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 التوجيه الرتبوي االبوي يف سورة يوسف 
 

 )*(م.د. فارس فاضل هوسى الشوري

 )**(الرزاق عبد اإلله م.د زياد عبد                    

  
 ملخص البحث

رغب الباحثاف اف يبينا ما كرد في سكرة يكسػؼ علميػا السػ ـن مػف الهكايػا الهربػكم لػذب فػي  ػذ  
 منها :السكرة لما فيها مف االمكر الهامة 

 .ا هماـ الكالد بكلد  إلى حد انا يكاها إلى الخير حهى بهفسير رؤيا الكلد-ُ
 حفظ االب الكلد مف بقية أكالد  أف أحس الضرر لميا منهـ.-ِ
 هنبيا الكلد إلى لداكة الشيطاف لإلنساف ككنا لدكا مبينا.-ّ
 بياف القدرات الهي يمهمكها الكلد السهثمار ا بما فيا خير  كخير ماهمعا.-ْ
 كايا الكلد بحثا لمى هانب رفاؽ السكء كالصحبة السيئة.ه-ٓ
 ضركرة ارساؿ الكالد لكلد  الى مياديف القكة كالرياضة.-ٔ
 بألذار كا ية غير صحيحة –كمنا الكلد  –ضركرة لدـ همقيف المقابؿ  -ٕ
 الصبر الاميؿ لمى األذل في هربية األكالد. -ٖ
 اليقيف لند الكالد في صعاب األمكر كحسف الهككؿ. -ٗ
 احاطة الكالد بما لـ يحط با االكالد مف العمـ. -َُ
 دلاء الكالد ألكالد  بالخير كالص ح.-ُُ
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 املقدمت 
اسديا   –ـ إلدادا شام  مهكام  ال ياهؿ إنساف أف الهربية  ي السبيؿ األمثؿ إللداد أاياؿ األم

لقيػػادة حركػػة الحيػػاة بمكضػػكلية بمػػا يعمػػي إنسػػانية اإلنسػػاف كير ػػى بمكانػػة  –كلقميػػا كنفسػػيا كركحيػػا 
 األكطاف.

كلكي هػنهض امهنػا ماػددان ال بػد كاف هعيػد النظػر فػي هربيػة أايالهػا كهركػز لمػى مقكماههػا المعنكيػة 
 لها اإلس ـ مف رسكخ معنكم يهحدل الهحديات. الهي  ي أساس اإلبداع منطمقة مما يمنحا

لينقبكا لػف  –لمى حد سكاء  –كنهياة لهذا كما راع الباحثاف الى المصدر األكؿ لإلس ـ كالهربية 
بعض اإلشارات الهربكية في القراف الكريـ فهبيف لهما صعكبة رصد  ذ  اإلشارات في القػراف الكػريـ 

 كسؼ لمى نبينا كلميا الص ة كالس ـ .كما ، لذا لاآ إلى رصد ا في سكرة ي
فعمػدا إلػى اسػػهخراج  ػذ  اإلشػارات كالهعميػػؽ لميهػا مػف كهػػب أمػات الهفاسػير ككهػػب الهربيػة الحديثػػة 
بامػػؿ كاضػػحة يسػػيرة لمػػى  ارئهػػا كبمػػا ياعمػػا فػػي إطػػار الهربيػػة لػػذكالد دكف غيػػر ـ ، ك ػػد الهمػػدا 

فسػػير الكشػػاؼ لمزمخشػػرم  كهفسػػير القػػراف لمػػى مامكلػػة مػػف المصػػادر كالمرااػػع كػػاف مػػف أ مهػػا ه
العظيـ البف كثير كفي ظ ؿ القراف لسيد  طب كالنبي المربي ألحمد راب األسمر كالهربية كدكر ا 

 في هشكيؿ السمكؾ لمصطفى الطحاف كغير ا.
 -كهكصؿ الباحثاف مف خ ؿ بحثهما إلى اإلشارات الهربكية اآلهية :

 يكاها إلى الخير حهى بهفسير رؤيا الكلد.ا هماـ الكالد بكلد  إلى حد انا  -ُ
 حفظ االب الكلد مف بقية أكالد  أف أحس الضرر لميا منهـ. -ِ
 هنبيا الكلد إلى لداكة الشيطاف لإلنساف ككنا لدكا مبينا. -ّ
 بياف القدرات الهي يمهمكها الكلد السهثمار ا بما فيا خير  كخير ماهمعا. -ْ
 لصحبة السيئة.هكايا الكلد بحثا لمى هانب رفاؽ السكء كا -ٓ
 ضركرة ارساؿ الكالد لكلد  الى مياديف القكة كالرياضة. -ٔ
 بألذار كا ية غير صحيحة –كمنا الكلد  –ضركرة لدـ همقيف المقابؿ   -ٕ
 الصبر الاميؿ لمى األذل في هربية األكالد.  -ٖ
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 اليقيف لند الكالد في صعاب األمكر كحسف الهككؿ.  -ٗ
 مف العمـ. احاطة الكالد بما لـ يحط با االكالد -َُ
 دلاء الكالد ألكالد  بالخير كالص ح.-ُُ

   التوجيه الرتبوي لألب يف سورة يوسف 
االشػػارة الهربكيػػة االكلػػى: ا همػػاـ الكالػػد بكلػػد  إلػػى حػػد انػػا يكاهػػا إلػػى الخيػػر حهػػى بهفسػػير -ُ

 رؤيا الكلد.
  ائى    ى     ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉچ      ػػػػػاؿ لػػػػػا لنػػػػػد  كلػػػػػا  كػػػػػاف يعقػػػػػكب 

 چ    ۇئ  ۇئ  وئ  وئ     چ        ائ
 كيؼ رأيهها سائ  لف حاؿ رؤيهها؟

هػػػػابع كد ػػػػؽ فػػػػي  فيهضػػػػا لنػػػػا اف يعقػػػػكب ن  ُعچ    ۇئ  ۇئ  وئ  وئچ  ٹ ٹ
حهى ااابا ك ذ  اشارة الى حسف المهابعة  حهى في لالـ الرؤيا الهي يرا ػا  رؤيا كلد  يكسؼ 

 الكلد.
 ػػػاؿ الزمخشػػػرم: چ    ۇئ  ۇئ  وئ  وئچ فػػػقف  مػػػت: فمػػػـ أاريػػػت ماػػػرل العقػػػ ء فػػػي 

النا لما كصفها بما  ك خاص بالعق ء ك ك الساكد أارل لميها حكمهـ كأنها لا مة، ك ذا كثير 
شائع في ك مهـ ، اف ي بس الشيء الشيء مف بعض الكاك ، فيعطى حكمان مػف احكامػا إظهػاران 

 نِعالثر الم بسة كالمقاربة.

  ٺ  ڀ     ڀ   ڀڀپ  پ    پپ    ٻ  ٻ  ٻ   ٻچ ٱ   ٹ ٹ
ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ
     ڃ   ڃڃ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦڤ  ڤ     ڤ
 نِع چ   چ  چ  چ   ڃ
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داللة الرؤيا لمى اف يكسؼ يبمغا اهلل مبمغا مف الحكمة كيصطفيا لمنبكة كينعـ  لرؼ يعقكب 
انػا  ػاؿ رؤيػا  ب في ذلؾ فقد ركل لف ابػف لبػاس لميا بشرؼ الداريف كما فعؿ بآبائا كال غري

 نّعاالنبياء كحي
كلػػيس ذلػػؾ ل نبيػػاء بػػؿ  نْعككػػاف االنبيػػاء يػػكحى الػػيهـ فػػي منػػامهـ كمػػا يػػكحى الػػيهـ فػػي اليقظػػة  

 اؿ ععالرؤيا الحسنة مف الراػؿ  اف رسكؿ اهلل  لممؤمف الصالا كذلؾ فقد ركل انس بف مالؾ
 .نٓعازءان مف النبكةننالصالا ازء مف سهة كاربعيف 

 اؿ ععاذا ا هرب الزماف لـ هكد رؤيا المؤمف هكذب كاصد هـ رؤيا  اف النبي  كلف ابي  ريرة 
 .نٔعاصد هـ حديثا كالرؤيا ازء مف خمسة كاربعيف ازءان مف النبكةنن 

 اذا صػػػػمى صػػػػ ة ا بػػػػػؿ لمينػػػػا بكاهػػػػا فقػػػػػاؿ   ػػػػاؿ: ككػػػػاف النبػػػػػي  كلػػػػف سػػػػمرة بػػػػف انػػػػػدب 
 ن.ٕعنكـ الميمة رؤيانن ععمف رأل م

 ػػاؿ لالرؤيػػا ثػػ ث فبشػػرل مػػف اهلل كحػػديث نفسػػي كهخكيػػؼ مػػف  لػػف النبػػي  لػػف ابػػي  ريػػرة 
ف رأل شػيئان يكر ػا فػ  يقصػا لمػى أحػد  الشيطاف فاذا رأل احدكـ رؤيا هعابا فميقصػها إف شػاء كا 

 .نٖعكليقـ يصميل
الغداة يقكؿ عع ؿ رأل احد منكـ كاف اذا انصرؼ مف ص ة  اف رسكؿ اهلل  كلف ابي  ريرة 

 . نٗعالميمة رؤيأ كيقكؿ انا ليس يبقى بعدم مف النبكة اال الرؤيا الصالحةنن 
فمامػػؿ  ػػذ  االحاديػػث يػػدلك الػػى اف يهػػهـ االبػػاء برؤيػػا ابنػػاء ـ ك ػػذ  سػػابقة ل سػػ ـ فػػي مرالػػاة 

اهلل فينبغػػي لػػدـ العبػػث االبنػػاء الػػى حػػد الرؤيػػا فػػي المنػػاـ كاال همػػاـ بهػػا. فقػػد هكػػكف بشػػرل لػػا مػػف 
 بهفسير ا الف مف يعبث كيفهرم في هفسير ا انما يعبث في ازء مف اازاء النبكة.

ك د هككف حديث نفس فهككف مف نسج خيالا ف  يعكؿ لميها كال يشغؿ باؿ الكلد بها. ك ػد  
 هككف هخكيفان مف الشيطاف فينبغي الهنبا لها. بصرؼ خكؼ الكلد منها.

  
بحسػا كبصػيرها اف  رؤيا يكسؼ كانت كحيا مف اهلل كلهذا ادرؾ ابك  يعقػكب  كمف المعمكـ اف

  ن.َُع كراء  ذ  الرؤيا شأنا لظيما لهذا الغ ـ
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اف ا همػػاـ األب بكلػػد  ينبػػع مػػف أ ميػػة الهربيػػة بالنسػػبة ل نسػػاف، كاسهشػػعار سػػيدنا يعقػػكب  
ألنها هنقؿ الكليد البشرم مف مارد لمى نبينا علميا الس ـن لهذ  األ مية، فالهربية ضركرة، كاابة 

كائف لضكم الى انساف ذم شخصػية مهميػزة، كحااػة األمػـ إلػى الهربيػة ال هقػؿ لػف حااههػا الػى 
الماؿ كالقكة كالعدة، فاألمة اليمكنها اف هشؽ طريقها إلى الماد، كهسمؾ سػبيمها الػى العػ ء اال اذا 

. ك ػذا االسهشػعار مػف  بػؿ سػيدنا نُُعيمة الصػحيحةنالت نصيبا كافران ك سطان كبيران مف الهربية السػم
يعقكب لميا كلمى نبينا الصػ ة كالسػ ـ اهػى باكمػا لنػدما صػار سػيدنا يكسػؼ لميػا السػ ـ لمػى 

 خزائف األرض.
ك ذا كما يكحي الى ضػركرة اف يهػكلى االب الهربيػة بكػؿ هفاصػيمها النػا االكثػر نضػاا ، كاالكسػع 

ة لمى هشخيص  ماينفع الكلد كمايضر  كاف يفهـ الكالد  ذ  المسػألة خبرة في  ذ  الحياة، كلا القدر 
ل كالد كاف يكاد مف المكا ؼ الحياهية ما يثبت  ػذ  الفكػرة ك ػي انػا اال ػدر لمػى معرفػة مػا يضػر 

 الكلد كما ينفعا.
 حفظ االب الولد من بقية أوالده أن أحس الضرر عميو منيم.االشارة الثانية :  -1

مى االبف فيما يرا  لميا مف اثػار النبا ػة كاالاههػاد كيحػذر  مػف كػؿ كيظهر حرص االب ل 
     ڀ   ڀڀپ  پ    پپ    ٻ  ٻ  ٻ   ٻچ ٱ   ٹ ٹمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

خشػػػيت اف يسهشػػػعركا ماكراء ػػػا الخػػػيهـ الصػػػغير  ن ُِعچ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ
ا لػػا امػػران غيػػر الشػػقيؽ فياػػد الشػػيطاف مػػف  ػػذا ثغػػرة فػػي نفكسػػهـ فهمهمػػىء نفكسػػهـ بالحقػػد، فيػػدبرك 

 نُّعيسكؤ . 
 تنبيو الولد إلى عداوة الشيطان لإلنسان كونو عدوا مبينا.االشارة الثالثة:  -1

الشػػيطاف أ سػػـ اف يسػػعى البعػػاد الذريػػة لػػف مػػنهج اهلل، كيصػػرفهـ لػػف طالهػػا، ك ػػذا مػػا 
اخبرنػػا بػػػا سػػػبحانا كهعػػػالى، لنكػػػكف لمػػى بينػػػة مػػػف امرنػػػا فنهنبػػػا لػػذلؾ، ك ػػػد خصػػػص اهلل لنػػػا فهػػػرة 

فكلػػة البريئػػة لنكسػػبها اكلػػة  بػػؿ الشػػيطاف، فػػاذا مػػا خسػػر ا الكالػػداف فػػاف اكلػػة اساسػػية  كيػػة  ػػد الط
چ  ٹ ٹفاهههمػا، فهمػػا بحااػػة الػػى اهػػد اكثػػر، كلمػػؿ اكبػػر فػػي المسػػهقبؿ الصػػ ح كلػػد ما : 

  ں   ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳڍ  ڌ  ڌ  
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  ھ  ھ   ھ  ہ   ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ
   ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ     ۓ  ے  ے  ھ
 ِٔاإلسراء: چ     ﯁       ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼﮻  ﮺  ﮹  ﮸
:  ػػػػػاؿ اهلل هعػػػػػالى ععانػػػػػي خمقػػػػػت لبػػػػػادم حنفػػػػػاء كمهػػػػػـ كانهػػػػػـ اهػػػػػههـ الشػػػػػياطيف  ك ػػػػػاؿ ْٔ -

  نُٔع .نُٓعلف دينهـنن نُْعفااهالههـ
 فيو خيره وخير مجتمعو بيان القدرات التي يمتمكيا الولد الستثمارىا بما االشارة الرابعة:

  ٿ       ٿ  ٿچ  ٹ ٹثػػػػػػـ زرع االمػػػػػػؿ كالمسػػػػػػهقبؿ المشػػػػػػرؽ فػػػػػػي الكلػػػػػػد بقكلػػػػػػا 
  ڦ  ڦ              ڦ  ڦڤ  ڤ     ڤڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ
 چ   چ  چ   چ  ڃ     ڃ   ڃڃ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 هػػداء بهػػا فػػي كػػؿ كذكػػر لػػا المزايػػا الحسػػنة المهػػكفرة فػػي ابائػػا كااػػداد  ليهسػػنى لػػا الهأسػػي بهػػا كاال
 خصمة طيبة فيهـ ، فص ح االباء كاالاداد ينهفع بها االبناء كاالحفاد.

  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ       ۈ  ۈچ  ٹ ٹكيػػػدؿ لمػػػى ذلػػػؾ  كلػػػا هعػػػالى  
          ەئ  ائ  ائى  ى    ې  ې  ې                ې  ۉ    ۉ  ۅ
  ىئ  ېئېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ              وئ  وئ  ەئ
 نُٕع چ  جئڎ  ي  ي     ڎ    ىئ  ىئ

 .نُٖع اؿ الزمخشرم : الهداد بص ح ابيهما كحفظ لحقا فيهما.

ك ذ  مف ا ـ كاابات المربي ك ك اف يهعرؼ لمى ما يمهمكا الكلد مف  درات كامكانات فيضع كؿ 
كلد مف اكالد  في مكانػا، ككػـ مػف الطا ػات اكهشػفها المربػكف شػاعك ا كاحسػنكا هكاييهػا فكػاف لهػا 

مكؽ في لممية االص ح االاهمػالي فػاالفراد ليسػكا انماطػا مهنػاظرة مهماثمػة فػي مػكا بهـ مكاف مر 
ك دراههـ، كما انهـ ليسكا بشػكؿ كاحػد فػي مظػا ر ااسػامهـ، فالمك بػة لمػى سػبيؿ المثػاؿ اسػهعداد 
فطرم، يحمما انسػاف معػيف، كلكػؿ فػرد مك بػة معينػة هكمػف فيهػا فهيمػة االبػداع، كهظػؿ  ػذ  الفهيمػة 

 .نُٗعن مف يكهشفها، فحينئذ يهفار االبداع ككؿ ميسر لما خمؽ لانة الى اف يهئ اهلل عكام
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كنػػػػرل اػػػػكاب االب المناسػػػػب لمعػػػػرض. كن حػػػػظ الحػػػػكار االسػػػػرم يسػػػػهمر فػػػػي لػػػػرض االحػػػػداث 
كهصكير ا كالحاج القكية مف كؿ طرؼ. كذلؾ يدؿ لمى ضركرة انشاء الحكار بيف االباء كاالبناء 

ة مهػػارات االبنػاء كمػػا ينشػػط االبػاء فػػي الهفكيػر فػػي مشػاكؿ االبنػػاء كحمهػػا كاف اذ  ػك السػػبيؿ لهنميػ
 يدربهـ لمى ا امة الدليؿ كالبر اف كاف يهااكب معهـ لنهائج الحكار

   ﯁  ﯀    ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶چ  ٹ ٹ
  وئ  وئ    ەئ  ەئ  ائ  ائى  ى                
 ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ   ۆئ    ۇئ  ۇئ

كالمعنػػػػى: لػػػػـ هخافنػػػػا لميػػػػا كنحػػػػف نريػػػػد لػػػػا الخيػػػػر كنحبػػػػا چ  ﮻   ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶چ 
كنشفؽ لميا؟ كما كاد منا في بابا ما يدؿ لمى خ ؼ النصيحة كالمحبة، كارادكا بذلؾ لما لزمكا 
لمػى كيػد يكسػؼ اسػػهنزالا لػف رأيػا كلادهػا فػػي حفظػا مػنهـ.  ػاؿ الزمخشػػرم كفيػا دليػؿ لمػى انػػا 

 نَِعما اكاب اف ال يأمنهـ لميا.أحسَّ منهـ ب
كفػػػي ذلػػػؾ اشػػػارة الػػػى الهأكػػػد مػػػف صػػػحبة الكلػػػد كالحػػػرص لميػػػا مػػػف الصػػػحبة الهػػػي اليػػػأمف الكالػػػد 

 فيهالمى كلد .
فمػػف السػػنف االاهماليػػة الثابهػػػة بػػيف النػػاس الصػػحبة كالصػػػدا ة ، فمػػف طبيعػػة الػػنفس البشػػػرية اف 

هػػػرب مػػػنهـ كهعػػػيش معهػػػـ حيػػػاة االخػػػكة هخػػػالط النػػػاس كههعػػػرؼ لمػػػيهـ كههخػػػذ مػػػف بيػػػنهـ ثمػػػة ، هق
كالمحبػػة فػػقذا احسػػف الكالػػداف اخهيػػار الصػػديؽ الصػػالا فيكػػكف لطفمهػػـ ، فقػػد فهحػػا بابػػا هربكيػػا فػػي 
اصػػ ح  ػػذا الطفػػؿ كهنميهػػا ، لػػذا كػػاف مػػف االكلػػى بػػذؿ المسػػالدة لهػػذا الطفػػؿ فػػي لمميػػة اخهيػػار 

 .  نُِعمكؾ االس مي الصحياالصديؽ الصالا ، الذم سيسالد  لمى طالة اهلل كزيادة الس
ك يؿ ما خػافهـ لميػا، كلػك خػافهـ لمػا ارسػما معهػـ، كانمػا خػاؼ الػذئب، النػا اغمػب  مايخػاؼ فػي 

  نِِعالصحارل. 
كن حظ نكهة كاشارة هدلك الى الهأمؿ في الكممة القرآنية ك ي ععال هأمنانن الهي فيها حكـ االشػماـ 

  نِّعؽ بػػػالميـ دكف اظهػػػار حركػػػة الضػػػـ لنػػػد النطػػػؽاثنػػػاء ه كههػػػا كاالشػػػماـ ضػػػـ الفػػػـ لنػػػد النطػػػ
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فػػالهعبير القرانػػي يػػدؿ لمػػى اخػػه س حركػػة الضػػمة، ككػػأف النطػػؽ يػػدؿ لمػػى اخػػه س الحقيقػػة فػػي 
 النفكس كالهي ال يريد االبناء اظهار ا اماـ كالد ـ.

كالرهػػػع  ػػػك االهسػػػاع فػػػي االكػػػؿ كالخصػػػب فكػػػؿ مخصػػػب راهػػػع . ك ػػػاؿ القهبػػػي: ععنرهػػػعن نهحػػػارس 
 نِْعافظ، كيرلى بعضنا بعضا مف  كلؾ : رلاؾ اهلل أم حفظؾ.كنهح

ك يؿ المراد بالمعب المبػاح مػف االنبسػاط ، ال المعػب المحظػكر الػذم  ػك ضػد الحػؽ فيكػكف حينئػذ 
 لمى  راءة ابي لمرك. ن ِٓع كلهـ ععكيمعبنن أك ععنمعبنن  لهكان. كلذلؾ لـ ينكر يعقكب 

النهضػاؿ. ليضػركا انفسػهـ بمػا يحهػاج اليػا لقهػاؿ العػدك ال ك اؿ الزمخشرم كػاف لعػبهـ االسػهباؽ كا
  نِٔعكانما سمك  لعبا النا في صكرها ُٕيكسؼ: ڤ  ڤ  چ   ڤچ لمهك بدليؿ  كلا هعالى 

كفيا اشارة الى ارساؿ الكالد لكلد  الى مياديف القػكة كالرياضػة فهػك الماػاؿ الػذم يبنػي فيػا اسػما، 
ير كما كلقد الهنى االس ـ بالهربية الرياضػية لمػا لهػا مػف كيمهع با ركحا، كيغذم با نفسا فهك خ

أثػػػر لمػػػى الهربيػػػة الاسػػػمية ، فحػػػض لمػػػى اهقػػػاف الرمػػػي كاف يحػػػرص المسػػػمـ لمػػػى هعمػػػيـ ابنائػػػا 
السباحة كالرماية كرككب الخيؿ ككؿ ما كاف مف  ذا القبيػؿ ، كضػمف  ػذا االطػار كهطمعػا لهػكفير 

 . نِٕعل رااؿ الهربية ضركرة افساح المااؿ لا بالمعبمسهكل الئؽ مف الصحة النفسية لمطفؿ ير 
   ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ    ەئ  ەئچ  كلػػػػػػػػػػػػػػػا هعػػػػػػػػػػػػػػػالى 

 ُّيكسؼ: چ   ىئ  ېئ  ېئ
فقػػد اخػػرج ابػػك  نِٖع ػػاؿ ابػػف كثيػػر: اخػػذكا مػػف فمػػا  ػػذ  الكممػػة كاعمك ػػا لػػذر ـ فيمػػا فعمػػك  

 لنهمػا  ػاؿ:  ػاؿ رسػكؿ اهلل الشيخ كابػف مردكيػا كالسػمفي فػي الطيكريػات لػف ابػف لمػر رضػي اهلل
  ععال همقنكا الناس فيكػذبكا، فػاف بنػي يعقػكب لػـ يعممػكا اف الػذئب يأكػؿ النػاس، فممػا لقػنهـ ابػك ـ

 . نِٗعكذبكا فقالكا اكما الذئبنن 
 اؿ: ال ينبغي الحػد اف يمقػف ابنػا الشػر، فػاف بنػي يعقػكب  كاخرج ابف ابي حاهـ لف ابي مامز 

       جئڎ  ڎ  ي  ي      ىئ  ىئچ  ٹ ٹؿ النػػاس حهػػى  ػػاؿ لهػػـ ابػػك ـ لػػـ يػػدركا اف الػػذئب ياكػػ
كفيا هأكيد لمكالد اف ال يمقف كلد  الكذب اك العذر حينما يكمفا بامر  نَّع چ    ىئ  مئ  حئ

 حهى ال يحهج با لميا فيما بعد .
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 ٹة ععاخػذكا مػف فمػػا  ػذ  الكممػػة كاعمك ػا لػػذر ـ فيمػا فعمػػك  ك ػالكا مايبػػيف لػا فػػي السػالة الرا نػػ
 چ    ىئ  مئ  حئ       جئڎ  ڎ  ي  ي      ىئ  ىئچ  ٹ

 .  نُّعيقكلكف لئف لدا لميا الذئب فاكما مف بيننا كنحف امالة انا اذا لها لككف لاازكف 
لا عيكسؼن كاخك   كمف المعمكـ اف الدافع الى فعؿ اخكة يكسؼ لما رأكا مف محبة ابيا يعقكب 

ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڑ  ڑ          ژچ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎچ  ٹ ٹ
 نِّعڌ  ڌ  چ
ك د اظهر  ذ  المحبة بشكؿ كاضا كبيف حهى كرد انا لـ يسهطع اف  يغيب لنا يكسؼ   
  سالة ككاف بيف سالة سالة يضما الى صدر  فظنكا في ابيا انا في غفمة لنا ك ـ لصبة

ائػد كهفضػيما احػد بمثمهـ هعصب االمكر كهكفي الخطكب ك نا نسهفيد ضركرة كهماف االب حبػا الز 
 االبناء لمى االخريف، كاف يشعر اميع االبناء بعدلا كا عا كحسا ماديا كمعنكيا.

ك نا هادر االشارة الى مرالاة لدـ اظهار  ذا الحفاظ كاال هماـ ل خكة االخريف النا حينها سياهي 
لكالػػديف احػػد هفضػػيؿ احػػد ا–بنهػػائج ال هحمػػد لقبا ػػا، فماػػرد اف شػػعر احػػد االكالد بهػػذا االحسػػاس 

سياعؿ في  ذا الكلد شراسة ال يقػكل االبػكاف لمػى الصػمكد امامهػا، كحسػدان  -االكالد لمى االخريف
ال يسهطيع الكالداف كبا اماحا لذلؾ لندما لمـ اخكة يكسؼ مف ابػيهـ ميػؿ  مبػا الػى يكسػؼ رمػكا 

ڇ  ڇ  ڇ      ڑ  ڑ          ژچ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎچ  ٹ ٹابػػػػػػػػا ـ بالخطػػػػػػػػأ 
فكانت نهياة  نالههـ  ذ  اف يقدمكا الى لمؿ مشيف في حػؽ االخػكة كحػؽ  ڌ  ڌ  چ ڇ  ڍ  ڍ 
    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳچ  ٹ ٹاالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة 
  ے  ھ  ھ  ھ     ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ
 چ   ﮵  ﮴                ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے

ربيػػػة كمخاطػػػب بػػػا الكالػػػداف ل لهػػػزاـ بػػػا فالعػػػدؿ كالمسػػػاكاة بػػػيف االطفػػػاؿ ركػػػف مهػػػـ مػػػف اركػػػاف اله 
 ليسهطيعا هحقيؽ ما يريداف مف االكالد.
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كلعؿ مف اكثػر المػؤثرات لمقػان فػي نفسػيات االكالد  ػك شػعكر ـ بك ػكع الظمػـ لمػيهـ، كفقػداف العػدؿ 
فػػػي الهعامػػػؿ معهػػػـ، ممػػػا يكمػػػف فػػػي ال شػػػعكر لػػػديهـ، كيػػػؤدم الػػػى نقمػػػة كحقػػػد ككرا يػػػة ضػػػد مػػػف 

 .نّّعد الماهمع كمايظممكنهـ كربما ض
 توجيو الولد بحثو عمى تجنب رفاق السوء والصحبة السيئة. االشارة الخامسة: -1

  ڦڤ  ڤ     ڤڤ       ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ٿ   ٿچ  ٹ ٹ 
  ڇچ  چ   چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦ
ڇ    ڇ  ڇ  ڇ    ڑ   ڑژچ    ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍڇ   ڇ   ڇ
 نّْعڍ  چ 

بعػػد اف اػػاءكا لمػػى  ميصػػا بػػدـ كػػذب أم ذم كػػذب، اك كصػػؼ بالمصػػدر  اؿ االب يعقػػكب  ػػ
 مبالغة، كانا نفس الكذب كلينا، كما يقاؿ لمكذاب،  ك الكذب بعينا كالزكر بذاها كنحك . 

 .نّٓعفهف با اكده كانهـ با بيٍخؿه 
لقػا  لمػى كاهػا حهى  يؿ كاف في  ميص يكسؼ ثػ ث ايػات: كػاف دلػي ن ليعقػكب لمػى كػذبهـ، كا

  نّٔعفارهد بصيران، كدلي ن لمى براءة يكسؼ حيف  د مف دبر. حكا  الماكردم.
لمػػا سػػمع بخبػػر يكسػػؼ صػػاح بػػالمى صػػكها ك ػػاؿ: ايػػف القمػػيص؟ فاخػػذ   كركل اف يعقػػكب 

كالقا  لمى كاها كبكى حهى خضب كاها بدـ القميص ك اؿ: هاهلل ما رايت كاليـك ذئبػا احمػـ مػف 
 . نّٕع كلـ يمزؽ لميا  ميصا  ذا، اكؿ ابني

 ػاؿ القرطبػػي: اسػػهدؿ الفقهػػاء بهػػذ  االيػػة فػػي المػاؿ االمػػارات فػػي مسػػائؿ الفقػػا كالقسػػامة كغير ػػا، 
اسػهدؿ لمػى كػذبهـ بصػحة القمػيص، ك كػذا ياػب لمػى النػاظر اف  كاامعكا لمػى اف يعقػكب 

يا، ك ػي  ػكة الههمػة، يمحظ االمارات كالع مات اذا هعارضت، فما هراا منها  ضى باانب الهرا
 .نّٖعكالخ ؼ بالحكـ بها 

 بعػػػػد  ػػػػذا البيػػػػاف كالمعرفػػػػة كاالسػػػػهدالؿ الػػػػذم هكصػػػػؿ اليػػػػا  ػػػػاؿ:   ػػػػاؿ االب يعقػػػػكب 
أم سػهمت مػػف السػكؿ ك ػػك االسػهرخاء كاف كػػاف االمػر لظيمػػا ثػػـ  چ ڎ  ڎ  ڌ  ڌچ 

يػػػر كابػػػف اخػػػرج ابػػػف ابػػػي الػػػدنيا فػػػي كهػػػاب الصػػػبر كابػػػف ار    ڑ چ ژچ چ   ػػػاؿ هكطئػػػة لنفسػػػا 
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 ڑژچ چ  لػف  كلػا   اؿ: سئؿ رسػكؿ اهلل  المنذر كابف ابي حاهـ لف حياف بف ابي حيمة 
 اؿ: الشككل فيػا مػف بػث كلػـ يصػبر. حػديث مرسػؿ كأخػرج لبػدالرزاؽ كالغريػاني كابػف اريػر چ  

في  كلا لفصبر اميؿل  اؿ ليس فيػا اػزع  كابف المنذر كابف ابي حاهـ كابك الشيخ لف ماا د 
اؿ : الصػبر الاميػؿ، الػذم لػيس فيػا شػككل اال الػى ػػػػػػػ  سف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج ابػف ابػي حػاهـ لػف الحكاخ
 . نّٗعاهلل 

أم ك ك سبحانا لكني لمى هحمػؿ مػا هصػفكف ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ   ڑچ ثـ  اؿ 
 .نَْعمف الكذب 

 .نُْعك يؿ: ال الايشكـ لمى كآبة الكاا، بؿ اككف لكـ كما كنت 
 لمى الخ ص مما احاط با. االسهعانة باهلل ليكسؼ اك اراد 

   ڑژچ   چ ك نػػا درس  رانػػي لظػػيـ يعممنػػا كيفيػػة مكااهػػة االحػػداث االسػػرية كالعامػػة برفػػع شػػعار
كبػػػػذلؾ هػػػػزداد نفػػػػس المػػػػؤمف  ػػػػكة لمػػػػى مكااهػػػػة الكػػػػرب كالحػػػػزف ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ   ڑ

هريػػػات فارغػػػة اك هسػػػكيفات ك ميػػػة اك كالهػػػآمر لمػػػى العبػػػاد كضػػػركرة ابهعػػػاد اآلبػػػاء لػػػف اظهػػػار من
 اسهياء مف  در اهلل  هعالى.

كيكشؼ القراف منهاا اديدان اال ك ك هفػكيض كشػؼ الحقيقػة هلل هعػالى. حينمػا هغيػب لػف االنسػاف 
 كيعاز لف ادراكها.

كيضػػاؼ الػػى  ػػذا كمػػا اف الكالػػد ياػػب اف يكػػكف فطنػػا ذكيػػا فػػي الهعامػػؿ مػػع االكالد ، كاف اليكػػكف 
الهعامؿ مع اكالد  بحيث يصدؽ كػؿ مػا يقكلكنػا، كيبنػي لميػا احكامػا مغمكطػة ، فيبنػي  ساذاا في

باط  لمى باطؿ ككذبا لمى كذب ، بؿ يهكاب لميا اف يحقؽ كيد ؽ كيهحرل كيهثبت مف كؿ ما 
 يقكلا االكالد لكي يصؿ بنفسا كبهـ بر االماف.

فػػػي مراهػػػع كخيمػػػة، يخشػػػى لميػػػا اف  ك ػػػذا بػػػدكر  يارنػػػا الػػػى اف المربػػػي اذا القػػػى مسػػػؤكلية الطفػػػؿ
يضالؼ لا العذاب ضعفيف، فيعذب لمى هشكيا همؾ الاك رة المكرمة لػذابان نكيػرا، كيحػكز ، مػف 

ن يحمػؿ همؾ الانايػة نصػيبان مفركضػان، فالصػبر لمػى هربيػة االكالد امػر ربػاني لػذا ناػد الرسػكؿ ع
ر عرضػػي اهلل لنهمػػان  ػػاؿ: سػػمعت الكالػػديف مسػػؤكلية هربيػػة االبنػػاء مسػػؤكلية كاممػػة فعػػف ابػػف لمػػ
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مهفػػػؽ لميػػػا حهػػػى اف  نِْعيقػػػكؿ : كمكػػػـ راع ككمكػػػـ مسػػػؤكؿ لػػػف رليهػػػا...... الػػػخن رسػػػكؿ اهلل 
يضػػع  الػػدة اساسػػية مفاد ػػا اف االبػػف يشػػب لمػػى ديػػف كالديػػا، ك مػػا المػػؤثراف القكيػػاف  الرسػػكؿ 

مكلكد يكلد اال يكلد لمى ععما مف   اؿ:  اؿ رسكؿ اهلل  لميا، اخرج البخارم لف ابي  ريرة 
الفطرة، فابكا  يهكدانا اك ينصرانا اك يماسػانا ، كمػا هنػهج البهيمػة امعػاء،  ػؿ هحسػكف فيهػا مػف 

 .نْْن عّْع ادلاءنن
كيؤكد لمماء الهربية اليكـ اف الهككيف الهربكم لمطفؿ خ ؿ السنكات الخمس االكلى مف حياها  ي 

سػػػ مية صػػػريحة ككاضػػػحة كمهعػػػددة فػػػي بيػػػاف الهػػػي هحػػػدد شخصػػػيها فػػػي الحيػػػاة، كالنصػػػكص اال
مسػػػؤكلية االبػػػاء لػػػف هربيػػػة االبنػػػاء، فهقػػػع لمػػػيهـ مهمػػػة غػػػرس العقيػػػدة السػػػميمة كالهكايػػػا السػػػديد 

 . نْٓعكااللداد الصحيا كالهككيف المسهقيـ
  جب  يئ  ىئ  مئ      حئ  جئڎ  ڎ  ي  ي    ىئ  ىئ  ىئچ  ٹ ٹ
  ڀ  ڀڀ    ڀپ  پ    پپ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ     ىب  مب   خب  حب
 نْٔعچ   ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺٺ    ٺ
  جئچ ڎ  ي  ي  نْٕعراع أخكة يكسؼ مف سفر ـ الذم كاف مف مصر الى ارض كنعاف بفمسطيف  

أم سميمنع منا الكيؿ اف لدنا بغيػر أخينػا الف لزيػز مصػر الزمنػا بػا كطمبػا منػا  چ      حئ
  نْٖعاما ليرا  اك ليعرؼ  صد نا منا.

يؼ كهقرير. كهألـ مف فرا ا بنيػاميف كلػـ يصػرح بمنعػا مػف حممػا لمػا رأل  اؿ:  ؿ آمنكـ،  ذا هك 
فاخػاؼ  نْٗعفي ذلؾ مف المصمحة كشبا  ذا االئهماف في ابنا  ذا بأئهمانا ايا ـ فػي حػؽ يكسػؼ.

لـ يخػؼ لميػا كمػا خػاؼ لمػى يكسػؼ،  اف هكيدكا لا كما كدهـ ليكسؼ مف  بؿ. لكف يعقكب 
  نَٓعافظان.كاسهسمـ هلل ك اؿ: فاهلل خير ح

الهػػراؼ بػػاف اهلل  ػػك ذك الرحمػػػة الكاسػػعة فػػاراك منػػا سػػػبحانا چ   ٿ  ٿ  ٿ    ٺچ 
    نُٓعهعالى حفظا، كاف اليامع لمي مصيبها كمصيبة اخيا.
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  ڦڦ  ڦ   ڦڤ    ڤڤڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿچ  ٹ ٹ
  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ  چ        چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ
ڇ        ڇ  ڇ    ڑ  ڑ  ژچ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ  ڍ  ڍ
  ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڍ  ڌ  ڌ    ڍڇ
   ﮲    ۓ  ۓے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ
 نِٓعچ  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸﮷  ﮶  ﮵﮴     ﮳

ـ كبعد االسهقرار مف المشكار، كالراحة مف السفر فهحكا اكليههـ ليخراكا ما فيها مػف غػ ؿ فػاذا  ػ
يادكف فيها بضالههـ الهي ذ بكا يشهركف بها، كلـ يادكا في رحالهـ غ الن: اف يكسؼ لـ يعطهـ 
 محػػان، انمػػا كضػػع بضػػالههـ فػػي رحػػالهـ، فممػػا لػػادكا  ػػالكا: يابانػػا منػػع منػػا الكيػػؿ، كفهحػػكا رحػػالهـ 

يهـ فكادكا بضالههـ، ككاف ذلؾ ليضطر ـ الى العكدة باخيهـ، ككػاف  ػذا بعػض الػدرس الػذم لمػ
اف ياخػػذك . لمػػى ايػػة حػػاؿ لقػػد اهخػػذكا مػػف رد بضػػالههـ الػػيهـ دلػػي ن لمػػى انهػػـ غيػػر بػػاغيف فيمػػا 

  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ   ڦچ ڤ  يطمبػػػػػكف مػػػػػف اسهصػػػػػحاب اخػػػػػيهـ كال ظػػػػػالميف: 
نىًميري چ  ڃڄ  ثـ اخذكا يحراكنا بالهمكيا لا بمصمحة ا مهـ الحيكية في الحصكؿ لمى الطعاـ. ععكى
انىانن كيرغبكنا بزيادة الكيؿ رة الزاد، كيؤكدكف لا لزمهـ لمى حفظ اخيهـ ععنن كالميأىٍ مىنىا نىٍحفىظي أىخى كى

نىٍزدىادي كىٍيؿى  نن ك ك ميسر لهـ حيف يكافقهـ  الخيهـ ععكى  . نّٓعبىًعيرو
أم چ   ڑ  ڑ  ژچ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ  ڍچ  كلػػػػػػػػػػػػػػا هعػػػػػػػػػػػػػػػالى 

بًػًانن أم : لهردنػا الػي.  ػاؿ ابػف   ععلىهىػٍأهينًَّنيهعطكني لهدا اثػؽ بػا، كالمعنػى: حهػى هحمفػكا لػي بػاهلل
 بًػًا.  كلػا هعػالى ععاالَّ أىف االنبػارم: ك ػذ  الػ ـ اػكاب لمضػمر، همخيصػا: كهقكلػكا: كاهلل لىهىػٍأهينًَّني

اطى  نن فيا  كالف: ييحى ـٍ  ًبكي
 احد ما: اف يهمؾ اميعكـ،  الا ماا د.

 . نْٓعمى االهياف با،  الا الزااج كالثاني: اف يحاؿ بينكـ كبينا ف  هقدركف ل
نن أم الطك  العهد كفيا   كالف آهىٍك ي   كلا هعالى ععفىمىمَّا ـٍ ٍكًثقىهي  مى
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كمنزلهػا مػف ربػا،  الػا الضػحاؾ لػف ابػف لبػاس. كالثػاني:  احد ما: انهـ حمفكا لا بحػؽ محمػد 
   نٓٓعانهـ حمفكا باهلل هعالى،  الا السدم. 

مػيهـ السػػ ـ  ػـ اذكػى الخمػػؽ كاكمػؿ الخمػؽ لممػػان، كافهػـ الخمػؽ، كمػػا ككمػا  ػك معمػػكـ: فاالنبيػاء ل
ععال يمػدغ المػؤمف مػف  كاف ينبغي لمؤمف اف يمدغ مف احػر كاحػد مػرهيف، كمػا  ػاؿ رسػكؿ اهلل 

بقػػػكلهـ سػػػريعا، بػػػؿ هثبػػػت كذكػػػر بػػػاالمف الػػػذم  فمػػػـ ياخػػػذ يعقػػػكب   نٔٓع احػػػر كاحػػػد مػػػرهيفنن
ة كالس ـ ثـ اضعهمك  بعد ذلؾ. فمسهـ انهـ الحفظة كاف كلدهمكني با في شأف يكسؼ لميا الص 

 كلدهـ بذلؾ.
ٍيػره   اؿ كعػب االحبػار: لمػا  ػاؿ يعقػكب ععفىالمٌػاي  اًفظنػانن  ػاؿ اهلل هعػالى: كلزهػي كا لػي ألردف  خى حى

   نٕٓعلميؾ ابنيؾ كميهما بعدما هككمت لمي. 
مىى الٌماي   كلا هعالى عع ىاؿى  ا لى نن ف نىقيكؿي  مى ًكيؿه  يا  كالفكى

   نٖٓعاحد ما: انا الشهيد. كالثاني كفيؿ بالكفاء ركيا لف ابف لباس.
  ھ  ہ  ہہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱچ قوله تعالى 

  ﮺  ﮹  ﮸﮷  ﮶  ﮵﮴     ﮳   ﮲    ۓ  ۓے  ے  ھ  ھ  ھ

 چ  ﮼  ﮻
 ضرورة ارسال الوالد لولده الى ميادين القوة والرياضة.االشارة السادسة :  -1

ال هدخمكا يعني مصر مف باب كاحد، كفي   اؿ المفسركف لما هاهزكا لمرحيؿ  اؿ لهـ يعقكب 
 المراد بهذا الباب  كالف:

 احد ما: انا اراد بابا مف ابكاب مصر ككاف لمصر اربعة ابكاب  الا الامهكر.
 نٗٓع. كالثاني: انا اراد الطرؽ ال االبكاب  الا السدم كركل نحك  ابك صالا لف ابف لباس

 كفي ما اراد بذلؾ ث ثة ا كاؿ:
 احد ا: انا خاؼ لميهـ العيف ككانكا اكلي اماؿ ك كة ك ذا  كؿ ابف لباس كماا د ك هادة.
 كالثاني: انا خاؼ اف يغهالكا لما ظهر لهـ في ارض مصر مف الههمة  الا ك ب بف منبا.

  نَٔعكالثالث: انا احب اف يمقكا يكسؼ في خمكة  الا ابرا يـ النخعي
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أم إف كاف اهلل اراد بكـ سكءان لـ ينفعكـ  چ ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہچ  كلا هعالى 
     ﮳   ﮲    ۓ  ۓےچ كلـ يدفع لنكـ ما اشرت با لميكـ مف الهفرؽ ك ك مصػيبكـ ال محالػة. 

 چ  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸﮷  ﮶  ﮵﮴
   نُٔعكالهككؿ هفكيض االمر الى اهلل كااللهماد لميا.

ك نػػا يكمػػف الهمػػايز بػػيف الهربيػػة االسػػ مية كغير ػػا مػػف انػػكاع الهربيػػة، فالمػػدارس الفكريػػة كالفمسػػفية 
لند االمـ كالشعكب فػي  ػديـ العصػكر كحػديثها نظػرت لسػعادة االنسػاف نظػرات هخهمػؼ لػف نظػرة 
، االس ـ لها، فمنهـ مف هصكر  ذ  السعادة فػي الكمػاالت الركحيػة لمػى حسػاب الغرائػز الاسػدية

كمػنهـ مػف هصػػكر  ػذ  سػعادة االنسػػاف فػي المػاؿ كالمػػذة كالشػهكات لمػى حسػػاب الاانػب الركحػػي، 
ككؿ  ؤالء هنكبكا الطريؽ الصحيا، اما االس ـ فقد ا ػهـ ببنػاء الشخصػية االنسػانية كرلايههػا مػف 
ى كافػػة اكانبهػػػا الماديػػػة كالركحيػػػة كالفكريػػػة كاالاهماليػػػة. كمػػػف  ػػػذ  الاكانػػػب الهػػػي ياػػػب اف يهربػػػ

الف فا ػػد الشػػيء –لميهػػا الاانػػب العقػػدم، ك ػػذا اليػػهـ اال مػػف خػػ ؿ اهصػػاؼ الكالػػد بهػػذا الاانػػب 
كالعقيدة هذ ب باالنساف الى الهضحية، ككمما اهسعت دائرة الهضحية كمما  كيػت الػنفس  -اليعطيا

 لمى الثبات كدؿ ذلؾ لمى الصدؽ، ك ي ليف االسهقامة.
هحديات المعاصرة الكثيرة، كلمخطػط كالمػؤامرات الهػي هػدبر ضػد  كالكلد المسمـ اليكـ في مكااهها لم

لكي هحرفا لف ديف اهلل كمنهاا يحهاج في مكااهة ذلؾ الى الهضحية في سبيؿ اهلل كالثبات لمى 
منهاػػا، فعنػػد ذلػػؾ يهػػذكؽ حػػ كة االيمػػاف، كهرهفػػع دراػػة  كهػػا فػػي الػػنفس، كيهعػػرؼ لمػػى هضػػحية 

حهػى اذا كصػمت الهضػحية اليػا بػذؿ نفسػا فػي  رة رسكؿ اهلل المؤمنيف مف القراف الكريـ كمف سي
 .نِٔعسبيؿ اهلل كما هعمـ ذلؾ مف القراف الكريـ كسيرة الرسكؿ لميا الص ة كالس ـ

 بأعذار واىية غير صحيحة –ومنو الولد  –ضرورة عدم تمقين المقابل  االشارة السابعة: -1
  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڑ  ڑ  ژچ     ڈ  ڈچ  ٹ ٹ-ِ

    ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڌ  
  ے   ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻڻ  ڻ
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  ﮻   ﮺   ﮹     ﮸  ﮷﮶   ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓے
ى  ى                     ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼
  ۈئ     ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ
  مئ  حئ  جئڎ  ڎ  ي  ي     ىئ  ىئ       ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ
  ڀڀ  ڀپ   پ    پپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ     جب  يئ  ىئ
 نّٔعچ   ٹ      ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ

  ہ  ہچ كالهقػدير: فراعػػكا الػى ابػػيهـ فقػالكا ذلػػؾ الكػ ـ الػػذم لقنػا ايػػا ـ عركبػيفن.  ػػاؿ ابػػك ـ 
     ﮸  ﮷﮶   ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓے  ے   ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ
اكما الذئب،  ا لهـ حيف زلمكا اف يكسؼ ك كلا  نا كقكلچ  ﮼  ﮻   ﮺   ﮹

فهك ههمة لهـ بالهغرير باخيهـ  اؿ ابف لطيا: ظف بهـ سكءا فصدؽ ظنػا فػي زلمهػـ فػي يكسػؼ 
  كلـ يهحقؽ ما ظنا في امر بنياميف، أم اخطأ في ظنا بهـ في  ضية عبناميفن كمسهند  فػي

دة. فظنػا صػادؽ لمػى الاممػة ال  ذا الظف لمما اف ابنػا اليسػرؽ فعمػـ اف فػي دلػكل السػر ة مكيػ
  نْٔعلمى الهفصيؿ. 

ًميعنانن. ًبًهـٍ  يىٍأًهيىًني أىف الٌماي  ععلىسىى كضمير بهـ في  كلا هعالى لمى لساف يعقكب   اى
كبنيػاميف كركبػيف ، ك ػذا كشػؼ منػا اذ لػـ ييػأس مػف حيػاة يكسػؼ   صد بضػمير بهػـ يكسػؼ 

  ـي   يكى  كاممة ععًإنَّاي ـي  اٍلعىًمي ًكي نن هعميؿ لراائا مف اهلل باف اهلل لمػيـ فػ  هخفػى لميػا مػكا عهـ اٍلحى
  نٓٔعالمهفر ة حكيـ فهك  ادر لمى ايااد اسباب امعهـ بعد الهفرؽ. 

   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼چ لػػنهـ ك ػػد ضػػاؽ صػػدر  بمػػا  ػػالك ، كألػػرض يعقػػكب 
، بػػػذ اب سػػػكاد ما مػػػف شػػػدة الحػػػزف فهػػػك ى  ى چ                  

 قمب حزنا، كلكنا شديد الكهماف لا.ممهمئ ال
 اؿ بنك : هاهلل ما هزاؿ ههذكر يكسؼ، كيشهد حزنػؾ لميػا حهػى هشػرؼ لمػى الهػ ؾ اك ههمػؾ فعػ  

  نٔٔعفخفؼ لف نفسؾ.
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  حئ  جئڎ  ڎ  ي  ي     ىئ  ىئ       ىئ  ېئچ   ػػػاؿ هعػػػالى لمػػػى لسػػػاف يعقػػػكب 
  ڀ  ڀڀ  ڀپ   پ    پپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ     جب  يئ  ىئ  مئ
 ػػػػػػػاؿ يعقػػػػػػػكب مايبػػػػػػػا لهػػػػػػػـ: ال چ   ٹ      ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

اظهػػػر  مػػػي كحزنػػػي اال هلل كحػػػد ، فهػػػك كاشػػػؼ الضػػػر كالػػػب ء، كالمػػػـ مػػػف رحمػػػة اهلل كفراػػػا مػػػا 
 نٕٔعالهعممكف.

: ععمػا بمػم مػف  سأؿ ابريػؿ  ذكر الزمخشرم في هفسير  ركاية في االثر اف رسكؿ اهلل ك د 
كاػػد سػػبعيف ثكمػػى  ػػاؿ: فمػػا كػػاف لػػا مػػف االاػػر؟  ػػاؿ: ااػػر مئػػة  كاػػد يعقػػكب لمػػى يكسػػؼ؟  ػػاؿ:

   نٖٔعشهيد، كما ساء ظنا باهلل سالة  طنن 
  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀپ   پ    پپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ   ٱ  
 نٗٔعچ   ٹ      ٿ  ٿ     ٿ  ٿ

حكايػة اف   ذا يدؿ انػا هػيقف حيػاة يكسػؼ امػا بالرؤيػا كامػا بانطػاؽ اهلل هعػالى  الػذئب كمػا كرد فػي
صحت كاما باخبار ممؾ المكت ايا  بانا لػـ يقػبض ركحػا. كالهحسػس طمػب الشػيء بػالحكاس فهػك 

   نَٕعهفعؿ مف الحس.
كال هيئسػػكا مػػف ركح اهلل أم ال هقنطػػكا مػػف فػػرج اهلل ،  ػػاؿ ابػػف زيػػد يريػػد اف المػػؤمف يراػػك فػػرج اهلل 

 . ن ُٕع كالكافر يقنط في الشدة. ك اؿ  هادة كالضحاؾ: مف رحمة اهلل.

 االشارة الثامنة :الصبر الجميل عمى األذى في تربية األوالد.
  ڦڤ  ڤ     ڤڤ       ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ٿ   ٿچ  ٹ ٹ
  ڇچ  چ   چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦ
ڇ    ڇ  ڇ  ڇ    ڑ   ڑژچ    ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍڇ   ڇ   ڇ
 نِٕعڍ  چ 

 ـن بعػػد اف اػػاءكا لمػػى  ميصػػا بػػدـ كػػذب أكصػػؼ بالمصػػدر مبالغػػة  ػػاؿ االب يعقػػكب علميػػا السػػ
  ڎ  ڌ  ڌچ كانة نفس الكذب كلينا، بعد  ذا البياف كالمعرفػة االسػهدالؿ الػذم هكصػؿ اليػا 
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ام سهمت مف السكؿ ام االسهرخاء، كاف كاف االمر لظيما ثـ  اؿ هكطئة لنفسا چ   ڈڈ  ڎ
ب الصػبر كابػف اريػر كابػف المنػذر كابػف ابػي حػاهـ اخرج ابػف ابػي الػدنيا فػي كهػاچ     ڑژچ چ  

چ لف حياف بف ابي حيمة عرضي اهلل لنان اؿ :سػئؿ رسػكؿ اهلل عصػمى اهلل لميػا كسػمـ نلػف  كلػا 
 نُٕعذكر  اؿ الشككل فيا،حديث مرسؿچ     ڑژچ  

ام ك ػػػك سػػػبحانا لػػػكاني لمػػػى هحمػػػؿ ماهصػػػفكف مػػػف ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ   ڑچ ثػػػـ  ػػػاؿ 
 ن ِٕعالكذب 

   نّٕع يؿ: اال الايشكـ لمى كآبة الكاا بؿ اككف لكـ كما كنتك 
 االشارة التاسعة: اليقين عند الوالد في صعاب األمور وحسن التوكل.

 ػاؿ المفسػػركف لمػػا ههاػزكا لمرحيػػؿ  ػػاؿ لهػـ يعقػػكب علميػػا السػ ـن الهػػدخمكا يعنػػي مصػر كػػـ بػػاب 
 كاحد، كفي المراد بهذا الباب  كالف:

 بابا مف االبكاب مصر ككاف لمصر أربعة أبكاب  الا الامهكر. أحد ما: أنا اراد
 كفي  نْٕعكالثاني:أنا اراد الطريؽ ال األبكاب  الا السدم ركرل نحك  أبك صالا لف ابف لباس

 ما أراد بذالؾ ث ثة أ كاؿ :
 أحد ا:أنا اخاؼ لميهـ العيف ،ككانكا  أكلي اماؿ ك كة ك ذا  كؿ ابف لباس كماا د ك هادة 

 الثاني: أنا خاؼ اف يغهالك لما ظهر لهـ في أرض مصر مف الههمة  الا ك ب بف منبا ك 
 نٕٓعكالثالث:أنا احب اف يمقكا يكسؼ في خمكة  الا ابرا يـ النخعي 

أم اف كػػػػػػػاف اهلل أراد  بكػػػػػػػـ سػػػػػػػكءان لػػػػػػػـ  چ ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہچ  ٹ ٹ
    ۓچ  ٹ ٹصػػيبكـ ال محالػػا يػنفعكـ كلػػـ يػدفع لػػنكـ مػا أشػػررت بػا لمػػيكـ مػف الهفػػرؽ ك ػك م

كالهككػػػػػػػػػػػػػػؿ هفػػػػػػػػػػػػػػكيض  چ  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸﮷  ﮶  ﮵﮴     ﮳   ﮲
 نٕٔعاالمر الى اهلل كااللهماد لميا.

ك نا يمكف الهمايز بيف الهربية االس مية كغير ا مف انكاع الهربية ،فالمدارس الفكرية كالفمسفة لنػد 
النسػػػاف نظػػػرات هخهمػػػؼ لػػػف نظػػػرة االمػػػـ كالشػػػعكب فػػػي  ػػػدـ كالعصػػػكر كحػػػديثها نظػػػرات لسػػػعادة ا
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االسػػ ـ لهػػا فمػػنـ مػػف هصػػكر  ػػذ  السػػعادة فػػي الكمػػاالت الركحيػػة لمػػى حسػػاب الغرائػػز الاسػػدية 
كمنهـ مف هصكر سعادة االسناف مف الماؿ كالمػذة كالشػهكات لمػى حسػاب الاػاني الركحػي ، ككػؿ 

النسانية كرلايهها مف كافػة  كالء هنكبكا الطريؽ الصحيا ، أما االس ـ فقد ا هـ ببناء الشخصية ا
اكانبهػػػا الماديػػػة كالركحيػػػة كالفكريػػػة كاالاهماليػػػة مػػػف  ػػػذ  الاكانػػػب الهػػػي ياػػػب اف يهربػػػى لميهػػػا 

لػف فا ػد الشػيء ال يعطيػا  -الاانب العقدم ،ك ذا اليهـ اال مف خ ؿ  اهصاؼ الكالد بهذا الاانب
هضحية  كيػت الػنفس لمػى الثبػات، كالعقيدة هذ ب باالنساف الى الهضحية ككمما اهسعت دائرة ال –

 كدؿ ذلؾ لمى الصدؽ  ك ي ليف  االسهقامة.
كالكلد المسمـ اليكـ في مكااهها لمهحديات المعاصرة الكبيرة ،كلمخطػط كالمػؤامرات الهػي هػدبر ضػد  
لكػػي هحرفػػا لػػف ديػػف اهلل كمنهاػػا يحهػػاج فػػي مكااهػػة ذلػػؾ الػػى الهضػػحية فػػي سػػبيؿ اهلل كالثبػػات  

ذلػػؾ يهػػذكؽ حػػ كة االيمػػاف ، كهرهفػػع دراػػة  كهػػا فػػي الػػنفس ، كيهعػػرؼ لمػػى  لمػػى منهاػػا، فعنػػد
هضحية المؤمنيف مف القراف الكريـ كمف سيرة رسػكؿ اهلل عصػمى اهلل لميػا كسػمـن حهػى اذا كصػمت 
الهضػػحية اليػػة بػػذؿ نفسػػا فػػي سػػبيؿ اهلل كمػػا هعمػػـ ذلػػؾ مػػف القػػراف الكػػريـ كسػػيرة الرسػػكؿ اهللعلميػػا 

 نٕٕعالص ة كالس ـن

 االشارة العاشرة: احاطة الوالد بما لم يحط بو االوالد من العمم.
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڑ  ڑ  ژچ     ڈ  ڈچ  ٹ ٹ
   ڻڻ  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ
  ﮳  ﮲  ۓ  ۓے  ے   ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ
  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻   ﮺   ﮹     ﮸  ﮷﮶   ﮵   ﮴
  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائى  ى                     ﯁
       ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ     ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ
  ٻ  ٻ  ٻٱ     جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئڎ  ڎ  ي  ي     ىئ  ىئ
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      ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀپ   پ    پپ    ٻ
 نٖٕعچ  ٹ

  ہ  ہچ ا ـ عركبػػػيفن  ػػػاؿ أبػػػك ـ كالهقػػػدير: فراعػػػكا الػػػى ابػػػيهـ فقػػػالك ذلػػػؾ الكػػػ ـ الػػػذم لقنػػػا ايػػػ
     ﮸  ﮷﮶   ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓے  ے   ھھ  ھ  ھ  ہ
ك كلا  نػا كقكلػا لهػـ حػيف زلمػك اف يكسػؼ علميػا السػ ـ ن  چ  ﮼  ﮻   ﮺   ﮹

اكمػػا الػػذئب ،فهػػك ههمػػا لهػػؾ بػػالهعزير بػػاخيهـ  ػػاؿ ابػػف لطيػػة :ظػػف بهػػـ سػػكءا ،فصػػدؽ ظنػػة فػػي 
ـ يهحقؽ ماظنػا فػي أمػر  بنيػاميف ،أم اخطػا فػي ظنػا بهػـ فػي زلمهـ في يكسؼ علميا الس ـن كل

 ضػػية عبناميفنكمسػػنندة فػػي  ػػذا الظػػف لممػػا أف ابنػػة اليسػػرؽ ،فعمػػـ أف فػػى دلػػكل السػػك ة مكيػػدة 
 نٕٗعفظنة صادؽ لمى الاممة ال لمى الهفصؿ .

  ﮳  ﮲  ۓچ  ٹ ٹ كضػػػػمير بهػػػػـ فػػػػي  كلػػػػا هعػػػػالى لمػػػػى لسػػػػاف يعقػػػػكب علميػػػػا السػػػػ ـ ن
 صد با بهـ يكسػؼ علميػا السػ ـن كبنيػاميف كركبػيف  ك ػذا كشػؼ منػا  چ ﮶   ﮵   ﮴

   ﮺   ﮹     ﮸چ  ٹ ٹ اذ لػػػػػػػـ ييػػػػػػػأس مػػػػػػػف حيػػػػػػػاة يكسػػػػػػػؼ علميػػػػػػػا السػػػػػػػ ـن كاممػػػػػػػة :
هعميؿ لراائا مف اهلل باف اهلل لميـ ،فػ  هخفػى لميػا مػكا عهـ المهفر ػة حكػيـ  چ  ﮼  ﮻

 نَٖعفهك  ارد لمى ايااد  اسباب امعهـ بعد الهفرؽ .

  ﮽  ﮼چ  ٹ ٹكألػػػرض  يعقػػػكب علميػػػا السػػػ ـن لػػػنهـ ك ػػػد ضػػػاؽ صػػػدر  بمػػػا  ػػػالك  : 
 چ  ائى  ى                     ﯁  ﯀  ﮿  ﮾

بذ اب سكاد ما مف شدة الحزف فهك ممهمىء القمب حزنا كلكنا شديد الكهمػاف لػا .  ػاؿ بنػك : هػاهلل  
هػػ ؾ أك ههمػػؾ  فعػػ ن فخفػػؼ لػػف مػػا هػػزاؿ ههػػذكر يكسػػؼ  كيشػػهد حزنػػؾ لميػػا حهػػى هشػػرؼ لمػػى ال

 نُٖعنفسؾ .

ڎ  ڎ     ىئ  ىئ       ىئ  ېئچ  ٹ ٹ ػػاؿ هعػػالى لمػػى لسػػاف يعقػػكب علميػػا السػػ ـن 
 چ    جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئي  ي  
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 اؿ يعقكب مايبا لهـ :ال أظهر  مي كحزني  اال اهلل كحد  ،فهػك كاشػؼ الضػر كالػب ء،كألمـ مػف 
  نِٖعرحمة اهلل كفراا ما ال هعممكف 

 ك د ذكر الزمخشرم في هفسير  أف رسكؿ اهلل عصمى اهلل لميا كسمـ نساؿ ابريؿ علميا الس ـن
ع ما بمم مف كاد يعقكب لممى يكسؼ ؟ اؿ : كاد سبعيف ثكمى ، اؿ: فما كاف لا مف أاػر ؟  ػاؿ 

 نّٖعاار مئة شهيد ،كما ساء ظنة باهلل سالة  طن

  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀپ   پ    پپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ٱ   ٹ ٹ
 نْٖعچ   ٹ      ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ

 ذا يدؿ أنػا هػيقف حيػاة يكسػؼ امػا بالرؤيػا، كامػا بانطػاؽ اهلل هعػالى  الػذئب كمػا كرد فػي حكايػة اف 
صحت ،كاما باخبار ممؾ المكت ايا  بانا لـ يقبض ركحا . كالهحسس طمب الشػيء بػالحكاس فهػك 

 نٖٓعهفعؿ مف الحس.

أم الهقنطػػػكا مػػػف فػػػرج اهلل ، ػػػاؿ ابػػػف زيػػػد يريػػػد أف المػػػؤمف يراػػػك فػػػرج اهلل  كال هيئسػػػكا مػػػف ركح اهلل
 (68)كالكافر يقنط في الشدة .ك اؿ  هادة كالضحاؾ :مف رحمة اهلل.

 دعاء الوالد ألوالده بالخير والصالح. االشارة الحادية عشر:
    ڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ             ڤڤ    ٹ  ٹ   ٹچ  ٹ ٹ
 نٕٖع چ  چ     ڃ      ڃ  ڃ        ڃ  ڄڄ  ڄ    ڄ

 اؿ ابك اعفر :يقكؿ هعالى ذكر :  ػاؿ كلػد يعقػكب الػذيف كػانكا فر ػكا بينػا كبػيف يكسػؼ :ياابانػا سػؿ 
يكسؼ ، ف  يعا بنا بها فػي القيامػة، لنا ربؾ يعؼ لنا ،كيسهر لمينا ذنكبنا الهى أذنبنا ا فيؾ كفي 

  ڄ    ڄ    ڦ  ڦچ  ٹ ٹكبنا انػػا كنػػا خػػاطئيف ، فيمػػا فعمنػػا بػػا فقػػد الهرفنػػا بػػذن
 چ  چ     ڃ      ڃ  ڃ        ڃ  ڄڄ

يقػكؿ اػؿ ثنػػاؤ  :  ػاؿ يعقػكب : سػػكؼ اسػاؿ ربػي أف يعفػػك لػنكـ ذنػكبكـ الهػػى اذنبهمك ػا فػي كفػػي 
 نٖٖعيكسؼ 
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ثـ اخهمؼ ا ؿ العمـ فػي الك ػت الػذم اخرالػدلاء اليػا يعقػكب علميػا السػ ـن لكلػد  باالسػهغفار لهػـ 
 ػاؿ اخػركف : اخػر ذلػؾ الػى ليمػة الامعػة ك ػاؿ  نٖٗعؿ بعضهـ اخر ذلؾ الى السػحرمف ذنبهـ .فقا

كػػؿ ذلػػؾ هحريػػا لك ػػت االاابػػة،أك الػػى اف يسػػهحؿ لهػػـ مػػف يكسػػؼ  نَٗعاخػػركف :الػػى صػػ ة الميػػؿ 
اكيعمـ انا لفا لنهـ ،فاف لفكا المظمػـك شػرط المغفػرة كيؤيػد  مػا ركل انػا اسػهقبؿ  ائمػا اف اهلل  ػد 

ي كلػدؾ ، كلقػػد  مػكاثيقهـ بعػدؾ لمػى النبػكة، ك ػػك اف صػا فػدليؿ لمػى نبػػكههـ ، ااػاب دلكهػؾ فػ
 كاف ما صدر لنهـ كاف  بؿ اسهنبائهـ.

 االستنتاجاث والتوصياث 
 بعد  ذ  الرحمة السعيدة الهى صاحبة فيها الباحثاف نبيا يربي أكال  اسهنهاج ما ك 

 آت:
ص الهػػػي كردت فػػػي القػػػراف لهكاممهػػػا اف  ػػػذ  السػػػكرة عسػػػكرة يكسػػػؼن  ػػػي اركع كاحسػػػف القصػػػ-ُ

 باميع شخصياهها كاحداثها.
اف القراف الكػريـ ا ػهـ كثيػران بالاانػب االخ  ػي حهػى لػد  بعػض العممػاء ثمػث القػراف الكػريـ،   -ِ

فقػػد كردت ايػػات كسػػكر كثيػػرة هحػػدثت لػػف االخػػ ؽ حهػػى يكػػكف الماهمػػع االسػػ مي لمػػى الخمػػؽ 
 الفضؿ كاالخ ؽ العظيمة .

 ذ  السكرة العظيمة اانبا مهمػا لنػي بقيػاـ نبػي بمهػـ الكالػد الشػديد الحػرص لمػى اظهرت -ّ
 البناء االسرم الفذ.

هبيف لنا اف الكالد يعاني مف لقبات كؤدة في سيرها كمسيرها مع اكالد  .لذا نكصي االباء  -ْ
 -بأمكر:

 . ينبغي لمى الكالد اف يشعر بالمسؤكلية  الضخمة هاا  هحمما هربيها الكالد  - أ
اف يكاػػا االبػػاء االكالد  دائمػػا الػػى الخيػػر الػػذم يعػػكد الػػيهـ كالػػى الماهمػػع الػػذم يعيشػػكف   - ب

فيػػا حهػػى يككنػػك لناصػػر نافعػػة فيػػا.كيعمركا االرض بػػالخير . كاف ال يفكهػػكا الفرصػػة فػػي 
 ذلؾ حهى كلك كانت لف طريؽ الرؤيا الهي يرا ا االكالد .

 اثارت الضغينة بيف االكالد. اف ال يعمد الكالد الى فعؿ اك  كؿ مف شأنا  - ت
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 اف يبذؿ الكالد  صارل اهدك في هانب اكالد  الضرر اك الضرار الذم  د يمحؽ بهـ. - ث
اف ينبا الكالد بيف الحػيف كالحػيف الػى لػداكة الشػيطاف ل نسػاف لكػكف القػراف الكػريـ  ػد نبػا  - ج

 الى  ذ  العداكة كذكر ا كثيران بيف طيات السكرة االيات .
اسهثمار القدرات الهي يمهمكها االكالد كيسمؾ افضؿ الطرؽ في هنميهها كال  اف يحسف الكالد - ح

 يكبهها في نفكسهـ اك يقضي لميها اكيهممها .
اف يهحمػػػى الكالػػػد بالصػػػبر الاميػػػؿ ،كرباطػػػة  الاػػػاش ،كثبػػػات اليقػػػيف امػػػاـ مايصػػػدر مػػػف  - خ

 اخطاء االكالد ليهبصر بفضؿ طرؽ المعالاة لها.
سػػػػهقبمية ألكالد  حهػػػػى هكػػػػكف نصػػػػبا اليػػػػنهـ كيبػػػػذلكا  صػػػػارل  اف يرسػػػػـ الكالػػػػد اال ػػػػداؼ الم - د

 اهد ـ لمكصكؿ اليها كهحقيقها بمشيئة اهلل كلكنا.
كاخيران كليس اخران اف يكاكب كؿ ذلؾ دلاء الكالد الكالد  دائمػا ، كخاصػة فػي سػالات االاابػة 

 الهي كردت في القراف الكريـ كالسنة النبكية المطهرة .
الكماؿ في بحثنا فالكماؿ هلل كحد  . فما كػاف مػف صػكاب فمػف اهلل كحػد  كفي الخهاـ ال ندلي 

 ،كماكاف مف خطأ أك سهك فمف انفسنا .
 وآخر دعوانا أن  الحمد هلل رب العالمين

 المصادر والمراجع
 القران الكريم 

، دار اليمامػػػة لمطبالػػػػة ُ، طََِٓاصػػػكؿ هػػػدريس الهربيػػػة االسػػػ مية، محمػػػد الزحيمػػػي،  .ُ
 بيركت. -زيع، دمشؽكالنشر كالهك 

انػػػػكار الهنزيػػػػؿ كاسػػػػرار الهأكيػػػػؿ لناصػػػػر الػػػػديف ابػػػػي الخيػػػػر لبػػػػداهلل بػػػػف لمػػػػر بػػػػف محمػػػػد  .ِ
 بيركت. –البيضاكم، دار النشر: دار الفكر 

ايسػػر الهفاسػػػير لكػػ ـ العمػػػي الكبيػػر لاػػػابر بػػف مكسػػػى بػػف لبػػػدالقادر بػػف اػػػابر ابػػي بكػػػر  .ّ
لسػػػػػنة  ٓالسػػػػػعكدية، ط –المنػػػػػكرة المدينػػػػػة  -الازائػػػػػرم، الناشػػػػػر : مكهبػػػػػة العمػػػػػـك كالحكػػػػػـ

 ـ.ََِّ - ػُِْْ
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البحر المديد الحمد بف محمد بػف المهػدم بػف لايبػة الحسػيني االدريسػي الشػاذلي الفاسػي  .ْ
  ػ.ُِّْ -ـََِِلسنة  ِبيركت ، ط –ابي العباس، دار النشر: دار الكهب العممية 

حنكف لمنشػػػػر الهحريػػػػر كالهنػػػػكير لمشػػػػيخ محمػػػػد الطػػػػا ر بػػػػف لاشػػػػكر، دار النشػػػػر: دار سػػػػ .ٓ
 ـ.ُٕٗٗهكنس لسنة  -كالهكزيع

، دار المعرفػػة ُ، طََِٔالهربيػػة كدكر ػػا فػػي هشػػكيؿ السػػمكؾ، مصػػطفى محمػػد الطحػػاف،  .ٔ
 لبناف. -لمطبالة كالنشر كالهكزيع، بيركت

هفسػػير البحػػر المحػػيط ،ألبػػي حيػػاف محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف لمػػي بػػف يكسػػؼ بػػف حيػػاف أثيػػر  .ٕ
بيػػركت،  –محمػػد اميػػؿ، الناشػػر: دار الفكػػر  ػػػ المحقػػؽ: صػػد ي ْٕٓالػػديف األندلسػػي ت

 ق. َُِْالطبعة: 
هفسػػير القػػراف العظػػيـ ل مػػاـ الحػػافظ لمػػاد الػػديف ابػػي الفػػداء اسػػماليؿ بػػف كثيػػر القرشػػي  .ٖ

 ػػػ، ُُِْ -ـُِٗٗبيػركت ، سػنة الطبػع  – ػػ، الناشػر: دار المعرفػػة ْٕٕالدمشػقي، ت 
المعهػػػػػد العػػػػػالي لمدراسػػػػػات  ػػػػػدـ لػػػػػا: د. يكسػػػػػؼ لبػػػػػدالرحمف المرلشػػػػػمي اسػػػػػهاذ الهفسػػػػػير ب

 االس مية.
الهفسػػػير الميسػػػر لمامكلػػػة مػػػف العممػػػاء مػػػف اسػػػاهذة الهفسػػػير هحػػػت اشػػػراؼ د. لبػػػداهلل بػػػف  .ٗ

 ػػػػ، مصػػػدر الكهػػػاب : مك ػػػع مامػػػع الممػػػؾ فهػػػد لطبالػػػة ُِْٓلبدالمحسػػػف الهركػػػي لسػػػنة 
 المصحؼ الشريؼ.

ار النشػػػػر : دار هفسػػػير النسػػػػفي البػػػػي البركػػػات لبػػػػداهلل بػػػػف احمػػػػد بػػػف محمػػػػكد النسػػػػفي، د .َُ
 بيركت، هحقيؽ: الشيخ مركاف محمد الشعار. -ََِٓالنفائس ، سنة الطبع 

 ػػ،  ػدـ َُّاامع البياف لػف هأكيػؿ آم القػرآف البػي اعفػر محمػد بػف اريػر الطبػرم ، ت .ُُ
لػػػا: الشػػػيخ خميػػػػؿ المػػػيس ضػػػبط كهخػػػػريج صػػػد ة حميػػػد العطػػػػار، دار النشػػػر: دار الفكػػػػر 

 لمطبالة كالنشر كالهكزيع.
، دار ِٕٗ -َِٗع الصػػحيا سػػنف الهرمػػذم لمحمػػد بػػف ليسػػى الهرمػػذم السػػممي ، الاػػام .ُِ

 بيركت، هحقيؽ: احمد محمد شاكر كاخركف.–النشر : دار احياء الهراث العربي 
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الاػامع الصػػحيا لمحمػػد بػػف اسػػماليؿ ابػػي لبػػداهلل البخػػارم الاعفػػي، دار النشػػر: دار ابػػف  .ُّ
ـ، هحقيػػػؽ: د. مصػػػطفى ديػػػب ُٕٖٗ - ػػػػَُْٕلسػػػنة  ّبيػػػركت ، ط -اليمامػػػة –كثيػػػر 

 اامعة دمشؽ. –البغا، اسهاذ الحديث كلمكما في كمية الشريعة 
الاػػػامع الحكػػػاـ القػػػراف البػػػي لبػػػداهلل محمػػػد بػػػف احمػػػد االنصػػػارم القرطبػػػي ، الناشػػػر: دار  .ُْ

 ـ.ُٖٓٗ - ػَُْٓبيركت، لسنة  –احياء الهراث العربي 
الناشػر:  -كماؿ ا ؿ الديف السػيكطي الدر المنشكر في الهفسير بالمأثكر لعبد الرحمف بف .ُٓ

 ـ.ُّٗٗبيركت لسنة  –دار الفكر 
زاد المسػػػير  فػػػػي لمػػػػـ الهفسػػػػير لعبػػػػدالرحمف بػػػػف لمػػػػي بػػػػف محمػػػػد الاكزم.الناشػػػػر:المكهب  .ُٔ

 .ٗق،لدد االازاء:َُْْ،ّبيركت،ط-االس مي
 ػػ، الناشػر: دار ِٕٓ-َِٕسػنف ابػف مااػة لمحػافظ ابػي لبػداهلل محمػد بػف يزيػد القزكينػي  .ُٕ

فكػػر لمطبالػػة كالنشػػر كالهكزيػػع، هحقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد لبػػدالبا ي، كاالحاديػػث مذيمػػة باحكػػاـ ال
 االلباني لميها.

 ػػػػ ، الناشػػػر: دار ِٕٓسػػػنف ابػػػي داكد البػػػي داكد كسػػػميماف بػػػف االشػػػعث الساسػػػهاني، ت .ُٖ
 بيركت، هحقيؽ كهعميؽ: سعيد محمد المحاـ. –الفكر 

حباف بف احمد ابك حاهـ الهميمػي البسػهي ، صحيا ابف حباف بهرهيب ابف بمباف لمحمد بف  .ُٗ
 ـ.ُّٗٗ - ػُُْْلسنة  ِبيركت ، ط –الناشر: مؤسسة الرسالة 

صفكة الهفاسير لمشيخ محمد لمي الصابكني اسهاذ بكمية الشريعة كالدراسات االس مية فػي  .َِ
 ػػػ ُّٔٗمكػػة المكرمػػة، اامعػػة الممػػؾ لبػػدالعزيز، الناشػػر: دار الصػػابكني ، سػػنة الطبػػع 

 .ـُٕٔٗ
بيشػػاكر باكسػػهاف،  –فػػي ظػػ ؿ القػػرآف لسػػيد  طػػب ، الناشػػر: مركػػز شػػهيد لػػزاـ االل مػػي  .ُِ

 .ُط
الكشاؼ لف حقائؽ الهنزيؿ كليكف اال اكيؿ في كاك  الهأكيؿ البػي القاسػـ محمػكد  .ِِ

بيػػركت، هحقيػػؽ : لبػػدالرزاؽ  –بػػف احمػػد الزمخشػػرم اػػار اهلل ،دار احيػػاء الهػػراث العربػػي 
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ب العمميػػػػةن هحقيػػػػؽ محمػػػػد لبػػػػد السػػػػ ـ شػػػػا يف سػػػػنة الطبػػػػع كطبعػػػػة عدار الكهػػػػ المهػػػػدم.
 .ٓلبناف ط -ََِٗ

، دار ابػف كثيػر ُْ، طََِٗمنهج الهربية النبكية لمطفؿ، محمد نكر لبػد الحفػيظ سػكيد،  .ِّ
 سكريا.-لمطبالة كالنشر كالهكزيع، دمشؽ

 النبي المربي، احمد راب االسمر، د.ت، دار الفر اف لمنشر كالهكزيع. .ِْ
ف البػي الحسػف لمػي بػف محمػد بػف حبيػب المػاكردم البصػرم ، دار النشػػر : النكػت كالعيػك  .ِٓ

 بيركت، هحقيؽ: السيد بف لبد المقصكد بف لبدالرحيـ. –دار الكهب العممية 
 هوامش البحث

                                                           

 ْن يكسؼ :ُع
 .ُُْ/ّن الكشاؼ لمزمخشرم ِع
 ن.ٔ-ٓ، االية عن  سكرة يكسؼّع
اال انػا لػف لبيػد بػف  ْٔ/ُن  الاامع الصػحيا المخهصػر لمبخػارم بػاف الهخفيػؼ فػي الكضػكء ْع

،ر ػػػـ ُِٗ/ُّ . كسػػػنف الهرمػػػذم بػػػاب منا ػػػب لمػػػر بػػػف الخطػػػابُّٖلميػػػر ر ػػػـ الحػػػديث
 .ّٖٗٔالحديث 

ن ذكػػر ذلػػؾ د.مصػػطفى ديػػب البغػػا فػػي هحقيػػؽ الاػػامع الصػػحيا المخهصػػر لمبخػػارم بػػاب رؤيػػا ُع
 .ِِٔٓ/ٔالصالحيف 

 .ِٖٓٔبر ـ  ِِٔٓ/ٔالاامع الصحيا المخهصر لمبخارم باب رؤيا الصالحيف   (ٓ)
 ػاؿ المحقػؽ شػعيب االرنػؤكط اسػناد   ََْٔبػر ـ  َْْ/ُّصحيا ابف حبػاف كهػاب الرؤيػا   (ٔ)

 صحيا.
 .َُِّبر ـ  ْٓٔ/ُالاامع الصحيا المخهصر لمبخارم باب ما  يؿ في اكالد المشركيف   (ٕ)
 .َّْٗبر ـ  ِٗ/ ُِسنف ابف مااا ، باب الرؤيا ث ث،   (ٖ)
 .َُٗٓبر ـ  ّٔ/ُْسنف ابي داكد ، باب ما ااء في الرؤيا   (ٗ)
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 .ُِٗ/ْينظر في ظ ؿ القراف   (َُ)
 .ُٕالهربية كدكر ا في هشكيؿ السمكؾ، مصطفى محمد الطحاف، ص  (ُُ)
 نٔ-ٓسكرة يكسؼ، اآلية ع  (ُِ)
 .ُِٗ/ْف ينظر في ظ ؿ القرا  (ُّ)
ااهػػالههـ: أم اسػػهخفك ـ فػػػذ بكا بهػػـ كازالػػػك ـ لمػػا كػػانكا لميػػػا كاػػالكا معهػػػـ فػػي الباطػػػؿ ،   (ُْ)

 .ُِٕٗ/ْكينظر : صحيا مسمـ بهحقيؽ محمد فؤاد لبدالبا ي، 
 .َُٓالهربية النبكية لمطفؿ ، محمد نكر لبدالحفيظ سكيد، ص  (ُٓ)
، بػػػػاب ِٖٓٔ، ر ػػػػـ الحػػػػديث  ُِٕٗ/ْصػػػػحيا مسػػػػمـ بهحقيػػػػؽ محمػػػػد فػػػػؤاد لبػػػػدالبا ي،   (ُٔ)

 الصفات الهي يعرؼ بها في الدنيا ا ؿ الانة كالنار.
 .ِٖالكهؼ /  (ُٕ)
 .ّٗٔ/ِالكشاؼ لمزمخشرم ،    (ُٖ)
 .ُّّالهربية كدكر ا في هشكيؿ السمكؾ، مصطفى محمد الطحاف، ص  (ُٗ)
ـ عدار الكهػػػػب العمميػػػػةن هحقيػػػػؽ محمػػػػد لبػػػػد السػػػػ  ُّْ – َّْ/ِالكشػػػػاؼ لمزمخشػػػػرم   (َِ)

 .ٓلبناف ط -ََِٗشا يف سنة الطبع 
 .ِٖٕمنهج الهربية النبكية لمطفؿ ، محمد نكر لبدالحفيظ سكيد ، ص  (ُِ)
هحقيػؽ سػالـ مصػطفى البػدرم عدار الكهػب العمميػةن،  ّٗ/ٓالاامع ألحكاـ القرآف لمقرطبػي   (ِِ)
 ، الاامع الحكاـ القرافن بيركت لبناف.ََُِسنة  ّط
 - ػػػػػ، بيػػػػركتَُّْـ ُّٖٗ، سػػػػنة ُ، دار الفكػػػػر، طَٗٓ/ْطي، الػػػػدر المنثػػػػكر لمسػػػػيك   (ِّ)

 لبناف.
 .ٕٖٓٔ-ْٕٖٔ/ُُينظر المصدر نفسا كينظر هفسير الشعراكم   (ِْ)
 .ُّْ/ِالكشاؼ لمزمخشرم   (ِٓ)
 ينظر المصدر نفسا.  (ِٔ)
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 .ْٓالهريبة كدكر ا في هشكيؿ السمكؾ، مصطفى محمد الطحاف، ص  (ِٕ)
 . ُْٕ/ِكثير  هفسير القراف العظيـ البف  (ِٖ)

 .  َُٓ/ْالدر المنثكر في الهفسير المأثكر لمسيكطي  (ِٗ)  
 .ُّسكرة يكسؼ، اآلية   (َّ)
 .ُْٕ/ِهفسير القراف العظيـ البف كثير   (ُّ)
 .ٖسكرة يكسؼ ، اآلية   (ِّ)
، النبػػي المربػػي ، ٓٗ-ْٗمػػنهج الهربيػػة النبكيػػة لمطفػػؿ ، محمػػد نػػكر لبػػدالحفيظ سػػكيد، ص  (ّّ)

 .ُٔٗسمر ، صاحمد راب اال
 ُٔ,ُٕ,ُٖيكسؼ   (ّْ)
 .ّْْ-ّّْ/ِهفسير الكشاؼ لمزمخشرم   (ّٓ)
 .ٗٗ/ٓالمصدر نفسا، الاامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي مامد   (ّٔ)
 .ُّٓ/ْالمصدر نفسا، الدر المنثكر   (ّٕ)
 .ٗٗ/ٓالاامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي، مامد   (ّٖ)
 .ُْٓ/ْالدر المنثكر   (ّٗ)
 .ْْ/ِصفكة الهفاسير   (َْ)
 .ّْْ/ِهفسير الكشاؼ لمزمخشرم   (ُْ)
، ر ػػـ ُٔٗٗ/ٓالاػػامع الصػػحيا المخهصػػر لمبخػػارم، بهحقيػػؽ: د. مصػػطفى ديػػب البغػػا ،   (ِْ)

، بػػػاب المػػػرأة راليػػػة فػػػي بيػػػت زكاهػػػا، كصػػػحيا مسػػػمـ بهحقيػػػؽ : محمػػػد فػػػؤاد  َْْٗالحػػػديث 
 كبة الاائر.، باب فضيمة االماـ العادؿ كلق ُِٖٗ، ر ـ الحديث ُْٗٓ/ّلبدالبا ي، 

، ر ػػػػـ ْٔٓ/ُالاػػػػامع الصػػػػحيا المخهصػػػػر لمبخػػػػارم، بهحقيػػػػؽ: د. مصػػػػطفى ديػػػػب البغػػػػا ، (ّْ)
 ، باب إذا اسمـ الصبي فمات  ؿ يصمى لميا.ُِّٗالحديث 

 .ِّ-ُّمنهج الهربية النبكية لمطفؿ ، محمد نكر لبدالحفيظ سكيد، ص  (ْْ)
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 .ْٗأصكؿ هدريس الهربية اإلس مية ، محمد الزحيمي، ص  (ْٓ)
 .ْٔ-ّٔيكسؼ   (ْٔ)
 .ُِٗ/ِايسر الهفاسير البي بكر الازائرم  (ْٕ)
 .ٕٓ/ّالنكت كالعيكف البي الحسف لمي بف محمد الماكردم البصرم البغدادم  (ْٖ)
 .ِٔٔ/ٓهفسير البحر المحيط البي حياف  (ْٗ)
 ينظر المصدر نفسا.  (َٓ)
 .َُْ/ّينظر المصدر نفسا كينظر البحر المديد البف لايبة  (ُٓ)
 .ٕٔ-ٔٔ-ٓٔيكسؼ /   (ِٓ)
 .َّّ/ْفي ظ ؿ القراف لسيد  طب  (ّٓ)
 .ِّٓ/ْزاد المسير  البف الاكزم  (ْٓ)
 المصدر نفسا.  (ٓٓ)
الاػػامع الصػػػحيا المخهصػػػر لمبخػػػارم بػػػاب اليمػػػدغ المػػػؤمف مػػػف احػػػر مػػػرهيف ر ػػػـ الحػػػديث   (ٔٓ)

 .ُّٕٓكصحيا مسمـ باب ال يمدغ المؤمف مف احر مرهيف ر ـ الحديث  ٖٔٔٓ
، سنة ِلبناف، ط-دار احياء الهراث العربي بيركت ِِْ/ٗالاامع الحكاـ القراف لمقرطبي:   (ٕٓ)

 ـ.ُٖٓٗ - ػَُْٓ
 .ِّٓ/ْزاد المسير البف الاكزم  (ٖٓ)
 .ِْٓ/ْزاد المسير البف الاكزم  (ٗٓ)
 المصدر نفسا.  (َٔ)
 .ُِٗ/ِهفسير النسفي البي البركات النسفي:   (ُٔ)
 .ِّْمطفؿ، محمد نكر لبدالحفيظ سكيد، صمنهج الهربية النبكية ل  (ِٔ)
 .ٕٖ-ُٖيكسؼ /   (ّٔ)
 .ُْ/ُّالهحرير كالهنكير /   (ْٔ)
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 .ُْ/ُّالهحرير كالهنكير /   (ٓٔ)
الهفسػػػػير الميسػػػػر لمامكلػػػػة مػػػػف العممػػػػاء بقشػػػػراؼ د.لبػػػػد اهلل بػػػػف لبػػػػد المحسػػػػف الهركػػػػي:   (ٔٔ)
ْ/ُٖٔ. 
 المصدر نفسا.  (ٕٔ)
 .َِٕ/ّهفسير الكشاؼ لمزمخشرم :   (ٖٔ)
 .ٕٖسكرة يكسؼ، اآلية   (ٗٔ)
 .ِِٓ/ٗينظر الاامع الحكاـ القراف لمقرطبي:   (َٕ)

 ن ُْٓ/ْع السيكطي في الدر المثكر نُٕع
 ْْ/ِصفكة الهفاسير  نِٕع
 ّْْ/ِالكشاؼ لمزمخشرم  نّٕع
 .ِْٓ/ْزاد المسير البف الاكزم : نْٕع
 المصدر نفسا . نٕٓع
 .ُِٗ/ِهفسير النسفي البي البركات النسفي:  نٕٔع
 ِّْمطفؿ ،محمد نكر لبد الحفيظ سكيد، صمنهج الهربية النبكية ل نٕٕع
 ٕٖ-ُٖيكسؼ / (ُٕ نٖٕع
  ُْ/ُّالهحرير كالهنكير / نٕٗع
 المصدر نفسا نَٖع
 .ُٖٔ/ْالهفسير الميسر لمامكلة مف العمماء ،باشراؼ د.لبداهلل بف لبد المحسف الهركي  نُٖع
 المصدر نفسا نِٖع
 َِٕ/ّهفسير الكشاؼ لمزمخشرم  نّٖع
 ٕٖسكرة يكسؼ اآلية. نْٖع
 ِِٓ/ٗقرطني ينظر الاامع الحكاـ القراف لم نٖٓع
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 المصدر نفسا  نٖٔع
 ٖٗ-ٕٗيكسؼ  نٕٖع
 ُِٔ/ُٔهفسير الطبرم  نٖٖع
 .ُٔٗ/ّهفسير البيضاكم -المصدر نفسا  نٖٗع
 ُٔٗ/ّهفسير البيضاكم : نَٗع
 
 

 المصدر نفسا.
 .ٖٗ-ٕٗيكسؼ: )


