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 اخلالصة 
هي دعوة تخص العقيدة على وجه الخصوص ، فجل كالمه كان عن توحيد هللا تعالى ، ونبذ عبادة   -عليه السالم -دعوة سيدنا يوسف  

توحيد هللا  األوثان وتركه لقوم ال يؤمنون باهلل تعالى وال باليوم اآلخر ، وهذه كلها أمور تدخل ضمن مسائل العقيدة ومباحثها، وكان التركيز على  
، ومنهج سيدنا    األجالء في هذا الخصوص  علماؤنا، وما قاله  ، ولما كان األمر كذلك كان والبد لنا من توضيح هذا المعنى العقدي المهم  تعالى  

، بسبب تحريف العقيدة واستبدالها بمبادئ وأفكار البشر، ابتعادا  لدى طائفة كبيرة من الناس مبهممر في تقرير العقيدة أ -عليه السالم–يوسف 
 .  عن العقيدة الربانية التي تصلح لكل مكان وزمان ، باعتبارها المنهاج السليم للبشرية والى قيام الساعة

Conclusion 
 The call of our master Yusef - peace be upon him - is a call related to belief in 

particular, for most of his words were about the monotheism of God Almighty, and the rejection of idolatry 

and leaving it to people who do not believe in God Almighty or the Last Day. God Almighty, and since 

this was the case and we must clarify this important doctrinal meaning, and what our distinguished 

scholars said in this regard, and the approach of our master Joseph - peace be upon him - in determining 

the doctrine is an ambiguous matter for a large group of people, because of distorting the belief and 

replacing it with the principles and ideas of human beings, A move away from the divine doctrine that is 

suitable for every place and time, as it is the correct method for humanity, and to the rise of the Hour. 

 املقدمة 
مين ، والصالة والسالم على خاتم النبيين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.وبعد:ُتعَّد العقيدة الحمد هلل رب العال      

اإلسالمية الضابط األمين الذي يحكم التصرفات ويوجه السلوك ، ويتوقف على مدى انضباطها وأحكامها ، وكل ما يصدر عن النفس من 
لها  كت التي تساور القلب والمشاعر التي تعمل في جنبات النفس والهواجس التي تمر في الخيال ، هذه  كلمات أو حركات بل حتى الخلجا

تتوقف على العقيدة ألنها ربانية ، ومن جملة األمور التي ينبغي على المؤمن اعتقادها انه محاسب على كل صغيرة وكبيرة تخالف شرع هللا  
ا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َياَوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َص َوُوِضَع  تعالى ، لقوله تعالى:   ِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَها  اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

َأَحًدا َربَُّك  َيْظِلُم  َواَل  َحاِضًرا  َعِمُلوا  َما  َوَوَجُدوا 
فالعقيدة ه.(1)  في  وباختصار  احدث فسادا كبيرا   ، فإذا تعطل جزء منها   ، التصرفات  دماغ  ي 

 التصرفات وانفراجا هائال عن سوي الصراط.  
 أسباب اختيار الموضوع وأهميته:   أواًل: •
فدعوة سيدنا يوسف ،  في تقرير العقيدة    - عليه السالم–منهج سيدنا يوسف  محاولة لتسليط الضوء على    سبب اختياري لهذا الموضوع هو  .1
هي دعوة تخص العقيدة على وجه الخصوص ، فجل كالمه كان عن توحيد هللا تعالى ، ونبذ عبادة األوثان وتركه لقوم ال   -عليه السالم-

، ولما كان   يؤمنون باهلل تعالى وال باليوم اآلخر ، وهذه كلها أمور تدخل ضمن مسائل العقيدة ومباحثها، وكان التركيز على توحيد هللا تعالى
 .  األجالء في هذا الخصوص علماؤنا، وما قاله  األمر كذلك كان والبد لنا من توضيح هذا المعنى العقدي المهم 

لدى طائفة  مبهممر في تقرير العقيدة أ  -عليه السالم–السبب اآلخر الذي دعاني لدراسة مثل هذا الموضوع ، هو إن منهج سيدنا يوسف  .2
حريف العقيدة واستبدالها بمبادئ وأفكار البشر، ابتعادا عن العقيدة الربانية التي تصلح لكل مكان وزمان ، باعتبارها ، بسبب ت  كبيرة من الناس

( وان كان زادي  في تقرير العقيدة  - عليه السالم –منهج سيدنا يوسف  المنهاج السليم للبشرية والى قيام الساعة ، من اجل هذا وغيره كتب في: )
 ة عسى ان تكون لبنة في العودة الى منهل اإلسالم العذب.  قليال ، لكنها بذر 

 :البحث خطة: ثانياً  •
 وقد حددت منهجي في هذه البحث المتواضع:  

 المقدمة.   -

 مفهوم العقيدة والتوحيد.  المبحث األول: -

 المطلب األول: مفهوم العقيدة.  -

 المطلب الثاني: مفهوم التوحيد.  -

 في الدعوة.   - عليه السالم–منهج سيدنا يوسف  المبحث الثاني: -

 ألقسام التوحيد الثالثة.   - عليه السالم–المطلب األول: إثبات سيدنا يوسف  -
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 وحده.   -عز وجل–أن الحاكمية هلل  - عليه السالم–المطلب الثاني: إثبات سيدنا يوسف  -

 إجمال الدعوة ودور العقيدة في الثبات.   المبحث الثالث: -

 للدعوة.   - عليه السالم–: إجمال سيدنا يوسف المطلب األول -

 .  -عليه السالم –المطلب الثاني: دور العقيدة غي ثبات سيدنا يوسف  -

 الخاتمة.  -

 المصادر والمراجع.  -

  محمد   سيدنا  على  هللا  وصلى  جدير،  وباإلجابة  القدير  اإلخالص ، وهو  ، ويرزقنا  أعمالنا  صالح  من  القبول  - عز وجل–الباري    نسأل  وختاما
                    أجمعين.   وصحبه اله وعلى 

 مفهوم العقيدة والتوحيد املبحث األول
 ويتضمن مطلبان ، وهي:  

 املطلب األول: مفهوم العقيدة. 
اللغة • في  العقيدة  ومنه  أواًل:   ، واإلثبات  والمراصة  والتماسك  بقوة  والشد  والتوثيق  واإلحكام  واإلبرام  الربط  وهو   ، العقد  من  اليقين : 

ايُ َؤاِخذُُكمْااَوَلِكنْاااَأْْيَاِنُكمْاااِفااِِبلَلْغوِاااّللَُاايُ َؤاِخذُُكمُااَلا  .والعقد: نقيض الحل ، يقال: عقده يعقده عقدًا ، ومنه عقدة اليمين والنكاح ، لقوله تعالى:(2) والجزم
 فكلمة عقد تأتي بمعنى وثق ، ومنه أعتقد بمعنى صدق وأستوثق.   (3)    . (4)اْْلَْْيَانَااَعَقْدتُُااِبَا
 : )التصديق واالعتراف الكامل من غير تبديل أو نقص بالعقيدة ، واالستسالم اليقيني لجميع أركان اإلسالم( ثانيًا: العقيدة في االصطالح •

  ، وإلهًا مفردًا بالعبادة واالعتقاد ، وبكل ما أوحى به إلى نبيه من أخبار الغيب(.وقيل: )اإليمان اليقيني باهلل ربًا واحدًا ، ومالكًا مختارًا متصرفًا  (5)

ر خيره وشره  .فالعقيدة اإلسالمية: هي اإليمان الجازم بربوبية هللا تعالى وألوهيته ، وأسمائه وصفاته ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، والقد(6)
دين ، وما أجمع عليه السلف الصالح ، والتسليم هلل تعالى في األمر والحكم والطاعة واإلتباع لرسوله  ، وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول ال

 .  (7) - صلى هللا عليه وسلم–
العبادة تعد العقيدة ركنًا أساسيًا مهمًا في حياة اإلنسان ، ألنه بال عقيدة ال قيمة له ، حيث ال يستطيع تحقيق  ثالثًا: أهمية العقيدة للعباد:  •

 : (8)الصحيحة إال بوجود عقيدة سليمة ، ألنه االرتباط العقدي من مقومات كيان اإلنسان ، وألهمية العقيدة إلنسان جمه ، أذكر منها
إن حاجة اإلنسان للعقيدة فوق كل حاجة ، وضرورته لها فوق كل ضرورة ، ألنه ال سعادة للقلوب وال نعيم إال بعبادة هللا تعالى ، لقوله   .1

 .      (9) الَضالِ يَااَوَلااَعَلْيِهمْاااْلَمْغُضوبِااَغْيِااَعَلْيِهمْااأَنْ َعْمتَاااَلِذينَااِصَراطَا(ا6)ااْلُمْسَتِقيمَااالصِ َراطَاااْهِدنَاتعالى: 

َناااَوَلَقدْاإن العقيدة اإلسالمية تحقق التمكين في األرض لتكوين دولة اإلسالم ، قال تعالى:   .2 اِعَباِديَااايَرِثُ َهااااْْلَْرضَاااَأنَاااالذ ِْكرِااابَ ْعدِاااِمنْاااالَزبُورِاااِفاااَكتَ ب ْ
 .      (10) الَصاِِلُونَا

ااَأْجُرهُااافَ َلهُاااُُمِْسن اااَوُهوَاااّلِلَِاااَوْجَههُاااَأْسَلمَاااَمنْااابَ َلىوالسعادة والسرور ، قال تعالى:    رواالستقراإن العقيدة اإلسالمية تحقق للعباد الصالحين األمن   .3
 .   (11) ََيَْزنُونَااُهمْااَوَلااَعَلْيِهمْااَخْوف ااَوَلاارَبِ هِااِعْندَا

اُأْخِفيَاااَمااانَ ْفس اااتَ ْعَلمُاااَفَلاإن العقيدة اإلسالمية المحفز األكيد للعمل الصالح للعباد لنيل رضاء هللا تعالى ، وثوابه في اآلخرة ، قال تعالى:   .4
 .     (12) يَ ْعَمُلونَااَكانُواااِبَااَجَزاء ااَأْعُينااقُ َرةِااِمنْااََلُمْا

  .التوحيد مفهوم: الثاني املطلب
 .(13)  واحد( بانه والعلم واحد الشيء بان )الحكم  به: المراد  : انأواًل: التوحيد لغة •

  .(14) واللسان بالقلب هللا  اال اله ال شهادة :والتوحيد يعني
 ويتخيل   االفهام  في  يتصور  ما  كل  عن  االلهية  الذات  )تجريد  بانه  ، ومنها:  عدة  تعريفات  للتوحيد  العلماء  اعطى  :اصطالحا  التوحيد:  ثانياً  •

   .(15) جملة( عنه االنداد ، ونفي بالوحدانية بالربوبية ، واالقرار تعالى هللا معرفة :اشياء ثالث واالذهان ، وهي  االوهام في
  هللا   صلوات - رسله   السن   على   وشرعه   به   امر  ما   رضيه ، وهو  وما  احبه  بما اال   نعبده  ال  ، وان  له  شريك  ال  وحده  هللا   عبادة   هو  )التوحيد:  وقيل

  . ( 16) سواهما(  ما  كل  من  العبد  الى  احب  ورسوله  هللا  يكون   ، وان  اعدائه  اوليائه ، ومعاداة   ومواالة  رسوله  وطاعة  لطاعته  متضمن  فهو  -عليهم
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نقول    ان  نستطيع   تقدم  ومما.(17) قصد(  كل  كون ، ومنتهى  كل  مرجع  وحده  االكوان ، وانه  خلق  في  والفعل  الذات  في   هلل  الوحدة  وقيل بانه: )اثبات
  .سواه  ما عبادة وحده ، وترك له  العبادة اخالص ، مع وااليجاد  بالخلق -عز وجل-الباري   افراد التوحيد: بانه
  في   والثواب   الجزاء  يقع  والمشركين ، وعليه  الموحدين  بين  الفارق   )فهو  الناس  حياة  في  كبيرة  اهمية  : للتوحيدللعباد  التوحيد  اهمية  :ثالثاً  •

  .(18) به( يشرك ان يغفر ال هللا  فان الخالدين المشركين من كان  به يأت لم  ، فمن واالخرة االولى
  نرى   االسالم ، لذلك   ودعائم   اركان   عليه   تبنى  الذي  المتين  الركين واالساس  الركن   يعتبر  ، فهو  عظمى  واهمية  كبير  شأن   التوحيد  ان  نرى   لهذا
  يقول الدكتور محمد  .سنة  وعشرون  ثالثة الزمن ، عمرها من كبيرة مدة التوحيد الى  قومه يدعو ظل -وسلم عليه  هللا صلى- محمد الرسول ان

كلها ،   االشياء  واالرض ، وخالق   السموات  الشرائع ، ومالك  منزل  المبدع  هو  ومخلوق ، والخالق:  خالق  اال  الوجود   هذا  في  )ليس:  الطنطاوي 
نفعا  وال ضرا  لنفسه يملك ال الذي  خالقه قبل من  الموجود العاجز  هو والمخلوق: والنشور، والبعث االماتةو  والنفع ، واالحياء  الضر على  والقادر 
 البد  ، كان   ربه   الى  الفقير  المحتاج  هو  الرازق ، والمخلوق   الموجد   المالك   هو  تعالى  وهو هللا   الخالق  كان   الخالق ، واذا   الى  الحاجة   بأمس  ، فكان

  .(19) سبحانه( هللا سوى  الوجود في بحق معبود ال له ، وانه  شريك ال وحده عبادته  في لخالقه  االذعان   من له
ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك تعالى:    لقوله  امتثال  ، وهو  (20)اليه  اال  وجهه  يوجه  االحد ، وال  الواحد  هللا  اال  يرى   ال  ان  موحد  كل  على  هذا: يجب  وعلى

 .   (21)َنْسَتِعينُ 
  (22) الثابت التوحيد اصل هو اخرى، والقلب  ويكذب مرة يصدق ترجمان اللسان اللسان ، الن ولي القلب ومنبعه التوحيد معدن يكون  ان ويجب

يقسم التوحيد إلى ثالثة أقسام ، توحيد الربوبية ، وتوحيد األلوهية ، وتوحيد األسماء والصفات ، واليك توضيح كل  رابعًا: أقسام التوحيد:   •
  :(23)واحد منها

والضر،    توحيد الربوبية: هو إفراد هللا تعالى بأفعاله ، ومنها الخلق والرزق والسيادة ، واإلنعام والملك والتصوير، والعطاء والمنع ، والنفع .1
أن يؤمن بذلك  واإلحياء واإلماتة ، والتدبير المحكم ، والقضاء والقدر، وغير ذلك من أفعاله التي ال شريك له فيها ، ولهذا فان الواجب على العبد  

 كله.  
الحقيقة ، توحيد اإللوهية: هو إفراد هللا تعالى وحده بالعبادة ، وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن هللا تعالى وحده هو المألوه المعبود على  .2

ذلك واعترف به حقًا أفرد هللا    وأن صفات اإللوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات وال يستحقها إال هللا تعالى ، فإذا علم العبد
ه واليوم  تعالى بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة ، الظاهرة من صالة وزكاة وصوم وحج الخ ، وباطنة من اإليمان باهلل تعالى ومالئكته وكتبه ورسل

 اآلخر والقدر خيره وشره.  
ونفي ما نفى هللا    - صلى هللا عليه وسلم- فسه ، وأثبته له رسوله  توحيد هللا تعالى في األسماء والصفات: هو إثبات ما اثبت هللا تعالى لن .3

من األسماء والصفات ، واإلقرار هلل تعالى بمعانيها الصحيحة ودالالتها واستشعار   -صلى هللا عليه وسلم  -تعالى عن نفسه،  ونفاه عنه رسوله  
 آثارها ومقتضياتها في الخلق.  

 يف الدعوة-لسالم عليه ا-املبحث الثاني منهج سيدنا يوسف 
 ويتضمن مطلبان ، وهما:  -

 ألقسام التوحيد الثالثة: -عليه السالم-املطلب األول: اثبات سيدنا يوسف 
  واألسماء والصفات   واأللوهيةتوحيد الربوبية    ،  لصاحبيه في السجن معاني التوحيد بأقسامه الثالثة   -عليه السالم-تضمنت دعوته سيدنا يوسف     

ارُ   :، لقوله تعالى  العقيدة الصحيحة بمضامينها الرئيسة، وأقر لهم   ُقوَن َخْيٌر َأِم َّللاَُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّ ْجِن َأَأْرَباٌب ُمَتَفرِ  أي: أرباب .    (24)إَياَصاِحَبِي السِ 
الذي له صفات    َخْيٌر َأِم َّللاَُّ   :المشركون ، أذلكعاجزة ضعيفة ، ال تنفع وال تضر وال تعطي وال تمنع ، من أنواع المعبودات التي يتخذها  

ارُ في ذاته وصفاته وأفعاله ، فال شريك له في شيء ،    اْلَواِحدُ   الكمال ، الذي انقادت األشياء لقهره وسلطانه ، فما شاء كان وما لم    اْلَقهَّ
َياَقْوِم اْعُبُدوا َّللاََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرهُ يقولون ألقوامهم:    -السالم  عليهم–كانت الرسل    ذلكل.   (25) يشأ لم يكن

 قد   نيالمشرك  نرى إن، ولكن  (26)
 بهم.  ، يعبدونهم ويستنصرون ويستغيثون  آلهة تعالى اتخذوا من دون هللا 
 : (27) ة ، أذكر منهاعقلي بعدة براهينهذه اآللهة  مزاعموقد أبطل هللا تعالى 
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ًة وال موتًا وال نشورا ،  حياال  ، وال تملك لهم    عابديهاوال تضر    نفعت، وال    ، فهي مخلوقة ال تخلق  هذه اآللهة خصائص األلوهيةليس في   .1
َنْفًعا َواَل َيْمِلُكوَن َمْوًتا َواَل َحَياًة َواَل ُنُشوًرا  َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه آِلَهًة اَل َيْخُلُقوَن َشْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقوَن َواَل َيْمِلُكوَن أِلَْنُفِسِهْم َضرًّا َواَل لقوله تعالى:  

(28)    ،
( َواَل َيْسَتِطيُعوَن َلُهْم َنْصًرا َواَل َأْنُفَسُهْم َيْنُصُرونَ 191َأُيْشِرُكوَن َما اَل َيْخُلُق َشْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقوَن )تعالى:  ولهوق

 (29) . 
،   باأللوهية  توحيده  هنايستلزم  و   ،  ، وهو يجير وال يجار عليه  الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء  هواهلل تعالى  بيقرون    ون المشرككان   .2

َماَء  (  21َياَأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن )تعالى:    لقوله،    بالربوبية  وتوحيده الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفَراًشا َوالسَّ
ِ َأْنَداًدا َماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم َفاَل َتْجَعُلوا هللَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُمون   ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَن السَّ

ْم َلَيُقوُلنَّ  َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقهُ تعالى:    ، وقوله(30)
َّللاَُّ َفَأنَّى ُيْؤَفُكونَ 

 (31) . 
ألن هذه األصنام المعبودة ذليلة  ،  تنفع وال تضر وال تعطي وال تمنعفهذه اآللهة التي يعبدونها من دون هللا تعالى غير قادرة على الخلق وال  

الذي أراد به تقرير   -عليه السالم -، ونالحظ من خالل كالم سيدنا يوسف  العالموعاجزة ، وأما تقرير كون كثرِة اآللهِة , توجب الخلل والفساد في  
 . العقيدة الصحيحة ، وتفنيد ما سواها، أنه دعاهم بإقامة الحجج عليهم

 : (32) خمس حجج على بطالن تعدد اآللهة ، وهي -رحمه هللا–وقد ذكر اإلمام فخر الدين الرازي 
َلْو َكاَن  الحجة األولى: إن كثرة اآللهة تجعل هذا العالم في خلل وفساد ، أما توحيد هللا تعالى فيوجب النظام والترتيب ، لقوله تعالى:   •

ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالَّ َّللاَُّ َلَفَسَدَتا
 (33) . 

 الحجة الثانية: إن جميع المعبودات دون هللا تعالى ، جميعها بأصنافها معمولة ومقهورة.   •
 الحجة الثالثة: لو كان هناك إلهين لكان هناك أسئلة تطرح بين العباد ، من خلقنا من رزقنا من نعبد، هل هو هذا أم ذاك.   •
ع وتضر كما يزعم أصحابها ، فإن ذلك بوقت وواقع مخصوص ، ولكن  الحجة الرابعة: لو كانت هذه المعبودات من دون هللا تعالى ، تنف •

 في كل وقت.  - عز وجل–قدرة الباري 
تكون الحجة الخامسة: هللا تعالى قاهرًا ، ألنه واحد ، واجب الوجود لذاته ، واإللهة المتعددة تكون مقهورة ، ألنها متعددة ، وال يجوز أن   •

 .  ه وكان واحداقهارا إال إذا كان واجبا لذاتاإللهة 
َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ َأْسَماًء قال تعالى:    ،  خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهية  -عليه السالم-يوسف  سيدنا  ثم يخطو  

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل َّللاَُّ ِبَها ِمْن ُسْلَطاٍن ِإِن  يُن اْلَقيِ ُم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َسمَّ ِ َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِ   .  (34) َيْعَلُمونَ اْلُحْكُم ِإالَّ هللَّ
ليست من   ،  المسخرة بأمر هللاسواء كانت من البشر أم من غير البشر من األرواح والشياطين والمالئكة والقوى الكونية  )  هذه األرباب  ألن

والمقصود .  (35)(فالربوبية ال تكون إال هلل الواحد القهار الذي يخلق ويقهر كل العباد  ،  ، وليس لها من حقيقة الربوبية شيء  الربوبية في شيء
تلقين المعذرة لهما ليسهل لهما اإلقالع عن  من ذلك: )الرد على آبائهم سدًا لمنافذ االحتجاج ألحقيتها بأن تلك اآللهة معبودات آبائهم، وإدماجًا ل

عليه    - . إلى هنا يكون سيدنا يوسف  (36) وإنزال السلطان: كناية عن إيجاد دليل إلهيتها في شواهد العالم، والسلطاُن: الحجة (  عبادة آلهة متعددة،
تبارك وتعالى   -توضيح ما يندرج بعد التسليم بوحدانية هللا  لينتقل بعدها إلى    -تبارك وتعالى  - قد انتهى من بيان إثبات وحدانية هللا    -السالم  

- .   
 وحده: -عز وجل -أن احلاكمية هلل -عليه السالم -املطلب الثاني: أثبات سيدنا يوسف

ِ َ   قال تعالى:       إبطال لجميع    تعالى ، بمعنى:إال هلل  ال يجوز  الحكم    يؤكد إن   -عليه السالم–هنا سيدنا يوسف    ، (37)ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ هللَّ
لما فيها من ،    هلل تعالىألن نتيجة إثبات اإللهية والوحدانية  ،  التصرفات المزعومة آللهتهم بأنها ال حكم لها فيما زعموا أنه من حكمها وتصرفها  

الذي ينهي ف  .(39)  الحاكمية من خصائص األلوهية(الحكم ال يكون إال هلل ، فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته ، إذ  ألن ).  (38)معنى الحكم
ويأمر ،  ويسن األحكام ، ويشرع الشرائع ، هو هللا تعالى. فأي حكم مخالف لحكمه هللا تعالى باطل ، وأي نظرية أو فكر أو منهج مخالف  

ومنهج منحرف سوف يجر على أصحابه تعب الدنيا وعذاب وأحكام ومنهج هللا تعالى الذي ارتضاه لعباده في هذه الدنيا فهي نظرية وفكر  لقواعد  
ِ َ     يعلل القول بأن الحكم هلل تعالى وحده فيقول:  -عليه السالم-اآلخرة. وسيدنا يوسف   ، وال نفهم هذا التعليل إال حين   (40)ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ هللَّ

، ولم يكن معناه في االصطالح   (41)معنى عبد في اللغة: دان ، وخضع ، وذلندرك معنى ) العبادة ( التي يخص بها هللا تعالى وحده ، ألن  
  اإلسالمي في أول األمر أداء الشعائر ، إنما كان هو معناه اللغوي نفسه ، فعندما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعائر قد فرض 

ار هو معناه االصطالحي ، كان المقصود به هو الدينونة هلل تعالى وحده  حتى ينطلق اللفظ إليه ، إنما كان المقصود هو معناه اللغوي الذي ص
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. (42) ،  والخضوع له وحده ، واتباع أمره وحده في هذا كله هي مدلول العبادة التي خص هللا تعالى بها نفسه ، ولم يجعلها ألحد من خلقه
اختصاص هللا بالعبادة تعلياًل الختصاصه بالحكم ، فالعبادة   -لسالم عليه ا  -)نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لماذا جعل يوسف  وحين

ال تقوم إذا كان الحكم لغيره ، وسواء في هذا حكمه القدري القهري في حياة الناس وفي نظام الوجود ، وحكمه الشرعي اإلرادي   -أي: الدينونة    -
في المسائل  تعالى  التسليم لشرع هللا    بوجوبأوضح للعباد    - عليه السالم–فسيدنا يوسف    في حياة الناس خاصة ، فكله حكم تتحقق فيه الدينونة(

ِ ِإَلًها آَخَر اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه اْلُحْكُم َوِإَلْيهِ ، لقوله تعالى:  العلمية االعتقادية ُتْرَجُعونَ  َواَل َتْدُع َمَع َّللاَّ
 (43) . 

 املبحث الثالث إمجال الدعوة ودور العقيدة يف الثبات
 ويتضمن مطلبان ، وهما:  -

 للدعوة: -عليه السالم  -املطلب األول: إمجال سيدنا يوسف 
بيان العقيدة الصحيحة ، وبعد أن وضح لهم ما الواجب فعله بعد اإليمان بها ، لخص لهم جميع    –عليه السالم–وبعد أن أتم سيدنا يوسف    

يُن اْلَقيِ ُم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُمونَ : ما سبق بقوله َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِ 
ذلك الدين ال   :االستدالل أيلما تقدم من ) خالصة ،  (44)

ِ َوُهْم ِباآْلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ :  لقوله،  وهو بمنزلة رد العجز على الصدر    ،غيره مما أنتم عليه وغيركم     ( 37)  ِإنِ ي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم اَل ُيْؤِمُنوَن ِباهللَّ
َوَيْعُقو  َوِإْسَحاَق  ِإْبَراِهيَم  آَباِئي  َأْكثَ َواتََّبْعُت ِملََّة  النَّاِس َوَلِكنَّ  َعَلْيَنا َوَعَلى   ِ َذِلَك ِمْن َفْضِل َّللاَّ ِ ِمْن َشْيٍء  َأْن ُنْشِرَك ِباهللَّ َلَنا  النَّاِس اَل َب َما َكاَن  َر 

َيْشُكُرونَ 
الواحد القهار هو الدين القويم الذي الذي دعوتكما إليه من البراءة من عبادة ما سوى هللا من األوثان وأن تخلصا العبادة هلل  )وهذا  .(45)

قد انتهى من دعوته لهم على أتم وجه ، بعدما بين لهم  -عليه السالم -. وبهذا يكون سيدنا يوسف (46) (ال اعوجاج فيه والحق الذي ال شك فيه
لسجينين لم يكونا الشخصين الوحيدين  فساد معتقدهم ، وصواب عقيدته ودعوته ، بالبراهين الواضحة ، والحجج العقلية الساطعة. ويبدو أنَّ ا

َوَلَقْد َجاَءُكْم ُيوُسُف ِمْن َقْبُل ِباْلَبيِ َناِت َفَما ِزْلُتْم ِفي َشكٍ  ِممَّا َجاَءُكْم   إلى التوحيد ، بدليل قوله تعالى:   - عليه السالم- اللذين دعاهما سيدنا يوسف  
 ِمْن َبْعِدِه َرُسواًل َكَذِلَك ُيِضلُّ َّللاَُّ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرَتابٌ ِبِه َحتَّى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم َلْن َيْبَعَث َّللاَُّ 

أهل مصر قد بعث هللا فيهم رسواًل من  ، أي أن: )  (47)
 .   (48)(كان عزيز أهل مصر، وكان رسواًل يدعوا إلى هللا تعالى أمته -عليه الصالة والسالم- وهو يوسف  -عليه الصالة السالم -قبل موسى 

 :  -املطلب الثاني: دور العقيدة يف ثبات سيدنا يوسف عليه السالم
أن من صفات اإلنسان المسلم هو الثبات على المنهج ، ولنا في هذا الموضع أن نتوسع قلياًل في هذا المعنى من الناحية العقدية ، ومن      

في ذلك الحوار ثبت ثباتًا    - عليه السالم-، فسيدنا يوسف    - عليه السالم-يوسف  ذلك الحوار الذي دار بين نسوة المدينة وامرأة العزيز وسيدنا  
اِغِرينَ   عظيمًا ، فقول امرأة العزيز: َوَلِئْن َلْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا ِمَن الصَّ

ما يلم يطاوعني ف  أن و   ،   لم يفعل ما آمره  ، أي: فأن   (49)
والمعلوم )أن التوعد بالصغار له تأثير عظيم في حق من كان رفيع النفس   ،(50) األذالء في السجن  س ، ويكون منليعاقبن بالحب،    دعوته إليه

، وبدأن يستملن قلبه   -عليه السالم-. فنسوة المدينة وقفن بجانب امرأة العزيز ضد سيدنا يوسف (51) (-عليه السالم- عظيم الخطر مثل يوسف 
  وقلَن ال مصلحة لك في مخالفة أمرها ، وإال وقعت في السجن وفي الصغار(  -عليه السالم - ر )أنهنَّ اجتمعَن على يوسف  لجانبها ، فالظاه

ما بين طواعية النسوة فيما يريدون وما يقدمون من مغريات ولذائذ تستهوي النفوس ، وبين رفض عروض    -عليه السالم-وهنا وقف سيدنا يوسف  
النسوة واالس تعداد للمستقبل الذي ال يدري ما يخبئه له بين جنباته ، والسيما وأن امرأة العزيز قد توعدته بالسجن واإلذالل وجعله من  هؤالء 

أنواع من الوسوسة ، أحدها: أن زليخا كانت في غاية الحسن ، والثاني: أنها   -عليه السالم - ذلك اجتمع في حق يوسف  فعند )   الصاغرين ، 
وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها على مطلوبها ، والثالث: أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة  كانت ذات مال وثروة ،  

كان خائفًا من شرها وإقدامها على قتله    -عليه السالم-منهن كانت ترغبه وتخوفه بطريق آخر، ومكر النساء في هذا الباب شديد، والرابع: أنه  
أن تؤثر  - عليه السالم-ق يوسف جميع جهات الترغيب على موافقتها وجميع جهات التخويف على مخالفتها ، فخاف وإهالكه ، فاجتمع في ح

كان في مجتمع ال   -عليه السالم -والسيما وأن سيدنا يوسف    ، فمثل هكذا موقف حقيقة يحتاج إلى ثبات عظيم  هذه األسباب القوية الكثيرة فيه(
عندها لم يجد ملجأ إال   معه من يعينه ويصبره على محنته تلك من أهله أو أقاربه أو حتى من هو على دينه وملته. يدين بما يدين به ، وال يجد

َوَقاَل ِنْسَوٌة  أن يثبت على دينه وأخالقه وقيمه ومبادئه ، ويلتجئ إلى هللا تعالى طالبًا معونته وإدراكه في هذه المحنة العصيبة ، لقوله تعالى:  
( َفَلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت َلُهنَّ  30ِبيٍن )ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرَأُت اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّا ِإنَّا َلَنَراَها ِفي َضاَلٍل مُ 

يًنا َوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ َفَلمَّا َرَأْيَنُه َأْكَبْرَنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ َوُقْلَن  ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َوا ِ َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريٌم )ِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِ  (  31َحاَش هللَّ
اِغِريَن )َقاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفيِه َوَلَقْد َراوَ  ْجُن َأَحبُّ  32ْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َوَلِئْن َلْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوًنا ِمَن الصَّ ( َقاَل َربِ  السِ 



   

         

 يف تقرير العقيدة -عليه السالم-منهج سيدنا يوسف                  

  

  

ِميُع 33 اْلَجاِهِليَن )ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِ ي َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َوَأُكْن ِمنَ  ( َفاْسَتَجاَب َلُه َربُُّه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَّ
اْلَعِليم

السجن الذي هو في غاية المكروهية ، وما دعونه إليه في غاية المطلوبية ، فكيف اختار )  -عليه السالم -. ونالحظ أن سيدنا يوسف  (52)
لذة ؟ والجواب: أن تلك اللذة كانت تستعقب آالمًا عظيمة ، وهي الذم في الدنيا والعقاب في اآلخرة ، وذلك المكروه  قال: المشقة أحب إلي من ال

ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا وهو اختيار السجن كان يستعقب سعادات عظيمة ، وهي المدح في الدنيا والثواب الدائم في اآلخرة ، فلهذا السبب قال:   السِ 
ِني ِإَلْيهِ َيْدُعونَ 

إعانة اإلنسان المسلم في ثباته على دينه ، وفي الوقت ذاته تحقق غاية    ي. فنالحظ كيف أن العقيدة لها الدور البارز ف (54)((53) 
اهلل أخرى أال وهي الحفاظ على المجتمع من االنحالل والتفكك ، وعامل مؤثر في مكافحة الفساد والوقوع في الجريمة ، ألن العقيدة واإليمان ب

من شأنه أن يوقع اإلنسان في مخالفة الشرع. ولما كانت تعاليم اإلسالم    تعالى تزرع في نفس اإلنسان المسلم الوازع عن الوقوع في أي أمر
، فمن المؤكد أن اإلنسان المؤمن  جميعها مبنية على الحفاظ على اإلنسان واستقراره وأمنه وضمان حريته في دينه وماله ونفسه وعرضه وعقله  

الي سوف يتحقق األمن واالستقرار لكل إنسان مستقيم يعيش على الحريص سوف يحرص كل الحرص على عدم مخالفة شرع هللا تعالى ، وبالت
 التربية خالل أرض اإلسالم من دون أي تأثيرات خارجية ، ألن الدافع على عدم المخالفة أصبح دافعا داخليا ، ويرجع سبب ذلك ألنه )من

 لمقومات مالكاً  الفرد  يكون  وبذلك،   والنزوات األهواء  فخ  في  والوقوع  والشهوات االنحرافات في السقوط من تحفظه ذاتية مناعة المسلم  لدى يتكون 

. (55) الواقية( المناعات يكسب لم  من  بها يصاب التي  المرضية اآلفات من كثير من  واقية  بأسوار وتحصنه المستقيم هللا صراط  على  والثبات الصمود
االمتناع عن السيئات ، هذا الدافع الداخلي يتمثل في إيمانه العميق باهلل تعالى والخوف  هذه التربية التي تبعث في اإلنسان دافعًا داخليًا نحو  

  من عقابه إن هو خالف أوامر الشرع التي تحافظ على المجتمع وكيانه، ويرجو جنته باتباع تعاليم الشرع التي تبني المجتمع وتسهم في أمنه 
 نفس اإلنسان المسلم كلما ازداد المجتمع أمنًا واستقرارًا وتطورًا نحو التقدم والحضارة واالزدهار. واستقراره وتطوره ونمائه، فكلما قويت العقيدة في 

 اخلامتة
حابه  الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد وإمام المرسلين سيدنا محمد األمين عليه أفضل الصالة وأتم التسليم ، وعلى آله وأص

 النتائج التي توصلت أليها :   أجمعين. أما بعد: هذه أهم
يوسف سيدنا ، وهذا ما فعله م كل الفرص المناسبة للقيام بواجبه ون بالدعوة ينتهز  المكلفون من هللا تعالى  - عليهم السالم–األنبياء والرسل  .1
 . محاربة الشرك والوثنيةتوحيد هللا تعالى و إلى  ا ، فإنه دع -عليه السالم -

 والربوبية هلل تعالى وحده.     الوحدانية وأثبت  اآللهة ، نفي تعدد النقلي والعقلي  بالدليل -السالم عليه – أثبت سيدنا يوسف .2

ليس لها شيء من األلوهية ، ويرفضها و ،    أسماء مخترعة من أنفسهمالمزعومة من عند الناس هي  اآللهة من األصنام واألوثان وغيرها   .3
 .  العقلو  النقلأجمااًل 

  . يعبد إال هللا تعالى  أن ال  - عليه السالم– سيدنا يوسف    أمر  لذا  ،  للعبادة  وحده المستحق  فهو  ،   شيءكل    خالق   ألنه  ،هلل تعالى    إال  حكم  ال .4

 - عليه السالم-، كما كان لها دور واضح في ثبات سيدنا يوسف -عليه السالم–كان للعقيدة الربانية دور في ثبات جميع األنبياء والرسل  .5
ذلك قدير  وختاما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا ، ويتجاوز عن سيئاتنا وغفالتنا وزالتنا ويرزقنا اإلخالص في القول والعمل انه على  

 ، وباإلجابة جدير ، وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
 املصادر واملراجع: 

، بيروت: دار اإلمام األعظم النعمان بن ثابت ،   2سالمي ، د.رشدي محمد عليان ، د.قحطان عبدالرحمن الدوري ، ط:  أصول الدين اإل .1
 م.  2011هـ =  1432

 م.  1969هـ = 1389، الرياض: دار السعودية للنشر ،   1اإليمان والحياة ، ليوسف القرضاوي ، ط:  .2
ه( ، تحقيق: د.محمود مطرجي ، دون طبعة ،  375بحر العلوم ، ألبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي )ت .3

 بيروت: دار الفكر ، دون تاريخ.  
هـ( ، دون طبعة ، تونس: دار سحنون للنشر 1393مد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )تالتحرير والتنوير ، لمح .4

 م.  1997هـ =  1418والتوزيع ، 
 م.  1969هـ = 1390تعريف عام بدين اإلسالم ، لعلي مصطفى الطنطاوي ، دون طبعة ، دمشق: دار المنارة ،  .5
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هـ( ، تحقيق: ابراهيم االنباري ، دون طبعة ، بيروت: دار الكتاب العربي 816التعريفات ، البي الحسن علي بن محمد علي الجرجاني )ت .6
 م.  1984هـ = 1405، 
الشافعي  .7 ثم  الحنفي  التميمي  السمعاني  أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  بن محمد  المظفر منصور  ، ألبي  السمعاني(  )تفسير  القرآن  تفسير 

 م.  1997هـ = 1418، الرياض: دار الوطن ،  1هـ( ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ، ط: 489)ت
 م.  1988هـ =  1409، بيروت: دار الجيل ،    1هـ( ، ط:  774تفسير القرآن العظيم ، ألبي الفداء اسماعيل بن كثير القريشي الدمشقي )ت .8
 م.  1985هـ = 1406كتور محمد السيد طنطاوي ، دون طبعة ، القاهرة: مطبعة السعادة ، التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، للد .9

، بيروت: دار إحياء   1هـ( ، تحقيق: محمد عوض مرعب ، ط:  370تهذيب اللغة ، ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي )ت .10
 م.  2001هـ = 1422التراث العربي ، 

هـ( ، دون طبعة ، الرياض: مكتبة 1233التوحيد ، لسليمان بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب )ت  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب .11
 الرياض الحديثة ، دون تاريخ.  

،    1هـ( ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، ط:  310جامع البيان في تأويل القرآن ، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري )ت .12
 م.  2000هـ = 1420،  بيروت: مؤسسة الرسالة

  1هـ(، تحقيق: شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس ، ط:  795جامع العلوم والحكم ، البي الفرج عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي )ت .13
 م.  1987هـ = 1408، بيروت: دار المعرفة ، 

 ة، دون تاريخ.  ه( ، دون طبعة ، القاهرة: مكتبة الجامعة االزهري1323رسالة التوحيد ، لمحمد عبدة ) .14
هـ( ، تحقيق: علي  1270روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لشهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي )ت .15

 م.  1994هـ = 1415، بيروت: دار الكتب العلمية ، 1عبد الباري عطية ، ط:  
، ط:    أحمد محمد شاكرهـ(  ، تحقيق:  321مة االزدي الطحاوي الحنفي )ت شرح العقيدة الطحاوية ، البي جعفر احمد بن محمد بن سال .16

 م.  1898هـ = 1319، بيروت: المكتب االسالمي ،  4
، عجمان: مكتبة الفرقان ،    1الشرح الميسر على الفقهين األبسط واالكبر المنسوبين ألبي حنيفة ، لمحمد بن عبدالرحمن الخميس ، ط:   .17

 م.  1999هـ =  1420
هـ =  1405،  الرياض: مكتبة دار الزمان ،    1توحيد في القرآن الكريم ، لمحمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي ، ط:  عقيدة ال .18

 م.  1985
 ، القاهرة: دار نهضة مصر ، دون تاريخ.   1عقيدة المسلم ، لمحمد الغزالي ، ط:  .19
 م.  1993هـ =  1414، دمشق: دار ابن كثير ،    1هـ( ، ط:  1250فتح القدير ، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت .20
هـ = 1412القاهرة ،    -بيروت  -، بيروت: دار الشروق    17هـ( ، ط:  1385في ظالل القرآن ، لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت .21

 م.  1991
هـ  1402ة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،  ، القاهر   2هـ( ، ط:  817القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت .22
 م.  1981= 
 القرآن الكريم.   •

 م.  1973هـ =  1394، بيروت: دار الفكر ،  3كبرى اليقينيات الكونية ، لمحمد سعيد رمضان البوطي ، ط:   .23
مية واألوقاف والدعوة  ، الرياض: وزارة الشؤون اإلسال  1كتاب أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة ، تأليف: نخبة من العلماء ، ط:   .24

 م.  2000هـ =  1421المملكة العربية السعودية ،   -واإلرشاد 
هـ( ، تحقيق: عبد الرحمن بن  728كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ، البي العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت .25

 تيمية ، دون تاريخ.  محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، دون طبعة ، الرياض: مكتبة ابن
 م.  1990هـ = 1411، بيروت: دار صادر ،   1هـ( ط:  711لسان العرب ، البي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصري )ت .26
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هـ( ، تحقيق: 510معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي( ، البي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت .27
 م.  1999هـ = 1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي ،  1عبد الرزاق المهدي ، ط: 

هـ( ، تحقيق: عبد السالم محمد هارون ، دون طبعة ، بيروت: دار الفكر ، 395معجم مقاييس اللغة ، البي الحسين احمد بن فارس )ت .28
 م.  1979هـ =  1400

، بيروت:   3هـ( ، ط:  606مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( ، لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الشافعي )ت .29
 م.  1999هـ =  1420ار إحياء التراث العربي ،  د

هـ =  1421، بيروت:  دار الكتب العلمية ،    1هـ( ، ط:  66مفاتيح الغيب ، لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي )ت .30
 م.  2000

هـ  1417، بيروت: دار الفكر،    1:  مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد العظيم الزرقاني ، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات ، ط .31
 م.  1996= 
، مكة المكرمة ، دار الثقة للنشر والتوزيع ،    1هـ( ، ط:  1421نبذة في العقيدة اإلسالمية ، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت .32

 م.  1992هـ =  1412
 م.   2010هـ = 1431،   4الواضح في أركان اإليمان ، لعلي بن نايف الشحود ، ط:   .33

 ش:اهلوام

 
 (. 49سورة الكهف ، اآلية: )(1)
 . 296-295/ 3ينظر: لسان العرب ، ألبن منظور ، ( 2)
 (. 89ورة المائدة ، جزء من اآلية: )س (3)
 . 327-326/ 1للفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ينظر: ( 4)
 . 71- 70كبرى اليقينيات الكبرى ، لمحمد سعيد البوطي ، ص (5)
 . 34- 33تعريف عام بدين اإلسالم ، لعلي الطنطاوي ، ص  (6)
 .  1/96ينظر: التعريفات ، للجرجاني ،  (7)
 . 8-7يمان ، لعلي بن نايف الشاحود ، ص ؛ والواضح في أركان اإل 28-24ينظر: ينظر: اإليمان والحياة ، ليوسف القرضاوي ، ص (8)
 (.7- 6سورة الفاتحة ، اآليتان: ) (9)
 (. 105سورة األنبياء ، اآلية: ) (10)
 (. 112سورة البقرة ، اآلية: ) (11)
 (. 17سورة السجدة ، اآلية: ) (12)
 .96/ 1التعريفات ، للجرجاني ،  (13)
 . 1/492ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ، لسليمان بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوهاب  (14)
 .96/ 1التعريفات ، للجرجاني ،  (15)
 . 378/ 14كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في العقيدة ، البن تيمية ،  (16)
 . 4رسالة التوحيد ، لمحمد عبدة ، ص (17)
 . 379/ 14ابن تيمية في العقيدة ، البن تيمية ، كتب ورسائل وفتاوى  (18)
 .1777التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، د. محمد طنطاوي ، ص (19)
 .35/ 2ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد الزرقاني ، (20)
 (. 5سورة الفاتحة ، اآلية: ) (21)
 . 1/46ينظر: جامع العلوم والحكم ، البن رجب الحنبلي ،  (22)



   

         

 يف تقرير العقيدة -عليه السالم-منهج سيدنا يوسف                  

  

  

 
أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة ، إعداد نخبة من العلماء ، ؛ و  76/  1ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ، البن أبي العز الحنفي ،  (23)

الشرح الميسر على الفقهين األبسط ؛ و  45وأصول الدين اإلسالمي ، د. رشدي محمد عليان ود. قحطان عبد الرحمن الدوري ،  ؛  11ص
 . 1/135حنيفة ، لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ،  واألكبر المنسوبين ألبي

 (. 39سورة يوسف ، اآلية: ) (24)
 . 4/110؛ وروح المعاني ، لآللوسي   3/3033؛ وفتح القدير، للشوكاني ،  113- 18/121ينظر: مفاتيح الغيب ، لفخر الدين الرازي ،  (25)
 . ( 59سورة األعراف ، جزء من اآلية: ) (26)
؛ وعقيدة   39- 38؛ ونبذة في العقيدة اإلسالمية ، لمحمد بن صالح العثيمين ، ص 60- 59ينظر: عقيدة المسلم ، لمحمد الغزالي ، ص (27)

 .224-222م ، لمحمد أحمد ملكاوي ، صالتوحيد في القرآن الكري
 . (3سورة الفرقان ، اآلية: )  (28)
 . (192-191سورة األعراف ، اآليتان: ) (29)
 . (22- 21سورة البقرة ، اآليتان: ) (30)
 . (87سورة الزخرف ، اآلية: ) (31)
 . 459- 18/458ينظر: مفاتيح الغيب ، لفخر الدين الرازي ،  (32)
 . (22سورة األنبياء ، جزء من اآلية: ) (33)
 (. 40سورة يوسف، اآلية: ) (34)
 . 4/1999في ظالل القرآن ، لسيد قطب ،  (35)
 . 12/276، البن عاشور ،  التحرير والتنوير (36)
 (. 40سورة يوسف، جزء من اآلية: )(37)
 . 277/ 12، البن عاشور ،   التحرير والتنويرينظر: ( 38)
 . 4/1990في ظالل القرآن ، لسيد قطب ،  (39)
 (. 40سورة يوسف ، جزء من اآلية: ) (40)
 . 2/138؛ وتهذيب اللغة ، لألزهري ،  206–4/205ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس ،  (41)
 م. 1991- 1990/ 4ينظر: في ظالل القرآن ، لسيد قطب ،  (42)
 (. 88سورة القصص ، اآلية: )  (43)
 (. 38- 37سورة يوسف ، اآليتان: ) (44)
 . 12/277التحرير والتنوير ، البن عاشور ،  (45)
 . 16/106، للطبري،  جامع البيان في تأويل القرآن(46)
 (. 34سورة غافر، اآلية: ) (47)
 . 7/130تفسير القرآن العظيم ، البن كثير ،  (48)
 (. 32سورة يوسف ، جزء من اآلية: ) (49)
؛ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن ،    3/28؛ وتفسير القرآن ، ألبي المظفر السمعاني ،  2/191ينظر: بحر العلوم ، للسمرقندي ،  (50)

 . 3/490للبغوي ، 
 .  104  /18مفاتيح الغيب ، لفخرالدين الرازي ،  (51)
 . 34 – 30سورة يوسف ، اآليات:  (52)
 (. 33سورة يوسف ، جزء من اآلية: ) (53)
 - بتصرف–. 105/ 18مفاتيح الغيب ، لفخر الدين الرازي ،  (54)
 . 21المسلمة ، لعبدهللا بن محسن الحضرمي ، ص الشخصية مقومات (55)


