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Abstract:
This study sheds light on the life of an important figure that has
had a great impact on humanity throughout history and that is
the personality of Prophet Yūsuf Al-Siddīq “Joseph the
Truthful”، peace and blessings of God be upon him. Since
sources cited different narratives revolving around the events in
the Prophet’s life، the researchers aimed to explore such events
in the archived sources pertaining to his life. The inductive
comparative method was used to conduct this thorough study of
Prophet Joseph’s biography. Having defined the meaning of the
name of the Prophet Yūsuf Al-Siddīq “Joseph the Truthful”، the
names of the Prophet’s ancestors were traced and explored
based upon a documented proof of his genealogical ancestry.
The study also sheds light on the Prophet’s homeland where he
was born and raised. The study also explores the qualities of
beauty that God bestowed on Prophet Joseph. Moreover، the
study also discusses the Prophet’s morals، ethics and
disposition. The study concludes with an investigation into the
marriage of Prophet Joseph، peace be upon him.
Keywords: Prophet، Joseph، truthful، life، ancestry
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:ملخص
يدور هذا البحث حول التعريف بشخصية مهمة كان هلا األثر الكبري عرب التاريخ وهي
 وحيث أوردت املصادر اختالفا يف ترمجته،شخصية نيب هللا يوسف الصديق عليه الصالة والسالم
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رأينا أن نسهم يف تتبع األقوال الواردة يف ذلك ،واتبعنا املنهج االستقرائي املقارن يف إعداد هذا
البحث ،حيث قمنا ابلتعريف ابمسه ونسبه وبيان األقوال الواردة يف إثبات هذه األمساء ،مث حتدثنا
عن موطنه حيث ولد وعاش ،وبيّنا صفاته اجلمالية اليت وهبه هللا إايها ،وحتدثنا عن أخالقه
وسجاايه واختتمنا البحث ابلتحدث عن زواجه صلى هللا عليه وسلم
املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
إبحسان إىل يوم الدين ،وبعد؛
ال خيفى على أحد املنهج القومي الذي سار عليه األنبياء واملرسلون صلوات هللا وسالمه
عليهم أمجعني ،فقد قدموا الغايل والنفيس يف سبيل متسكهم مبنهج هللا الذي ارتضاه لعباده ،وكانوا
صلوات هللا وسالمه عليهم قدوة لألمم يف أخالقهم وإحساهنم وتساحمهم ،وحرصهم على هداية
الناس دون متييز بني لون أو جنس أو عرق ،وغايتهم أن يعيش الناس مبحبة وهناءة فيسعدون يف
حياهتم الدنيا واآلخرة.
ومن هنا تكمن أمهية هذا البحث الذي نتحدث-املؤلفان -فيه عن نيب هللا يوسف
مر
الصديق عليه الصالة والسالم الذي كان لقصته أثرا عميقا ووقعا كبريا يف قلوب الناس على ّ
السنني ،فهو الذي أوذي من أقرب الناس إليه ،وأقصي عن أهله وأحبته ،وتعذب وسجن لكنه
صرب فأكرمه هللا ورفع شأنه ،ويف هذه الرفعة مل ينتقم لنفسه بل أحسن ملن أساء إليه ،هذا النيب
النموذج الذي يعد مدرسة يف القيم واألخالق وأدب السلوك .وحيث أوردت املصادر اختالفا يف
األمساء أثناء الرتمجة له ،رأينا-املؤلفان -أنه من املناسب أن نضع لبنة يف هذا املوضوع خدمة
لطلبة العلم وحبا وإكراما لنيب هللا يوسف الصديق عليه السالم .وقد اعتمدان املنهج االستقرائي
املقارن يف إعداد هذا البحث ،وقسمناه إىل مقدمة ومخسة مباحث وخامتة؛ حتدثنا يف املبحث
األول عن امسه ونسبه ،ويف املبحث الثاين حتدثنا عن موطنه ،ويف املبحث الثالث عن صفاته
ومجاله ،ويف املبحث الرابع عن أخالقه وسجاايه ،وحتدثنا يف املبحث اخلامس عن زواجه صلى هللا
عليه وسلم.
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املبحث األول  :امسه ونسبه:

هو يوسف بن يعقوب (إسرائيل) بن إسحاق بن إبراهيم( )1بن اترخ(اترحني) بن انحور
بن ساروغ (سروج) بن راغوين (رعو ،راغو) بن فالغ (فاج) بن عابر بن شاخل (شاحل) بن
أرفخشذ (أرفخشاد) بن سام بن نوح(. )2
والنيب إبراهيم عليه السالم كان قد تزوج من سارة فأجنبت له ولديه إمساعيل
وإسحاق( ،)3وفيهما جاء قوله تعاىل :احلمد َّلِلّ الَ ّذي وهب ّيل على ال ّك ّرب إمساعيل وإسحاق إّ َن
رّّب لس ّميع الدُّع ّاء( إبراهيم)39:
والنيب إسحاق جد النيب يوسف عليهما السالم هو الذي بشرت به املالئكة – جربيل
وميكائيل وإسرافيل -والده النيب إبراهيم عليه السالم عندما زاروه ،حيث ق َدم هلم عجال حنيذا
على اعتبار أهنم ضيوف عليه ،فلما نكرهم وأوجس منهم ّخي فة بشروه بغالم عليم ؛ وهو إسحاق
ومن بعد إسحاق يعقوب( ،)4وال أدل على ذلك من قوله جل وعال  :وامرأته قائّمة فض ّحكت
ف بشَرانها إبّّسحاق وّمن ور ّاء إّسحاق ي عقوب( هود)71:
تزوج النيب إسحاق عليه السالم من رفقا بنت بتويل (بتوييل ،بتوئيل ،ثبوائيل) بن
()5
ّ
عم النيب إسحاق عليه السالم ( )6فولدت له توأمني
إلياس  ،وقيل هي رفقا بنت اتهر بن آزر ّ
()7
مها عيصو(العيص) ويعقوب
ومسي يعقوب هبذا االسم ألنه ملا خرج كان عقبه مرتبط بعقب أخيه األكرب العيص( )8؛
وعرف إبسرائيل مبعىن عبدهللا( )9ألنه ملا سافر خلاله خوفا من العيص كان يسري ابلليل ويكمن
ابلنهار( )10أو ألنه أدركه الليل ابملسري( ،)11وقيل جلهاده مع هللا والناس(. )12
وإليه ينسب بنو إسرائيل الذين كانوا يؤرخون بوفاته( )13بعد أن كانوا يؤرخون بوفاة النيب
إبراهيم وابنه النيب إسحاق (. )14
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وقد تزوج النيب يعقوب عليه السالم من أربع نسوة هن؛ ليا وراحيل ابنيت خاله الابن
(لبان)( ،)15وبلهى (بيلها،بلهة) جارية راحيل( ،)16و زلفى(زلفا ،زلفة) جارية ليا(. )17
وعلى الرغم من اختالف املؤرخني على ترتيب من تزوج منهن أوالا ،إال أهنم اتفقوا على أن
عدد أوالده الذكور منهن اثين عشر رجال ،وبنتا واحدة( ،)18وتفاصيل ذلك؛
إن النيب يعقوب "إسرائيل" عليه السالم ذهب عند خاله الابن (لبان) بن بتويل بن
إلياس( . )19وقيل ليان بن انصر( )20يف منطقة حران( )21ابلعراق .وعمل عنده سبع سنني يف
رعي الغنم لقاء تزوجيه ابنته راحيل.
وملا مضت السنوات السبع زوجه من ابنته ليا ،مربرا له أنه ال جيوز تزويج البنت الصغرى
قبل الكربى ،فعمل عنده يعقوب سبع سنوات أخرى يف رعي الغنم أيضا ليتزوج راحيل ،فلما
انقضت املدة زوجها إايه(.)22
وقيل :إنه تزوجهما معا يف وقت واحد( ،)23ومل يكن ذلك حمرما( ،)24حىت جاء موسى
ابلتوراة( .)25لذلك فإن رأي املؤرخ اليعقوب يف هذا الصدد ليس ببعيد عن الصواب يف أن يعقوب
تزوج راحيل  -مبعىن الدخول هبا -قبل ليا ( .)26أما سبب أن أوالد يعقوب من ليا أكرب سنا
(،)27
وعمرا من أوالده من راحيل ،فيعود لتأخرها يف اإلجناب
وهذا الذي دفعها لتزويج جاريتها بلهى من زوجها( )28وما ترتب عليه من ردة فعل
شقيقتها ليا يف تزويج جاريتها زلفى منه أيضا( .)29واجلاريتني بلهى وزلفى مها هبة والدمها الابن
هلما عندما تزوجا من النيب يعقوب عليه السالم( )30الذي كان له من الولد اثين عشر ذكرا أطلق
عليهم بنو إسرائيل أو األسباط( ،)31وبنتا واحدة فقط امسها دينا()32؛ ذلك أن ليا ولدت له روبيل
(روبني)( )33ومشعون( )34والوي( )35ويهودا (يهوذا)(. )36
()39
وولدت له بلهى دان( )37ونفتايل(نفثايل)( ،)38وولدت له زلفى جاد(حاد،كاذ)
وآشري(عشري)(،)40مث عادت ليا فولدت له إيساخر (إايخر ،يشاجر ،يساكر ،شحر،يشحر،
يسحر)( ،)41وزايلون (زابلون ،زفولون ،زبولون)( ،)42وابنته الوحيدة دنيا(دنية ،دان)(.)43
وأخريا ولدت له راحيل النيب يوسف( ،)44وبنيامني (ابن ايمني)( ،)45الذي يسمى شداد
ابلعربية(. )46
جاءت والدة يوسف بعد أن دعت راحيل رهبا أن يهبها غالما فاستجاب هلا ( )47ومسته
يوسف؛ الذي يعين ابلعربية " يزيدين الرب ابناا آخر" أمال أن مينحها رهبا ابنا غريه( )48فرزقها هللا
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غالما مسي بنيامني وتوفيت مباشرة( ،)49ودفنت يف أفراث )أفراتة) "بيت حلم"( )50فكان بذلك
يوسف وبنيامني أصغر أبناء النيب يعقوب عليه السالم ،وأييت ترتيبهما من بني الذكور احلادي
عشر والثاين عشر (. )51
ومن هنا جاء حب يعقوب هلما لصغرمها ،ويتمهما ،وألن أمهما راحيل كانت أحب
نسائه إليه( –)52وخباصة يوسف جلماله ،)53(-إضافة إيل أهنما إبنا شيخوخته ،وأنعم هللا عليه هبما
بعد طول اشتياق(. )54
مما سبق يتضح لنا جبالء أن النيب يوسف عليه السالم نشأ يتيما؛ فقد توفيت والدته
وعمره ال يتجاوز ست سنوات( ،)55فكفلته وحضنته عمته فائقة بنت إسحاق( )56وهي أكرب أوالد
يعقوب ،وأحبته وتعلقت به ومل تستطع مفارقته ،ورفضت إعادته ألبيه عندما طلبه منها ،واهتمته
بسرقة شيء كانت قد وضعته على بطن يوسف عندما أخذه منها ،فأعاده إليها-وفقا لشريعتهم
يف ذلك الوقت )57(-وبقي عندها.
املبحث الثاين  :موطنه:
عاش يوسف يف املنطقة اليت ولد فيها وهي( :فدان آرام) ( )58من أراضي احلرية
ابلعراق( ،)59ما يقارب ست سنوات ،ذلك أن والده النيب يعقوب كان يعمل عند خاله (الابن)
برعي الغنم( ،)60مث مكث بني أهله وقومه الذين كانوا يعيشون حياة البداوة ( وجاء بّكم ّمن
البد ّو)(يوسف اآلية )100أبرض كنعان يف فلسطني ( )61مدة إحدى عشرة سنة ،ألن إخوته ألقوه
يف اجلب وعمره سبع عشرة سنة( ،)62مث استكمل حياته يف مصر ،وحلق به والداه وإخوته وأهله،
الِل ّآمنّني)(يوسف اآلية )99بعدد تراوح ما بني سبعني إىل
قال تعاىل (:أدخلوا ّمصر إّن شاء َ
أربعمائة شخص( ،)63وعاشوا مبصر مدة تراوحت بني قرنني إىل أربعة قرون( ،)64وذابت ذريتهم
وذرية النيب يوسف ابلشعب املصري ،وال أدل على ذلك من اعتناق امللك الراين بن الوليد -
املكىن أبخناتون فرعون مصر ( 1375من  1358ق.م) -داينة التوحيد (. )65
املبحث الثالث :صفاته ومجاله:
(،)66
اتصف النيب يوسف ابجلمال وحسن الوجه والصورة واملنظر ،فقد أعطي شطر احلسن
وأويت نصف مجال النيب آدم الذي خلقه هللا جل وعال ونفخ فيه من روحه ( ،)67وازداد مجاله مبا
ورثه عن والدته راحيل وجدته سارة اليت ورثت بدورها مجاهلا عن حواء( ،)68فقد قسم ليوسف
وألمه من اجلمال ما مل يقسم ألحد()69؛
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فكان وجهه عليه السالم كالربق( ،)70وكان يغطيه بربقع أمام النساء والناس( .)71وال أدل
على وصف مجاله عليه السالم من قوله تعاىل :ف ل َما رأي نه أكربنه وقطَعن أي ّدي ه َن وق لن
حاش َّلِلّ ما هذا بشارا إّن هذا إَّال ملك ك ّرمي( سورة يوسف:آية.)31
ومما ورد يف وصف مجاله ":وكان وجه يوسف صلوات هللا عليه مثل البدر ،وكان له
ذؤابتان سوشان على ظهره ،وكانت عينيه جنم يتوقد نورا ،وكان مقرون احلاجبني ،واسع العينني،
أقىن األنف ،مفلج األسنان ،معتدل القامة ،حسن الكفني والساعدين والعضدين والساقني ،إذا
تكلم فكأمنا خرج النور من فيه ،وإذا ابتسم رأيت لثناايه شعاع الشمس"( .)72ويدل على ذلك
أيضا كالم إخوته حينما وصفوه ألبيهم ملا عادوا إليه دون معرفتهم له ،حيث قالوا ...":عظيما
شريفا حسنا مجيال"(. )73
املبحث الرابع :أخالقه وسجاايه:
متثل النيب يوسف عليه السالم األخالق الفاضلة فقد عرف عنه الت قى ،قال تعاىل:
وألجر اآل ّخرةّ خري لّلَ ّذين آمنوا وكانوا ي تَقون( يوسف ،)57:ولدار اآل ّخرةّ خري لّلَ ّذين
()74
اتَقوا(يوسف :اآلية ،)109إّنَه من ي ت َّق ويصّرب( يوسف :اآلية )90والصدق واالستقامة
ّ
ص ّادقّني( النور :اآلية ،)6واألمانة
الص ّّديق( يوسف :اآلية ،)46إّنَه ل ّمن ال َ
يوسف أيُّها ّ
واإلخالص والصالح إّنَه ّمن ّعب ّادان المخل ّ
صني( يوسف :اآلية ،)24وأحلّق ّين
صاحلّّني(يوسف اآلية )101والعفة والنزاهة والشرف والطهارة وراودته الَّيت هو ّيف ب يتّها عن
ّابل َ
ن ف ّس ّه وغلَق ّ
الِلّ إّنَه رّّب أحسن مث واي إّنَه ال ي فلّح
ت األب واب وقالت هيت لك قال معاذ َ
الظَالّمون( يوسف ،)23:ق لن حاش َّلِلّ ما علّمنا علي ّه ّمن سوء( يوسف :اآلية .)51والكرم
فقد أثىن عليه الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم بقوله” :الك ّرمي بن الكرمي بن الكرمي بن الك ّرّمي
يوسف بن ي عقوب بن إّسحاق بن إبراهيم صلى هللا عليهم وسلم“( )75واإلحسان( )76إّ َان ن راك
ّمن المح ّسنّني( يوسف :اآلية )36وال ن ّ
الِل ال
ضيع أجر المح ّسنّني(يوسف :اآلية ،)56فّإ َن َ

يّ
ضيع أجر المح ّسنّني( يوسف :اآلية ،)90والتواضع والرمحة واحللم والعدل( )77أال ت رون أّّين
أ ّويف الكيل وأان خري المن ّزلّني(يوسف :اآلية ،)59والصرب على االبتالء يف البئر ،والغربة ،وبيت
الِل ال ي ّ
ضيع أجر المح ّسنّني( يوسف :اآلية ،)90وبر
العزيز ،والسجن  إّنَه من ي ت َّق ويصّرب فّإ َن َ
الوالدين واألهل ورفع أب وي ّه على العر ّش(يوسف :اآلية ،)100والتسامح قال ال ت ث ّريب عليكم
الِل لكم وهو أرحم الَر ّّ
امحني( يوسف. )92:
الي وم ي غ ّفر َ
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()78
والعقل والذكاء والفهم والعلم واحلكمة وسداد الرأي ول َما ب لغ أشدَه آت ي ناه حكم ا
و ّعلم ا وكذلّك جن ّزي المح ّسنّني(يوسف ،)22:وإّنَه لذو ّعلم لّما علَمناه(يوسف :اآلية)68
إّّّين ح ّفيظ علّيم(يوسف :اآلية )55مما يؤكد ذلك قول يعقوب ألوالده عن عزيز مصر عندما

ذهبوا ألخذ املرية" :لست أعرف على وجه األرض رجال أعلم وأحكم وأعلم من هذا
الرجل"("،)79مل ير اخللق مثله علما وحلما وحكما وفهما"(،)80وقد كان عليه السالم صادق احلس،
انفذ البصرية ( ،)81وأعلم الناس بتعبري وأتويل األحاديث( )82وي علّّمك ّمن أت ّو ّيل األح ّاد ّ
يث
(يوسف :اآلية ،)6ولّن علّّمه ّمن أت ّو ّيل األح ّاد ّ
يث ( يوسف :اآلية ،)21وعلَمت ّين ّمن أت ّو ّيل
األح ّاد ّ
يث(يوسف :اآلية ،)101وكان قواي وذو كفاءة عالية وحيسن التدبري أبمانة واقتدار إّنَك
الي وم لدي نا م ّكني أ ّمني(يوسف :اآلية ،)54اجعل ّين على خزائّ ّن األر ّ
ض إّّّين ح ّفيظ علّيم
(يوسف :اآلية ،)55لذا فقد وصل إىل ما وصل إليه من تقلد للمناصب الدنيوية معربا عن ذلك
ك وعلَمت ّين ّمن أت ّو ّيل األح ّاد ّ
ب قد آت ي ت ّين ّمن المل ّ
يث (يوسف :اآلية،)101إال أن
بقوله :ر ّّ
صاحلّّني( يوسف:
آخر حال متناه يوسف لنفسه وانجى فيه ربه ت وفَّين مسلّم ا وأحلّق ّين ّابل َ
اآلية ،)101مؤكدا ثباته على مبدئه وما أان ّمن المش ّركّني( األنعام :اآلية.)79
املبحث اخلامس :زواجه:

تزوج النيب يوسف عليه السالم من أسينات بنت قوطي فارع( ،)83وهي من أسرة كهنوتية،
فوالدها هو رئيس الكهنة يف مصر( ،)84وقد زوجها إايه فرعون مصر الراين بن الوليد( )85بن ثروان
(هروان)بن أراشة بن فاران بن عمرو بن عمالق بن الوذ بن سام بن نوح( )86ومما يروى أهنا ابنة
أخت امللك( )87وامسها زليخة(زوليخة) ،وقيل زاعيل ( )88وقيل فكا بنت ينوس( . )89وزليخا هي
امرأة العزيز اليت ورد ذكرها يف سورة يوسف يف القرآن الكرمي ،وقد تزوجها يوسف بعد وفاة زوجها
العزيز ،فوجدها عذراء ،وذلك أن زوجها السابق مل يكن يقرب النساء ( ،)90وال أدل على ذلك
()91
من قول املؤرخ ابن األثري":وكان ال أييت النساء ،وكانت امرأته حسناء انعمة يف ملك ودنيا"
وملا دخل يوسف على زوجته زليخا خاطبها قائال هلا:
خريا مما كنت تريدين ؟ فقالت :أيها الصديق ال تلمين ،فإين كنت امرأة
"أليس هذا ا
حسناء مجيله انعمة ،يف ملك ودنيا ،وكان صاحيب ال أييت النساء ،وكنت كما جعلك هللا يف
(.)92
حسنك وهيئتك ،فغلبتين نفسي"
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وبعد زواج يوسف بزليخا أصبحت زاهدة عابدة قريبة من رهبا( )93فتحولت بذلك من امرأة
معجبة بيوسف إىل امرأة معجبة إبميانه وعقيدته.
مكثت زليخة مع يوسف أربعني سنة ( ،)94ورزقهما هللا سبحانه وتعاىل ابنة مسيت منسى
(منشى ،منسا ،منشا)( ،)95وابن ا مسي أفرامي (افراييم ،افرائيم) ( ،)96ومنسى هي أكرب من أفراييم
( ،)97ومن أفرامي جاء نون ومن نون جاء يوشع فىت موسى عليه السالم( ،)98ومن منسى جاء
موسى ومنه جاءت رمحة زوجة أيوب عليه السالم(. )99

اخلامتة:

احلم د هلل ال ذي ت تم بفض له الص احلات والص الة والس الم عل ى س يد الس ادات حمم د
وعلى آله وأصحابه ومجيع األنبياء واملرسلني وآل كل والسائرين على هنجهم إىل يوم الدين.وبعد؛
فهذا ما وسعه جهدان-الباحثان -املقل يف حتقي ق ترمج ة ن يب هللا يوس ف الص ديق علي ه
الس الم وبي ان نس به وص فاته وموطن ه وزواج ه ،فم ا ك ان في ه م ن خ ري ونف ع فه و بتوفي ق م ن هللا
تعاىل ،وما شابه من نقص فمن أنفسنا وتقصريان.
وأخريا نوصي طلبة العلم أن تتكاتف جهودهم يف بيان املنهج املستقيم ال ذي أراده هللا
وبني معامله رسل هللا صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني ،ليكونوا قدوة يستض اء بن ورهم يف
لعبادهّ ،
ظلمات األايم والسنني.

اهلوامش
 -1الطربي ،حممد بن جرير (ت310 ،ه 922-م) اتريخ الرسل وامللوك (11ج) ,حتقيق حممد أبو
الفضل إبراهيم ,دار سويدان بريوت ,لبنان ,د.ت ج 330\1وسيشار له فيما بعد  ،الطربي،
اتريخ .وينظر ابن األثري  ،عز الدين علي بن أب الكرم الشيباين(ت630 ،ه 1232-م) الكامل يف
التاريخ13 ,ج ,دار صادر ،بريوت 1399ه 1979-م  126\1,وسيشار له فيما بعد ،ابن
األثري ،الكامل .وابن اهليصم ،أب احلسن اهليصم بن حممد بن عبد العزيز بن حممد بن اهليصم
(ت5ه 11-م) قصص القران الكرمي ,حتقيق :أ.د.حممد عبده حتاملة,أ.د.حممد جاسم املشهداين,
املكتبة الوطنية  ,عمان ،األردن .ط1,14271ه 2006-م ,ص ,241,267وسيشار له فيما
بعد ،ابن اهليصم ،قصص .وابن كثري ،أب الفداء إمساعيل بن كثري(ت774 ،ه )قصص األنبياء,
دار الفكر لبنان ,بريوت,ط,1ص ,263,267وسيشار له فيما بعد  ،ابن كثري ،قصص .وابن
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كثري ،أب الفداء إمساعيل بن كثري(ت774 ،ه م) ,البداية والنهاية ,حتقيق :امحد أبو ملحم
وآخرون ,دار الكتب العلمية بريوت ,لبنان ,ط1405 1ه 1985-م 186\1,وسيشار له فيما
بعد ،ابن كثري ،البداية.
 -2سوسة.أمحد ،مفصل العرب واليهود يف التاريخ ,وزارة الثقافة واإلعالم ,العراق ,ط,1981 ,5
ص ,506وسيشار له فيما بعد ،سوسة ،مفصل .النوابين وحداد؛ حممد مصطفى وموسى حممد،
دليل املرابطني لتحرير فلسطني ,املكتبة الوطنية ,األردن ,ط1433ه 2012 -م ،ص 46وسيشار
له فيما بعد  ،النوابين وحداد ،دليل .وورد يف الكتاب املقدس أن هللا مساه هبذا االسم ،ينظر سفر
التكوين  35ص .58واملوسوعة احلرة //ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A% ،https
D9%88%D8%B3%D9%81

 -3املسعودي .علي بن احلسني بن علي(ت346 ،ه 947-م) ،التنبيه واإلشراف ,دار اهلالل ,بريوت,
لبنان1402,ه 1981-م ,ص 186وسيشار له فيما بعد  ،املسعودي ،التنبيه .املسعودي.علي بن
احلسني بن علي(ت346 ،ه 947-م)  ,مروج الذهب ومعادن اجلوهر حتقيق :حممد حميي الدين
عبد احلميد (4ج) ,دار الفكر ,بريوت ,لبنان ,ط1393 5ه 1973-م ,ص ,46وسيشار له
فيما بعد  ،املسعودي ،مروج.
 -4ابن كثري ،البداية  .151\1وانظر سورة هود آية ( ,)69وسورة احلجر آية ( ،)51وسورة الذارايت
آية()41
 -5اليعقوب ،أمحد بن أب يعقوب بن جعفر بن وهب (ت284 ،ه 897-م) ،اتريخ اليعقوب 2ج,
دار صادر ,بريوت ,لبنان ,د.ت ،28\1 ,وسيشار له فيما بعد هكذا ،اليعقوب ،اتريخ.
الطربي ،اتريخ  , 317\1املسعودي ،مروج  ,46\1وابن األثري الكامل  ,126\1وابن كثري،
البداية .181\1
 -6الطربي  ،اتريخ 317\1
 -7اليعقوب ،اتريخ  .28\1الطربي ،اتريخ  .319,317\1ابن األثري ،الكامل  .126\1وينظر ابن
إايس ،حممد بن أمحد (ت930ه 1254-م) ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،دار املنار ،القاهرة،
ط1424 ،1ه 2003-م ،ص ،5ص10
 -8اليعقوب ،اتريخ  .28\1الطربي ،اتريخ  . 319\1ابن األثري  ،الكامل  . 126\1ابن كثري
البداية .181\1
 -9النوابين وحداد ،دليل .48
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 -10ابن األثري ،الكامل 127\1
 -11الطربي  ،اتريخ 317\1
 -12سوسة ،مفصل ص48
 -13املسعودي ،التنبيه ص186
 -14الصدر نفسه ص196
 -15الكتاب املقدس (العهد القدمي والعهد اجلديد) دار الكتاب املقدس يف العامل العرب  ,سفر
التكوين  35ص 59وسيشار له فيما بعد ،الكتاب ،املقدس .وينظر اليعقوب ،اتريخ.30029\1
الطربي ،اتريخ  .318-317\1ابن اهليثم ،قصص  .274,231الكتاب املقدس سفر التكوين
 35ص .59ابن األثري  ،الكامل  .127,126\1ابن كثري ،البداية  .184,182,181\1ابن
إايس ،بدائع ص105
 -16الكتاب املقدس ،سفر التكوين 35ص . 59اليعقوب ،اتريخ  .30\1ابن كثري البداية .182\1
الظاهري .أبو حممد علي بن حزم (ت 456ه ) ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،حتقيق د .عبد
الرمحن عمرية ود .حممد إبراهيم نصر ،شركة مكتبات عكاظ ج دة  -الطبعة األوىل 1402ه
1982م ،ج  1ص .110
 -17سفر التكوين 35ص .59اليعقوب ،اتريخ  .30\1الطربي  ،اتريخ  .318-317\1ابن كثري،
البداية .182\1
 -18اليعقوب ،اتريخ  . 31\1الطربي ،اتريخ .321,317\1
 -19اليعقوب ،اتريخ , 29\1الطربي ،اتريخ, 317\1ابن األثري ،الكامل , 126\1ابن كثري البداية
181\1
 -20الطربي ،التاريخ317\1 ،
 -21اليعقوب ،اتريخ , 29\1ابن كثري  ،البداية ,181\1ابن كثري ،قصص 263
 -22الطربي ،اتريخ 318-317\1ابن كثري  ،البداية ,182\1ابن كثري ،قصص 263
 -23اليعقوب ،اتريخ , 30\1ابن كثري  ،البداية 182\1
 -24الطربي ،اتريخ ,318\1ابن األثري  ،الكامل , 127\1ابن كثري  ،البداية 182\1
 -25الطربي ،اتريخ 318\1
 -26اليعقوب ،اتريخ 30\1
 -27ابن كثري ،اتريخ 182\1
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 -28اليعقوب ،اتريخ  30\1الطربي ،اتريخ318\1 ،
 -29اليعقوب ،اتريخ , 30\1الطربي ،التاريخ318\1 ،
 -30ابن كثري ،البداية , 182\1ابن كثري ،قصص263
 -31الكتاب املقدس سفر التكوين  35ص, 59اإلجنيل املقدس (رسالة يعقوب ,اإلصحاح األول)
ص 369وسيشار له فيما بعد اإلجنيل .اليعقوب ،اتريخ . 31\1املسعودي  ،مروج . 47\1ابن
كثري  ،البداية 186-185\1
 -32اليعقوب ،اتريخ  . 30\1الطربي ،اتريخ  . 317\1ابن كثري ،البداية  . 182\1ابن كثري
قصص 264
 -33الكتاب املقدس سفر التكوين 35ص .59اليعقوب  ،اتريخ  . 31-30\1الطربي ،اتريخ
 .321 ,317\1ابن اهليصم ،قصص الصفحات؛ 277, 237, 232
 -34الكتاب املقدس سفر التكوين  35ص . 59اليعقوب ،اتريخ  .31 ,30\1الطربي  ،اتريخ
 .320 ،318 ،317\1املسعودي ،مروج  .47/1ابن اهليصم ،قصص ،ص.272 ،232
ابن األثري ،الكامل .126/1 ،ابن كثري ،البداية  184, 182\1ابن كثري  ،قصص ص. 263
 -35الكتاب املقدس سفر التكوين  35ص .59ابن حبيب ،أبو جعفر حممد بن حبيب بن أمية بن
عمرو اهلامشي البغدادي (ت245 ،ه ) احملرب ,رواية أب سعيد احلسن بن أب احلسن السكري,
تصحيح :د.ايلزة ليختني شتيرت ,دار اآلفاق اجلديدة ,بريوت ,ص ,5وسيشار له فيما بعد ،ابن
حبيب ،احملرب .اليعقوب ،اتريخ  . 31-30\1الطربي  ،اتريخ  . 318-317\1املسعودي،
مروج  . 47\1ابن اهليصم ،قصص ،ص  . 272ابن األثري ،الكامل  .126\1ابن كثري ،البداية
 . 184 ,182\1ابن كثري ،قصص .263
 -36الكتاب املقدس سفر التكوين  35ص . 59اليعقوب ،اتريخ  . 31-30\1املسعودي  ،مروج
 . 47\1ابن اهليصم ،قصص  .277,236,232ابن األثري ،الكامل  . 128 ،126\1ابن
كثري ،البداية  .184 ،182\1ابن كثري ،قصص .263
 -37الكتاب املقدس سفر التكوين  35ص .59اليعقوب ،اتريخ  . 31-30\1الطربي  ،اتريخ
 .317\1املسعودي  ،مروج  .47\1ابن األثري  ،الكامل  . 126\1ابن كثري  ،قصص
.263
 -38الكتاب املقدس سفر التكوين  35ص 59الطربي  ،اتريخ  . 317\1املسعودي ،مروج 47\1
,ابن األثري ،الكامل ,126\1ابن كثري  ،البداية ,184 ,182\1ابن كثري  ،قصص .263

اإليضاح ( 34يونيو )2017

كمال التحقيق يف ترمجة نيب هللا يوسف الصديق

149

 -39الكتاب املقدس سفر التكوين  35ص 59اليعقوب ،اتريخ ,31, 30\1الطربي  ،اتريخ 317\1
,ابن كثري ،البداية  184 ,182\1ابن كثري  ،قصص ص. 263
 -40اليعقوب ،اتريخ , 30\1الطربي اتريخ , 317\1ابن كثري ،اتريخ , 184 ,182\1ابن كثري ،
قصص 263
وال صحة لقول اليعقوب أبن نفتايل هي ابنة زلفى وشقيقه جاد وآشري ,اليعقوب .31-30\1
 -41الكتاب املقدس  ،سفر التكوين 35ص 59اليعقوب  ،اتريخ , 31-30\1الطربي  ،اتريخ
,317\1املسعودي  ،مروج  47\1ابن األثري ،الكامل , 126\1ابن كثري ،البداية 182\1
, 184,ابن كثري  ،قصص . 264
 -42الكتاب املقدس سفر التكوين 35ص 59اليعقوب ،اتريخ , 31, 30\1الطربي  ،اتريخ
, 320, 318 ,317\1املسعودي ،مروج , 27\1ابن اهليصم ،قصص ص 232,272ابن
األثري  ،الكامل , 126\1ابن كثري  ،البداية 184, 182\1
 -43اليعقوب ،اتريخ  30\1الطربي ،اتريخ , 317\1ابن كثري ،البداية , 182\1ابن كثري قصص
264
 -44الكتاب املقدس  ،سفر التكوين  35ص 59اليعقوب  ،اتريخ , 31-30\1الطربي  ،اتريخ
, 317\1ابن كثري  ،البداية , 184, 182\1ابن كثري ،قصص .263واجلوزي .أبو الفرج عبد
الرمحن (ت 597ه ) ،التبصرة ،حتقيق :د.مصطفى عبد الواحد ،دار الكتاب املصري  -دار
الكتاب اللبناين ،مصر – لبنان1390 ،ه 1970 -م ،الطبعة األوىل ،ج 1ص  .139ومما يذكر
أن يعقوب ذبح ألف رأس من الغنم شكرا هلل ووزعها على الفقراء واملساكني .ابن إايس ،بدائع،
ص105
 -45الكتاب املقدس سفر التكوين  35ص .59اليعقوب ،اتريخ  .30\1الطربي  ،اتريخ 317\1
 .321 ,318,املسعودي  ،مروج  . 47\1ابن اهليصم ،قصص  . 268,284ابن األثري ،
الكامل  .126,127\1ابن كثري ،البدية  . 184\1ابن إايس ،بدائع ،ص ،105وملزيد من
املعلومات عن أبناء بنيامني انظر اليعقوب ،اتريخ 31\1
 -46الطربي ،اتريخ 317\1
 -47ابن كثري ،البداية  . 182\1ابن كثري ،قصص ص264,267
 -48الكتاب املقدس سفر التكوين  30ص. 48
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 -49الكتاب املقدس سفر التكوين  35ص . 58الطربي  ،اتريخ . 322\1ابن اهليصم  ،قصص
ص . 228ابن األثري  ،الكامل  . 184\1ابن كثري ،قصص267
 -50الكتاب املقدس سفر التكوين  35ص . 58الطربي  ،اتريخ . 322\1ابن اهليصم  ،قصص
ص . 228ابن األثري  ،الكامل  . 184\1ابن كثري ،قصص267
 -51ملزيد من التفاصيل انظر ،ابن اهليصم ،قصص ص ,228ابن األثري  ،الكامل ,127\1ابن كثري،
قصص 264,267
 -52اليعقوب ،اتريخ 30\1
 -53اليعقوب ،اتريخ . 30\1املسعودي  ،مروج 47\1
 -54ابن األثري ،الكامل 127\1
 -55الطربي ،اتريخ . 330\1ابن اهليصم ،قصص ص . 228ابن األثري ،الكامل  .135\1ابن
إايس بدائع ،ص105
 -56الطربي ،اتريخ  . 330\1ابن اهليصم  ،قصص  . 229ابن األثري ،الكامل 137
 -57الطربي ،اتريخ  .330\1ابن األثري ،الكامل 137\1
 -58اإلجنيل املقدس ،سفر التكوين  35ص59
 -59اليعقوب ،اتريخ .29\1ابن كثري ،البداية 181\1
 -60ابن كثري ،البداية  . 182\1ابن كثري ،قصص 264
 -61ابن كثري ،البداية  .183\1ابن كثري  ،قصص ص . 266النوابين وحداد ،دليل ص48
 -62الطربي ،اتريخ  . 363\1ابن األثري ،الكامل  .155\1القرطيب ،حممد بن أمحد (ت671ه )،
اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين ،القاهرة ،دار الشعب1372 ،ه (ط.64\9.)2
ابن كثري ،البداية  . 206\1ابن كثري  ،قصص  .310ويورد ابن إايس أن عمره كان أربع عشرة
سنة .ابن إايس بدائع107 ،
 -63الطربي ،اتريخ  . 364\1املسعودي ،التنبيه ص . 186ابن اهليصم ،قصص ص . 287القرطيب
 ،اجلامع  .259\9ابن كثري البداية 204/1
 -64املسعودي ،التنبيه ص . 186سوسة ،مفصل ص . 485-484النوابين وحداد ،دليل ص49
 -65ابن إايس ،بدائع ،ص  .122وسوسة ،مفصل ص.389,391,485
 -66ابن األثري ،الكامل .137\1ابن كثري ،البداية  .192\1ابن إايس ،بدائع105 ،
 -67ابن كثري ،البداية  .192\1ابن كثري ،قصص 282
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 -68ابن اهليصم ،قصص ص . 228ابن كثري  ،البداية 192\1
 -69الطربي ،اتريخ330\1
 -70ابن كثري ،البداية .192\1ابن كثري ،قصص 283
 -71ابن كثري  ،البداية  . 192\1ابن كثري ،قصص283
 -72ابن اهليصم ،قصص 228
 -73ابن كثري ،البداية 182\1
 -74الطربي ،اتريخ .347\1ابن اهليصم ،قصص ص .246ابن األثري ،الكامل  .147\1ابن إايس
بدائع116-115 ،
75
ّ
ي .حممد بن إمساعيل اجلعفي (ت256ه ) ،اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق د.مصطفى
 البخار ّالبغا ،بريوت ،دار ابن كثري واليمامة ،ط1407 ،3ه  ،حديث رقم ،3202ج 3ص .1237
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،الشيباين .أمحد بن حنبل أبو عبدهللا (ت241ه ) ،مصر ،مؤسسة
قرطبة  ،ج  2ص  .96ابن كثري ،البداية 186\1
 -76ابن اهليصم  ،قصص ص260
 -77املصدر نفسه ص .258 ،265ابن كثري البداية196/1
 -78ابن اهليصم ،قصص .258,260,261,267ابن كثري ،البداية 195\1
 -79ابن اهليصم  ،قصص ص260
 -80املصدر نفسه ص ،258ومما ورد يف علمه عليه السالم أنه مهندس ابرع ،فقد قاس مياه النيل
إبحكام ،وأمر حبفر خليج املنتهى يف الفيوم حبيث ال ينقطع جراينه حىت لو انقطع ماء النيل .ابن
إايس ،بدائع ،ص 123-122
 -81ابن اهليصم قصص ،ص, 254سيد قطب ،يف ظالل القرآن 12ج,ط,2بريوت ,لبنان 1391ه -
1971م  ،696\4,ابن إايس ،بدائع ،ص123
 -82ابن اهليصم ،قصص ص , 253-252ابن كثري ،البداية 189-188\1
 -83الكتاب املقدس ،سفر التكوين()41ص, 70سوسة  ،مفصل ص.484
 -84الكتاب املقدس ،سفر التكوين ()41ص, 70سوسة  ،مفصل ص.485-484
 -85الطربي ،اتريخ , 363\1ابن اهليصم ،قصص ص,252ابن األثري ،الكامل  141\1ابن كثري،
البداية 189\1
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 -86الطربي ،اتريخ,363\1ابن األثري ،الكامل ,145\1ابن كثري  ،البداية ,194-189\1ابن
كثري ،قصص ص.288
 -87ابن كثري ،البداية190\1
 -88الطربي ،اتريخ, 347\1ابن األثري  ،الكامل, 141,147\1ابن كثري ،البداية 189\1
 -89ابن كثري ،البداية 189\1
 -90الطربي ،اتريخ , 347\1ابن اهليصم ،قصص ص, 265ابن األثري  ،الكامل , 147\1ابن كثري،

البداية , 196\1ابن كثري ،قصص ص .292ابن إايس ،بدائع ،ص110
 -91ابن األثري ،الكامل 141\1
 -92الطربي ،اتريخ  . 347\1ابن األثري ،الكامل 147\1
 -93ابن اهليصم ،قصص ص.265
 -94ابن إايس ،بدائع ،ص116
 -95الكتاب املقدس ،سفر التكوين ()41ص . 70اليعقوب ،اتريخ . 32-31\1الطربي ،اتريخ
 .347,364\1ابن اهليصم ،قصص ص . 265ابن األثري ،الكامل  .147,156\1ابن كثري،
البداية  .196\1ابن كثري ،قصص  .292ابن إايس ،بدائع ،ص116
 -96الكتاب املقدس  ،سفر التكوين ( )41ص .70اليعقوب ،اتريخ  .32-31\1الطربي  ،اتريخ
 . 347,364\1ابن األثري ،الكامل  .147\1ابن كثري ،البداية  .196\1ابن كثري ،قصص
ص .292ابن إايس ،بدائع ،ص116
 -97اليعقوب ،اتريخ 32-31\1
 -98الطربي ،اتريخ  . 364\1املسعودي ،مروج  .5\1ابن األثري ،الكامل 156\1
 -99الطربي ،اتريخ . 364\1ابن األثري ،الكامل 156\1
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي
ابن األثري ،عز الدين علي بن أب الكرم الشيباين(ت630 ،ه 1232-م) الكامل يف التاريخ13 ،ج،
.1
دار صادر ،بريوت 1399ه 1979-م
.2

ابن اهليصم ،أب احلسن اهليصم بن حممد بن عبد العزيز بن حممد بن اهليصم (ت5ه 11-م) قصص

القران الكرمي ،حتقيق :أ.د.حممد عبده حتاملة وأ.د.حممد جاسم املشهداين ،املكتبة الوطنية ،عمان،
األردن ،ط1427 ،1ه 2006-م
ابن إايس ،حممد بن أمحد (ت930ه 1254-م) ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،دار املنار ،القاهرة،
.3
ط1424 ،1ه 2003-م
ابن حبيب ،أبو جعفر حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي البغدادي (ت245 ،ه ) احملرب،
.4
رواية أب سعيد احلسن بن أب احلسن السكري ،تصحيح :د.ايلزة ليختني شتيرت ،دار اآلفاق اجلديدة،
بريوت
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن كثري(ت774 ،ه )قصص األنبياء ،دار الفكر لبنان،بريوت،ط1
ابن كثري ،أب الفداء إمساعيل بن كثري(ت774 ،ه م) ،البداية والنهاية ،حتقيق :امحد أبو ملحم
وآخرون ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط1405 1ه 1985-م
اإلجنيل املقدس (رسالة يعقوب ،اإلصحاح األول)
ي .حممد بن إمساعيل اجلعفي (ت256ه ) ،اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق د.مصطفى
البخا ّر ّ
البغا ،بريوت ،دار ابن كثري واليمامة ،ط1407 ،3ه
اجلوزي .أبو الفرج عبد الرمحن (ت 597ه ) ،التبصرة ،حتقيق :د.مصطفى عبد الواحد ،دار
الكتاب املصري  -دار الكتاب اللبناين ،مصر – لبنان ،الطبعة األوىل1390 ،ه 1970 -م
سوسة.أمحد ،مفصل العرب واليهود يف التاريخ ،وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق ،ط1981 ،5م
سيد قطب ،يف ظالل القرآن 12ج ،بريوت لبنان ،ط1391 ،2ه 1971-م
الشيباين .أمحد بن حنبل أبو عبدهللا (ت241ه ) ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مصر ،مؤسسة
قرطبة
الطربي ،حممد بن جرير (ت310 ،ه 922-م) اتريخ الرسل وامللوك (11ج) ،حتقيق حممد أبو
الفضل إبراهيم ،دار سويدان بريوت ،لبنان
الظاهري .أبو حممد علي بن حزم (ت 456ه ) ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،حتقيق د .عبد
الرمحن عمرية ود .حممد إبراهيم نصر ،شركة مكتبات عكاظ ج دة  -الطبعة األوىل 1402ه
1982م
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.15

القرطيب ،حممد بن أمحد (ت671ه ) ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين ،القاهرة ،دار
الشعب(ط1372 ،)2ه

.16
.17

الكتاب املقدس (العهد القدمي والعهد اجلديد) دار الكتاب املقدس يف العامل العرب
املسعودي .علي بن احلسني بن علي(ت346 ،ه 947-م) ،التنبيه واإلشراف ،دار اهلالل ،بريوت،
لبنان1402،ه 1981-م

.18
.19
.20
.21

املسعودي.علي بن احلسني بن علي(ت346 ،ه 947-م) ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر حتقيق:
حممد حميي الدين عبد احلميد (4ج) ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط1393 5ه 1973-م
املوسوعة احلرة //ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81 ،https
النوابين وحداد؛ حممد مصطفى وموسى حممد ،دليل املرابطني لتحرير فلسطني ،املكتبة الوطنية،
األردن ،ط1433ه 2012 -م
اليعقوب ،أمحد بن أب يعقوب بن جعفر بن وهب (ت284 ،ه 897-م) ،اتريخ اليعقوب 2ج،
دار صادر ،بريوت ،لبنان

