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ABSTRACT 

 

This study tackles one of the ways of temptation attempt that leads to falling into obscenity of 

adultery, which is mentioned in the Holy Quran as a seduction. The two researchers address an 

important question namely, what is the effect of sedition to stimulate the sexual lust? And to answer 

this question, the two researchers will explain the meaning of sedition and what are the reasons 

lead to it as well as they will clarify the best ways of restricting its negative effects. This study uses 

the inductive approach to extract the verses in which the sedition is mentioned in Surat Yousuf. 

The study also uses the descriptive approach to analyze the verses extracted from the surah and 

explain what was earlier mentioned. 

 لخص امل

يتناول هذا البحث َأحد وسائل الفتنة اليت تقود إىل الوقوع يف فاحشة الزان، وهي املراودة كما جاءت يف القرآن الكرمي، 
سي السؤال حيث  هذا  عن  ولإلجابة  اجلنسية؟  الشهوة  أتجيج  على  املراودة  أَثر  هو  ما  وهو:  ا  مهمًّ سؤاًلا  الباحثان  طرح 

وقوعها  من  احلد  طرق  أَهم  الباحثان  سيوضح  إليها،كذلك  املؤدية  األسباب  هي  وما  ابملراودة،  املراد  الباحثان  سيوضح 
وسيستعمل الباحثان املنه لبيَّة،  آاثرها السَّ ج اًلستقرائي ًلستخالص اآلايت اليت ورد فيها ذكر املراودة يف سورة وجتنب 

 يوسف، واملنهج الوصفي لتحليل اآلايت املستخرجة من السورة وبيان ما سبق ذكره. 

 الكلمات املفتاحية: مراودة، شهوة اجلنس، خلوة، اختالط. 
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 مقدمة 

احلمد هلل الذي أنزل القرآن وفّصله، وأحكم آايته وسوره، وقضى أن ًل أيتيه الباطل من بني يديه وًل من خلفه، ومل جيعل 
قال تعاىل: ﴿َوَما له عوجاا، والصالة والسالم على من كان خلقه القرآن، والذي أُنزل عليه الفرقان ليكون للعاملني نذيراا،  

 أما بعد: ،  (i)  لِْلَعاَلِمنَي﴾أَْرَسْلَناَك ِإًلَّ َرْْحَةا 

يوسف  سورة  بينته  اإلنسان، كما  عند  الشهوة  أتجيج  أسباب  عن  احلديث  السالم،    إن  عن  عليه  احلديث  وسائِل يعين 
فطرُة العفاِف، هي  الفطرِة:    هذه   أصولِ   السويّة اليت فطر هللا الناس عليها، وأعظم  تغيري أصوِل الفطرةِ   يف  الشيطاِن وأعوانِه:

والفصِل بني   أحكام وممارسات كثرية، كغض البصر، ومنع اخللوة، وضبط اًلختالط،  -تبعاا -  فإهنا إن تغريت تغرّي معها
، وعدِم اختاِذ األصدقاِء بني اجلنَسنْيِ  وَخْفِض صوِت املرأِة، وعدِم خضوِعها به، واحلجاِب، وإخفاِء املفاِتِن منعاا   ،اجلنَسنْيِ

 . (ii) وغري ذلك من الشرائع اليت حتفظ العفاف وحتميه  لإلاثرِة،

وحلفظ اجلماعة املسلمة وصوهنا من مجيع أنواع الفساد واًلحنالل، فقد اعتىن القرآن الكرمي وأرشد إىل الوسائل اليت تقي 
الزىن، قال كل مسلم ومسلمة من اًلقرتاب من الرذائل خشية الوقوع يف الفواحش، ومن أخطر هذه الفواحش فاحشة  

﴾ :﴿تعاىل   (iii) َوًَل تَ ْقَربُوا الّزاَِن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشةا َوَساَء َسِبيالا

وملواجهة التحدايت والصعوابت وموجات الفنت املتتاليات، يف إفساد الشباب وإغراقهم يف وحل الرذيلة فقد وجد الباحثان 
املتمثلة يف "املراودة، واًلختالط واخللوة ًلمرأة العزيز،    ة الفطر مواقف انسالخ    عليه السالم توضيح  من خالل سورة يوسف

الفواحش   والتخلص من أضراريف مواجهة هذه املخاطر وهتذيب شهوة اجلنس،   األخالقية  ستنباط اجلوانبواواإلغواء"،  
الصحية ومعاانهتا  اإلسالمية،  وتطهري    ،اجلنسية  اميانية  اجملتمعات  قواعد  بناء  النشءو   القيم  على  وهتذيبهم  لتحصني 

 تحفظهم من أسباب الفتنة والضياع، وترتفع هبم إىل مستوى كرامة اإلنسان املؤمن. ل،  الفاضلة  واألخالق

 وأثرها يف أتجيج شهوة اجلنس من خالل سورة يوسف عليه السالم املراودة  املبحث األول:  

 يف اللغة واًلصطالح  متهيد: املراودة

 املطلب األول: األسباب اليت دفعت امرأة العزيز إىل مراودة يوسف عليه السالم 

 املطلب الثاين: أثر املراودة يف أتجيج شهوة اجلنس ودًلًلهتا كما وردت يف سورة يوسف 
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 عليه السالم   سف وأثرها يف أتجيج شهوة اجلنس من خالل سورة يو   االختالط واخللوة واإلغواءاملبحث الثاين:  

 واخللوة واألضرار الناجتة عنها   اًلختالط  متهيد:

 واخللوة وأثرمها يف أتجيج شهوة اجلنس من خالل سورة يوسف عليه السالم   اًلختالطاملطلب األول:  

 عليه السالم عليه السالم  وأثره يف أتجيج شهوة اجلنس من خالل سورة يوسف: اإلغواء  املطلب الثاين

 متهيد: 

إن احلديث عن ظاهرة املراودة يف التصور اإلسالمي، يعين احلديث عن ظاهرة اًلحنراف عن الفطرة السليمة الطاهرة يف 
أاّيا كان موضوع اًلحنراف أو جماله وصوره، واملراد ابحلق هو  ترك احلق والوسطية واًلستقامة اليت فطر هللا الناس عليها، 

، قال (iv) الصراط املستقيم، وهو ًل يكون إًل واحداا، وما سواه ابطل، فمن احنرف عنه، وقع يف طريق من طرق الضالل 
ُمْسَتِقيٍم﴾تعاىل:   ِصرَاٍط  َعَلى  َسِوايًّ  مَيِْشي  ْن  أَمَّ أَْهَدى  َوْجِهِه  َعَلى  ُمِكبًّا  مَيِْشي  أََفَمْن   ﴿(v) الشقي حياة  تستوي  ًل  إذ   ،

ل عن طريق هللا، احملروم من ُهداه، مع حياة أهل اًلستقامة واإلميان، فاألّول يف تعثر وضالل وشقاء، والثاين املنكود الضا
 .(vi) يف يسر وقصد وهناء

 

 

 

 يف اللغة واالصطالح   املراودة •

 يف اللغة   الفرع األول: املراودة •

راَد يَروُد إذا جاء وَذَهَب، ومل تنوَّعت مدلوًلت كلمة )رود( يف معاجم اللُّغة، فعَّبَّ اخلليل الفراهيدي عن َأحدها بقوله:  
عليه َيطِمئنَّ  مل  إذا  الِوساد  رائُد  ورجل   ، يتخللها َيْطَمِئنَّ املراودة  َأنَّ  يعين  وهذا  اطمئنان   ،  وعدم  ا    ،(vii) قلق  فارس أَمَّ ابن 

قال:   واحدة،  جهة  يف  انطالق  من  وذهاب  جميء  على  تدل  املراودة  َأنَّ  اْلَكأَلَ فذكر  يَ ُروُد  ا  رَاِئدا يَ ْنظُُر   : َأيْ   ؛ بَ َعثْ َنا 
امليل، وهذا يدل أن امليل يكون على : ، وقد ذكر ابن فارس دًللة مهمة للمراودة وهي امليل، فقال: واملرود(viii) َوَيْطُلبُ 
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دف وليس  واحدة مراحل  وَأضاف  (ix) عة  تلطف   الفيومي ،  طلبه  يف  يتلطف  فاملراِوُد  املخادعة،  وهي  للمراودة  آخر  معناا 
 . (x) ِحْرَصهاملخادع وحيرُص  

 وبعد استعراض هذه املدلوًلت من كتب املعاجم تبني للباحث أن مادة )رود( حتمل يف طياهتا أربعة معان، وهي: 

 القلق وعدم اًلطمئنان.  .1

 فعل املراودة يتم من طرف واحد جتاه آخر.  .2

 امليل. .3

 املخادعة يتخللها مالطفة لتحصيل املراد. .4

الراغب اًلصفهاين معىن املراودة: أبهنا منازعة الغري يف إرادته حبيث عَّّب  :    يف االصطالح   راودة املالفرع الثاين:   •
املراودة: هي املالطفة يف السوق إىل غرض،   ، وذكر ابن عطية أبن (xi) جتَّبه على ما تريده أنت، ًل ما يريده هو

راِود أبقواله وتلطفه حال املراود 
ُ

 .(xii) من اإلجابة أو اًلمتناعحبيث خيتَّب امل

فهي جمارّة وجماذبة، (  أو املرأة للرجل عن نفسه)  فاملراود حياول جْذب اآلخر َمرّة بعد َمرّة، كمراودة الرجل املرأة عن نفسها، 
 .(xiii) يف القرآن أتيت مبعىن جمارّة وجماذبة( مراودة)  لكف

تعاىل:   قوله  يف  َعْن  وقيل  بَ ْيِتَها  يف  ُهَو  الَّيِت  أي:  (xiv)﴾... نَ ْفِسهِ ﴿َورَاَوَدْتُه  نفسه؛  عن  خادعته  أي:  يفعل ؛  ما  فعلت 
 .(xv) املخادع لصاحبه عن الشيء الذي ًل يريد أن خيرجه من يده، حيتال أن يغلبه عليه وأيخذه منه

 بعد استعراض أقوال العلماء واملفسرين يف معىن املراودة ما أييت:   جيد الباحث  وهكذا

 أن املراودة فيها حماولة إلجبار الطرف اآلخر على تغيري إرادته وإرغامه على فعل ما ًل يريد.  .1

راَود. .2
ُ

راِوَد يستعمل األًلعيب ووسائل اخلداع ليؤثر على إرادة امل
ُ

 أن امل

ا عن اخلشونة والفظاظة.أن املراودة تتم أبسلوب رقيق انعم ب .3  عيدا
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ويف اجلمع بني التعريفني اللغوي واًلصطالحي يتبني للباحث أن فعلة املراودة: تتم من طرف واحد جتاه آخر بسبب ميل 
 واهتمام جتاهه، لتحقيق ُمراِده بشّّت األساليب، دون ثبات واستقرار، يعرتيها قلق واضطراب.

 امرأة العزيز إىل مراودة يوسف عليه السالم: األسباب اليت دفعت  املطلب األول

 أوالً: مرحلة بلوغ األشُّد 

عليه  ليوسف  هللا  وهبها  اليت  العطااي  من  واحدة  بيان  من  بد  ًل  املرحلة،  هذه  عن  احلديث  وقبل  مبكان،  األمهية  من  إن 
فقد آاته هللا سبحانه وتعاىل ،  (xvi)   بقوله: "أُعطي يوسف شطر احلسن"  السالم، وهو ما ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم

حظًّا وفرياا من احلسن واجلمال، لذلك يقول الرازي معّلقاا: "اعلم أن يوسف عليه السالم كان يف غاية اجلمال واحلسن، 
َوقُ ْلَن ﴿وهو ما أدهش عقول النسوة عند رؤيتهّن ليوسف عليه السالم كما قال تعاىل:  ،  (xvii) فلما رأته املرأة طمعت فيه"

 . (xviii) ﴾ َما َهَذا َبَشراا ِإْن َهَذا ِإًلَّ َمَلٌك َكرميٌ َحاَش لِلَِّ 

وألمهية مرحلة بلوغ األشد واكتمال القوة البدنية عند الشاب، تعتَّب هذه املرحلة من املراحل احلساسة واحلرجة؛ ذلك ألنَّ 
مرحلة   وتناهي البأسالشهوة تكون يف أوج ذروهتا وانطالقها، وهي  هذه املراحل هي ، واكتمال العقل،  استكمال القوة 

هُ :  يف قوله تعاىلبلغ يوسف عليه السالم مرحلة األشّد  نه عندما  ا احلق سبحاأشار إليهتلك املراحل اليت   ا بَ َلَغ َأُشدَّ  ﴿َوَلمَّ
ا َوِعْلما ا  ُحْكما َناُه  أن    ،(xix) ﴾  ... آتَ ي ْ بعد  وتعاىل  سبحانه  احلق  مطالبات يبنّي  دواعي  السالم  عليه  يوسف  يف  توفرت 

الذي حبسه على احلّق وصرفه   والنبوة  آاته هللا احلكم ه،  فهمل وكمُ   ه تناهى عقل، و استوى شبابهو   اكتملت قّوتهو البشرية،  
 . (xx) عن نفسه  العزيز  مرأة امتنع عما راودته  ، فاعن الباطل

آخر   سياق  السالم  حكايةا  ويف  عليه  موسى  هُ عن  َأُشدَّ بَ َلَغ  ا  تعاىل،  َلمَّ ا :  قال  َوَلمَّ ا   ﴿  ُحْكما َناُه  آتَ ي ْ َواْستَ َوى  ُه  َأُشدَّ بَ َلَغ 
ا وََكَذِلَك ََنْزِي اْلُمْحِسِننيَ   ( xxi)﴾َوِعْلما

وألمهية مرحلة الشباب والبلوغ ليوسف عليه السالم، ذكر هللا سبحانه وتعاىل َأن فعل املراودة من زوجة العزيز جاء بعد 
هُ يف سياق السورة:    هللا سبحانه وتعاىل   هاذكر هذه املرحلة، كما   ا بَ َلَغ َأُشدَّ ا  ﴿َوَلمَّ ا َوِعْلما َناُه ُحْكما ... وراودته اليت هي آتَ ي ْ

َمثْ َوايَ ، وقال تعاىل: "فآثر مشّقة اًلمتناع على لّذة اًلتباع،  (xxii)﴾يف بيتها َأْحَسَن  مجيل ة إىل  شار " إَمَعاَذ الِلَِّ ِإنَُّه َرّبِّ 
أعطاه   الذي  أ اجلزاء  حّت  سبحانه  والورعو   ابلتوفيق  هد مّ إاّيه  طريقف  التقوى  على  تعاىل:   استقام  لقوله  مصداقاا  اهلدى، 
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ُسبُ َلنا﴿ ُهْم  لَنَ ْهِديَ ن َّ ِفينا  جاَهُدوا  املعاملة  :أي؛  (xxiii)﴾َوالَِّذيَن  طريق  بسلوك  جاهدوا  على   ؛ الذين  الصَّب  سبل  لنهدينهم 
 . (xxiv)هلم حقائق املواصلة  اًلستقامة حّت تتبني

مع امرأة العزيز خاصة، ويواجه الشباب عامة،   عليه السالم يتبنّي للباحث مما سبق أن اخلطر العظيم الذي واجه يوسف  
النيب  انطالقها، لذلك حث  أوج  يف  الشهوة  تكون  حيث  البلوغ،  مرحلة  بعد  وسلم   يكون  عليه  هللا  على   صلى  الشباب 

أنفسهم   ويستبقحتصني  صحتهم،  عليهم  حيفظ  ما  أخالقهم    ي إىل كل  ويصون  وسلم  بقولهقوهتم،  عليه  هللا  "ايصلى   : 
 يستطع فعليه ابلصوم فإنه له مل   ن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومنمعشر الشباب م

أشار .(xxv) وجاء"  بقوله   كما  نفسه  حصن  من  لكل  وجل  عز  هللا  من  والثواب  العطاء  عظيم  إىل  وسلم  عليه  هللا  صلى 
ُ يَ ْوَم الِقَيامَ صلى هللا عليه وسلم: " َعٌة يُِظلُُّهُم الِلَّ ِة يف ِظلِِّه، يَ ْوَم ًَل ِظلَّ ِإًلَّ ِظلُُّه:ُجٌل َدَعْتُه اْمرَأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َومَجَاٍل ِإىَل َسب ْ

الِلََّ  َأَخاُف  ِإيّنِ  قَاَل:  حرصه  (xxvi)."نَ ْفِسَها،  احلديثني  من  اًلستدًلل  وجه  وسلم  ،  عليه  هللا  الزواج صلى  على  وحثّه 
ة ملا هلا من أمهّية منها: "  الشباب   هبا   ص إمنا خُ وعفتهم، واغتناماا لشباهبم وقوهتم، و للمستطيع، حفاظاا على الشباب   عفَّ

ة املرأة،  فرج الرجل،   ..."، وأييت الصوم ملن ًل يستطع الزواج ابًلستعفاف وكثرة األمة بسبب النَّسل  ، غضِّ البصرعفة  عفَّ
 فضله.   ، حّت يوّسع هللا عليه من عن إتيان ما حّرم هللا من الفواحش

 اثنياً: النفس األمارة ابلسوء 

اليت   األسباب  من  العزيز إن  امرأة  السيئات  دفعت  واقرتاف  عاصي 
َ

امل هي    ًلرِتكاب  للفاحشة  طلبها  األّمارة يف  الّنفس 
عليه السالم يوجزها الباحث دون تفصيل يف  من هذه األسباب يف سورة يوسفوقد ساق الُقرآن الكرمي بعضاا ،  ابلسوء

 ثالثة مواضع: 

قال تعاىل: ﴿قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنْ ُفُسُكْم أَْمراا َفَصَّْبٌ ،  إقدام إْخوة يوسف على التَّخّلص منهسبباا يف  كانت النفس  أوالً:
ُ اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ  يٌل َوالِلَّ  (xxvii) ﴾مجَِ

 ( xxviii) ﴾...قال تعاىل: ﴿ َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُهَو يف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسهِ عليه السالم،  ُمراودة امرأة العزيز ليوسف    اثنياً:

 ،النَّفس األّمارة ابلسوء، قال تعاىل على لساهِنا  هسبب  ما صدر منهاوإعالهنا أّن    عرتاف من َزوجة الَعزيز،ًلاإلقرار وا  اثلثاً:
وِء ِإًلَّ َما َرِحَم َرّبِّ ِإنَّ َرّبِّ َغُفوٌر رَ  ارٌَة اِبلسُّ ْفَس أَلَمَّ  ( xxix)﴾ِحيمٌ قال تعاىل: ﴿ َوَما أُبَ ّرُِئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ
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أذعنت وأطاعت مقتضى الشهوات ودواعي ، وهي اليت  لقوة الغضب والشهوة يف اإلنسان   ةاجلامع   وهذه النفس هي النفس 
وِء ِإًلَّ :  قال هللا تعاىل إخباراا عن يوسف عليه السالم وامرأة العزيز  ،الشيطان  ارٌَة اِبلسُّ ْفَس أَلَمَّ ﴿ َوَما أُبَ ّرُِئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ

رَ  َغُفوٌر  َرّبِّ  ِإنَّ  َرّبِّ  َرِحَم  و (xxx)﴾ِحيمٌ َما  فيها ،  اجتمعت  اليت  وهي  املعصية،  على  اإلنسان  إقدام  هي أحد أهم َأسباب 
املذمومة، ألن   من  الصفات  طباعها،  وهتّذيب  تزكيتها،  وعدم  إتباعها  املؤدية  األمراض يف  اإل   إىل  اخلطرية  ، حنرايفالسلوك 

عاصي واقرتاف السيئات؛و   الَكثري من كبائر الذنوب وصغائِرها   سبب يف  وهي
َ

قال تعاىل: ﴿َونَ ْفٍس   هي الدافع ًلرِتكاب امل
اَها )   ( 9( فََأهْلََمها ُفُجوَرها َوتَ ْقواها)9َوما َسوَّاها )  اها﴾9َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّ  ( xxxi)( َوَقْد خاَب َمْن َدسَّ

 السالم يف بيت العزيزاثلثاً: طول مكث يوسف عليه  

تبنّي اآلايت يف سياق السورة طول املّدة اليت مكث فيها يوسف عليه السالم جبانب امرأة العزيز، بدءاا من مرحلة التبين 
تعاىل:   قوله  يف  سبحانه  ذكرها  ًِلْمرَأَتِهِ كما  ِمْصَر  ِمْن  اْشرَتَاُه  الَِّذي  نَ تَِّخَذهُ   ﴿َوقَاَل  أَْو  َفَعَنا  يَ ن ْ َأْن  َعَسى  َمثْ َواُه   َأْكرِِمي 

ا تعاىل:  (xxxii) ﴾..َوَلدا قوله  يف  األشّد  بلوغ  مرحلة  إىل  وانتهاءا  هُ ،  َأُشدَّ بَ َلَغ  ا  ا  ﴿َوَلمَّ َوِعْلما ا  ُحْكما َناُه  ، (xxxiii) ﴾  .. آتَ ي ْ
 ، لقوله بعيداا عن رقابة األهل واجملتمع   اجتماع املرأة ابلرجل من    اإلسالم وخلطورة هذه املراحل من بلوغ األشّد، فقد حّذر  

ًل خيلون رجل ابمرأة صلى هللا عليه وسلم:"  ،وقوله (xxxiv)"ًل خيلون رجل ابمرأة إًل مع ذي حمرم صلى هللا عليه وسلم:" 
 (xxxv) "فإن اثلثهما الشيطان 

 ووجه اًلستدًلل من احلديثني السابقني النهي عن اخللوة ابملرأة األجنبية خشية أن يوقع الشيطان بينهما الفتنة. 

 امرأة العزيز يف عدة نقاط:   جبانب ويعرض الباحث النتائج السلبية ملكوث يوسف عليه السالم الطويل املستمر  

 ديها. أوًلا: وجوده املستمر معها، بدون رقيب ولَّد األلفة ل 

أوصلها إىل إذًلل نفسها له ومراودته عن نفسه، قال تعاىلاًلفتتان جبماله وكمالهاثنياا:   يف بَ ْيِتَها  ﴿:  ،  َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُهَو 
 ( xxxvi) ﴾..َعْن نَ ْفِسهِ 

، إضرام شعلة احلب يف قلبها  كان سبباا يف معه   ااختالطه   ، و كثرةعلى املعصية ويقوي من دافعها  ىء اًلختالط جُيرّ اثلثاا:
 ﴿ َوقَاَل ِنْسَوٌة يف اْلَمِديَنِة اْمرََأُت اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسهِ   شاهد على ذلك. بقوله تعاىل:   موقف امرأة العزيز والنسوةو 

 (xxxvii) ﴾..َقد َشَغَفَها ُحبًّا
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 أسباب انسالخ الفطرة لديها.  الذي تعيشه امرأة العزيز،من الرتف  رابعاا: حياة  

 عليه السالم  أثر املراودة يف أتجيج شهوة اجلنس ودالالهتا كما وردت يف سورة يوسفاملطلب الثاين:  

بني اخلري والشر، واألمانة مع   صراع اإلرادات بني طرفني،صراع  على وزن مفاعلة، وموقف املراودة ميثل  أتيت فعلة املراودة
قد جتّلت عصمة يوسف و ،  (xxxviii) اخليانة والعفة مع اًلبتذال،موقف قلما ينجو منها إنسان إًل من عصمه هللا تعاىل. 

العزيز امرأة  مع  حمنته  يف  السالم،  النادرة،   عليه  والعفاف  الشرف  مواقف  مشّرفاا أبمسى  أمنوذجاا  املراودة  آايت  تبينه  وما 
 . هبا هذا النيب  حتّصن العفة والنزاهة اليت   الفنت، ولتحّصنهم بسالح  يف مواجهة مةألشباب ال

 سورة يوسف عليه السالميف  يف أتجيج شهوة اجلنس  الفرع األول: دالالت املراودة وأثرها   •

والنسوة، وذلك يف أربعة من طرف امرأة العزيز وردت فيها املراودة املواضع اليت  سورة، يعرض الباحث من خالل سياق ال
 مواضع من السورة مفصالا أقوال العلماء واملفسرين: 

هي َوَغلََّقتي اأْلَبـَْوابَ أوال: يف قوله تعاىل:    (xxxix) ﴾   ...﴿َورَاَوَدْتُه الَّيتي ُهَو يفي بـَْيتيَها َعْن نـَْفسي

لتصل   أحبته: أن امرأة العزيز  حيث قالما نقله الطَّبي  من ذلك  يف بيان معىن املراودة،   العلماءُ تقاربت أقوال املفسرين و 
خابت يف وذلك بعد أن    هلا، وراودته عن نفسه، أي خادعته عنها وراوغته  أن يكون عشيقاا إىل درجة أن دعته لنفسها  

 (xl) واملصارحة   تنزلت إىل املكاشفةف التعريض له ابملغازلة واملهازلة،  

حباا شديداا حلسنه ومجاله، لدرجة أهنا عليه الصالة والسالم   أبن امرأة العزيز أحّبت يوسف ما قاله املفسرون:  وخالصة
ا هو فيه إىل ما تطلبهتلِ ،  فعلت يف مراودهتا له فعل املخادع ، و أن يواقعهادعته لنفسها   .خرِجه عمَّ

هي  ﴿ َوقَالَ يف قوله تعاىل:    اثنياً:  ( xli)﴾   ..نيْسَوٌة يفي اْلَمدييَنةي اْمَرَأُت اْلَعزييزي تـَُراويُد فـََتاَها َعْن نـَْفسي

وقلن: اْمرََأُت وافتضح،  شاع أمرمها  ..."عندما  اْمَرَأُت اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسهِ : "ما ذهب إليه الطَّبي يف قوله تعاىل
أن هؤًلء النسوة إمنا قصدن هبا ، وهو ما تبينه مقولة ابن عطية:  " بغرض التقليل من شأهناعبدها عن نفسه" اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد  

، وما نقله الفخر الرازي ها أو حيق لومهاذرُ ليبني عُ   عليه السالم؛  املكر ابمرأة العزيز ليغضبنها حّت تعرض عليهن يوسف 
الفّت يف كالم العرب " تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسهِ " امرأة العزيز، ، أن القصة انتشرت يف أهل مصر فتحدث النساء  والقرطيب: 

 (xlii) أي: حتاول غالمها عن نفسه، وتدعوه إىل نفسها، وما قاله ابن كثري:  قد شغفها حباا   ، الشاب، والفتاة اجلارية الشابة
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 نِّكاية،.."ما كان إًل فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسهِ أن موقف النسوة ونشر فضيحة امرأة العزيز "مبراودة وخالصة ما قاله املفسرون: 
كوهنا هتني نفسها وحتقر مركزها أبن تكون مراودة ،يُنزِْلَن امرأة العزيز عن كَّبايئها، وينشرن فضيحتها، أبن  وَفْضحاا للضالل

 تكون مراودة عن نفسها ًل مراودة لغريها كما تقدم.   أن -إن سخت بعفتها  -لرجل عن نفسه، وشأن مثلها 

 وما ميكن استنباطه من اآلية اآليت: 

الباطلة، كما   األمر األول: واإلفرتاءات  الشائعات  املسلم،  اجملتمع  أمن  يهدد  ما  أشد  من  أن  الباحث  اآلية    يرى  تبينه 
بُّوَن َأْن َتِشيَع ايف قوله تعاىل:    الكرمية ُ يَ ْعَلُم ﴿ِإنَّ الَِّذيَن حيُِ نْ َيا َواآْلِخرَِة َوالِلَّ ْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ

 (xliii) ﴾َوأَنْ ُتْم ًَل تَ ْعَلُمونَ 

، وهو ما يتوافق  إتباع منهج القرآن من أعظم العوامل اليت تؤدي إىل النجاة من فعل الفواحش واملنكراتاألمر الثاين:  
 البحث، وما سيتم تفصيله ًلحقا أثناء الدراسة. مع منهج  

هي اثلثاً: ويف قوله تعاىل:    (xliv) ﴾  .. فَاْستَـْعَصمَ   ﴿َولََقْد رَاَوْدتُُه َعْن نـَْفسي

هذا الذي قطعنت   : أي  ؛املعىن: فهذا الَِّذي ُلْمتُ نَّيِن ِفيهِ .."َوَلَقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه فَاْستَ ْعَصمَ ما نقله الطَّبي يف قوله تعاىل:"  
هواه ضالة يف  الذي جعلين  هو  بسببه  نفسه، ، أيديكن  عن  راودته  قد  أبهنا  هلن  أقّرت  أبن   مث  عطية:  ابن  ذهب إليه  وما 

فلما ، وقال الفخر الرازي: "إذ قد علمت أهنن قد عذرهنا  ، ت للنسوة ابملراودة واستنامت إليهن يف ذلكأقرّ امرأة العزيز  
مع أنه طال  ،ألهنن بنظرة واحدة حلقهن أعظم مما انهلا  ،فعند ذلك ذكرت أهنن ابللوم أحق  "نرأينه أكَّبنه وقطعن أيديه

عندها عندما مكثه  ابن كثري:  نقله  وما  النسوة رأ  ،  عنهن، يوسف    مجال   ى  ختفى  اليت  احلسنة  بصفاته  أخَّبهتن  الظاهر، 
اجلمال  وهي هذا  مع  قالت العفة  ما  قالت  مث  حقيقٌ   ،  هذا  أبن  إليهن  حيُ   معتذرة  وكماله  بُّ أبن  نقله جلماله  ما  وأخرياا   ،

هلن الشوكاين:   ظهوره  عند  فيه  وقعن  مما  شاهدته  مبا  النسوة  عند  نفسها  عذر  ملا أظهرت  عن كتم ما   ،مث  صدرها  ضاق 
 ( xlv) "  هِ َوَلَقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفسِ "حت مبا وقع منها من املراودة له، فقالت:  ت بذلك وصرّ جتده يف قلبها من حبه، فأقرّ 

ملا حتقق املراد ًلمرأة العزيز، ورأت يف نفسها اًلنتصار ملا وصلت إليه من الكيد والتدبري،مل  وخالصة ما قاله املفسرون:
جبرأة ووقاحة لتحسم األمر أبهنا هي املراودة، وأن ما قالته   حت مبا وقع منها وصرّ جتد يف نفسها حرج يف كشف ما قالته  

انسالخ الناس من جلباء احلياء، حّت ابتت الرذيلة على مرأى ومسمع من الناس، وهو امرأة العزيز هبذه اجلرأة دليل على  
 ما خيالف منهج القرآن الكرمي يف هتذيب الشهوة.
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هي ﴿قَاَل َما  رابعاً: يف قوله تعاىل:   قَاَلتي   قـُْلَن َحاَش ّلِليَّي َما َعليْمَنا َعَلْيهي ميْن ُسوء    َخْطُبُكنَّ إيْذ رَاَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن نـَْفسي
هي َوإينَُّه َلميَن الصَّاديقييَ   (xlvi) ﴾اْمَرَأُت اْلَعزييزي اْْلَن َحْصَحَص اْْلَقُّ َأاَن رَاَوْدتُُه َعْن نـَْفسي

قول  الزخمشري يف  إليه  ذهب  " ما  تعاىل:  نَ ْفِسهِ ه  َعْن  يُوُسَف  رَاَوْدُتنَّ  ِإْذ  َخْطُبُكنَّ  لِلَِّ "..."َما  حاَش  عفته   "قُ ْلَن  من  تعجباا 
عنها نزاهته  ومن  الريبة  من  شيء  عن  بنفسه  "وذهابه  تعاىل:  قال  احلَْقُّ ،  َحْصَحَص  اآْلَن  اْلَعزِيِز  اْمرَأَُة  ثبت   ي:أ "؛  قاَلِت 

على  ،  واستقرّ  مزيد  ق وًل  مما  بشيء  يتعلق  مل  أبنه  أنفسهّن  على  واعرتافهّن  والنزاهة  ابلَّباءة  له  ألهنّن تفذ شهادهتّن  به،  ه 
، وما نقله ابن عطية: قول امرأة وإذا اعرتف اخلصم أبّن صاحبه على احلق وهو على الباطل، مل يبق ألحد مقال  ، خصومه

. معناه: تبني بعد خفائهالعزيز على نفسها ابملراودة والتزمت الذنب وأبرأت  مث أقرت امرأة العزيز  ،: اآْلَن َحْصَحَص احلَْقُّ
كان مَّبأ ،  عليه السالم شهادة جازمة أبن يوسف، وما نقله الفخر الرازي: أبن امرأة العزيز شهدت يوسف الَّباءة التامة 

قُ ْلَن َحاَش لِلَِِّ َما ":  بقوهلن  ة األوىل بطهارته ونزاهتهأن النسوة شهدن يف املرّ ، و عن مجيع العيوب  عن كل الذنوب مطهراا 
أقرت امرأة ..."، ويف املرة الثالثة:  قُ ْلَن َحاَش لِلَِِّ َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن ُسوءٍ "ويف املرة الثانية    "،َهَذا َبَشراا ِإْن َهَذا ِإًلَّ َمَلٌك َكرميٌ 

النسوة  ه قالتأبن ما  ..."، وأخرياا ما ذهب إليه ابن كثري: اْستَ ْعَصمَ َولََقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه فَ " العزيز بطهارته حيث قالت: 
 . (xlvii)، وهللا ما علمنا عليه من سوءللملك: حاش هلل أن يكون يوسف متهماا   جواابا 

مَّبأ عن كل الذنوب من فعلة املراودة، وأنه    عليه وسلميوسف  على ما قاله النسوة يف تَّبئة  وخالصة ما قاله املفسرون:
 ، وما يؤكد طهره وعصمته قوله تعاىل على لساهنا: "وإنه ملن الصادقني" مما يدل على براءة يوسف عن مجيع العيوب  مطهراا 

 دًللة قاطعة.   عليه السالم

 أمرين: يف âما أمجع عليه املفسرون يف اعرتاف النسوة بَّباءة يوسفنتيجة  ورؤية الباحث توافق  

يف مواجهة احملن،بصَّبه وعفته وتقواه، وهو ما جيب على املؤمنني التحلي صلى هللا عليه وسلم    ثبات يوسف   األول:  األمر
 به.

 ، إتباع منهج القرآن الكرمي. أقوى العوامل اليت تساعد املؤمن على هتذيب الشهوة  األمر الثاين:

 سورة يوسف عليه السالم الفرع الثاين: نتائج آايت املراودة، يف   •
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العزيز،  الرتف  حياة    أوالً: امرأة  تعيشه  وامنياعهاالذي  األخالق  حتلل  على  " ساعد  تعاىل:  قال  اْلَمِديَنِة ،  يف  ِنْسَوٌة  َوقَاَل 
َعْت مبَْكرِِهنَّ أَْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكأا فَ لَ .."، وقال تعاىل: "اْمرََأُت اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسهِ  ا مسَِ  .". .. مَّ

 " ..َوَغلََّقِت اأْلَبْ َواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلكَ قال تعاىل: "  ، ء على املعصية ويقوي من دافعهاىاًلختالط جُيرّ :  اثنياً 

احنراف امرأة العزيز يف عدم سيطرهتا على غريزهتا، وطلبها للفاحشة وهي متزوجة، إذ يف األصل أن الرجل هو الذي   :اثلثاً 
 " ..َولََقْد مَهَّْت بِِه َوَهمَّ هِبَا َلْوًَل َأْن رََأى بُ ْرَهاَن َربِّهِ يطلب ذلك، قال تعاىل: "

 " َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُهَو يف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسهِ قلبها، قال تعاىل: " : طول مكث يوسف يف بيتها جعل األلفة يف  رابعاً 

ْفَس : التساهل إبتباع خطوات الشيطان، القائم على هوى النفس وشهوهتا، قال تعاىل: "خامساً  َوَما أُبَ ّرُِئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ
وءِ  ارٌَة اِبلسُّ  ...". أَلَمَّ

 م العوامل اليت تؤدي إىل النجاة من فعل الفواحش واملنكرات.إتباع منهج القرآن من أعظ:  سادساً 

ِإنَُّه "، قال تعاىل:  ه الفتنةجو تقوى هللا واخلوف منه، واًلعتصام من فعل القبيح والثبات يف   - أ قَاَل َمَعاَذ الِلَِّ 
 ". َرّبِّ َأْحَسَن َمثْ َواَي ِإنَُّه ًَل يُ ْفِلُح الظَّاِلُمونَ 

هللا   - ب "توفيق  تعاىل:  قال  وَء وعنايته،  السُّ َعْنُه  لَِنْصِرَف  َربِِّه َكَذِلَك  بُ ْرَهاَن  َرَأى  َأْن  َلْوًَل  هِبَا  َوَهمَّ  بِِه  مَهَّْت  َوَلَقْد 
 ". َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِداَن اْلُمْخَلِصنيَ 

ْت َقِميَصُه ِمْن ُدبُرٍ َواْستَ بَ َقا اْلَباَب وَ اهلروب واًلبتعاد عن مواقع املعصية، قال تعاىل:"   - ت  ".َقدَّ

" - ث تعاىل:  قال  ابلصدق،  َلِمَن التحلي  َوِإنَُّه  نَ ْفِسِه  َعْن  رَاَوْدتُُه  أاََن  احلَْقُّ  َحْصَحَص  اآْلَن  اْلَعزِيِز  اْمرََأُت  قَاَلِت 
اِدِقنيَ   ".الصَّ

ِميُع اْلَعِليمُ فَاْسَتَجاَب لَُه َربُُّه َفَصَرَف َعنْ اًللتجاء إىل هللا ابلدعاء، قال تعاىل: " - ج  ". ُه َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَّ

 

 اخلامتة
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وأثرها يف   خلطر املراودة يف ختام هذا البحث، ًل بد للباحث من تسجيل أهم النتائج اليت توصل إليها من خالل دراسته  
 أتجيج شهوة اجلنس من خالل سورة يوسف عليه السالم. 

 نتائج الدراسة: 

 .اخلطر يف اتباع الشهوات يوصل صاحبها إىل فعل الفواحش واملنكرات.1

 .فعلة مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السالم تؤكد مطالبة النساء بتهذيب شهواهتم كما الرجال. 2

انسالخ ودليل على    خمالٌف للفطرة السويّة اليت فطر هللا الناس عليها،.اجلرأة يف مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السالم  3
 الناس من جلباء احلياء.

قصة يوسف عليه السالم منوذج لتقدمي احللول النظرية والعملية لتهذيب شهوة اجلنس وخصوصاا يف مرحلة البلوغ اليت .4
 خطر املراحل اليت حتتاج إىل عالج حيث تكون الشهوة يف أوج انطالقها.تعتَّب من أ 

 .إتباع منهج القرآن من أعظم العوامل اليت تؤدي إىل النجاة من فعل الفواحش واملنكرات.5

 أفضل ما جيب على املؤمنني التحلي به ملواجهة الفنت هو التقوى والصَّب والعفة. .6
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