ ÿÏµ Ï?uθ÷z Î)uρ ×M≈tƒ# u t,Î#Í←!$ ¡¡= Ïj9 ﴾ 7- يوسف - 

   .410، ص 3387، حديث رقم 19رقم 
   .171، ص يوسف في القرآن الكريم والتوراة: زاهية راغب الدجاين 6
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خالل هذا الرّد املتواضع هلذه الرواية املوضوعة ميكن القول بأا من الروايات اإلسرائيلية ملا حتمله يف  من
 .وقد كان ذلك دأم مع أنبيائهم واهللا أعلموشأم، ياء األنبقدر واإلطاحة من  سثناياها من الدّ 

وكم وجد عليه من  ،وصفته ،طوال السريروعن  - عليه السالم- ا عن ابن عباس يف تتويج امللك ليوسف أمّ  •
ها العقل فضال عن ويف املبالغة يف وصف مجال يوسف اليت يردّ . فرش فهي من اإلسرائيليات املسكوت عنها

 .حديث اإلسراء الشرع، حيث يرّده
وجند الرواية اليت أخرجها الطربي واملتعلقة مبا أباح امللك ليوسف مشاركته فيه وما مل تبح له املشاركة فيه، ففي  •

الرواية يف حّد ذاا اضطراب حيث أن أوهلا يكذب آخرها والعكس صحيح فبينما جند العزيز جيعل يوسف 
 .من قدره بأنه عبدا له يأنف األكل معه مث ما فتئ حيطّ  ،هشريكا له يف كّل شيء رفعا لقدره ومكانته عند

ة قذه الرواية ما هي إال رواية خمتله على أنّ  يدلّ  )ابن يعقوب الذي ابيضت عيناه...(ويف رّد يوسف 
مبا أصاب يعقوب أبيه من شّدة  -عليه السالم- إذ أّن السياق القرآين ما كشف عن علم يوسف  ،مكذوبة
 األخقاء باإلخوة وأخذ لّ وبني لقائه بعزيز مصر وبني ال ،كائه بإخوته وأخذه أخاه يف دين امللبعد لق احلزن إالّ 

 ).سبع سنني من قحطإل  إضافةسبع سنني  من الرخاء (ها أربعة عشر اط أقلّ و يف دين امللك أش
ليها وزواجها من ر الوجيز من خرب موت العزيز وافتقار زوجته وشيخوختها ورّد مجاهلا عاحملرّ ( صاحب ما ذكره •

. 1"ال يوقف على صحته ويطول الكالم فيه من القصص ما اوروي يف حنو هذ" :قد رّد عليه قائال يوسف،
اص أا عادت شابة بكرا إكراما له وشاع عند القصّ : "على هذه الرواية فقال )روح املعاين(ب صاحب وعقّ 
 .2" أصل لها الة، وهذا ممّ با غري شابّ بعد ما كانت ثيّ  - عليه السالم- 

على امللك وسالمه عليه بالعربانية، ومعرفته  - عليه السالم- ه حول دخول يوسف رواية وهب بن منبّ  إنّ  •
هو من قبيل اإلسرائيليات املسكوت عنها فال نستطيع تصديقه وال تكذيبه، ألنه مل يرد يف  ،باأللسن املختلفة

ده إذ األصل يف ذلك مصادرهم ما يؤيّ الشريفة النبوية ة نه أو يشري إليه وال من السنّ ذلك من القرآن ما يبيّ 
 -عليه السالم- لكن ما ذكر يف زواج يوسف  .من سفر التكوين 41 ذلك من خالل اإلصحاحالتوارثية ويتبّني 

ج فلم يرد يف املصادر العربية أّن يوسف قد تزوّ "، 41طفري بعد هالكه خيتلف عن ما جاء يف اإلصحاحإ أةمر اب
ص النّ   النساء كما أنّ يفيكن له  إطفري مل ن نفسه بعد وفاة زوجها إطفري ومل يرد ما يفيد أنّ ن راودته عممّ 

ج من أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون وأجنب منها العربي الوارد يف سفر التكوين خيربنا أن يوسف قد تزوّ 

                                                           

  .1003، ص المحّرر الوجيز: بن عطيةا 1
  .5، ص 13، ج روح المعاني: األلوسي 2
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من إضافات  41يف اإلصحاح بني الرواية اإلسرائيلية وما جاء اتواالختالففتعترب هذه اإلضافات  .1"ولديه
  .اصالقصّ 

األوىل عدم االشتغال ا فاإلمساك " :اما جاء يف هذه الروايات وكان من قبيل املسكوت عنه فيمكن القول أنّ 
اهللا علينا من غري أن  هوحسبنا أن نقف عندما قصّ  ،ائدة فيهاالشتغال ا عبث ال ف عنها خري من روايتها ألنّ 

فهما املصدران اللذان يعّول  ،ةثل هذه اإلسرائيليات اليت ال سند هلا من كتاب أو سنّ مبن نفسد مجال تفسري القرآ
  .2"أما بيّنا شيئا منها تبثعليهما يف بيان مثل هذه األمور ومل ي

  -عليه السالم- فسير الصحيح لتمكين يوسفالتّ : الفرع الثالث
ذ أا سه نقطة حتول يف حياة يوسف إوطلب امللك استخالصه لنف -عليه السالم- كان خروج يوسف   

القوية الوقورة اهتمام امللك دفعه إىل  - عليه السالم-حيث استقطبت شخصية يوسف  .انعراج حنو الفرج والرخاء
’... ﴿: قوله لطلب اإلتيان به واستخالصه لنفسه  ÎΤθçG ø\ $# ÿÏµÎ/ çµóÁÎ= ÷‚tG ó™ r&  Å¤ø! uΖ Ï9 ...﴾ اجعله من  أيّ " - 54- يوسف

y7... ﴿ا كان يف مقابلته ليوسف قال فلمّ  3"مشوريتأهل و يت خاصّ  ¨Ρ Î) tΠ öθu‹ ø9 $# $uΖ ÷ƒt$ s! îÅ3tΒ ×ÏΒ r& ﴾ أي " -54-يوسف
  .4"هم يف أمانتكفك وال متّ ة فأنت غري متنازع يف تصرّ ك ذو مكانة سامية ومنزلة عالية وأمانة تامّ نّ إ

هذا امللك مل يكن من الفراعنة ملوك مصر  ه فرعون ألنّ مّ اه القرآن هنا ملكا ومل يسومسّ "وامللك هنا أي ملك مصر 
تعبري فالّ ... وهم العمالقة وهم من الكنعانيني أو من العرب )اهلكسوس(ا كان ملكا ملصر أيام حكمها وإمنّ .، القبط

ون بلقب فرع -عليه السالم- أنه عّرب عن ملك مصر يف زمن موسى مع عنه بامللك يف القرآن دون التعبري بفرعون 
  .وراة احملرفة اليت تذكر ملك يوسف بفرعونتعلى خالف ال .5"هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي

﴿tΑ$s%  Í_ù= yèô_$# 4’ n?tã È É!# t“ yz ÇÚö‘ F{ وما كان أهال  - عليه السالم- فبعد أن كلمه اهللا ومدحه مبا استحقه يوسف  ﴾#$

﴿: ، رّد عليه قائالله Í_ù= yèô_$# 4’ n?tã È É!# t“ yz ÇÚö‘ F{ $# ( ’ ÎoΤÎ) îáŠ Ï!ym ÒΟŠ Î= tæ  ﴾"قوله  أي حفيظ ملا وليت، عليم بأمره

y7﴿: تعاىل Ï9≡x‹x. uρ $̈Ψ ©3tΒ y# ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# é&§θt6tG tƒ $pκ ÷] ÏΒ ß]ø‹ ym â !$t±o„... ﴾ فيدّل على  ،6"أي أرض مصر  -56- يوسف

y7﴿: بالقبول قوله تعاىل - عليه السالم- إجابة امللك طلب يوسف  Ï9≡x‹x. uρ $̈Ψ ©3tΒ y# ß™θã‹ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# é&§θt6tG tƒ $pκ ÷] ÏΒ 

                                                           

  .320، ص يفي تفسير الطبر  اإلسرائيليات: بد الرمحن ربيعآمال حممد ع 1
  .58، ص -عليه السالم-ة يوسف الدخيل في قصّ : علي حسن سيد رضوان 2
  .451، ص تفسير القرآن العظيم :ابن كثري 3
  .5، ص 13، ج تفسير المراغي: املراغي 4
  .280، ص 12، جالتحرير والتنوير: هر بن عاشوراالط 5
  .452صدر السابق، ص امل: ابن كثري 6
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ß]ø‹ ym â !$t±o„... ﴾ ،" فلهذا السبب ترك اهللا تعاىل ذكر إجابة امللك واقتصر على ذكر الّتمكني اإلهلي ألّن املؤيت
  . 1"احلقيقي ليس إالّ اهللا

﴿ : تعاىل هلو قومن األحكام املستنبطة من  Í_ù= yèô_$# 4’ n?tã È É!# t“ yz ÇÚö‘ F{ نستنبط من هذه اآلية : "-55-يوسف ﴾ ) #$
ح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر ييف هذه اآلية ما يب": عدم جواز العمل لدى الكافر

ا إذا كان عمله حبسب اختيار أمّ  ،فيصلح منه ما شاء ،ض إليه يف فعل ال يعارضه فيهبشرط أن يعلم أنه يفوّ 
  .ره أبو حيانه وقرّ حواته وفجوره فال جيوز ذلك، كما نقله القرطيب ورجّ الفاجر وشه
  :وجه الداللة

ويض فلوظيفة اخلزانة مع ضرورة ت - سالمعليه ال- د يوسف تقلّ  أنّ : على تقدير كون شرع من قبلنا شرع لنا
يدّل على  - المسعليه ال-أّن طلب ذلك من يوسف : القياس عليه، أو يقالالسلطان الكافر إليه يعين جواز 

  .غريه بطريق مفهوم املوافقة ويثبت اجلواز يف حقّ ، استناده فيه على الوحي، فيقتضي اجلواز يف حّقه
  : ة ذلك من اآليةم صحّ ال نسلّ : واجلواب عن ذلك

  .- قل عن جماهدكما نُ   الحتمال إسالم امللك  :أوال
  :ذلك ألمور رة القياس على يوسف ويتعذّ لتوقف تلك الداللة على صحّ  :ثانيا
جيب عليه رعاية املصاحل والرسول  -أي وغريه ليس مثله- كان رسوال إىل اخللق   - عليه السالم-يوسف  أنّ  )1

  .حبسب اإلمكان
  .أمره أن يصنع ذلك استظهارا مبساعدة الوحي أي وليس غريه مثله - تعاىل–لعّله  )2
صوصية من جهة أخرى لورود اخلصوصيات يف فال يزال هذا الفعل احتمال للخ: حىت مع تسليم نفي ما سبق )3

  .2"حق األنبياء
  :-عليه السالم-ما نستفيده من هذه اآليات يف متكني يوسف أّما 
﴿  :وذلك يف قوله تعاىل 3)الوظيفة تكليف وليست تشريف() 1 Í_ù= yèô_$# 4’ n?tã È É !# t“ yz ÇÚö‘ F{ $# ﴾.  
  .4صربه وتقواه وإحسانهليف األرض  - عليه السالم- متكني اهللا تعاىل ليوسف ) 2
  

                                                           

  .166ص مفاتيح الغيب، : الرازي 1
 2، ط )م1997/ه1418(، 1، جامعة األزهر، طالقصص القرآني وأثره في استنباط األحكام: أسامة حممد عبد العظيم محزة 2
  .178-177، ص )م2008/ه1429(

  .603 ، صورة يوسفسلف والنيف من لف بذكر الفوائد األإتحاف اإل: حممد بن موسى نصر 3
  .1098، ص موسوعة تفسير سورة يوسف: بّين عليش متويل بدوي ال 4
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  .1الرجل املناسب يف املكان املناسب) 3
، وهذا جتّسده آيات الّتمكني، إذ 2"الّتخطيط ليس إّال أخذا باألسباب املوصلة بتقدير اهللا تعاىل إىل األفضل") 4

  .الجتهادمتكينه يف األرض بقدرة إهلية مل يكن تشريفا فحسب بل كان ختطيط حنو املستقبل متابعا بالعمل وا
 ،والصفات احلميدة كالصدق ،واخلصائص ،وامليزات ،ما لديه من اخلربات أنه ال بأس أن يذكر" من الفوائد) 5

  .3"غريهاو  ،واألمانة
يكون على  وحفظ سّول له ذلك طلب أن ،وعلم ،ا كان عاملا مبؤهالته من ضبطمّ ــل - عليه السالم-فيوسف 

 الرخاء وسينّ  لمصلحة العامة فكان اخلبري باقتصاد أرض مصر يف سينّ وإمنا ل ةشخصي ةخزائن األرض ليس ملصلح
الذين سعوا  ،ن حول أرض مصركثري ممّ   قٌ لْ ت الفائدة من ذلك ليس أرض مصر فحسب بل خَ بل عمّ  ،ااعة

  .هاللمرية عند عزيز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

جملة كلية الرتبية  3/، وزارة الرتبية، الرصافة المعاني النحوية للشعور واإلحساس بنعم اهللا تعالى في سورة يوسف: فؤاد عجمي علي 1
  .79، ص )م2011(، 69األساسية، العدد 

  .73، ص لنبوة والعلم في سورة يوسفوا الوحي: عبد احلميد حممود طهماز 2
  .44، ص )م2005/ه1429(، 1، دار النور، املكتبات السعودية، طعبر ودالالت من سورة يوسف :عبد اهللا بن علي 3
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 للميرة وتهمة السرقة - عليه السالم-الروايات اإلسرائيلية في مجيء إخوة يوسف : المبحث الثاني
  :تمهيد

إىل مصر  -عليه السالم- يوسف  إخوةوجميء . ة مفارقات عجيبةقصّ  -عليه السالم- ة يوسف إّن قصّ 
 ّه آن األوان أن يسقط القناعنّ إإذ  .إحدى هذه املفارقاتهي رقة ام بالسّ للمرية، وما حدث هلم من مفاجئة اال، 

  !...ن اقرتافها جلرمية نكراء يف حق طفل بريءة جبماعتها مثوتدفع هذه العصبة املغرتّ 
ام للمرية واالّ  - عليه السالم- يوسف  إخوةهذه املفارقة العجيبة من جميء  اإلسرائيليةفكيف احتوت الروايات 

  بالسرقة؟ 
  للميرة - عليه السالم-الروايات اإلسرائيلية في مجيء إخوة يوسف : المطلب األول

  :تمهيد
م موعد مع القدر، إذ حتتّ  -عليه السالم-يوسف ر وما جاورها، وكان إلخوة القحط بأرض مص ل حَ 

كعادم، فما كان حصادهم من   هذا املوعد املهمّ  اإلسرائيليةومل يفت أصحاب  الروايات . جميئهم للمرية من هناك
   ؟  -عليه السالم-يوسف  إخوةمرية 

  :النص القرآني

_u!$y﴿ :قوله تعاىل uρ äοuθ÷z Î) y# ß™θãƒ (#θè= yz y‰ sù Ïµø‹ n= tã óΟ ßγsùt� yèsù öΝèδ uρ … çµs9 tβρã� Å3Ζ ãΒ ∩∈∇∪ $£ϑ s9 uρ Ν èδt“ £γy_ öΝÏδ Î—$yγpg¿2 tΑ$s% ’ÎΤθçG ø\ $# 

8ˆ r'Î/ Νä3©9 ôÏiΒ öΝ ä3‹Î/ r& 4 Ÿωr& šχ ÷ρt� s? þ’ ÎoΤr& ’Îûρé& Ÿ≅ ø‹ s3ø9$# O$tΡ r&uρ ç� ö� yz t, Î!Í”∴ßϑø9 $# ∩∈∪ βÎ* sù óΟ ©9 ’ ÎΤθè? ù's? ÏµÎ/ Ÿξsù Ÿ≅ ø‹x. öΝä3s9 “ Ï‰Ζ Ïã 

Ÿωuρ Èβθç/ t� ø) s? ∩∉⊃∪ (#θä9$s% ßŠ Íρ≡u� ã∴y™ çµ÷Ψ tã çν$t/ r& $̄Ρ Î) uρ tβθè= Ïè≈ x! s9 ∩∉⊇∪ tΑ$s% uρ ÏµÏΨ≈ uŠ ÷G Ï!Ï9 (#θè= yèô_$# öΝ åκ tJyè≈ ŸÒÎ/ ’ Îû öΝÏλÎ;% tnÍ‘ óΟ ßγ̄= yès9 !$pκ tΞθèùÌ� ÷ètƒ 

# sŒ Î) (#þθç7 n= s)Ρ$# #’ n< Î) óΟ ÎγÎ= ÷δ r& óΟßγ̄= yès9 šχθãèÅ_ö� tƒ  ﴾ 58/62- يوسف-.  
  جمع الروايات اإلسرائيلية في مجيء إخوة يوسف للميرة: الفرع األول

  :الرواية األولى
ا اطمأن يوسف يف مّ ــل: قال إسحاقحدثنا سلمة عن ابن ": بن محيد قالاأخرج الطربي يف تفسريه حدثنا 

باإلعداد فيها للسنني اليت أخربهم  ملكه، وخرج من البالء الذي كان فيه، وخلت السنون املخصبة اليت كان أمرهم
ا أّا كائنة، ُجهد الناس يف كّل وجه وضربوا إىل مصر يلتمسون ا املرية من كل بلدة وكان يوسف حني رأى ما 
أصاب الناس من اجلهد قد آسى بينهم وكان ال حيمل للرجل إّال بعريا واحداً، وال حيمل للرجل الواحد بعريين، 

  .1"ا عليهمعوتوسي تقسيطا بني الناس
  

                                                           

  .153، ص16ج :جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 1
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  :الرواية الثانية
أصاب : ، عن السدي قالأسباطحدثنا عمروا، عن : حدثنا ابن وكيع قال": كما أخرج رواية عن السدي

ا دخلوا الناس اجلوع حىت أصاب بالد يعقوب اليت هو ا فبعث بنيه إىل مصر وأمسك أخا يوسف بنيامني، فلمّ 
حنن قوم من : أخربوين ما أمركم فإين أنكر شأنكم؟ قالوا: نظر إليهم قالعلى يوسف عرفهم وهم له منكرون فلما 

: عشرة، قال: كذبتم أنتم عيون، كم أنتم، قالوا: جئنا منتار طعاما، قال: فما جاء بكم؟ قالوا: أم، قالأرض الشّ 
إنّا كنا اثين عشر، إنّا إخوة بنو رجل صّديق و : أنتم عشرة آالف كل رجل منكم أمري ألف، فأخربوين خربكم، قالوا

فإىل من سكن أبوكم : ا فيها، وكان أحبنا إىل أبينا، قالوكان أبونا حيّب أخا لنا وإنه ذهب معنا الربية فهلك منّ 
فكيف ختربوين أّن أباكم صّديق وهو حيّب الصغري منكم دون الكبري؟ : إىل أٍخ لنا أصغر منه، قال: بعده؟ قالوا

*βÎيه، ﴿ إيتوين بأخيكم هذا حىت أنظر إل sù óΟ ©9 ’ ÎΤθè?ù' s? ÏµÎ/ Ÿξsù Ÿ≅ ø‹x. öΝ ä3s9 “ Ï‰ΖÏã Ÿωuρ Èβθç/ t� ø) s? ∩∉⊃∪ (#θä9$s% ßŠ Íρ≡u� ã∴y™ çµ÷Ψ tã 

çν$t/ r& $̄Ρ Î) uρ tβθè= Ïè≈ x! s9 ﴾ 1"فضعوا بعضكم رهينة حىت ترجعوا، فوضعوا مشعون: قال - 60/61- يوسف.  
  :الرواية الثالثة

قل هلم لغتكم : قال يوسف للرتمجان: وقال ابن عباس": ريه فيقولويروي القرطيب حنو هذا الكالم يف تفس
واهللا ما حنن جبواسيس، بل حنن بنو أب واحد، فهو : خمالفة للغتنا، وزيكم خمالف لزينا فلعّلكم جواسيس، قالوا

خر؟ ا اثين عشر فذهب أخ لنا إىل الربية، فهلك فيها، قال فأين اآلكنّ : شيخ صّديق، قال فكم عدتكم؟ قالوا
هنا أحد، وقد عرّفناك أنسابنا فبأي شيء تسكن اال يعرفنا ه: فمن يعلم صدقكم؟ قالوا: عند أبينا، قال: قالوا

’نفسك إلينا؟ فقال يوسف ﴿  ÎΤθçG ø\ $# 8 r̂' Î/ Ν ä3©9 ôÏiΒ öΝ ä3‹Î/ r& 4 ﴾ 2"إن كنتم صادقني  

óΟ﴿ : قوله تعاىل ßγsùt� yèsù öΝ èδuρ … çµs9 tβρã� Å3Ζ ãΒ ﴾ 58-يوسف-.  
  :رواية الرابعةال
  أنكروه ألّم اعتقدوا أنّه ملك كافر: "قيل- 
فرعون مصر ويوسف رآهم على  رأوه البس حرير، ويف عنقه طوق ذهب، وعلى رأسه تاج، وقد تزيّا بزيّ : قيل- 

  .ما كان عهدهم يف امللبس واحللية
  .3"امتحن اهللا به يعقوب اأنكروه ألمر خارق امتحان: وقيل- 
  
  

                                                           

  .153ص  ،السابقاملصدر 1
  .391، ص11ج: الجامع ألحكام القرآن - 2
  .391، ص11، جنفسهصدر امل: القرطيب - 3
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  :ةالرواية الخامس

ص بالذهب فيطن  كان يوسف يلقي حصاة في إناء فضة مخوّ {: أنه قال: �وروي عن النيب  
  .1}إّن هذا اإلناء يخبرني أّن لكم أبا شيخا: فيقول لهم

 ﴿βÎ* sù óΟ ©9 ’ÎΤθè? ù' s? ÏµÎ/ Ÿξsù Ÿ≅ ø‹ x. öΝä3s9 “ Ï‰Ζ Ïã Ÿωuρ Èβθç/ t� ø) s? ∩∉⊃∪ (#θä9$s% ßŠ Íρ≡u� ã∴y™ çµ÷Ψ tã çν$t/ r& $̄Ρ Î) uρ tβθè= Ïè≈ x! s9 ﴾ 60/61-يوسف -.  
  :الرواية السادسة

  .2"أنه أخذ منهم رهائن حىت يقدموا به معهم": ذكر السدي
  3"إّمنا اختار مشعون منهم ألنه كان يوم اجلّب أمجلهم قوال، وأحسنهم رأيا": قال الكليب

 ∗ذا ويف الرابعة بكذا حىت باعهمأنّه باعهم يف السنة األوىل باألموال ويف الثانية باملتاع ويف الثالثة بك": قيل
  4"...ك عليهم مجيع ما ميلكون مث أعتقهمبأنفسهم وأوالدهم بعد ما متلّ 

/θä9$s% $tΡ$t#)﴿ : قوله تعاىل r' ¯≈ tƒ yìÏΖ ãΒ $̈Ζ ÏΒ ã≅øŠs3ø9 $# ö≅ Å™ö‘ r' sù !$oΨ yètΒ $tΡ$yz r& ö≅ tG ò6 tΡ   ﴾ 63- يوسف-.  
  :الرواية السابعة

ا رجعوا إىل أبيهم فلمّ : حدثنا عمرو عن أسباط، عن السدي: ابن وكيع قالحدثنا ": أخرج الطربي يف تفسريه
يا أبانا إّن ملك مصر أكرمنا كرامة ما لو كان رجل من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته وإنّه ارن مشعون  :قالوا
  5"قربوا بالديائتوين بأخيكم هذا الذي عكف عليه أبوكم بعد أخيكم الذي هلك، فإن مل تأتوين به فال ت: وقال

  :الرواية الثامنة
 إسحاقحدثنا سلمة، عن ابن : حدثنا ابن محيد قال": أخرج الطربي -عليه السالم-وعن مكان منزل يعقوب 

بعض أهل العلم بالعربات من أرض فلسطني بغور يل خرجوا حىت قدموا على أبيهم، وكان منزهلم، فيما ذكر : قال
ْسمى، وكان صاحب بادية وله شاء وإبل، فقالوا حية الشعب أسفل من حِ باألوالج من نا: يقول همالشأم وبعض

  .6"...يا أبانا قدمنا على خري رجل أنزلنا فأكرم منزلنا
  

                                                           

 .1004، صالمحّرر الوجيز: ابن عطية - 1
  .153، ص2، جملد تفسير القرآن العظيم: ابن كثري - 2
  .393، ص11، جالجامع ألحكام القرآن: القرطيب - 3
  .الناس من سائر األقاليم واملعامالت - ∗
  .452، ص2املصدر السابق، جملد: ابن كثري - 4
  .158، ص16، جيل آي القرآنالبيان عن تأو  جامع - 5
  .159ص: املصدر نفسه - 6
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  :الرواية التاسعة

�ª!$$sù îا قال يعقوب ﴿ مّ ـل": وذكر القرطيب عن كعب األحبار أنه قال ö� yz $Zà Ï!≈ym ﴾ قال اهللا تعاىل -64-يوسف :
  1"لت عليّ رّدّن عليك ابنيك كليهما بعدما توكّ وعّزيت وجاليل أل
  :الرواية العاشرة

%tΑ$s﴿ : قوله تعاىل uρ ¢ Í_t6≈ tƒ Ÿω (#θè= äz ô‰ s? .ÏΒ 5>$t/ 7‰ Ïn≡uρ... ﴾ 67-يوسف-.  
قيل خشي عليهم العني لكوم أحد عشر لرجل واحد وكانوا أهل مجال وبسطة، قاله ": )احملرر الوجيز(جاء يف 

  2"وقتادة وغريهم ابن عباس والضحاك
ϑ£$﴿ : قوله تعاىل s9 uρ (#θè= yz yŠ 4’ n?tã y# ß™θãƒ #”uρ# u Ïµø‹ s9 Î) çν$yz r& ( tΑ$s% þ’ ÎoΤÎ) O$tΡ r& x8θäz r&... ﴾ 69-يوسف -.  

  :الرواية الحادية عشر

ϑ£$﴿ : عن السدي أسباطحدثنا عمروا عن : حدثنا ابن وكيع قال"عن إيواء أخيه كيف كان؟  s9 uρ (#θè= yz yŠ 4’ n?tã 

y# ß™θãƒ #”uρ# u Ïµø‹ s9 Î) çν$yz r& (...عرف أخاه فأنزهلم منزال وأجرى عليهم الطعام والشراب، فلما كان الليل : ﴾، قال
هذا ينام معي على : ا بقي الغالم وحده، قال يوسفلينم كل أخوين منكم على مثال، فلمّ : فقال لٍ ثُ جاءهم مبَ 

أرحيونا  !ما رأينا مثل هذا : يه حىت أصبح وجعل روبيل يقولفراشي فبات معه، فجعل يوسف يشّم رحيه ويضمه إل
  3"!منه 

  :الرواية الثانية عشر
: ما امسك؟ فقال: أم ملا دخلوا عليه حبسهم بالباب وأدخل أخاه فقال له": وذكر ابن اجلوزي يف تفسريه

’þ. ..﴿: راحيل بنت الوي، فوثب إليه فاعتنقه فقال: فما اسم أمك؟ قال: بنيامني، قال ÎoΤ Î) O$tΡ r& x8θäz r&...﴾ يوسف-

  . قاله أبو صاحل عن ابن عباس -68
  4"قاله وهب بن منبه: أنا أخوك مكان أخيك اهلالك: مل يعرتف له بذلك وإّمنا قال: وقيل

  :النص التوراتي
 وابتدأت سبع سين اجلوع تأيت كما قال يوسف فكان 54الشبع الذي كان يف أرض مصر مث انتهت سبع سينّ  53"

رت كل أرض مصر جوعا، فصرخ الشعب مث تضوّ  55اجلوع يف مجيع األراضي، وأّما كل أرض مصر فكان فيها خبز

                                                           

  .396، ص11ج: الجامع ألحكام القرآن - 1
  .1006، ص المحّرر الوجيز: ابن عطية - 2
  .169، ص16، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطربي - 3
  .255، ص4ج ،زاد المسير - 4
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وكان اجلوع  56هما يقال لكم فافعلواذهبوا إىل يوسف ومإىل فرعون من أجل اخلبز، فقال فرعون لكل املصريني ا
للمصريني إذ اشتّد اجلوع يف أرض  على كّل وجه األرض ففتح يوسف مجيع خمازن احلبوب اليت عندهم وباع

انتهى  1"يف األرض كّلها وجاء أهل األرض بأسرها إىل مصر ليشرتوا من يوسف ألّن اجلوع اشتدّ  57مصر
  .41اإلصحاح

وقال ها إّين  2))ملاذا تنظرون بعضكم إىل بعض؟: (( ورأى يعقوب أنه توجد حبوب يف مصر، فقال يعقوب لبنيه"
فنزل عشرة من   3))يف مصر فانزلوا إىل هناك واشرتوا لنا من هناك لنحيا وال منوت قد مسعت أنّه توجد حبوب

إّال أن يعقوب مل يرسل بنيامني أخا يوسف مع إخوته ألنّه قال لعّل حيصل  4إخوة يوسف ليشرتوا قمحا من مصر
  )).له حادث مميت

وكان يوسف هو صاحب النفوذ  6 فأتى بنو إسرائيل مع اآلتني ليشرتوا ألّن اجلوع كان يف أرض كنعان 5
وملا رأى يوسف  7على األرض وهو البائع لكل شعب األرض فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجههم إىل األرض 

من أرض كنعان : (( فقالوا)) من أين أنتم؟ (( إخوته عرفهم يف احلال، ولكّنه تنّكر هلم فكّلمهم بقسوة وقال هلم 
وقد أتيتم لرتْوا  !أنتم جواسيس(( يوسف األحالم اليت حلمها عنهم فقال هلم وحاال تذّكر  8)) لنشرتي طعاماً 

  2"...ثغور األرض
امك اثنا عشر أخاً، وحنن بنو رجل واحد يف أرض كنعان وها إّن األصغر عند أبينا اليوم فقالوا خدّ  13"

أرسلوا واحد  16ر إىل هنا وحياة فرعون ال خترجون من هنا إّال حني يأيت أخوكم األصغ... واآلخر غري موجود
مث قال هلم فليقيد واحد من إخوتكم ... فجعلهم معًا يف احلبس ثالثة أيام... منكم ليأيت بأخيكم وأنتم تقّيدون

 مث حتضرون أخاكم األصغر  20اعة بيوتكميف بيت حبسكم أّما البقية منكم فيذهبون ويأخذون احلبوب
نا مذنبون إىل أخينا ألننا رأينا شدة نفسه حني اسرتأفنا ومل نسمع لذلك حقا إنّ (( وقال بعضهم لبعض  21...إيلّ 

ذ خِ وأُ ... ل عنهم وبكىفتحوّ  24وهم مل يعلموا أّن يوسف يسمع ألنّه كان بينهم ترمجان... ةأتت علينا هذه الشدّ 
إىل عدله وأن يعطوا  مث أمر يوسف أن ُمتأل أوعيتهم قمحا ويرّد مال كّل واحدٍ  25ده أمام عيوممنهم مشعون وقيّ 

قد رّد مايل وها هو يف  ((فقال إلخوته  28...فلما فتح أحدهم عدله... حبوم افحملو  26...زادًا للسفر
تكّلم معنا 30: وأخريا جاؤا إىل يعقوب أبيهم إىل أرض كنعان وأخربوه بكّل ما أصام قائلني 29))...كيسي
يوسف غري  !فقال يعقوب لقد أثكلتموين 36...كل واحد يف عدلهمال   ةوعند إفراغ عدوهلم إذا صرّ  35...الرجل

                                                           

  .57-54: 41سفر التكوين، اإلصحاح  - 1
  .8-1: 42اإلصحاح سفر التكوين  - 2
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فقال رؤوبني اقتل ابّين كليهما إن مل أعد به  37))!موجود ومشعون غري موجود وبنيامني تأخذونه علّي صار كّل هذا
  .42انتهى اإلصحاح  1"...تنزلون شيبيت إىل شيول... ال ينزل ابين معكم ألّن أخاه قد مات: فقال 38إليك 

وقال يهوذا إلسرائيل أبيه أرسل الصّيب  8...فقال إسرائيل ملاذا أسأمت إيل فأخربمت الرجل أّن لكم أخا آخر؟  6"
فرفع عينه ونظر بنيامني أخاه ابن أمه وقال أهذا  29...وت حنن وأطفالنا مجيعايا وال منحنمعي لنقوم ونذهب و 
وأجلسوا قّدامه البكر  33...قدموا الطعام: وقال)) يناهللا ينعم عليك يا ب((وأضاف ... أخوكم األصغر الذي

  2"...ورفع حصصا من أمامه إليهم 34...حبسب بكوريته والصغري حبسب صغره
  الدراسة النقدية: الفرع الثاني
الروايات اإلسرائيلية يف جميء إخوة يوسف للمرية ال أصل هلا إّال النص التورايت سفر التكوين إصحاح  إنّ 

  .وإن كان ذلك على مستويات من الصحة والكذب 43اح إىل إصح 41
الرواية األوىل اليت أخرجها الطربي يف تفسريه هي من اإلسرائيليات املسكوت عنها اليت ال نكذم فيها وال  •

ولو أّن منت الرواية ال خيالف ما جاءنا عن نيب اهللا من إقامة العدل بني الناس يف تقسيم احلصص  ،نصدقهم
اليت اقتبست منها هذه الرواية جندها متناقضة مع بعض احلقائق بل  41أّن آخر فقرة من اإلصحاحبينهم إّال 

مث  55((بعدها  مامباشرة  ))زض مصر فكان فيها خبوأّما كل أر  54((فلنتأمل ،ص ذاتهحىت يف النّ  ضٌ اقُ نَ تَـ 
مل يفتح  -السالم عليه- يوسف  وكأنّ  ))تضورت أرض مصر جوعا فصرخ الشعب إىل فرعون من أجل اخلبز

دبري االقتصادي فما فائدة التّ  ،امللكمن رر الكبري من ااعة وبعد أمر تلك املخازن إّال بعد أن أصام الضّ 
واخلطة االقتصادية اليت اقرتحها يوسف من خالل تعبريه لرؤيا امللك؟ وما فائدة قول اهللا تعاىل على لسان 

يوسف ﴿  Í_ù= yèô_$# 4’ n?tã È É!# t“ yz ÇÚö‘ F{ ته االقتصادية يف مواجهة ذلك القحط؟ أم ﴾؟ أليس ذلك لبسط خطّ  #$
أّن يوسف  نّ وال تظن" )الفروقات بني القرآن والتوراة املفرتاة(ك يف األرض؟ ويف ذلك يقول صاحب للتملّ 

بل  ،طلب ذلك ليكون ملكًا يف األرض حاشا وكّال فذلك ظّن اليهود وظّن الذين ال يعلمون بأخالق األنبياء
خللق الضعفاء يف زمن إىل اما طلب ذلك إّال امتثاال ألمر اهللا الذي جعل فيه رمحة لعباده إليصال الرزق 

  .3"االبتالء
فابن "م العلماء يف سند هذه الرواية ، وقد تكلّ 4الرواية الثانية قد أوردها الطربي بسندها يف تاريخ األمم وامللوك •

ىل وْ ن أوردها واألَ م فيه والرواية أرسلها السدي ومل يذكر عمّ وكيع ضعيف، وكذلك أسباط والسدي متكلّ 

                                                           

 .38-13: 42صحاح سفر الّتكوين، إ - 1
  .34-6: 43صحاح سفر الّتكوين، إ- 2
 .131ص، الشيخ خليل سليمان - 3
 .210، ص1، جملد)م1997/ه1417(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط تاريخ األمم والملوك: ينظر الطربي - 4
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يف -محتو عّمار يعقوب وهذا ما أشار إليه  .1"الوقوف على ظاهر النص القرآين ففيه ما يكفي لفهم املعىن
  .مقرّا بأا من الروايات اإلسرائيلية املسكوت عنها -رسالته

  .42إىل بدايات اإلصحاح 41ري من اية اإلصحاحوإذا رجعنا إىل منت الرواية جندها تقتبس الكث •
 ،لقاء يوسف بإخوته كانت معاملته هلم معاملة جفاءٍ  حني ه من خالل الرواية وما جاء يف اإلصحاح أنّ حيث يُتبّني 

Ÿωr& šχ﴿ : وهذا يرّده قوله تعاىل ÷ρt� s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρé& Ÿ≅ ø‹s3ø9 $# O$tΡ r&uρ ç� ö�yz t, Î!Í”∴ßϑ ø9 هم كضيوف والكرمي إذا فقد عامل"﴾،  #$
  .2"م مع ضيوفه جبفاءأضاف ال يتكلّ 

  .بني القرآن والتوراة تهمقارنسليمان من خالل ل يق إليه خلهذا ما تطرّ 
اهللا  نّ إ"إذ  - عليه السالم- اهللا يوسف  أيضا ما ذكر يف الرواية من أنّه أخذ مشعون رهينة فهذا افرتاء على نيبّ  •

كما   ، 3"يوسف أمرهم إن مل جييئوه بأخيهم أن يبتعدوا عنه وأن ال يقربوه قّص علينا غري ما يفرتون وهو أنّ 
*βÎ﴿ : قوله تعاىل sù óΟ ©9 ’ÎΤθè? ù' s? ÏµÎ/ Ÿξsù Ÿ≅ ø‹x. öΝ ä3s9 “ Ï‰ΖÏã Ÿωuρ Èβθç/ t� ø)s? ﴾.  

م قهم وال نكذّ ميكن القول إذا كانت هذه الرواية من الروايات اإلسرائيلية املسكوت عنها واليت ال نصدّ 
وبالتايل ميكن احلكم  .من خالل ما ذُِكر آنفا ،)ما ال نصدقهم فيه(فيها فقد ثبت فيها ما هو من الشق األول 

  .ا خالف شرعنافيها بأنّه ممّ  على هذا الشقّ 
ة ما نسب إىل ابن عباس الرواية الثالثة ما رواه القرطيب يف تفسريه عن ابن عباس يفتقر إىل سند يثبت صحّ  •

ثبت فيها ت طلب يوسف للرهينة بل بِ ثْ االختالف بينهما أا مل تُـ  إّال أّن حملّ  ،الرواية السابقة عفق مجندها تتّ 
  ).وزيكم خمالف لزينا... قال يوسف للرتمجان( :فحوت هذه الرواية من املسكوت عنه .طلب اإلتيان بأخيهم

  .وقد سبق نقده )واهللا ما حنن جبواسيس... فلعّلكم جواسيس(: املخالف للشرع
  .)...قالوا عند أبينا(وقوهلم  )ا اثين عشركنّ (وقوهلم  )بنو أب واحد فهو شيخ صّديق(: املوافق للشرع

وسبق دراسته  41ا من حيث املنت فإّن تأصيله يعود إىل اإلصحاحالرواية الرابعة مفتقرة إىل سند يعول عليه، أمّ  •
  :ت بدورها هذه الروايةوَ حَ  ،يف املبحث األول من هذا الفصل

يرّد ذلك سياق النص القرآين، القول بأّن  )كافر(من أنّه  - عليه السالم- إخوة يوسف  مبا اعتقد :ملخالف للشرعا
عليه - ا زمن يوسف أمّ  -عليه السالم- لقب فرعون هو زمن موسى  القرآن أثبت أنّ ف ر،هو فرعون مص )امللك(

%tΑ$s ﴿: لقوله تعاىل 4فسريهطاهر بن عاشور ذلك يف تال وقد بّني  ،ب بامللككان يلقّ  - السالم uρ à7Î= yϑ ø9 $# ...﴾.  
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م فيه وال يعين لنا قهم وال نكذّ ا ال نصدّ فهذا ممّ " ،)...رأوه البس حرير ويف عنقه طوق ذهب(: املسكوت عنه
tΑ$s% ﴿ : وهو قوله تعاىل 1"هذا شيء فعندنا خري منه Í_ù= yèô_$# 4’n?tã È É!# t“ yz ÇÚö‘ F{ $# ( ’ÎoΤ Î) îáŠ Ï!ym ÒΟŠ Î= tæ ∩∈∈∪ y7 Ï9≡x‹x. uρ 

$̈Ψ ©3tΒ y#ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# é&§θt6tG tƒ $pκ ÷] ÏΒ ß]ø‹ ym â !$t±o„ 4 Ü=ŠÅÁçΡ $uΖ ÏFuΗ ÷qt� Î/ tΒ â!$t±®Σ ( Ÿωuρ ßì‹ ÅÒçΡ t� ô_r& tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 -يوسف ﴾  #$

55/56 -.   

نها تكشف عن أّا رواية ومن خالل مت ،ل عليهمفتقرة إىل سند يعوّ  �املرفوعة إىل النيب :الرواية اخلامسة •
 رنق(قد من خالل نقد الرواية يف وسنأيت فيما بعد إىل ما يؤيد هذا النّ  .�موضوعة ومفرتاة عن النيب 

  .)الصواع
على إخوة يوسف قد سبق نقده من خالل نقد الرواية الثانية يف  )أخذ الرهائن(ما ذكر يف الرواية السادسة من  •

وذكر السدي أنّه أخذ منهم رهائن حىت يقدموا به ": ول ابن كثري يف تفسريهاملقام يقويف هذا . املطلبهذا 
فهذا : )هممث أعتق... السنة األوىل باألموال ويف الثانية باملتاع(وما ذكر يف أنّه باعهم يف  2"معهم ويف هذا نظر

مور يكون طريق العلم ة له وال دليل عليه، فمثل هذه األواب، ألنه قول ال حجّ واملنطق والصّ  بعيد عن احلقّ "
يواصل - ، 3"قل وما مل يكن كذلك بل كان يؤخذ عن أهل الكتاب فال جيوز تصديقه وال تكذيبها النّ 

فماذا يكون حال دولة استولت حكومتها على مجيع ما يف يدي " -كالمه  )ة يوسفالدخيل يف قصّ (صاحب 
يكون حال رعية تقدم كل يوم تنازال جديدا  وماذا... فوس واألرواح؟الناس حىت جتاوزت املمتلكات إىل النّ 

 4- عليه السالم-به اهللا تعاىل على يوسف  نتّ م األهل والولد؟ أهذا هو احلكم والعلم واحلفظ الذي امحىت تقدّ 
ة ذلك وهو من اإلسرائيليات اليت ال اهللا أعلم بصحّ ": قا على ذلكمعلّ  )تفسري القرآن العظيم(ويقول صاحب 

ل وهكذا حتوّ " ،اال ميكن القول إّال أّن هذه الرواية جعلت من يوسف حاكمًا مستبد و  5"تكذب وال تصدق
ام أعطاهم من القمح الذي أخذه من أرضهم أيّ ... اص دماء لشعب مصرإىل مصّ  -السالمعليه - يوسف 

  6..".مث أخذ أرضهم وجعلهم عبيدا لفرعون... ة، مث أخذ منهم مجيع املواشيالفضّ  خاء، أخذ منهم كلّ الرّ 

                                                           

 .132املصدر السابق، ص: الشيخ خليل سليمان - 1
  .453، ص2جملد : تفسير القرآن العظيم - 2
 .59ص ،- عليه السالم-الدخيل في قصة يوسف  :علي حسني رضوان - 3
  .60املصدر نفسه، ص - 4
 .452املصدر السابق، ص: ابن كثري - 5
6
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 ،لطربي يف تفسريهاليت أخرجها االرواية السابعة ما جاء يف هذه الرواية سبق نقده من خالل الرواية الثانية من  •
وما يتناسب مع  ،ياق القرآينده السّ إّال أّن االختالف فيها هو يف اعرتافهم بإكرام يوسف هلم وهو ما يؤيّ 

  .- عليه السالم-أخالقه 
م وهي تفصيالت أمها القرآن قهم فيه وال نكذّ املسكوت عنه الذي ال نصدّ  الرواية الثامنة هي من قبيل •

  .عاظاهلدف هو العربة واالتّ  حلكمة من اهللا تعاىل ألنّ 
ويف متنها قدح  �الرواية التاسعة ما روي فيها عن كعب األحبار يفتقد إىل دليل نقلي عن القرآن أو النيب  •

، فهي -عليه السالم- له على اهللا حني فقد يوسف عدم توكّ  وهو -عليه السالم- مضمر يف شخص يعقوب 
  .رواية مردودة ملعارضتها لشرعنا

، تقول زاهية - فيه نظر-  )إصابتهم العني(على بنيه  -عليه السالم- الرواية العاشرة ما قيل يف خشية يعقوب  •
سالمتهم، ألّن إىل إّن نصيحة يعقوب ألبنائه بعدم دخوهلم على شكل جمموعة إىل مصر يرمي ": الدجاين

ع أّن سكان البالد كانوا يرون أم وكالعادة اجلارية يف كل مكان فمن املتوقّ  ،مصر كانت تعاين من جماعة
صيحة مل تكن صادرة عن يعقوب فالنّ ... ىل يف احلصول على الطعام قبل غريهم من سكان البالد ااورةوْ األَ 

ردة كما ظّن بعض املفسرين الذين أدخلت بعض اإلسرائيليات ق خوفه عليهم من اإلصابة بالعني المن منط
، بل انبثقت من خوفه عليهم من احلسد -ويف هذا نظر- يف كتبهم ألّن هذا القول يتناقض مع احلقيقة القرآنية 

 عليه- وتواصل صاحبة هذا القول بأّن نصيحة يعقوب . 1"ابع من احملبة لالستئثار باألشياءاتج عن العمل النّ النّ 
  .2"له على اهللا وأّن احلكم يف ذلك هللا تعاىلألبنائه مرتبطة بتوكّ  - السالم

  .أّما ما بقي من الروايتني األخريتني فهي من اإلسرائيليات املسكوت عنها
  -عليه السالم-حيح لمجيء إخوة يوسف فسير الصّ التّ : الفرع الثالث

u!$y_uρ äοuθ÷z﴿ : قال تعاىل Î) y# ß™θãƒ (#θè= yz y‰sù Ïµø‹ n= tã óΟ ßγsùt� yèsù öΝ èδuρ …çµs9 tβρã� Å3Ζ ãΒ ∩∈∇∪ $£ϑ s9 uρ Ν èδt“ £γy_ öΝ Ïδ Î—$yγpg¿2 tΑ$s% ’ ÎΤθçG ø\ $# 

8ˆ r'Î/ Νä3©9 ôÏiΒ öΝ ä3‹Î/ r& 4 Ÿωr& šχ ÷ρt� s? þ’ ÎoΤr& ’Îûρé& Ÿ≅ ø‹ s3ø9$# O$tΡ r&uρ ç� ö� yz t, Î!Í”∴ßϑø9 $# ∩∈∪ βÎ* sù óΟ ©9 ’ ÎΤθè? ù's? ÏµÎ/ Ÿξsù Ÿ≅ ø‹x. öΝä3s9 “ Ï‰Ζ Ïã 

Ÿωuρ Èβθç/ t� ø) s? ∩∉⊃∪ (#θä9$s% ßŠ Íρ≡u� ã∴y™ çµ÷Ψ tã çν$t/ r& $̄Ρ Î) uρ tβθè= Ïè≈ x! s9 ∩∉⊇∪ tΑ$s% uρ ÏµÏΨ≈ uŠ ÷G Ï!Ï9 (#θè= yèô_$# öΝ åκ tJyè≈ ŸÒÎ/ ’ Îû öΝÏλÎ;% tnÍ‘ óΟ ßγ̄= yès9 !$pκ tΞθèùÌ� ÷ètƒ 

# sŒ Î) (#þθç7 n= s)Ρ$# #’ n< Î) óΟ ÎγÎ= ÷δ r& óΟßγ̄= yès9 šχθãèÅ_ö� tƒ  ﴾ 58/62-يوسف -.  
ننتقل يف جّو هذه اآليات  ،مكنيصر والتّ  اهللا سبحانه وتعاىل مكانة يوسف وما كان له من النّ د أن بّني بع

  .واجتماعه م أمجعنيإىل صفحة أخرى من صفحات حياة يوسف الشخصية وهي مصري إخوته ولقائه م 

                                                           

 .112، صراةيوسف في القرآن الكريم والتو  - 1
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وكان إلخوة يوسف  ،القحط مبصر وما جاورها استقطبت هذه األخرية الناس من كّل الربوع فلّما أحلّ 
منها ما ذكره رون يف سبب جهل إخوته له و حٌظ من ذلك إذ جاءوا للمرية فعرفهم وهم له منكرون واختلف املفسّ 

 فزيّ  1" الزي واهليئةكان صغريا مث إّم رأوه بعد وفور اللحية وتغّري   أم حني ألقوه يف اجلبّ ": الرازي يف تفسريه
ϑ£$﴿  .الكنعانيني املصريني غري زيّ  s9 uρ Ν èδ t“ £γy_ öΝ Ïδ Î—$yγpg¿2  ﴾" ّأ هلم الطعام واملرية وما حيتاجون إليه يف أي ملا هي

’ %tΑ$sسفرهم ﴿  ÎΤθçG ø\ $# 8ˆ r' Î/ Ν ä3©9 ôÏiΒ öΝä3‹ Î/ r&  ﴿ أي إيتوين بأخيكم ألصدقكم ﴾Ÿωr& šχ ÷ρt� s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρé& Ÿ≅ ø‹s3ø9 $# O$tΡ r&uρ 

ç� ö�yz t, Î!Í”∴ßϑ ø9$#  الصابوين يف تفسريه ﴿  عليّ  ههذا ما ذكر  2"سن ضيافتهم﴾، وكان قد أحβÎ* sù óΟ ©9 ’ ÎΤθè?ù' s? ÏµÎ/ Ÿξsù 

Ÿ≅ ø‹ x. öΝä3s9 “ Ï‰ΖÏã Ÿωuρ Èβθç/ t� ø) s? ﴾" معهم أنّه بوحي وإّال فإّن مقتضى  -عليه السالم- وظاهر كل ما فعله يوسف
فهو  .انحيّ  وهذا ما أورده أبو  3"يعقوب وحمنتهالّرب أن يبادر إىل أبيه ويستدعيه لكّن اهللا تعاىل أراد تكميل أجر 

θä9$s% ßŠ#)﴿  .إخوته رته الروايات اإلسرائيلية من جفاء يوسف يف حقّ على عكس ما صوّ  Íρ≡u� ã∴y™ çµ÷Ψ tã çν$t/ r& $̄Ρ Î) uρ 

tβθè= Ïè≈ x! s9 ا يف رحاهلم يف أمتعتهم من حيث ال ياليت قدّ "﴾ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم 4"شعرونموا ليمتاروا 

﴿óΟßγ̄= yès9 šχθãèÅ_ö� tƒ﴾.  ّم يف دخلتهم على أبيهم وقبل أن يف"د قطب وقال سيا متاعهم، عاجلوه و كّ ويبدوا أ
ر منعه عنهم ما مل يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغري معهم فهم يطلبون أن يرسل معهم أخاهم بأّن الكيل قد تقرّ 

  .5"الصغري ليكتالوا له وهلم وهم يعدون حبفظه
%tΑ$s﴿ : له تعاىلقو  uρ ¢ Í_t6≈ tƒ Ÿω (#θè= äz ô‰s? .ÏΒ 5>$t/ 7‰ Ïn≡uρ (#θè= äz ÷Š $# uρ ôÏΒ 5>≡uθö/ r& 7πs% Ìh� x! tG •Β ( !$tΒ uρ  Í_øî é& Ν ä3Ζtã š∅ÏiΒ «! $# ÏΒ 

> ó x« ( ÈβÎ) ãΝ õ3çt ø: $# āωÎ) ¬! ( Ïµø‹ n= tã àM ù= ©.uθs? ( Ïµø‹ n= tæuρ È≅ ©.uθtG uŠ ù= sù tβθè= Åe2uθ tFßϑ ø9 رون يف مقصود اختلف املفسّ . -67-يوسف ﴾#$
 ،محله على خمافة إصابتهم بالعني، ومنهم من رأى غري ذلكمن فمنهم  ،من هذا القول - عليه السالم- يعقوب 

وقال هلم يا بين ال تدخلوا على هذا الوزير الكرمي من باب واحد من أبواب الوصول ": ومن هؤالء املراغي إذ قال
دة، لرتوا ما يكون من تأثري كل طائفة منكم يف نفسه وما يظهر على من أبواب متعدّ  قنيبل ادخلوا عليه متفرّ  ،إليه

علم هذا إذا دخلوا عليه كلهم إذ ال يُ  ،وحركات عينيه حني رؤية شقيقه يدخل عليه مع طائفته ،أسارير وجهه
ن أو يكيد لكم وقد يكون املراد ال تدخلوا عليه جمتمعني فيحسدكم احلاسدو  -يواصل قائال- . مجاعة واحدة

                                                           

 .170، ص18ج: مفاتيح الغيب - 1
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وإّمنا ": ويف هذا السياق يقول الطاهر بن عاشور 1"فإذا حّل بكم مكروه خشيت أن يصيبكم مجيعا ،الكائدون
وأزياؤهم أزياء الغرباء  ،اسهاوحرّ  ،عي عددهم أبصار أهل املدينةاهم أن يدخلوها من باب واحد خشية أن يسرت 

فيكون ذلك  ،فرّمبا سجنوهم أو رصدوا األعني هلم ،أو سرقة ،عن أهل املدينة أن يوجسوا منهم خيفة من جتسس
 ل على اهللا ته بوجوب التوكّ وختم يعقوب وصيّ  2"-عليه السالم-ا هلم وحائال دون سرعة وصوهلم إىل يوسف ضر

ϑ£$﴿ : قوله تعاىلوأّما عن  .تعاىل s9 uρ (#θè= yz yŠ 4’ n?tã y# ß™θãƒ #”uρ# u Ïµø‹ s9 Î) çν$yz r& ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) O$tΡ r& x8θäz r& Ÿξsù ó§Í≥ tFö;s? $yϑ Î/ 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθè= yϑ ÷ètƒ ﴾ ا دخل أوالد يعقوب على يوسف يف جملسه مّ ـول" :يف هذه اآلية يقول بدوي البّين  -69- يوسف
قد لقي  شقيقهوظاهر األمر أّن  3"ضّم إليه أخاه واختلى به )بنيامني(اخلاص ومنزل ضيافته ومعهم أخوه شقيقه 

 - عليه السالم- يف غياب يوسف  بهكان يستأنس   - عليه السالم-ة وأّن يعقوب خوة بعصبتهم خاصّ من غرور اإل
مبا صنعوه يب فيما مضى وأمره بكتمان  إّين أنا أخوك فال حتزن وال تغتمّ "يناجيه سرّا  - عليه السالم- ه ممّا جعل

يطلعهم عليه من أنّه أخوه وتواطأ  وأمره بكتمان ذلك وأن ال"يقول ابن كثري يف تفسريه  ذلكويف  4"ذلك عنهم
عن الروايات  اكان هذا عن معاين هذه اآليات بعيد  5"ماً مًا معظّ معه أنّه سيحتال على أن يبقيه عنده معززًا مكرّ 

  :منها ،أّما عن الفوائد املستنبطة منها ففيها من اخلري الكثري الذي أجاد العلماء فيه وأفاضوا .اإلسرائيلية
عليه - لقول يوسف 6"را هذه الشريعةمشروعية الضيافة وأّا من سنن الرسل وقرّ ": ديما ذكره السع) 1

Ÿωr& šχ﴿  - السالم ÷ρt� s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρé& Ÿ≅ ø‹s3ø9 $# O$tΡ r&uρ ç� ö� yz t, Î!Í”∴ßϑ ø9$#   ﴾ 59-يوسف-. 

ما ينفعك  حرص على  أ { :�ل على اهللا سبحانه وتعاىل يف ذلك لقوله وجوب األخذ باألسباب والتوكّ ) 2
واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فـال تقـل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قدر  

  .وتفويض األمر هللا تعاىل 7}وما شاء فعل، فـإّن لو تفتح عمل الشيطان

                                                           

  .16، ص13ج ،تفسير المراغي - 1
  .21ص، 13، جالتحرير والتنوير - 2
 .1226، صموسوعة التفسير الصحيح - 3
 243، صالتفسير الميّسر :خنبة من العلماء - 4
  .454، ص2، جملدالتفسير العظيم - 5
 .36، ص-عليه السالم- فوائد مستنبطة من قصة يوسف  - 6
، 2664املقادير هللا، حديث رقمكتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض :أخرجه مسلم يف صحيحه -  7

  .693ص
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 1وعلى رأي من قال أن يعقوب خشي على أبنائه اإلصابة بالعني تكون اآلية دليل على التحرز من العني )3
ذكره القرطيب  2}ةأعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين المّ {: �لقوله 

  .يف تفسريه
  في تهمة السرقة اإلسرائيليةالروايات : المطلب الثاني

  :تمهيد 
 - عليه السالم- ي مرحلة فرج ورخاء، ومع ذلك كان يوسف هجن لقد سبق معرفة أن مرحلة ما بعد السّ 

 - عليه السالم- ز يوسف بعد أن جهّ ف .لكّن الكيد هنا غري الكيد هناك !...كيدة أخرى على موعد مع المرّ 
ة اس من قصّ ويف هذا املشهد احلسّ  .قاية يف رحل أخيه، كحيلة الستبقاء أخيه عندهجبهازهم وضع السّ  إخوته

تها حناول تسليط األضواء الكاشفة عليها لكشف طبيع إسرائيليةرويت عدة روايات  -عليه السالم-يوسف 
  .ومدى تأثريها
  جمع الروايات اإلسرائيلية في تهمة السرقة: الفرع األول

  .وأخيه -عليه السالم- من يوسف  رقة لكلّ لفة يف مة السّ دة وخمترون روايات متعدّ لقد أورد املفسّ 
  :الّنص القرآني

ϑ£$﴿  :قوله تعاىل n= sù Ν èδt“ £γy_ öΝ ÏδÎ—$yγpg¿2 Ÿ≅ yèy_ sπtƒ$ s) Åb¡9 $# ’Îû È≅ ômu‘ Ïµ‹ Åz r& ﴾ 70- يوسف-.  

  :الرواية األولى
ين ال تردّ : ، قالرف بنيامني أنه يوسفعا مّ ـل :روي عن كعب" :ذكر القرطيب يف تفسريه رواية عن كعب فقال

ال ميكن حبسك بعد : فأىب بنيامني اخلروج، فقال يوسف ! هقد علمت اغتمام يعقوب يب فيزداد غمّ : فقال. إليهم
لع عليه ا بنفسه من حيث مل يطّ يف رحله، إمّ  عالصا  فقال، ال أبايل فدسّ . بك لُ مُ جيَْ  الا إّال أن أنسبك إىل م

  .3"ه بذلكأحد، أو أمر بعض خواصّ 
  :الرواية الثانية

السقاية "ن بن جريح عن جماهد عاج حدثنا حجّ  :حدثنا احلسني قال :قال قاسمحدثا ال" تفسريه يفالطربي  أخرج
كان امللك يشرب من الرأس الواحد، ويكال الطعام بالرأس ،  سان يف وسطه مقبضاحد، إناء له رأوالصواع شيء و 

  .4"اش عن ابن عباسقاله النقّ  .اآلخر

                                                           

 .399، صالجامع ألحكام القرآن: ينظر - 1
  .408، ص 3371، رقم احلديث10، باب رقم60كتاب أحاديث األنبياء رقم: حهأخرجه البخاري يف صحي - 2
  404-403، ص 11، جالجامع ألحكام القرآن - 3

  .173، ص 16، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن -  4
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‰r&y ﴿: قوله تعاىل t6sù óΟÎγÏG u‹ Ïã ÷ρr' Î/ Ÿ≅ ö6s% Ï!% tæÍρ Ïµ‹ Åz r& §Ν èO $yγy_t� ÷‚tG ó™$# ÏΒ Ï!% tæÍρ Ïµ‹ Åz r& 4 š�Ï9≡x‹ x. $tΡ ô‰ Ï. y#ß™θã‹ Ï9 ( ... ﴾ يوسف

-86 -.  
  :الرواية الثالثة

وا ا رأى ذلك إخوته نكسوا رؤوسهم وظنّ فلمّ : قيل: "فعل إخوة يوسف حني استخراج الوعاء أورد القرطيب رواية لردّ 
قال هلم  ! نيك راحيل لصّ ، ما رأينا كاليوم قط، ولدت أمّ ويلك يا بنيامني: ها، وأقبلوا عليه وقالوانون كلّ الظّ 

  1".م يل مبن وضعه يف متاعيأخوهم واهللا ما سرقته وال عل
  :الرواية الرابعة

ا استخرجت مّ لـ: ، عن السدي قالأسباط، عن حدثنا عمرو: بن وكيع قالاا نحدث" :أخرج الطربي يف تفسريه
مىت أخذت هذا الصواع؟  ! ل، ما يزال لنا منكم بالءييا بين راح: رقة من رحل الغالم، انقطعت ظهورهم وقالواالسّ 

وضع هذا الصواع  ! و راحيل الذين ال يزال هلم منكم بالء، ذهبتم بأخي فأهلكتموه يف الربيةل بنُ ب: فقال بنيامني
ا دخلوا على يوسف، دعا فلمّ  ! ال تذكر الدراهم فنأخذ ا: فقالوا ! يف رحلي، الذي وضع الدراهم يف رحالكم
نكم كنتم اثين عشر رجال، وأنكم انطلقتم صواعي هذا ليخربين أ إنّ : بالصواع فنقر فيه، مث أدناه من أذنه مث قال

 يّ حا مسعها بنيامني قام فسجد ليوسف مث قال أيها امللك سل صواعك هذا عن أخي، أبأخ لكم فبعتموه، فلمّ 
قال فدخل . وسوف تراه، قال فاصنع يب ما شئت  فإنه إن علم يب فسوف يستنقذين هو حيّ : هو؟ فنقرة، مث قال
، فسله من  أريد أن تضرب صواعك فيخربك باحلقّ أيها امللك إينّ : ج، فقال بنيامنيمث خر  أتوضّ يوسف فبكى، مث 

و يعقوب إذا وكان بنُ : سرقه فجعله يف رحلي فنقره فقال كيف تسألين من صاحيب وقد رأيت مع من كنت ؟ قال
صر امرأة حامل إالّ صيحة ال يبقى مب غضبوا مل يطاقوا، فغضب روبيل وقال أيها امللك واهللا لترتكّنا أو ألصيحنّ 

  .2"ألقيت ما يف بطنها
  :الرواية الخامسة

روبيل غضب ووقف شعره حىت خرج من ثيابه فأمره يوسف بنّيا له فمّسه  روى أنّ " :ة يف تفسريهعطيبن اوذكر 
ة ال وكانوا أهل قوّ -ين أحد من ولد يعقوب ّمث إم تشاورا يف حماربة يوسف لقد مسّ : فسكن غضبه فقال روبيل

  .3"موه عند ذلك، وقالوا أيها العزيزظته ما استعبه وصرعه، فرأوا من قوّ فلبّ  -انون يف ذلكيد
#) ﴿:قوله تعاىل þθä9$s% βÎ) ø−Ì� ó¡o„ ô‰ s)sù s−t� y™ Ó r̂& … ã&©! ÏΒ ã≅ ö6s% 4 $yδ §� y™r' sù ß# ß™θãƒ ’ Îû ÏµÅ¡ø! tΡ öΝs9 uρ $yδ Ï‰ ö6ãƒ óΟßγs9 4 tΑ$s% óΟ çFΡr& @� x© 

$ZΡ% x6 ¨Β ( ª! $#uρ ãΝ n= ôã r& $yϑ Î/ šχθà! ÅÁs?  ﴾ 77-يوسف -.  
                                                           

  .413، ص 11ملصدر السابق، ج ا  1
  .201، ص 16، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن  2
  .1011، ص المحرر الوجيز 3
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  :الرواية السادسة
ااعة  أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه يف سينّ  :قيل" بن عباسابن كثري يف تفسريه رواه عطاء عن ا ذكر

  .1"لمساكنيلفيطعمه 
  :الرواية السابعة

حدثنا الفيض : د بن عمرو البصري قالحدثنا أمح"-  :اهروايات يف سرقة يوسف من ةالطربي يف تفسريه عدّ  أخرج
ه أيب أمه، كسره سرق يوسف صنما جلدّ : حدثنا مسعد عن أيب حصني عن سعد بن جبري قال :بن الفضل قال

  .وألقاه يف الطريق فكان إخوته يعيبونه بذلك
 كانت أّم يوسف أمرت يوسف: اج عن ابن جريح قالحجّ  حدثين: حدثنا احلسني قال: اسم قالالقثنا حد- 

  .بده، وكانت مسلمةعي هيسرق صنما خلال
على الطعام، إذ  -عليه السالم- كان بنو يعقوب  :مسعت أيب قال: قال إدريسحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن - 

  .2"وه بذلكنظر يوسف عرق فأخبأه، فعريّ 
  :الرواية الثامنة

كان أول من دخل : ن جماهد قال، عن عبد اهللا بن أيب جنيح عإسحاق نبقال حممد " :كثري يف تفسريه  ابنأورد 
، إسحاقوكانت إليها منطقة  إسحاق، وكانت أكرب ولد إسحاقته ابنة على يوسف من البالء، فيما بلغين أّن عمّ 

 - عليه السالم-ن وليها كان له سلما ال ينازع فيه ما يشاء، وكان يعقوب وكانوا يتوارثوا بالكرب، فكان أختاا ممّ 
اه، ها إيّ أحد شيئا من األشياء حبّ  ، فلم حيبّ ته، فكان منها وإليهاحضنته عمّ  - ه السالمعلي- حني ولد له يوسف 

يوسف،  مي إيلّ ، سلّ ةعليه فأتاها فقال يا أخيّ  - عليه السالم- حىت إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب 
فدعه عندي أياما أنظر إليه فو اهللا ما أقدر على أن يغيب عين ساعة، قالت فو اهللا ما أنا بتاركته، مث قالت 

عمدت إىل  - عليه السالم- ا خرج من عندها يعقوب فلمّ  .وأسكن عنه لعل ذلك يسليين عنه أو كانت قالت
فانظروا من  -عليه السالم-  إسحاق، فحزمتها على يوسف من حتت ثيابه، مث قالت فقدت منطقة إسحاقمنطقة 

واهللا إنه يل : فقالت .ت فكشوفهم فوجدها مع يوسفل البياكتشفوا أه: أخذها ومن أصاا؟ فالتمست مث قالت
أنت وذاك إذا فعل ذلك فهو سلم هلا فأخربته اخلرب فقال  - عليه السالم-سلم، اصنع فيه ما شئت فأتاها يعقوب 

  .3"حىت ماتت - عليه السالم-لك، ما أستطيع غري ذلك فأمسكته فما قدر عليه يعقوب 

                                                           

  .455، ص  2، الد تفسير القرآن العظيم 1
  .196-195، ص16، جالقرآنآي جامع البيان عن تأويل  2
  .455، ص 2، الد تفسير القرآن العظيم 3
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ϑ£$ ﴿: قوله تعاىل n= sù (#θÝ¡t↔ øŠtFó™$# çµ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁn= yz $wŠ ÅgwΥ ( tΑ$s% öΝ èδç�� Î7Ÿ2 öΝs9 r& (# þθßϑ n= ÷ès? āχ r& öΝ ä.$t/ r& ô‰s% x‹ yz r& Ν ä3ø‹ n= tæ 

$Z) ÏOöθ̈Β...﴾ 80-يوسف -.  

  :الرواية التاسعة
  1"بقتله اوهو روبيل، وقيل يهوذا وهو الذي أشار عليهم بإلقائه يف البئر عندما مهّو : "قيل

  :الرواية العاشرة
   :ة روايات يف ذلك منهارج الطربي يف تفسريه عدّ أخ
tΑ$s% öΝèδ ﴿حدثنا سعيد عن قتادة  .حدثنا يزيد قال: حدثنا بشر قال-" ç��Î7 Ÿ2...﴾  وهو روبيل، أخو يوسف

  .قتله وابن خالته وهو الذي اهم عن
 %tΑ$s ﴿يج عن جماهد حدثنا عبد اهللا بن زبري، عن سفيان عن بن جر : أخربنا إسحاق قال: حدثنا املثين قال- 

öΝ èδç�� Î7Ÿ2...﴾  ّ2"وأكربهم يف امليالد روبيل ،فقال مشعون الذي ختل.  
  الدراسة النقدية :نيالفرع الثا

ومعرفة قدية متحيصها راسة النّ رقة حناول من خالل الدّ وايات اإلسرائيلية يف مة السّ الرّ  بعد استقراء أهمّ 
  .أثرهاوكشف طبيعتها 

عب هو من الروايات اإلسرائيلية املسكوت عنها واألوىل فيها الوقوف كأورده القرطيب عن  الرواية األوىل ما  •
وضع يف  )13-1: 44(فق هذه الرواية مع ما جاء يف اإلصحاح حيث تتّ  ،ص القرآينعندما وقف عليه النّ 

ليل ، وذكر الشيخ خ- عليه السالم- الصاع يف الرحل، واستخراجها من رحل بنيامني ولقائه مع يوسف 
  .3"بل يوسف هو الذي وضع ذلك بيده" ،)ه بذلكأمر بعض خواصّ ( :رعفيها ما هو خمالف للشّ  سليمان أنّ 

ة أو الصواع وصفته هي من الروايات اإلسرائيلية املسكوت عنها اليت ال نعلم ياقالرواية الثانية يف معىن الس •
 .تها وال جنزم بكذاصحّ 

  :تضّمنت اآليترد فعل اإلخوة حني استخراج الوعاء  ما أورده القرطيب يفالثالثة الرواية  •
  .استخراج الصواع أثناءحالتهم وصف فصيل عن يف التّ  وذلك: املسكوت عنه) 1
ع ملا فيه من إساءة فذلك خمالف للشرّ  ،قسم بنيامنيو  ،نيك راحيل لصّ يف قوهلم ولدت أمّ  :رعاملخالف للشّ ) 2

  .موسومان بالصالح اه هلما إالّ ألمحبّ وما كان  -عليه السالم- ألحب أبناء يعقوب 

                                                           

  .356ص  املصدر السابق،: ابن كثري 1
  .206، ص 16ج ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن 2
  .163، ص الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة 3
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!» %θä9$s#)﴿: قوله تعاىل ذلك أيضا يردّ  $$s? ô‰ s)s9 Ο çFôϑ Î= tæ $̈Β $uΖ ÷∞Å_ y‰ Å¡ø!ãΖ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $tΒ uρ $̈Ζ ä. tÏ% Ì�≈y™﴾ 73-يوسف -.  

  .ن اجلميعرقة ع نفيهم للسّ ص القرآين يبّني لنّ ا بل إنّ  !ص القرآين أم احلديث املفرتى ؟النّ  قفهل نصدّ 
ند ضعيفة السّ حيث إا . ، وهي من الروايات اإلسرائيلية1سريه وتارخيهفأخرجها الطربي يف ت: الرواية الرابعة •

م علماء اجلرح ، وقد سبق اإلشارة إىل تكلّ 2ل عليهألن يكون سندا صحيحا يعوّ  ومرسلة عن ابن وكيع وال يرق
  .عديل يف ابن وكيع من خالل هذه الدراسةوالتّ 

  .ت هذه الرواية يف ثناياها األقسام الثالثة لإلسرائيلياتضمّ  وقد
  .حل الغالمر قة من رّ وذلك يف استخراج الس: املوافقة للشرع )1
بنيامني، (ه واسم أمّ  ،إخوة يوسفوالعدد يف مساء األوذلك يف تعيني ما أمه القرآن من : املسكوت عنه )2

رد ال السّ  عاظواالتّ غرضه العربة ألّن  ذلكالقرآن الكرمي  أمقد لو  )روبيل، يوسف، اثين عشرة رجال، راحيل
ا هو عند أهل الكتاب ليس إّن مثل هذه الروايات ممّ و . ص القرآين الوقوف به عند حدود النّ َىل وْ فاألَ  .ارخييالتّ 

  .3دهة إالّ بورود ما يؤيّ حبجّ 
ما  و مصدر إعالم يوسف وهذا ضدّ ني، جعل الصواع هما نسب ليوسف وأخيه أما لصّ : املخالف للشرع )3

›š�Ï9≡x﴿  : أّن مصدر علم يوسف هو الوحي اإلهليإذ يبّني  ،ص القرآين وخمالف لهجاء يف النّ  x. $tΡ ô‰ Ï. y# ß™θã‹ Ï9 ( $tΒ 

tβ% x. x‹ è{ù' uŠ Ï9 çν$yz r& ’ Îû ÈÏŠ Å7 Î= yϑ ø9 $# HωÎ) βr& u !$t±o„ ª! $# 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_u‘ yŠ ̈Β â !$t±®Σ 3 s−öθsùuρ Èe≅ à2 “ ÏŒ AΟ ù= Ïæ ÒΟŠÎ= tæ﴾ 76-يوسف-  
مرأة أو ألصيحّن صيحة ال يبق مبصر ا ارتكنّ تواهللا ل(ا هو خمالف يف هذه الرواية غضب روبيل وتوابعه أيضا ممّ - 

   ! ال يقبله العقل ، فيها من املبالغات ما)حامل إالّ ألقت ما يف بطنها
يف  - عليه السالم- سجود اإلخوة ليوسف  أثبتالذي  خيالف ما جاء يف النص القرآين )سجود بنيامني ليوسف(- 

 .ةآخر القصّ 
 جندها تضمّ " :عبد الرمحن ربيع ما يليت آمال ذكر ) 43(قارنة هذه الرواية مع ما جاء يف اإلصحاح مب •

، ذلك اوصيحة روبيل وتوابعه ،وغضب صواعه ،ووضوئه ،ص العربي مثل بكاء يوسفزيادات ليست يف النّ 
  .4"لصورة جمملة إذا ما قورن باألثر املفصّ  ص الذي جاء يفالنّ 
  :مثلنفسه  فاظ متفقة مع ما جاء يف اإلصحاحنا جند كثري من األلكما أنّ 

  

                                                           

  .214- 213، ص تاريخ األمم والملوك :ينظر1
  .500، ص الدخيل في تفسير الشيخ محمد األمين الهرري :عماد يعقوب محتو: ينظر2
  .59، ص -عليه السالم- يوسف  الدخيل في قصة: علي حسن السيد رضوان :ينظر3
  .302ص  ،-دراسة في اللغة والمصادر العبرية-اإلسرائيليات في تفسير الطبري 4
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 1...نقر، اثنا عشر، راحيل، روبيل، بنيامني، يوسف الصواع،
اإلسرائيلية  يةهذه الروا نّ إلف واملناقض لشرعنا إذ االرواية اخلامسة ما أورد ابن عطية يف تفسريه هو من املخ •

  .لها العقل فضال عن الشرعما يقال عنها من اخلرافات اليت ال يتقبّ  ا فأقلّ قتفوح كذبا واختال
وحشاه أن  - عليه السالم- رقة إىل يوسف الرواية السادسة والسابعة هي من الروايات الباطلة يف نسبة السّ  •

  !يكون كذلك
البخاري وابن  عنه تَ كُ الفيض بن الفضل س ،ضعيف إسناده"ما أخرجه الطربي عن الفيض بن الفضل  - 

هذا ما ذكره حممد بن عبد الكرمي بن  2"فه يعقوب بن سفيان اليسويا فيه جرحا وضعّ أيب حامت ومل يذكر 
 . يف رسالته عبيد

أخرجها الطربي يف تفسريه، وهي من  ...)كان أول ما دخل على يوسف من البالء(الرواية الثامنة  •
 اتهي رواي ،- عليه السالم- هذه الرواية وغريها من الروايات عن سرقة يوسف  .عنهااإلسرائيليات املسكوت 

  .3ةضعيفة رّدها العلماء ملا فيها من اإلساءة لبيت النبوّ 
وإمنا قالوا قد سرق " :ة على أنفسهم حني قالوقد بني الطاهر بن عاشور يف تفسريه أن ذلك على سبيل نفي املعرّ 

ومل يكن إخوة  ،سرقة من قبل - عليه السالم- وليس ليوسف  ،ة عن أنفسهميا للمعرّ أخ لنا من قبل تانا ونف
  ."4ةب عليه مضرّ رقة والكذب إذ مل ترتتّ انا بني السّ وشتّ  ،يوسف يومئذ أنبياء

  .5"شيء منها على سرقة حقيقية وهذه الروايات ال يوثق ا كما ال يدلّ " :د املراغي هذه الروايات بقولهوفنّ 
ت عنه، ومبقارنتها يل املسكو قبهي روايات إسرائيلية من  )يوسف إخوةكبري (لتاسعة والعاشرة يف تعيني الرواية ا •

  .أو مشعون 6جندها تتفق مع ما جاء فيه من تعيني كبريهم وهو روبيل، 43مع اإلصحاح 
ذه الروايات على اختالف بني ه 43كان مصدرها اإلصحاح  رقةالروايات اإلسرائيلية يف السّ  ميكن القول أنّ 

الدراسة   كما أنّ   .وتأنفه العقول ،ا يأباه الشرعام ممّ قواختال ،اصريفات القصّ ضنتيجة اختالف شروح التوراة وت
واملوافقة للشرع،  ،كشفت عن تأرجح هذه الروايات اإلسرائيلية يف مة السرقة بني املناقضة أو املخالفة للشرع

  .قدالنّ  ذلك من خالل ُوضحواملسكوت عنها وقد 

                                                           

  .302املصدر السابق، ص : آمال عبد الرمحن ربيع :ينظر1
  .271، ص تفسير السورة التي يذكر فيها يوسف من القرآن العظيم 2
  .500املصدر السابق، ص  :عماد يعقوب محتو: ينظر 3
  .34، ص13، جالتحرير والتنوير 4
  .23، ص13ج :تفسير المراغي 5
  .77، ص ، املصدر السابق43سفر التكوين، إصحاح : ينظر 6
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  التفسير الصحيح للروايات اإلسرائيلية في تهمة السرقة: الفرع الثالث
حيح حناول من خالل هذا الفرع بيان املعىن الصّ  ،رقةبعد استقراء ونقد خمتلف الروايات اإلسرائيلية يف مة السّ 

  .ما جاء فيها ات القصاص بوضعها يف إطارها القرآين املعجز بكلقلتلك اآليات بعيدا عن زيف واختال
ϑ£$﴿ :فال اهللا تعاىل n= sù Νèδ t“ £γy_ öΝ ÏδÎ—$yγpg¿2 Ÿ≅ yèy_ sπtƒ$s) Åb¡9$# ’ Îû È≅ ômu‘ Ïµ‹ Åz r& §ΝèO tβ©Œr& îβÏiŒxσ ãΒ $yγçF−ƒr& ç��Ïèø9 $# öΝä3̄Ρ Î) 

tβθè% Ì�≈ |¡s9﴾ 70- يوسف -.  
فيه من عناء السفر خري منزل ومضى وقت من الزمان اسرتاحوا  - عليه السالم-ا نزل اإلخوة عند يوسف مّ ـل"

هلم  أنه أعدّ  -عليه السالم- وا للعودة إىل أرض كنعان بفلسطني أخرب اهللا سبحانه وتعاىل عن يوسف واستعدّ 
ϑ£$﴿: فقال 1مكيدة n= sù Νèδ t“ £γy_ öΝ Ïδ Î—$yγpg¿2 Ÿ≅ yèy_ sπtƒ$s) Åb¡9 $# ’Îû È≅ ômu‘ Ïµ‹ Åz r& §Ν èO tβ©Œr& îβÏiŒxσ ãΒ $yγçF−ƒ r& ç��Ïèø9 $# öΝ ä3̄Ρ Î) 

tβθè% Ì�≈ |¡s9﴾ 70- يوسف -.  
 :قاية وصفتها واألرجح فيهارون يف حتديد مقصود السّ وقد اختلف املفسّ  ،)املوسوعة( يف هذا ما ذكره بدوي البّين 

ص القرآين أن هذا الصواع ليس عاديا، إمنا هو كان ذلك اإلناء شيئا له قيمة ونستطيع أن نفهم من النّ : أن يقال"
  .2"ه إىل امللك لذا جاز إضافتمن طراز معّني 

ϑ£$﴿ :احلسن عن قتادة قوله"ما أخرجه الطربي يف تفسريه بسنده  )فسري الصحيحالتّ (وأورد صاحب  n= sù Ν èδt“ £γy_ 

öΝ ÏδÎ—$yγpg¿2 ...﴾ يقول عبد  د فخّ وكان تسريق يوسف ألخيه جمرّ  .3"ا قضى هلم حاجتهم ووفاهم كيلهممّ ـل -70-يوسف
وذلك بإهلام  4"نصبه يوسف ليصطاد به أخاه ليكون عنده هذه السقاية كفخّ  فكانت: "اهللا العلمي الغرين يف ذلك

  .من اهللا تعاىل ووحيا
‰r&y ﴿:"قوله تعاىل t6sù óΟÎγÏGu‹Ïã÷ρ r'Î/ Ÿ≅ö6s% Ï !% tæÍρ Ïµ‹Åz r& §ΝèO $yγy_t�÷‚tGó™ $#  ÏΒ Ï !% tæÍρ Ïµ‹Åz r& 4 š�Ï9≡x‹x. $tΡô‰ Ï. y# ß™θã‹Ï9....﴾ 76-يوسف -  

  .5"قيققبل وعاء أخيه الشّ  إخوتهبالبداءة بأوعية بقية  - عليه السالم- مر يوسف أَ " :شوريقول الطاهر بن عا
وبعد ذلك استخرجها من وعاء أخيه ويف  .وذلك من متام احليلة أخيهبدأ بتفتيش أوعية اإلخوة قبل وعاء أي يُ 
  .1"يستبقي أخاه عندهأهلمناه احليلة ل ،أي كذلك صنعنا ودبرنا ليوسف" :الصابوين يقول عليّ الكيد ذلك 

                                                           

  .1236ص ،-عليه السالم-موسوعة تفسير سورة يوسف   1
  . 1238املصدر نفسه، ص   2
  .93حكمت بن بشري بن ياسني، ص   3
  .1068 ، ص-عليه السالم-مؤتمر تفسير سورة يوسف   4
  .31ص  ،13ج التحرير والتنوير،  5
  .57ص ،صفوة التفاسير  1
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�βÎ) ø−Ì ﴿ :قوله تعاىل ó¡o„ ô‰ s)sù s−t� y™ Óˆ r& … ã&©! ÏΒ ã≅ ö6s%...﴾ 77-يوسف -.  
 رقة إذههم عن السّ اعرتاهم ما يعرتي املبهوت فاعتذروا عن دعواهم تنزّ  أخيهما توا بوجود الصواع يف رحل مّ ـل"

tΒ$ ﴿ :قالوا uρ $̈Ζ ä. tÏ% Ì�≈y™...﴾ رقة من غري جانب أبيهم بت إليه خصلة السّ أخاهم قد تسرّ  عذرا بأنّ  -73-يوسف
وليس  ،ة عن أنفسهموإمنا قالوا ذلك نفيا للمعرّ  ...ع فقده كان سرق من قبليشأُ قد الذي أخاه  فزعموا أنّ 

  .1"سرقة يف ذلك -عليه السالم- يوسف ل
  .2"ل ا إىل مصاحل ومنافع دينيةرعية اليت يتوصّ حكم هذا الكيد هو حكم احليل الشّ  أنّ " : الزخمشريهذا وبّني 
ϑ£$ ﴿:قوله تعاىل n= sù (#θÝ¡t↔ øŠtFó™$# çµ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁn= yz $wŠ ÅgwΥ ( tΑ$s% öΝ èδç�� Î7 Ÿ2 öΝ s9 r& (# þθßϑ n= ÷ès? āχ r& öΝ ä.$t/r& ô‰s% x‹ yz r& Νä3ø‹ n= tæ $Z) ÏOöθ̈Β zÏiΒ 

«! وعاهدوه على  ،ه إليهلتزموا ألبيهم ردّ ، خيرب اهللا تعاىل أم ملا يئسوا من ختليص أخيهم الذي ا-80- يوسف ﴾#$
  .3"بينهم افامتنع عليهم ذلك انفردوا عن الناس يتناجون فيمك، ذل

ا نستفيده من وممّ  .اواألرجح أكربهم سنّ  ،يوسف إخوةواختلف العلماء يف تعيني كبري  .بن كثرياهذا ما ذهب إليه 
إذا مل ختالف شريعة، وال هدمت أصال، خالفا باحليل  ل إىل األغراضهذه اآليات ما ذكره القرطيب يف جواز التوصّ 

  .4"ن خالفت األصولإو أليب حنيفة يف جتويزه احليل 
وتعيني احلدود يف  ،وإصالح األمور ،عليم يف تشريع األحكامالتّ " :وتكمن احلكمة من سرد القصص القرآين يف

›š�Ï9≡x﴿ : :الشرع اإلسالمي كما قال تعاىل x. $tΡ ô‰ Ï. y# ß™θã‹ Ï9 ( $tΒ tβ% x. x‹ è{ù' uŠ Ï9 çν$yz r& ’ Îû ÈÏŠ Å7 Î= yϑ ø9 $# HωÎ) βr& u!$t±o„ 

ª! يريد أن يأخذ  - عليه السالم-وكان يوسف  ...دم اسرتقاق السارقعيف دين امللك وشرعه  ألنّ  - 86- يوسف﴾#$
فيه  نّ أل -عليه السالم-العهد من إخوته ليأخذ أخاه يف دين يعقوب  - عليه السالم- ذا أخذ يوسف هل ،أخاه

$﴿ :: قالفاسرتقاق السارق  yϑsù ÿ… çνäτℜt“y_ ﴾ا يف الشرع اإلسالمي جزاء السارق هو قطع اليد كما ؟ أمّ - 74- يوسف

ä−Í‘$¡¡9﴿ :قال تعاىل $#uρ èπs% Í‘$¡¡9 $#uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr&﴾ 5"-38- املائدة. 
 
  

                                                           

  .34ص ،املصدر السابق: الطاهر بن عاشور  1
  .335، ص2ج ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل 2
  .456، ص 2، جملد التفسير العظيم  3
  .414، ص11، جالجامع ألحكام القرآن  4
  .167، ص م والقصة القرآنية المعجزةإعجاز القرآن الكري: مد زمنيحم  5
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  واجتماع الشمل - سالمعليه ال- الروايات اإلسرائيلية في حزن يعقوب : المبحث الثالث
  :تمهيد

نتيجة فقدانه مرّة أخرى لفرع من فروعه، ذلك الفرع الذي كان له  - عليه السالم-اشتّد غضب يعقوب 
عليه -، ومع حّدة الفاجعة حتدث املعجزة ويظهر قميص يوسف -عليه السالم-أنسا يشّم فيه رائحة يوسف 

وبني شّدة احلزن  .ملكون الّتتويج برّد البصر واجتماع الشّ ، لي- عليه السالم- إيذانا بلقاء يوسف  !...- السالم
  .اليت حتاول الدراسة متحيصها للكشف عن طبيعتها ومدى تأثريهامل كان متركز الروايات اإلسرائيلية واجتماع الشّ 

  - عليه السالم- الروايات اإلسرائيلية في حزن يعقوب : المطلب األول
  :تمهيد

متركزا وعمقا، إذ حتاول الدراسة كانت الروايات اإلسرائيلية أشّد ،  -ه السالمعلي- على قدر شّدة حزن يعقوب 
  .إلقاء أضواء الّنقد لتحليلها ومتحيصها

  -عليه السالم-جمع الروايات اإلسرائيلية في حزن يعقوب : الفرع األول
 ادحة حتمل يف ثناياهاروايات ق إذ كانتو  - عليه السالم- تنّوعت وتعّددت الروايات اإلسرائيلية يف حزن يعقوب 

  .- عليه السالم- نّيب اهللا يعقوب بعصمة ما يشني
 :النّص القرآني

ôM﴿ : قوله تعاىل āÒu‹ ö/$# uρ çν$uΖ øŠtã š∅ÏΒ Èβ÷“ ßsø9 $# uθßγsù ÒΟŠÏà x. ﴾ 84-يوسف -.  
  :الرواية األولى

ثانية،  طّ ب إليه مث غيف نومه فالتفت يعقو  طّ ي ويوسف نائما معرتضا بني يديه، فغإّن يعقوب كان يصلّ : "قيل - 
ثالثة فالتفت إليه سرورا به وبغطيطه، فأوحى اهللا تعاىل إىل مالئكته انظروا إىل صفيي وابن  طّ فالتفت إليه، مث غ

خليلي، قائما يف مناجايت يلتفت إىل غريي، وعّزيت وجاليل ألنزعّن احلدقتني اللتني التفت ما وألفرقّن بينه 
 .1"ون أّن من قام بني يدّي جيب عليه مراقبة نظريلسنة، ليعلم العاموبني من التفت إليه مثانني 

 : الرواية الثانية
إىل حني لقائه، وتلك املّدة مثانون عاما،  - عليه السالم- ت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف ما جفّ : "قيل - 

 .2"- عليه السالم- وما كان على وجه األرض عبدا أكرم على اهللا تعاىل من يعقوب 
  
  

                                                           

  .432، ص 11، جالجامع ألحكام القرآن: القرطيب  1
  .200، ص 18، جمفاتيح الغيب: الرازي  2
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 :واية الثالثةالر 
قيل ما مبلغ : حّدثنا ابن محيد، حّدثنا حكام عن عيسى بن يزيد عن احلسني قال: "أخرج الطربي يف تفسريه - 

وما : أجر مئة شهيد، قال: قال ؟فما كان له من األجر !كلىثوجد سبعني : ، قال؟وجد يعقوب على ابنه
 .1"ساء ظّنه باهللا ساعة من ليل وال ار

ام عن أيب معاذ، عن يونس، حّدثنا حكّ : حّدثنا ابن محيد مرّة أخرى قال": �عن النّيب  كما أخرجه مرفوعا - 
 .2"�عن احلسن، عن النّيب 

 :الرواية الرابعة
حّدثنا سليمة عن املبارك بن جماهد عن رجل من األزد، عن طلحة بن مصّرف : حّدثنا ابن محيد، قال" - 

لو . مصيبتك، وال تزك نفسك مرضك، وال تشكُ  ال تشكُ  : تذكرهّن واجتنب ذكرهنّ ثالث ال: اإليامي قال
يل أراك قد اشمت وفنيت، ومل تبلغ  يا يعقوب ما: أنبئت أّن يعقوب بن إسحاق دخل عليه جار له فقال له

فأُوحي إليه يا يعقوب  ! من السّن ما بلغ أبوك؟ قال هشمين وأفناين ما ابتالين اهللا به من هّم يوسف وذكره
، وكان بعد ذلك إذا 3"فإين قد غفرت لك: قال !خلقي؟ فقال يا رب خطيئة أخطأا فاغفر يل أتشكوين إىل

yϑ$!﴿ : سئل قال ¯Ρ Î) (#θä3ô© r& Éo\t/ þ’ ÎΤ÷“ ãmuρ ’ n< Î) «!$# ãΝ n= ôã r&uρ š∅ÏΒ «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès?  ﴾ 86-يوسف -. 
 :الرواية الخامسة

حّدثنا احلسن بن عرفة، حّدثنا حيىي بن عبد امللك بن أيب غنية  :وقال ابن أيب حامت: "اخرج ابن كثري يف تفسريه - 
كان  {: �قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه- عن حفص بن عمر بن أيب الزبري عن أنس بن مالك 

أخٌ مؤاٍخ فقـال له ذات يوم، ما الذي اذهب بصرك وقّوس    -عليه السالم-ليعقوب النبّي  
لبكاء على يوسف، وأّما الذي قّوس ظهري، أّما الذي اذهب بصري فـا: ظهرك قـال

يا يعقوب إّن اهللا يقرئك السالم  : فقـال -عليه السالم- فـالحزن على بنيامين، فـأتاه جبريل  
إّنما أشكو  : -عليه السالم-يعقوب  أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقـال  : ويقول لك

  .4"}ما تشكواهللا أعلم ب: -عليه السالم- بّثي وحزني إلى اهللا، فقـال جبريل  
  :الرواية السادسة

                                                           

  .227، ص 16، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن  1
  .227املصدر نفسه، ص   2
  .228-227املصدر نفسه، ص   3
  .457، ص 2، جمّلدتفسير القرآن العظيم  4
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، ذكره القرطيب يف 1"ال، فأّكد هذا رجاؤه: هل قبضت روح يوسف؟ قال: قال يعقوب مللك املوت: "قيل - 
 .تفسريه

 :الرواية السابعة
ملــــّا دخل يعقوب على امللك : حّدثنا ابن محيد قال، حّدثنا جرير عن ليث: ")جامع البيان(وأخرج صاحب  - 

يا : نون واألحزان، أو اهلموم واألحزان، فقال ربّهعلى عينيه، قال امللك ما هذا؟ قال السّ  وحاجباه قد سقطا
 .2"يعقوب، مل تشكوين إىل خلقي، أمل أفعل بك وأفعل؟

 :النص التوراتي
 .3"وكانت عينا إسرائيل قد كلتا من الشيخوخة ومل يكن يقدر أن يبصر10"

  الدراسة النقدية: الفرع الثاني
حناول عرضها على ميزان العقل والشرع  - عليه السالم-ء خمتلف الروايات اإلسرائيلية يف حزن يعقوب بعد استقرا
  .لتمحيصها

إىل مالئكته هو تعاىل ما ذكر فيها من وحي اهللا ، ل عليهالرواية األوىل هي رواية مرسلة مفتقدة إىل سند يعوّ  •
  .يل نقلي من الكتاب أو السّنة النبوية الصحيحةمن قبيل الغيبيات اليت يتعّذر اخلوض فيها إالّ بوجود دل

ôM﴿ : فإنه يفوح كذبا واختالقا إذ يرده من القرآن الكرمي قوله تعاىل ،أّما من ناحية املنت -  āÒu‹ ö/ $#uρ çν$uΖ øŠtã š∅ÏΒ 

Èβ÷“ ßsø9 $# uθßγsù ÒΟŠ Ïàx. ﴾ 84-يوسف-. 

Ο÷﴿ : قوله تعاىل !!وشّتانا بني ابيضاض العينني ونزع احلدقتني ÏFãƒuρ …çµtFyϑ ÷èÏΡ š�ø‹ n= tã #’ n?tã uρ ÉΑ#u z>θà) ÷ètƒ !$yϑ x. $yγ£ϑ n@r& 

#’ n?tã y7 ÷ƒuθt/ r&  ﴾ هل هذا الثناء يستحّق نزع احلدقتني؟ .- 06-يوسف  
رّد هذا يالّتفريق بني يعقوب وابنه مثانون سنة خمالف ملا جاء يف الشرع إذ أّن السياق القرآين لقّصة يوسف  - 

طب يف معرض احلديث عن سّن يوسف حني مراودة امرأة العزيز له أنه كان يف وقد ذكر سّيد ق. القول
وعلى فرض لبثه يف الّسجن سبع سنني أو تسع إضافة  4فرتة مراهقته بني اخلامسة والعشرين والثالثني سنة

مع أنه التقى بإخوته يف العام الثاين من القحط يكون بذلك  ،وسبع من القحط ،إىل سبع سنني خصب
وفراقه  - عليه السالم- وهذا يثبت الكذب واالفرتاء على نّيب اهللا يعقوب  !ال يتجاوز األربعني سنةسّنه 

  .البنه، فهذه الرواية من اإلسرائيليات املخالفة للشرع
                                                           

  .432ص ، الجامع ألحكام القرآن  1
  .231، ص 16املصدر السابق، ج: الطربي  2
  .11-10: 48 إصحاحسفر التكوين   3
  .1978، ص 4، جمّلد ظالل القرآن في: ينظر  4
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 .رواية مفتقرة إىل سند يّتكأ عليه الرواية الثانية •
ويف ذلك  ،ال حرج فيه -لسالمعليه ا-على يوسف  - عليه السالم- أّما من حيث املنت فإّن بكاء يعقوب  - 

 .1"فال يستغرب صدوره من نيبّ  ي لِ بِ على أّن البكاء من احلزن أمر جِ : "يقول الطاهر بن عاشور
 .وأّما عن طول تلك الفرتة سبق نقده من خالل نقد الرواية األوىل - 
فنحن نعلم قّوة صربه  ،اهي من الروايات اإلسرائيلية املسكوت عنها اليت ال نصّدقها وال نكذّ  الرواية الثالثة •

�ö9× ﴿من خالل النّص القرآين  |Ásù î≅Š ÏΗsd (  |¤tã ª! $# βr&  Í_u‹ Ï?ù' tƒ óΟ ÎγÎ/ $·èŠ ÏΗ sd 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ ÞΟŠ Î= yèø9 $# ÞΟŠÅ6 ysø9 -يوسف ﴾ #$

زم ذا الّتعيني لكن ال نستطيع اجل ،- عليه السالم-أو باألحرى السياق القرآين يف قّصة يوسف  -83
  .القرآين صألوىل فيها الوقوف عند حدود النّ ديد فاوالّتح

َحزَِن ُحْزَن سبعين ثكلى وأعطي أجر مئة شهيد  { :أنه �ما رفع يف هذه الرواية إىل النّيب أّما  - 
  .مل يعرف: ذحّكام ثقة، له غرائب، أبو معا: ، فهو ضعيف جّدا فيه}وما ساء ظّنه باهللا قطّ 

ي ابن محيد هذا من جهة ومن جهة أخرى هو مرسل فإّن احلسن ته ههذا إسناد هالك شديد الضعف وعلّ 
 .هذا احلديثريج هذا ما ذكره سامي بن مساعد يف خت �2البصري من الّتابعني أرسله عن النّيب 

ند يفتقد إىل وبالتايل السّ . هو جمهول اهلوية :األزدم فيه، رجل من ل تكَ سند الرواية ابن محيد مُ  الرواية الرابعة •
  .الصّحة

- القرآين الذي يتعارض مع ما جاء يف هذه الرواية قوله تعاىل على لسان يعقوب  صه النّ أّما عن منت الرواية فريدّ 
t !$yϑ﴿ : -عليه السالم ¯Ρ Î) (#θä3ô© r&  Éo\t/ þ’ÎΤ ÷“ ãmuρ ’ n< Î) «! $# ãΝ n= ôãr&uρ š∅ÏΒ «!$# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ﴾ 86-يوسف-.  

�×﴿ : -عليه السالم-قوله تعاىل على لسان يعقوب أيضا  ö9 |Ásù î≅Š ÏΗ sd (  |¤tã ª! $# βr&  Í_u‹ Ï? ù'tƒ óΟÎγÎ/ $·èŠ ÏΗ sd 4 …çµ̄Ρ Î) uθèδ 

ÞΟŠ Î= yèø9 $# ÞΟŠÅ6 ysø9   .-83- يوسف ﴾  #$
استغفر اهللا عليها وال  - عليه السالم- حيحة من خطيئة ليعقوب وال يف السّنة الصّ  ، ثبت يف القرآن كامالمل - 

 .عليهالربّاين ناء بل كان عكس ذلك وهو الثّ  ،- عليه السالم- ة من يعقوب مغفرة من اهللا على خطيئ تثبت
قال عنها ابن كثري  ،)...أٌخ مؤاخٍ  - عليه السالم-كان ليعقوب النّيب (اليت أخرجها الطربي  الرواية اخلامسة •

  .هذا حديث غريب فيه نكارة
  - عليه السالم- ته مساس بنبوّ ، ويف هذا -المعليه الس- أّما عن املنت، فهو افرتاء، وكذب صريح عن يعقوب النّيب 

                                                           

  .43، ص 13، جالّتحرير والتّنوير  1
، رسالة ماجستري، لّتسهيل لعلوم الّتنزيلتخريج األحاديث واآلثار في كتاب ا :سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي اجلهين :ينظر  2

  .688، ص 1ه، جمّلد1418حممد سعيد بن حممد البخاري، قسم الكتاب والسّنة، جامعة أم القرى، . د: إشراف
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أّي مساس بأّي نّيب من أنبياء بين إسرائيل الذين ذكرهم اهللا عّز وجّل ومدحهم، : "ويف ذلك يقول حممد علي البار
  .1"يعترب قدحا يف العقيدة وخروجا عن املّلة

املقصود من النكارة هنا أّي على القول بأّن احلديث فيه نكارة ال يظّن أّن راويه غري ثقة وإمنا : مالحظة �
 .2جمّرد التفّرد

من هنا خنلص إىل أّن الرواية اخلامسة هي من الروايات اإلسرائيلية املخالفة للشرع ملا فيها من قدح يف نبّينا يعقوب 
  .- عليه السالم- 
ممّا ال يثبت إّال بوحي  وهذا ،م بصحتها إّال بالّنقلالرواية السادسة والسابعة هي من اإلسرائيليات اليت ال ُجيزَ  •

  .أو توقيف
 ،قل القرآين وسّنة نبّينا الكرميناء من النّ أّما من جهة املنت فهو االعتداء الصريح على نّيب ثبت له املدح والثّ  - 

الروايات اإلسرائيلية يف هّم : مطلب( وقد سبق اإلشارة إىل مثل هذا يف مواضع سابقة من هذه الدراسة
  .)الربهان الذي رآه، و - عليه السالم- يوسف 
  -عليه السالم- الّتفسير الصحيح لحزن يعقوب : الفرع الثالث

مع احملافظة على  - تسعى الدراسة من خالل هذا الفرع بيان الّتفسري الصحيح حلزن يوسف عليه السالم
  .جّو ومجاليات النّص القرآين

’4﴿: قوله تعاىل ¯< uθs? uρ öΝåκ ÷] tã tΑ$s% uρ 4’ s∀y™r' ¯≈ tƒ 4’ n?tã y# ß™θãƒ ôM āÒu‹ ö/$# uρ çν$uΖ øŠtã š∅ÏΒ Èβ÷“ ßsø9 $# uθßγsù ÒΟŠ Ïà x. ∩∇⊆∪ (#θä9$s% «! $$s? (# àσ tGø! s? 

ã� à2õ‹ s? y# ß™θãƒ 4 ®Lym šχθä3s? $·Êt� ym ÷ρr& tβθä3s? š∅ÏΒ šÅ3Î=≈ yγø9 $# ∩∇∈∪ tΑ$s% !$yϑ ¯Ρ Î) (#θä3ô© r&  Éo\t/ þ’ ÎΤ ÷“ ãmuρ ’ n< Î) «!$# ãΝ n= ôã r&uρ 

š∅ÏΒ «!$# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès?﴾ 84/86-يوسف-.  
فقد بصره وغشي من شّدة البكاء حزنا : "لطول فراقه عن أحّب أوالده يوسف، اشتّد حزنه يقول علي الصابوين

uθßγsù ÒΟŠ على ولديه ﴿  Ïà x. ﴾ أّي مملوء القلب كمدا وغيظا ولكنه يكتم ذلك يف نفسه وهو مغموم  - 84-يوسف

 ?θä9$s% «!$$s#)﴿ : ملوقف العصيب يشفق عليه من حوله من عائلته بقوهلمويف هذا ا 1"مكروب لتلك الداهية الدهياء

(# àσtG ø! s? ã�à2õ‹ s? y# ß™θãƒ 4 ®Lym šχθä3s? $·Êt� ym ÷ρr& tβθä3s? š∅ÏΒ šÅ3Î=≈ yγø9 : - عليه السالم- فكان رّده  -85-يوسف ﴾#$

 ﴿tΑ$s% !$yϑ ¯Ρ Î) (#θä3ô© r& Éo\t/ þ’ÎΤ ÷“ ãmuρ ’ n< Î) «! $# ãΝ n= ôãr&uρ š∅ÏΒ «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ﴾ 86- يوسف- .  

                                                           

  .155، ص - دراسة مقارنة-، في التوراة العهد القديم - عليهم السالم- اهللا جال جالله واألنبياء  1
عبد الفتّاح أبو غدة، دار السالم، القاهرة، : ، تحالرفع والّتكميل في الجرح والّتعديل :نوي اهلنديأبو احلسنات حممد عبد احلّي الك 2

  . 200مزيدة، ص ) 1421/2000(، 6مصر، ط
  .59، ص صفوة الّتفاسير  1
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فقد قصر شكواه على التعّلق باسم اهللا، أّي يشكو إىل اهللا ال إىل نفسه ليحّدد احلزن فصارت الشكوى ذا "
: تعاىل وقد أعقب كالمه بقوله - يواصل الطاهر بن عاشور قائال- القصد ضراعة وهي عبادة ألّن الدعاء عبادة 

﴿tãΝn= ôã r&uρ š∅ÏΒ «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ﴾ لينّبههم إىل قصور عقوهلم عن إدراك املقاصد العالية دون مرتبة  - 86-يوسف
  .1"أن يعلموه

  . من الفوائد يف هذه اآلية أّن الشكوة إىل اهللا عبادة
عليه -أّن املعلوم ال يعارضه الشّك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف : "من الفوائد أيضا ما ذكره ناصر الّسعدي

من متام النعمة اليت تشمله وتشمل آل يعقوب،  -عليه السالم- يؤول إليه حال يوسف  اورمبا بغريها م - السالم
هذه الفوائد على سبيل املثال ال على سبيل احلصر، وإالّ  .2"وفيها أيضا أنه ال جيب أن يغّرت مبجّرد صورة القرائن

  .أكثر من أن حتصر -معليه السال- فإّن الفوائد والعربة من قّصة يوسف 
  واجتماع الشمل - عليه السالم-الروايات اإلسرائيلية في قميص يوسف : المطلب الثاني

  :تمهيد
من الروايات اإلسرائيلية وهذا ما سنكتشفه من  -عليه السالم-مل تسلم هذه املرحلة من حياة يوسف 

  .خالل هذا املطلب
  واجتماع شمله - عليه السالم-ص يوسف جمع الروايات اإلسرائيلية في قمي: الفرع األول

 :النص القرآني

≅tΑ$s% ö﴿ : قال تعاىل yδ Λ äôϑ Î= tæ $̈Β Λ äù= yèsù y#ß™θã‹ Î/ Ïµ‹ Åz r&uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& šχθè= Îγ≈ y_ ∩∇∪ (#þθä9$s% y7 ¯ΡÏ r& |MΡ V{ ß#ß™θãƒ ( tΑ$s% O$tΡ r& 

ß# ß™θãƒ !# x‹≈yδ uρ  Å� r& ( ô‰s%  ∅tΒ ª!$# !$uΖ øŠn= tã ( … çµ̄ΡÎ) tΒ È,−G tƒ ÷�É9 óÁtƒuρ  χ Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t� ô_r& šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 -يوسف ﴾ #$

89/90 -.  
  
  

  :الرواية األولى
، فيه من يعقوب إسرائيل اهللا بن إسحاق ذبيح اهللا من إبراهيم -عليه السالم- قيل دفعوا إليه كتاب يعقوب  - 

يف  ميالء أّما جّدي فشّدت يداه ورجاله ور ل من البفإنا أهل بيت موكّ : أّما بعد. خليل اهللا إىل عزيز مصر
النار ليحرق فنّجاه اهللا وجعلها بردا وسالما عليه، وأّما أيب فوضع السّكني على قفاه ليقتل ففداه اهللا وأّما أنا 
فكان يل ابن، وكان أحّب أوالدي إّيل فذهب به إخوته إىل الربية، مث أتوين بقميصه ملّطخا بالدم وقالوا قد 

                                                           

  .45-44، ص 13، جالّتحرير والتّنوير  1
  .59، ص -عليه السالم- فوائد مستنبطة من قّصة يوسف  2
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ئب فذهب عيناي من البكاء عليه مث كان يل ابن وكان أخاه من أّمه، وكنت أتسّلى به فذهبوا به إليك أكله الذ
إنه قد سرق وإنك حبسته عندك وإنّا أهل بيت ال نسرق وال نلد سارقا، فإن رددته علّي وإالّ : مث رجعوا وقالوا

صربه  وعيلالكتاب مل يتمالك  - معليه السال-دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك؛ فلّما قرأ يوسف 
 .1وعّرفهم أنه يوسف

  :الرواية الثانية
ملـــــّـا : -رضي اهللا عنهما- قال ابن عّباس  .تبّسم فشّبهوه بيوسف واستفهموا -عليه السالم-إّن يوسف : "قيل - 

≅tΑ$s% ö﴿ : قال هلم yδ Λ äôϑ Î= tæ $̈Β Λ äù= yèsù y# ß™θã‹ Î/ Ïµ‹ Åz r&uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& šχθè= Îγ≈ y_ ﴾ مث تبّسم يوسف، وكان  -89-يوسف

#) ﴿ : إذا تبّسم كأّن ثناياه اللؤلؤ املنظوم، فقالوا له على جهة االستفهام þθä9$s% y7 ¯Ρ Ïr& |MΡV{ ß# ß™θãƒ ( ﴾ 90-يوسف- .

أيضا أّن إخوته مل يعرفوه حىت وضع الّتاج عنه وكان يف قرنه عالمة، وكان  -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عّباس 
≅tö﴿: ب مثلها، شبه الشامة، فلّما قال هلمليعقو  yδ Λäôϑ Î= tæ $̈Β Λäù= yèsù y#ß™θã‹ Î/  ﴾ رفع الّتاج عنه  - 89-يوسف

#)﴿ : ، فقالوا2"فعرفوه þθä9$s% y7 ¯Ρ Ï r& |MΡ V{ ß# ß™θãƒ ﴾ 90-يوسف-. 
θç7yδ#)﴿ : قوله تعاىل øŒ $#  ÅÂ‹ Ïϑ s) Î/ #x‹≈ yδ çνθà) ø9 r' sù 4’ n?tã Ïµô_uρ ’ Î1r& ÏN ù' tƒ #Z�� ÅÁt/ †ÎΤθè? ù&uρ öΝà6 Î= ÷δ r'Î/ šÏèyϑ ô_r& ∩⊂∪ $£ϑ s9 uρ 

ÏM n= |Ásù ç�� Ïèø9 $# š^$s% öΝ èδθç/ r& ’ ÎoΤ Î) ß‰ Å_V{ yxƒÍ‘ y#ß™θãƒ ( Iωöθs9 βr& Èβρß‰ ÏiΖ x! è? ∩⊆∪ (#θä9$s% «! $$s? y7 ¨ΡÎ) ’ Å∀ s9 š�Î=≈ n= |Ê ÉΟƒÏ‰ s)ø9 $#  ﴾

  .- 93/95-يوسف 
  :الرواية الثالثة

أنبأنا إسرائيل، عن أيب سنان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال مسعت : قال عبد الرزاق" :أخرج ابن كثري يف تفسريه
ϑ£$﴿ : يقول - رضي اهللا عنهما- ابن عّباس  s9 uρ ÏM n= |Ásù ç�� Ïèø9 ملــّا خرجت العري، هاجت ريح : قال -94-يوسف ﴾  #$

ÎoΤ’﴿ : فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال Î) ß‰Å_V{ yxƒÍ‘ y# ß™θãƒ ( Iωöθs9 βr& Èβρß‰ ÏiΖ x!è? ﴾ قال فوجد  -94- يوسف
منذ افرتقا -معليهما السال- ابنه  كان بينهما مثانون فرسخا، وكان بينه: وقال ابن جريج. رحيه من مسرية مثانية أيام

  .1"مثانون سنة
  :الرواية الرابعة

 من أن يُعلم أّن قميصه كان يوسف أعلم باهللا: قال ابن السّدي عن أبيه، عن جماهد: "ذكر القرطيب يف تفسريه
ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه اهللا يف النار من حرير اجلّنة وكان إسحاق كساه  يرّد على يعقوب بصره ولكنّ 

                                                           

  ).207-206(، ص 18، جمفاتيح الغيب: الرازي/ 442، ص 11، جالجامع ألحكام القرآن: طيبينظر، القر   1
  .442، ص نفسهاملصدر : القرطيب  2
  .459-458، ص 2، جملدتفسير القرآن العظيم  1
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يعقوب وكان يعقوب أدرج ذلك القميص يف قصبة من فّضة، وعّلقه يف عنق يوسف ملـا كان خياف عليه من العني 
 ىاجلّنة ال يقع على سقيم وال مبتلقميصك فإّن فيه ريح اجلّنة وإّن ريح بأن أرسل  - عليه السالم-وأخربه جربيل 

 .1"إالّ عويف
  :الرواية الخامسة

زين أّن الريح استأذنت يف أن توصل عرف يوسف إىل يعقوب و روي عن أيب أيوب اهل: "قال ابن عطية يف تفسريه
  .2"فُأذن هلا يف ذلك، وكانت خماطبة يعقوب هذه حلاضريه

  :لسادسةالرواية ا
حّدثين يونس قال، أخربنا ابن وهب قال، حّدثين أبو شريح عن أيب أيّوب اهلوزي حّدثه : "أخرج الطربي يف تفسريه

قال . استأذنت الريح أن تأيت يعقوب بريح يوسف حني بعث بالقميص إىل أبيه قبل أن يأتيه البشري، ففعل: قال
  .3"يعقوب إّين ألجد ريح يوسف لوال أن تفّندون

  :رواية السابعةال
حّدثنا وكيع، : حّدثنا أبو كريب قال: "كما أخرج الطربي عّدة روايات يف وجود يعقوب لريح القميص منها

: بن أيب اهلديل، عن ابن عّباس يف قوله تعاىلاحّدثنا أيب عن سفيان، عن أيب سنان، عن : وحّدثنا ابن وكيع قال

 ﴿’ ÎoΤÎ) ß‰Å_V{ yxƒÍ‘ y# ß™θãƒ ( ﴾ ذاك  : قلت له: قال وجد ريح قميص يوسف من مسرية مثان ليال، فقال ،-94-يوسف

  .واللفظ حلديث أيب كريب 4"كما بني البصرة إىل الكوفة
  
  

  :الرواية الثامنة
ولكن ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه اهللا يف النار من حرير اجلّنة، وكان  ... قال ابن السدي عن أبيه عن جماهد"

ة من فّضة وعّلقه يف عنق كساه يعقوب وكان يعقوب أدرج ذلك القميص يف قصبكساه إسحاق وكان إسحاق  
ا كان خياف عليه من العني وأخربه جربيل بأن أرسل قميصك، فإّن فيه ريح اجلّنة وإّن ريح اجلّنة ال يقع يوسف مل

  .1"على سقيم وال مبتلي إالّ عويف

                                                           

  .446، ص 11، جالجامع ألحكام القرآن  1
  .1018، ص المحّرر الوجيز  2
  .249ص  ،16، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن  3
  .250املصدر نفسه، ص   4
  .443، ص الجامع ألحكام القرآن: القرطيب  1
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  :الرواية التاسعة
  .1"يص الذي قّد من دبر ليعلم يعقوب أنه عصم من الزىنإّن القميص الذي بعثه هو القم: "وقيل

ϑ£$!﴿ : قوله تعاىل n= sù βr& u !% ỳ ç�� Ï±t6ø9 $# çµ9 s) ø9r& 4’ n?tã ÏµÎγô_uρ £‰ s?ö‘ $$sù # Z��ÅÁt/ ( tΑ$s% öΝ s9r& ≅ è% r& öΝ à6 ©9 þ’ÎoΤ Î) ãΝ n= ÷ær& zÏΒ «! $# $tΒ Ÿω 
šχθßϑ n= ÷ès?﴾ 96- يوسف-.  

  :الرواية العاشرة
  :ي يف تفسريه عّدة روايات يف تعيني البشري أمهّها اآليتأخرج الطرب 

ϑ£$! ﴿: عن الضّحاك بريجحّدثنا القاسم قال حّدثنا احلسني قال حّدثنا هشيم قال أخربنا " )1 n= sù βr& u !% ỳ ç��Ï±t6ø9 $# ﴾

  .الربيدُ : قال. -96-يوسف 
��﴿: عن ابن أيب جنيح، عن جماهدحّدثنا عيسى، : حّدثنا أبو عاصم قال: حّدثين حممد بن عمرو قال) 2 Ï±t6ø9 $#  ﴾

  .2"يهوذا بن يعقوب: قال
أن ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إىل : قال يهوذا: قال حّدثنا عمرو عن أسباط، عن السدي قال) "... 3

أذهب اليوم بالقميص وأخربه أنه حّي فأفرحه كما أحزنته، فهو كان  ايعقوب فأخربته أّن يوسف أكله الذئب، وأن
  .3"البشري

ϑ£$﴿ : قوله تعاىل n= sù (#θè= yz yŠ 4’ n?tã y# ß™θãƒ #“ uρ# u Ïµø‹ s9 Î) Ïµ÷ƒuθt/ r& tΑ$s% uρ (#θè= äz ÷Š $# u� óÇÏΒ βÎ) u !$x© ª! $# tÏΖ ÏΒ#u﴾ 99-يوسف-.  
  :الرواية الحادية عشر

فرعون قد أحسن إّن : ويف هذا الوقت قال يوسف ليعقوب: قيل: رواية غري مسندة قال: ذكر ابن عطية يف تفسريه
: علّي، قال ءتتابع البال: ك إىل ما أرى؟ قاليا شيخ، ما صريّ : إلينا فادخل عليه شاكرا فدخل عليه فقال فرعون

. ذنب فاغفره يا ربّ : يا يعقوب، أتشكوين إىل من ال يضّرك وال ينفعك؟ قال: ت قدمه حىت نزل الوحيفما زلّ 
فقال  -عليه السالم-  املشي يف بعض تلك املواطن، فهبط جربيلتقّدم يوسف يعقوب يف: وقال أبو عمر الشيباين

 .1"أتتقّدم أباك؟ إّن عقوبتك لذلك أالّ خيرج من ذرّيتك نيبّ : له
 :الرواية الثانية عشر

                                                           

  .444-443املصدر نفسه، ص   1
  .258، ص 16، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن  2
  .259املصدر نفسه، ص   3
  .1020، ص المحّرر الوجيز  1
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 فرقدحّدثين احلارث قال، حّدثنا عبد العزيز، قال حّدثنا جعفر بن سليمان، عن : "وأخرج الطربي يف تفسريه
?ÎΤθè†﴿ : قي القميص على وجهه ارتّد بصريا، وقالملا أل:قال السبخي ù&uρ öΝ à6 Î= ÷δ r'Î/ šÏèyϑ ô_ r& ﴾ 93-يوسف - .

قال فنظر يعقوب ... وركب معه أهل مصر وكانوا يعّظمونه: فخرج يتلّقاه، قال... فحمل يعقوب وإخوة يوسف
فذهب يوسف يبدؤه بالسالم،  قال... ! ال هذا ابنك: يا يهوذا، هذا فرعون مصر؟ قال: إىل اخليل والناس فقال

  .1"السالم عليك يا ذاهب األحزان عّين : فمنع من ذلك وكان يعقوب أحّق بذلك منه وأفضل، فقال
‘yìsùu﴿ : قوله تعاىل uρ Ïµ÷ƒuθt/ r& ’ n?tã Ä ö̧� yèø9   .-100-يوسف ﴾  #$

  :الرواية الثالثة عشر
غك أسلم عن قوله تعاىل، فقلت أبلسألت زيد بن  :بن عبد الرحيم الربقي، حّدثنا عمر بن أيب سلمة قالاحّدثين "

 .2"قال ذلك بعض أهل العلم، يقولون إّن أّمه ماتت قبل ذلك، وأّن هذه خالته: أا خالته؟ قال
  :الرواية أربعة عشر

 .3"ذكر أّن يعقوب تويف قبل يوسف وأوصى إىل يوسف وأمره أن يدفنه عند قرب أبيه إسحاق"
 :النص التوراتي

قوب من بئر سبع ومحل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وصغارهم وزوجام يف العجالت اليت أرسلها فرعون فقام يع 5
وأخذوا معهم قطعام ومقتنيام اليت اقتنوها يف أرض كنعان وجاؤوا إىل مصر يعقوب وكل نسله  6حلمله 

فكل ...فوس سّت وسّتونكل الن...وكل الّنفوس ليعقوب اليت أتت إىل مصر هي من خرج من صلبه 26...معه
فأعّد يوسف مركبته وصعد ملالقات  29وا إىل أرض جاسان تمث أ...نفوس بيت يعقوب اليت أتت إىل مصر سبعون

قد ...إّن إخويت وبين أيب: صعد وأخرب فرعون وأقول لهأ: "مث قال يوسف ألخوته ولبيت أبيه 31...أبيه يف جاسان
فقال فرعون كم هي أيام  8ه وقّدمه إىل فرعون وبارك يعقوب فرعونمث أدخل يوسف يعقوب أبا 7...جاؤوا إيلّ 

حياة أبائي مع أيام غربتهم،  غربيت مئة وثالثون سنة قليلة ومل تبلغ أيام سينّ  فقال فرعون أيام سينّ  9حياتك؟  سنن
أرض  وعاش يعقوب يف 28... وسكن إسرائيل يف أرض مصر 27... مث بارك يعقوب فرعون وخرج من أمام فرعون

وقربت أيام إسرائيل أن  29...مصر سبع عشرة سنة فصارت أيام يعقوب سنو حياته، مئة وسبعا وأربعني سنة
اضطجع مع آبائي فتحملين من مصر وتدفنين يف  30ال تدفين يف مصر : ((... ميوت، فدعا ابنه يوسف وقال له

                                                           

  .265، ص 16، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن  1
  .269صدر نفسه، ص امل: الطربي  2
  .282املصدر السابق، ص : القرطيب  3
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ها : مث قال إسرائيل ليوسف 21... راشفسجد إسرائيل على رأس الف... فقال أما أفعل حسب قولك... مقربم
  .1 )) سيكون معكم ويردّكم إىل أرض آبائكمأنا أموت لكّن اهللا

  الدراسة النقدية: الفرع الثاني
بالبحث وجدت هذا األثر جاء يف بعض  : "يقول عماد يعقوب) ...دفعوا إليه كتاب يعقوب(: الرواية األوىل •

يزيد بن أيب فروة وليس منها واحدة مرفوعة أو مذكورة بسند وهذا  كتب الّتفسري وكلها مروية عن عبد اهللا بن
أنه جاء يف تفسري  - هذه الرسالة يواصل صاحب- يفف وال وحي هنا وال توققيممّا ال يثبت إّال بوحي أو تو 

 - عليه السالم-أّن يعقوب (هذا األثر وعّقب عليه حمّققوه وروي عن عبد اهللا بن يزيد بن أيب فروة : البغوي
  .2"أخرجه احلكيم الرتمذي وأبو الشيخ عن وهب بن منبه وهو ضعيف) ...كتب كتابا

  .3"قول الدارقطين هذا موضوع"وذكر ظافر األزهري 
من حيث املنت الراجح من أقوال العلماء أّن الذبيح هو إمساعيل على خالف الروايات اإلسرائيلية املناقضة  - 

نه وصف بالصرب اجلميل إكأنه يعرتض على حكم اهللا وقضائه بل وأم أهل بيت موكل م البالد و . 4للشرع
، وأيضا ممّا خيالف )رّد بنيامني أو الدعاء عليه(بني  - عليه السالم- الذي ال شكوى معه، أيضا ختيريه ليوسف 

: -عليه السالم- ا قال اهللا تعاىل على لسان يعقوب ص القرآين أنه بعث كتابا وإمنّ الشرع أنه مل يثبت بالنّ 
﴿tΑ$s% ö≅ t/ ôM s9 §θy™ öΝ ä3s9 öΝä3Ý¡à!Ρr& # X÷ö∆r& ( ×�ö9 |Ásù î≅Š ÏΗ sd (  |¤tã ª! $# βr&  Í_u‹ Ï?ù' tƒ óΟ ÎγÎ/ $·èŠ ÏΗ sd 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ ÞΟŠ Î= yèø9 $# ÞΟŠ Å6 ysø9 $# ﴾

tΑ$s% !$yϑ﴿ : وقوله تعاىل. -83-يوسف  ¯Ρ Î) (#θä3ô© r&  Éo\t/ þ’ ÎΤ÷“ ãmuρ ’ n< Î) «!$# ãΝ n= ôã r&uρ š∅ÏΒ «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ﴾ يوسف-

86-. 
 .ما جاء يف الرواية تعريف يوسف بنفسه إلخوته إذ ثبت يف القرآن متأّخرا عن - 

 .يف النار، وجناته وجعلها بردا وسالما عليه - عليه السالم- إلقاء إبراهيم : املوافق للشرع
 .يعقوب له أحّب أوالد - 
 .ذهاب اإلخوة بيوسف إىل الربية، والقميص امللّطخ بالدم - 
 .- همسرقة بنيامني كمتّ - نفي السرقة على آل بيت يعقوب  - 

 :املسكوت عنه

                                                           

  .30-9: 46/47ينظر، اإلصحاح،   1
  .502، ص الدخيل في تفسير الشيخ محمد األمين الهوري  2
مكتبة دار /، دار ابن كثري، دمشق، بريوتحمي الدين متو :تحتحذير المسلمين من األحاديث الموضوعة على سّيد المرسلين   3

  .88ملدينة املنورة، ص الثرات، ا
  .88املصدر نفسه، ص   4
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 .إخل...يف النار من شّد اليد  - عليه السالم- كيفية إلقاء إبراهيم  - 
 .كيفية وضع السّكني على قفا الذبيح - 
 كلّ . )باج من على رأسه ورؤيتهم شبه شامة يعقو أم عرفوه بعد تّبسمه، وبعد رفع التّ (يف : الرواية الثانية •

م فيها، بل األوىل الوقوف عند داللة النص قهم، وال نكذّ ذلك من اإلسرائيليات املسكوت عنها اليت ال نصدّ 
  .القرآين وسياقه

من باب  )- عليه السالم- بريح يوسف  - عليه السالم-يف أّن ريح هائجة جاءت يعقوب (: الرواية الثالثة •
والشيء نفسه بالنسبة . ك الّتفصيل بل أثبت وجود ريح يوسفاملسكوت عنه ألنه مل يذكر النص القرآين ذل

بثمانني ( -عليهما السالم- لتحديد مسرية مثانية أيام املخالف للشرع يف مّدة الفراق بني يعقوب ويوسف 
يرشد إىل  -عليه السالم- ة يوسف فظاهر سياق قصّ . "وقد سبق الرّد على حتديد الفرتة بثمانني سنه )سنة

  .من فرتة املراودة إىل مّدة السجن مث ملا جاء اإلخوة للمرية 1"تقريباحتديد املّدة 
 قه البغويضعيفة جّدا، فاألثر علّ  )...هيم الذي ألبسه اهللا يف النارقميص إبراالقميص أّن (يف : الرواية الرابعة •

  . يف رسالته هذا ما ذكره سامي بن مساعد 2وهو ضعيف جلهالة الساقط )معامل الّتنزيل( يف
إىل غاية الرواية السابعة اليت أخرجها الطربي  )ما أورده القرطيب عن قميص إبراهيم(: ن الرواية الرابعةم •

سند صحيح والظاهر أّن قميص حيتاج إىل " - عليه السالم- قة بقميص يوسف ه الروايات املتعلّ فكل هذ
أن وجد رحيه من بعد ولو    الغرابة يفالذي هو مبنزلة قميص كل أحد، وهكذا تبّني  - عليه السالم-يوسف 

. ق به ابن عطية يف تفسريههذا ما علّ . 3"ده كل أحدجغرابة ولو كان من قمص اجلّنة ملا كان يف ذلك 
  .فهذه الّتفصيالت يف قميص يعقوب هي من باب اإلسرائيليات املسكوت عنها

عليه -لقميص يوسف  - سالمعليه ال- إدراج يعقوب (: أّما املخالف لشرعنا جنده يف الرواية الرابعة وذلك يف - 
إذ هو من  )ملا كان خياف عليه من العني -عليه السالم- يف قصبة من فّضة وعّلقه يف عنق يوسف  - السالم

 .باب تعليق التمائم وهذا خمالف لشرعنا
حيح ند الصّ ال أساس له من الصحة الفتقاره للسّ  )القميص هو الذي قد قّد من دبر(يف أّن : الرواية التاسعة - 

 .أمه القرآن يلزم التوقف عنده ألنه ال يلزم عنه تكليف وما

                                                           

دار احلامد للنشر والّتوزيع، دار الراية، اململكة األردنية، ط، موسوعة الفرق في األديان السماوية، : أمحد حسن القوامسة  1
  .359، ص 2، ج)ه1430/م2009(

  .689، ص تخريج األحاديث واآلثار في كتاب الّتسهيل لعلوم الّتنزيل: ينظر  2
  .1017، ص المحّرر الوجيز  3
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هي من اإلسرائيليات املسكوت عنها الفتقارها للنقل الصحيح، وما ) البشري(يف حتديد هوية : الرواية العاشرة •
 .أمه القرآن يلزم التوّقف عنده، ألنه ال يلزم عنه تكليف

-وما فيه من اإلساءة إىل يوسف وأبيه  ،فات ما ميجه العقلمن األباطيل واخلرا تْ وَ حَ  الرواية احلادية عشر •
  .- عليهما السالم

بل اَألْوَىل تذكريه بالشكر هللا  !كر لفرعون؟من أبيه أن يتقّدم بالشّ  -عليه السالم- هل يعقل أن يطلب يوسف  - 
وتأّدم مع اهللا سبحانه عّز وجّل على نعمه، ألّن فرعون ما كان إّال سببا هّيأه اهللا تعاىل له وهذا دأب األنبياء 

 .وتعاىل
- بعد من ذلك تلك اخلرافات واالفرتاءات من معاقبة يوسف ألوا !هل يعقل أن يشتكي يعقوب حزنه لفرعون؟ - 

إذ مل يثبت ذلك  !! أّال خيرج من ذريته نّيب ّرد أن تقّدم عن أبيه خطوة أو خطوات يف املشي - عليه السالم
  .- عليهما السالم- جرائم يف حّقه وأبيه  حىت يف ما ارتكبه إخوة يوسف من

ϑ£$﴿ : إّن هذا هلو الضالل الكبري، الذي يرّده الشرع من القرآن الكرمي قوله تعاىل n= sù (#θè= yz yŠ 4’ n?tã y#ß™θãƒ #“ uρ# u Ïµø‹ s9Î) 

Ïµ÷ƒuθt/ r& tΑ$s% uρ (#θè=äz ÷Š $# u� óÇ ÏΒ βÎ) u !$x© ª! $# tÏΖ ÏΒ#u ∩∪ yìsùu‘ uρ Ïµ÷ƒuθt/ r& ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# (#ρ”�yz uρ … çµs9 # Y‰£∨ ß™ ( tΑ$s% uρ ÏM t/ r'̄≈ tƒ # x‹≈yδ 

ã≅ƒÍρù' s? }‘≈ tƒö â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% ô‰ s% $yγn= yèy_ ’ În1 u‘ $y) ym ( ô‰ s% uρ z|¡ômr& þ’ Î1 øŒ Î)  Í_y_t� ÷z r& zÏΒ ÇôfÅb¡9 $# u !% ỳ uρ Ν ä3Î/ zÏiΒ Íρô‰ t7 ø9$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ βr& 

sø t“ ¯Ρ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $#  Í_ø‹ t/ t ÷t/ uρ þ†ÎAuθ÷z Î) 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ ×#‹ÏÜ s9 $yϑ Ïj9 â!$t±o„ 4 … çµ̄ΡÎ) uθèδ ÞΟŠ Î= yèø9 $# ãΛÅ3pt ø:  .-99/100-يوسف ﴾ #$
على  �أّما من السّنة الصحيحة فقد سبق من خالل هذه الدراسة يف مواضع متعّددة ذكر ثناء الرسول  - 

 1يات الباطلة إّال ما جاء يف مصادرهم التوراتيةوال مصدر هلذه الروا -عليهما السالم- سف وأبيه يعقوب يو 
 .47من اإلصحاح

عليه - يوسف  2عنه فإا مستوحاة من قّصةرواية إسرائيلية وإن كانت من املسكوت  :الرواية الثانية عشر •
  .47يف التوراة اإلصحاح - السالم

ثبت دليل على موت أّمه إذ أّن فلم ي اليت سجدت خالته وأنّ  ،عشر يف موت أّمه من قبل أّما الرواية الثالثة •
 .وظاهر القرآن يدّل على حياا، ومن أصدق من اهللا حديثا 3ذلك ما ذكر يف إصحاحات التوراة احملرّفة

  
 .49اإلصحاح 1مصدرها ايف دفن يعقوب يف مقربة آبائه رواية إسرائيلية من املسكوت عنه: عشر الرواية الرابعة •

                                                           

  .10-7: 47سفر الّتكوين، اإلصحاح : ينظر  1
  .10-7: 47اإلصحاح : سفر الّتكوين: ينظر  2
  .19-16: 35اإلصحاح : سفر الّتكوين: ينظر  3
  .30-29: 48اإلصحاح : سفر الّتكوين: ينظر  1
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  - عليه السالم- جتماع شمل يوسف الّتفسير الصحيح ال: الفرع الثالث
  .بعد عرض تلك الروايات يف ميزان النقد آن األوان إلزالة ما علق من شوائب يف تفسري هذه اآليات

tΑ$s% ö≅yδ Λäôϑ﴿ : قوله تعاىل Î= tæ $̈Β Λ äù= yèsù y# ß™θã‹ Î/ Ïµ‹ Åz r&uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& šχθè= Îγ≈ y_ ∩∇∪ (#þθä9$s% y7 ¯ΡÏ r& |MΡV{ ß# ß™θãƒ ( tΑ$s% O$tΡ r& 

ß# ß™θãƒ !# x‹≈yδ uρ  Å� r& ( ô‰s%  ∅tΒ ª! $# !$uΖ øŠn= tã ( … çµ̄Ρ Î) tΒ È,−G tƒ ÷�É9 óÁtƒuρ  χ Î* sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t� ô_r& šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 - يوسف ﴾ #$

89/90 -  
ما قالوا، رّق هلم قلبه وعلم أّن األوان قد حان  - عليه السالم- بعدما قال اإلخوة ليوسف : "يقول بدوي البين

يف إلقاء اخلرب العظيم  - عليه السالم- عّرفهم بنفسه، فقد بلغ الكتاب أجله وأذن اهللا تعاىل له بذلك فتلّطف لي
. فعند ذلك كان رّدهم على سبيل السؤال والتعّجب يف آن واحد، يقول ابن كثري 1"قاعليهم وكان حليما موفّ 

  .2"ال يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم إم تعّجبوا من ذلك أم يرتّددون إليه من سنتني وأكثر وهم"
θç7yδ#)﴿ : قوله تعاىل øŒ $#  ÅÂ‹ Ïϑ s) Î/ #x‹≈ yδ çνθà) ø9 r' sù 4’ n?tã Ïµô_uρ ’ Î1r& ÏN ù' tƒ #Z�� ÅÁt/ †ÎΤθè? ù&uρ öΝà6 Î= ÷δ r'Î/ šÏèyϑ ô_r& ∩⊂∪ $£ϑ s9 uρ 

ÏM n= |Ásù ç��Ïèø9 $# š^$s% öΝèδθç/ r& ’ÎoΤ Î) ß‰ Å_V{ yxƒÍ‘ y# ß™θãƒ ( Iωöθs9 βr& Èβρß‰ ÏiΖ x! è? ﴾ 93/94- يوسف-.  
وما ... كيف عرف يوسف أّن رائحته سرتّد على أبيه بصره الكليل؟ ذلك ممّا عّلمه اهللا: ")اللظال(يقول صاحب 

  .وطلب أن يأتوا جبميع بين يعقوب 3"هلا ال تكون خارقة ويوسف نّيب رسول ويعقوب نّيب رسول؟
ϑ£$!﴿ : قوله تعاىل n= sù βr& u !% ỳ ç�� Ï±t6ø9 $# çµ9 s) ø9r& 4’ n?tã ÏµÎγô_uρ £‰ s?ö‘ $$sù # Z��ÅÁt/ ( tΑ$s% öΝ s9r& ≅ è% r& öΝ à6 ©9 þ’ÎoΤ Î) ãΝ n= ÷ær& zÏΒ «! $# $tΒ Ÿω 

šχθßϑ n= ÷ès?﴾ ارتداد البصر بعدما القميص وهو دليل على يوسف وقرب لقياه، ومفاجأة مفاجأة . "- 96-يوسف
  .4 ..."ابيّضت عيناه

ϑ£$﴿ : قوله تعاىل n= sù (#θè= yz yŠ 4’ n?tã y# ß™θãƒ #“ uρ# u Ïµø‹ s9 Î) Ïµ÷ƒuθ t/ r& tΑ$s% uρ (#θè= äz ÷Š $# u� óÇÏΒ βÎ) u !$x© ª! $# tÏΖ ÏΒ#u ∩∪ yìsùu‘ uρ Ïµ÷ƒuθt/ r& ’ n?tã 

Ä ö̧� yèø9 $# (#ρ”� yz uρ …çµs9 #Y‰ £∨ß™ ( tΑ$s% uρ ÏM t/ r' ¯≈tƒ # x‹≈yδ ã≅ƒÍρù' s? }‘≈ tƒö â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% ô‰s% $yγn= yèy_ ’ În1u‘ $y) ym ( ô‰ s% uρ z|¡ômr& þ’ Î1 øŒ Î)  Í_y_t� ÷z r& 

zÏΒ ÇôfÅb¡9 $# u !% ỳ uρ Νä3Î/ zÏiΒ Íρô‰ t7ø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ βr& sø t“ ¯Ρ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $#  Í_ø‹ t/ t ÷t/ uρ þ†ÎAuθ÷z Î) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ ×#‹ÏÜ s9 $yϑ Ïj9 â !$t±o„ 4 … çµ̄ΡÎ) uθèδ 

ÞΟŠ Î= yèø9 $# ãΛÅ3pt ø:   .-99/100-يوسف ﴾  #$
 - عليه السالم-خيرب اهللا تعاىل عن ورود يعقوب "حيث  - عليه السالم-هي خامتة قصة يوسف  اآليتني نيتاه

 ،وقدومه بالد مصر ملـّـــا كان يوسف قد تقّدم إىل إخوته أن يأتوه بأهلهم أمجعني - عليه السالم-على يوسف 
                                                           

  .1406، ص -عليه السالم-موسوعة تفسير سورة يوسف   1
  .458ص  ،2جمّلد ،قرآن العظيمتفسير ال  2
  .2027، ص في ظالل القرآن: سيد قطب  3
  .2028املصدر نفسه، ص   4
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 - عليه السالم- ى يوسف فبعد دخوهلم عل. 1"لوا عن آخرهم وترّحلوا من بالد كنعان قاصدين بالد مصرفتحمّ 
ϑ£$ضّم إليه أبويه واعتنقهما ﴿" n= sù (#θè= yz yŠ 4’ n?tã y#ß™θãƒ #“ uρ# u Ïµø‹ s9Î) Ïµ÷ƒuθt/ r& tΑ$s% uρ (#θè= äz ÷Š $# u� óÇ ÏΒ βÎ) u!$x© ª! $# tÏΖ ÏΒ# u﴾ يوسف

�”ρ#) ﴿ورفع أبويه على العرش من باب إكرامهما  2"أّي ادخلوا بلدة مصر آمنني من كل مكروه - 99- yz uρ … çµs9 

# Y‰£∨ ß™ ﴾ ا إّال أن يصّح ما يقال "قال ابن جرير  -100- يوسفومل يقم دليل على موت أّمه وظاهر القرآن يدّل حيا
فكانت بداية القّصة برؤيا . 3"م حينئذمن أّن أّم يوسف كانت قد ماتت قبل ذلك حبّجة جيب الّتسليم هلا فيسلّ 

 - عليه السالم- بتأويل تلك الرؤيا اليت جعلها اهللا حّقا مذكرا يوسف  وكانت خامتة القّصة -عليه السالم-يوسف 
عليه -مل وتأويل رؤيا يوسف وباجتماع الشّ . 4بأّن اهللا إذا أراد أمرا قّيض له أسبابا ويّسره وقّدره ملصلحة عباده

(z|¡ômr& ÄÈ|Ás ﴿كانت خامتة   - السالم ø9   .-3-يوسف ﴾ #$
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .459املصدر السابق، ص : ابن كثري  1
  .62، ص صفوة التفاسير :علي الصابوين  2
  .268، ص جامع البيان عن تأويل آي القرآن  3
  .460املصدر السابق، ص : ابن كثري  4
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  خاتمة
وأثرها  - معليه السال- يوسف قّصة  يفهدفت هذه الرسالة إىل الكشف عن طبيعة الروايات اإلسرائيلية 

  :على التفسري حيث ميكن استنتاج اآليت
  :نتائج الدراسة

املوافقة للشرع : طبيعتها فمنها يفعلى اختالف  -عليه السالم-قصة يوسف  يفغزارة الروايات اإلسرائيلية  -)1
  .ناقضة له واملسكوت عنهاوامل
، "اهلمّ " يفما نسب له  -عليه السالم- قصة يوسف  يفة للشرع ضملناقمن أخطر الروايات اإلسرائيلية ا -)2
  .- عليه السالم- ، إذ كانت اعتداًء صارًخا على عصمته "والربهان الذي رآه"

فإا حتتضن بني ثناياها ما هو خمالف الروايات اإلسرائيلية املسكوت عنها وإن تأرجحت بني الرد والقبول،  -)3
  .نه ال يتجلى إال بالتمحيص الدقيق والعميق يف أن واحدإكثري من األحيان، حيث   يفللشرع 

، إذا جعلته رجال - عليه السالم-الروايات اإلسرائيلية يف هذه القصة عكست صورة سلبية لنيب اهللا يوسف  -)4
  .شهوانيا، وحاكما مستبدا 

  .، ومنهج لبناء احلضارة من خالل توليته للحكم واإلدارةالسالم هي رمز للعّفة والّطهارة عليهقصة يوسف  -)5
  .تبقى هذه الدراسة تفتح أبواب ونوافذ آلفاق جديرة بالبحث

  :آفاق الدراسة
ور ومل يكن بشكل نها خمالفا للشرع، أو أدت إىل حمظضرورة استئصال الروايات اإلسرائيلية، ما كان م -)1

  . القرآن الكريمكما صورها   صورة النبي الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم،يح، لتتضح صر 
من خالل املصادر " كيد النسوة"، و"- عليه السالم-شاهد براءة يوسف "تأصيل الروايات اإلسرائيلية يف  -)2

  .- زيادات القصاص-العربية كالتلموذ واملدراشات، أو غريها من الديانات أو مصادر أخرى 
  .البحث يف ضوابط استخدام الروايات اإلسرائيلية اليت سكت عنها الشرع -)3
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  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي برواية حفص
  :الكتب
: تحر، النهاية في غريب الحديث واألث: ابن األثري اإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري .1

 .1، ج)م1963/ه1383(، 1طاهر أمحد الزاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب وشركاه، ط
مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط، دراسات في الّتفسير الموضوعي للقصص القرآني، : أمحد مجال العمري .2

 ).م1986/ه1409(
دار الراية، األردن، ط، / امد للنشردار احلموسوعة الفرق في األديان السماوية، : أمحد حسن القوامسة .3

 .2، ج)م2009/ه1430(
 ).م1946/ه1325(، 1طبعة مصطفى البايب وأوالده، مصر، طتفسير المراغي، : أمحد مصطفى املراغي .4
، 1جامعة األزهر، طالقصص القرآني وأثره في استنباط األحكام، : أسامة حممد عبد العظيم محزة .5

 ).م2008/ه1429(، 2، ط)م1997/ه1418(
 .1/2ت، ج.ط، د.دار الشريفة، داالعتصام، : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب .6
أمحد عبد الغفور، عطار، دار العلم : تحالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، : إمساعيل بن محاد اجلوهري .7
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: تحالمحّرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، : أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي .90

 .ت.ط، د.حممد مكي، دار ابن حزم، د
أبو صهيب، : تحتفسير األحالم وتعطيره وتعبيره، : أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري .91

 ).م2006/ه1427(، 1مد بن سامح، دار ابن جوزي، القاهرة، طحم
دراسة مقارنة، في توراة العهد القديم،  -عليهم السالم–اهللا جّل جالله واألنبياء : حممد علّي البار .92

 ).م1990/ه1410(دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، 
، 1مكتبة الرحاب، اجلزائر، ط مختصر تفسير الطبري،: صاحل أمحد رضا/ حممد علي الصابوين .93

 .، اجلزائر، الد األول)م1987/ه1408(، 2ط/ ، بريوت)م1983/ه1403(
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، 1دار الفكر للطباعة والّنشر والّتوزيع، بريوت، لبنان، طصفوة الّتفاسير، : حممد علّي الصابوين .94
 .2، ج)م2001/ه1421(
مطبعة ختار من صحاح اللغة، الم: حممد عبد اللطيف السبكي/ حممد حمي الدين عبد احلميد .95

 .االستقامة بالقاهرة
املكتب اإلسالمي، طبعة جمّددة ، )الفتح الكبير(ضعيف الجامع وزياداته : حممد ناصر الدين األلباين .96

 ).م1990/ه1410(ومزيدة ومنقحة، ط، 
 ،5مكتبة املعارف، الرياض، طسلسلة األحاديث الضعيفة الموضوعة، : حممد ناصر الدين األلباين .97

 .2، ج)ه1412(
، 1نشر مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية، طدراسة في مناهج الّتفسير، : مركز نون للّتأليف والّرتمجة .98

 ).م2012/ه1433(
دار خطب منبرية عن قصص القرآن الكريم والسيرة النبوية، : مسفر بن سعيد بن حممد الزهراين .99

 ).م2009/ه1429(، 1، الباحة، ططيبة اخلضراء، مّكة املكّرمة، دار املعرفة للكتاب
 .1ت، ج.دار املعارف، القاهرة، طبعة حمّققة، دلسان العرب، : منظورابن  .100
جمّمع فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنّورة، طبعة فريدة الّتفسير الميّسر، : خنبة من العلماء .101

 ).م2009/ه1430(، 2ومنّقحة، ط
دار الفكر / دار الفكر، دمشق، سورياقيدة والشريعة والمنهج، الّتفسير المنير في الع: وهبة الزحيلي .102

 .11، ج)م1998(، إعادة طبعه )م1991(، 1املعاصر، بريوت، لبنان، ط
  :الرسائل العلمية

دراسة يف اللغة واملصادر العربية، وزارة اإلسرائيليات في تفسير الطبري، : آمال حممد عبد الرمحن ربيع )1
 ).م2001/ه1422(األوقاف، القاهرة، ط، 

رسالة البن جزي الكلبي، " الّتسهيل لعلوم الّتنزيل"تخريج األحاديث واآلثار في كتاب : سامي بن مساعد )2
ماجستري، إشراف حممد سعيد بن حممد البخاري، قسم الكتاب والسّنة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم 

 ).م1418(القرى، 
حبث، كلية أصول الدين، عالجها في القصص القرآني، قضايا األّمة و : عبد اللطيف رجب القانوع )3

 .م2001/ه1432
 .دراسة مقارنة أدبيةيوسف أيها الصديق افتنا، قصة يوسف بين القرآن والتوراة، : عزام حدبا )4
، اإلسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري لسورة يوسف عرض ونقد، ملخص بحث: عصام العبد زهد )5

 .كلية أصول الدين، اجلامعة اإلسالمية، غزّة  قسم الّتفسري وعلوم القرآن،
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حبث يف الدخيل، قسم الّتفسري ، -عليه السالم–الدخيل في قّصة يوسف : علي حسن السيد رضوان )6
 .واحلديث، كلية الّشريعة، جامعة الكويت

ية رسالة أكادميية لنيل درجة العامل، "الشيخ محمد األمين الهرري"الدخيل في تفسير : عماد يعقوب محتو )7
علّي ّمهت أمحد صاحل، قسم الّتفسري وعلوم القرآن، كلية أصول الدين، جامعة . الدكتوراه، إشراف األستاذ د

 .م2008األزهر، 
تخريج ودراسة األحاديث واآلثار الواردة في كتاب أحكام القرآن : فاضل بن حممد بن حسن الزهراين )8

 ).ه1419(يعة، جامعة أّم القرى، السعودية، إشراف عبد الباسط إبراهيم بلبول، كلية الشر للجصاص، 
زوائد أحاديث كتاب تفسير البغوي على أحاديث الكتب الستة جمعا ودراسة : ماجد عبد الكرمي السبع )9

ناقد بن حسنني محّاد، قسم احلديث وعلومه، كلية أصول الدين، اجلامعة : ، رسالة ماجستري، إشرافوتخريجا
 ).م2007/2008(ه 1429/ه1428اإلسالمية، غزّة، فلسطني، 

تفسير السورة التي ذكر فيها يوسف من القرآن العظيم البن أبي : حممد بن عبد الكرمي بن عبيد )10
رسالة ماجستري، إشراف عبد الوهاب فايد، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الكتاب والسّنة، كلية حاتم، 

 ).ه1405/ه1404(ة، الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، السعودي
رسالة دكتوراه يف اللغة العربية وآداا، إعجاز القرآن الكريم والقصة القرآنية المعجزة، : حممد زمني )11

 .جامعة بشاوار، باكستان
قسم الّتفسري وعلوم القرآن، كلية العلوم بحث في الدخيل في الّتفسير، : حممد سعد حسن )12

 .علم، ماليزيااإلسالمية، جامعة املدينة العاملية، شاه 
رسالة ، -دراسة موضوعية-المحن واالبتالءات في سورتي يوسف والقصص : مرمي أمني خضر )13

حممود هاشم غرب، قسم الّتفسري وعلوم القرآن، كلية أصول الدين، اجلامعة اإلسالمية، . ماجستري، إشراف د
 ).2011/ه1432(غزّة، 

  :المجّالت
، 2008، كانون األول 3جمّلة جامعة ذي قار، العدد يوسف،  الكيد وداللته في سورة: حامد علّي غيالن )1

 .4جملد
- من قّصة يوسف  العوامل الواقية للشباب من االنحرافات الجنسية، استنباطا: السر أمحد حممد سليمان )2

، مارس 22، جملد 68جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، العدد ، -عليه السالم
2007. 

وزارة الرتبية، المعاني النحوية للشعور واإلحساس بنعم اهللا تعالى في سورة يوسف، : فؤاد عجمى عليّ  )3
 .2011، 69الرصافة، جمّلة كلية الرتبية األساسية، العدد 
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  :المحاضرات
سان، املقدمة لطلبة السنة األوىل ماسرت، تفسري ودراسات قرآنية، جامعة تلممحاضرات االستشراق، : دبيحي حياة

  .2014- 2013: املوسم اجلامعي
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  صفحة  السورة  رقمها  طــــــــــــــــــــــرف اآليـــــــــــــــــة

 ﴿x‚$−ƒÎ) ß‰ ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètG ó¡nΣ ﴾  5  78  الفاحتة  

﴿ôΘ r& tβθä9θà) s? ¨βÎ) zΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ šY≈ ysó™Î) uρ...﴾  139  15  البقرة  

﴿ tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ ... ﴾  03  17  املائدة  

 ﴿ä−Í‘$¡¡9 $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ (#þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr&﴾  38  120  املائدة  

﴿ š∅ÏΒ uρ tÏ% ©!$# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθãè≈ £ϑ y™ É>É‹ x6 ù= Ï9 .... .﴾  41  15  املائدة  

﴿ āχ Î) šÏ% ©!$# (# öθs) ¨? $# #sŒ Î) öΝ åκ¡¦ tΒ ×# Í×̄≈ sÛ zÏiΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9   59  األعراف  201  ﴾... #$

﴿ $tΒ uρ ãβθä3s? ’Îû 5βù' x©﴾  61  56  يونس  

﴿ ÷Πr& šχθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù$# ( ﴾  13  26  هود  

﴿ š�ù= Ï? ôÏΒ Ï !$t7 /Ρ r& É=ø‹ tóø9 $# !$pκ� ÏmθçΡ y7 ø‹ s9Î) ( $tΒ |MΖ ä. !$yγßϑ n= ÷ès? |...﴾  49  62  هود  

﴿ y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï !$t6/Ρ r& 3“ t� à) ø9$# …çµ÷Áà) tΡ š�ø‹ n= tã ( $pκ ÷] ÏΒ ÒΟÍ←!$s% Ó... ﴾  100  23  هود  

﴿ ßøtwΥ �Èà) tΡ y7 ø‹ n= tã z|¡ômr& ÄÈ|Ás) ø9   23/24/25/135  يوسف  03  ﴾ #$

﴿øŒ Î) tΑ$s% ß#ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒr&u‘ y‰ tnr& u� |³ tã $Y6x. öθx. ...﴾  04  25/29/33/35  يوسف  

﴿ Ÿω óÈÝÁø) s? x8$tƒö â‘ #’ n?tã y7 Ï?uθ÷z Î) ﴾  05  23  يوسف  
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 ﴿÷Ο ÏFãƒuρ … çµtFyϑ ÷èÏΡ š�ø‹ n= tã #’ n?tã uρ ÉΑ#u z>θà) ÷ètƒ !$yϑ x. $yγ£ϑ n@r& #’ n?tã y7 ÷ƒuθt/ r& 

﴾  
  123  يوسف  06

﴿ (#θè= çG ø% $# y#ß™θãƒ Íρr& çνθãmt� ôÛ$# $ZÊö‘ r& ã≅ øƒs† öΝ ä3s9 çµô_uρ öΝ ä3‹ Î/r& ...  ﴾  9/10  36/39/46  يوسف  

﴿ (#θä9$s% $tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $̈Ζ 0Β ù' s? 4’ n?tã y#ß™θãƒ ...﴾  11/13  36/40/43/47  يوسف  

﴿ ρâ !% ỳ uρ 4’ n?tã ÏµÅÁŠ Ïϑ s% 5Θ y‰Î/ 5> É‹ x. 4 ... ﴾  18  36/47  يوسف  

﴿ ôNu !% ỳ uρ ×οu‘$§‹ y™ (#θè= y™ö‘ r' sù öΝèδ yŠ Í‘#uρ 4’n< ÷Šr' sù … çνuθø9 yŠ ( ...﴾  19/21  36/37/40/41/47  يوسف  

﴿ tΑ$s% uρ “ Ï% ©!$# çµ1u� tIô© $# ÏΒ u� óÇ ÏiΒ ÿÏµÏ? r&t� øΒ eω ( ...﴾  21  41/48/69  يوسف  

﴿çµø? yŠuρ≡u‘ uρ  ÉL©9 $# uθèδ †Îû $yγÏF÷� t/ tã ÏµÅ¡ø! ¯Ρ ...﴾  23/24  49/50/51/54/58/59/69  يوسف  

﴿ tΑ$s% }‘Ïδ  Í_ø? yŠuρ≡u‘ tã  Å¤ø! ¯Ρ ...﴾  26  60/61/65  يوسف  

﴿$£ϑ n= sù #u u‘ …çµ|ÁŠ Ïϑ s% £‰è% ÏΒ 9� ç/ßŠ tΑ$s% … çµ̄Ρ Î) ÏΒ £ä.Ï‰ ø‹ Ÿ2﴾  28  58/60  يوسف  

﴿ß#ß™θãƒ óÚÌ� ôã r& ôtã #x‹≈ yδ 4 “ Ì� Ï!øótG ó™$# uρ Å7 Î7 /Ρx‹ Ï9 ( ... ﴾  29  89  يوسف  

﴿ tΑ$s% uρ ×οuθó¡ÎΣ ’ Îû ÏπoΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# ßN r&t� øΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# ßŠ Íρ≡t� è? $yγ9 tG sù ( .. ﴾  30  66/67  يوسف  

﴿zù= è% uρ |·≈ ym ¬! $tΒ #x‹≈ yδ # ·� |³ o0 ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ� x. ﴾  31  68/71  يوسف  

 ﴿ôM s9$s% £ä3Ï9≡x‹sù “ Ï% ©!$#  Í_̈Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰ s) s9uρ …çµ›?Šuρ≡u‘ ...﴾  32/34  67/72/74  يوسف  

﴿¢Ο èO # y‰t/ Μçλm; .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (# ãρr&u‘ ÏM≈tƒFψ $# …çµ̈Ζ ãΨ àfó¡uŠs9 4 ®Lym &Ïm ﴾  35  79  يوسف  
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 ﴿Ÿ≅ yz yŠuρ çµyètΒ zôfÅb¡9 $# Èβ$u‹ tFsù (﴾  36  79  يوسف  

 ﴿Ä t<Ås9 |Á≈ tƒ ÇôfÅb¡9 $# !$̈Β r& $yϑ ä. ß‰tnr& ’ Å+ ó¡uŠsù …çµ−/ u‘ #\� ôϑ yz ( ...﴾  41  80  يوسف  

 ﴿tΑ$s% uρ “ Ï% ©# Ï9 £sß …çµ̄Ρ r& 8l$tΡ $yϑ ßγ÷Ψ ÏiΒ ’ ÎΤ ö�à2øŒ $# y‰ΨÏã š�În/ u‘. ﴾  42  72/74/80  يوسف  

﴿tΑ$s% uρ à7 Î= yϑø9 $# þ’ ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& yìö7 y™ ;N≡t� s) t/ 5β$yϑ Å™ £ßγè= à2ù' tƒ ììö7 y™ ...﴾  43  83/87  يوسف  

﴿ (#þθä9$s% ß]≈ tóôÊr& 5Ο≈n= ômr& ( $tΒ uρ ßøtwΥ È≅ƒÍρù' tG Î/ ÄΝ≈ n=ômF{ $# tÏϑ Î=≈ yèÎ/﴾  44  90  يوسف  

﴿tΑ$s% uρ “ Ï% ©!$# $pgwΥ $yϑ åκ ÷] ÏΒ t� x.̈Š $# uρ y‰÷èt/ >π̈Β é& O$tΡ r& Ν à6 ã⁄Îm;tΡ é& ... ﴾  45  91  يوسف  

﴿ ß# ß™θãƒ $pκ š‰r& ß,ƒÏd‰ Å_Á9 $# $uΖ ÏFøùr&﴾  46  91  يوسف  

﴿ tΑ$s% tβθãã u‘ ÷“ s? yìö7 y™ tÏΖ Å™ ﴾  47  92  يوسف  

﴿ tΑ$s% uρ à7 Î= pR ùQ $# ’ ÎΤθçG ø\ $# ÏµÎ/ ( $£ϑ n= sù çνu !% ỳ ãΑθß™§�9$# tΑ$s% ôìÅ_ö‘   يوسف  50/53  ﴾...#$
58/76/84/86/87/88/89  

91/92  

﴿ tΑ$s% uρ à7 Î= yϑ ø9$# ’ ÎΤθçG ø\ $# ÿÏµÎ/ çµóÁÎ= ÷‚tG ó™r&  Å¤ø! uΖ Ï9 ( $£ϑ n= sù … çµyϑ ¯= x....﴾  54  89/99  يوسف  

﴿ tΑ$s%  Í_ù= yèô_$# 4’n?tã È É!# t“ yz ÇÚö‘ F{   93/94/99/100/109  يوسف  55  ﴾ #$

﴿ y7 Ï9≡x‹x. uρ $̈Ψ ©3tΒ y# ß™θã‹ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{ $# é&§θt6tG tƒ $pκ ÷] ÏΒ ß]ø‹ ym â !$t±o„ ﴾  56  94/99/100/109  يوسف  

 ﴿u !$y_uρ äοuθ÷z Î) y# ß™θãƒ (#θè= yz y‰ sù Ïµø‹ n= tã óΟ ßγsùt� yèsù...﴾  58/62  يوسف  
102/103/104/108/  

110/111/112  

 ﴿(#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ yìÏΖ ãΒ $̈Ζ ÏΒ ã≅ øŠs3ø9 $# ö≅Å™ö‘ r' sù !$oΨ yètΒ $tΡ$yz r& ö≅ tG ò6 tΡ  ﴾  63  104  يوسف  
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 ﴿ª! $$sù î�ö� yz $Zà Ï!≈ym ﴾  64  105  يوسف  

 ﴿tΑ$s% uρ ¢ Í_t6≈ tƒ Ÿω (#θè= äzô‰ s? .ÏΒ 5>$t/ 7‰Ïn≡uρ...﴾  67  105/111  يوسف  

 ﴿$£ϑ s9 uρ (#θè= yz yŠ 4’n?tã y# ß™θãƒ #”uρ# u Ïµø‹ s9Î) çν$yz r& (...﴾  69  105/112  يوسف  

﴿$£ϑ n= sù Ν èδ t“ £γy_ öΝ Ïδ Î—$yγpg¿2 Ÿ≅ yèy_ sπtƒ$s) Åb¡9 $# ’Îû È≅ ômu‘ Ïµ‹Åz r& ...﴾  70  113/119  يوسف  

﴿(#θä9$s% «! $$s? ô‰ s)s9 Ο çFôϑ Î= tæ $̈Β $uΖ ÷∞Å_ y‰ Å¡ø!ãΖ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{   117/120  يوسف  73  ﴾ ... #$

﴿ ((#θä9$s% $yϑ sù ÿ… çν äτℜ t“ y_ βÎ) óΟ çGΖä. tÎ/ É‹≈Ÿ2... ﴾  74  120  يوسف  

﴿š�Ï9≡x‹ x. $tΡ ô‰ Ï. y# ß™θã‹ Ï9 ( $tΒ tβ% x. x‹è{ù' uŠ Ï9 çν$yz r& ’ Îû ÈÏŠ Å7 Î= yϑ ø9   114/117/119/120  يوسف  76  ﴾... #$

﴿ (# þθä9$s% βÎ) ø−Ì� ó¡o„ ô‰s) sù s−t� y™ Óˆ r& … ã&©! ÏΒ ã≅ ö6s% 4 $yδ §� y™r' sù ß# ß™θãƒ ...﴾  77  114/120  يوسف  

﴿ $£ϑ n= sù (#θÝ¡t↔ øŠtFó™$# çµ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁn= yz $wŠ ÅgwΥ ( tΑ$s% öΝèδ ç�� Î7Ÿ2...﴾  80  116/120  يوسف  

 ﴿×� ö9 |Ásù î≅Š ÏΗ sd (  |¤tã ª! $# βr&  Í_u‹ Ï? ù' tƒ óΟÎγÎ/ $·èŠ ÏΗ sd 4 ...﴾  83  124/131  يوسف  

 ﴿ôM āÒu‹ ö/$# uρ çν$uΖ øŠtã š∅ÏΒ Èβ÷“ ßsø9 $# uθßγsù ÒΟŠÏà x. ﴾  84  121/123/125  يوسف  

 ﴿(#θä9$s% «! $$s? (#àσ tG ø!s? ã�à2õ‹ s? y# ß™θãƒ ﴾  85  125/126  يوسف  

﴿!$yϑ ¯Ρ Î) (#θä3ô© r&  Éo\t/ þ’ ÎΤ ÷“ ãmuρ ’ n< Î) «! $# ãΝ n= ôãr&uρ š∅ÏΒ «! $# $tΒ Ÿω 

šχθßϑ n= ÷ès? ﴾  
  122/125/126/131  يوسف  86

﴿tΑ$s% ö≅ yδ Λ äôϑ Î= tæ $̈Β Λäù= yèsù y# ß™θã‹ Î/ Ïµ‹ Åz r&uρ øŒ Î) óΟçFΡ r& šχθè= Îγ≈ y_ ...﴾  89/90  126/127/134  يوسف  
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 ﴿(#θç7 yδøŒ $#  ÅÂ‹ Ïϑ s) Î/ #x‹≈ yδ çνθà) ø9r' sù 4’ n?tã Ïµô_uρ ’Î1 r& ÏN ù' tƒ #Z�� ÅÁt/ ...﴾  93/95  127/128/130/134  يوسف  

 ﴿!$£ϑ n= sù βr& u !% ỳ ç�� Ï±t6ø9 $# çµ9 s)ø9 r& 4’ n?tã ÏµÎγô_uρ £‰ s?ö‘ $$sù # Z��ÅÁt/ ( ...﴾  96  129/134  يوسف  

﴿ $£ϑ n= sù (#θè= yz yŠ 4’ n?tã y# ß™θãƒ #“ uρ# u Ïµø‹ s9Î) Ïµ÷ƒuθt/ r& ...  ﴾  99/100  يوسف  
34/129/130/133  

134/135  

﴿y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï !$t6/Ρ r& É=ø‹ tóø9 $# Ïµ‹ ÏmθçΡ y7 ø‹ s9Î) ( ... ﴾  102  62  يوسف  

﴿  Éir( Ÿ2uρ ôÏiΒ 7πtƒ# u ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ šχρ”� ßϑ tƒ $pκ ö� n= tæ . ﴾  105/108  27  يوسف  

﴿ ª!$# “ Ï% ©!$# yìsùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# Î� ö�tóÎ/ 7‰ uΗ xå $pκ tΞ ÷ρt� s? (...﴾  02  27  الرعد  

﴿ uθèδ uρ “ Ï% ©!$# £‰tΒ uÚö‘ F{ $# Ÿ≅ yèy_uρ $pκ� Ïù z Å›≡uρu‘ # \�≈pκ ÷Ξr&uρ ( ...﴾  03  27  الرعد  

﴿ ôyϑ sùr& uθèδ íΟ Í←!$s% 4’ n?tã Èe≅ ä. ¤§ø! tΡ $yϑ Î/ ôM t6|¡x. ﴾  33  56  الرعد  

﴿ Ÿωuρ ß# ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟ ù= Ïæ ﴾  36  15  اإلسراء  

﴿ ßøt ªΥ �Èà) tΡ y7 ø‹ n= tã Ν èδ r't7 tΡ Èd,ysø9 $$Î/ ﴾  13  22/23  الكهف  

﴿  # £‰s? ö‘ $$sù #’ n?tã $yϑ Ïδ Í‘$rO# u $TÁ|Ás% ﴾  64  23  الكهف  

﴿ tΑ$s% Z∼ yϑ ù=Ï9 ÿ… çµs9 öθym ¨βÎ) # x‹≈yδ í� Ås≈ |¡s9 ÒΟŠÎ= tæ ...﴾  34/36  88  الشعراء  

﴿ ôM s9$s% uρ ÏµÏG ÷z T{ Ïµ‹ Å_Áè% ( ﴾  11  21/23  القصص  

﴿ ö≅ yδ uρ y79s? r& (#àσ t7 tΡ ÄΝ óÁy‚ø9 $# øŒ Î) (#ρâ‘ §θ|¡n@ z># t�ósÏϑ ø9   18/19  ص  21/24  ﴾ ... #$
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 ﴿tΑ$s% y7 Ï?̈“ ÏèÎ6sù öΝßγ̈Ζ tƒÈθøî _{ tÏèuΗ ød r& ...﴾  82/83  58/69  ص  

﴿ ª!$# tΑ ¨“ tΡ z|¡ômr& Ï]ƒÏ‰ pt ø: $# $Y6≈ tG Ï. $YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β  ...﴾  23  25  الزمر  

﴿ ô‰s) s9 uρ öΝ à2u !% ỳ ß#ß™θãƒ ÏΒ ã≅ ö6s% ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ ﴾  34  41  غافر  

﴿ !$̄Ρ Î) š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& #Y‰ Îγ≈ x© # \�Ïe±t6ãΒ uρ #\�ƒÉ‹ tΡ uρ ﴾  08  18  الفتح  

﴿$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u βÎ) óΟä. u !% ỳ 7,Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨� t6tG sù ...﴾  06  15  احلجرات  

﴿ öΝs9 r& Èβù' tƒ tÏ% ©# Ï9 (#þθãΖ tΒ# u βr& yìt±øƒrB öΝåκ æ5θè= è% Ì� ò2Ï% Î! «!$# ...﴾  15  25  احلديد  

﴿ ¨βÎ) uρ öΝ ä3ø‹n= tæ tÏà Ï!≈ ptm: ﴾  10  56  االنفطار  
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  ــــــــــــــــثفـــــــهــــرس األحـــــــــــــــاديــ
  

  الصفحة  الراوي  طرف الحديث  رقم

    عمر بن اخلطاب  ...)ةإمنا األعمال بالني(  1

  ...)حّدثوا عن بين إسرائيل وال حرج(  2
عبد اهللا بن عمر بن 

  العاص
  أ

  11  ابن إسحاق  ...)يا معشر املسلمني اهللا، اهللا، أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم(  3

  12  ابن سريين  ...)ون عن اإلسنادمل يكونوا يسأل(  4

  33- 16  أبو هريرة  ...)ال تصّدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم (  5

  16  ابن عباس  ...)كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل (  6

  16   عبد اهللا بن عمرو  )بّلغوا عّين ولو آية، ومن كذب علّي متعّمدا فليتبّوأ مقعده من النار(  7

  ...):هذه اآلية اليت يف القرآن أنّ (  8
عبد اهللا بن عمرو بن 

  العاص
18  

9  
يا رسول اهللا : القرآن فتال عليهم زمانا فقالوا �أنزل على النّيب (

(...  
  19  سعد بن أيب وقاص

  19  سعد بن أيب وقاص  ...)يا رسول اهللا، لو ذّكرتنا فأنزل اهللا(  10

  19  ابن عباس وابن مسعود  .)..:يا رسول اهللا لو قصصت علينا؟ فنزل(  11

  30  جابر  ...)رجل من يهود �أتى النّيب (  12

  30  جابر  ...)ملـّا رآها يوسف قّصها على أبيه يعقوب(  13
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  35  أبو قتادة  ...)الرؤيا الصاحلة من اهللا(  14

  36  ابن عّباس  ...)من حتّلم حبلم مل يره(  15

  38  ابن عمر  ...): فقال - سالمعليه ال-جربيل  أتاهملا القي يوسف يف اجلب (  16

  57- 53  أبو هريرة  ...)إذا همّ عبدي حبسنة فالتبوها له حسنة فإذا عملها(  17

  ...)أنه كان صبيا يف املهد(  18
سعيد بن - أبو هريرة

هالل - الضحاك-جبري
  بن يساف

61  

  63  أبو هريرة  ...)مل يتكلم يف املهد إالّ ثالث(  19

  64  ابن عباس  ...)تكّلم أربعة وهم صغار(  20

  71  أنس بن مالك  )فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطى شطر احلسن(   21

  73  ابن عباس  )الكلمة اليت قال ، ما لبث يف السجن –يعين يوسف– يقل مللو (  22

  86  أبو هريرة  )لو لبثت يف السجن ما لبث يوسف مث أتاين الداعي ألجبته(  23

  86  أبو هريرة  )...ليما، ولو كنت أنا احملبوسرحم اهللا يوسف أن كان لذا أناة ح(  24

  93  ابن عباس  )...رحم اهللا أخي يوسف لو مل يقل اجعلين على خزائن األرض (  25

  97  أبو هريرة  )...من أكرم الناس قال أتقاهم هللا، قالوا ليس عن هذا نسألك(  26

  97  أبو هريرة  )...يرحم اهللا أخي لوطا كان يأوي إىل ركن شديد(  27

  104  جمهول  ...)كان يوسف يلقي حصاة(  28

  112  أبو هريرة  ...)احرص على ما ينفعك(  29
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  112  ابن عباس  ...)أعوذ بكلمات اهللا التامات(  30

  122/124  احلسني  ...)قيل ما مبلغ وجد يعقوب على ابنه(  31

  122/125  أنس بن مالك  ...)أٌخ مؤاخٍ  - عليه السالم- كان ليعقوب النّيب (  32
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  فـــــــهــــرس الــــــروايـــــــــــات اإلســـــــــــــــــرائيلية
  

  الصفحة  الراوي  طرف الرواية  رقم

  ...)حّدث نفسه -عليه السالم- أّن داوود (  1
- جماهد-ابن عباس

كعب - وهب بن منّبه
  السديّ -األحبار

19  

  30  جمهول  ...)ال شّك أنه رآها حال(  2

  30  وهب بن املنّبه  ...)وهو ابن سبع - عليه السالم- يوسف رأى (  3

  30  وهب بن املنّبه  ...)أّن يوسف كان ابن اثنيت عشر(  4

  ...)قالوا -عليه السالم-أّن إخوة يوسف (  5
وهب وغريه من أهل 

  األخبار
37  

  37  السّدي  ...)فجعلوا يدلونه يف البئر(  6

  38  كعب األحبار  ...)مجعوا يديه إىل عنقه(  7

  38  جمهول  ...)قيل إّن مشعون هو الذي(  8

  38  وهب  ...)فلّما قام على الصخرة(  9

  39  قتادة-ابن إسحاق  ...)أّن الذي قال ذلك منهم(  10

  39  جمهول  ...)اسم البئر هو(  11

  39  ابن عباس   ...)أم أخذوا سخلة أو(  12

  39  السدي  ...)أقبلوا على أبيهم عشاء(  13
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  40  جمهول  ...)وا ذئبا فلطخوهأمهم اصطاد(  14

  40  حبيب بن أيب ثابت  ...)قد سقط حاجباه - عليه السالم- كان يعقوب (  15

  40  جمهول  ...)- عليه السالم-قيل إنه رأى يف منامه يعقوب (  16

  ...)اسم الوارد(  17
وهب بن -ابن عباس

  منّبه
41  

  41  السدي  ...)يف معىن البشري(  18

  41  بن إسحاق حممد  ...)اسم املرأة(  19

  41  وهب وغريه  ...)-عليه السالم- وملا اشرتى مالك بن ذعر يوسف (  20

  49  ابن عباس  ...)قال استلقت له وجلس(  21

  49  جماهد  ...)حّل سراويله(  22

  50  أبو مليكة  ...)لـّما جلس -عليه السالم-بلغين أّن يوسف (  23

  50  جمهول  ...)ما أحسن صورة وجهك: يا يوسف(  24

  55  جمهول  ...)يا يوسف: - عليه السالم-ناداه جربيل (  25

  55  جمهول  ...)ال يوسف ال تواقع املعصية(  26

  55  حممد بن كعب القرظي  ...)رأى كتابا على احلائط(  27

  55  ابن إسحاق  ...)أّن الربهان الذي رآه امللك إطفري(  28

  55  الضّحاك  ...)أّن الربهان الذي رآه أنه لـّما ّمهت به(  29
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  56  القرظي  ...)يف الربهان الذي رأى يوسف ثالث آيات(  30

  56  ابن عباس  ...)- عليه السالم- رأى صورة أبه يعقوب (  31

ا خلى يوسف (  32
ّ
  56  وهب بن منّبه  ...)وامرأة العزيز -عليه السالم-مل

  60  ابن عباس  ...)قال ذو حلية(  33

  60  ابن عباس  ...)كان من خاّصته(  34

  60  جماهد  ...)لق من خلق اهللاأنه خ(  35

  ...)أنه رجل حكيم ذو عقل(  36
- قتادة- احلسن عكرمة

-جماهد- الضّحاك
  السديّ 

61  

  61  جماهد  ...)كان من أمر اهللا ومل يكن(  37

  61  جماهد  ...)قميصه مشقوق من(  38

  66  جمهول  ...)يروى أّن هؤالء النسوة كنّ (  39

  66  جبري  ...)كّن أربعا، امرأة(  40

  66  مقاتل  ...)امرأة صاحب(  41

  67  األعرج  ...)قد شغفها حّبا(  42

  67  السديّ   ...)كانت يف أيديهم(  43

  67  قتادة  ...)قطّعن أيديهنّ (  44

  67  السديّ   ...)=تقول بعدما حلّ (  45
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  ...)قال حضنّ (  46
علّي اهلامشي عن أبيه 

  عن جّده
67  

  67  وهب بن منّبه  ...)أا قالت هلّن ال تقطّعن(  47

  68  وهب بن منّبه  ...)عشقنه حىت مات منهنّ (  48

  687  كعب األحبار  ...)كان يوسف حسن الوجه(  49

  68  عبد اهللا  ...)كان وجه يوسف مثل(  50
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