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الملخص

تمثلت أهمية موضوع حياة لنبياي يو(ع)عللن(ية(اية ااي لن الكر لنفاليظ ااي نصاظ لنمبشال لنا ب داملر ااي يا

مشال اضا

نر لنمحر ولاليت ءلت لنتي تعلض نهة حتى أتيح نر لنمجةل نيدمل مبشل نزيز مشل ومةنر مر أهمية وأثل نلى تةليخ يبي ل(للئيل
وقا بضااظ لنيحااش نلااى داافل مولضااي النيااة تيا أ مبا وشااونر لنااى مشاال فعيا يييعاار لاوتاار ن ةالااة تجةليااة مااةل ماار قياال ما ير يليا ور
مشل وت(ل( نلمحر لنتي تعلض نهة يع

نك فموضوع لنمللو و اونر لن(جر صلمة وأحا لش لاالال الح ار فاةر نهاة أثال نلاى تاةليخ

يبي ل(للئيل ووشوال نواةتر )عل.

لنفلماةت ي حاصي يمهاظي يالوبي لنولضاحي ييا وي يمفار لن اولي يتيايري يدايلي يب الي فالي لاتلاعي يولشالي لتضاح نباةي يا فلي ياول نبااةي

قيل.
Abstract
Been the subject of the importance of the life of Prophet Yusuf (AS political) in the Qur'an in

the bone position he held in the land of Egypt as well as the trials and tribulations suffered by the
even field has been made available to him to serve as Egypt Aziz and his wealth of the importance
and the impact on the history of the children of Israel
The research systems in the form of sub-themes start since he came to Egypt as a slave

.

sells his brothers to a convoy of commercial passers-by debit want Egypt and the sequence of the
tribulations suffered by then a theme Courting and entering prison unjustly and other events was
chased had an impact on the history of the children of Israel and ending of his death (p
Tags: notes, understand, tells, obviously, it seems, we can say, turns, points out, transferred, Male,
disagreed, continued, it became clear to us, little, gives us, it was said
المقدمــــــــــــــــــــــــة
قيل لنتطلق نلحية لن(ية(ية نلبيي يو(ع)علال ي مر لالدةل لنى وال يو(ع وبدأتري مر لنمعلوظ أر لن لكر لنفليظ نظ ي فل
وال يو(ع أو تأليخ وال تر ولبماة ليتا أ يلاياةل لنتاي فةبات وللء لنح ا ولنح(ا لنمت لزيا مار أاوتار تجةهار .لوب نار لنل(اول محما )

ل

أبر قةل "لنفليظ لير لنفليظ لير لنفليظ لير لنفليظ يو(ع ير يع اول يار ل(احةق يار لياللهيظ لناليال "ويا نك يتضاح نباة ب(اير لنداليع مار

اا ل ها ل لنحا يش لنبياوب .وناظ يدال لن الكر لنفاليظ أيضاة لناى ل(ااظ أمار أو مفاةر وال تار وال بعلاظ فياع أثيات نلماةء لنتم(ايل لر أمار هااي
للحيل أو نلى مة ل لنتم ول اي قونهظ ه ل؟ وليمة يفور نك مر لنتو لل لنتي لدةلت لنى نك يةنتمشيل لال أبار مهماة يفار مار أمال اأبار
أشيح مر لنمعلوع أر أمر هي للحيل .قيل لنح يش نر لنحية لن(ية(ية نلبيي يو(ع)ل متمثلة ااي لنمبشال لنا ب داملر ااي يا
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مشلي الي مر لنح يش نر لنمللحل لنتي (ي ت نك ولنمحر ولاليت ءلت لنتي تعلض نهة حتى أتايح نار لنمجاةل نيدامل مبشال نزياز
مشال ومااة نها ل لنمبشاال مار أهميااة ولثاال نلااى تاةليخ يبااي ة(اللئيل يشااول نةماة ونا ل للتأيبااة لر بيا أ ها ل لنميحااش يةنب طااة لنتااي لبتهيبااة
نب هة نب مة أن ةل ةاوتر اي لنيئل وملو لل يةنمللحل لنتي تيعت نك ولبتهةء يوشونر نلمبشل وواةتر يع

نك.

يوسف ( )في بيت العزيز

يتةي لن(يةق لن لكبي (يل لألح لش نيعطيبة شول ولضحة لنمعةنظ نر لن شة ومة كل ةنير لألمال يعا ناك ايعا لر بما ل ااو

ـءب َيـء بذ َـةُ َْـ َ ا ـ َ فَ
سـلوا َو هاةَدْـَ فَـرَدلَْ َدل َـول يَ َ
رءةف فَرَة َ
ـءَت َ
اطيتهظ ييو(ع)ل وأن ول اي لنيئال ثاظ ياةنول فماة يياةع لنعييا َ و َج َ
سـي َ
()i
الز ه
ود ٍ و َكءنوا هف ه
ذةول هبثَم ٍن بخ ٍ ه
ر ه
يه هم َن ر
ين.) ) 
اْ هد َ
يَ هب َمء َيع َمل َ
َسُّةول هب َ
َ َ
ض َ
س َد َةاْ ََ َمعد َ َ
َوأ َ
ون * َو َ َ
ءع ًة َوالله َعل ف

وق قيل اي تم(يل لآلية لنفليمة أن ل ةر لا ة أو قةالة مةل مر قيل م ير يلي ور مشال قا أاطاأول لنطلياق ااةبطل ول يمداور

نلى غيل لنطليق حتى بزنول قليية مر لنجل وفةر لنجل أب لنيئل اي قمل يعي نر لنعمللر ))iiللي وي ةل لر ماةء لنيئال لنا ب أن اي ايار
يو(ع فةر مةنحة ةال أبر أشيح ن ية يع أر أن ي اير يو(ع )ل المة بزل لنلا ة أل(لول لج مر أهل م ير ي ةل نر مةناك يار نال
نيطلل نهظ لنمةء اوشل مةنك ةنى لنيئل وأ نى نول اتعلق يو(اع )ل يةنحيال ونماة االإ ااه ل هاو يما ظ أح(ار ماة يفاور مار لنملماةر
المة لأال مةنك يو(ع قةل ه ل غ ظ وفةر يهو ل أاو يو(ع ق أتى يةنطعةظ نليئل الظ يجا يو(اع )ل ثاظ لأال ل ااو لر يو(اع ما

مةنك وأشحةير اةايلهظ يأبر ني نهظ وأبفلول يأبر يفور أاةهظ وقيل لر يو(ع )ل ق فتظ دأبر ماةااة لر ي تلار ةاوتار اةداتللل مةناك
ي للهظ مع و أب قليلة غيل موزوبة وق لاتلع لنعلمةء اي ميلغ لن للهظ لنتي ياةنول ايهاة ا يال ياةنول يعدالير لهماة أو لثباةر وندالور
أو أليعير لهمة) )iiiلل.

وبمهظ مر نك أر يو(ع)ل يع أر ن ي مة ن اي مار أاوتار قا ييا فماة يياةع لنعييا ))ivلل ولألمال لنا ب يا نول نلت(اةال هباة

أنظ يفتع لألااو يماة اعلاول ياأايهظ حتاى تشال يهاظ لن (او ن لجاة أر ي وماول يييعار ويبفالول أبار أااةهظ ؟ الداك أبار لنح(ا ولنح ا لنا اير
لن ب فةبول يضملوبر نيو(ع)ل ن ل أ لل ول ةيعة ل ايةنول نيضمبول أبهظ نر يلول ثةبية أب ييتع نبهظ.
ويلوب نبة لنثعليي

)vل

مة ح ش نيو(ع أثبةء م(يلهظ ةنى مشل اي فل أر م(يل لن ةالة فةر نلى طلياق قيال للحيال أظ يو(اع

ولر يو(ع نب مة لأال قيل أمر نظ يتمةنك بم(ر المى يبم(ر نر لنبةقة ةنى لن يال وهاو ييفاي ويباة ب أمار ويتحا ش نهاة نماة جالال نار مار

قيل أاوتر مر صلظ وق(و يعا هة لات ا مةناك يو(اع)ل الاظ يجا ل نلاى لنبةقاة لنتاي فاةر نليهاة وصار أبار قا لجا ةناى أهلار يعا هة لكل
وزجلل ا ةل نر ية غ ظ ق أايلبة مولنيك يأبك لير (ةلق الاظ بشا ق حتاى لأيباةك تمعال ناك اأجةيار يو(اع)ل يأبار قا لأال قيال أمار
ونظ ي(تط أر يتمةنك بم(ر الا مةنك ير نل ي لُ ونطظ وجهر ثظ حملر نلاى بةقتار وقيال أبهاظ قيا ول اا هيول يار حتاى قا مول مشال ا اةل
مةنك مة بزنت مبزال ةال وقا ل(اتيةر ناي يلفاة يو(اع وفبات أ(ام ت(اليظ لنم ئفاة نليار شايةحة وم(اةء وفبات أبصال ةناى غمةماة ييضاةء

تصلر وت(يل اوق أل(ار وت اع نلاى أل(ار ة ل وقاع ونماة وشالول مشال أمالل مةناك أر يمت(ال اةغت(ال وناي

)viل.

ثوياة ح(ابة ثاظ نلضار نلييا

ناالض يو(ااع)ل نلييا وماار تا ييل لى تعااةنى أر لنا ب لدااتللل نااظ يفاار داشااة نة يااة ياال فااةر وزيا لل اااي لن ونااة لنمشالية
ه هه
ه ه
ويَ َ ه
سْ أَن َينفَ َع َنء أَو َنتر هخ َ ل َولَ ًدا ))vii(( ا يل أر لن ب لدتللل مر أهل مشل نزيزهاة
ءب الر ي اذتََةال من مص َة ِلم َأةَته أَك هةهمي َمث َوال َع َ
َ
أب لنوزيل يهة لن ب فةبت جمي لنازلئر م(لمة ةنير و فل أر ل(مر قطميل أو أطميل ير لوحيل ولر ل(ظ زوجتر ) زنياة أو للنيل يبت

لمةييلل وقيل أيضة لر ل(مهة )افة يبت يبو ل )viiiل.

و فل أر مجيء يو(ع)ل ةنى مشل فةر ااي ما حفاظ لنهف(او

لجل مر لنعمةنيق ويبتهي يب(ير ةنى (ةظ ير بوح )ixل.
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وقيل ن نك فل لن لكر لنملك يل ل )لنملكل اي حير ي(مي لنملك لن ب جةء اي نه مو(ى)ل مر يع ل يل ل )النورل أب
ةر زمر وجو يو(ع )ل اي مشل ق تح مة يير نه لأل(ل لنثةنثة ندل ولأل(ل لن(ةيعة ندال وهاي أ(ال)لنلنة ل لنا ير (امةهظ
لنمشليور )لنهف(و ل فللهية نهظ وقيل أر معبى )لنهف(و ل اي لنلمة لنمشلية لن يمة )لنابةزيل أو لنة لنابةزيلل)xل.
وي فل اي تم(يل أَك هةهمي مثوال عسْ أَن ينفَع َنء أَو َنتر هخ َ ل ولَ ًدا )xi( أر قطميل نظ يفر نر ون وناظ ي ا
اأت لنب(اةء نا ل قاةل نهاة
َ
َ َ
ََ َ َ

أفلمير ن(ى أر يفميبة يعض مة بعةبي مر أمولبة أو بتا ل ون ل أو بتيبةل)xiiل.
ف هفي اْلَة ه
ض )xiii( أب فمة أبعمباة نليار يةن(ا مة مار لنجال مفباةلُ ياأر نطمباة نليار قلال
ثظ قةل تعةنى َ و َك َ له َك َم رك رنء لهيوس َ
)xivل
ه
َث هءديـ ه  )xv( أب يعلااظ
لنعزيااز حتااى توشاال يا نك ةنااى أر شااةل متمفبااة ماار لألماال ولنبهااي اااي ألض مشاال َ ولهن َعلِّ َمــه مــن تَر هويـ هـب اْل َ
معااةبي فتاال لى تعااةنى وأحفةماار ايبما هة أو تعيياال لنمبةمااةت لنمبيهااة نلااى لنحاول ش لنفةئبااة ني(ااتع نهااة ويدااتمل يت ا ييلهة قياال أر تحا ش
)xviل
ه
ـن أَكثَ َـة ال رن ه
ـون )xvii( ااأ لل لى ااوق فال دايء ال يال ل دايء وال يبةزنار ايماة يداةء أو أمال
ب َعلَْ أَم هـةهل َولَ هك ر
ـءس َِل َيعلَم َ
َ واللره َ ءل ف
يو(ع أ لل ير أاوتر ديئة وأ لل لى غيل الظ يفر ةال مة أ لل ل )xviiiل.
يوسف وام أة العزيز

ثااظ يتجاار لن(اايةق لن لكبااي نلح ا يش ناار محبااة ولياات ء كااال يولجهاار يو(ااع)ل يعا محبتاار ما أاوتاار نوليعااة ل ناار أيياار وها ل
لنمحبة يتعلض نهة وهو اي ييت لنعزيز ة تللو ل زنياة )للنيلل نر بم(ر.
وتع لما أل لنعزياز أبمو جاة نلما أل يفال غللئزهاة ولغيةتهاة ولبا اةنةتهة لألبثوياة لنجةمحاة اهاي لنتاي أوشاةهة زوجهاة ييو(اع ايا لل

يأر تفلظ مثولل نول ل هي نب مة يفيل لنم ظ ويشيح ديةية تيلز اي أنبع حةنة مر حةالت لغيتهة لنجب(ية وت(يطل نلى (لوفهة لن ولا
لنجةمحة وتهيمر نلى أحة(ي(هة ومدةنلهة لنلغية لنمحمومة )xixل.
ه
هه
ه
ه
ه
ءب َم َعـء َ اللر هـه ه رنـه َةِّبـي
اب َويَءلَت َْي َت لَ َك يَ َ
ويديل لن لكر لنفليظ ةنى نك َ وَة َاوَدته الرتي ْ َو في َبيت َهء َعن َنفسه َو َ لرقَت اْلَب َو َ
ون) )xx(( اي فل لى تعةنى نبة مة فةر مر مللو لما أل لنعزياز نيو(اع)ل نار بم(ار وطليهاة مبار
اي هرنه َِل يفلهح الظرءلهم َ
س َن َمث َو َ
أَث َ
مة ال يلياق يحةنار وم ةمار وهاي ااي غةياة لنجماةل ولنماةل ولنمبشال ولندايةل وفياع أبهاة غل ات لألياولل نليهاة ونليار وتهياأت نار وني(ات

أح(ر ثيةيهاة وأااال نية(اهة وفاةر يو(اع)ل داةل يا ي لنجماةل ولنيهاةء ةال أبار بياي مار (ا نة لألبيياةء )نلايهظ لن(ا ظل اعشامر ليار
نر لنمحدةء وحمةل مر مفل لنب(ةء )xxiل.

ـن
سَ
نولزلء طلل لم أل لنعزيز ه ل أجةيهة يو(ع)ل " معء اهلل " أب أنو ياةى أر لاعال ها ل وقيال ااي قونار  هرنـه َةِّبـي أَث َ
اي قوالر أح همة أبر قش ي نك لى نز وجل ولنثةبي لنعزيز)xxiiل.
َمث َو َ
ف َعنـه
ـءن َةِّب هـه َكـ َ له َك له َنص هـة َ
هظ لم أل لنعزيز ييو(ع)ل َ ولَقَد َْ رمت هب هه َو َْـ رَ هب َهـء لَـوَِل أَن َأةَُ بةَْ َ
ويديل لن لكر لنفليظ ةنى ّ
()xxiii
ذءَ هرنه همن هعب هءد َنء المخلَ ه
هظ لما أل
ين
ُّ
ص َ
َ
وَ َوالفَث َ َ
الس َ
هظ يو(ع)ل نفبهظ نظ ياتلمول اي ّ
وق لاتلع لنمم(لور ولن لل(ور اي ّ
لنعزيز ألر همهة فةر نزظ نلى لنمعشية ولنزبة)xxivل.

)xxvل

هظ يو(ع)ل لنولل اي لآلية لنفليمة ا لاتلاع ايار لنعلماةء ولنمم(الور امابهظ مار فال ب ا نار ليار نياة
أمة ّ
)xxviiل
)xxviل
لر يو(اع ناظ يه ّاظ يةنمةحداة
ييبماة يا فل لنطيل(اي
همٍة بم(اية ومحاض لداتهةء ل ل نبار يلهاةر ليار
هظ يو(ع)ل هبة فةر ّ
ّ
)
xxviii
(
ه
ه
ه
ه
ـك لـ َـيعلَ ََ أ َِّنــي لَــَ أَخنــه
ـءَ( 
ف َعنــه ُّ
)وقوناار  َ لـ َ
ـوَ َوالفَث َ
وي(تدااه ي ا نك ياايعض لآليااةت لن لكبيااة ف وناار َ ك ـ َ ل َك ل َنصـ هـة َ
ذـ َ
السـ َ
()xxx
)xxixل
.
ءش لهلر هه َمء َعلهم َنء َعلَي هه همن سوٍَ
هبءل َغي هب
وقونر يل َن َث َ
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ويب ل لنطيلب )xxxiلاي لل كال حاول ه ّاظ يو(اع)ل اي اول أر لنايعض يالال لر لنم شاو يه ّاظ يوشاع لبار أ لل أر يضاليهة أو
هظ ير مر أ لهة وقاةنول أر لنداةه نلاى شاحة
يبةنهة يمفلول ّ
نهمهة ير أب ممة أ لل تر مر لنمفلول نوال أر لأال يلهةر لير ة نوال فمر نمة ّ
ءَ.)xxxii( 
ف َعنه ُّ
وَ َوالفَث َ
نك هو قونر َ ك َ هل َك هل َنص هة َ
ذ َ
الس َ
أمة لنيلهةر لن ب لكل يو(ع)ل اأر لنعلمةء ق لاتلمول اير أيضة ا يال أبار لأال شاول لياةل يع اول وهاو ناةض نلاى أشايعر
وي ول نر ية يو(ع ال تولقعهة اأر مثلك مة نظ تولقعهة مثل لنطيل اي لن(مةء ال يطةق ومثلك ة ل ولقعتهة مثلر ة ل مةت ووق ةنى لأللض
ال ي(تطي أر ي ا نر بم(ر

)xxxiiiل

وقيل أيضة أبر لأال يع ول وضلل نلى ش لل االجت دهوتر مر أبةملر

لر جيليل بة لل ية يو(ع تفور اي يولر لألبييةء وتمعل اعل لن(مهةء )xxxvل.
و فل لنطيل(ي

)xxxviل

)xxxivل

وقيال ااي لنيلهاةر

أر لنيلهةر لن ب لكل يو(ع)ل ن لاتلع اير نلى وجول لألول أبر حجة لى ااي تحاليظ لنزباة ولنعلاظ

يةنع لل لن ب ي(تح ر لنزلبيي ولنثةبي أبر مة كتةل لى (يحةبر مر ك لل لألبييةء وأا ق لألشميةء ولنثةنش أبر لنبيو لنمةبعة مر للتفةل
لنمولحش ولنحفمة لنشةلاة نر لن يةئح ولنللي

أبر فةر اي لنييت شبظ اأن يت لنم أل نلير ثوية ا ةل يو(ع)ل ةر فبات ت(اتحير مار

لنشبظ اأبة أحق أر أ(تحي مر لنولح لن هةل وأر ها ل لنوجار مالوب نار نلاي يار لنح(اير زيار لنعةيا ير )لي ولنااةم أبارُ لنلطاع
لن ب نطع لى تعةنى ير اي تلك لنحةل أو قيلهة اأاتةل نب ل لالمتبةع نر لنمعةشي وهو مة ي تضي نفوبر معشاومة ألر لنعشامة هاي

لنلطع لن ب ياتةل نب ل لنتبزل نر لن يةئح ولالمتبةع نر اعلهة )xxxviiل.

)xxxviiiل

مر لر يو(ع)ل فاةر

لنهظ ولنيلهةر أببة ب هل ةنى مة هل ةنير لنمال لنللزب
ويمفر لن ول يع ه ل لنعلض نتم(يل ّ
يليئااة ماار لنعماال لنيةطاال ولنها ّاظ لنمحاالظ وهااو قااول لنمح ااير ماار لنمم(الير ولنمتفلمااير ة أر لنا الئل قا ناات نلااى نشاامة لألبييااةء)نليهظ
لن( ظل ولر لألبييةء متى مة ش لت مابهظ زناة أو هماو ل(اتعصموهة ولتيعوهاة يهصهاةل لنب لماة ولنتوياة ولنولضا وناو فاةر يو(اع)ل قا

أق ظ نلى ه ل لنفييل لنمبفل نفةر مر لنحةل لر يتيعهة يةنتوية ولال(تممةل ونو أتى يةنتوية نحفى لى تعةنى نر ةتيةبر يهة فمة ااي (اةئل
لنمولض وحيش نظ يوج ديء مر نك نلمبة ييللءتر مماة قيال ايار ويا ل نلاى ناك أيضاة أر فال مار تعلاق يها ل لنولقعاة قا داه يياللء
يو(ع)ل نمة ُب(ل ةنير و(وع بأتي نلى نك الح ة.
لنا ب ا(اال لن(ااوء ي ا )ايةبااة لن(ااي ل ولنمحدااةء ي ا )لنزبااةل فااةر
ـءَ
ف َعنــه ُّ
ـوَ َوالفَث َ
وياالوال أر قوناار َ كـ َ له َك له َنصـ هـة َ
ذـ َ
السـ َ
هظ يةنمعشاية وال توجار ةنيهاة قاط ونا نك قيال )نبشالار نار لن(اوء ولنمحداةءل اشالع لى
حجة قةطعة نلى أر يو(ع)ل نظ ي مبر ّ
()xl
تعةنى نبر يمة اير مر موجيةت لنعمة ولنعشمة ن ل قةل تعةنى هرنه همن هعب هءد َنء المخلَ ه
ين أب تعليل نمة (يق مر مضمور لنجملة
ص َ
َ
)xliل
يطليق لنتح يق ولنمالشور هظ لن ير أالشهظ لى تعةنى نطةنتر يأر نشمهظ نمة هو قة ح ايهظ .
ه
يصـه همـن دب ٍـة
ثظ يولشل لن لكر لنفليظ ح يثر نر قشة مللو لم أل لنعزياز نيو(اع)ل ايا فل َ واسـتََبقَء ال َب َ
ـءب َويَـدرت يَم َ
َة َد هبرَْله َك سـوَا هرِل أَن يسـج َن أَو عـ َ ه
س ِّي َد َْء لَ َدُ ال َب ه
ـيَ )xlii( وقيال ااي تم(ايل لآلياة أر يو(اع أ لل
ءب يَءلَت َمء َج َزاَ َمن أ َا
َ ف
َ
ً
َوأَلفَ َيء َ
اب أَل ف
()xxxix

لنمللل مر لفول لنمةحدة نمة لأال يلهةر ليار أماة لما أل لنعزياز اأ لفتار وتعل ات ي ميشار نتج يار ةنيهاة ن ضاةء حةجتهاة لنتاي للو تار نليهاة

ا ت قميشر مر يل يعبي أبهة د تر مر لنالع ال مر لألمةظ ألر يو(ع فةر هو لنهةلل وفةبات هاي لنطةنياة ثاظ وجا ل زوجهاة وفاةر

جةن(ة نب لنيةل ولير نمهة معر المة لأتر قةنت مة جزلء مر أ لل يأهلك (وءل ةال لن(جر أو لنع لل لألنيظ )xliiiل.
ه
ـءْ فد همـن أَْلههـء هن َك َ ه
ذ ه
ه
ـءن
ذـ هه َد َ
ـي َة َاوَدت هنـي َعـن َنف هسـي َو َ
ين َ ِوهان َك َ
ـن ال َكـء ه هب َ
ص َـديَت َوْ َـو هم َ
َ
ـءن يَميصـه يـ رد مـن يب ٍـب فَ َ
يَـء َب ْ َ
ين )xliv( ا يل يع أر وج ل لن(ي نر لنيةل قةل يو(ع هي مر طةنيتي يةنماتة اةنة نمة
يَ هميصه ي رد همن دب ٍة فَ َك َ َبت َوْ َو هم َن ال ر
ص هءد هي َ

نلضتر نر مر لن(جر أو لنع لل لألنايظ )xlvل.وقا لاتلاع لنعلماةء ولنمم(الور ااي قشاة لنداةه لنا ب يالز ولل ااي ها ل لنماالمل ي امابهظ

مر فال ب ا نار ليار نياة

و(اعي يار جييال

)xlviل

أبار فاةر شايية ااي لنمها

)xlviiل

ولوب نار ليار نياة

أيضاة ااي لولياة أاالال ونار

لنح(ار وقتاة ونفلماة لر لندااةه فاةر لجال حفايظ ماار أهلهاة وهاو ليار نمهااة)xlviiiل .وأماةظ لاات ع لنلولياةت حااول داشاية لنداةه ها ل
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قمر جبار علوان

ييلز ولل اي ةيضةح م(أنة مهمة تتعلق ي ضية لنمللو اي ول لر فةر قميشر ق ُدق مر قُيل يعبي ناظ يفار هةلياة مطلوياة نولبماة يفاور
طةنية م اونة وهو دهة نلى ف ير أمة ة ل فةر ق قُ مر ُ يل اف يت وهو مر لنشة قير نك أر لنلجل ال يأتي لنم أل مر يل )xlixل.

ونبا مة لأال زوإ لنما أل أر لن ماي قا قُا مار ياال ذنالع أر لنا بل نليهااة و ناك ح(ال مااة قاللل لنداةه حااول ناك نا ل ناالع
ه
هر ه
ه
ه
ه ه
يَ )l( وقيل أبر فةر قليل لنحمية ولنميل فوبر ق
لنعزيز أبهة لنم بية َ فلَ رمء َأةَُ يَم َ
يصه ي رد من دب ٍة يَء َب نه من َكيدك رن رن َكي َدك رن َعظ ف
لفتمى يأر طلال مار يو(اع)ل أر ال يا فل ماة حا ش حتاى ال يداي لألمال وطلال مار لنما أل لر ت(اتممل نا بيهة )liل يوسـف أَع هـةض
عن َْ َ ا واستَغ هف هةي له َ ن هب هك هرن هك كن هت هم َن ال َخ ه
ين . )lii( ولنولضح أبر لغظ حل لنعزيز نلاى فتماةر ماة حا ش مار قيال زوجتار ةال أر
ءط هئ َ
َ
َ
يز تَة ه
لنايل فةر ق دةع و(معت ير ب(و لنم يبة ن ل قةل تعاةنى َ ويَء َب هنس َوف هفي ال َم هدي َن هة امَأةَ ال َع هز ه
ذ َغفَ َهء ثبًّـء
ءْء َعن َنف هس هه يَد َ
اود فَتَ َ
ض َ ٍب م هب ٍ
ين )liii( وقيل أر لنب(و فر ام(ة لم أل (ةقي لنعزيز ولم أل لنايةز ولم أل شةحل (اجبر ولما أل شاةحل وليار
هرنء لَ َن َة َ
اْء هفي َ

ولم أل لنحةجل
لنحل لنجل
لنعزيز مر

)livل

ق تحا ثر نار ناك وقيال ااي معباى )قا داممهة حياةل لر لندامةع هاو جلا نلاى لن لال نهاة )ن(اةر لن لالل أب اال

حتى أشةل لن لل )lvل .ويولشل لن(يةق لن لكبي ح يثر نر لبتدةل ايل لنمللو يير ب(ةء لنم يباة ويشاول نباة موقاع لما أل
نك ولألجزلء لن ب لتا تر نتحةول ير ةنطةئهة لنحق ايهة أقا مت نليار َ فلَ رمـء ه
ـن
سـلَت هلَـي هه رن َوأَعتَ َـدت لَه ر
سـم َعت هب َمك هـةهْ رن أَة َ
َ
ك رب و ه
ـة هن َْـ َ ا هرِل َملَـ فك
ذ ًا
ءش لهلر هه َمـء َْـ َ ا َب َ
اث َد ٍ همنه رن هس ِّكي ًنء َويَءلَ هت اخةج َعلَي هه رن َفلَ رمء َأةَي َنه أَك َبةَنه َويَطرع َن أَي هد َيه رن َويل َن َث َ
َ

متر َكرً َوآَتَت
يَ )lvi( اي فل أبهة نب مة (معت ي ونهر يأر لما أل لنعزياز قا ندا ت نيا هة لنفبعاةبي أل(الت ةنايهر نتاليهر يو(اع)ل وقيال أبهاة
َك هة ف
ضمبهر وأحضلت نهر وهيأت مة يتفئر نلير مار لنو(اةئ أب لتيات نهار مجلا
نت أليعير لم أل وفةبت لنب(و لنام(ة لنم فول مر
ّ
اتهر اةفهاة
طعةظ ودللل وأنطت نفل ولح مبهر (فيبة ني(تعملبهة اي ت طي مة ي ظ ةنيهر مر لنلحوظ ولنمولفر وبحوهة وقيال أبهاة أنط ّ

يهر ماار لنمولفاار اياالز نها ّار
لألتاالح ثااظ طلياات ماار يو(ااع أر يااالإ نلاايهر وهاار مدااموالت يمعةجلااة لن(اافةفير وأنمةنهااة ايمااة يااير أي ا ّ
حر أيا يهر يماة ااي أيا يهر مار
يهر أب جال ّ
يو(ع)ل ونب مة لأيبر أفيلبر أب نصمبر وأجللبر نح(بر لنماةئق وجمةنار لن للئا ا طع ّار أيا ّ
لن(افةفير نمالط هداتهر وقلار حاةش ى تبزيهاة نار (ايحةبر نار شاامةت لناب

ووشمبر يةنملك لنفليظ نالوجر اي لنح(ر ولنجمةل نر لنمللتل لنيدلية)lviiل.
ونب مة دةه ت لم أل لنعزيز ناكيَءلَـت فَـ َ لهك رن الرـ ه ي لمت رن هنـي هف ه
يـه

ولنعجاز وتعجياة مار ق لتار نلاى مثال ناك لنشاب لنيا ي

( )lviiiأب ااي حيار وداممي ايار ثاظ أقالت نهار ا ةناتَ ولَقَـد
)lxل
ه
ه ه
ـن
صـ َـَ )lix( أب لمتب ا ول(تعشااى ا لاار ناار أط ا موالتااك
ـج َن رن َولَ َيكــوَنن همـ َ
َ ولَــئن لَــَ َيف َعــب َمــء آَمــةل لَيسـ َ
َة َاودتــه َعــن َنفســه فَءستَع َ
ين )lxi( أب ة ل نظ يطةونبي ايمة نوتر ةنير ني(جبر أب أحي(ر ويفور مر لأل الء.
ر
الصء ه هة َ
ـن
َث ُّ
ـءب َة ِّب ِّ
ثاظ فال لى قاول يو(ااع يَ َ
ـب هلَـ ر
ـي هم رمـء َيــدعوَن هني هلَي هـه َ ِوهارِل تَصـ هـةف َع ِّنـي َكيـ َـدْ رن أَصـب هلَــي هه رن َوأَكـن همـ َ
الســجن أ َ
الج ه
ين )lxii( ويصهل مر (يةق لآلية لر لم أل لنعزيز ق نةو ت يو(ع)ل اي لنمللو نر بم(ر وتون تر يةن(جر ولنحاي ةر ناظ
ءْله َ
َ

السـجن
يمعل مة نتر ةنير اةاتةل يو(ع لن(جر نلى مة نتر ةنير ألبهة نو نظ تفر ق نةو تر وتون تر ي نك فةر محةال أر ي ول( َة ِّب ِّ
َث ُّب هلَ ري هم رمء َيدعوَن هني هلَي هه) وهو ال ي نى ةنى ديء وال ياوع يحي )lxiiiل.
أَ
هر نباارِ َ وهارِل تَص ه
ــن
ــةف َع ِّنــي َكي َ
ــدْ رن أَصــب هلَــي هه رن َوأَكــن همـ َ
ةزلء نااك توجاار يو(ااع )ل ةنااى لياار لنيااة أر يشاالع في ا ّ
)lxvل
الج ه
ءب
ين )lxiv( أب وفل بم(ر وأمولل ى تعةنى ألبر ي وبر ال يملاك بما وال ضال
ءْله َ
ولنولضاح أر ليار قا ل(اتجةل ن نةئار فَءسـتَ َج َ
َ
()lxvi
ه
ه
أب حاةل ييبار وياير لنمعشاية .ثاظ يا فل نباة تعاةنى مشايل يو(اع )ل يعا
سـميُ ال َعلـيَ
ف َعنه َكي َدْ رن هرنه ْ َو ال ر
ص َة َ
لَه َةبُّه فَ َ
ه ل لنمالمل ث رَ ب َدا لَهَ همن بع هد مء أةَوا اْلَي ه
ءت لَ َيسجن رنه َثترْ هث ٍ
ين )lxvii( وقةل لن(ا ب )lxviiiل ااي قونار )لآلياةتل يأبار لن ماي وقطا
َ
َ
َ َ َ
لألي ب و فل لر لم أل لنعزيز ق قةنت نزوجهة لر ه ل لنعي لنعيللبي قا اضاحبي ااي لنباة

ون(ت أطيق أر لنت ل يع لب اأمة أر تأ ر ني اأالإ اةنت ل وأمة لر تحي(ر فمة حي(تبي.
ُ
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فلبة أر لنبيي يو(ع )ل يع ه ل لنمالمل ق ل(ت ل ير لألمل اي لن(اجر ثـ رَ ب َـدا لَهـَ همـن بع هـد مـء أةَوا اْلَي ه
ـءت لَ َيسـجن رنه
َ
َ
َ َ َ
َثترْ هث ٍ
ين )lxix( ويي و أر اونر لن(جر فةر م مة أو ي لية نت لير مر لنملك ثظ بيلر ناز مشال وقا لاتلاع لنعلماةء ااي تح يا لنما
لنتي قللوهة نحي(ر امبهظ مر ا(ل )حتى حيرل يأبر (ي أو ام (بير )lxxل وقيل أيضة لر لنما لل ي ا )حتاى حايرل أر يحاي ةناى ما
نحير تب ط م ةنة لنبة

)lxxiل

أو ةنى لنوقت لن ب يلور اير لأيهظ

)lxxiiل

وقيل فةر لن(جر اي يوشيل مر نمل لنجيز )lxxiiiل.

قونار لر يو(اع نثال نلاى ثا ش

همر يةنم أل وب ل نار ليار نياة
وهبةك مر يلال أر لى ق جعل لنحي تطهي لل نيو(ع مر ّ
نثاللت فةبات لألونااى نبا مة ه ّاظ يااةنم أل ا(اجري ولنثةبياة نبا مة قاةل ل فلباي نبا لياك اأب(اةل لنداايطةر وطاةل حي(اري ولنثةنثااة نبا مة قااةل

ألاوتر ةبفظ ن(ةلقور)lxxivل.

السـج َن
ثظ يلوب نبة لن لكر لنفليظ مة لوتر لنتو لل م(ي ة حول اول اتيةر ةنى لن(جر لن ب فةر اير يو(اع)لَ وَد َخ َب َم َعه ِّ
فَتََي ه
ءن )lxxv( و فل لنطيلب )lxxviل لر لنمتيةر فةر أح همة شةحل دللل لنملك ولآلال شةحل طعةمر.
فاال لن( ا ب )lxxviiل اااي (اايل اااول لنمتيااةر لن(ااجر لر لنملااك غضاال نلااى ايااةزل ة يلماار لباار يلي ا أر ي(اامر احي(اار وحااي

صر أبر (ةن لُ نلى نك احي(همة معة .ويي و أر يو(ع)ل نبا مة اال لن(اجر قاةل ألهلار ةباي أنيال لألحا ظ ونها ل
شةحل دللير ّ
بج لر لنمتيةر قا ت لياة نار ني(اأالل نار حلمهماة وقا لاتلاع لنعلماةء ولنمم(الور )lxxviiiلااي م(اأنة ها ير لنحلماير ايا فل أر لنمتياةر (اأال

يو(ع نر لايةهمة لنتي لأيهة نلى شحة وح ي ة ونلى تش يق مبهمة نيو(ع نعلمر يتعييلهاة ويا فل أيضاة لر ها ير لنحلماير ناظ يفوباة
ح ي ة نولبمة أ لل لنمتيةر لر يجليةر يو(ع ونلمر
وق أول نبة لن لكر لنفليظ ب لنحلمير يَء َب أَثدْمء هِّني أَةهاني أَع ه
ـز
س َأة هسـي خب ًا
صة َخم ًا
ـة َويَـء َب اْلَ َخـة هِّنـي أََةهانـي أَث همـب فَـو َ
َ
َ َ
()lxxix
ه
ه
ه
ـءَ تةَزيَءنـه هرِل
ين
تَركب الطرية همنه َن ِّبئ َنء هبتَر هويله هه هرنء َن َة َ
اك هم َن المث هس هن َ
فمة أول نبة لن لكر جاولل يو(اع نهماة يَـء َب َِل َيرتيك َمـء طَ َع ف
َخةه َْ َك ه
ه
َنبررتكمء هبتَر هويله هه يَب َب أَن ير هتيكمء َ لهكمء هم رمء علرم هني ةِّبي هِّني تَةكت هملر َة يَوٍَ َِل يؤ همن َ ر ه
ون. )lxxx( 
ءفة َ
ون هبءلله َوَْ هبءْل َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ َ
َ
ومر ا ل لنبصل اي جولل يو(ع) ل نهمة بج أبر نظ يية ل ةنى تم(يل لنحلمير ةال يع أر حةول أر يصهل كية مر بيوتار
نتفور ني نلى ش قر وتمثال ناك يتأويال لنطعاةظ وح ي اة وماة يااول ةنيار أماللي ا يال أبار أايلهماة أبار مهماة لأيتماة مار حلاظ ااأبي أنيالل
نفمة قيل وقونر ايفاور فماة أقاول ولر ها ل مار تعلايظ لى ةياةب ألباي ماامر يار موحا نار متيا ملاة كياةئي لنفاللظ ةياللهيظ نول(احةق ويع اول

)نليهظ لن( ظل )lxxxiل .وبج اي لن لكر لنفليظ مة ي ل نلى لر لنبيي يو(ع)ل ق نة ةنى لنتوحي نلاى نفا لنتاو لل لنتاي ناظ تا فل
ـون َخيـة أهََ اللرـه الو ه
نك اةآليةت لن لكبية فةبت شليحة ي نك يء ص ه
ون همـن دوهن هـه هرِل
ءث َب هي ِّ
اثـد القَ رهـءة َمـء تَعبـد َ
السج هن أَأَةَب ف
َ
َ َ
ءب متَفَِّةي َ ف
ه
ه
ه
ر
ر
ه
ه
َم َة أرَِل تَعبدوا هرِل هيرءل َ له َك الدِّين القَِّيَ َولَ هك رن أَكثََة ال رنـءسه
وْء أَنتَ َوآ ََبءؤكَ َمء أَن َز َب اللره هب َهء من سلطَ ٍ
س رميتم َ
ءَ َ
أَس َم ً
ءن هن الثكَ ِل لله أ َ

ون .)lxxxii( وق لتضح نبة مر قللء ه ل لآليةت لر لنبيي يو(ع)ل ق قةظ يأ لء ل(ةنتر يةنتوحي و نة ةنى نية لى لنولحا
َِل َيعلَم َ
لألح وتلك مة ور نك وهو أمل طييعاي ة أر يو(اع)ل هاو أحا لألبيياةء )نلايهظ لن(ا ظل وأر ماة قاةظ يار هاو مار مهماةت لألبيياةء
وولجيةتهظ .ويديل لن لكر لنفليظ يع نك ةنى قيةظ لنبيي يو(ع)ل يتم(يل حلمي لنمتيةر يء ص ه
َثدك َمء فَ َيس هقي َةبرـه
ءث َب هي ِّ
السج هن أَ رمء أ َ
َ َ
ضـي اْلَمـة الرـ ه ي هف ه
ه ه ه
ر ه
يـه تَسـتَف هت َي ه
ءن )lxxxiii( لوال أبار قاةل نشاةحل لنداللل أر تأويال
َخمًاة َوأَ رمـء اْلَ َخـة فَيصـلَب فَتَركـب الطيـة مـن َأةسـه ي َ
لايةك ةبك ت نى يع ث ثة أيةظ وتل ةنى مبزنتك مر لنملك وقةل نشةحل لنطعةظ ةبك ت نى يع ث ثة أيةظ أيضة وتشلل وتأفل لنطيل

مر لأ(ك وقيل أبهمة قةال نر ف يبة مة لأيبة ديئة ا ةل

قضي لألمل أب الغ مر لألمل ومة قلت فةئر لأيتمة أو نظ تليةل )lxxxivل.

واليا ماار ل دااةل هبااة ةنااى أر يو(ااع)ل نبا مة نلااظ أر أحا هظ ماار لنا ير ل(ااتعيللل لنلايااة (اايبجو ويعااو ةنااى حةنتاار لألونااى
ءج همنه َمء ا كةهني هعن َد َةِّب َك.)lxxxv( 
ومفةبتر مر لنملك طلل أر يايل (ي ل يأملل ويأبر محيو غيل جلظ َ ويَء َب لهلره ي ظَ رن أَرنه َن ٍ
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ويا فل اااي تم(اايل ها ل لآليااة يو(ااع)ل قااةل لن(ااةقي ل فلبااي نبا ليااك أب يعلمااي ومفااةبتي وم اة أبااة نلياار ممااة أتااةبي لى أو
)lxxxviل

ثااظ جااةء قوناار تعااةنى

ل فلبااي يمصلمتااي ومااة لمتحباات ياار يمياال حااق وفااةر نااك نلااى (ااييل لال(ااتعةبة ولنتعااةور اااي تم الي فلياار
سءل ال ر
ين )lxxxvii( نيعطيبة ةدةل ةنى أر يو(ع ي ي محيو(ة اي لن(جر.
طءن ه ك َة َةِّب هه َفلَهب َ هفي ِّ
ذي َ
السج هن هبض َُ هس هن َ
فَرَن َ
سءل ال ر
طءن ه ك َة َةِّب ههل وهل لنم شو يةنبة(ي هبة هو يو(ع أمر لن(ةقي وجةء اي ناك
ذي َ
وق لاتلع لنمم(لور اي تأويل )فَرَن َ
قاوالري لألول ةر لنم شااو يةآليااة هاو لن(ااةقي لنا ب ب(اي أر يا فل أماال يو(ااع)ل نا ال لنملااك فمااة طلال مباار يو(ااع نبا مة أ لل أر

يوشل نر مصلمتر

)lxxxviiiل

ولن ول لنثةبي لن ب هل ةنير ق(ظ مر لنمم(لير اهو لر لندا

لنما لل يةآلياة هاو يو(اع )ل ما نير لر

لنديطةر ق أب(ى يو(ع فل لير حتى ليتمى لنملإ مر غيلل ول(تعةر يةنمالوق وتلاك غملاة نلضات نيو(اع مار قيال لندايطةر ويالور
)xcل

وب(ااي فاال لياار نااز وجاال))lxxxixل .وي(تدااه لنطياالب
لباار نها ل لن(اايل قا طااةل حي(اار نفوباار غماال ذ
لنبة(ي اي لآلية هو يو(ع يحا يش لنل(اول محما )ل مالوب نار ليار عبـءس " لـوِل كلمـة يوسـف مءلبـ فـي السـجن طـوب مءلبـ "
ويب ل أيضة نار ليار مةناك يار يباةل

)xciل

ي ألياار ماار لر لنم شااو يةندااا

فماة قاةل يو(اع نل(اةقي "ا كةنـي عنـد ةبـك" قيال ياة يو(اع لتاا ت مار وباي وفاي ألطايلر

حي(ك ايفى يو(ع وقةل يةلل أب(اى قلياي فثال لنيلاوال ا لات فلماة )xciiل .ومار لنجا يل ية داةل ةناى لر يعاض لنمم(الير قا نما ول ةناى

ب ل لن ونير معة ور لنيت اي لح همة يفوبر لألشح نلى لآلال وأدةلول ةنى نك يتوضيح لأب لنملي ير )xciiiل.
)xcivل

مار أر لال ناةء ياةن ول ياأر

نول ل أل بة أر بلجح أح لن ونير الي مر ل دةل حول ه ل لنموضوع ةنى مة فالل لنطيةطياةئي
يو(ع)ل ق تعلض نمملة مر لنديطةر أب(تر فل لير ياةنع ب لى تعاةنى ااي فتةيار يفاور يو(اع )ل مار لنمالشاير و فال
لى نز وجل يأر لنمالشير ال (ييل نلديطةر ةنايهظ ةضاةاة ةناى ماة أثباى لى نليار ااي ها ل لن(اول ويالال لر ل اا

ى ال ي(اتوجل

تلك لنتو(ل يةأل(يةل اأر نك مر أنصظ لنجهل نفوبر طمعة ايمة ال مي اير يل يوجل تلك لنث ة يهة ولالنتمة نليهة وني

اي قونر "

ا كةني عند ةبك ".

ويبةء نلى مة هل ةنير لنطيةطيةئي اأببة بلجح لن اول لألول مار لر لنم شاو يةآلياة هاو لن(اةقي لنا ب أب(اةل ولداملر لندايطةر

نر فل أمل يو(ع نلملك نفوبار لألقالل نلع ال ولنمبطاق يةنتياةل لر يو(اع )ل هاو أحا لألبيياةء لنمالشاير لنا ير أثباى لى نلايهظ
لنثبةء لنجميل الي مر لنمع ول لر بيية مالشة فيو(ع يج لنديطةر نر لن(ييل نيب(ير فل لير نز وجل ويضةع ةنى نك لر لآلية
ءب الره ي َن َجء همنه َمء َوا رد َك َة َبع َد أ رم ٍةxcv) ل ني شليحة نلى لر لنبة(ي هو لن(ةقي وني يو(ع)ل.
َ ويَ َ
وق لاتلع لنمم(لور أيضة اي تح ي لنم لنتي ي ى ايهاة يو(اع ااي لن(اجر وقا فال لحا هظ أبهاة ث ثاة أقةويال لألول لثبتاة
ندل (بةي قةل لير نية

ولنثةبي (ي (بير قةل لير جليح ووهل ير مبير ولنثةنش ألي ندل (بة قةنر لنضحةك )xcviل.

ونمة لب ضت م (جر يو(ع)ل ولقتلل لنملإ لأال ملك مشل لاية نجيية ويي و لر لى ق جعل لاية لنملك (يية ناالوإ
يو(ع)ل و(بوضح نك.
يوسف وثلَ فةعون

فاال لى تعااةنى اااي فتةياار لنعزيااز لر مةنااك مشاال فااةر لأال حلمااة وقشاار لى نليبااة ا ااةل ويَــء َب الملهــك هِّنــي أَةُ ســبُ بقَــة ٍ
ات
َ
َ َ ََ َ
َ
)xcviiل
ه
ه
ءف وسبُ سنب َ ٍت خض ٍة وأ َخة يء هب ٍ
ه
هس َم ٍ
.
ون
ءي هن كنتَ ل ُّلةؤَيء تَعبة َ
سبُف ع َج ف َ َ َ
سءت َيء أَي َ
ُّهء ال َم ََل أَفتوهني في ةؤَي َ
َ َ َ َ
ءن َيركله رن َ
ثاظ طلال لنملااك مار لن(احل ولنفهبااة ولنماو لر يعيالول ناار لاياةل ةال لر لنولضاح أبهااظ ناظ يتمفباول ماار ناك نا ل قااةنول نار أبهاة لايااة
فة ية ال ح ي ة نهة يَءلوا أَض َغء أَث َ ٍَ َومء َنثن هبتَر هو ه
ينxcviii)ل .ثظ تجلاى تا ييل لى وحفمتار ياأر يتا فل لن(اةقي لنا ب
يب اْلَث َ هَ هب َعءله هم َ
َ
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فةر م يو(ع اي لن(جر أمل يو(ع يع لر ب(ير ا ةل تعاةنى َ ويَء َب الره ي َن َجء همنه َمـء َوا رد َك َـة َبع َـد أ رم ٍـة أََنـء أ َن ِّبـئكَ هبتَر هويله هـه فَرَة هسـل ه
ون
)xcixل .وي فل لر لن(جر نظ يفار ااي لنم يباة ايعثاول ااأتى نيو(اع)ل ا اةل نار ليهاة لنشا يق مثلماة نيالت نباة مار لنلاياة لاتباة ااي حلاظ
لنملك وقيل لر معبى لنشا يق هاو فثيال لنشا ق )cلي وقيال أيضاة لبار باة ل يةنشا يق نفوبار قا لأال مار شا قر ايماة نيال نار حلمار وحلاظ
شةحير اي لن(جر وأمول أالال فةر اي دةه هة مر اعلر وقونر اي لن(جر )ciل.

نظ ي فل نبة لن لكر لنفليظ ل اعل يو(ع)ل وهو يلت ي يةن(ةقي لن ب فةر ق طلل مبر لنم(ةن نوليشةل حةنر نلملك يع
الصـدِّيس أَف هت َنـء
ُّهـء ِّ
فل ه ل لنم وب(يةر أملل مر قيلر ويديل لن لكر ةنى لر لن(ةقي ق نلض حلظ لنملك نلى يو(ع ميةدل يوسف أَي َ
ءف وسب هُ سنب َ ٍت خض ٍة وأ َخة يء هبس ٍ
ه
هفي سب هُ بقَة ٍ
ءت لَ َعلِّـي أَة هجـُ هلَـْ ال رن ه
ات هس َم ٍ
ـونcii) ل و فال لر
ـءس لَ َعلرهـَ َيعلَم َ
َ َ َ َ
سبُف ع َج ف َ َ
ءن َيركله رن َ
َ ََ
ه
ه
ين َدأ ًَبـء فَ َمـء
سـب َُ سـن َ
لنبة اي لبتصةل تأويل لنحلاظ .فماة فال نباة لن الكر لنفاليظ لر يو(اع قا ا(ال لنحلاظ ميةدال أيضاة يَـء َب تَزَةع َ
ـون َ
ـن هرِل َيلهـي ً هم رمـء تث ه
ه ه
ه ه
ون * ثـ رَ
اد َيركل َن َمـء يَـدرمتَ لَه ر
سبُف هذ َد ف
صـن َ
صدتَ فَ َ ةول هفي سنبله هه هرِل َيلهي ً هم رمء تَركل َ
ون * ث رَ َيرتي من َبعد َ ل َك َ
َث َ
يه يع ه
ه
ير هتي همن بع هد َ له َك ع ه ه
ونciii) ل .ويمهظ مر نك لر يو(ع )ل ق ي ل مة نب ل مر لنعلظ ي تاأال وال
صة َ
ءَ فيه ي َغء ال رنءس َوهف َ
َ
َ
َف
دلط وال طلل لنالوإ (ليعة يل أجةيهظ ةنى مة (أنول ونيل نهظ مة فةر اي حلظ لنملك لن لل نلى وقوع (ي (بير مر لناشل ويع يهة
(ي (بير ج ل وي فل لبر ي نك يفور ق نيل نهظ لنحلظ وألد هظ ةنى مة يعتم وبر اي حةنتي لناشل ولنج ل ومة يمعلوبر مار ل ااةل
حيااول (ا بي لناشاال اااي لن(ااي لألونااى اااي (اابيلر ةال مااة يلشا ي(اايل لألفاال وماار ت لياال لنيا ل اااي (اابي لنجا ل اااي لن(ااي لنثةبيااة ة
لنمةنل نلى لنصر لبر يل لني ل مر لنح ل وه ل ي ل نلى فمةل لنعلظ وفمةل لنلأب ولنمهظ)civل.
ثضـءة يوسـف

وماار لنولضااح لر لنملااك ق ا ناالع ماار ا ا ل تم(اايل لنحلااظ نل اظ يو(ااع)ل و ألياار لن( ا ي واهماار ن ا ل أماال يهحضااةلل نيفلماار
ه
ه
ءب اة هجُ هلَْ َةِّب َك فَءسرَله َمء َبءب ِّ
ـن أَي هـد َيه رن ه رن َةِّبـي
ءَل ر
الةسوب يَ َ
النس َـوه ال ر هتـي يَطرع َ
ويتيشل يمة ي ونر َ ويَء َب ال َملك ائتوهني هبه َفلَ رمء َج َ
ه
ه هه
يَcv) ل.
ب َكيدْ رن َعل ف
ويا فل أر أماال لنملااك يةتياةر يو(ااع)ل نااظ يفار ةداةشااة ناار يال ةط قااة ماار لن(اجر وأداةشااة نلتفلاايظ ة ناو فااةر أداةشااة

نولحضة لل نم(جور يعو ةنى لن(جر يع لنتفليظ نظ يفر نيو(ع)ل لر ي(تبفع نر لنحضول يال لجيال نليار ةجياة لل نا ل فاةر ةحضاةلل

ناار نمااو نولطا ق ويها ل لنحةنااة ي(ااتطي يو(ااع)ل لر يليااي أماال لنملااك يةنحضااول وي(ااأنر لر ي ضااي اياار يااةنحق وفةباات بتيجااة ه ا ل
ل يةء ولن(الل لر ي ول لنملك ثةبية )cviل ل ْئتُوباي هب هه أَستَخلهصه له َنف هسيcvii) ل يع نك.
ويي و لر يو(ع)ل نظ يل لر يالإ مر لن(جر حتى يعلع لنجمي يللءتر ممة ب(ل ةنير مر قيل لم أل لنعزياز ولنتاي فاةر

(يل اونر لن(جر طولل ه ل لنم ن ل أجةل ل(ول لنملك يةر يلج ةنى (ي ل ويطلل مبار لر يالال ااي قضاية لنب(او لنتاي فةبات وللء
ه
ه هه
ه
ِّ ه ر ه
ر
ه
(جبر يَ َ ه ه
يَcviii)ل.
ءب اةجُ لَْ َةِّب َك فَءسرَله َمء َبءب النس َو ال تي يَطع َن أَيد َيه رن رن َةِّبي ب َكيدْ رن َعل ف
لوال لنطيلب )cixل قوال نلل(ول)ل فل اير " يءب ةسوب اهلل ( )لقد عجبت من يوسـف وصـبةل وكةمـه واهلل يغفـة لـه ثـين
سئب عن البقةات العجـءف والسـمءن ولـو كنـت مكءنـه مـء أخبـةتهَ بذـيَ ثتـْ اذـتةط ان يخةجـوني ولقـد عجبـت مـن يوسـف وصـبةل

وكةمه واهلل يغفة له ثين أتءل الةسوب ولو كنت مكءنه لبءدةتهَ البءب ولكنه أةاد ان يكون له الع ة " .

ـءب َمـء
ولنولضح مر لن(يةق لن لكبي لر لنملك ق لا يطلل يو(ع )ل وقةظ يةنتح يق يةنموضوع ا(أل لنب(و نار ناك يَ َ
ـءش لهلرـ هـه َمــء َعلهم َنــء َعلَيـ هـه همــن ســوٍَcx) ل وقياال لر لنملااك ق ا اةطاال جميا لنب(ااو يه ا ل
َخطــبك رن ه َة َاودتـ ر
ـن يوسـ َ
ـن َثـ َ
ـف َعــن َنف هسـ هـه يلـ َ
لناطةل وق أجيبر "ثءش هلل " أب معة لى مر ايةبة اي ديء مر لألديةء )cxiل .
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ثظ جةء لالنتللع لنشليح مر قيل لم أل لنعزيز ياطيئتهة يَءلَ هت ام َأةَ ال َع هز ه
ص ال َث ُّ
س أََنء َة َاودته َعن َنف هس هه َ ِوها رنـه
يز اْلَ َن َثص َث َ
صـ ه
ينcxii) ل وهف ا ل صهاالت ي اللء يو(ااع)ل يع ا (اابتير ماار لنع ا لل لن ا ب نحااق ياار ي(اايل ه ا ل لنم االمل ي وقياال اااي (اايل
ـن ال ر
ـءد هي َ
لَ همـ َ
لنتللع لم أل لنعزيز ه ل لر لنب(و لقيلر نليهة وأا ر يلومهة ن ل اةات لر يده نليهة اأقلت يأبهة هي لنتي للو تر نر بم(ر )cxiiiل.
ه
ـه َِل يه هـدي َكي َـد ال َخ ه
وق لاتلع اي تم(يل  َ هل َك هل َيعلََ أ َِّني لََ أَخنه هبءل َغي ه
ـب َوأ ر
ـءةف
ـءئ هن َ
َن اللر َ َ
ين َو َمـء أ َب ِّـةس َنفسـي ه رن الـ رنف َ
س َْلَ رم َ
َ
ءلسـوهَ هرِل مـء ة هثـَ ةِّبــي ه رن ةِّبـي َ فـوة ة ه
ـيَ )cxiv( امابهظ ماار فال أبار قاول يو(اع)ل حياش جاايء يار نايعلظ لنعزياز أبار ناظ ياباار
ث
هب ُّ
َ
َ َ َ َ
ف َ ف
)cxvل
تا ْار يو(ااع اااي حاةل غييتاار وهااو ااي لن(ااجر ونااظ تفا ل نلياار ياال
يةنميال اااي أهلاار
ييبماة ُيالال أباار قاول لما أل لنعزيااز نايعلظ لبهااة نااظ ُ
لنتلات ي بيهة واطيئتهة )cxviل .وتع يية نلى نك ب ول أبر نلى لأللجح لر ها ل لنفا ظ هاو قاول يو(اع)ل وناي لما أل لنعزياز و ناك

نفوبر يتمق م غةية يو(ع اي لنطلل مر لنملك أر يح ق اي قضيتر نتصهل يللءتر نلجمي ونيعلظ لنعزيز نلى وجر لناشو

أبر نظ

يابر اي زوجتر اض نر نك اأر أغلل لنمم(لير ولنعلمةء ق هيول ةنى ه ل لنلأب .يول نبة لن لكر لنفاليظ بشاة شاليحة يطلال لنملاك
ين أ ه
ين )cxvii( ا اةل لنملاك
يهحضةل يو(ع)ل ن ير َ ويَء َب ال َملهك ائتوهني هب هه أَستَخلهصه له َنف هسي َفلَ رمء َكلر َمه يَ َ
َم ف
ءب هرن َك ال َيوََ لَ َدي َنء َم هك ف
أتوبي ييو(ع ألجعلر اةنشة نبم(ي واةشة ني المة أتي ير ةنير وفلمر قةل نر ةبك لنيوظ وق صهل مر فمةناك ماة صهال نا يبة و مفةباة
مطل ااة وأمةبااة مطل ااة ُيمفبااك ماار فاال مااة تلي ا ويأتمبااك نلااى جمي ا داااور لنملااك واااي نااك حفااظ ش ا للتر )cxviiiل .ويع ا أر ن ا لنملااك

نيو(ع)ل ةبك لنيوظ نا يبة مفاير أماير (اأنر يو(اع)ل أر يبشاير نلاى اازلئر لأللض ويماوض ةنيار أملهاة ولنما لل ياةأللض ألض
ه
ه
ه
ه
ه هِّ
يَ) )cxix( (وق قيل اي معبى )اازلئر لأللضل يأبهاة لألماولل أو اازلئر لنطعاةظ
مشل يَء َب اج َعلني َعلَْ َخ َزائ هن اْلَةض ني َثفيظف َعل ف
)cxxل  .ونعل (اةئ يت(اةءل هباة نماة ل طلال يو(اع ل ماةل ؟ وفياع طلال ل ماةل مار (الطةر فاةال؟ وأيضاة ن ْاظ ناظ يشايل ما ؟ ونماة ل
أصهاال لغيااة اااي طلاال ل مااةل اااي لنحااةل؟ وفيااع أجااةز نبم(اار ما ح بم(اار يةنملااك يااةن ول ةبااي حماايص نلاايظ ؟ فاال ها ل لأل(اائلة قا طلحهااة
)cxxiل

وبةقدهة لنمال لنللزب

اي تم(يل وأيضة وض نهة لألجوية لنمبة(ية ولنم يونة مبط ية.

ولنولضح أر يو(ع)ل نظ ي(أل لنملك ي نك ةال نيت ل يبم(ر ة لل أمل لنميل وألزلق لنبة

ايجمعهة وي الهة نل(بير لن(ي

نولنطةء فل مبهظ مة ي(تح ر مر
لند ل لنتي (ت(ت يل لنبة وتبزل نليهظ ج يهة ومجةنتهة وي وظ يبم(ر ن (مة لأللزلق يير لنبة
لنميل مر غيل حيع )cxxiiل .ويتضح مر نك لر لنملك ق أ(لظ (لطةبر فلر نيو(ع)ل وجعل لن ضةء ةنير وأشيح أمل يو(ع

وقضةال بةا ل )cxxiiiل وي فل أر لنملك نظ يونير ل مةل ميةدل نولبمة أال نك ن(بة ثظ توجر يع هة فمة ب ل نر لير نية
)ل اي نك "ةثَ اهلل أخي يوسف لو لَ يقب اجعلني علْ خزائن اْلةض ِلستعمله من سءعته ولكنه أخةل ل لك سنة فريءَ في
ح يش نلل(ول

بيته سنة مُ الملك"

)cxxivل

ولنولضح أبر ح يش ضعيع وليمة يفور موضونة أيضة ة نظ بج اي لنتمة(يل لن يمة مة يديل ةنى نك.

ويبةء نلى مة ت ظ يتيير نبة وشول يو(ع)ل نمبشل لنوزيل أو لألماير نلاى اازلئر مشال فلهاة وها ل يا داك مار تا ييل
ف هفي اْلَة ه
ض َيتََب روأ همن َهء َثي
لى تعةنى نر نحفمة أ لل هة اي تح يق نك ولن لكر لنفليظ ي فل نبة ني شليحة ي نك َ و َك َ له َك َم رك رنء لهيوس َ
ذءَ وَِل ن ه
ه
ه
ين) )cxxv(( اةنتمفير هبة هو لألقت لل ولنتيوء اي أا لنمفةر.
َي َ
ضيُ أَج َة المث هس هن َ
ذءَ نصيب هب َةث َمت َنء َمن َن َ َ
ويب ل نبة لن( ب ة لل يو(ع)ل ألمول مشل وت ييلل نمولجهة (بولت لنجاوع لنمتوقا ةقيةنهاة نلاى مشال ايا فل لر لن(ابور

اجمعات ااي تلاك لن(ابة
لناشية ق الت اأمل يو(ع)ل يهش ح لنمزللع وأملهظ أر يتو(عول اي لنزللنة ونمة أ لفت لنملاة أمال يهاة ُ
غلااة ضااةقت نبهااة لنماااةزر نفثلتهااة ثااظ جما نلياار غلااة فاال (اابة فا نك حتااى ة ل لب ضاات لن(ااي لناشااية وجااةءت لن(اابور لنمج يااة باازل

جيليل وقةل " يء أْب مصة جوعوا فرن اهلل سلط عليكَ الجوع سبُ سنين " )cxxviل.
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يءمة بني سةائيب في مصة

يااول نبااة لن الكر لنف اليظ تمةشاايل مجاايء يبااي ة( اللئيل ةنااى مشاال ويا فل لنم للحاال لنتااي (ااي ت ةقااةمتهظ ايهااة فمااة اااي لنتااو لل ما

لات ع ي(يط اي يعض لنتمةشيل لنمتعل ة يةنل اةءلت لنتاي جالت ياير يو(اع)ل وأاوتار وياشا
لآليةت لنفليمة.

لن الكر نها ل لنموضاوع نا ل مار

وفماة هاو لنحااةل ااي لنتااو لل ااأر لن الكر لنفاليظ يا فل أر (ايل مجايء يبااي ة(اللئيل ةنااى مشال اااي أول لألمال هااو لنجاوع لنا ب
ـف فَ َـد َخلوا َعلَي هـه فَ َع َـةفَهَ َوْـَ
ءَ هخ َـو يوس َ
لجتةح ي فبعةر أيضة فمة يديل لن لكر ةنى ن ظ تمفر أاو يو(ع مر معلاة أايهظ َ و َج َ
ون )cxxvii( الظ يعلاول اي أول لألمل فمة أدةل لن لكر ةنى تمةشيل لنل ةءلت لن ح ة ويير نك يدفل ولضح )cxxviiiل.
لَه من هكة َ
ءب ادخلوا همصَة
ف آ ََوُ هلَي هه أ ََب َوي هه َويَ َ
وي فل لن لكر لنفليظ بزول يبي ة(للئيل اي مشل يشول ولضحة َ فلَ رمء َد َخلوا َعلَْ يوس َ
ذءَ اللره آ ه
ين) )cxxix(( وقيل اي تم(يل ه ل لآلية أر يو(ع)ل ق فلاظ لنملاك ااالإ هاو ولنملاوك نيتل اور أييار وأاوتار وأهلهاظ
َم هن َ
هن َ َ
ذءَ اللره آ ه
ه
ين) (. )cxxx
َم هن َ
ونيةنهظ المة يلمول مشل قةل )ادخلوا مص َة هن َ َ
)cxxxiل ة أر
قيل أر مجيء يع ول)ل ولأل(يةط ةنى مشل فةر اي (بة )6071ق.ظل و نك وا ة نح(ةيةت لنفتةل لنم
لن لكر لنفليظ ال يح تةليخ ق وظ يبي ة(للئيل ةنى مشل وه لل ني

يةألمل لنعجيل ة ةببة فلبة لر لن لكر لنفليظ ني

فتةل تةلياي.

ـُ
ويديل لن لكر لنفليظ اي بهةية فل مجيء يباي ة(اللئيل ةناى مشال ةناى تح ياق لاياة يو(اع)ل لنتاي لكهاة ااي شايةلَ وَةفَ َ
ه
أ ََب َوي هه َعلَْ ال َعة ه
ءي همن يَبب يَد َج َعلَ َهء َةِّبي َثقًّء.)cxxxii( 
ش َو َخُّةوا لَه سج ً
ردا َويَء َب َيء أ ََبت َْ َ ا تَر هويب ةؤَي َ
و فل أبر فةر يير لاية يو(اع)ل وياير تأويلهاة فةبات (ات وث ثاور (ابة )cxxxiiiل ولاتلاع ااي ما غيياة يو(اع)ل نار
أيير يع ول اي ةل أبهة فةبت مةئتةر وندلور (بة أو أليعور (بة أو (يعور وقيل (ي و(يعور وقيل أيضة ثمةبير (بة )cxxxivل.

وفء يوسف ()

نظ يدل لن لكر لنفليظ ةنى وااة يو(اع)ل ي ا ل ماة يدايل ةناى بهةياة قشاتر لنللئعاة لنتاي تجلات ايهاة لنحفماة ل نهياة وتح ياق
ـن
لنون ل نهي وقا تضامبت لن(اول لنتاللع يو(اع)ل يمضال لى نليار مار ةتيةبار نملاك وتعليمار تأويال لألحة ياشَ ة ِّب يَـد آَتَيتَهنـي هم َ
()cxxxv
سمءو ه
يب اْل ه ه ه
ه ه
ه
ات َواْلَة ه
ين
ض أَن َت َوله ِّيي هفي الدُّن َيء َواْلَ هخَةه تََوفرهني مسـله ًمء َوأَل هثق هنـي هب ر
ءلصـءله هث َ
الملك َو َعلرمتَني من تَر هو ه َ
َثءدي فَءط َة ال ر َ َ
فمااة تضاامبت تمبااي يو(ااع)ل لنمااوت وقياال أباار نااظ يااتمر أح ا ماار لألبييااةء)نليهظ لن( ا ظل لنمااوت قياال يو(ااع)ل )cxxxviلفَ ه
ــءطَة
ـت وله ِّيــي هفــي الــدُّنيء واْل ه
ســمءو ه
ات َواْلَة ه
ين . )cxxxvii( وق ا فاال لر يع ااول)ل قا أقااةظ
َخـ َـةه تَـ َـوفرهني مســله ًمء َوأَل هثق هنــي هبءل ر
صــءله هث َ
َ َ
ض أَنـ َ َ
ال ر َ َ
يمشل يع مولاةتر يأهلر أليعة وندلير (بة اي أغيط حةل وأهبأ نايش ثاظ ماةت يمشال وفاةر قا أوشاى ةناى يو(اع ياأر يحمال ج(ا ل
حتى ي ابر نب أيير ة(حةق امعل نك يو(ع)ل

)cxxxviiiل

 .وقيل نةش يو(ع )ل يع أيير (تير (بة وقيل أفثل وتواي وهو لير

مةئة وندلير (بة ا ابول اي لنبيل اي شب وق مر لاةظ و نك أبر نمة مةت تدةح لنبة

اير اطلل أهل فل محلة أر يا ار ااي محلاتهظ
)cxxxixل

.

همول يةن تةل ا ألول لر ي ابول اي لنبيل حتى يتملق لنمةء يمشل نيجلب نلير وتشل يلفتر ةنى جميعهظ
لجةء يلفتر حتى ّ
فمة قيل أبر ار اي لنجةبل لأليمر مر لنبيل اأاشل نك لنجةبل وأج ل لنجةبل لآلال اب ل ةنى لنجةبل لألي(ال اأاضال
نك لنجةبل وأج ل لنجةبل لآلال ا ابول ااي و(اطر وقا ّ لول ناك ي(ل(الة اأاشال لنجةبياةر ةناى أر أالجار مو(اى )ل و ابار ي الل

أيةئر يةندةظ )cxlل.
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اي ا تةظ لنيحش توشالبة لناى يعاض لنبتاةئ مبهاة لر قشار لنبياي يو(اع )عل قا لبحشالت ااي (اول يو(اع ا اط نلاى نفا

يعض قش

لالبييةء )عللن ير تفللت قششهظ اي لفثل مر (ول يا(ول يو(ع ق تضمبت لن شة فةملة مر لونهة لنى لالهة وهاي

يه ل تتميز يطةي مبمل نر يةقي لن ش يفمة لر ل(ظ لنبيي يو(ع )علنظ ي فل لال اي (ول يو(ع و(ولتي لالبعةظ وغةال .
ـءن هفـي يَص ه
صـ ههَ هعب َـةف هْلولهـي
ون شة لنبياي يو(اع)عل اولئا نصيماة قشاهة لى نليباة يشاول مي(اطة ا اةل ااي لالهاة لَقَـد َك َ
َ
اْلَل َب ه
ءبcxli) لي وايهة ليةت ونيل متبونة نفل مر ي(أل نر لنه ال ولنلدة نمة ايهة مر تب ت مر حةل لنى حةل ومر محبة لنى محبة
لالال ومر نة ولق لنى نز وملك وغيل نك ممة لدتملت نلير ه ل لن شة لنللئعة.

الهوامش

)iل
)iiل

يو(عي لية .07 -61
لالنو(يي داهةل لنا ير لن(اي محماو لنيما ل ب )ت 6007هاالي لوح لنمعاةبي ااي تم(ايل لن الكر لنعصايظ ولن(اي لنمثاةبيي .طي ةحياةء

لنتللش لنعلييي ييلوتي .تي إ60ي

.072

لنثعلييي لنفدع ولنييةري إ5ي

.075 -072

)iiiل

)ivل
)vل
)viل

ير نليي أيو ة( ظ أحم ي لنتم(يل لنمشول ن(ول يو(عي .طي .مطي .ظي .تي

نللئ

)viiل

)ixل

)xiل

.626

لنمجةن ي

يو(عي كية .06

)viiiل

)xل

لنمجةن ي

لنثعلييي نللئ

.626

لير فثيلي قش

لألبييةء ي تح يق  .ني لنحي لنملمةوبي ط5ي لل لنطيةنة ولنبدل ل ( ميةي .ظي 6110ظي

لنطياالبي جااةم لنييااةر ناار تأوياال أب لن الكري إ61ي
 620؛ لير فثيلي قش

لألبييةءي

قطلي اي ص ل لن لكري م 4ي

)xiiل

.6117

لنطيلبي جةم لنييةر نر تأويل أب لن لكري إ61ي

)xviل

.61

يو(عي مر كية .06

)xivل
)xvل

60؛ لنم(ااعو بي أايااةل لنزمااةري

.270

يو(عي كية .06

)xiiiل

لنللزبي تم(يل لنمال لنللزبي إ61ي

.666

يو(عي مر كية .06

)xviiل
)xviiiل
)xixل

.67

لنييضةوبي أبولل لنتبزيل وأ(للل لنتأويلي إ2ي
يو(عي مر كية .06

لنييضةوبي لنمش ل لن(ةيقي إ27ي

.651

.651

لن(ع وري داشيةت قشة يو(ع اي لن لكر لنفليظ ي

.17
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)xxل
)xxiل

يو(عي كية .02
لير فثيلي قش

لألبييةءي

.274

)xxiiل لير لنجوزبي ت فل لألليل اي تم(يل لنمليلي تح يق طةلق اتحي لن(ي ي ط6ي لل لنفتل لنعلميةي ييلوتي 0774ظي
)xxiiiل يو(عي كية .04
)xxivل لنيموبي معةنظ لنتبزيلي م 4ي .001
)xxvل لير نية ني لى ير نية ير ني لنمطلل ير هدةظ ير ني مبةع أيو لنعية لن ليدي لنهةدمي لير نظ ل(ول لى )ل ُفباي
يةيير لنعية وهو أفيل ون ل وأمر نيةية لنفيلال يبت لنحةلش ير حزر لنه نية وهو لير اةنة اةن ير لنوني وفةر ي(مى يا )لنحيلل ن(عة
نلماار فم اة ي(اامى يا ا )حياال لألمااةل ونا ولنبيااي )ل وأهاال ييتاار يةندااعل ماار مفااة و نااك قياال لنهجاال يااث ش (اابير وقياال غياال نااك وهااو
تلجمااةر لن الكر و(ااي لنحمااةص وي ااةل أباار فااةر حةاصااة نلحا يش ولنم اار ولنتم(اايل و(ااةئل أباولع لنعلااظ لوال ناار لنبيااي )ل وناار نماال ونلااي
ومعااة ياار جياال وأيااي ل واةن ا ياار لنوني ا وأ(ااةمة ياار زي ا وغياالهظ ي تااواي (اابة 11ها ا ) .لبصاال ياار حيااةري أيااي لنحااةتظ محم ا لني(ااتي
لنالل(ةبي ت 254هاي ت ليل لنث ةت تح يق لنديخ اليل ير مأمور دياةي ط6ي لل لنمعلاةي ييلوتي 0770ظي  110؛ ليار لألثيال
أ( لنمةية اي معلاة لنشحةيةي تح يق نلي محم معوض وناة ل أحما نيا لنموجاو ي ت ا يظ محما نيا لنمابعظ لنيالب ونيا لنمتاةح أياو
(بر وجمعة طاةهل لنبجاةلي .طي لل لنفتال لنعلمياةي ييالوتي .تي إ2ي  015-016؛ لنمازبي جماةل لنا ير أياي لنحجاةإ يو(اع
ت 040هااي تها يل لنفماةل اااي أ(اامةء لنلجاةلي تح يااق يداةل ناول معاالوعي ط6ي ما((اة لنل(ااةنةي .ظي 6111ي ما 65ي -654
610؛ لنم (يي يو(ع ير ح(ار يار نيا لنهاة ب لن مدا ي لنحبيلاي ت 171هااي تا فل لنحماةص وتيشال ل ي اةصي تح ياق نجباة ماتشاة
مار لنمح اير يهداللع بااول لنا ير طةنالي ط6ي لل لنباول لي (اولية -نيباةر -لنفويااتي0776ظي 620-626؛ لنحميا بي نيا لنعزيااز
ير ني لىي تم(يل لير نية وملويةتر اي لنتم(يل مر فتل لن(بةي .طي .مطي .ظي .تي 010-016ل.
)xxviل لنطياالبي جااةم لنييااةري إ61ي  24؛ لنثعلياايي لنفدااع ولنييااةري إ5ي 067-071؛ لن(اامعةبيي أيااي لنمصماال مبشااول ياار
.606

محم ير ني لنجيةل لنتميمي لنملوزب لندةاعي لن(لمي ت411هاي تم(يل لن لكري تح يق أيي ي ل غبيظ يار نياة
لنااوطري لنليااةضي 6110ظي م ا 2ي

 06؛ لنيمااوب ي معااةنظ لنتبزياالي ما 4ي

يار غبايظي ط6ي لل

 001؛ لنزماداالبي أيااي لن ة(ااظ جااةل لى محمااو ياار

نمل لنللزب ت 521هاي لنفدةع نر ح ةئق لنتبزيل ونيور لألقةويل اي وجاول لنتأويالي ط2ي لل لنمعلااةي نيباةري 0771ظي
لير نطية لألب ن(يي لنمحلل لنوجيزي إ2ي

)xxviiل

.024-022

أم ااير ل (ا ا ظ أي ااي نل ااي لنمض اال ي اار لنح( ااري مجما ا لنيي ااةر ا ااي تم( اايل لن ا الكري ط6ر لل لنملتض ااىي يي االوتي 0771ظي إ5ي

.277

)xxviiiل
)xxixل
)xxxل
)xxxiل

 567؛

يو(عي مر كية .04

يو(عي كية .50
يو(عي مر كية .56

)xxxiiل

جةم لنييةري إ61ي

)xxxiiiل

يو(عي مر كية .04

)xxxivل
)xxxvل
)xxxviل

.21

لن( بي تم(يل لن( ب لنفييلي

.267

لنثعلييي لنفدع ولنييةري إ5ي

.066

لير نطية لألب ن(يي لنمحلل لنوجيزي إ2

)xxxviiل
)xxxviiiل

مجم لنييةر اي تم(يل لن لكري إ5ي

.024

.276

لنطيل(يي مجم لنييةر اي تم(يل لن لكري إ5ي
تم(يل لنمال لنللزبي إ61ي

.276

.661-661
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)xxxixل يو(عي مر كية .04
)xlل يو(عي مر كية .04
)xliل أي ااي لن( ااعو ي محما ا ي اار محما ا لنعم ااة ب ت156ها ااي تم( اايل أي ااي لن( ااعو ي .طي لل أحي ااةء لنتا اللش لنعلي اايي يي االوتي .تي إ4ي
.010
)xliiل يو(عي كية .05
)xliiiل لنطيلبي جةم لنييةري إ61ي .50-57
)xlivل يو(عي كية .00-01

)xlvل لنييضةوبي أبولل لنتبزيل وأ(للل لنتأويلي إ2ي .616
)xlviل (عي ير جييل هو (عي ير محم ير جييل ير مطعظ لنبوالي لنم بي مر لنطي اة لنلليعاة وهاو أحا حماةص لنتاةيعير وا هاةئهظ وقيال
أباار م يااول لثيتاار لنداايخ لنتلفااي اااي تح ي اار نتم(اايل لنطياالب تيعااة نمشااة ل لنتاالي وته ا يل لنفمااةلي تااواي (اابة 15ه اا) .لبصاال لنماازبي
تها يل لنفمااةل اااي أ(اامةء لنلجااةلي إ67ي  201-251؛ لنم (اايي تا فل لنحمااةص وتيشاال ل ي ااةصي  675؛ لنمااةنوجيي أفاالظ ياار
محم زية لألثلبي معجظ ديوخ لنطيلب لن ب لوال نبهظ اي فتير لنم(ب لنمطيونةي ط6ي لل لير نمةري .ظي 0775ظي 610ل.
)xlviiل لنطياالبي جااةم لنييااةري إ61ي  51-52؛ لنثعلياايي لنفدااع ولنييااةري إ5ي  065-064؛ لنيمااوب ي معااةنظ لنتبزياالي م ا 4ي
 024؛ لير نطية لألب ن(ي ي لنمحلل لناوجيزي إ2ي  021؛ لنييضاةوبي أباولل لنتبزيالي إ2ي 616؛ لنااةزري نياةل لنتأويالي
إ0ي .504
)xlviiiل لن( بي تم(ايل لن(ا ب لنفييالي  266؛ لنيماوب ي معاةنظ لنتبزيالي ما 4ي  024؛ لنييضاةوبي أباولل لنتبزيالي إ2ي 616؛
لن(يوطيي لن ل لنمبثولي إ1ي .617
)xlixل لنطيلبي جةم لنييةري إ61ي .51
)lل يو(عي كية .01
)liل

)liiل

لن(معةبيي تم(يل لن لكري م 2ي

)liiiل

.04

يو(عي كية .01
يو(عي كية .27

)livل
)lvل
)lviل

لنجلجةبيي لإ لن للي إ0ي

لن( بي تم(يل لن( بي

)lviiiل
)lixل

)lxiل

أيي لن(عو ي تم(يل أيي لن(عو ي إ4ي
يو(عي كية .20

.002-006

يو(عي مر كية .20
لنثعلييي لنفدع ولنييةري إ5ي

)lxiiل
)lxiiiل
)lxivل
)lxvل

.266

يو(عي كية .26

)lviiل

)lxل

.601

.061

يو(عي مر كية .20
يو(عي كية .22

لنطيلبي جةم لنييةري إ61ي

.10

يو(عي مر كية .22
لير فثيلي قش

لألبييةءي

.270
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)lxviل

يو(عي كية .24

)lxviiل

يو(ع ي كية .25

)lxviiiل

تم(يل لن( بي

.260

)lxixل يو(ع ي كية .25
)lxxل لير نطية لألب ن(يي لنمحلل لنوجيزي إ2ي .042
)lxxiل لن(معةبيي تم(يل لن لكري م 2ي .01
)lxxiiل لنثعلييي لنفدع ولنييةري إ5ي .007
)lxxiiiل لنم لياازبي ت ااي لن ا ير أحم ا ياار نلااي ي لنم اولنص ولالنتيااةل ي ا فل لناطااط ولآلثااةل لنمعاالوع يااةناطط لنم ليزيااةي تح يااق  .محم ا
زيبهظ وم يحة لندلقةوبي .طي مفتية م يونيي لن ةهل ي 6111ظي إ6ي .501
)lxxivل لنثعلييي نللئ لنمجةن ي  621؛ لير نطيةي لنمش ل لن(ةيقي إ2ي .040
)lxxvل يو(عيكية .21
)lxxviل جةم لنييةري إ61ي .14
)lxxviiل تم(يل لن( بي .260
)lxxviiiل
)lxxixل

لنطيلبيجةم لنييةريإ61ي

يو(عي مر كية .21

)lxxxل

’11لنثعليييلنفدع ولنييةريإ5ي

’000لير نطيةيلنمحلل لنوجيزيإ2ي

.042

يو(عي كية .20

)lxxxiل
)lxxxiiل

)lxxxiiiل
)lxxxivل

لير فثيلي قش

لألبييةءي

.271

يو(عي كية .47-21
يو(عي كية .46

لن(معةبي ي تم(يل لن لكر ي م 2ي

.20

)lxxxvل يو(عي مر كية .40
)lxxxviل لير حيةري محم ير يو(ع لألب ن(ي ت 045هاي تم(يل لنيحل لنمحيطي لل(ة وتح يق لنديخ نة ل أحما نيا لنموجاو ولندايخ
نلي محم نوضي ط6ي لل لنفتل لنعلميةي ييلوتي 6112ظي إ5ي .267
)lxxxviiل يو(عي مر كية .40
)lxxxviiiل لنجلجا ااةبيي لإ لنا ا ا للي إ0ي 622؛ لنطيةطيا ااةئيي محما ا ا ح(ا اايري لنميا ا ازلر ا ا ااي تم( ا اايل لن ا الكري ط6ي ما(( ا ااة لالنلم ا ااي
نلمطيونةتي ييلوتي 6110ي إ66ي .611
)lxxxixل لنطيا االبي جا ااةم لنييا ااةري إ61ي  660 -666لن دا اايلبي نطا ااةئع لالدا ااةللتي إ0ي  01 -01؛ ليا اار نطيا ااة لالب ن(ا اايي
لنمحلل لنوجيزي إ2ي  040؛ لير لنجوزبي ت فل لالليلي .600
)xcل جةم لنييةر ي إ61ي . 662-660
)xciل

مةنك ير يبةل هو أيو هةدظ مةنك ير يبةل مر لتيةع لنتةيعير ون اي أيةظ ني لى ير نياة

أنيةر فتير لنمشةحع (م مر أب

ير مةنك ومر يع ل ح ش نبار ونار لالحباع يار قاي

وهاو معا و ااي ث اةت لنتاةيعير ومار

و(اعي يار جييال ولنح(ار لنيشالب ومحما

ير (يلير ولن ة(ظ ير محم وغيلهظ وي ةل لر نر أليعاير حا يثة تاواي (ابة 600ه ا ونمالل ( 621ابةي لبصال ليار حياةري ت ليال لنث اةتي
 6702؛ لنا هييي داام

لنا ير محما ياار أحما ياار نثمااةر ت 041هااي (اايل لنا ظ لنبااي ءي تح يااق يدااةل ناول معاالوع ي ط6ي

ما((ة لنل(ةنةي .ظي 6111ي إ5ي

)xciiل

لنطيلبي جةم لنييةري إ61ي

.210
.10
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)xciiiل

أ.م.د .زينب فاضل مرجان

لنثعلي ا اايي لنفد ا ااع ولنيي ا ااةري إ5ي

لنزماد االبي لنفد ااةعي

 005؛ لن( ا اامعةبيي تم( ا اايل لن ا ا الكري

 561؛ لنا اللزبي مم ااةتيح لنمياالي إ61ي
 527؛ لنطيل(يي مجم لنييةري إ5ي

لناةزري نيةل لنتأويلي إ0ي

 22؛ لنيم ا ااوبي مع ا ااةنظ لنتبزياا االي إ4ي

 044؛

 641 -640؛ لنييض ااةوبي تم( اايل لنييض ااةوبي إ2ي

 615؛

.264 -262

)xcivل لنميزلر اي تم(يل لن للري
)xcvل يو(عي لية .45
)xcviل لن لطياايي أيااي نيا لى محم ا ياار لحما ياار أيااي يفاال )ت 106هاال ي لنجااةم ألحفااةظ لن الكر ولنميااير نمااة تتضاامبر ماار لن(اابة وكب
لنملقةري تح يق .ني لى ير ني لنمح(ر لنتلفي وكالوري ط6ي ما((ة لنل(ةنة ي .ظي 0771ي إ66ي .251
)xcviiل يو(عي لية .42
)xcviiiل يو(عي لية .44
.611

)xcixل
)cل
)ciل

يو(عي لية .45

لنثعلييي نللئ

)ciiل

.600

لنمجةلي

لنطيةطيةئيي لنميزلري إ66ي

)ciiiل

.610 -616

يو(عي لية .41

يو(عي لية .41 -40

)civل
)cvل
)cviل

لير فثيلي قش

لنطيةطيةئيي لنميزلري إ66ي
يو(عي لية .54

)cviiiل
)cixل

)cxiل

لألبييةءي

يو(عي لية .57

)cviiل

)cxل

.264

يو(عي لية .57
جةم لنييةري إ61ي

.621

يو(عي لية .56

)cxiiل

لناةزري نيةل لنتةويلي إ0ي

)cxiiiل

.522

يو(عي لية .56
لناةزري نيةل لنتأويلي إ0ي

)cxivل

يو(عي كية .52-50

)cxviل

لناةزري لنمش ل لن(ةيقي إ0ي

)cxvل

لن( بي تم(يل لن( بي

)cxviiل
)cxviiiل

.522

 264؛ لنطيلبي جةم لنييةري إ61ي
.522

يو(عي كية .54
لنطيةطيةئيي لنميزلري إ66ي

)cxixل

يو(عي كية .55

)cxxiل

ممةتيح لنميلي إ61ي

)cxxل

.610

لير لنجوزبي ت فل لألليلي

.074
.602

.615-614
232
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.611
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)cxxiiل
)cxxiiiل

لنطيةطيةئيي لنميزلري إ66ي

)cxxivل
)cxxvل
)cxxviل

لنطيلبي جةم لنييةري إ61ي

.641

لنيموب ي معةنظ لنتزيلي م 4ي

.056

يو(عي كية .51
لن( بي تم(يل لن( بي

)cxxviiل

يو(عي كية .51

)cxxviiiل
)cxxixل
)cxxxل
)cxxxiل

.074

.264

يو(عي كية .11
لنطيلبي جةم لنييةري إ61ي

)cxxxiiل

.015

شة قي لنتةليخ لنح ي ي نمشل لن يمةي

)cxxxiiiل

يو(عي كية .11
لن( بي تم(يل لن( بي

)cxxxivل
)cxxxvل
)cxxxviل

.206-207

لنثعلييي لنفدع ولنييةري إ5ي
يو(عي مر لية.676

لنطيلبي جةم لنييةري إ61ي

)cxxxviiل

)cxxxviiiل

)cxlل
)cxliل

.051
 001؛ ير (ليمةري م ةتلي تم(يل م ةتل يار (اليمةري تح ياق نيا لى محماو داحةتةي ما((اة

لنتةليخ لنعلييي ييلوتي 0770ظي إ0ي

)cxxxixل

.10

.256

يو(عي مر كية .676
لنثعلييي لنفدع ولنييةري إ5ي

لنيموبي معةنظ لنتبزيلي م 4ي

لن(معةبيي تم(يل لن لكر ي م 2ي

.017

.010

 11؛ لنم ليزبي لناطط لنم ليزيةي إ6ي

.117

(ول يو(عي لآلية .666

يءئمــــــــــة المصءدة والمةاجُ
لن لكر لنفليظ

*لير لألثيلينزلن ير ليي لنح(ر نلي يار محما لنجازلب ت127هاايأ( لنمةياة ااي معلااة لنشاحةيريتح يق نلاي محما معاوض وناة ل

لحم ني لنموجو ي .طي لل لنفتل لنعلميريييلوتي .ت.

*لألنو(يي دهةل لن ير لن(ي محمو لنيم ل ب ت 6007هايلوح لنمعاةبي ااي تم(ايل لن الكر لنعصايظ ولن(اي لنمثاةبيي .طي لحياةء لنتاللش
لنعلييي ييلوتي .ت.
*لنيما ااوبيليي محم ا ا لنح(ا ااير يا اار م(ا ااعو ت561ه ا اايتم(يل لنيما ااوب معا ااةنظ لنتبزيا االي تح يا ااق محم ا ا ني ا ا لى لنبما اال ولاا االوري .طي لل
طييةي .ظي6466ها.

*لنييضةوبيبةشل لن ير ليي لنايل ني لى ير نمل ير محم لنديللزب لندةاعي ت116هايلبولل لنتبزيال ول(اللل لنتةوياليط6ي لل لحياةء

لنتللش لنعليييييلوتي .ت.
*لنثعليييليا ا ا ااو ل(ا ا ا ااحةق لحم ا ا ا ا ت400ه ا ا ا اايلنفدع ولنييا ا ا ااةر يتح يا ا ا ااق لالما ا ا ااةظ ليا ا ا ااي محم ا ا ا ا يا ا ا اار نةدا ا ا ااوليط6ي لل لحيا ا ا ااةء لنت ا ا ا اللش
لنعليييييلوتي0770ظ؛ اي قش

لالبييةء لنم(مى نللئ

لنمجةن ي .طي مطي لنحي لبي .ت.
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*لنجلجةبيينيا ا ا لن ا ااةهليت406ها ا ااي لإ لنا ا ا لل ا ا ااي تم( ا اايل لن ا ا الكر لنعص ا اايظي تح ي ا ااق  .طلع ا اات شا ا ا ح لنملح ا ااةر و  .محما ا ا ل ي ا اال
دفوليط6ي لل لنمفلي .ظي0771ظ.
*لير لنجوزبيجمةل لن ير ليي لنملإ ني لنلحمر ير نلي ير محم ت510هايت فل لالليل اي تم(يل لنمليليتح يق طةلق اتحي لن(ي
يط6ي لل لنفتل لنعلميةيييلوتي0774ظ.

*يا ا اار حيا ا ااةريليي لنحا ا ااةتظ محم ا ا ا لني(ا ا ااتي لنا لل(ا ا ااةبي ت 254ه ا ا اايت ليل لنث ا ا ااةتيتح يق لندا ا اايخ اليا ا اال يا ا اار ما ا ااةمور دا ا ااياةيط6ي لل

لنمعلاريييلوتي0770ظ.
*لي اار حيةريمحما ا ي اار يو( ااع لالب ن( ااي ت 045ها اايتم(يل لنيح اال لنمحيطي لل( اار وتح يا اق ن ااة ل لحما ا نيا ا لنموج ااو ونل ااي محما ا
نوضيط6ي لل لنفتل لنعلميريييلوتي6117ظ.

*لنحمي بيني لنعزيز ير ني لى يتم(يل لير نية

*لن هيييد ا اام

وملويةتر اي لنتم(يل مر فتل لن(بري .طي .مطي .ظي .ت.

لنا ا ا ير محما ا ا ي ا اار لحما ا ا ي ا اار نثم ا ااةر ت041ها ا ااي(يل لنا ا ا ظ لنب ا ااي ء يتح ي ا ااق يد ا ااةل ن ا ااو مع ا االوعيط6يما(( ا اار

لنل(ةنري .ظي6111ظ.
*لنللزبيمحم ا لن اللزب اااال لن ا ير لياار لنع ماار ضاايةء لن ا ير نماال ت171ه اايتم(يل لنمااال لن اللزب لنمدااتهل يةنتم(اايل لنفيياال وممااةتيح
لنميليط6ي لل لنمفلي .ظي6116ظ.

*لنزماداالبيليي لن ة(ااظ جااةل لى محمااو ياار نماال لنااوللزمي ت521هاايتم(يل لنفدااةع ناار ح ااةئق لنتبزياال ونيااور لالقةوياال اااي وجااول

لنتةويليط2ي لل لنمعلاريييلوتي0771ظ.
*ليي لن(عو يمحم ير لحم لنعمة ب ت156هايتم(يل ليي لن(عو ي .طي لل لحيةء لنتللش لنعليييييلوتي .ت.
*لن(ا ا بيليي محما ا ل( اامةنيل ي اار نيا ا لنلحمر ت601ها اايتم(يل لن(ا ا ب لنفييليجما ا وتوثي ااق و لل( اار .محما ا نط ااة يو( ااعيط6ي لل

لنواةءيلنمبشول ي6112ظ.

*لن(معةبييليي لنمصمل مبشول ير محما يار نيا لنجياةل لنتميماي لنمالوزب لنداةاعي لن(المي ت411هاايتم(يل لن للريتح ياق لياي يا ل
غبيظ ير نية يط6ي لل لنوطريلنليةضي6110ظ.
*لن(يوطييج ل لن ير ت166هاايتم(يل لنا ل لنمبثاول ااي لنتم(ايل يةنماةثوليتح يق .نيا لى يار نيا لنمح(ار لنتلفاييط6يملفاز هجال
نليحوش ولن لل(ةت لنعليير ولال( ميريلن ةهللي0772ظ.

*شة قيمج بيلنتةليخ لنح ي ي نمشل لن يمريط6ي .مطي .ظي0770ظ.
*لنطيةطيةئييمحم ح(يري لنميزلر اي تم(يل لن للر يط6يما((ر لالنلمييييلوتي6110ظ.
*لنطيل(ييليي نلي لنمضل ير لنح(ريمجم لنييةر اي تم(يللن للر يط6ي لل لنملتضىيييلوتي0771ظ.
*لنطيلبيلي ااي جعم اال محما ا ي اار جلي اال ت267ها اايجةم لنيي ااةر ن اار تةوي اال لب لن ا اللر يتح ي ااق محم ااو محما ا د ااةفلي .طيمفتير لي اار

تيميري .ظي .ت.

*لير نطيريليي محم ني لنحق ير غةنل لالب ن(ي ت541هايلنمحلل لنوجيز اي تم(يل لنفتةل لنعزيزيتح يق ني لن( ظ ني لندةاي
محم يط6ي لل لنفتل لنعلميريييلوتي0776ظ.
*ير نلييليو ل( ظ لحم يلنتم(يل لنمشول ن(ول يو(عي .طي .مطي .ظي .ت.
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*لنما ا ااةنوجييلفلظ يا ا اار محم ا ا ا زيا ا ااة ل لالثا ا االبيمعجظ دا ا اايوخ لنطيا ا االب لن ا ا ا ب لوال نا ا اابهظ اا ا ااي فتيا ا اار لنم(ا ا ااب ل لنمطيونا ا ااريط6ي لل ليا ا اار
نمةري .ظي0775ظ.
*لن لطيييليااي نيا لى محما ياار لحما ياار ليااي يفاال ت106هاايلنجةم الحفااةظ لن اللر ولنميااير نمااة تتصمباار ماار لن(اابر ولب لن للريتح يااق
.ني لى ير ني لنمح(ر لنتلفي ولالوريط6يما((ر لنل(ةنري .ظي0771ظ.
*لن د اايلبيليي لن ة(ااظ نيا ا لنفليظ ياار ه ااولزر ياار نيا ا لنملك لنبي(ااةيولب لندااةاعي ت415ها اايتم(يل لن د اايلب لنم(اامى نطااةئع لالد ااةللت

يط0ي لل لنفتل لنعلمير يييلوتي0770ظ.

*قطلي (ي ي اي ص ل لن للريط6ي .مطي .ظي6100ظ.
*لير فثيلي نمة لن ير ليو لنم لء ل(مةنيل لن لداي لن مدا ي ت004هاايقش

لالبيياةءيتح يق .نيا لنحي لنملماةوبيط5ي لل لنطيةنار

ولنبدل لال( ميري .ظي6110ظ.

*لنم اازبي جم ااةل لنا ا ير لي ااي لنحج ااةإ يو( ااع ت040ها اايته يل لنفم ااةل ا ااي ل( اامةء لنلج ااةلي تح ي ااق يد ااةل نا اول مع االوعيط6يما(( اار
لنل(ةنري .ظي6111ظ.
*لنم( ااعو بي لي ااي لنح( اار نل ااي ي اار لنح( ااير ي اار نل ااي ت241ها اايلايةل لنزم ااةريط6يمطيع اار ني لنحميا ا لحما ا حبم ااي د ااةلع لنمد ااه

لنح(يبيي6121ظ.
*لنم (اايي يو(ااع ياار ح(اار ياار نيا لنهااة ب لن مدا ي لنحبيلااي ت171هاايت فل لنحمااةص يوتيشاال لالي ااةصي تح يااق نجباار ماتشاار ماار
لنمح ير يأدللع بول لن ير طةنليي لل لنبول لي (وليةا نيبةر ا لنفويتي0776ظ.

*لنم ليزبي ت ي لن ير لحم ير نلي ت145هايلنمولنص ولالنتيةل يا فل لناطاط ولالثاةل لنمعالوع ياةناطط لنم ليزياري تح ياق  .محما
زيبهظ وم يحر لندلقةوبي  .طي مفتير م يونييلن ةهللي6111ظ.
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