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 )4الـمؤتمر القرآني الدولي السنوي )مقدس: 

 ملخص بحث

 (( عليه السالم القميص في سورة يوسف)) 

 المقدمة :

النبيُت واؼبرسلُت وعلى الو واصحابو اصبعُت  سيد اغبمدهلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلـ على سيدنا ؿبمد
)) اؼبقاـ ُب ماليزيا واؼبوسـو بػ  )4)مقدس: الػمؤسبر القرآين الدورل السنوي مقدـ اذل  هذا البحثوبعد: ف

 باحملور الثاين من ؿباور اؼبؤسبر.لو عبلقة والذي  (( يوسف عليو السبلـالقميص ُب سورة 

ُب انو حبث جديد ُب التفسَت اؼبوضوعي جيمع بُت القدمي واغبديث، مع بياف معاين  مهية البحثأ تكمنو 
لبسة ُب القراف الكرمي من عن باقي األ يوسف عليو السبلـالقميص وفبيزاتو؛ اذ سبيز القميص ُب سورة 

راف جهة، وسبيزت القمصاف اؼبذكورة فيما بينها من جهة اخرى بشكل يبعث على الطمأنينة باف ىذا الق
من لدف حكيم خبَت، باإلضافة اذل رصد الشبهات من قبل اىل الكتاب وبعض اؼبعاصرين اؼبتعلقة 

 بالقميص نفسو والرد عليها باألدلة النقلية والعقلية.

 اذل: ىذا البحث ويهدؼ

ومعانيو وما يًتتب على ذلك  يوسف عليو السبلـدراسة الفاظ القميص الواردة ُب سورة  -1
 من احكاـ مهمة.

 لبسة االخرى الواردة ُب آيات القراف الكرمي.اؼبقارنة والتدبر بُت الفاظ القميص والفاظ األ -2
 .يوسف عليو السبلـالرد على بعض الشبهات القددية واغبديثة اؼبتعلقة دبوضوع قميص  -3

 وتقـو خطة البحث على االٌب:

 اؼبقدمة :

 يوسف عليو السبلـُب سورة  القميص: التعريف باؼببحث االوؿ 

 اصطبلحاتعريف القميص لغة و  : اؼبطلب االوؿ
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 يوسف عليو السبلـالتعريف بسورة  : اؼبطلب الثاين

 وفبيزاتو معاين القميص : اؼببحث الثاين

 : فبيزات القميص ُب القراف الكرمياؼبطلب االوؿ 

 وما يًتتب عليو من احكاـ يوسف عليو السبلـُب سورة معاين القميص الواردة  : اؼبطلب الثاين

 ُب القراف الكرمي اؼبطلب الثالث : اؼببلبس االخرى الواردة

 شبهات حوؿ القميص: اؼببحث الثالث 

 قصة قميص يوسف عليو السبلـ عند اىل الكتاب : اؼبطلب االوؿ

 رد بعض الشبهات على قصة القميص : اؼبطلب الثاين

 العلمي اغبديث ُب قصة القميصالتكلف ُب ادعاء االعجاز : اؼبطلب الثالث 

 اػباسبة :

 واغبمد هلل رب العاؼبُت وصلى اهلل على سيدنا ؿبمد وعلى الو وصحبو وسلم تسليما

 أ.د.ـ. خليل إظباعيل الياس     

 رئيس قسم التفسَت وعلـو القراف     

  ماليزيا–قدح  –جامعة االنسانية  –كلية اصوؿ الدين     
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 يوسف عليه السالمفي سورة  القميصبالتعريف المبحث االول : 

 المطلب االول : تعريف القميص لغة واصطالحا

: جاء ُب لساف العرب القميص الذي يلبس معروؼ مذكر واعبمع َأْقِمصَة وُقُمٌص وُقْمصاٌف القميص لغة
وَقمَّص الثوَب َقَطَع منو قميصًا عن اللحياين وتػََقمََّص قميَصو َلبسو وروى ابن اأَلعرايب عن عثماف َأف 

 1على َخْلِعِو فِإياؾ وَخْلَعو،ُتبلُص النيب صّلى الّلو عليو وسّلم قاؿ لو ِإف الّلو َسيُػَقمُِّصك قميصًا وِإنك سَ 
 2اػببلفة ُب ىذا اغبديث وىو من َأحسن االستعارات. َأراد بالقميص :قاؿ

: ثوب ـبيط حييط بالبدف معموال على قدر البدف لو كماف وظبي قميصا الف االدمي القميص اصطبلحا
 .السبلـيوسف عليو ُب سورة  اآلياتوىو ملبوس قدمي تدؿ عليو 3يتقمص فيو.

صلى يص ... وكاف ُكم قميص رسوؿ اهلل قاؿ النووي: وكاف أحب الثياب إليو صلى اهلل عليو وسلم القم
 4اهلل عليو وسلم إذل الرسغ.

وعن أيب سعيد اػبدري رضي اهلل عنو أنو قاؿ ظبعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ ) بينا أنا نائم 
نها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دوف ذلك وعرض علي عمر رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فم

 5بن اػبطاب وعليو قميص جيًته ( قالوا فما أولتو يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ ) الدين (.

                                                                 

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وجد يوما أؼبا فأرسل إذل عثماف قالت  - 1
القاسم سليماف بن  اليب عو (. اؼبعجم األوسطفسمعتو يقوؿ ) اف اهلل سيقمصك قميصا فإف ارادوؾ على خلعة فبل زبل

القاىرة ،  -دار اغبرمُت  - احملسن بن إبراىيم اغبسيٍتعبد و  : طارؽ بن عوض اهلل بن ؿبمديقربق أضبد الطرباين
 (115/ 4) ىػ1415

(، ـبتار الصحاح حملمد 82/ 7) 1ط –بَتوت  –دار صادر  -لساف العرب حملمد بن مكـر بن منظور األفريقي  - 2
( 560ربقيق: ؿبمود خاطر)ص:  1995 – 1415 -بَتوت  –مكتبة لبناف  -بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي 

 .shirtومعناه ُب اللغة االنكليزية 
ـ   –الفاظ االزار والرداء والقميص ومدلوالهتا من القراف والسنة واللغة لوجيو كماؿ الدين زكي  - 3  –كلية دار العلو

 (30جامعة القاىرة )ص : 
 (36/ 1ر عطا )ربقيق: مصطفى عبد القاد -هتذيب األظباء واللغات ألىب زكريا ؿبيي الدين بن شرؼ النووي  - 4
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 عريف بسورة يوسف عليه السالمتالمطلب الثاني : ال

سورة مكية، وىي من قسم اؼبئُت وعدد آياهتا مائة واحدى عشرة آية وىي السورة الثانية  سورة يوسف
عشرة ُب ترتيب اؼبصحف الشريف وقد نزلت بعد سورة ىود، وروي أف اليهود سألوا رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 فنزلت السورة ، وظبيت بسورة يوسف ألهنا ذكرت قصة نيب يوسف عليو السبلـعليو وسلم عن قصة 
اهلل يوسف عليو السبلـ كاملة ودل تذكر قصتو ُب غَتىا وقد تكرر ذكر اظبو عليو السبلـ ُب السورة اربع 

 وعشرين مرة وذكر مرة واحدة ُب سورة االنعاـ ومرة واحدة ُب سورة غافر.

باينة قاؿ العلماء: وذكر اهلل أقاصيص األنبياء ُب القرآف وكررىا دبعٌت واحد ُب وجوه ـبتلفة، بألفاظ مت
ودل يكررىا، فلم يقدر ـبالف على معارضة ما  يوسف عليو السبلـعلى درجات الببلغة، وقد ذكر قصة 

 6تكرر، وال على معارضة غَت اؼبتكرر، واإلعجاز ؼبن تأمل.

اف قصة يوسف عليو السبلـ دل تكن معروفة للعرب قبل نزوؿ القرآف إصباال وال  :قاؿ ابن عاشور
ولوط وشعيب عليهم السبلـ أصبعُت إذ كانت  تفصيبل، خببلؼ قصص األنبياء ىود وصاحل وإبراىيم

، ونزوؽبا قبل اختبلط النيب صلى اهلل عليو فلذلك كاف القرآف مبينا إياىا ومفصبل معروفة لديهم إصباال
 7.م باليهود ُب اؼبدينة معجزة عظيمة من إعبلـ اهلل تعاذل إياه بعلـو األولُتوسل

، وقد أفردت اغبديث عن اؼبكية اليت تناولت قصص األنبياءقاؿ الصابوين: سورة يوسف إحدى السور 
 قصة نيب اهلل يوسف بن يعقوب وما القاه عليو السبلـ من أنواع الببلء ومن ضروب احملن والشدائد من

ُب بيت عزيز مصر وُب السجن وُب تآمر النسوة حىت قباه اهلل من ذلك الضيق،  وتو ومن اآلخرينإخ
 واؼبقصود هبا تسلية النيب دبا مر عليو من الكرب والشدة وما القاه من أذى القريب والبعيد.

ي مع سر والسورة الكردية أسلوب فذ فريد ُب ألفاظها وتعبَتىا وأدائها وُب قصصها اؼبمتع اللطيف، ت
وذبري برقتها وسبلستها ُب القلب جرياف الروح ُب اعبسد، فهي وإف كانت  النفس سرياف الدـ ُب العروؽ

                                                                                                                                                                                          

 –دار ابن كثَت  -ربقيق: د. مصطفى ديب البغا  -صحيح البخاري حملمد بن إظباعيل أبو عبداهلل البخاري  - 5
 -( ، صحيح مسلم ؼبسلم بن اغبجاج أبو اغبسُت النيسابوري 2572/ 6) 1987 – 1407 - 3ط –بَتوت 

 (1859/ 4بَتوت ) –دار إحياء الًتاث العريب  -ربقيق : ؿبمد فؤاد عبد الباقي 
دار  -ربقيق: أضبد الربدوين وإبراىيم أطفيش  -تفسَت القرطيب اليب عبد اهلل ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر القرطيب  - 6

 (118/ 9ـ ) 1964 -ىػ 1384 - 2ط -القاىرة  –الكتب اؼبصرية 
/ 12ىػ ) 1984 -تونس  –الدار التونسية للنشر  -التحرير والتنوير حملمد الطاىر بن ؿبمد بن عاشور التونسي  - 7

200-201) 
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إال أهنا اختلفت عنها ُب ىذا اؼبيداف  ُب الغالب طابع اإلنذار والتهديدمن السور اؼبكية اليت ربمل 
ضبة والرأفة واغبناف، وؽبذا قاؿ فجاءت طرية ندية ُب أسلوب فبتع لطيف سلس رقيق حيمل جو األنس والر 

خالد بن معداف )سورة يوسف ومرمي فبا يتفكو هبما أىل اعبنة ُب اعبنة( وقاؿ عطاء )ال يسمع سورة 
 8يوسف ؿبزوف إال اسًتاح إليها(.

قاؿ العلماء: وإمنا ظبيت قصة يوسف أحسن القصص، ألهنا صبعت ذكر األنبياء والصاغبُت واؼببلئكة 
واألنعاـ وسَت اؼبلوؾ واؼبماليك والتجار والعلماء والرجاؿ، والنساء، وحيلهن، وذكر التوحيد، والشياطُت 

والفقو، والسر، وتعبَت الرؤيا، والسياسة، واؼبعاشرة وتدبَت اؼبعاش والصرب على األذى واغبلم والعز واغبكم 
جتماعية وقانونية واودعوية ألهنا تضمنت معاين ودالالت تربوية و 9إذل غَت ذلك من العجائب.

 واقتصادية.

 ومميزاته معاني القميص : المبحث الثاني

 المطلب االول : مميزات القميص في القران الكريم

لبسة اليت ذكرت ُب دبميزات ال يشاركو غَتىا من األ يوسف عليو السبلـلقد سبيز ذكر القميص ُب سورة 
 سنذكر ىنا بعض اؼبميزات اػباصة بو: فإنناالقراف الكرمي، وباإلضافة اذل ما تقدـ 

لسبلـ لذكر القميص الذي كاف لباسا لسيدنا يوسف عليو ا يوسف عليو السبلـتعرضت سورة   -1
، وتوزعت على لفظُت االوؿ بلفظ ) قميصو ( وتكرر طبس مرات، ُب ست آيات ست مرات

، وال فوضةومنصوبة وـبوالثاين بلفظ ) بقميصي ( وقد ورد مرة واحدة، وجاءت الفاظو مرفوعة 
يوجد ذكر ألي نوع من االلبسة سوى القميص ُب ىذه السورة، ُب حُت اننا قبد ـبتلف 

لبسة والثياب مذكورة ُب القراف الكرمي ُب غَت سورة يوسف؛ وىذا يدؿ داللة واضحة على األ
 لبسة ُب ىذه السورة.خصوصية قميص يوسف عليو السبلـ وصرؼ النظر عن غَته من األ

وىو قميصو الذي انتزعو بلء تباالوؿ قميص اال كافقمصاف يوسف عليو السبلـ ثبلثة ف اف -2
وىو وكاف الثاين قميص الرباءة اخوانو منو ولطخوه بالدـ الكاذب وقد ذكر ُب آية واحدة، 
الثالث قميص  وكاف، متتالية قميصو الذي قَد من قبل امرأة العزيز وقد ذكر ُب اربع آيات

                                                                 

 (  39/ 2ىػ )1401 –بَتوت  –دار القراف الكرمي  –صفوة التفاسَت حملمد علي الصابوين  - 8
 -ن بن علي بن اعبوزي ربقيق: عبد الرزاؽ اؼبهدي زاد اؼبسَت ُب علم التفسَت عبماؿ الدين أيب الفرج عبد الرضب - 9

 (413/ 2ىػ ) 1422 - 1ط -بَتوت -دار الكتاب العريب 



 

6 
 

قميصو الذي ألقي على وجو ابيو يعقوب عليو السبلـ فرَد اهلل اليو بصره وقد ذكر وىو  الشفاء
 .ُب آية واحدة

صيانة القميص الثاين تكرر اربع مرات، وُب ذلك اشارة اذل اف حفظ االعراض و  من اؼببلحظ اف -3
الشرؼ اكرب من حفظ النفس والعافية، واف الببلء بو اشد من الببلء بغَته، وؽبذا فاف ىذا 

قمصة الثبلثة، ولذلك دافع سيدنا يوسف عليو السبلـ عن نفسو ىم األأالقميص ُب نظري ىو 
 مباشرة وتعزز ىذا الدفاع بشاىد من اىلها واهلل اعلم.

واف القميص الثاين مزؽ فكاف دليبل على  ،هبماف القميص االوؿ دل ديزؽ فكاف دليبل على كذ -4
 ،ةوتعقدت الصور  عكست النتائجنال و مزؽ االوؿ ودل ديزؽ الثاين، ولبراءتو عليو السبلـ
 .105اإلسراء{نَػَزؿَ  َوِباغبَْقِّ  أَنَزْلَناهُ  َوِباغبَْقِّ } فسبحاف اهلل القائل

 لقمصاف يوسف عليو السبلـ منها: اخرى وقد ذكر االستاذ ضبد اؼبرواين فبيزات

 يوسف عليو السبلـإف مفردة ) القميص ( ورد ذكرىا ست مراٍت ُب سورٍة واحدٍة ىي سورة  -5
دوف غَتىا وىذا ما دل يكن ألي مفردة أخرى إذ ال قبد مفردة ُب الكتاب العزيز فبا يدؿ على 

 (. اللباس يرد ذكرىا ُب سورة واحدة هبذا العدد غَت مفردة ) القميص
اف تصريف مفردة ) القميص ( كلمٌة واحدٌة جاءت ُب الكتاب العزيز بينما قبد مثبًل من  -6

ثيّبات ...إخل ، ومن  –مثابة  -مثوبة  -تصريف مفردة ) الثوب ( كلماٍت كثَتًة كػػػػ " ثواب 
 يلبسوف ... إخل. -مفردة ) اللباس ( كلماٍت كثَتًة أيًضا كػػػػػ  تلبسوا 

اف القرآف الكرمي يذكر القميصُت األوؿ والثالث ومها غَت ملبوسُت بينما يذكر القميص الثاين   -7
دل يكن ليصلح  -ُب حادثتو  -وىو ملبوٌس فكاف ىذا أبلغ ُب تسخَته رمزًا دااًل وفّعااًل؛ ألنو 

 رمزًا حىت يكوف ملبوًسا لصيًقا جبسد البسو ُب حادثٍة تبلـز فيها شعور النفس.
لقميص األوؿ رمز أوؿ ما رمز إذل قضية مهمٍة ىي قضية ) عقوؽ األبناء لآلباء ( واشًتؾ اف ا  -8

معو ُب ىذا اؼبعٌت على وجو اؼبقابلة والتضاّد القميص الثالث الذي رمز أوؿ ما رمز إذل قضية ) 
 10بّر األبناء باآلباء (.

 وما يترتب عليه من احكام يوسف عليه السالمالمطلب الثاني : معاني القميص الواردة في سورة 

                                                                 

ـ  - 10 ضبد اؼبرواين نشر على موقع ملتقى اىل التفسَت  لؤلستاذنظرة جديدة اذل قمصاف يوسف عليو السبل
http://vb.tafsir.net/tafsir28845/ 
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نأٌب ساف دراسة معاين قمصاف يوسف عليو السبلـ الواردة ُب القراف الكرمي تظهر لنا دالالت مهمة و 
من آثار  ى ذلكوما ترتب عل اعلى التوارل ونبُت معانيهحبسب ورودىا ُب سورة يوسف ذلك على بياف 

 واحكاـ.

 القميص االول :اآلية االولى

يٌل َوالّلوُ  قاؿ اهلل تعاذل } ٌر صبَِ َلْت َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًا َفَصبػْ َوَجآُؤوا َعَلى َقِميِصِو ِبَدـٍ َكِذٍب َقاَؿ َبْل َسوَّ
 18اْلُمْستػََعاُف َعَلى َما َتِصُفوَف { يوسف

وىذا اوؿ موضع يذكر فيو القميص وىو القميص االوؿ الذي كشف جردية اخوة يوسف عليو السبلـ 
وادعاءىم، والذي اصبح دليبل للفقهاء فيما بعد يبنوف عليو مسائلهم الفقهية واحكامهم  وكذهبم وزيفهم

القضائية ُب االستدالؿ بالقرينة اؼبصاحبة للجردية الف سيدنا يعقوب عليو السبلـ استدؿ ضمنا على  
 سبلمة يوسف عليو السبلـ بسبلمة القميص ذاتو.كذهبم و 

ذين جاؤوا بالقميص وىو فيو كذبوا فقالوا ليعقوب ىو دـ يوسف ودل قاؿ الطربي: وظباه اهلل كذبا ألف ال
 11يكن دمو وإمنا كاف دـ سخلة.

قاؿ الزـبشري فإف قلت ) على قميصو ( ما ؿبلو؟ قلت ؿبلو النصب على الظرؼ كأنو قيل وجاءوا فوؽ 
 12قميصو بدـ كما تقوؿ جاء على صبالو بأضباؿ.

، وقاؿ اغبسن: ؼبا جاء إخوة يوسف بقميصو إذل  13ميص.قاؿ ابن عباس: لو أكلو الذئب ػبرؽ الق
 14وأبقى على قميصو. أكل ابٍت ؿ ما عهدت الذئب حليماأبيهم، قاؿ جعل يقلبو فيقو 

                                                                 

 - 1ط –مؤسسة الرسالة  -بن جرير الطربي ربقيق: أضبد ؿبمد شاكر تفسَت الطربي اليب جعفر ؿبمد  - 11
 (، والسخلة ولد الشاة من اؼبعز والضأف، ذكرا كاف أو أنثى.579/ 15ـ ) 2000 -ىػ  1420

 - 3ط –بَتوت  –دار الكتاب العريب  -تفسَت الزـبشري عبار اهلل ؿبمود بن عمرو بن أضبد، الزـبشري  - 12
 ( 451/ 2ىػ ) 1407

 (580/ 15تفسَت الطربي ) - 13
 (581/ 15تفسَت الطربي ) - 14
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قاؿ القاضي: ولعل غرضهم ُب نزع قميصو عند إلقائو ُب غيابة اعبب أف يفعلوا ىذا توكيدا لصدقهم، 
فلو خرقوه  اؼبعصية من أف يقرف هبذا اػبذالفألنو يبعد أف يفعلوا ذلك طمعا ُب نفس القميص وال بد ُب 

 15فلما شاىد يعقوب القميص صحيحا علم كذهبم. مع لطخو بالدـ لكاف اإليهاـ أقوى

قاؿ سيد قطب: لقد أؽباىم اغبقد الفائر عن سبك الكذبة، فلو كانوا أىدأ أعصابا ما فعلوىا منذ اؼبرة 
األوذل اليت يأذف ؽبم فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم ولكنهم كانوا معجلُت ال يصربوف خيشوف أال 

على التسرع وقد كاف  تواتيهم الفرصة مرة أخرى، كذلك كاف التقاطهم غبكاية الذئب اؼبكشوفة دليبل
أبوىم حيذرىم منها أمس وىم ينفوهنا ويكادوف يتهكموف هبا فلم يكن من اؼبستساغ أف يذىبوا ُب 
الصباح ليًتكوا يوسف للذئب الذي حذرىم أبوىم منو أمس ودبثل ىذا التسرع جاءوا على قميصو بدـ  

فعلوا ىذا وجاؤوا أباىم  كذب لطخوه بو ُب غَت إتقاف فكاف ظاىر الكذب حىت ليوصف بأنو كذب،
وحيسوف أهنا مكشوفة  نا يوسف عند متاعنا فأكلو الذئبعشاء يبكوف قالوا يا أبانا إنا ذىبنا نستبق وترك

 16.ا أنت دبؤمن لنا ولو كنا صادقُتومد اؼبريب أف يقوؿ خذوين فيقولوف ويكا

بصَتا، وحُت قَد من دبر، قاؿ الشعيب: ُب قميص يوسف ثبلث آيات، حُت ألقي على وجو أبيو فارتد 
 17وحُت جاؤوا على قميصو بدـ كذب.

واؼبراد بالقرينة القاطعة ُب وعلى ىذا االساس بٌت الفقهاء استدالؽبم على القضاء بالقرينة القاطعة، 
كما لو   ،االصطبلح ما يدؿ على ما يطلب اغبكم بو داللة واضحة حبيث تصَته ُب حيز اؼبقطوع بو

و سكُت ُب يديو وىو متلوث بالدماء سريع اغبركة عليو أثر اػبوؼ فدخل إنساف ظهر إنساف من دار ومع
أو صبع من الناس ُب ذلك الوقت فوجدوا هبا شخصا مذبوحا لذلك اغبُت وىو متضمخ بدمائو ودل يكن 

إذ ال  ،ُب الدار غَت ذلك الرجل الذي وجد على الصفة اؼبذكورة وىو خارج من الدار فإنو يؤخذ بو
ُب أنو قاتلو واحتماؿ أنو ذبح نفسو أو أف غَت ذلك الرجل قتلو ٍب تسور اغبائط وىرب وكبو يشك أحد 

وال خبلؼ بُت فقهاء اؼبذاىب ُب بناء  ذلك فهو احتماؿ بعيد ال يلتفت إليو إذ دل ينشأ عن دليل،

                                                                 

 (2498)ص:  -تفسَت الرازي اليب عبد اهلل فخر الدين ؿبمد بن عمر بن اغبسُت الرازي دار إحياء الًتاث - 15
ىػ  1412 -17ط –القاىرة  -بَتوت -دار الشروؽ  -ُب ظبلؿ القرآف لسيد قطب إبراىيم حسُت الشاريب  - 16

(4 /1975) 
 (582/ 15تفسَت الطربي ) - 17
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ذل ) وجاءوا اغبكم على القرينة القاطعة مستدلُت بالكتاب والسنة وعمل الصحابة فأما الكتاب فقولو تعا
 18على قميصو بدـ كذب (.

 والثالثة والرابعة والخامسة القميص الثاني :اآلية الثانية

} َواُسَتبػََقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُو ِمن ُدبٍُر َوَأْلَفَيا َسيَِّدَىا َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجزَاء َمْن َأرَاَد قاؿ اهلل تعاذل 
 25َأف يُْسَجَن أَْو َعَذاٌب َأِليٌم { يوسفِبَأْىِلَك ُسَوءًا ِإالَّ 

 ِمَن } َقاَؿ ِىَي رَاَوَدْتٍِت َعن نػَّْفِسي َوَشِهَد َشاِىٌد مِّْن َأْىِلَها ِإف َكاَف َقِميُصُو ُقدَّ ِمن قُػُبٍل َفَصَدَقْت َوُىوَ 
 26الَكاِذِبَُت { يوسف

 27ِمن الصَّاِدِقَُت { يوسف } َوِإْف َكاَف َقِميُصوُ ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُىوَ 

 28} فػََلمَّا رََأى َقِميَصوُ ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َقاَؿ ِإنَّوُ ِمن َكْيدُِكنَّ ِإفَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم { يوسف

من الوقوع ُب الفتنة   يوسف عليو السبلـوىذا ىو القميص الثاين الذي كاف شاىدا وبرىانا على براءة 
 برىانا على براءة الذئب من دمو.كما كاف قميصو االوؿ شاىدا و 

قاؿ الطربي: يقوؿ جل ثناؤه واستبق يوسف وامرأة العزيز باب البيت، أما يوسف ففرارا من ركوب 
الفاحشة ؼبا رأى برىاف ربو فزجره عنها، وأما اؼبرأة فطلبها ليوسف لتقضي حاجتها منو اليت راودتو عليها 

لو من اػبروج من الباب فقدتو من دبر يعٍت شقتو من  فأدركتو فتعلقت بقميصو فجذبتو إليها مانعة
 19خلف.

وعن ابن إسحاؽ قاؿ: أشهد إف كاف قميصو قد من قبل لقد صدقت وىو من الكاذبُت وذلك أف 
الرجل إمنا يريد اؼبرأة مقببل وإف كاف قميصو قد من دبر فكذبت وىو من الصادقُت وذلك أف الرجل ال 

                                                                 

 (244/ 1الكويت ) –دار السبلسل  – 2ط –اؼبوسوعة الفقهية الكويتية  - 18
 (50/ 16تفسَت الطربي ) - 19
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قميصو قد من دبر  20ال ينبغي أف يكوف ُب اغبق إال ذاؾ، فلما رأى إطفَت يأٌب اؼبرأة من دبر، وقاؿ: إنو
 21عرؼ أنو من كيدىا فقاؿ )إنو من كيدكن إف كيدكن عظيم(.

قاؿ الطربي: وأما قولو )وشهد شاىد من أىلها( فإف أىل العلم اختلفوا ُب صفة الشاىد، فقاؿ بعضهم   
 22ىد القميص اؼبقدود.وقاؿ اخروف إمنا عٌت بالشا ،كاف صبيا ُب اؼبهد

قاؿ قتادة: الشاىد من أىلها القميص يقضي بينهما )إف كاف قميصو قد من قبل فصدقت وىو من 
 الكاذبُت وإف كاف قميصو قد من دبر فكذبت وىو من الصادقُت(

 23وقاؿ ؾباىد: ُب قوؿ اهلل )وشهد شاىد من أىلها( قميصو مشقوؽ من دبر فتلك الشهادة.

ية دليل على القياس واالعتبار والعمل بالعرؼ والعادة ؼبا ذكر من قد القميص مقببل قاؿ القرطيب: ُب اآل
وذلك أف القميص إذا جبذ من خلف سبزؽ من تلك اعبهة  ،ومدبرا، وىذا أمر انفرد بو اؼبالكية ُب كتبهم

 24وإذا جبذ من قداـ سبزؽ من تلك اعبهة وىذا ىو األغلب.

لقد اعتربت الشريعة اإلسبلمية القرائن واألمارات مؤيدة لبلدعاء وإف دل تكن ُب نفسها طريقا كافيا 
واهتاـ امرأة العزيز باؼبراودة فصلت فيو  عليو السبلـ فاهتاـ يوسف ... قصة يوسفكما جاء ُب لئلثبات  

ا وأهنا وراءه منه القرائن واألمارات حيث كاف شق قميص يوسف من دبره يدؿ على أنو كاف ىاربا
، فكاف ىذا كافيا للعزيز ُب تربئة يوسف من االهتاـ واغبكم بو حىت انشق من اػبلفو ثمتعلقة بو آخذة ب

 25على امرأة العزيز باؼبراودة.

على صدؽ أحد اػبصمُت  يفهم من ىذه اآلية لزـو اغبكم بالقرينة الواضحة الدالة :الشنقيطي قاؿ
؛ ألف ذكر اهلل ؽبذه القصة ُب معرض تسليم االستدالؿ بتلك القرينة على براءة يوسف وكذب اآلخر

                                                                 

 (17/ 15) الطربي تفسَت .مصر خزائن على وكاف العزيز وىو روحيب بن إطفَت اظبو -20
 (59/ 16تفسَت الطربي ) - 21
 (58، 53/ 16تفسَت الطربي ) - 22
 (58/ 16تفسَت الطربي ) - 23
 (171/ 9تفسَت القرطيب ) - 24
اؼبملكة  –ؾبلة البحوث اإلسبلمية صادرة عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  -25

 (294-293/ 7العربية السعودية )
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ألف كوف القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح على  على أف اغبكم دبثل ذلك حق وصوابيدؿ 
ة ما دل ، ولكنو تعاذل بُت ُب موضع آخر أف ؿبل العمل بالقرينأنو ىارب عنها وىي تنوشو من خلفو

وذلك ُب قولو تعاذل } وجاءوا على  وى منها أبطلتها، فإف عارضتها قرينة أقا قرينة أقوى منهاتعارضه
 يوسف جعلوا ؼبا يعقوب أوالد ألف  ولت لكم أنفسكم أمرا فصرب صبيل {قميصو بدـ كذب قاؿ بل س

 ُب صدقهم على قرينة قميصو على الدـ وجود ليكوف سخلة دـ قميصو على جعلوا اعبب، غيابة ُب
 ىذه قرينتهم أبطل يعقوب ولكن لو الذئب افًتاس على قرينة الدـ أف شك وال ،الذئب أكلو أنو دعواىم

 يوسف يقتل كيسا حليما الذئب كاف مىت  !اهلل سبحاف فقاؿ القميص شق عدـ وىي منها أقوى بقرينة
 واهلل صبيل فصرب أمرا أنفسكم لكم سولت بل}  قولو ُب ؽبم بتكذيبو صرح ولذا قميصو يشق وال

 26.بالقرائن اغبكم ُب أصل اؼبذكورة اآليات وىذه {تصفوف ما على اؼبستعاف

فنتوصل بقد القميص إذل سبييز الصادؽ منهما من الكاذب وىو لوث ُب أحد اؼبتنازعُت  :وقاؿ ابن القيم
 27يبُت بو أوالمها باغبق.

 اآلية السادسةالقميص الثالث :

ِبَقِميِصي َىػَذا َفَأْلُقوُه َعَلى َوْجِو َأيب َيْأِت َبِصَتًا َوأْتُوين ِبَأْىِلُكْم َأصْبَِعَُت { قاؿ اهلل تعاذل } اْذَىبُوْا 
 93يوسف

ىذا ىو القميص الثالث الذي حيمل البشارة لسيدنا يعقوب باف يوسف عليو السبلـ حي واف 
فيو و ، يستغفروا رهبمو  يعجلوا بتوبتهمحيمل التذكَت والتنبيو إلخوتو عسى اف ىو اجتماعهما بات قريبا، و 

حيمل ُب طياتو البشارة والشفاء  تبارؾ وتعاذل جندي من جنود اغبق ىذا القميص ما ىو اال اشارة اذل اف
 ، وىو نفسو الذي استدؿ بو الفقهاء على جواز عقد الوكالة كما سيأٌب.والتمكُتوالفرج 

فلعلو جعل قميصو عبلمة  ؿ على أنو أعطاىم قميصاىذا ( يد قاؿ ابن عاشور: وقولو ) اذىبوا بقميصي
وكاف للعائبلت ُب النظاـ القدمي عبلمات  ،ولعل ذلك كاف مصطلحا عليو بينهماألبيو على حياتو، 

                                                                 

دار  - ىػ(1393اؼبختار الشنقيطي )اؼبتوَب : مد األمُت بن ؿبمد حملُب إيضاح القرآف بالقرآف  بيافال أضواء -26
 (216/ 2) ـ1995 -ىػ 1415 - لبناف –التوزيع بَتوت الفكر للطباعة و النشر و 

ربقيق: د. ؿبمد صبيل  بن القيم اعبوزيةؿبمد بن أيب بكر اليب عبد اهلل  الطرؽ اغبكمية ُب السياسة الشرعية - 27
 (7: ص) القاىرة –مطبعة اؼبدين  - غازي
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إذ كانت تعًتيهم  تعارؼ بينهم عند الفنت واالغًتابيصطلحوف عليها وحيتفظوف هبا لتكوف وسائل لل
حوادث الفقد والفراؽ بالغزو والغارات وقطع الطريق، وتلك العبلمات من لباس ومن كلمات يتعارفوف 

 هبا وىي الشعار، ومن عبلمات ُب البدف وشامات.

وفائدة إرسالو إذل أبيو القميص أف يثق أبوه حبياتو ووجوده ُب مصر، فبل يظن الدعوة إذل قدومو مكيدة 
 ، ولقصد تعجيل اؼبسرة لو.من ملك مصر

واألظهر أنو جعل إرساؿ قميصو عبلمة على صدؽ إخوتو فيما يبلغونو إذل أبيهم من أمر يوسف عليو 
السبلـ جبلبو فإف قمصاف اؼبلوؾ والكرباء تنسج إليهم خصيصا وال توجد أمثاؽبا عند الناس وكاف اؼبلوؾ 

قميصو عبلمة ألبيو على صدؽ إخوتو أهنم  خيلعوهنا على خاصتهم، فجعل يوسف عليو السبلـ إرساؿ
 28جاءوا من عند يوسف عليو السبلـ خبرب صدؽ.

وعن السدي قاؿ: قاؿ يهوذا أنا ذىبت بالقميص ملطخا بالدـ إذل يعقوب فأخربتو أف يوسف أكلو 
 29الذئب، وأنا أذىب اليـو بالقميص وأخربه أنو حي فأفرحو كما أحزنتو فهو كاف البشَت.

اف يوسف أعلم باهلل من أف يعلم أف قميصو يرد على يعقوب بصره، ولكن ذلك قميص قاؿ ؾباىد: ك
إبراىيم الذي ألبسو اهلل ُب النار من حرير اعبنة وكاف كساه إسحاؽ وكاف إسحاؽ كساه يعقوب وكاف 
يعقوب أدرج ذلك القميص ُب قصبة من فضة وعلقو ُب عنق يوسف ؼبا كاف خياؼ عليو من العُت 

ل بأف أرسل قميصك فإف فيو ريح اعبنة وإف ريح اعبنة ال يقع على سقيم وال مبتلى إال وأخربه جربي
 30عوُب.

قاؿ ابن عاشور: ومن البعيد ما قيل إف القميص كاف قميص إبراىيم عليو السبلـ مع أف قميص يوسف 
 قد جاء بو إخوتو إذل أبيهم حُت جاءوا عليو بدـ كذب.

فلقصد اؼبفاجأة بالبشرى ألنو كاف ال يبصر من بعيد فبل يتبُت رفعة وأما إلقاء القميص على وجو أبيو 
 القميص إال من قرب.

                                                                 

 (51-50/ 13)التحرير والتنوير  - 28
 (259/ 16تفسَت الطربي ) - 29
 (258/ 9تفسَت القرطيب ) - 30
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وأما كونو يصَت بصَتا فحصل ليوسف عليو السبلـ بالوحي فبشرىم بو من ذلك اغبُت ولعل يوسف عليو 
اؿ: يأت السبلـ نيبء ساعتئذ، وأدمج األمر باإلتياف بأبيو ُب ضمن تبشَته بوجوده إدماجا بليغا إذ ق

 31بصَتا.

وقد استدؿ الفقهاء على جواز عقد الوكالة بناءا على قميص يوسف عليو السبلـ ىذا، قاؿ القرطيب: 
الوكالة عقد نيابة أذف اهلل سبحانو فيو للحاجة إليو وقياـ اؼبصلحة ُب ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على 

، وقد استدؿ علماؤنا على صحتها بآيات من تناوؿ أموره إال دبعونة من غَته أو يًتفو فيستنيب من يرحيو
 32الكتاب منها قولو تعاذل ) اذىبوا بقميصي ىذا (.

 المطلب الثالث : المالبس االخرى الواردة في القران الكريم

لقد وردت اظباء للمبلبس كثَتة غَت القميص ُب القراف الكرمي وذكرت اوصاؼ ؽبا ومنها مبلبس ُب 
 واغبر وُب الدنيا واالخرة ومبلبس اىل اعبنة واىل النار ومن ذلك:السلم وُب اغبرب وُب الربد 

 أي إليها يثاب ألنو ثيابا الثياب ظبيتو  33: ثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبانا رجع بعد ذىابو. الثياب
َمَلَكْت َأدْيَانُُكْم َوالَِّذيَن قاؿ تعاذل } يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن  والنزع، اللبس وقت اليها يرجع

ِة َوِمن بَػْعِد دَلْ يَػبػْلُغُوا اغْبُُلَم ِمنُكْم َثبَلَث َمرَّاٍت ِمن قػَْبِل َصبَلِة اْلَفْجِر َوِحَُت َتَضُعوَف ثَِياَبُكم مَِّن الظَِّهَتَ 
 58َصبَلِة اْلِعَشاء {النور

نَّاُت َعْدٍف ذَبْرِي ِمن رَبِْتِهُم اأْلَنْػَهاُر حيَُلَّْوَف ِفيَها ِمْن وقاؿ تعاذل ُب وصف ثياب اىل اعبنة }أُْوَلِئَك ؽَبُْم جَ 
َرٍؽ مُّتَِّكِئَُت ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئِك نِْعمَ   الثػََّواُب َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َويَػْلَبُسوَف ثَِيابًا ُخْضرًا مِّن ُسنُدٍس َوِإْسَتبػْ

 31َوَحُسَنْت ُمرْتػََفقًا {الكهف

ْم َفالَِّذيَن َكَفرُوا ُقطَِّعْت ؽَبُْم ثَِياٌب وقاؿ تعاذل  ُب وصف ثياب اىل النار }َىَذاِف َخْصَماِف اْخَتَصُموا ُب َرهبِِّ
 19مِّن نَّاٍر ُيَصبُّ ِمن فػَْوِؽ رُُؤوِسِهُم اغبَِْميُم {اغبج

                                                                 

 (51/ 13التحرير والتنوير ) - 31
 (376/ 10تفسَت القرطيب ) - 32
 (243/ 1لساف العرب ) - 33
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 34: يدؿ على ـبالطة ومداخلة من ذلك لبست الثوب ألبسو واللبس اختبلط األمر. اللباس
تعاذل وىو يذكر االنساف بنعمة اللباس ُب الدنيا ويدعوه اذل لباس افضل ُب االخرة }يَا َبٍِت آَدـَ َقْد  قاؿ

ٌر َذِلَك ِمْن آيَاِت الّلِو  لَُّهْم َلعَ أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسًا يػَُوارِي َسْوَءاِتُكْم َورِيشًا َوِلَباُس التػَّْقَوَى َذِلَك َخيػْ
 26اؼ{األعر َيذَّكَّرُوفَ 

 وقاؿ تعاذل وىو حيذر بٍت ادـ من فتنة الشيطاف }يَا َبٍِت آَدـَ اَل يَػْفِتنػَنَُّكُم الشَّْيَطاُف َكَما َأْخرََج أَبَػَوْيُكم مِّنَ 
 27اعبَْنَِّة يَنزُِع َعنػُْهَما ِلَباَسُهَما ِلَُتِيَػُهَما َسْوَءاهتَِِما{األعراؼ

وىو مبلبس اغبرب وردت صناعتها مقرونة مع نيب اهلل داود  35،: كل ما يلبس من ثياب ودرع اللبوس
 80قاؿ تعاذل }َوَعلَّْمَناُه َصنػَْعَة َلبُوٍس لَُّكْم ِلُتْحِصَنُكم مِّن َبْأِسُكْم فػََهْل أَنُتْم َشاِكرُوَف {األنبياء

}اَل قاؿ تعاذل  36يقاؿ كسوت فبلنا أكسوه كسوة إذا ألبستو ثوبا. : اللباس واحدة الكسا الكسوة
ـُ َعَشرَِة َمَساِكَُت ِمْن يػَُؤاِخذُُكُم الّلُو ِباللَّْغِو ُب َأدْيَاِنُكْم َوَلػِكن يػَُؤاِخذُُكم دبَا َعقَّدًبُُّ اأَلدْيَاَف َفَكفَّارَُتُو ِإْطَعا

 89أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَف َأْىِليُكْم أَْو ِكْسَوتُػُهْم أَْو رَبْرِيُر َرقػََبٍة{اؼبائدة
: السرباؿ القميص والدرع وقيل كل ما لبس فهو سرباؿ وجيمع على سرابيل وتطلق السرابيل  السرابيل

إهنا القمص تقي اغبر والربد فاكتفى بذكر اغبر   (سرابيل تقيكم اغبر)على الدروع وقيل ُب قولو تعاذل 
قاؿ تعاذل }َوالّلوُ  37فهي الدروع. (وسرابيل تقيكم بأسكم)كأف ما وقى اغبر وقى الربد وأما قولو تعاذل 

َوَسرَاِبيَل َتِقيُكم  َجَعَل َلُكم فبَِّّا َخَلَق ِظبَلاًل َوَجَعَل َلُكم مَِّن اعبَِْباِؿ َأْكَنانًا َوَجَعَل َلُكْم َسرَاِبيَل َتِقيُكُم اغبَْرَّ 
 ُب وصف لباس اىل النار تعاذل وقاؿ 81َبْأَسُكْم َكَذِلَك يُِتمُّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَف {النحل

 50}َسرَاِبيلُُهم مِّن َقِطرَاٍف َوتػَْغَشى ُوُجوَىُهْم النَّاُر {إبراىيم
} َوْلَيْضرِْبَن خبُُمرِِىنَّ َعَلى  واعبمع جيوب وُب التنزيل العزيز : جيب القميص والدرعالجيب 

َجْيِبَك زَبْرُْج بَػْيَضاء ِمْن َغَْتِ ُسوٍء ُب ِتْسِع آيَاٍت ِإذَل قاؿ تعاذل }َوَأْدِخْل َيَدَؾ ُب و 31.38ُجيُوهِبِنَّ{النور
 12ِفْرَعْوَف َوقػَْوِمِو ِإنػَُّهْم َكانُوا قػَْومًا َفاِسِقَُت {النمل

قاؿ تعاذل }يَا َبٍِت آَدـَ َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم و  39: لباس الزينة استعَت من ريش الطَت ألنو لباسو وزينتو. الريش
ٌر َذِلَك ِمْن آيَاِت الّلِو َلَعلَُّهْم َيذَّكَّرُوَف ِلبَ   26{األعراؼاسًا يػَُوارِي َسْوَءاِتُكْم َورِيشًا َوِلَباُس التػَّْقَوَى َذِلَك َخيػْ

                                                                 

ـ ؿبمد ىاروف  - 34  -دار الفكر  -معجم مقاييس اللغة اليب اغبسُت أضبد بن فارس بن زكريا ربقيق عبد السبل
 (230/ 5ـ. )1979 -ىػ 1399

 (230/ 5معجم مقاييس اللغة ) - 35
 (223/ 15لساف العرب ) - 36
 (335/ 11لساف العرب ) - 37
 (288/ 1لساف العرب ) - 38
 (97/ 2تفسَت الزـبشري ) - 39
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قاؿ تعاذل }َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت و  40: كل ما سًت ومنو طبار اؼبرأة وىو ثوب تغطي بو رأسها. الخمار
َعَلى أَْبَصارِِىنَّ َوحَيَْفْظَن فُػرُوَجُهنَّ َوال يػُْبِديَن زِيَنتػَُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنػَْها َوْلَيْضرِْبَن خبُُمرِِىنَّ يَػْغُضْضَن ِمْن 
 31ُجيُوهِبِنَّ{النور

 41اػبمار وقيل جلباب اؼبرأة مبلءهتا اليت تشتمل هبا واحدىا جلباب واعبماعة جبلبيب.ىو :  الجلباب
ِهنَّ َذِلَك َأْدََن َأف قاؿ تعاذل}يَا أَيػَُّها النَّيبُّ ُقل ألَِّْزَواِجَك َوبَػَناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنَُت يُْدِنَُت َعَلْيِهنَّ ِمن َجبَلِبيبِ 

 59يػُْعَرْفَن َفبَل يػُْؤَذْيَن وََكاَف اللَّوُ َغُفورًا رَِّحيمًا {األحزاب
قاؿ تعاذل وىو يصف لباس اىل اعبنة }َجنَّاُت ،يت تنتجها دودة القزاػبيوط الطبيعية الوىو  : الحرير

 33َعْدٍف َيْدُخلُونَػَها حيَُلَّْوَف ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َولُْؤلُؤاً َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر {فاطر
َرٍؽ مُّتػََقاِبِلَُت {الدخاف 42: رقيق الديباج ورفيعو. السندس  53قاؿ تعاذل }يَػْلَبُسوَف ِمن ُسنُدٍس َوِإْسَتبػْ
َرٍؽ  43: ىو الديباج الصفيق الغليظ اغبسن. االستبرق قاؿ تعاذل }ُمتَِّكِئَُت َعَلى فُػُرٍش َبَطائِنُػَها ِمْن ِإْسَتبػْ

 54َوَجٌَت اعبَْنَّتػَُْتِ َداٍف {الرضبن

توشى فيها الثياب والبسط فثياهبا أجود الثياب فصارت مثبل لكل منسوب : وعبقر قرية باليمن العبقري 
َرٍؼ ُخْضٍر  44إذل شيء رفيع فكلما بالغوا ُب نعت شيء متناه نسبوه إليو. قاؿ تعاذل }ُمتَِّكِئَُت َعَلى َرفػْ

 76َوَعبػَْقرِيٍّ ِحَساٍف {الرضبن
 شبهات حول القميص:  المبحث الثالث

 يوسف عليه السالم عند اهل الكتابالمطلب االول : قصة قميص 

ذكرت التوراة ُب سفر التكوين قميص يوسف عليو السبلـ الذي جاؤوا بو اخوة يوسف اذل ابيهم، 
للقميص الثالث الذي ارسلو يوسف عليو ُب التوراة وكذلك ذكرت ثوبو مع امرأة العزيز، وال يوجد ذكر 

 السبلـ اذل ابيو كي يشفى.
 جاء ُب سفر التكوين فهو:وؿ كما القميص اال فأما

                                                                 

ربقيق: ؾبمع اللغة العربية  -اؼبعجم الوسيط ػ إبراىيم مصطفى ػ أضبد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ ؿبمد النجار  - 40
 (255/ 1دار الدعوة ) -

 (272/ 1لساف العرب ) - 41
 (107/ 6لساف العرب ) - 42
 (5/ 10لساف العرب ) - 43
 (534/ 4لساف العرب ) - 44
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سفر ]وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيو ألنو ابن شيخوختو، فصنع لو قميصا ملونا.
 [3: 37التكوين 

سفر ]فكاف ؼبا جاء يوسف إذل إخوتو أهنم خلعوا عن يوسف قميصو، القميص اؼبلوف الذي عليو. 
 [23: 37التكوين 

، [31: 37سفر التكوين ]اؼبعزى وغمسوا القميص ُب الدـ.فأخذوا قميص يوسف وذحبوا تيسا من 
سفر ]؟ وأرسلوا القميص اؼبلوف وأحضروه إذل أبيهم وقالوا: وجدنا ىذا حقق أقميص ابنك ىو أـ ال

سفر ]افًتس يوسف افًتاسا  و وقاؿ: قميص ابٍت وحش رديء أكلو، فتحقق[32: 37التكوين 
 .[33: 37التكوين 

وىنا قبد التوراة تصف سيدنا يعقوب بالضعف واعبزع وعدـ الفطنة، وحاشا االنبياء من ذلك كلو، 
بينما يصف القراف الكرمي سيدنا يعقوب عليو السبلـ ىنا بأوصاؼ اغبكمة واغبلم والصرب والتوكل على 

 اهلل مع ؿباسبة االبناء وتربيتهم وكلها اوصاؼ تليق بالنبوة. 
كما جاء ُب سفر التكوين: فأمسكت بثوبو قائلة ضاجعٍت. فًتؾ رداءه بيدىا وفر   واما القميص الثاين

صاحت بأىل بيتها وقالت ؽبم انظروا   ىاربا إذل اػبارج. فلما رأت أنو قد ترؾ رداءه وىرب خارجًا.
كيف جاءنا برجل عرباين ليتبلعب بنا، أتاين ليضاجعٍت فصرخت بصوت عاؿ. فلما ظبعٍت قد رفعت 

خت ترؾ رداءه جبانيب وفر ىاربا إذل اػبارج. ووضعت رداءه جبانبها حىت قدـ مواله إذل بيتو. صوٌب وصر 
 .[16 -12: 39سفر التكوين ]

والقراف الكرمي يذكر باف امرأة العزيز قدت قميص يوسف عليو السبلـ من دبر، وقدت أي شقت، واما 
فاف ذلك  _ على رواية التوراة _ يز الثوبُب التوراة فالقميص تأخذه اؼبرأة، وعندما اخذت امرأة العز 

يعٍت اف يوسف بقي بغَت لباس، وىنا سؤاؿ يفرض نفسو وىو: كيف استطاعت امرأة العزيز اخذ الثوب 
من يوسف عليو السبلـ الرافض لدعوهتا ؟ واي نوع ىذا من االثواب حىت ينزع هبذه السهولة من على 

 جسد رجل قوي مكُت ؟
ف التوراة دل تذكره، ذلك قميص الشفاء الذي القي على ابيو يعقوب عليو السبلـ واما القميص الثالث فا

فارتد بصَتا، دبعجزة من معجزات األنبياء عليهم الصبلة والسبلـ،والقرآف الكرمي قص علينا حالة يعقوب 
َلمَّا عليو السبلـ وىو يشم رائحة يوسف عليو السبلـ ومدى معرفتو وقدرتو على التمييز قاؿ تعاذل } وَ 

، أما التوراة فقد صورت 94َفَصَلِت اْلِعَُت َقاَؿ أَبُوُىْم ِإينِّ ألَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْواَل َأف تُػَفنُِّدوِف {يوسف
كما  ،أمر يوسف عليو السبلـظبعبحُت اليائس من اغبياةغشي عليو صدـو اؼبباؼب يعقوب عليو السبلـ
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إذل أرض كنعاف. إذل يعقوب أبيهم. وأخربوه قائلُت جاء ُب سفر التكوين: فصعدوا من مصر وجاءوا 
يوسف حي بعد، وىو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبو ألنو دل يصدقهم. ٍب كلموه بكل كبلـ 
يوسف الذي كلمهم بو، وأبصر العجبلت اليت أرسلها يوسف لتحملو. فعاشت روح يعقوب أبيهم. 

 .[28ػ 25: 45سفر التكوين ]ف أموت. اه قبل أفقاؿ إسرائيل: كفى يوسف ابٍت حي بعد. أذىب وأر 
 وشتاف ما بُت ما تقدـ من التوراة وبُت أسلوب القرآف الكرمي وبضدىا تتميز األشياء.

 المطلب الثاني : رد بعض الشبهات على قصة القميص

 ما زاؿ اعداء االسبلـ يثَتوف الشبهات حوؿ القراف او السنة، وحياوؿ اصحاب ىذه الشبهات اثارهتا
 اليـو بثوب جديد بعد أف يضيفوا عليها طابعا علميا زائفا.

طعن بعض اىل الكتاب دبا جاء ُب القراف الكرمي خبصوص ذكر قميص يوسف عليو  الشبهة االولى:
السبلـ الثالث الذي أمر إخوانو أف يلقوه على وجو أبيو لَتتد بصَتا، حبجة استبعاد ذلك، مع اف الذي 

معجزة من معجزات االنبياء ال ينكرىا أىل االدياف، الف اؼبعجزات خاضعة  ذكره القراف الكرمي يعد
اال أداة لتحقيق اؼبعجزة الذي يقوؿ للشيء كن فيكوف، وما كاف القميص  عز وجللقدرة اهلل وحده 

{ 93تُوين ِبَأْىِلُكْم َأصْبَِعَُت}قاؿ تعاذل } اْذَىبُوْا ِبَقِميِصي َىػَذا َفَأْلُقوُه َعَلى َوْجِو َأيب َيْأِت َبِصَتًا َوأْ  االؽبية
{ َقالُواْ َتالّلِو ِإنََّك َلِفي َضبَلِلَك 94َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعَُت َقاَؿ أَبُوُىْم ِإينِّ ألَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْواَل َأف تُػَفنُِّدوِف}

دَّ َبِصَتًا َقاَؿ َأدَلْ َأُقل لَُّكْم ِإينِّ َأْعَلُم ِمَن الّلِو َما { فػََلمَّا َأف َجاء اْلَبِشَُت َأْلَقاُه َعَلى َوْجِهِو َفارْتَ 95اْلَقِدمِي}
 {يوسف.96اَل تػَْعَلُموَف}

( ٍب رد عليها دبا نصو ) إف التوراة 96وقد ذكر كتاب شبهات اؼبشككُت ىذه الشبهة ُب تسلسل )رقم 
، أنزؿ معك إذل مصرأنا  ع يوسف يده على عينيو ذلك قولو:مصرحة بعمى يعقوب وأنو سيبصر إذا وض

[ ىذه ترصبة الربوتستانت. 4: 46]سفر التكوين  أيضًا. ويضع يوسف يده على عينيكوأنا أصعدؾ 
ويوسف ىو يغمض  ، وأنا أصعدؾ منها.َب ترصبة الكتاب اؼبقدس بلبناف: أنا أنزؿ معك إذل مصرو 

 فيكوف النص ُب عدـ العمى صراحة ُب ىذه الًتصبة. .عينيك ساعة سبوت
 ، ودل يكن يقدرشيخوخةوكانت عينا يعقوب كليلتُت من ال" :ت الًتاجم على ضعف بصر يعقوبواتفق

 .[10: 48" ]سفر التكوين أف يبصر
واستبعاد شفاء يعقوب برؤية القميص ال ؿبل لو، وذلك ألف ُب التوراة من ىذا كثَت فنيب اهلل اليسع عليو 

فلما مست عظامو عظاـ اليسع ردت إليو روحو  ميتاً  ُب قربه دفنوا معو بعد مدةالسبلـ ؼبا مات ودفنوه 
ومات الث عشر من سفر اؼبلوؾ الثاين: ففي اإلصحاح الث ،وىذا أشد ُب اؼبشاهبة من قميص يعقوب
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ف رجبًل إذا اليشع فدفنوه. وكاف غزاة موآب تدخل على األرض عند دخوؿ السنة ، وفيما كانوا يدفنو 
ـ على عاش وقا، ما نزؿ الرجل ومسَّ عظاـ اليشعُب قرب اليشع. فلفطرحوا الرجل  ،هبم قد رأوا الغزاة

 45.([21ػ20: 13]سفر اؼبلوؾ الثاين رجليو 
وىناؾ من اقَر بوجود العمى لسيدنا يعقوب عليو السبلـ اؼبذكور ُب قولو تعاذل }  الشبهة الثانية:

َناُه ِمَن اغبُْْزِف فػَُهَو َكِظيٌم {يوسف نو عَد ذلك نتيجة لصدمة نفسية أي أف السبب اال ا 84َوابْػَيضَّْت َعيػْ
نفسي وليس عضوي كما يقوؿ دبعٌت انو دل يكن ىناؾ ُب العُت خلل، وعندما انتفى السبب رجع 

 46البصر اليو.
واعبواب عن ىذه الشبهة اف ىذا يتضمن انكارا للمعجزة وتكلفا واضحا فضبل عن انو ال خيلو من 

نفسية، ولئن الذين جعلهم اهلل اطباء للناس فكيف نتهمهم بالصدمة ال الوقاحة واعبرأة على مقاـ االنبياء
اهنا تصدر  اشد العجب طاريح من الليرباليُت والعلمانيُت فليس بشيء اال اننا لنعجبقبد مثل ىذه اال

من مسلم يعمل ُب حقل االعجاز العلمي، ولو كاف ىذا الكبلـ صحيحا للـز منو اف كل من يفقد 
ب ذلك الفقد مرض ٍب وجدىم بعد ذلك فاف ذلك االجياد كفيل باف يرد عليو عافيتو ذويو واصابو بسب

اليت سلبت بسبب فقدىم، وىذا ليس بصحيح ودل يقل بو احد من العقبلء وليس لو شواىد من الواقع، 
وعليو فاف يعقوب عليو السبلـ اصابو العمى الذي ىو فقد البصر حقيقة وىو عارض بشري طبيعي 

اف عند كرب سنو، ورافقو زيادة حزنو على فقد ابنو يوسف عليو السبلـ، ودبعجزة من اهلل يصيب االنس
عز َد اهلل لَت ُب قميصو  عز وجلابنو يوسف عليو السبلـ من خبلؿ سر القاه اهلل  وحى هبااذلا عز وجل

 بصر يعقوب عليو السبلـ. وجل
عليو السبلـ دل يكن منفرا؛ النو أمر مقبوؿ وحيسن التنبيو ُب ىذا اؼبقاـ باف بياض عيٍت سيدنا يعقوب 

َا أَنَا َبَشٌر  ،عرفا بالنسبة لسن الشيخوخة قاؿ تعاذل على لساف نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم }ُقْل ِإمنَّ
ُقْل ُسْبَحاَف َريبِّ َىْل ُكنُت َإالَّ َبَشرًا رَُّسواًل  وقاؿ تعاذل } ،110مِّثػُْلُكْم يُوَحى ِإرَلَّ {الكهف

 ، والف نبوتو عليو السبلـ باتت معروفة وىو ؿبل عقيدة الناس الذين امنوا بو. 93{اإلسراء
كيف استطاع سيدنا يعقوب عليو السبلـ سبييز رائحة قميص ابنو يوسف عليو السبلـ   الشبهة الثالثة:

 رغم بعد اؼبسافة بينهما ؟
                                                                 

 ( 44شبهات اؼبشككُت صادر عن اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية وزارة االوقاؼ اؼبصرية )ص:  - 45
مقاؿ بعنواف ذاكرة الروائح لعبد الدائم الكحيل على موقعو  - 46

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/1114-
2013-03-26-23-15-47 
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يت اوصلتهم اذل التكلف البعيد من لقد حاوؿ بعض الناس االجابة عن ىذا السؤاؿ بطريقة الدفاع ال
خبلؿ إضفاء اعبانب العلمي اغبديث على ىذه اؼبسألة على اساس اف لكل انساف بصمة واف انف 
اإلنساف يقدر اف يلتقط اإلشارات الكيميائية البعيدة الصادرة عن أشخاص آخرين من خبلؿ اػببليا 

السبلـ استطاع تذكر رائحة يوسف عليو  العصبية اؼبرتبطة بالدماغ، وعليو فإف سيدنا يعقوب عليو
 47السبلـ الذي مضى على غيابو عشرات السنُت من مسافة طويلة.

واعبواب عنها باف سيدنا يعقوب عليو السبلـ نيب، واف اهلل اعطى االنبياء معجزات كثَتة وىل اؼبعجزة اال 
ُب اقحاـ االمور العلمية  امر خارؽ للعادة، فعبلـ االستغراب والتشكيك ُب ذلك؟ وعبلـ ىذا التكلف

العصرية الذي يؤدي اذل إفراغ اؼبعجزة من ؿبتواىا العقائدي والشرعي والواقعي؟ واذا كاف ىذا ىو عمل 
اػببليا العصبية واإلشارات الكيميائية فلماذا دل تعمل ىذه اػببليا مع اخوة يوسف عليو السبلـ الذين 

 ذلك }َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعَُت َقاَؿ أَبُوُىْم ِإينِّ ألَِجُد رِيَح انكروا على ابيهم ذلك؟ كما قَص القراف الكرمي
 .{يوسف95{ َقالُواْ َتالّلِو ِإنََّك َلِفي َضبَلِلَك اْلَقِدمِي}94يُوُسَف َلْواَل َأف تُػَفنُِّدوِف}

قاؿ عبد اهلل بن أيب اؽبذيل ظبعت ابن عباس يقوؿ: وجد يعقوب ريح قميص يوسف من مسَتة شباف 
 48لياؿ، قاؿ فقلت ُب نفسي ىذا كمكاف البصرة من الكوفة.

وكما أف رد بصر يعقوب عليو السبلـ بالقميص معجزة، فكذلك مشو لريح يوسف عليو السبلـ على  
 بعد معجزة جيب التصديق هبا من غَت حبث عن العلة والكيفية اليت ىي مسلك اؼباديُت.

 العلمي الحديث في قصة القميصدعاء االعجاز إالتكلف في  :المطلب الثالث 

انتشرت على صفحات االنًتنت ومنتدياتو اف ىناؾ عاؼبا مسلما يدعى الدكتور عبد الباسط ؿبمد سيد 
 قدتابع لوزارة البحث العلمي والتكنولوجيا جبمهورية مصر العربية الباحث باؼبركز القومي للبحوث ال

 والثانية براءة االخًتاع االمريكية ـ1991االوربية عاـ ل على براءٌب اخًتاع االوذل براءة االخًتاع حص
نصوص سورة يوسف  عيوف ؼبعاعبة اؼبياه البيضاء استلهاما من وذلك بعد اف قاـ بتصنيع قطرة ـ1993

حىت حيدث ذلك الشفاء  اثر تساؤلو: يا ترى ما الذي ديكن اف يوجد ُب قميص يوسف عليو السبلـ
                                                                 

ح لعبد الدائم الكحيل على موقعو مقاؿ بعنواف ذاكرة الروائ - 47
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/1114-

2013-03-26-23-15-47 
 (250/ 16تفسَت الطربي ) - 48
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عليو  اهلل على يد سيدنا يوسف مع االدياف باف القصة ربكي معجزة منوعودة البصر اذل ما كاف عليو و 
السبلـ اال اف ىناؾ جبانب اؼبغزى الروحي الذي تفيده القصة مغزى أخر ماديا ديكن اف يوصلنا اليو 

قاؿ: واخذت  ،القصة كما وقعت احداثها ُب وقتهاالبحث تدليبل على صدؽ القراف الذي نقل الينا 
عبلقة بُت اغبزف واالصابة باؼبياه البيضاء حيث اف  ىناؾ باف ثاهلل اذل ذلك البححبث حىت ىداين ا

اغبزف يسبب زيادة ىرموف االدرينالُت وبالتارل فاف اغبزف الشديد او الفرح الشديد يسبب بدوره زيادة 
 49سكر الدـ وىو احد مسببات العتامة، وبعد التفكَت دل اجد سوى العرؽ. انتهى باختصار.

تكلف واضح ال خيتلف كثَتا عن الشبهة الثانية والثالثة اليت ذكرناىا ُب اؼبطلب الثاين من ىذا وىذا 
إقحاـ للقراف الكرمي ُب غَت ؿبلو، اذ لو كاف للعرؽ ىذه اػباصية لرأينا الشفاء حاصل لكل فيو اؼببحث، و 

لعرؽ فيو كل ىذه ل بقاء امن اصابو العمى، ٍب اف القميص قد ضبل من مصر اذل فلسطُت فكيف يعق
باف الذي حصل بُت يعقوب ويوسف عليهما السبلـ ما  تصديقبد للمؤمن من الال كاف لذا   ؟اؼبسافة

 .قوانُت اغبياتية والقواعد الطبيةىو اال معجزة ربانية خارقة لكل ال

ترب وقد رد بعض االطباء االخصائيُت على ىذا الكبلـ ردا علميا وانو يستحيل العبلج بالعرؽ الذي يع
في ستشارياإلمنهم الدكتور ؿبمد السقا عيد و من السمـو اليت يفرزىا اعبسم فكيف يتم ارجاعها اليو 

عيوف ُب مقالة بعنواف: القطرة القرآنية أو قطرة العرؽ اخًتاع جديد ىللت لو الصحف العربية الأمراض 
 ؟ فما ىي حقيقة ىذه القطرة ؟ ىل ىي فرقعة صحفية أـ حقيقة واقعة

 : خاتمة

علينا إكماؿ ىذه اؼبباحث اؼبتعلقة بقميص سيدنا يوسف عليو  ونشكره اف منَ  عز وجلكبمد اهلل 
 السبلـ وىذه اىم النتائج اليت توصلنا اليها:

 َوِباغبَْقِّ  أَنَزْلَناهُ  َوِباغبَْقِّ }قولو تعاذل اف الباحث ُب الفاظ القراف الكرمي يدرؾ ويستشعر  -1
؛ الف كل كلمة ُب القرف الكرمي بل اف كل حرؼ فيو قد وضع حبكمة 105اإلسراء{نَػَزؿَ 

 معجزة.و متناىية 

                                                                 

اؼبملكة العربية  1996فرباير  -ىػ 1416( السنة العشرين إصدار رمضاف 224اجمللة العربية العدد رقم ) - 49
 السعودية بعنواف : براءة اخًتاع دولية ألوؿ قطرة عيوف قرآنية
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اف كل قميص من قمصاف يوسف اؼبذكورة ُب القراف الكرمي يقـو بوظيفة خاصة بو ال يصلح  -2
 غَته للقياـ هبا فسبحاف من وضع كل شيء ُب مكانو وجعل كل شيء عنده دبقدار.

يتعلق بالشرؼ؛ وؽبذا اخذ مساحة لفظية اكثر  ألنواف اىم القمصاف الثبلثة ىو قميص الرباءة  -3
 ُب القراف الكرمي.

 ثواب.لبسة واألاف ذكر القميص ُب القراف الكرمي لو خصوصية زبتلف عن ذكر غَته من األ -4
وصفها باهنا اف للقميص ُب القصة القرآنية دالالت ذبعلنا ندرؾ اف القصة القرآنية اكرب من  -5

 الف كل لفظة فيها تصلح للدراسة الداللية ؼبا فيها من اسرار وعجائب. ،سرد غبدث تارخيي
واف معجزة القراف مستمرة اذل يـو الدين مهما حاوؿ اعداءه  عز وجلاف القراف الكرمي كبلـ اهلل  -6

 من اليهود او النصارى او اؼباديُت التشكيك بو.
سابقة وبُت القراف الكرمي تصل باؼبنصف اذل التمييز بُت كبلـ اف مقارنة بسيطة بُت الكتب ال -7

وبُت كبلـ البشر، وقد ظهر ذلك جليا ُب اؼبقارنة بُت قميص يوسف عليو السبلـ  عز وجلاهلل 
 ُب التوراة والقراف الكرمي.

 ال جيوز إقحاـ النظريات العلمية على نصوص القراف الكرمي وتسويقها على اهنا اعجاز علمي. -8

 لمصادرا

دار الفكر  -مد األمُت بن ؿبمد اؼبختار الشنقيطي حملُب إيضاح القرآف بالقرآف  البياف أضواء -1
 ـ 1995 -ىػ 1415 - لبناف –للطباعة و النشر و التوزيع بَتوت 

 -تونس  -الدار التونسية للنشر  -التحرير والتنوير حملمد الطاىر بن ؿبمد بن عاشور التونسي  -2
 ىػ 1984

ربقيق: د. بن القيم اعبوزية ؿبمد بن أيب بكر اليب عبد اهلل  كمية ُب السياسة الشرعيةالطرؽ اغب -3
 القاىرة –مطبعة اؼبدين  - ؿبمد صبيل غازي

  -الفاظ االزار والرداء والقميص ومدلوالهتا من القراف والسنة واللغة لوجيو كماؿ الدين زكي  -4
 جامعة القاىرة -كلية دار العلـو 

 : طارؽ بن عوض اهلل بن ؿبمديقربق القاسم سليماف بن أضبد الطرباين اليباؼبعجم األوسط  -5
 ىػ1415القاىرة ،  -دار اغبرمُت  - عبد احملسن بن إبراىيم اغبسيٍتو 

ربقيق:  -اؼبعجم الوسيط ػ إبراىيم مصطفى ػ أضبد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ ؿبمد النجار  -6
 دار الدعوة -ؾبمع اللغة العربية 

 الكويت -دار السبلسل  - 2ط -ة الفقهية الكويتية اؼبوسوع -7
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 تفسَت الرازي اليب عبد اهلل فخر الدين ؿبمد بن عمر بن اغبسُت الرازي دار إحياء الًتاث -8
بَتوت  –دار الكتاب العريب  -شري تفسَت الزـبشري عبار اهلل ؿبمود بن عمرو بن أضبد، الزـب -9

 ىػ 1407 - 3ط -
مؤسسة الرسالة  -ؿبمد بن جرير الطربي ربقيق: أضبد ؿبمد شاكر تفسَت الطربي اليب جعفر  -10

 ـ 2000 -ىػ  1420 - 1ط -
ربقيق: أضبد الربدوين  -تفسَت القرطيب اليب عبد اهلل ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر القرطيب  -11

 ـ 1964 -ىػ 1384 - 2ط -القاىرة  -دار الكتب اؼبصرية  -وإبراىيم أطفيش 
ربقيق: مصطفى عبد القادر  -ىب زكريا ؿبيي الدين بن شرؼ النووي هتذيب األظباء واللغات أل -12

 عطا
زاد اؼبسَت ُب علم التفسَت عبماؿ الدين أيب الفرج عبد الرضبن بن علي بن اعبوزي ربقيق: عبد  -13

 ىػ 1422 - 1ط -بَتوت -دار الكتاب العريب  -الرزاؽ اؼبهدي 
 بلمية وزارة االوقاؼ اؼبصريةشبهات اؼبشككُت صادر عن اجمللس األعلى للشئوف اإلس -14
 -ربقيق: د. مصطفى ديب البغا  -صحيح البخاري حملمد بن إظباعيل أبو عبداهلل البخاري  -15

 1987 - 1407 - 3ط -بَتوت  -دار ابن كثَت 
دار  -ربقيق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي  -صحيح مسلم ؼبسلم بن اغبجاج أبو اغبسُت النيسابوري  -16

 وتبَت  –إحياء الًتاث العريب 
 ىػ1401 -بَتوت  -دار القراف الكرمي  -صفوة التفاسَت حملمد علي الصابوين  -17
 -القاىرة  -بَتوت -دار الشروؽ  -ُب ظبلؿ القرآف لسيد قطب إبراىيم حسُت الشاريب  -18

 ىػ 1412 -17ط
 1ط -بَتوت  -دار صادر  -لساف العرب حملمد بن مكـر بن منظور األفريقي  -19
صادرة عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة ؾبلة البحوث اإلسبلمية  -20

 اؼبملكة العربية السعودية -واإلرشاد 
 - 1415 -بَتوت  -مكتبة لبناف  -ـبتار الصحاح حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي  -21

 ربقيق: ؿبمود خاطر 1995
 -ربقيق عبد السبلـ ؿبمد ىاروف  معجم مقاييس اللغة اليب اغبسُت أضبد بن فارس بن زكريا -22

 ـ1979 -ىػ 1399 -دار الفكر 
 1996فرباير  -ىػ 1416( السنة العشرين إصدار رمضاف 224اجمللة العربية العدد رقم ) -23

 اؼبملكة العربية السعودية
 /http://vb.tafsir.net/tafsir28845موقع ملتقى اىل التفسَت  -24



 

23 
 

 موقع عبد الدائم الكحيل -25
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-

17-58/1114-2013-03-26-23-15-47 


