
ما ھي قصة سیدنا یوسف علیھ السالم؟
إن نبّي هللا یوسف ابن النبّي یعقوب الذي كان یحمل للنبي یوسف مكانة كبیرة بقلبھ، وكان
حب النبّي یعقوب البنھ یوسف ظاھر ألخوتھ، وكان أخوتھ یغارون منھ لمكانتھ عند أبیھم،

وعندما رأى نبّي هللا یوسف بالمنام الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً لھ ساجدین وقص
رؤیتھ على أبیھ طلب منھ أال یخبر أخوتھ حتى ال یكیدون لھ، ویزید ذلك من حقدھم

وغیرتھم من أخیھم، وكان نبي هللا یعقوب یعرف بأن النبي یوسف صاحب والیة على أبیھ،
وكان النبّي یعقوب یقطن كنعان مع أنجالھ.

إلقاء سیدنا یوسف بالبئر
شبَّ النبّي یوسف على حقد أخوتھ علیھ لما كان یظھره النبّي یعقوب من مكانة للنبّي

یوسف، فعزموا على قتل النبّي إال أن أحدھم رأى إلقاء النبّي یوسف بالجب والقول أن
الذئب قد أكلھ، للتخلص منھ والتفرد بحب أبیھم لھم، وفعالً ذھبوا إلى أباھم لیسمح لیوسف
باللعب معھم فرفض خوفاً من أن یأكلھ الذئب ثم سمح لیوسف أن یذھب مع أخوتھ، وفعالً
ألقوه بالبئر وجاءوا بقمیصھ الملطخ بالدم لیخبروه أن الذئب أكلھ، وفي اآلیة الكریمة دلیل

ُ اْلُمْسَتَعاُن َعَلٰى َما َتِصفُوَن}. َلْت َلُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا ۖ َفَصْبٌر َجِمیٌل ۖ َوهللاَّ على ذلك: {َبْل َسوَّ
إخراج سیدنا یوسف من البئر وبیعھ عبد

انتظر النبي یوسف فرج هللا بالبئر إلى أن التقطتھ قافلة وأخرجتھ من البئر، حیث ألقوا
دلوھم بالبئر وخرج فیھ النبّي یوسف فیھ، واستبشر فیھ الرجل الذي أخرجھ، وجاء أخوة
النبّي، وطلبوا استرداده ألنھ ملكھم، وعندما بینوا أنھ لھم اشتروه منھم عبداً بثمناً بخس،

وفعالً باعوه في مصر لوزیراً فیھا، ووصف سبحانھ وتعالى ھذا قائالً: {َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراهُ
ِخَذهُ َوَلًدا ۚ}. ْصَر ِالْمَرأَِتِھ أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسٰى أَن َینَفَعَنا أَْو َنتَّ ِمن مِّ

كید امرأة عزیز مصر بالنبي یوسف
ترّبى النبي یوسف في بیت عزیز مصر، وعندما بلغ النبّي أشده كان ُیعرف بُحسن صورتھ

ُھ َربِّي ِ ۖ إِنَّ أرادت أن تراود النبّي عن نفسھ، وعندما استدرجتھ قال لھا نبّي هللا: {َمَعاَذ هللاَّ
الُِموَن}، وأغلقت علیھ األبواب جاءت المعجزات لتفتح بوجھھ ُھ َال ُیْفلُِح الظَّ أَْحَسَن َمْثَواَي ۖ إِنَّ

كل األبواب من دون أن یلمسھا، وشقت امرأة العزیز قمیصھ من الدبر، وعندما رأت
زوجھا قالت أن النبّي حاول اغوائھا، فأشار إلى الصبّي ونطق بالحق وھو بالمھد، قال

ْت َقِمیَصُھ ِمن ُدُبٍر). -تعالى-: (َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ
تقطیع النساء أیدیھم من شدة جمال النبي یوسف

عندما وصل خبر إغواء امرأة العزیز للنبّي لنسوة المدینة، بدأوا بالكالم عنھا، فأعدت لھم
سفرة ملیئة بالطعام ودعتھم إلیھا، وأعطت كالً منھم سكیناً حاداً، وطلبت من النبّي یوسف

أن ُیدخل لھن الطعام، وفعالً دخل النبي یوسف حامالً الطعام، ولّما رؤوا جمال النبّي قطعن
أصابعھن دون درایٍة من ذلك، ولم ینتبھوا على ذلك إلى أن خرج النبّي، قال -تعالى-

ِ َما َھَذا َبَشًرا إِْن َھَذا إِالَّ َمَلٌك ْعَن أَْیِدَیُھنَّ َوقُْلَن َحاَش ِ�َّ ا َرأَْیَنُھ أَْكَبْرَنُھ َوَقطَّ واصفاً ذلك: {َفَلمَّ



َكِریٌم}، ومع المحاوالت المتكررة للنسوة لمراودة النبّي یوسف رأى أن السجن أفضل مما
یریدون أن یقودونھ إلیھ بكیدھم.

سجن النبّي یوسف
قرر عزیز مصر وضع النبّي یوسف بالسجن، مع علمھ وأھلھ ببراءتھ، وكان المفترض أن

تكون المدة وجیزة إلى أن ُترد التھمة عن امرأة العزیز، وفعالً ُسجن النبّي یوسف وأثناء
فترة سجنھ رأى سجینین منام، ففّسر النبّي لھما وطلب من ساقي الملك أن یذكره عند الملك

الذي كان معروفاً بصالحھ، فعوقب النبّي لطلبھ ممن أقُل شأناً من هللا عّز وجّل ومددت
ُ ْیُتُموَھا أَْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما أَْنَزَل هللاَّ فترة سجنھ، قال تعالى: {َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِھ إِالَّ أَْسَماًء َسمَّ
ُم َوَلِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس َال یُن اْلَقیِّ اهُ َذلَِك الدِّ ِ أََمَر أَالَّ َتْعُبُدوا إِالَّ إِیَّ ِبَھا ِمْن ُسْلَطاٍن إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ِ�َّ

َیْعَلُموَن}.
تفسیر سیدنا یوسف رؤیا الملك

رأى الملك في منامھ سبع بقراٍت ھزیالت، قد التھموا سلع بقراٍت سمان، وفي الیوم التالي
رأى سبع سنابل جافة قد التھمت سبع سنابل خضراء ندیة، فجاء الملك بالمعبرین الذین

عجزوا عن تعبیر الرؤیا ووصفوھا بأضغاث األحالم، وعندما قام ساقي الملك بتذكر النبّي
یوسف وبأنھ قد عّبر لھ رؤیتھ وأنھ قادر على تأویل ھذا الحكم، وبالفعل نودي للنبّي یوسف

ُئُكْم ٍة أََنا أَُنبِّ َكَر َبْعَد أُمَّ من السجن وفسر لھ الرؤیة، قال -تعالى-: {َوَقاَل الَِّذي َنَجا ِمْنُھَما َوادَّ
ِبَتأِْویلِِھ َفأَْرِسلُوِن}، وظھرت ھنا براءة النبّي وخرج من السجن.

تولي النبي یوسف منصب عزیز مصر
أخرج الملك النبّي یوسف من السجن وواله منصب عزیز مصر بطلباً منھ، وفعالً قبل

الملك عرض النبّي، وسلمھ مفتاح الخزینة، وكان ھذا رحمًة من هللا عّز وجّل للنبّي یوسف
إذ قدم على مصر عبداً، وتبدل حالھ لیكون عزیزاً بھذه البالد، وورد ھذا في قولھ تعالى:

{اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن األَْرِض إِنِّي َحِفیٌظ َعلِیٌم}.
لقاء سیدنا یوسف بإخوتھ

بعد السنین التي قضاھا النبّي یوسف بعیداً عن أھلیھ جاءت مشیئة هللا أن یلتِق النبّي بإخوتھ
ثانیًة، فعندما تحققت رؤیا الملك عّم الجفاف على كل األرض ونقصت الموارد إال مصر

التي ادخر النبّي فیھا الحنطة بالطریقة الصحیحة، وقد جاء إخوة النبّي لیحصلوا على القمح،
ورأھم النبّي فعرفھم لكن ھم لم یعرفوه، وطلب منھم أن یأتوا ببنیامین (أخاه الصغیر) وإال

ال حنطة لھم، وعندما أخبروا النبّي یعقوب لم یقبل في البدایة لكن بالنھایة تركھ یذھب حتى
ال یموت بنو یعقوب من الجوع، وفعالً ذھب وُوضع صواع الملك في أمتعة بنیامین لیبَق

عند نبي هللا یوسف وجرى ذلك، فبعث النبّي یعقوب رسالة لیوسف راجیاً منھ أن یعید ابنھ
بنیانین لھ، وكانت قد ابیضت عینیھ لشدة البكاء فأرسل لھ بقمیص النبّي إبراھیم جده وعندما

رُّ َوِجْئَنا َنا َوأَْھَلَنا الضُّ َھا اْلَعِزیُز َمسَّ وضعھ على عینیھ عاد لھ بصره، قال تعالى: {َیا أَیُّ
ِقیَن}، بعدھا غادر كل ْق َعَلْیَنا إِنَّ َهللا َیْجِزي اْلُمَتَصدِّ ْزَجاٍة َفأَْوِف َلَنا اْلَكْیَل َوَتَصدَّ ِبِبَضاَعٍة مُّ



بني یعقوب لیلحقوا بالنبي یوسف بمصر وتحققت نبؤة النبّي وتأولت رؤیتھ حیث سجد للنبي
الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ھم أمھ وأباه وإخوتھ.

سبب وفاة النبي یوسف
وورد فيلم یرد في كتب التاریخ وال بالقرآن الكریم ما یبین سبب وفاة النبّي یوسف،

كتب التاریخ أن النبّي یوسف قد عاش مئة وعشرین سنة وقیل مئة وثالثین عاماً، وُدفن
ببلده بالجانب األیسر فكان خصباً والقسم اآلخر قحط، فنقلوا قبره للجزء اآلخر فتبدل الحال
بین القسمین، وأخیراً دفنوه بالنھر فأصبحت كل األرض خصبة وبقي فیھا إلى أن جاء نبّي

هللا موسى وأخرجھ ونقل رفاتھ إلى بیت المقدس.


