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مقدمة
 سورة يوسف سورة مكية .
قال اآللوسي :سورة يوسف مكية كلها على املعتمد .

 تسمى سورة يوسف :

الشتماهلا على قصته .
كما أن معظم ما فيها قصته عليه السالم .
وليس هلا اسم سواه .

 صلة هذه السورة باليت قبلها .

املناسبة بني هذه السورة واليت قبلها سورة هود قوية جداً وبيان ذلك :
أ -أن سورة يوسف متممة ملا يف سورة هود من قصص الرسل عليهم السالم .
ب-التدليل يف كل منهما على رسالة حممد  بالوحي إليه .
ففي هود ( تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ) .
ويف سورة يوسف ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ) .
ج -يف كل منهما ذكر ملا القاه األنبياء من األذى .
فإذا كانت سورة هود قد بينت ما القاه األنبياء من جانب أقوامهم  ،فإن سورة يوسف قد بينت ما القاه نيب هللا يوسف من
األقارب .
 سبب نزوهلا :
ول هِ
ال  :أُنْ ِزَل الْ ُقرآ ُن َعلَى رس ِ
ت َعلَْي نَا ،
اَّللِ  ، فَتَالَ َعلَْي ِه ْم َزَمانًا  ،فَ َقالُوا  :يَا َر ُس َ
ول ه
عن َس ْعد بن أيب وقاص ( قَ َ
صْ
صَ
اَّلل لَْو قَ َ
َُ
ْ
ِ
ات الْ ِكتَ ِ
ص ِ
اَّللِ َ زَمانًا ،
ول ه
ص) فَتَالَ َها َعلَْي ِه ْم َر ُس ُ
فَأَنْ َزَل ه
ني) إِ ََل قَ ْول ِه َْ
(َن ُن نَ ُقص َعلَْي َ
اَّللُ (الر تِْل َ
اب الْ ُمبِ َ
ك آيَ ُ
كأْ
َح َس َن الْ َق َ
ِ
ِ
اَّلل نَهزَل أَحسن ْ ِ ِ ِ
ك ي ْؤمرو َن بِالْ ُقر ِ
آن.
اَّللِ لَْو َحدهثْتَ نَا  ،فَأَنْ َزَل ه
ول ه
فَ َقالُوا  :يَا َر ُس َ
اَّللُ  ( :هُ
ْ
ْ ََ
اْلَديث كتَابًا ُمتَ َشاِبًا) ْاْليَةَ ُ ،كل ذَل َ ُ َ ُ
 وهي سورة مكية .
نزلت هذه السورة بعد موت خدجية وأيب االب سندا رسول هللا  يف مواجهته ألذى املشركني .
فالسورة نزلت يف تلك الفرتة اْلرج ة .
ونزول سورة يوسف يف هذه الفرتة ،كان من أعظم املسليات اليت واسى هللا تعاَل ِبا نبيه  فقد أخربه عما دار بني يوسف
وإخوته ،وعما تعرض له هذا النيب الكرمي من مصائب وأذى . ...
وال شك أن يف قصة يوسف وما يشبهها ،تسلية للرسول  عما أصابه من قومه.
 فضائل هذه السورة .

أن هللا تعاَل مسى ما فيها أحسن القصص  ،من بني سائر القصص اليت ذكرت يف القرآن كله .
مسى هللا ما فيها أحسن القصص ألمور :
قيل  :ألنه ليس يف القرآن قصة تتضمن من العرب واْلكم ما تضمنته هذه القصة .
وقيل ْ :لسن جماوزة يوسف عن إخوته  ،وصربه عن أذاهم  ،وعفوه عنهم .
وقيل  :ملا فيها من ذكر األنبياء  ،والصاْلني  ،واملالئكة  ،والشيااني  ،واجلن  ،واإلنس  ،واألنعام  ،والطري  ،وسري امللوك
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واملماليك  ،والتجار  ،والعلماء  ،واجلهال  ،والرجال  ،والنساء وحيلهن ومكرهن  ،وتعبري الرؤيا  ،والسياس ة واملعاشرة .
وقيل  :ألن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة .
 أهداف السورة :

أ -إثبات رسالة حممد . 
بقوله تعاَل ( َنن نقص عليك أحسن القصص ) .
وبقوله تعاَل ( ذلك من أنبياء الغيب نوحيه إليك ) .
ب -بيان إعجاز القرآن .
وذلك بقوله تعاَل ( إنا أنزلناه قرآنا عربياً ) .
ج -االعتبار بقصص الرسل الكرام .
قال تعاَل ( لقد كان يف قصصهم عربة ) .

حاق
 ومل يذكر اسم يوسف  يف غري هذه السورة سوى مرتني :إحدامها يف سورة األنعام يف قوله تعاَل َوَوَهْبنا لَهُ إِ ْس َ
ِ ِ ِِ
ِ
ويَ ْع ُق َ ا
ف َوُموسى َوها ُرو َن  ...اْلية .84
وس َ
داوَد َو ُسلَْيما َن َوأَي َ
وب َويُ ُ
وب ُكال َه َديْناَ ،ونُوحاً َه َديْنا م ْن قَْب ُلَ ،وم ْن ذُريهته ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف م ْن قَْب ُل بالْبَ ينات ...
وس ُ
والثانية يف سورة غافر يف قوله تعاَل َولََق ْد جاءَ ُك ْم يُ ُ

 ويوسف - وهو الشخصية الرئيسية يف القصة -حدثتنا عنه حديثا مستفيضا نستطيع من خالله ،أن نرى له 
مناقب ومزايا متنوعة من أمهها ما يأيت:
امتالكه لنفسه ولشهوته مهما كانت املغريات ،بسبب خوفه ملقام ربه ،وهنيه لنفسه عن اهلوى . ...
ِِ
ِ
ِ
اَّللِ ،إِنههُ َرِيب
قال َمعاذَ ه
كَ ،
ت لَ َ
اب َوقالَ ْ
ت َهْي َ
وال أدل على ذلك من قوله تعاَلَ :ور َاوَدتْهُ الهِيت ُه َو ِيف بَْيتها َع ْن نَ ْفسه َو َغله َقت ْاألَبْو َ
اي ،إِنههُ ال يُ ْفلِ ُح الظهالِ ُمو َن . ...
أْ
َح َس َن َمثْو َ
قال الشيخ القامسي :قال اإلمام ابن القيم ما ملخصه« :لقد كانت دواعي متعددة تدعو يوسف إَل االستجابة لطلب امرأة العزيز
منها :ما ركبه هللا يف ابع الرجل من ميله إَل املرأة ...
ومنها :أنه كان شابا غري متزوج ..ومنها :أهنا كانت ذات منصب ومجال ..وأهنا كانت غري آبية وال ممتنعة  ...بل هي اليت البت
وأرادت وبذلت اجلهد..
ومنها :أنه كان يف دارها وحتت سلطاهنا ..فال خيشى أن تنم عليه..
ومنها :أهنا استعانت عليه بأئمة املكر واالحتيال فأرته إياهن ،وشكت حاهلا إليهن ...
ومنها :أهنا توعدته بالسجن والصغار إن مل يفعل ما تأمره به..
ومنها :أن الزوج مل يظهر من الغرية والقوة ما جيعله يفرق بينه وبينها ...
ومع كل هذه الدواعي ،فقد آثر يوسف مرضاة هللا ومراقبته ،ومحله خوفه من خالقه على أن خيتار السجن على ارتكاب ما
يغضبه.
صربه اجلميل على احملن والباليا ،وجلوؤه إَل ربه ليستجري به من كيد امرأة العزيز وصواحبها ( َ ِ ِ
ل ِممها
َحب إِ َه
قال َرب الس ْج ُن أ َ
ف ع ِِن َكيده هن أَصب إِلَي ِه هن وأَ ُكن ِمن ْ ِ ِ
ِ
ني ) .
اجلاهل َ
يَ ْد ُعونَِِن إِلَْيه َوإِهال تَ ْ
ص ِر ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
نشره للدين اْلق ،ودعوته لعبادة هللا وحده ،حىت وهو بني جدران السجن ،فهو القائل ملن معه يف السجن :يا ِ
صاح ِيب ِ
الس ْج ِن
َ
اَّلل الْو ِ
اَّلل ِِبا ِمن س ْل ٍ
ِ
طان....
اح ُد الْ َقه ُار ما تَ ْعبُ ُدو َن ِم ْن ُدونِِه إِهال أ ْ
أَأ َْر ٌ
َمساءً َمسهْيتُ ُموها أَنْتُ ْم َوآبا ُؤُك ْم ما أَنْ َزَل هُ
باب ُمتَ َف ِرقُو َن َخْي ٌر ،أَم هُ
ْ ُ
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قال
حسن تدبريه لألمور ،وتوصله إَل ما يريده بأحكم األساليب ،وحرصه الشديد على إنقاذ األمة مما يضرها ويعرضها للهالكَ ،
ِِ
ص ْد ُُْت فَ َذ ُروهُ ِيف ُسْنبُلِ ِه إِهال قَلِ ًيال ِممها تَأْ ُكلُو َن ...
تَ ْزَر ُعو َن َسْب َع سن َ
ني َدأَباً فَما َح َ
عزة نفسه ،ومسو خلقه ،فقد أىب أن يذهب ملقابلة امللك إال بعد إعالن براءته و َ ِ
قال
ول َ
ك ائْ تُ ِوِن بِِه ،فَلَ هما جاءَهُ الهر ُس ُ
قال الْ َمل ُ
َ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
بال النِ ْسوةِ ه
يم ...
ْارج ْع إَِل َربِ َ
الالِيت قَطه ْع َن أَيْديَ ُه هن إ هن َرِيب ب َكْيده هن َعل ٌ
ك فَ ْسئَ ْلهُ ما ُ َ
اج َع ْل ِِن َعلى َخزائِ ِن
حتدثه بنعمة هللا ،ومعرفته لنفسه قدرها ،والبه املنصب الذي يناسبه ،ويثق بقدرته على القيام حبقوقه َ
قال ْ
ض إِِِن ح ِفي ٌ ِ
ْاأل َْر ِ
يم.
َ
ظ َعل ٌ
ِ
ف فَ َد َخلُوا َعلَْي ِه فَ َعَرفَ ُه ْم َوُه ْم لَهُ ُمْن ِكُرو َن....
وس َ
ذكاؤه وفطنته ،فقد تعرف على إخوته مع اول فراقه هلمَ :وجاءَ إ ْخ َوةُ يُ ُ
ِِ
ِ
ني ...
يب َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم يَ ْغ ِفُر ه
عفوه وصفحه عمن أساء إليه َ
اَّللُ لَ ُك ْم َوُه َو أ َْر َح ُم الهرامح َ
قال ال تَثْر َ
صرياً وأْتُ ِوِن بِأَهلِ ُكم أ ْ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ني.
َمجَع َ
ْ ْ
وفاؤه ألسرته ولعشريته ا ْذ َهبُوا ب َقميصي هذا فَأَلْ ُقوهُ َعلى َو ْجه أَِيب يَأْت بَ َ
فاار ال هسماو ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ه ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ت َولِيِي ِيف
ض أَنْ َ
شكر هللا تعاَل على نعمه ومننه َرب قَ ْد آتَْيتَِِن م َن الْ ُمْلك َو َعل ْمتَِِن م ْن تَأْو ِيل ْاألَحاديث َ
َْلِْق ِِن بِال ه ِِ
ني.
الدنْيا َو ْاْل ِخَرةِ تَ َوفهِِن ُم ْسلِماً َوأ ْ
صاْل َ

 بعض األحاديث يف فضل نيب هللا يوسف :
ِ ِ
ول هللاِ  أَي الن ِ
س َع ْن َه َذا
هاس أَ ْكَرُم قَ َ
ال ( ُسئِ َل َر ُس ُ
اَّللُ َعْنهُ  ،قَ َ
َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ َ ،ر ِض َي ه
ال أَ ْكَرُم ُه ْم عْن َد هللا أَتْ َق ُ
اه ْم  ،قَالُوا لَْي َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ال فَعن مع ِاد ِن الْعر ِ
ال فَأَ ْكَرُم الن ِ
ِ ِ
ب
ك قَ َ
س َع ْن َه َذا نَ ْسأَلُ َ
نَ ْسأَلُ َ
وس ُ
ك قَ َ َ ْ َ َ
هاس يُ ُ
ََ
ف نَِيب هللا ابْ ُن نَِ ِيب هللا ابْن نَِ ِيب هللا ابْن َخليل هللا قَالُوا لَْي َ
اجل ِ
تَسأَلُ ِوِن قَالُوا نَعم قَ َ ِ
اهلِيه ِة ِخيَ ُارُك ْم ِيف ا ِإل ْسالَِم إِ َذا فَِق ُهوا ) متفق عليه .
ال فَخيَ ُارُك ْم ِيف َْ
َْ
ْ
ول هِ
ال ( ََْنن أ ِ ِ
ال ر ِ
هك ِمن إِبْر ِاه ِ
ال بَلَى
ال أ ََوَملْ تُ ْؤِم ْن قَ َ
ف ُْحتِِي الْ َم ْوتَى .قَ َ
وع ْن أَِىب ُهَريْ َرةَ أَ هن َر ُس َ
ب أَِرِِن َكْي َ
َ
اَّلل  قَ َ ُ َ
يم إ ْذ قَ َ َ
َحق بالش ْ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت الدهاع َي)
ت ِيف الس ْج ِن اُ َ
َولَك ْن ليَطْ َمئ هن قَ ْلِيبَ ،ويَْر َح ُم ه
وس َ
َجْب ُ
اَّللُ لُواًا لََق ْد َكا َن يَأْ ِوي إِ ََل ُرْك ٍن َشديد َولَْو لَبِثْ ُ
ف أل َ
ول لَْبث يُ ُ
متفق عليه .
ِ
ويف رواية ( لَو لَبِثْت ِيف ِ
َجْبتُهُ ) .
الس ْج ِن َما لَبِ َ
وس ُ
ْ ُ
ف ُثُه أَتَ ِاِن الدهاعي أل َ
ث يُ ُ
ات ال ِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمبِ ِ
َنزلْنَاهُ قُـ ْرآنًا َع َربِيًّا لَّ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن (. ) )2
ْك آيَ ُ
( الر تِل َ
ني ( )1إِنَّا أ َ
[ يوسف . ] 2 – 1 :
-----------( الر ) هذه تسمى اْلروف املقطعة.
قيل :إن هذه اْلروف أمساء للسور.

وقيل :إن هذه اْلروف قد جاءت هكذا فاصلة للداللة على انقضاء سورة وابتداء أخرى.
وقيل :إهنا اسم اَّلل األعظم ،إَل غري ذلك من األقوال اليت ال ختلو من مقال.
وقيل :هي ما استأثر هللا بعلمه.

وقيل :هي حروف هجائية ليس هلا معىن ،ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني وقال :وحجة هذا القول :أن القرآن نزل بلغة
العرب ،وهذه اْلروف ليس هلا معىن يف اللغة العربية.
وأما اْلكمة منها :فأرجح األقوال أهنا إشارة إَل إعجاز القرآن العظيم ،ورجح هذا القول ابن كثري يف تفسريه فقال :وقال آخرون
إمنا ذكرت هذه اْلروف يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بياناً إلعجاز القرآن وأن اخللق عاجزون عن معارضته مبثله هذا مع أنه
مركب من هذه اْلروف املقطعة اليت يتخاابون ِبا ،وقد حكى هذا املذهب الرازي يف تفسريه عن املربد ومجع من احملققني ،وإليه
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ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا اْلافظ اجملتهد أبو اْلجاج املزي وحكاه ل عن ابن تيمية.
وقد رجح هذا الشيخ الشنقيطي يف أضواء البيان حيث قال بعد أن ذكر اخلالف :أما القول الذي يدل استقراء القرآن على
رجحانه فهو :أن اْلروف املقطعة ذكرت يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بياناً إلعجاز القرآن ،وأن اخللق عاجزون عن معارضته
مبثله.
وقال يف تفسري سورة األعراف :والقول الذي دل عليه استقراء القرآن هو قول بعض العلماء :إن املراد باْلروف املقطعة يف أوائل
السور :إظهار إعجاز القرآن ،فكأن هللا يقول للبشر (املص) هذه حروف من اْلروف املتداولة بني أيديكم تركبون منها كالمكم،
فلو كان هذا الكالم من عند غري هللا وهو ُمؤلهف من حروفكم املتداولة بني أيديكم لكنتم تقدرون على تأليف مثله ،فَلِما َع َج ْزُُت
ِ
املعُروفة لَ َديْ ُك ْم مركب منها ،عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم محيد ال ِم َن البَ َش ِر.
عن تأْليف مثله وهو من اْلروف ْ
ووجه االستقراء الذي دل على هذا القول :أن هللا يف مجيع القرآن يف مجيع السور املبدوءة حبروف مقطعة مل تُذكر منها سورة
خيل من هذا يف سائر القرآن إال سورتان:
واحدة إال وجاء بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من شأنه ،فدل هذا على هذا ،ومل ُ
سورة مرمي ،وسورة القلم ،أما غري ذلك فال تُذكر اْلروف املقطعة إال ذُكر بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من أمرهِ.
قال يف البقرة (امل) فأتبعه بقوله ( َذلِ َ ِ
ب فِ ِيه ُه ًدى لِْل ُمت ِهقني).
ك الْكتَ ُ
اب الَ َريْ َ
اْلي الْ َقيوم) فأتبعه بقوله (نَهزَل علَي َ ِ
ِ ِ
اْلَ ِق).
اب بِ ْ
َْ
ك الْكتَ َ
ُ
وقال يف آل عمران (امل .هللا ال إلَهَ إاله ُه َو َْ
ِ
ص ْد ِرَك َحَر ٌج ِمْنهُ).
اب أُن ِزَل إِلَْي َ
وقال هنا يف األعراف (املص) ُث أتبعه بقوله (كتَ ٌ
ك فَالَ يَ ُكن ِيف َ
ات الْ ِكتَ ِ
اْلَ ِكي ِم).
اب ْ
وقال يف سورة يونس (الر) ُث أتبعه بقوله (تِْل َ
ك آيَ ُ
ات الْ ِكتَ ِ
اب الْ ُمبني).
وقال يف سورة يوسف (الر) ُث قال (تِْل َ
ك آيَ ُ
ِ ِ هِ
اْلَق).
ك ْ
ك ِمن هربِ َ
ي أُن ِزَل إِلَْي َ
وقال يف الرعد (املر) ُث قال (تِلْ َ
ك آيَ ُ
ات الْكتَاب َوالذ َ
ك لِتُخرِج النهاس ِمن الظلُم ِ
ِ
اب أ َ ِ
ات إِ ََل النوِر).
وقال يف سورة اخلليل (الَر) ُث قال (كتَ ٌ
َنزلْنَاهُ إلَْي َ ْ َ َ َ َ
ِ
اب وقُر ٍ
ك آي ُ ِ ِ
آن مبِ ٍ
ني) وهكذا يف سائر القرآن إال يف سورة مرمي والقلم( .العذب النمري).
وقال يف سورة اْلجر (الَر) ُث قال (تْل َ َ
ات الْكتَ َ ْ
ات ال ِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمبِ ِ
ني ) أي  :تلك اْليات اليت نتلوها عليك -أيها الرسول الكرمي -يف هذه السورة ويف غريها ،هي آيات
ْك آيَ ُ
( تِل َ
الكتاب الظاهر أمره ،الواضح إعجازه ،حبيث ال تشتبه على العقالء حقائقه ،وال تلتبس عليهم هداياته.
 ( تلك ) اسم إشارة ،املشار إليه اْليات ،واملراد ِبا آيات القرآن الكرمي ويندرج فيها آيات السورة اليت معنا.

ات ) مجع آية  ،واْلية العالمة  ،ومسيت مجل القرآن آيات لإلشارة إَل أهنا يف عظمتها وإعجازها وداللتها القااعة على
 و(آيَ ُ
اْلق كأهنا اْليات املعجزات اليت كانت يزود ِبا األنبياء .

 ( الكتاب ) املراد به القرآن الكرمي  .ومسي القرآن كتاباً:
ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ :كما قال تعاَل (بل هو قُرآ ٌن َِجمي ٌدِ .يف لَو ٍح َْحم ُف ٍ
وظ).
ْ
َ ْ َُ ْ
ٍ
وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة :قال تعاَل (فَمن َشاء ذَ َكرهِ .يف صح ٍ
وع ٍة ُمطَهَرةٍ بِأَيْ ِدي َس َفَرةٍ)
ف ُم َكهرَمةَ .مْرفُ َ
َ ْ َ َُ
ُُ
وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا ،ونقرؤه من هذه الكتب.
( املبني ) املظهر لطريق اْلق موضح له ،بل لكل ما حيتاج الناس إليه (.يعِن أن القرآن أظهر كل شيء حيتاج الناس إليه يف دينهم

ودنياهم) .

وقيل  :املراد باملبني  :البني  ،أي  :الواضح الظاهر من أبان مبعىن بان أي  :ظهر.
ولو قيل  :إنه مبني بني فال بأس .
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والقاعدة  :الكلمة إذا احتملت معنيني مساويني ال ينايف أحدمها اْلخر وليس أرجح منه  ،فإهنا ُحتمل عليهما مجيعاً .
ِ
أمره يف كونه من عند هللا تعاَل ويف إعجازه بنوعيه
 قال أبو السعود  :قوله تعاَل ( املبني ) من أبان مبعىن بان  ،أي  :الظاهر ُ
اضح معانيه للعرب حبيث ال يشتبه عليهم حقائ ُقه وال يلتبس لديهم دقائ ق ُه لنزوله على
ال سيما
اإلخبار عن الغيب  ،أو الو ِ
ُ
ِ
لغتهم  .أو مبعىن ( بني ) أي املبني لِما فيه من األحكام والشرائ ِع وخفايا امل ِ
امللكوت وأسرا ِر النشأتني يف الدارين وغ ِري
لك و
ُ
ذلك من اْلِ َكم واملعارف والقصص .
 قال الرازي  :وإِهمنَا و ِصف الْ ُقرآ ُن بِ َكونِِه مبِينا لِوجوهٍْ :األَهو ُل :أَ هن الْ ُقرآ َن مع ِجزةٌ قَ ِ
اهَرةٌ َوآيَةٌ بَيِنَةٌ لِ ُم َح هم ٍد . 
ْ ُْ َ
ْ ُ ً ُُ
َ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوالث ِ
اب ُمبِينًا هلَذه ْاألَ ْشيَاء.
اْلَ َال َل َو ْ
ني فِ ِيه ا ْهلَُدى َوالر ْش َدَ ،و ْ
اْلََر َامَ ،ولَ هما بُيِنَ ْ
َّاِن :أَنههُ بَ ه َ
ت َهذه ْاألَ ْشيَاءُ فيه َكا َن الْكتَ ُ
ِ
ِِ
ث :أَنهه ب يِنَت فِ ِيه قِصص ْاألَهولِني و ُش ِرح ِ ِ
ني.
ََ َ ْ
الثهال ُ ُ ُ ْ
َح َو ُال الْ ُمتَ َقدم َ
ت فيه أ ْ
َ ُ
 وقال ابن عطية  :ووصفه ب ( املبني ) قيل  :من جهة أحكامه وحالله وحرامه  ،وقيل  :من جهة مواعظه وهداه ونوره ،
وقيل  :من جهة بيان اللسان العريب وجودته إذ فيه ستة أحرف مل جتتمع يف لسان -روي هذا القول عن معاذ بن جبل-
وحيتمل أن يكون مبيناً لنبوة حممد بإعجازه  ،والصواب أنه " مبني " جبميع هذه الوجوه .
َنزلْنَاهُ قُـ ْرآنًا َع َربِيًّا ) أي  :إنا أنزلنا هذا الكتاب الكرمي على نبينا حممد  بلسان عريب مبني .
( إِنَّا أ َ

فلغة العرب جيب أن توقر وأن تعظم ألهنا لغة القرآن .
َنزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َعَربِياا ) .
كما قال تعاَل (إِنها أ َ
وقال تعاَل ( إِنها َج َعْلنَاهُ قُ ْرآنًا َعَربِياا له َعله ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ) .
ِ
ْما َعَربِياا ) .
وقال تعاَل ( َوَك َذل َ
كأَ
َنزلْنَاهُ ُحك ً
وقال تعاَل ( قُرآنًا َعَربِياا َغْي َر ِذي ِع َو ٍج له َعله ُه ْم يَته ُقو َن ) .
( لَّ َعلَّ ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن )  ،لعلكم أيها املكلفون باإلميان به ،تعقلون معانيه ،وتفهمون ألفاظه ،وتنتفعون ِبداياته ،وتدركون أنه ليس من

كالم البشر ،وإمنا هو كالم خالق القوى والقدر وهو هللا عز وجل .
 قال البيضاوي  :قوله تعاَل (له َعله ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ) علة إلنزاله ِبذه الصفة كي تفهم وه وحتيطوا مبعاني ه  ،وتستعملوا عقولكم .
 وقال أبو السعود  :قوله تعاَل (له َعله ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ) أي  :لكي تفهموا معانيَه اراً وحتيطوا مبا فيه من البدائع ُخ ْرباً وتطلعوا على
أنه خار ٌج عن اوق البشر منهزٌل من عند خالق ال ُقوى والقدر
فاهلل تعاَل أخرب أن املقصود األعظم من إنزال القرآن تفهمه وتدبره والعمل به .
ِ
ك لَ َعله ُه ْم يَتَ َذ هكُرو َن ) .
قال تعاَل ( فَِإهمنَا يَ هسْرنَاهُ بِل َسانِ َ
وقال تعاَل (إِنها َج َعْلنَاهُ قُ ْرآنًا َعَربِياا له َعله ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ) .
ِ
ِ
ِ
ِ
ث َهلُ ْم ِذ ْكًرا ) .
صهرفْ نَا ف ِيه ِم َن الْ َو ِعيد لَ َعله ُه ْم يَته ُقو َن أ َْو ُْحيد ُ
وقال تعاَل ( َوَك َذل َ
كأَ
َنزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َعَربِياا َو َ
ضناها وأ ِ
ات ب يِنَ ٍ
ٍ
ات له َعله ُك ْم تَ َذ هكُرو َن ) .
َنزلْنَ َ
اها َوفَ َر ْ َ َ َ َ
ورةٌ أ َ
َنزلْنَا ف َيها آيَ َ
وقال تعاَل ( ُس َ
وقد ذم هللا من ال يفهم  ،أو من يريد أن ال يفهم .
اَّلل بِ ُك ْف ِرِه ْم فَ َقلِيالً هما يُ ْؤِمنُو َن ) .
ف بَل له َعنَ ُه ُم ه
فقال تعاَل ( َوقَالُواْ قُلُوبُنَا غُْل ٌ
وقال تعاَل ( أَفَال ي تَ َدبهرو َن الْ ُقرآ َن أ َْم َعلَى قُلُ ٍ
وب أَقْ َفا ُهلَا ) .
ْ
َ ُ
 قال ابن كثري  :قوله تعاَل ( إنها أَنْ َزلْناهُ قُ ْرآناً َعَربِياا لَ َعله ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ) وذلك ألن لغة العرب أفصح اللغات ،وأبينها وأوسعها،
وأكثرها تأدية للمعاِن اليت تقوم بالنفوس ،فلهذا أنزل أشرف الكتب ،بأشرف اللغات ،على أشرف الرسل ،بسفارة أشرف
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املالئكة ،وكان ذلك يف أشرف بقاع األرض ،ويف أشرف شهور السنة ،فكمل له الشرف من كل الوجوه .
نزله بأشرف لغة  .وهي لغة العرب .
وبأشرف ليلة  :وهي ليلة القدر .
وأنزله مع أشرف املالئكة  :وهو جربيل .
على أشرف مكان  :وهو مكة .
على أشرف رسول  :هو النيب . 
إذاً صار القرآن عربياً ليفهم مراد هللا تعاَل منه .
وقد أقسم هللا تعاَل بذلك فقال ( حم ( )1والْ ِكتَ ِ
اب الْمبِ ِ
ني ( )2إِنها َج َعْلنَاهُ قُ ْرآنًا َعَربِياا له َعله ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ) .
ُ
َ
الفوائد :

 -1بيان إعجاز القرآن الكرمي .
-2أن القرآن حروف تكلم هللا به حبروف خالفاً ألهل البدع .
 -3أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من اْلروف اليت يُركبون منها كالمهم  ،ومع ذلك أعجزهم .
-3أن القرآن مبني  ،أي  :مظهر للحق  ،ولكل ما حيتاج إليه الناس .
 -5أن القرآن مكتوب  ،فهو مكتوب يف اللوح احملفوظ  ،ومكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة  ،ومكتوب يف الصحف
اليت بني أيدينا .
-6علو هللا تعاَل لقوله ( إنا أنزلناه  ) ..والنزول ال يكون إال من أعلى .
-7أن القرآن منزل غري خملوق .
 -8أن كون القرآن باللغة العربية منقبة كربى للعرب .
 -9ال ميكن فهم القرآن الكرمي إال مبعرفة لسان العرب  ،ولذلك ينبغي على املسلمني على اختالف ألسنتهم تعلم لغة القرآن
لفهمه وتدبره وتالوته .
ِِ
ك ه َذا الْ ُقرآ َن وإِن ُك َ ِ ِ ِ
ص ِ
ني (. ) )3
( ََْن ُن نَـ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
ص ِِبَا أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ َ
نت من قَـ ْبله لَ ِم َن الْغَافل َ
كأْ
س َن الْ َق َ
ْ َ
َح َ
[ يوسف . ] 3 :
----------

ص ِ
ك َه َذا الْ ُق ْرآ َن ) أي َ :نن نقص عليك -أيها الرسول الكرمي «أحسن
( ََْن ُن نَـ ُق ُّ
ص ِِبَا أ َْو َح ْيـنَا إِلَْي َ
ص َعلَْي َ
كأْ
س َن الْ َق َ
َح َ
القصص» أي :أحسن أنواع البيان ،وأوفاه بالغرض الذي سيق من أجله.
وإمنا كان قصص القرآن أحسن القصص ،الشتماله على أصدق األخبار ،وأبلغ األساليب ،وأمجعها للحكم والعرب والعظات.
ك ه َذا الْ ُقْرآ َن للسببية متعلقة بنقص ،وما مصدرية.
والباء يف قوله ِمبا أ َْو َحْينا إِلَْي َ
أي :نقص عليك أحسن القصص  ،بسبب إحيائنا إليك هذا القرآن الذي ال يأتيه الباال من بني يديه وال من خلفه ،والذي هو
يف الذروة العليا يف بالغته وتأثريه يف النفوس .
 قال ابن عاشور  :وقصص القرآن أحسن من قصص غريه من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه ومبا يتضمنه من العرب
واْلكم  ،فكل قصص يف القرآن هو أحسن القصص يف بابه  ،وكل قصة يف القرآن هي أحسن من كل ما يقصه القاص يف
غري القرآن.
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وليس املراد أحسن قصص القرآن حىت تكون قصة يوسف  أحسن من بقية قصص القرآن كما دل عليه قوله ( مبا أوحينا
إليك هذا القرآن ) .
صه ه ِ
ِ ِ
ِِ
ص ِ
َح َس ِن
ص ) قِ ه
وس َ
اَّللُ َوممها يَ ْد ُخ ُل ِيف أ ْ
ف َو ْح َد َها بَ ْل ه َي ممها قَ ه ُ
س الْ ُمَر ُاد بِ َق ْوله ( أ ْ
َح َس َن الْ َق َ
صةَ يُ ُ
 قال ابن تيمية َ :ولَْي َ
ِ
ك هإال ِرج ًاال نُ ِ
ِ
وحي إلَْي ِه ْم ِم ْن أ َْه ِل الْ ُقَرى أَفَلَ ْم يَ ِس ُريوا ِيف ْاأل َْر ِ
ص ِ
ض
ص َوِهلََذا قَ َ
ال تَ َع َ
ورةِ ( َوَما أ َْر َسْلنَا ِم ْن قَْبل َ
الْ َق َ
َ
اَل ِيف آخ ِر الس َ
ِ
ِِ
ِِ
ف َكا َن َعاقِبَةُ اله ِذ ِ ِ ِ
هه ْم
فَيَ ْنظُُروا َكْي َ
ين اته َق ْوا أَفَ َال تَ ْعقلُو َن ) ( َح هىت إذَا ْ
س الر ُس ُل َوظَنوا أَن ُ
ين م ْن قَْبله ْم َولَ َد ُار ْاْلخَرة َخْي ٌر للهذ َ
َ
استَ ْيئَ َ
قَ ْد ُك ِذبوا جاءهم نَصرنَا فَنُ ِجي من نَ َشاء وَال ي رد بأْسنَا ع ِن الْ َقوِم الْمج ِرِمني ) ( لََق ْد َكا َن ِيف قَ ِ
ص ِهم ِعْب رةٌ ِألُ ِول ْاألَلْب ِ
اب َما
َ َ ْ ُ َ َُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ
َ
َ
ص ْ َ
ُ َ َُ ْ ُْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل ُك ِل َش ْيء َوُه ًدى َوَر ْمحَةً ل َق ْوم يُ ْؤمنُو َن ) .
يق الهذي بَ ْ َ
َكا َن َحديثًا يُ ْفتَ َرى َولَك ْن تَ ْ
صد َ
ني يَ َديْه َوتَ ْفص َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ص ِ
وسى َوَما َجَرى
هص ِر َ .وِم ْن الْ َم ْعلُ ِوم أَ هن قِ ه
ني َوأ ََمَر بِالنهظَ ِر ِيف َعاقبَة َم ْن َك هذبَ ُه ْم َو َعاقبَتُ ُه ْم بِالن ْ
ص الْ ُمْر َسل َ
فَبَ ه َ
ني أَ هن الْعْب َرةَ ِيف قَ َ
صةَ ُم َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ف ِمن قِ ه ِ
ِ
ص ِ
هاها ه
وس َ
ص ْاألَنْبِيَاء الهِيت تُ ْذ َكُر ِيف الْ ُق ْرآن ثَن َ
ف بِ َكث ِري َكث ٍريَ ،وهلََذا ه َي أ َْعظَ ُم قَ َ
اَّللُ
لَهُ َم َع فْر َع ْو َن َو َغ ِْريه أَ ْعظَ ُم َوأَ ْشَر ُ ْ
صة يُ ُ
ِ
أَ ْكث ر ِمن َغ ِريها وبسطَها واَهوَهلا أَ ْكث ر ِمن َغ ِريها؛ بل قَصص سائِِر ْاألَنْبِي ِاء َ -كن ِ ٍ
ِ ِ
صالِ ٍح و ُش َعْي ٍ
ني-
ُ
ب َو َغ ِْريه ْم م ْن الْ ُمْر َسل َ
َ
ََ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ
وح َوُهود َو َ َ
ِ ِ
ص ِة يوسف وِهل َذا ثَ هىن ه ِ
ك الْ َقصص ِيف الْ ُقر ِ
ف.
آن َوَملْ يُثَ ِن قِ ه
وس َ
أ َْعظَ ُم م ْن ق ه ُ ُ َ َ َ
صةَ يُ ُ
اَّللُ تْل َ َ َ
ْ
وح وإِب ر ِاهيم وموسى و ِعيسى و َغ ِريِهم صلَوات هِ
اجلَانِبَ ْ ِ
ني
ك أ َْعظَ ُم َوالْ َواقِ ُع فِ َيها ِم ْن ْ
وقال رمحه هللا َ .... :وأَهما قِ ه
اَّلل َعلَْي ِه ْم فَتِْل َ
صةُ نُ ٍ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
فَما فَعلَْته ْاألَنْبِياء ِمن الدهعوةِ َإَل تَو ِح ِ
يدهِ وُجم ِ
ِِ
يد هِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ص ِْرب
ني َهلُ ْم َوال ه
اه َدة الْ ُم َكذبِ َ
اَّلل َوعبَ َادته َودينه َوإِظْ َها ِر آيَاته َوأ َْم ِرهِ َونَ ْهيِه َوَو ْعده َوَوع َ َ َ
ْ
َ َ ُ َ ُ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل علَي ِهم أ ْ ِ
اَّلل وهل َذا َكانُوا أَفْ ِ
ِ
صبَ ُروا َعلَْي ِه َو َعْنهُ أ َْعظَ ُم ِم ْن الهذي
َ
وس َ
َمجَع َ
صلَ َو ُ
َعلَى أَذَ ُاه ْم ُه َو أ َْعظَ ُم عْن َد ه َ َ
ني َوَما َ
ف َ
ض َل م ْن يُ ُ
ات ه َ ْ ْ
صب ر يوسف علَي ِه وعْنه  ،و ِعبادتُهم ِهَّللِ واَاعتُ هم وتَ ْقواهم وصب رهم ِمبَا فَعلُوه أ َْعظَم ِمن اَ ِ
ك أُولُوا
ف َو ِعبَ َادتِِه َوتَ ْق َواهُ أُولَئِ َ
وس َ
ََ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ
اعة يُ ُ
الذ ْك ِر ِيف قَولِِه ( وإِ ْذ أَخ ْذنَا ِمن النهبِيِني ِميثاقَهم وِمْنك وِمن نُ ٍ ِ ِ
اَّلل بِ ِ
ِ هِ
ِ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ ) .
ين َخ ه
ْ َ َ
ص ُه ْم هُ
َ َ ُْ َ َ َ ْ
يم َوُم َ
َ
الْ َعْزم الذ َ
وح َوإبْ َراه َ
وسى َوع َ
ِ
ِفقصصهم أَحسن ِمن قِ ه ِ
اَّلل ِيف الْ ُقر ِ
ال ِْ
َح َس ُن
وسى  .قَ َ
آن َال ِسيه َما قِ ه
اإل َم ُام أ ْ
وس َ
ف ؛ َوهلََذا ثَن َ
َمحَد بْ ُن َحْنبَ ٍل  :أ ْ
هاها هُ
َ ُُ ْ ْ َ ُ ْ
صةُ ُم َ
صة يُ ُ
ْ
يث ْاألَنْبِي ِاء ح ِديث تَكْلِي ِم هِ ِ
أ ِ
وسى  ( .الفتاوى ) .
َحاد ِ َ َ ُ
اَّلل ل ُم َ
َ
ِ
ِ
صص من بني سائر األقاصيص؟
 قال القرطيب  :اختلف العلماء ملَ ُمسيت هذه السورة أحسن ال َق َ
فقيل  :ألنه ليست قصة يف القرآن تتضمن من العِرب واْلِكم ما تتضمن هذه القصة ؛ وبيانه قوله يف آخرها ( لََق ْد َكا َن ِيف
قَص ِ
ص ِه ْم ِعْب َرةٌ أل ُْوِل األلباب ) .
َ
وقيل  :مساها أحسن ال َقصص ْلسن جماوزة يوسف عن إخوته  ،وصربه على أذاهم  ،وعفوه عنهم بعد االلتقاء ِبم عن ذكر ما
يب َعلَْي ُك ُم اليوم ) .
تعااوه  ،وكرمه يف العفو عنهم  ،حىت قال ( الَ تَثْ َر َ

وقيل  :ألن فيها ذكر األنبياء والصاْلني واملالئكة والشيااني  ،واجلن واإلنس واألنعام والطري  ،وسري امللوك واملمالك  ،والتجار
وحيلهن ومكرهن  ،وفيها ذكر التوحيد والفقه و ِ
والعلماء واجلهال  ،والرجال والنساء ِ
الس َري وتعبري الرؤيا  ،والسياسة واملعاشرة
وتدبري املعاش  ،ومجل الفوائد اليت تصلح للدين والدنيا.
صص ألن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة ؛ انظر إَل يوسف وأبيه وإخوته ،
وقال بعض أهل املعاِن  :إمنا كانت أحسن ال َق َ
وامرأة العزيز ؛ قيل  :وامللك أيضاً أسلم بيوسف وحسن إسالمه  ،ومستعرب الرؤيا الساقي  ،والشاهد فيما يقال ؛ فما كان أمر
اجلميع إال إَل خري. .
ِِ
( وإِن ُك َ ِ ِ ِ
نت ( ِمن قَْبلِ ِه ) أي  :من قبل إحيائِنا إليك هذه السورةَ ( لَ ِم َن الغافلني ) عن
نت من قَـ ْبله لَ ِم َن الْغَافل َ
ني ) أي َ :وإِن ُك ُ
َ
ِ
ِ
كر ِ
ِ
اب
مسعك قط  .كما قال تعاَل ( وَك َذل َ
وحا م ْن أ َْم ِرنَا َما ُك َ
نت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
تقر ْع َ
ك أ َْو َحْي نَا إلَْي َ ُ ً
هذه القصة مل ختطُر ببالك ومل َ
ِ
ِ
هشاء ِم ْن ِعبَ ِادنَا ) .
ورا ن ْههدي بِِه َم ْن ن َ
َوال ا ِإلميَا ُن َولَكن َج َعْلنَاهُ نُ ً
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قال تعاَل ( تِْلك ِمن أَنْ ِ
ِ ِ ِ
ك ما ُكْنت تَعلَمها أَنْت وال قَوم َ ِ
ب نُ ِ
باء الْغَْي ِ
ني ) .
وحيها إِلَْي َ
اصِ ْرب إِ هن الْعاقبَةَ ل ْل ُمتهق َ
ك م ْن قَْب ِل هذا فَ ْ
َ ْ
َ َ ُْ
َ ُْ

 الغفلة هنا معناها عدم العلم  ،فليست ذماً للنيب . 
ومن معانيها  :عدم القصد :
ِ
قال تعاَل ( إِ هن اله ِذين ي رمو َن الْمح ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
يم ) .
صنَات الْغَافالت الْ ُم ْؤمنَات لُعنُوا ِيف الدنْيَا َواْلخَرةِ َوَهلُ ْم َع َذ ٌ
َ َْ ُ ُ ْ َ
اب َعظ ٌ
ومن معانيها  :االعراض عن اْلق إَل الباال واالشتغال بالباال .
قال تعاَل ( وال تكن من الغافلني ) .
الفوائد :
 -1أن القرآن مشتمل على أحسن القصص .

 -2قال السعدي  :واعلم أن هللا ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص يف هذا الكتابُ ،ث ذكر هذه القصة وبسطها،
وذكر ما جرى فيها ،فعلم بذلك أهنا قصة تامة كاملة حسنة ،فمن أراد أن يكملها أو حيسنها مبا يذكر يف اإلسرائيليات اليت ال
يعرف هلا سند وال ناقل وأغلبها كذب ،فهو مستدرك على هللا ،ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص ،وحسبك بأمر ينتهي إَل هذا
اْلد قبحا ،فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت يف كثري من التفاسري ،من األكاذيب واألمور الشنيعة املناقضة ملا قصه هللا تعاَل
بشيء كثري.
فعلى العبد أن يفهم عن هللا ما قصه ،ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النيب  ينقل.
 -3تقرير نبوة الرسول  وإثباهتا بأقوى برهان عقلي وأعظم دليل نقلي .
إن حممداً  هو النيب األمي الذي مل يكن يعلم شيئاً من القرآن .
نت تَْت لُو ِمن قَْبلِ ِه ِمن كِتَ ٍ
اب الْ ُمْب ِطلُو َن ) .
اب َوال َختُطهُ بِيَ ِمينِ َ
لقوله تعاَل ( َوَما ُك َ
ك إِ ًذا الهْرتَ َ
ِ
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنبَاء الْغَْي ِ
نت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ
وح ِيه إِلَ َ
وقال تعاَل ( َذل َ
نت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ يُْل ُقون أَقْالََم ُه ْم أَي ُه ْم يَ ْك ُف ُل َمْرَميَ َوَما ُك َ
يك َوَما ُك َ
خيَْتَ ِ
ص ُمو َن ) .
 -4أن اإلنسان ال يعلم إال ما يُعلم .
ِ
ِ
ِ
ِ
كر ِ
ِ
هشاء ِم ْن
ورا ن ْههدي بِِه َم ْن ن َ
قال تعاَل (وَك َذل َ
وحا م ْن أ َْم ِرنَا َما ُك َ
نت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ك أ َْو َحْي نَا إلَْي َ ُ ً
اب َوال ا ِإلميَا ُن َولَكن َج َعْلنَاهُ نُ ً
ِعبَ ِادنَا ) .
ك الْ ِكتَاب و ِْ
اَّللِ علَي َ ِ
يما ) .
َنزَل ه
ك َما َملْ تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم َوَكا َن فَ ْ
ْمةَ َو َعله َم َ
اَّللُ َعلَْي َ
ض ُل ه َ ْ
وقال تعاَل ( َوأ َ
ك َعظ ً
اْلك َ
َ َ
وقال تعاَل ( َوَو َج َد َك َعائِالً فَأَ ْغ َىن ) .
ِِ
ف ألَبِ ِيه يا أ ِ
ش َر َك ْوَكبًا َو َّ
ص
ين ( )4قَ َ
( إِ ْذ قَ َ
َح َد َع َ
وس ُ
ال يَا بُـ ََّ
َبت إِِِِن َرأَيْ ُ
ص ْ
َن الَ تَـ ْق ُ
تأَ
َ
ال يُ ُ
س َوالْ َق َم َر َرأَيْـتُـ ُه ْم ِِل َساجد َ
الش ْم َ
الش ْيطَا َن لِ ِإلنس ِ
ك َك ْي ًدا إِ َّن َّ
ني (. ) )5
ُرْؤيَ َ
ك فَـيَكِي ُدواْ لَ َ
اك َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
ان َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
َ
[ يوسف . ] 5-4 :
---------ال يوس ُ ِ ِ
صصك عليهم من قصة يوسف إذ قال ألبيه ،وأبوه هو:
( إِ ْذ قَ َ ُ ُ
ف ألَبيه ) يقول تعاَل :اذكر لقومك يا حممد يف قَ َ
يعقوب ،عليه السالم .
ِِ
( يا أ ِ
ش َر َك ْوَكبًا َو َّ
ين ) وقد تكلم املفسرون على تعبري هذا املنام :أن
َح َد َع َ
َبت إِِِِن َرأَيْ ُ
ت أَ
َ
س َوالْ َق َم َر َرأَيْـتُـ ُه ْم ِِل َساجد َ
الش ْم َ
األحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته ،وكانوا أحد عشر رجال [سواه] والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه.
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وقد وقع تفسريها بعد أربعني سنة ،وقيل :مثانني سنة ،وذلك حني رفع أبويه على العرش ،وهو سريره ،وإخوته بني يديه ( َو َخروا لَهُ
ِ
ِ
اي ِم ْن قَْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َرِيب َحقاا ) .
ُس هج ًدا َوقَ َ
يل ُرْؤيَ َ
ال يَا أَبَت َه َذا تَأْو ُ
ك).
ص ُرءيَ َ
اك على إِ ْخ َوتِ َ
 وقوله ( إِِن َرأَيْ ُ
ص ْ
ت ) من الرؤيا النومية ال من الرؤية البصرية كما يدل عليه ( الَ تَ ْق ُ
 وهذه الرؤيا إرهاصات ومقدمات ألمور عظيمة .

 قال السعدي  :فكانت هذه الرؤيا مقدمة ملا وصل إليه يوسف عليه السالم من االرتفاع يف الدنيا واْلخرة.
وهكذا إذا أراد هللا أمراً من األمور العظام قدم بني يديه مقدمة ،توائة له ،وتسهيالً ألمره ،واستعداداً ملا يرد على العبد من
املشاق ،لطفاً بعبده ،وإحساناً إليه ،فأ هوهلا يعقوب بأن الشمس :أمه ،والقمر :أبوه ،والكواكب :إخوته ،وأنه ستنتقل به األحوال
إَل أن يصري إَل حال خيضعون له ،ويسجدون له إكراماً وإعظاماً ،وأن ذلك ال يكون إال بأسباب تتقدمه من اجتباء هللا له،
واصطفائه له ،وإمتام نعمته عليه بالعلم والعمل ،والتمكني يف األرض ،وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب ،الذين سجدوا له
وصاروا تبعا له فيها .
ك َك ْي ًدا ) هنى يعقوب عليه السالم ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه
( قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
ك فَـيَ ِكي ُدواْ لَ َ
اك َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
ال يَا بُـ ََّ
ص ْ
َن الَ تَـ ْق ُ
على إخوته؛ ألنه قد علم تأويلها وخاف أن يقصها على إخوته فيفهمون تأويلها وحيصل منهم اْلسد له .
ك َك ْي ًدا ) أي  :فيحتالوا يف إهالكك ألهنم يعلمون تأويلها فيحسدونك.
( فَـيَ ِكي ُدوا لَ َ
ِن تصغري ابن .والتصغري هنا سببه صغر سنه مع الشفقة عليه ،والتلطيف معه.
 قوله يا بُ َه
 وإمنا قال له ذلك ،ألن هذه الرؤيا تدل على أن هللا تعاَل سيعطى يوسف من فضله عطاء عظيماً  ،ويهبه منصباً جليالً ،
ومن شأن صاحب النعمة أن يكون حمسوداً من كثري من الناس ،فخاف يعقوب من حسد إخوة يوسف له ،إذا ما قص
عليهم رؤياه ،ومن عدواهنم عليه.
ك ) وذلك أن رؤيا األنبياء عليهم السالم وحي فعلم
 قال البغوي  :قوله تعاَل ( قَ َ
ص ُرْؤيَ َ
اك َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
ال يَا بُ َه
ص ْ
ِن ال تَ ْق ُ
يعقوب أن اإلخوة إذا مسعوها حسدوه فأمره بالكتمان .

 قال ابن كثري  :ومن هذا يؤخذ األمر بكتمان النعمة حىت توجد وتظهر ،كما ورد يف حديث :استعينوا على قضاء اْلوائج
بكتماهنا ،فإن كل ذي نعمة حمسود .
الش ْيطَا َن لِ ِإلنس ِ
( إِ َّن َّ
ني ) تعليل للنهى عن قص الرؤيا على إخوته ،وفيها إشارة إَل أن الشيطان هو الذي يغريهم
ان َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
َ

بالكيد له إذا ما قص عليهم ما رآه ،وهو بذلك ال يثري يف نفسه الكراهة إلخوته.
أي  :ال خترب إخوتك مبا رأيته يف منامك ،فيحتالوا لإلضرار بك حسدا منهم لك ،وهذا اْلسد يغرسه الشيطان يف نفوس الناس،
لتتولد بينهم العداوة والبغضاء ،فيفرح هو بذلك ،إذ كل قبيح يقوله أو يفعله الناس يفرح له الشيطان.
 قال السعدي  :قوله تعاَل (إِ هن الشهيطَا َن لِ ِإلنس ِ
ني ) ال يفرت عنه ليالً وال هناراً  ،وال سراً وال جهاراً  ،فالبعد عن
ان َع ُد ٌّو مبِ ٌ
ْ
َ
األسباب اليت يتسلط ِبا على العبد أوَل ،فامتثل يوسف أمر أبيه ،ومل خيرب إخوته بذلك ،بل كتمها عنهم.
الفوائد :
-1أنه جيوز لإلنسان يف بعض األوقات أن خيفي بعض النعم اليت أنعم هللا ِبا عليه ،خشية حسد اْلاسدين ،أو عدوان املعتدين.
 -2أن الرؤيا الصادقة حالة يكرم هللا ِبا بعض عباده الذين زكت نفوسهم فيكشف هلم عما يريد أن يطلعهم عليه قبل وقوعه.
ومن األحاديث اليت وردت يف فضل الرؤيا الصاْلة :
عن عائشة  .قالت ( أول ما بدئ به رسول هللا  من الوحى الرؤيا الصادقة ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق
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الصبح. ) ....
ويف حديث آخر ( الرؤيا الصاْلة من الرجل الصاحل ،جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة ) .
ويف حديث ثالث ( مل يبق من النبوة إال املبشرات ،وهي الرؤيا الصاْلة للرجل الصاحل ،يراها أو ترى له ) .
 -3وجود اْلسد عادة بني اإلخوة واألقارب .
وقد أثبت القرآن هذه اْلقيقة يف موضعني :
املوضع األول  :نبأ ابِن آدم عندما تقبل من أحدمها ومل يتقبل من اْلخر  ،فحسده أخاه وبغى عليه حىت قتله .
اْل ِق إِ ْذ ق ربا ق ربانا ف ت قبِل ِمن أ ِ ِ
ِ
قال تعاَل ( واتْل َعلَْي ِهم نَبأَ ابْ ِن َ ِ
ال إِهمنَا يَتَ َقبه ُل ه
هك قَ َ
اْلخ ِر قَ َ
ال ألَقْ تُلَن َ
َحدمهَا َوَملْ يُتَ َقبه ْل م َن َ
اَّللُ
َ
آد َم ب َْ َ هَ ُ ْ َ ً َُ ُ َ
َ ُ
ْ َ َْ
ل يد َك لِت ْقت لَِِن ما أَنَاْ بِب ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني  .لَئِن بس َ ِ
اف ه
اَّللَ َر ه
َخ ُ
ني  .إِِِن أُ ِر ُ
ك ألَقْ تُلَ َ
اس ٍط يَد َي إِلَْي َ
ب الْ َعالَم َ
م َن الْ ُمتهق َ
ك إِِِن أ َ
َ
طت إ َه َ َ َ ُ َ
يد أَن تَبُوءَ
ََ
ِ
َخ ِيه فَ َقتَ لَه فَأَصبح ِمن ْ ِ
ك جزاء الظهالِ ِمني  .فَطَهوعت لَه نَ ْفسه قَْتل أ ِ
ك فَتَ ُكو َن ِمن أ ْ ِ
ين )
بِِإ ْمثِي َوإِْمثِ َ
َ
َص َحاب النها ِر َو َذل َ َ َ
ْ
اخلَاس ِر َ
ُ َْ َ َ
َ ْ ُ ُُ َ
املوضع الثاِن  :خرب يوسف مع إخوته .
قال القرطيب  ... :وفيها دليل واضح على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا  ،فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم  ،ومل يبال بذلك
يف نفسه  ،فإن الرجل يود أن يكون ولده خرياً منه  ،واألخ ال يود ذلك ألخيه  ،ويدل على أن يعقوب كان أحس من بنيه حسد
يوسف  ،فنهاه عن قص الرؤيا عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم  ،فيعملوا اْليلة يف هالكه .
قال بعض العلماء  :فيه اْلسد بني اإلخوة واألقارب .
 -4كذلك أخذ مجهور العلماء من هذه اْلية أن إخوة يوسف مل يكونوا أنبياء.
قال اْللوسي عند تفسريه هلذه اْلية ما ملخصه  :والظاهر أن القوم -أي إخوة يوسف -كانوا حبيث ميكن أن يكون للشيطان
عليهم سبيل ،ويؤيد هذا أهنم مل يكونوا أنبياء .
 -5أن من رأى رؤيا صاْلة فال خيرب ِبا إال من حيب .
ال ( إِ ْن ُكْنت ألَرى الرْؤيا متُِْرض ِِن ،قَ َ ِ
ِ
ول
ت َر ُس َ
يت أَبَا قَتَ َاد َة فَ َق َ
َع ْن أَِىب َسلَ َمةَ قَ َ
ت أل ََرى الرْؤيَا فَتُ ْم ِر ُ
َ ُ
ض ِِن َح هىت َمس ْع ُ
ال َوأَنَا ُكْن ُ
ال :فَلَق ُ
ُ َ
ِ
ول ( الرْؤيا ال ه ِ
اْلةُ ِمن هِ ِ
ث ِِبَا إِاله َم ْن ُِحيب وإِ ْن رأَى َما يَكْرهُ فَ ْليَْت ِفل َع ْن يَسا ِرهِ
اَّللِ  يَ ُق ُ
ه
َح ُد ُك ْم َما ُِحيب فَالَ ُحيَد ُ
اَّلل فَإ َذا َرأَى أ َ
َ
َ َ
ص َ َ
ْ
َ
َ
ان و َش ِرها والَ ُحي ِد ْ ِ
ثَالَثًا ولْيتَ ع هو ْذ بِ هِ ِ
ِ
ضهرهُ ) متفق عليه .
َح ًدا فَإِن َهها لَ ْن تَ ُ
اَّلل م ْن َش ِر الشْهيطَ َ َ َ َ
ََ َ
ث ِبَا أ َ
 -6أن الرؤيا ال ينبغي أن تقص إال على عامل مشفق أو ناصح .
وقد جاء يف حديث ( ال تقصوا الرؤيا إال على عامل أو ناصح ) .
 قال القرطيب  :هذه اْلية أصل يف أال تقص الرؤيا على غري مشفق وال ناصح  ،وال على من ال حيسن التأويل فيها .
 -7جيوز التحذير من الشخص بعينه إذا خيشى ضرره .
قال  ( الدين النصيحة ) .
وكذلك قال النيب  لعائشة يف شأن رجل مقبل عليه  :بئس أخو العشرية .
 -8مشروعية اْلذر واألخذ باْليطة يف األمور اهلامة  .الثالثاء  / 27 :رمضان 1439 /ه ـ
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ك ويـعلِِم َ ِ
يل األ ِ ِ ِ ِ
ك و َعلَى ِ
ك ِمن قَـ ْب ُل
وب َك َما أَََتََّها َعلَى أَبَـ َويْ َ
ك ََْيتَبِ َ
( َوَك َذلِ َ
آل يَـ ْع ُق َ
ك من تَأْ ِو ِ َ
َحاديث َويُت ُّم ن ْع َمتَهُ َعلَْي َ َ
يك َربُّ َ َ ُ َ ُ
إِبـر ِاهيم وإِسح َق إِ َّن ربَّ َ ِ
ِ
يم (. ) )6
َْ َ َ ْ َ
يم َحك ٌ
ك َعل ٌ
َ
[ يوسف . ] 6 :
---------ك ) أي  :وكما اجتباك ربك واختارك هلذه الرؤيا اْلسنة ،فإنه سبحانه جيتبيك وخيتارك ألمور عظام يف
يك َربُّ َ
ك ََْيتَبِ َ
( َوَك َذلِ َ
مستقبل األيام .
ِ
ك ) أي  :مثل ذلك االجتباء البديع الذي رأيته يف النوم من سجود
يك َرب َ
ك َْجيتَبِ َ
 قال الشوكاِن  :قوله تعاَل ( َوَك َذل َ
الكواكب والشمس والقمر جيتبيك ربك  ،وحيقق فيك تأويل تلك الرؤيا  ،فيجعلك نبياً  ،ويصطفيك على سائر العباد ،
ويسخرهم لك كما تسخرت لك تلك األجرام اليت رأيتها يف منامك فصارت ساجدة لك .
( ويـعلِِم َ ِ
يل األَح ِ
اد ِ
يث ) قال جماهد وغري واحد :يعِن تعبري الرؤيا.
ك من تَأْ ِو ِ َ
ََُ ُ
 قال البغوي  :مسي تأويالً  ،ألنه يؤول أمره إَل ما رأى يف منام ه .
 قال القرطيب  :وأمجعوا أن ذلك يف تأويل الرؤيا  ،وقد كان يوسف عليه السالم أعلم الناس بتأويلها .
ِ
ِ
ِ
اَّلل ج هل وع َال أَنهه علهم نَبِيهه يوسف ِمن تَأْ ِو ِيل ْاأل ِ ِ
ك َم هكنها
ضا ِيف قَ ْول ِه ( َوَك َذل َ
صهر َح بِ َذل َ
ك أَيْ ً
 قال الشنقيطي َ :
َحاديثَ ،و َ
بني هُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ
َ
ِ
ض ولِنُ علِمه ِمن تَأْ ِو ِيل ْاألَح ِاد ِ
يث ) .
وس َ
ف ِيف ْاأل َْر ِ َ َ َ ُ ْ
َ
ليُ ُ
ِ
ك وعلهمتَِِن ِمن تَأْ ِو ِيل ْاألَح ِاد ِ
ِ
ِِ ِ
يث ) .
ْ
َوقَ ْوله ( َرب قَ ْد آتَْيتَِِن م َن الْ ُمْل َ َ ْ
َ
واختَ لَف الْعلَماء ِيف الْمر ِاد بِتَأْ ِو ِيل ْاألَح ِاد ِ
يث.
َ
َ ْ َ ُ َ ُ َُ
ِ
ِ
ِ
اد بِ َذل َ ِ
اعةٌ ِم ْن أ َْه ِل ال ِْعل ِْم إِ ََل أ َّ
يث َعلَى َه َذا الْ َق ْوِل ه َي الرْؤيَا .
ري ُّ
َن ال ُْم َر َ
َحاد ُ
ب َمجَ َ
ف َذ َه َ
الرْؤيَا ،فَ ْاأل َ
ك :تَـ ْعب ُ
هاس لِلرْؤيا ،وي ُدل ِهل َذا الْوج ِه ْاْليات الدهالهةُ علَى ِخب رتِِه بِتَأْ ِو ِيل الرْؤياَ ،ك َقولِِه ( ي ِ ِ
َح ُد ُك َما
وس ُ
ف أ َْعبَ َر الن ِ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ ْ َ َ
اصاح َِيب الس ْج ِن أَهما أ َ
َوَكا َن يُ ُ
َ َْ
ِ
ضي ْاألَمر اله ِذي فِ ِيه تَستَ ْفتِي ِ
ه ِ ِِ ِ
ان ) .
فَيَ ْسقي َربههُ َخًَْرا َوأَهما ْاْل َخُر فَيُ ْ
ْ َ
صلَ ُ
ب فَتَأْ ُك ُل الطْي ُر م ْن َرأْسه قُ َ ْ ُ
ِِ
ص ْد ُُْت فَ َذ ُروهُ ِيف ُسْنبُلِ ِه . ) ...
َوقَ ْولِِه ( قَ َ
ال تَ ْزَر ُعو َن َسْب َع سن َ
ني َدأَبًا فَ َما َح َ
ِ
ب هِ
ال بـ ْعض الْعلَم ِاء :الْمراد بِتَأْ ِو ِيل ْاألَح ِاد ِ
يث َم ْع ِرفَةُ َم َع ِاِن ُكتُ ِ
ض َوَما ا ْشتَبَهَ َعلَى الن ِ
هاس ِم ْن
َُ ُ
اَّلل َو ُسنَ ِن ْاألَنْبِيَاءَ ،وَما َغ ُم َ
َوقَ َ َ ُ ُ َ
َ
اص ِدها ،ي َف ِسرها َهلم وي ْشرحها ،وي ُدهلم علَى مودع ِ
ِ
ِ
ات ِح َك ِم َها.
أَ ْغَراض َها َوَم َق َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ
و ُِمسيت أ ِ
ال َر ُسولُهُ َك َذا .
اَّللُ َك َذاَ ،وقَ َ
ال ه
ال :قَ َ
اَّللِ َوُر ُسلِ ِه ،فَيُ َق ُ
هث ِِبَا َع ِن ه
يث ؛ ِألَن َهها ُحيَد ُ
َحاد َ
َ َْ َ
َي ح ِد ٍ
يث بَ ْع َدهُ يُ ْؤِمنُون ) .
أََال تََرى إِ ََل قَ ْولِِه تَ َع َ
اَل( فَبِأ ِ َ
اْل ِد ِ
يث ) .
وقوله ( ه
اَّللُ نَهزَل أ ْ
َح َس َن َْ
ْما َو ِعلْ ًما ) .
َويَ ُدل ِهلََذا الْ َو ْج ِه قَ ْولُهُ تَ َع َ
اَل ( َولَ هما بَلَ َغ أ ُ
َشدههُ آتَْي نَاهُ ُحك ً
ك ) بالنبوة والرسالة وامللك والرياسة .
( َويُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َعلَْي َ
 قال الشوكاِن  :فيجمع لك بني النبوة وامللك  ،كما تدل عليه هذه الرؤيا اليت أراك هللا  ،أو جيمع لك بني خريي الدنيا
واْلخرة .
( و َعلَى ِ
وب ) وهم إخوته وذريتهم ،بأن يسبغ عليهم الكثري من نعمه.
آل يَـ ْع ُق َ
َ
ك ِمن قَـ ْب ُل ) أي  :من قبل هذه الرؤيا أو من قبل هذا الوقت.
( َك َما أَََتََّها َعلَى أَبَـ َويْ َ
ِ ِ
يم َوإِ ْس َح َق ) فجعلهما نبيني .
( إبْـ َراه َ
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 وقوله ( إبراهيم وإسحاق ) بيان ألبويه  ،وعرب عنهما بأهنما أبوان ليوسف ،مع أن إبراهيم جد أبيه ،وإسحاق جده،
لإلشعار بكمال ارتبااه باألنبياء عليهم السالم ،-وللمبالغة يف إدخال السرور على قلبه .
( إِ َّن ربَّ َ ِ
يم ) من يصطفيه ْلمل رسالته ،ومبن هو أهل لنعمه وكرامته .
ك َعل ٌ
َ
ِ
يم ) يف صنعه وتصرفاته.
( َحك ٌ
 قال السعدي  :أي علمه حميط باألشياء ،ومبا احتوت عليه ضمائر العباد من الرب وغريه ،فيعطي كال ما تقتضيه حكمته
ومحده ،فإنه حكيم يضع األشياء مواضعها ،وينزهلا منازهلا.
أي  :أن هذه النعم كائنة على وفق علمه وحكمته  ،فعلمه هو علمه بالنفوس الصاْلة هلذه الفضائل  ،ألنه خلقها لقبول ذلك ،
فعلمه ِبا سابق  ،وحكمته وضع النعم يف مواضعها املناسبة .
 قال البغوي  :قال ابن عباس رضي هللا عنهما :كان بني رؤيا يوسف هذه وبني حتقيقها مبصري أبويه وإخوته إليه أربعون سنة،
وهو قول أكثر أهل التفسري.
 قال الشوكاِن  :وكان هذا كالم من يعقوب مع ولده يوسف تعبرياً لرؤياه على اريق اإلمجال  ،أو علم ذلك من اريق
الوحي  ،أو عرفه بطريق الفراسة وما تقتضيه املخايل اليوسفية .
الفوائد :
-1أن النبوة واالصطفاء ال تنال باجملاهدة والتمِن .
-2بيان أفضال هللا على آل إبراهيم مبا أنعم عليهم فجعلهم أنبياء آباء وأحفاد .
-3ااالق اسم األب على اجلد .
-4كان يوسف عليه السالم أعرب الناس للرؤيا يف زمانه .
-5الصفات اليت ختتم ِبا اْليات هلا مدلوالت ترتبط بالسياق والسباق .
ات لِِ َّ ِ
ني (. ) )7
ف َوإِ ْخ َوتِِه آيَ ٌ
وس َ
لسائِل َ
( لََّق ْد َكا َن ِيف يُ ُ
[ يوسف . ] 7 :
--------ات ) اْليات :مجع آية واملراد ِبا هنا العرب والعظات والدالئل الدالة على قدرة هللا تعاَل ووجوب
ف َوإِ ْخ َوتِِه آيَ ٌ
وس َ
( لََّق ْد َكا َن ِيف يُ ُ
إخالص العبادة له.
أي  :لقد كان يف قصة يوسف مع إخوته عرب وعظات عظيمة ،ودالئل تدل على قدرة هللا القاهرة ،وحكمته الباهرة ،وعلى ما
للصرب وحسن الطوية من عواقب اخلري والنصر ،وعلى ما للحسد والبغي من شرور وخذالن.
( لِِ َّ ِ
ني ) أى :ملن يتوقع منهم السؤال ،بقصد االنتفاع مبا ساقه القرآن الكرمي من مواعظ وأحكام.
لسائِل َ
أى :لقد كان فيما حدث بني يوسف وإخوته ،آيات عظيمة ،لكل من سأل عن قصتهم  ،وفتح قلبه لالنتفاع مبا فيها من حكم
وأحكام  ،تشهد بصدق النيب  فيما يبلغه عن ربه.
 قال اخلازن  :ومعىن ( آيات للسائلني ) أي  :عربة للمعتربين فإن هذه القصة تشتمل على أنواع من العرب واملواعظ واْلكم ،
ومنها رؤيا يوسف وما حقق هللا فيها  ،ومنها حسد إخوته له وما آل إليه أمرهم من اْلسد  ،ومنها صرب يوسف على إخوته
وبلواه مثل إلقائه يف اجلب وبيعه عبداً وسجنه بعد ذلك وما آل إليه أمره من امللك  ،ومنها ما تشتمل عليه من حزن يعقوب
وصربه على فقد ولده وما آل إليه أمره من بلوغ املراد وغري ذلك من اْليات اليت إذا فكر فيها اإلنسان اعترب واتعظ.
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وقال ابن اجلوزي .. :يف وجه هذه اْليات َخسة أقوال :
أحدها  :الداللة على صدق حممد صلى هللا عليه وسلم حني أخرب أخبار قوم مل يشاهدهم  ،وال نظر يف الكتب .
والثاِن  :ما أظهر هللا يف قصة يوسف من عواقب البغي عليه .

والثالث  :صدق رؤياه وصحة تأويله .

والرابع  :ضبط نفسه وقهر شهوته حىت قام حبق األمانة .

واخلامس  :حدوث السرور بعد اليأس .
ِ ِِ
ني ) وذلك أن اليهود سألوا رسول هللا  عن قصة يوسف . 
 قال البغوي  :قوله تعاَل ( لل هسائل َ
وقيل :سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إَل مصر .فذكر هلم قصة يوسف ،فوجدوها موافقة ملا يف التوراة فتعجبوا
منها  ،فهذا معىن قوله ( آي ِ ِِ
ني ) أي :داللة على نبوة رسول هللا . 
َ ٌ
ات لل هسائل َ
ِ ِِ
ني ) .
وقيل  :آيات للسائلني وملن مل يسأل ،كقوله ( َس َواءً لل هسائل َ
وقيل  :معناه عربة للمعتربين ،فإهنا تشتمل على حسد إخوة يوسف ،وما آل إليه أمرهم يف اْلسد  ،وتشتمل على رؤياه ،وما
حقق هللا منها  ،وتشتمل على صرب يوسف عليه السالم عن قضاء الشهوة ،وعلى الرق ويف السجن ،وما آل إليه أمره من امللك،
وتشتمل على حزن يعقوب وصربه وما آل إليه أمره من الوصول إَل املراد وغري ذلك من اْليات.
وهذا االفتتاح لتلك القصة ،كفيل بتحريك االنتباه ملا يلقى بعد ذلك منها ،ومن تفصيل ألحداثها ،وبيان ملا جرى فيها.
 وقال ابن عاشور  ... :ففي قصة يوسف عليه السالم دالئل على ما للصرب وحسن الطوية من عواقب اخلري والنصر  ،أو
على ما للحسد واإلضرار بالناس من اخليبة واالندحار واهلبوط.
أحبار أهل الكتاب
وفيها من الدالئل على صدق النيب  ، وأن القرآن وحي من هللا  ،إذ جاء يف هذه السورة ما ال يعلمه إال ْ
دون قراءة وال كتاب وذلك من املعجزات.
ويف بالغة نظمها وفصاحتها من اإلعجاز ما هو دليل على أن هذا الكالم من صنع هللا ألقاه إَل رسوله  معجزة له على قومه
أهل الفصاحة والبالغة.
 قال السعدي  :أي :لكل من سأل عنها بلسان اْلال أو بلسان املقال ،فإن السائلني هم الذين ينتفعون باْليات والعرب،
وأما املعرضون فال ينتفعون باْليات ،وال يف القصص والبينات.
الفوائد :
 -1أن يف قصص القرآن أعظم العرب واْليات ملن وفقه هللا لالعتبار .
 -2اْلرص على فهم قصة يوسف وما وقع فيها من أحداث  ،فإن ذلك يؤدي إَل تقوية اإلميان  ،والوثوق بوعد هللا ونصره .
 -3على املسلم القارئ للقرآن أن يلتمس وجه العربة يف القصص القرآِن كله  ،وخباصة قصة نيب هللا يوسف .
 -4يف هذه القصة داللة عظيمة على وحدانية هللا ونبوة حممد وغري ذلك مما تضمنته القصة .
 -5السائلون هم الذين ينتفعون باْليات والعرب  ،وأما املعرضون فال ينتفعون باْليات وال بالقصص والبينات .
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ِ
ضالَ ٍل ُّمبِ ٍ
ضا َيَْ ُل
َح ُّ
وس َ
وس ُ
ف أَ ِو اط َْر ُحوهُ أ َْر ً
صبَةٌ إِ َّن أَبَانَا لَِفي َ
ف َوأ ُ
ب إِ ََل أَبِينَا منَّا َوََْن ُن ُع ْ
ني ( )8اقْـتُـلُواْ يُ ُ
َخوهُ أ َ
( إِ ْذ قَالُواْ لَيُ ُ
ِ ِِ
ف وأَلْ ُقوهُ ِيف غَياب ِة ا ْجل ِ ِ
ني ( )9قَ َ ِ
ض
ب يَـلْتَقطْهُ بَـ ْع ُ
صاِلِِ َ
لَ ُك ْم َو ْجهُ أَبِي ُك ْم َوتَ ُكونُواْ من بَـ ْعده قَـ ْوًما َ
ال قَآئ ٌل َّم ْنـ ُه ْم الَ تَـ ْقتُـلُواْ يُ ُ
ََ ُ ِ
وس َ َ
ِِ
السيَّ ِ
ني (. ) )10
ارة إِن ُكنتُ ْم فَاعل َ
َّ َ
[ يوسف . ] 10 – 8 :
------------ِ
صبَةٌ ) بيان ملا قاله إخوة يوسف فيما بينهم ،قبل أن ينفذوا جرميتهم.
َح ُّ
وس ُ
ف َوأ ُ
ب إِ ََل أَبِينَا منَّا َوََْن ُن ُع ْ
َخوهُ أ َ
( إِ ْذ قَالُواْ لَيُ ُ

واملراد بأخيه :أخوه من أبيه وأمه وهو «بنيامني» وكان أصغر من يوسف  أما بقيتهم فكانوا إخوة له من أبيه فقط.
ومل يذكروه بامسه ،لإلشعار بأن حمبة يعقوب له ،من أسباِبا كونه شقيقاً ليوسف ،ولذا كان حسدهم ليوسف أشد.
أي :قال إخوة يوسف وهم يتشاورون يف املكر به :ليوسف وأخوه «بنيامني» أحب إَل قلب أبينا منا ،مع أننا َنن مجاعة من
الرجال األقوياء الذين عندهم القدرة على خدمته ومنفعته والدفاع عنه دون يوسف وأخيه.
ضالَ ٍل ُّمبِ ٍ
ني ) تذييل قصدوا به درء اخلطأ عن أنفسهم فيما يفعلونه بيوسف وإلقائه على أبيه الذي فرق بينهم -
( إِ َّن أَبَانَا لَِفي َ

يف زعمهم -يف املعاملة.
واملراد بالضالل هنا :عدم وضع األمور املتعلقة باألبناء يف موضعها الصحيح ،وليس املراد به الضالل يف العقيدة والدين.
أي :إن أبانا لفي خطأ ظاهر ،حيث فضل يف احملبة صبيني صغريين على جمموعة من الرجال األشداء النافعني له القادرين على
خدمته.
ِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني ) الضالل يف الدين إذ لو أرادوه لكانوا كفاراً  ،بل أرادوا :إن أبانا
 قال القرطيب :مل يريدوا بقوهلم ( إِ هن أَبانا لَفي َ
لفي ذهاب عن وجه التدبري يف إيثاره اثنني على عشرة ،مع استوائهم يف االنتساب إليه .
 قال الشنقيطي  :الظاهر أن مراد أوالد يعقوب ِبذا الضالل الذي وصفوا به أباهم  -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم يف
هذه اْلية الكرمية  -إمنا هو الذهاب عن علم حقيقة األمر كما ينبغي.
هك
ويدل هلذا ورود الضالل ِبذا املعىن يف القرآن ويف كالم العرب .فمنه ِبذا املعىن قوله تعاَل عنهم خماابني أباهم ( :قَالُواْ تاهلل إِن َ
لَِفي ِ
ك القدمي ) .
ضالَل َ
َ
ضآالا فهدى ) أي لست عاملاً ِبذه العلوم اليت ال تعرف إال بالوحي  ،فهداك إليها وعلمكها
وقوله تعاَل يف نبينا َ ( وَو َج َد َك َ
مبا أوحي إليك من هذا القرآن العظيم.
وليس املراد أوالد يعقوب الضالل يف الدين  ،إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراً  ،وإمنا مرادهم أن أباهم يف زعمهم يف ذهاب عن
إدراك اْلقيقة  ،وإنزال األمر منزلته الالئقة به  ،حيث آثر اثنني على عشرة  ،مع أن العشرة أكثر نفعاً له  ،وأقدر على القيام
بشؤونه وتدبري أموره.
واعلم أن الضالل أالق يف القرآن إاالقني آخرين :
أحدمها  :الضالل يف الدين  ،اي الذهاب عن اريق اْلق اليت جاءت ِبا الرسل صلوات هللا عليهم وسالمه .وهذا أشهر معانيه
يف القرآن .ومنه ِبذا املعىن ( َغ ِْري املغضوب َعلَْي ِهم َوالَ الضآلني ) .
ض هل قَ ْب لَ ُه ْم أَ ْكثَ ُر األولني ) .
وقوله ( َولََق ْد َ
َض هل ِمْن ُك ْم ِجبِالا َكثِرياً أَفَلَ ْم تَ ُكونُواْ تَ ْع ِقلُو َن ) .
وقوله ( َولََق ْد أ َ
الثاِن  :إاالق الضالل مبعىن اهلالك والغيبة من قول العرب  :ضل السمن يف الطعام  ،إذا غاب فيه وهلك فيه  ،ولذلك تسمي
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العرب الدفن إضالالً .ألنه تغيب يف األرض يؤول غلى استهالك عظام امليت فيها  ،ألهنا تصري رميماً ومتتزج باألرض .ومنه ِبذا
ضلَْلنَا ِيف األرض ) .
املعىن قوله تعاَل ( وقالوا أَإِ َذا َ
ض هل َعْن ُه ْم هما َكانُواْ يَ ْفتَ ُرو َن ) .أي غاب واضمحل.
ومن إاالق الضالل على الغيبة قوله تعاَل ( َو َ

 قال الرازي  :إن من األمور املعلومة أن تفضيل بعض األوالد على بعض يورث اْلقد واْلسد  ،ويورث اْلفات  ،فلما كان
يعقوب عليه السالم عاملاً بذلك فلم أقدم على هذا التفضيل وأيضاً األسن واألعلم واألنفع أفضل  ،فلم قلب هذه القضية ؟

واجلواب  :أنه عليه السالم ما فضلهما على سائر األوالد إال يف احملبة  ،واحملبة ليست يف وسع البشر فكان معذوراً فيه وال يلحقه
بسبب ذلك لوم.

قال اخلازن  :وحيتمل أن يعقوب إمنا خص يوسف مبزيد احملبة والشفقة ألن أمه ماتت وهو صغري  ،وألنه رأى فيه من آيات
الرشد والنجابة ما مل يره يف سائر إخوته .
 وقال اآللوسي  :فالذي ينبغي أن يعول عليه أنه عليه السالم إمنا أحبه أكثر منهم ملا رأى فيه من خمايل اخلري ما مل ير فيهم
وزاد ذلك اْلب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك االمارات عنده  ،وال لوم على الوالد تفضيله بعض ولده على بعض يف احملبة ملثل
ذلك  ،وقد صرح غري واحد أن احملبة ليست مما تدخل حتت وسع البشر .
ضا َيَْ ُل لَ ُك ْم َو ْجهُ أَبِي ُك ْم ) أي  :اقتلوا يوسف أو اقذفوا به يف أرض بعيدة جمهولة حىت ميوت،
وس َ
ف أَ ِو اط َْر ُحوهُ أ َْر ً
( اقْـتُـلُواْ يُ ُ

فإنكم إن فعلتم ذلك ،خلصت لكم حمبة أبيكم دون أن يشارككم فيها أحد ،فيقبل عليكم بكليته ،ويكون كل توجهه إليكم
وحدكم ،بعد أن كان كل توجهه إَل يوسف.
ِ
ِِ
ني ) أي  :وتكونوا من بعد الفراغ من أمر يوسف بسبب قتله أو ارحه يف أرض بعيدة ،قوما
صاِلِِ َ
( َوتَ ُكونُواْ من بَـ ْعده قَـ ْوًما َ
صاْلني يف دينكم ،بأن تتوبوا إَل هللا بعد ذلك فيقبل هللا توبتكم ،وصاْلني يف دنياكم بعد أن خلت من املنغصات اليت كان
يثريها وجود يوسف بينكم.
 قال القرطيب  :قوله تعاَل ( قَوماً ِِ
ني ) أي تائبني ؛ أي حتدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها هللا منكم .
صاْل َ
ْ َ
وقيل ِِ :
ني" أي يصلح شأنكم عند أبيكم من غري أثرة وال تفضيل.
"صاْل َ
َ
 قال اخلازن  :قوله تعاَل ( قوماً صاْلني ) يعِن  :تائبني فتوبوا إَل هللا يعف عنكم فتكونوا قوماً صاْلني وذلك أهنم ملا علموا
أن الذي عزموا عليه من الذنوب والكبائر قالوا نتوب إَل هللا من هذا الفعل ونكون من الصاْلني يف املستقبل .

 وقال السعدي  :فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيالً لفعله  ،وإزالة لشناعته  ،وتنشيطاً من بعضهم
لبعض.
 التوبة األصل فيها أن تكون بعد الذنب  ،أما التوبة اليت تعد سلفاً  ،فهي نوع من املكر والكيد الذي يزينه الشيطان  ،وفيها
عدة مفاسد :
أوالً  :أن فيها تسويفاً بالتوبة .

ثانياً  :أن فيها استصغار للمعصية واستخفاف بفعلها .

ثالثاً  :أهنا دافع للشر وتسويغه .
( قَ َ ِ
ف ) فإن قتله أعظم إمثا وأشنع ،واملقصود حيصل بتبعيده عن أبيه من غري قتل ،ولكن توصلوا
وس َ
ال قَآئ ٌل َّم ْنـ ُه ْم الَ تَـ ْقتُـلُواْ يُ ُ
إَل تبعيده بأن تلقوه :
ِِ
السيَّ ِ
( وأَلْ ُقوهُ ِيف غَياب ِة ا ْجل ِ ِ
ني ) بيان للرأي الذي اقرتحه أحدهم ،واستقر عليه أمرهم.
ارة إِن ُكنتُ ْم فَاعل َ
ب يَـلْتَقطْهُ بَـ ْع ُ
ََ ُ ِ
ض َّ َ
َ
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واجلب  :أي ظلمة البئر .
والسيارة :مجع سيار ،واملراد ِبم مجاعة املسافرين الذين يبالغون يف السري ليصلوا إَل مقصودهم.
واملعىن :قال قائل من إخوة يوسف أفزعه ما هم مقدمون عليه بشأن أخيهم الصغري:
ال تقتلوا يوسف ،ألن قتله جرم عظيم ،وبدالً من ذلك  ،ألقوه يف قعر اجلب حيث يغيب خربه  ،إَل أن يلتقطه من اجلب بعض
املسافرين  ،فيذهب به إَل ناحية بعيدة عنكم  ،وبذلك تسرتحيون منه وخيل لكم وجه أبيكم.
 قال القرطيب  :السيارة اجلمع الذي يسريون يف الطريق للسفر ؛ وإمنا قال القائل هذا حىت ال حيتاجوا إَل محله إَل موضع
بعيد وحيصل املقصود ؛ فإن من التقطه من السيارة حيمله إَل موضع بعيد ؛ وكان هذا وجهاً يف التدبري حىت ال حيتاجوا إَل
اْلركة بأنفسهم  ،فرمبا ال يأذن هلم أبوهم  ،ورمبا يطلع على قصدهم.
 قال السعدي  :وهذا القائل أحسنهم رأياً يف يوسف ،وأبرهم وأتقاهم يف هذه القضية ،فإن بعض الشر أهون من بعض،
والضرر اخلفيف يدفع به الضرر الثقيل .
 قال حممد بن إسحاق  :اشتمل فعلهم هذا على جرائم كثرية من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغري الذي ال
ذنب له والغدر باألمانة وترك العهد والكذب مع أبيهم وعفا هللا عن ذلك كله حىت ال ييأس أحد من رمحة هللا تعاَل وقال
بعض أهل العلم عزموا على قتله وعصمهم هللا رمحة ِبم ولو فعلوا ذلك هللكوا مجيعاً وكل ذلك كان قبل أن نبأهم هللا فلما
أمجعوا على التفريق بني يوسف وبني والده بضرب من اْليل.

 قال الشوكاِن  :ويف هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء  ،فإن األنبياء ال جيوز عليهم التوااؤ على القتل ملسلم
ظلماً وبغياً.
وقيل  :كانوا أنبياء  ،وكان ذلك منهم زلة قدم  ،وأوقعهم فيها التهاب نار اْلسد يف صدورهم واضطرام مجرات الغيظ يف قلوِبم.
ورد بأن األنبياء معصومون عن مثل هذه املعصية الكبرية املتبالغة يف الكرب  ،مع ما يف ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالد وافرتاء
الكذب.
وقيل  :إهنم مل يكونوا يف ذلك الوقت أنبياء  ،بل صاروا أنبياء من بعد ( .فتح القدير ) .
الفوائد :
-1إن امليل القليب أمر خارج عن نطاق البشر .
 -2وجوب عناية الوالدين مبداراة األوالد وتربيتهم على احملبة والعدل بينهم  ،ومنه اجتناب تفضيل بعضهم على بعض مما يعده
املفضول إهانة له وحماباة ألخيه يف اهلوى .
 -3ذوو املصاحل قد جيتمعون على هدف مشرتك ولو كان فيه خطر وضرر .
 -4اْلسود ال يسود .
فلما حسدوا يوسف على تقدمي أبيهم له  ،مل يرض سبحانه حىت أقامهم بني يدي يوسف وخروا له سجداً  ،ليعلموا أن اْلسود
ال يسود .
-5اْلسد سبب لكثري من الشرور .
اب لَو ي ردونَ ُكم ِمن ب ع ِد إِميانِ ُكم ُكفهارا حسدا ِمن ِع ِ
ِ ِ
ِ ِ
ند أَن ُف ِس ِهم . )...
َْ َ ْ ً َ َ ً ْ
قال تعاَل عن اليهود والنصارى ( َوهد َكث ٌري م ْن أ َْه ِل الْكتَ ْ َُ
وكان من أسباب امتناع القرشيني من اإلميان ما ذكره تعاَل بقوله (وقَالُوا لَْوَال نُ ِزَل ََٰه َذا الْ ُقرآ ُن َعلَ َٰى ر ُج ٍل ِمن الْ َقريَتَ ْ ِ
ني َع ِظي ٍم  .أ َُه ْم
َ ْ
ْ
َ
َ
ِ
ك . ) ...
ت َربِ َ
يَ ْقس ُمو َن َر ْمحَ َ
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 قال ابن تيمية  :ما خال جسد من حسد .
-6أن اإلنسان إذا خضع لوسوسة الشيطان اَنط إَل أسفل سافلني .
 -7االقتصاد عند االنتقام ،واالكتفاء مبا حصل به الغرض دون إفراط ،ألن غرضهم إمنا هو إبعاد يوسف عن أبيهم  ،وهذا
اإلبعاد يتم عن اريق إلقائه يف غيابة اجلب.
-8التنافس على الظهور يؤدي إَل إضمار الشر والتخلص من األقران .
الغرية تؤدي يف هنايتها بالقتل  ،فال يؤذي اإلنسان نفسه فقط بل يؤذي غريه  .اخلميس  / 29 :رمضان 1439 /ه
وْ -
ِ
ِ
ال
ب َوإِنَّا لَهُ َِلَافِظُو َن ( )12قَ َ
وس َ
(قَالُواْ يَا أَبَانَا َما لَ َ
ف َوإِنَّا لَهُ لَنَاص ُحو َن ( )11أ َْرسلْهُ َم َعنَا غَ ًدا يَـ ْرتَ ْع َويَـل َْع ْ
ك الَ تَأ َْمنَّا َعلَى يُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صبَةٌ إِنَّا إِذًا
َخ ُ
إِِِِن لَيَ ْح ُزنَُِن أَن تَ ْذ َهبُواْ بِ ِه َوأ َ
ب َوََْن ُن ُع ْ
ب َوأَنتُ ْم َع ْنهُ غَافلُو َن ( )13قَالُواْ لَئ ْن أَ َكلَهُ ال ِذئْ ُ
اف أَن يَأْ ُكلَهُ ال ِذئْ ُ
ِ
ِ
َّخلَ ِ
َّهم بِأ َْم ِرِه ْم َه َذا َو ُه ْم الَ يَ ْش ُع ُرو َن (.))15
اس ُرو َن ( )14فَـلَ َّما ذَ َهبُواْ بِ ِه َوأ ْ
ب َوأ َْو َح ْيـنَآ إِلَْيه لَتُـنَبِِئَـنـ ُ
َمجَ ُعواْ أَن ََْي َعلُوهُ ِيف غَيَابَة ا ْجلُ ِِ
[ يوسف . ] 15 – 11 :
-------------ف ) أي  :قال إخوة يوسف ألبيهم -حماولني اسرتضاءه الستصحاب يوسف معهم:-
وس َ
( قَالُواْ يَا أَبَانَا َما لَ َ
ك الَ تَأ َْمنَّا َعلَى يُ ُ
أي  :أي شيء جعلك ال تأمنا على أخينا يوسف يف خروجه معنا .
يا أبانا «مالك ال تأمنا على يوسف» ْ
( وإِنَّا لَهُ لَنَ ِ
اص ُحو َن ) واْلال أننا له ناصحون ،فهو أخونا وَنن ال نريد له إال اخلري اخلالص ،والود الصادق.
َ

 ويف ندائهم له بلفظ (يا أبانا) استمالة لقلبه ،وحتريك لعطفه ،حىت يعدل عن تصميمه على عدم خروج يوسف معهم.
واالستفهام يف قوهلم «مالك ال تأمنا »..للتعجيب من عدم ائتماهنم عليه مع أهنم إخوته ،وهو يوحى بأهنم بذلوا حماوالت قبل
ذلك يف اصطحابه معهم ولكنها مجيعا باءت بالفشل.
 قال البقاعي  :قوله تعاَل ( إنا له لناصحون ) والنصح دليل األمانة وسببها  ،وهلذا قرنا يف قوله ( ناصح أمني ) .
والنصح  :إخالص العمل من فساد يتعمد  ،وضده الغش .
 قال الرازي  :اعلم أن هذا الكالم يدل على أن يعقوب عليه السالم كان خيافهم على يوسف ولوال ذلك وإال ملا قالوا هذا
القول.

 قال ابن عاشور  :ولعل يعقوب عليه السالم كان ال يأذن ليوسف عليه السالم باخلروج مع إخوته للرعي أو للسبق خوفاً
عليه من أن يصيبه سوء من كيدهم أو من غريهم  ،ومل يكن يصرح هلم بأنه ال يأمنهم عليه ولكن حاله يف منعه من اخلروج
كحال من ال يأمنهم عليه فنزلوه منزلة من ال يأمنهم  ،وأتوا باالستفهام املستعمل يف اإلنكار على نفي االئتمان.
 قال القرطيب  :قيل للحسن ِ :
أحيسد املؤمن؟ قال  :ما أنساك ببِن يعقوب! وهلذا قيل  :األب جالب واألخ سالب ؛ فعند
ذلك أمجعوا على التفريق بينه وبني ولده بضرب من االحتيال.
ف" وقيل  :ملا تفاوضوا وافرتقوا على رأي املتكلم الثاِن عادوا إَل يعقوب عليه
وقالوا ليعقوب " :يَا أَبَانَا َما لَ َ
وس َ
ك الَ تَأْ َمنها َعلَى يُ ُ
السالم وقالوا هذا القول.
وفيه دليل على أهنم سألوه قبل ذلك أن خيرج معهم يوسف فأىب على ما يأيت.
( أ َْر ِسلْهُ َم َعنَا غَ ًدا يَـ ْرتَ ْع ) الرتع والرتوع هو االتساع يف املالذ والتنعم يف العيش ،يقال :رتع اإلنسان يف النعمة إذا أكل ما يطيب
له ورتعت الدابة إذا أكلت حىت شبعت .
ب ) املراد باللعب هنا االستجمام ورفع السآمة ،كالتسابق عن اريق العدو ،وما يشبه ذلك من ألوان الرياضة املباحة.
( َويَـل َْع ْ
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( َوإِنَّا لَهُ َِلَافِظُو َن ) كل اْلفظ من أن يصيبه مكروه ،أو ميسه سوء.
ِ
ب ) ملا البوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئني :
( قَ َ
َخ ُ
ال إِِِِن لَيَ ْح ُزنَُِن أَن تَ ْذ َهبُواْ بِ ِه َوأ َ
اف أَن يَأْ ُكلَهُ ال ِذئْ ُ
أحدمها  :أن ذهاِبم به ومفارقتهم إياه مما حيزنه ألنه كان ال يصرب عنه ساعة.

 قال ابن كثري  :أي :يشق علي مفارقتُهُ مدة ذهابكم به إَل أن يرجع ،وذلك ل َفْرط حمبته له ،ملا يتوسم فيه من اخلري العظيم،
ومشائل النبوة والكمال يف اخلُلُق واخللق ،صلوات هللا وسالمه عليه.

والثاِن  :خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهتمامهم به.
وخص الذئب بالذكر ألن األرض اليت عرفوا بالنزول فيها كانت كثرية الذئاب.
 قال ابن عاشور  :وإمنا ذكر يعقوب عليه السالم أن ذهاِبم به َغدا حيدث به حزناً مستقبالً ليصرفهم عن اإلْلاح يف الب
اخلروج به ألن شأن االبن البار أن يتقي ما حيزن أباه.

 قال ابن عطية  :وإمنا خاف يعقوب الذئب دون سواه  ،وخصصه ألنه كان اْليوان العادي املنبت يف القطر  ،وروي أن
يعقوب كان رأى يف منامه ذئباً يشتد على يوسف.
( َوأَنتُ ْم َع ْنهُ غَافِلُو َن ) بسبب اشتغالكم بشئون أنفسكم ،وقلة اهتمامكم برعايته وحفظه.
ِ
ِ
صبَةٌ إِنَّا إِذًا َّخلَا ِس ُرو َن ) أي :قال إخوة يوسف ألبيهم حماولني إدخال الطمأنينة على قلبه،
ب َوََْن ُن ُع ْ
( قَالُواْ لَئ ْن أَ َكلَهُ ال ِذئْ ُ
وإزالة اْلزن واخلوف عن نفسه :يا أبانا وهللا لئن أكل الذئب يوسف وهو معنا ،وَنن عصابة من الرجال األقوياء اْلريصني على
سالمته ،إنا إذا يف هذه اْلالة خلاسرون خسارة عظيمة ،نستحق بسببها عدم الصالح ألي شيء نافع.
ِ
ب ) أي :فلما أقنعوا أباهم بإرسال يوسف معهم ،وذهبوا به يف الغد إَل حيث
( فَـلَ َّما ذَ َهبُواْ بِ ِه َوأ ْ
َمجَ ُعواْ أَن ََْي َعلُوهُ ِيف غَيَابَة ا ْجلُ ِِ
يريدون ،وأمجعوا أمرهم على أن يلقوا به يف قعر اجلب ،فعلوا به ما فعلوا من األذى ،ونفذوا ما يريدون تنفيذه بدون رمحة أو
شفقة.
اجلُ ِ
ب ) هذا فيه تعظيم ملا فعلوه أهنم اتفقوا كلهم على إلقائه يف
َمجَ ُعوا أَ ْن َْجي َعلُوهُ ِيف َغيَابَِة ْ
 قال ابن كثري  :قوله تعاَل ( َوأ ْ
وشرحا لصدره  ،وإدخاالً للسرور عليه،
أسفل ذلك اجلب ،وقد أخذوه من عند أبيه فيما يُظهرونه له إكراماً له  ،وبسطاً ً
فيقال :إن يعقوب عليه السالم ،ملا بعثه معهم ضمه إليه ،وقَبهله ودعا له.
 قال اآللوسي  :والروايات يف كيفية إلقائه يف اجلب ،وما قاله إلخوته عند إلقائه وما قالوه له كثرية ،وقد تضمنت ما يلني له
الصخر ،لكن ليس فيها ما له سند يعول عليه .
( وأَوحيـنآ إِلَي ِه لَتـنبِئَـنـ ِ ِ
ذاكرا لطفه ورمحته وعائدته وإنزاله اليسر يف حال العسر :إنه
َ ْ َ ْ َ ْ ُ َِ ُ
َّهم بأ َْم ِره ْم َه َذا َو ُه ْم الَ يَ ْش ُع ُرو َن ) يقول تعاَل ً
وخمرجا
فرجا ً
أوحى إَل يوسف يف ذلك اْلال الضيق ،تطييبًا لقلبه ،وتثبيتًا له :إنك ال حتزن مما أنت فيه ،فإن لك من ذلك ً
حسنًا ،وسينصرك هللا عليهم ،ويعليك ويرفع درجتك ،وستخربهم مبا فعلوا معك من هذا الصنيع.
َّهم بِأ َْم ِرِه ْم َه َذا ) فيه وجهان :
 فقوله تعاَل ( لَتُـنَبِِئَـنـ ُ

أحدمها  :أنه أوحى إليه أنه سيلقاهم ويوخبهم على ما صنعوا ؛ فعلى هذا يكون الوحي بعد إلقائه يف اجلب تقوية لقلبه  ،وتبشرياً
له بالسالمة.

الوحي قبل إلقائه يف اجلب إنذاراً له.
الثاِن  :أنه أوحي إليه بالذي يصنعون به ؛ فعلى هذا ( يكون ) ُ

 قال السعدي :ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه ،وأن هللا سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكني له يف
األرض.
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(و ُه ْم الَ يَ ْش ُع ُرو َن ) فيه وجهان :
َ

أحدمها  :ال يشعرون بأنه أخوهم يوسف  ،قاله قتادة وابن جريج.
الثاِن  :ال يشعرون بوحي هللا تعاَل له  ،أي  :مل يعلموا أن هللا أوحى إليه .
 اختلف العلماء يف قوله ( َوأ َْو َحْي نَا إِلَْي ِه ) على قولني :
أحدمها  :أن املراد منه الوحي والنبوة والرسالة وهذا قول اائفة عظيمة من احملققني .
ُث القائلون ِبذا القول اختلفوا يف أنه عليه السالم هل كان يف ذلك الوقت بالغاً أو كان صبياً  ،قال بعضهم  :إنه كان يف ذلك
الوقت بالغاً وكان سنه سبع عشرة سنة  ،وقال آخرون  :إنه كان صغرياً إال أن هللا تعاَل أكمل عقله وجعله صاْلاً لقبول الوحي
والنبوة كما يف حق عيسى عليه السالم.

والقول الثاِن  :إن املراد من هذا الوحي اإلهلام .

ك إَل النحل ) .
كما يف قوله تعاَل ( َوأ َْو َحْي نَا إَل أُم موسى ) وقوله ( وأوحى َرب َ
 وقال القرطيب  :قوله تعاَل ( َوأ َْو َحْي نَآ إِلَْي ِه ) دليل على نبوته يف ذلك الوقت.
قال اْلسن وجماهد والضحاك وقَتادة  :أعطاه هللا النبوة وهو يف اجلب على حجر مرتفع عن املاء.
ك إَل النحل ) .
وقيل  :كان وحي إهلام كقوله ( وأوحى َرب َ
وقيل  :كان مناماً .
واألول أظهر وهللا أعلم وأن جربيل جاءه بالوحي.

 وكان هذا اإلحياء -على الراجح -قبل أن يبلغ سن اْللم ،وقبل أن يكون نبياً .
وكان املقصود منه ،إدخال الطمأنينة على قلبه ،وتبشريه مبا يصري إليه أمره من عز وغىن وسلطان.
اجلُ ِ
ب ) أخرب هللا تعاَل يف هذه اْلية الكرمية أنه
َمجَ ُعوا أَ ْن َْجي َعلُوهُ ِيف َغيَابَِة ْ
 قال الشنقيطي  :قوله تعاَل ( فَلَ هما ذَ َهبُوا بِِه َوأ ْ
أوحى إَل يوسف عليه وعلى نبينا الصالة والسالم أنه سينبئ إخوته ِبذا األمر الذي فعلوا به يف حال كوهنم ال يشعرون.
ال هل علِمتُم هما فَعْلتُم بِيوسف وأ ِ
َخ ِيه إِ ْذ أَنتُ ْم
ُث صرح يف هذه السورة الكرمية بأنه جل وعال أجنز ذلك الوعد يف قوله (قَ َ َ ْ َ ْ ْ
َ ُ ُ َ َ
جِ
اهلُو َن) .وصرح بعدم شعورهم بأنه يوسف يف قوله ( وجآء إِخوةُ يوسف فَ َدخلُواْ علَي ِه فَعرفَهم وهم لَه م ِ
نكُرون ) .
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ ََ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ
َ
الفوائد :

ِ
ووعده ال يُ ْقبل  -وإ ْن كانا يف َم ْع ِر ِ
اب.
كالم
ض الن ِ
الش ْه َد ويَ ْس ِقي ال ه
اْلسود ال يُ ْس َمع ُ ،
صح ؛ فِإنههُ يُطْعِ ُم َ
ص َ
ُ -1
 -2إن صدق املؤمن حيمله على تصديق من حيلف له ويؤكد كالمه .
-3كثرة اإلْلاح على أمر دليل على شيء جمهول يف النفس .
 -4ال حذر مع القدر .
-5اْلفظ يستلزم الرعاية والنصح .
-6األب يرتاح ويفرح لكل ما يعود على أوالده باخلري يف دينهم أو أبداهنم .
 -7شأن االبن البار أن يتقي ما حيزن أباه .
-8حكمة هللا يف ابتالء عبده لريفعه ألعلى الدرجات .
-9االبتالء بداية التمكني للمؤمن .
-10لطف هللا بيوسف وإكرامه له بإعالمه إياه أنه سينبئ إخوته بفعلتهم .
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ِ
شاء يـب ُكو َن ( )16قَالُواْ يا أَبانَا إِنَّا َذهبـنا نَستبِق وتَـرْكنا يوس َ ِ
( وجا ُؤواْ أَب ِ
ِ
َنت ِِبُْْؤِم ٍن
ب َوَما أ َ
َُ
اه ْم ع َ َ ْ
ََْ َْ ُ َ َ َ ُ ُ
َ َ
ََ
ف عن َد َمتَاعنَا فَأَ َكلَهُ ال ِذئْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني (َ )17و َجآ ُؤوا َعلَى قَميصه بِ َدٍم َكذ ٍ
اَّللُ ال ُْم ْستَـ َعا ُن
يل َو َّ
ب قَ َ
ال بَ ْل َس َّولَ ْ
صادق َ
س ُك ْم أ َْم ًرا فَ َ
لِنَا َولَ ْو ُكنَّا َ
ص ْبـ ٌر َمج ٌ
ت لَ ُك ْم أَن ُف ُ
َعلَى ما تَ ِ
ص ُفو َن (. ) )18
َ
[ يوسف ] 18 -16 :
------------شاء يَـ ْب ُكو َن ) أي  :ملا ارحوا يوسف يف اجلب رجعوا إَل أبيهم وقت العشاء ليكونوا يف الظلمة أجرأ على
اه ْم ِع َ
( َو َجا ُؤواْ أَبَ ُ
االعتذار بالكذب .

 قال القرطيب  :وإمنا جاؤوا عشاء ليكونوا أقدر على االعتذار يف الظلمة .

 قال القاعي  ( :عشاء ) يف ظلمة الليل لئال يتفرس أبيهم يف وجوههم إذا رآها يف ضياء النهار ضد ما جاؤوا به من
االعتذار  ،وقد قيل  :ال تطلب اْلاجة بالليل فإن اْلياء يف العينني  ،وال تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج يف االعتذار.
واْلية دالة على أن البكاء ال يدل على الصدق الحتمال التصنع .
( قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَ َه ْبـنَا نَ ْستَبِ ُق ) أي  :نتسابق عن اريق الرمي بالسهام ،أو على اخليل ،أو على األقدام .يقال :فالن وفالن

استبقا أي  :تسابقا حىت ينظر أيهما يسبق اْلخر.
ف ِعن َد مت ِ
اعنَا ) أي  :عند األشياء اليت نتمتع ِبا وننتفع يف رحلتنا ،كالثياب واألاعمة وما يشبه ذلك.
وس َ
ََ
( َوتَـ َرْكنَا يُ ُ
ِ
ب ) يف تلك الفرتة اليت تركناه فيها عند متاعنا  ،واملراد :قتله الذئبُ ،ث أكله دون أن يبقى منه شيئا ندفنه.
( فَأَ َكلَهُ ال ِذئْ ُ
َنت ِِبُْْؤِم ٍن لِِنَا ولَو ُكنَّا ِ ِ
ني ) يعِن يف قولنا  ،واملعىن إنا وإن كنا صادقني لكنك ال تصدق لنا قوالً لشدة حمبتك
( َوَما أ َ
صادق َ
َ
َْ
ليوسف فإنك تتهمنا يف قولنا هذا  ،وقيل معناه  :إنا وإن كنا صادقني فإنك ال تصدقنا ألنه مل تظهر عندك أمارة تدل على
صدقنا .
( وجآ ُؤوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِه بِ َدٍم َك ِذ ٍ
ب ) أي  :جاؤوا على ثوبه بدم كذب .
ََ
 قال ابن عطية  :روي أهنم أخذوا سخلة أو جدياً فذحبوه ولطخوا به قميص يوسف  ،وقالوا ليعقوب  :هذا قميصه  ،فأخذه
ولطخ به وجهه وبكى ُ ،ث تأمله فلم ير خرقاً وال أثر ناب.
فاستدل بذلك على كذِبم  ،وقال هلم  :مىت كان الذئب حليماً  ،يأكل يوسف وال خيرق قميصه؟  -قص هذا القصص ابن
عباس وغريه  ،وأمجعوا على أنه استدل على كذِبم لصحة القميص
 قال الرازي  :إمنا جاؤوا ِبذا القميص امللطخ بالدم ليوهم كوهنم صادقني يف مقالتهم.
قيل  :ذحبوا جدياً ولطخوا ذلك القميص بدمه.

 روي أن يعقوب عليه الصالة والسالم أخذ القميص منهم وألقاه على وجهه وبكى حىت خضب وجهه بدم القميص وقال :
تاهلل ما رأيت كاليوم ذئباً أحلم من هذا  ،أكل ابِن ومل ميزق قميصه .

س ُك ْم أ َْم ًرا ) التسويل :التسهيل والتزيني .يقال :سولت لفالن نفسه هذا الفعل أي زينته وحسنته له،
( قَ َ
ال بَ ْل َس َّولَ ْ
ت لَ ُك ْم أَن ُف ُ

وصورته له يف صورة الشيء اْلسن مع أنه قبيح.
أي :قال يعقوب ألبنائه بأسى ولوعة بعد أن فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا :قال هلم ليس األمر كما زعمتم من أن يوسف قد أكله
الذئب ،وإمنا اْلق أن نفوسكم اْلاقدة عليه هي اليت زينت لكم أن تفعلوا معه فعالً سيئاً قبيحاً  ،ستكشف األيام عنه بإذن ريب
ومشيئته.
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( فَ َ ِ
يل ) أي  :أمري صرب مجيل ال شكوى معه .
ص ْبـ ٌر َمج ٌ
فالصرب اجلميل هو الذي ال جزع فيه وال شكوى.

قال جماهد  :فصرب مجيل  ،أي من غري جزع .
وقال الثوري  :من الصرب أن ال حتدث بوجعك وال مبصيبتك  ،وال تزكي نفسك .
ِ
ض ْع ٍ
ِ
ف َوذُ ٍل
ف يَكَْرُهو َن ال هشك َْوى إِ ََل ْ
احةٌ إِال أَن َهها تَ ُدل َعلَى َ
وقال ابن اجلوزي َ :وقَ ْد َكا َن ال هسلَ ُ
اخلَْل ِقَ ،وال هشك َْوى َوإ ْن َكا َن ف َيها َر َ
ِ
يل َعلَى قُ هوةٍ َو ِعز .
َوال ه
صْب ُر َعْن َها َدل ٌ
قال ابن تيمية  :والصرب اجلميل صرب بال شكوى قال يعقوب( إمنا أشكو بثي وحزِن اَل هللا) مع قوله (فصرب مجيل وهللا
املستعان على ما تصفون ) فالشكوى إَل هللا ال تنايف الصرب اجلميل .
 يقول أحد الشعراء اْلكماء:
وإذَا َعر ِاك بليةٌ ِ
صْب ر ِ
بك أَعل ُم
الكرمي فَإنهه َ
ْ
فاصرب َهلَا *** َ َ
َ َ
ِ
وت إَل اب ِن َ ِه
يم إَل الذي ال يَْر َح ُم
َوإِ َذا َش َك َ
آدم إمنَا *** تَ ْش ُكو الهرح َ
قال عمر  :ما يف الشكوى إَل اخللق إال أن حتز َن صديقكِ ،
وتشمت عدوك .

وقال األحنف  :شكوت إَل عمي يف بطِن فنهرِنُ ،ث قال :يا بن أخي ال تشك إَل ٍ
أحد ما نزل بك  ،فإمنا الناس رجالن ،
ُ
صديق تسوءه ِبذه الشكوى وتؤمله ، ،وعدو تسره .

قال ابن القيم  :اجلاهل يشكو هللا إَل الناس ،وهذا غاية اجلهل باملشكو واملشكو إليه ،فإنه لو َعَرف ربه ملا شكاه ،ولو عرف
شكوت
زدت على أن
َ
الناس ملا شكا إليهم ،ورأى بعض السلف رجالً يشكو إَل رجل فاقتَه وضرورته ،فقال :يا هذا ،وهللا ما َ
َمن يرمحك.
اَّلل الْمستَـعا ُن َعلَى ما تَ ِ
ص ُفو َن ) أي  :املطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هالك يوسف  ،والصرب على الرزية.
( َو َُّ ُ ْ َ
َ
يس َع للكشف عن مصري يوسف  ألنه علم تعذر ذلك
 قال ابن عاشور  :وإمنا فوض يعقوب  األمر إَل هللا ومل ْ
عليه لكرب سنه  ،وألنه ال عضد له يستعني به على أبنائه أولئك.
ِ
اب) هذا يدل على أن من مل يصرب إذا ابتلي فإنه بئس العبد .
صابِراً ن ْع َم الْ َعْب ُد إِنههُ أَهو ٌ
فائدة  :قوله تعاَل يف أيوب (إِنها َو َج ْدنَاهُ َ
الفوائد :
-1أن العني تستحي من العني .
 -2أن البكاء ليس دليالً على الصدق .
-3أن اجلرائم ترتكب غالباً يف الليل ويف الظالم  ،لتكون أدعى للسرت .
-4أن الكذب ال خيلو من دليل على بطالنه .
-5يف هذه اْلية أن نيب هللا يعقوب رغم املصيبة لكنه ضبط نفسه ومحلها على ما يرضي هللا من الصرب اجلميل .
 -6إن من أخالق الكبار إذا اشتد ِبم الكرب واهلم فإهنم حيرصون على الصرب اجلميل الذي ال شكوى منه إال إَل هللا .
 -7حسن الثقة باهلل وحسن الظن به تعاَل  ،فإن نيب هللا يعقوب  مع شدة مصابه بفقد ولديْه  -حيت ابيضت عيناه من
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
يم
يهن عزمه  ،ومل
يل َع َسى ه
ْ
تضعف ثقته يف هللا بأن يعيد إليه ما فقد ( فَ َ
اْلزن – مل ْ
اَّللُ أَن يَأْتيَِِن ِب ْم َمج ًيعا إنههُ ُه َو الْ َعل ُ
صْب ٌر َمج ٌ
اْلَ ِكيم ) .
ْ
 -8إن الكرام الصابرين يوقنون بأن مع الليل فجراً  ،وأن مع العسر يسراً  ،وأن مع الصرب نصراً  ،وأنه إذا انتهت كلمة البشر ،
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فما انتهت كلمة هللا  ،وإذا ُغلقت األبواب فلن يغلق باب السماء  ،وإذا نفدت األسباب فاألمل يف ِ
رب األسباب  ،وإذا
ُ
انقطعت اْلبال فإل حبل هللا القوي املتني!
-9أن التلبس بالصرب ال يكون إال مبعونة هللا .
-10النفس تسول وتزين وتسهل حىت األمور العظام .
ِ
ارةٌ فَأ َْر َسلُوا َوا ِر َد ُه ْم فَأَ ْد ََل َدل َْوهُ قَ َ
اء ْ
َس ُّروهُ بِ َ
يم ِِبَا يَـ ْع َملُو َن (َ )19و َش َرْوهُ
ضَ
ال يَا بُ ْش َرى َه َذا غُ َال ٌم َوأ َ
اعةً َوا ََّّللُ َعل ٌ
ت َسيَّ َ
( َو َج َ
ِِِ
س َدر ِاهم مع ُد َ ٍ
ِِ
ين (. ) )20
بِثَ َم ٍن َبَْ ٍ َ َ َ ْ
ودة َوَكانُوا فيه م َن ا َّلزاهد َ
[ يوسف . ] 20 -19 :
------------ارةٌ ) يعِن رفقة تسري للسفر.
اء ْ
ت َسيَّ َ
( َو َج َ
( فَأ َْر َسلُوا َوا ِر َد ُه ْم فَأَ ْد ََل َدل َْوهُ ) وهو الذي يرد أمامهم املاء ليستقي هلم .

( فَأَ ْد ََل َدل َْوهُ ) أي  :أرسلها ليمألها  ،يقال أدالها إذا أرسل الدلو ليمألها  ،ودالها إذا أخرجها مألى.

 قال قتادة  :فتعلق يوسف  بالدلو حني أرسلت .والبئر ببيت املقدس معروف مكاهنا.
ال ) أي  :الوارد يعلم أصحابه بالبشرى .
( قَ َ

( يَا بُ ْش َرى َه َذا غُ َال ٌم ) قاله على سبيل السرور والفرح لتبشري نفسه ومجاعته .

تعال فهذا أوانك حيث فاز بنعمة جليلة .
 قال أبو السعود  :كأنه نادى البشرى  ،وقال ْ

غالما .وهذا القول من
 قال ابن كثري  :زعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدَل دلوه ،معلما له أنه أصاب ً
السدي غريب؛ ألنه مل يُسبَق إَل تفسري هذه القراءة ِبذا إال يف رواية عن ابن عباس ،وهللا أعلم .وإمنا معىن القراءة على هذا
النحو يرجع إَل القراءة األخرى ،ويكون قد أضاف البشرى إَل نفسه ،وحذف ياء اإلضافة وهو يريدها ،كما تقول العرب:
نفس اصربي" ،و"يا غالم أقبل" ،حبذف حرف اإلضافة .
"يا ُ

 قال الرازي  :واعلم أن سبب البشارة هو أهنم وجدوا غالماً يف غاية اْلسن وقالوا  :نبيعه بثمن عظيم ويصري ذلك سبباً
ْلصول الغىن.
اعةً ) الضمري يعود إَل الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أهنم وجدوه يف اجلب  ،وذلك ألهنم قالوا  :إن قلنا
َس ُّروهُ بِ َ
ضَ
( َوأ َ
للسيارة التقطناه شاركونا فيه  ،وإن قلنا اشرتيناه  :سألونا الشركة  ،فاألصوب أن نقول  :إن أهل املاء جعلوه بضاعة عندنا على
أن نبيعه هلم مبصر.
وهذا اختيار ابن جرير .
اعةً ) أي :وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا :اشرتيناه وتبضعناه من أصحاب املاء
َسروهُ بِ َ
ضَ
 قال ابن كثري  :قوله ( َوأ َ
خمافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خربه .قاله جماهد ،والسدي ،وابن جرير .هذا قول.
اعةً ) يعِن :إخوة يوسف  ،أسروا شأنه ،وكتموا أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه خمافة أن يقتله إخوته،
َسروهُ بِ َ
ضَ
وقيل َ ( :وأ َ
الم ) يباع ،فباعه إخوته.
واختار البيع .فذكره إخوته لوارد القوم ،فنادى أصحابه ( يَا بُ ْشَرى َه َذا ُغ ٌ
ارد وأصحابُه عن بقية الرفقة .
َسروهُ ) أي  :أخفاه الو ُ
 وقال أبو السعود  :قوله تعاَل ( َوأ َ

مبصر .
أمره
َ
ووجداهنم له يف اجلب وقالوا هلم َ :
أهل املاء لنبيعه هلم َ
وقيل  :أخ َفوا َ
دفعه إلينا ُ
كل يوم بطعام فأتاه يومئذ فلم جي ْده فيها فأخرب إخوتَه فأتَوا الرفقةَ وقالوا:
الضمري إلخوة
وقيل :
يوسف وذلك أن يهوذا كان يأتيه ه
َ
ُ
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يوسف خمافةَ أن يقتُلوه وال خيفى ما فيه من البعد .
فاشرتوه منهم وسكت
ُ
غالمنا أبَ َق منا َ
هذا ُ
( و َّ ِ
يم ِِبَا يَـ ْع َملُو َن ) أي  :وهللا عليم مبا يعملون من اسرتقاق من ليس هلم حق يف اسرتقاقه  ،ومن كان حقه أن يسألوا عن
اَّللُ َعل ٌ
َ
يسألوه ألنه كان مستطيعاً أن خيربهم خبربه.
قومه ويبلغوه إليهم  ،ألهنم قد علموا خربه  ،أو كان من حقهم أن ْ

 ويف عثور السيارة على اجلب الذي فيه يوسف عليه السالم آية من لطف هللا به.
( َو َش َرْوهُ بِثَ َم ٍن َبَْ ٍ
ودةٍ ) َشَرْوهُ هنا مبعىن باعوه.
س َد َر ِاه َم َم ْع ُد َ
اختلف املفسرون يف هذه اْلية :

فقيل  :الضمري يعود على إخوة يوسف .
أي  :إخوة يوسف باعوه على السيارة حني أخرجوه من اجلب فادعوه عبداً  ،قاله ابن عباس والضحاك وجماهد
وهذا اختيار ابن جرير .

قال ابن اجلوزي  :وهو قول األكثرين .

 قال السعدي  :واملعىن يف هذا :أن السيارة ملا وجدوه ،عزموا أن يُ ِسروا أمره ،وجيعلوه من مجلة بضائعهم اليت معهم ،حىت
جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهم ،فاشرتوه منهم بذلك الثمن ،واستوثقوا منهم فيه لئال يهرب ،وهللا أعلم.
س ) وباعه إخوته بثمن قليل ،قاله جماهد ِ
 قال ابن كثري  :قول تعاَل ( َو َشَرْوهُ بِثَ َم ٍن خبَْ ٍ
وع ْك ِرمة.
اف خبَْسا وال ره ًقا ) أي :اعتاض عنه إخوته بثمن د ٍ
ون قليل ،وكانوا مع ذلك فيه
ُ
والبخس :هو النقص  ،كما قال تعاَل ( فَال َخيَ ُ ً َ َ َ
من الزاهدين ،أي :ليس هلم رغبة فيه ،بل لو سألوه بال شيء ألجابوا.
قال ابن عباس ،وجماهد ،والضحاك :إن الضمري يف قولهَ ( :و َشَرْوهُ ) عائد على إخوة يوسف.
وقال قتادة :بل هو عائد على السيارة.
ِِ
ِِ ِ
ين ) إمنا أراد إخوته ،ال أولئك السيارة؛ ألن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة،
واألول أقوى  :ألن قوله ( َوَكانُوا فيه م َن الهزاهد َ
ولو كانوا فيه زاهدين ملا اشرتوه ،فريجح من هذا أن الضمري يف ( َو َشَرْوهُ ) إمنا هو إلخوته ( .تفسري ابن كثري ) .
 قال املاوردي  :قوله تعاَل ( وشروه بثمن ٍ
خبس ) معىن شروه أي  :باعوه .
واسم البيع والشراء يطلق على كل واحد من البائع واملشرتي ألن كل واحد منهما بائع ملا يف يده مشرت ملا يف يد صاحبه.
ويف بائعه قوالن :
أحدمها  :أهنم إخوته باعوه على السيارة حني أخرجوه من اجلب فادعوه عبداً  ،قاله ابن عباس والضحاك وجماهد.
الثاِن  :أن السيارة باعوه عن ملك مصر  ،قاله اْلسن وقتادة.
ِ
هاس أَ ْشيَاءَ ُه ْم ) .
ص َ ،وِمْنهُ قَ ْوله تَ َع َ
س  :النهاق ُ
اَل ( َوَال تَْب َخ ُسوا الن َ
َ والْبَ ْخ ُ
 قال ابن كثري  :قيل :املراد بقوله ( :خبَْ ٍ
س ) اْلرام .وقيل :الظلم .وهذا وإن كان كذلك ،لكن ليس هو املراد هنا؛ ألن هذا
معلوم يعرفه كل أحد أن مثنه حرام على كل حال ،وعلى كل أحد ،ألنه نيب ابن نيب ،ابن نيب ،ابن خليل الرمحن ،فهو الكرمي،
ابن الكرمي ،ابن الكرمي ،ابن الكرمي ،وإمنا املراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كالمها ،أي :إهنم إخوته ،وقد باعوه ومع
ِ
ودةٍ ) فعن ابن مسعود باعوه بعشرين درمها ،وكذا قال ابن عباس ،ونَ ْوف
هذا بأنقص األمثان؛ وهلذا قال ( َد َراه َم َم ْع ُد َ
ِ
الع ْويف وزاد :اقتسموها درمهني درمهني.
البَ َكال ،والسدي ،وقتادة ،وعطية َ
 قال ابن عاشور  ( :معدودة ) كناية عن كوهنا قليلة ألن الشيء القليل يسهل عده فإذا كثر صار تقديره بالوزن أو الكيل.
ويقال يف الكناية عن الكثرة  :ال يعد.
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( وَكانُوا فِ ِيه ِمن َّ ِ ِ
ين ) أي  :أن السيارة الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين  ،ألهنم التقطوه وامللتقط للشيء متهاون به ال
الزاهد َ
َ
َ
يبال بأي شيء يبيعه أو ألهنم خافوا أن يظهر املستحق فينزعه من يدهم  ،فال جرم باعوه بأوكس األمثان.
وعلى القول اْلخر – أن الذي باعه إخوته – كانوا فيه من الزاهدين  ،ألنه مل يكن هلم قصد إال تغييبه وإبعاده عن أبيه  ،ومل
يكن هلم قصد يف أخذ مثنه .

 ومعىن الزهد قلة الرغبة ،يقال زهد فالن يف كذا إذا مل يرغب فيه ،وأصله القلة.
 قال القرطيب  :قوله تعاَل ( َوَكانُواْ فِ ِيه ِم َن الزاهدين ) قيل  :املراد إخوته.
وقيل  :السيارة.
وقيل  :الواردة .
وعلى أي تقدير فلم يكن عندهم غبيطاً  ،ال عند اإلخوة ؛ ألن املقصد زواله عن أبيه ال ماله  ،وال عند السيارة لقول األخوة إنه
عبد أَبِق منا والزهد قلة الرغبة وال عند الواردة ألهنم خافوا اشرتاك أصحاِبم معهم  ،ورأوا أن القليل من مثنه يف االنفراد أوَل.
الفوائد :
ب أزعج خواار ِ
خالص يوسف  من اجلُ ِ
السيارة يف قصد السفر  ،وأعدمهم املاءَ حىت احتاجوا إَل
اَّللُ تعاَل
 -1ملها أراد ه
َ
تشويش يقع يف العا َمل  ،واملقصود منه سكو ُن و ٍ
االستقاء لِي ِ
ٍ
احد .كما
ب
ص َل يوسف عليه السالم إَل اخلالص  ،وهلذا قيل  :أال ر ه
ُ
َ
َ
ب ساع له قاعد.
قيل ُ :ر ه
 -2تسلية للنيب  وملا جيري عليه من كفار قريش .
-3أن الفرج قد حيصل من حيث ال حيتسب  ،وأنه ينتظر للشدة .
-4أن من خرج لطلب شيء قد جيد ما مل يكن يف خااره .
 -5عموم علم هللا بكل شيء  ،فاهلل له اْلكمة البالغة فيما جيري ليوسف .
 -6أن االبتالء يعقبه التمكني .
 -7أن البشرى قد يعقبها اْلزن  ،والعزة قد يعقبها الذلة  .وبالعكس.
-8أن األشياء الثمينة يكتمها صاحبها .
 -9إاالق لفظ الشراء على البيع .
ِ ِ
ِ
صر ِالمرأَتِِه أَ ْك ِرِمي مثْـواهُ َعسى أَ ْن يـ ْنـ َفعنَا أَو نَـت ِ
( وقَ َ َّ ِ
ف ِيف ْاأل َْر ِ
ض
وس َ
َّخ َذهُ َولَ ًدا َوَك َذلِ َ
َ َ ْ
ك َم َّكنَّا ليُ ُ
َ
ََ
ال الذي ا ْشتَـ َراهُ م ْن م ْ َ ْ َ
َ
ِ ِ ِ
يث و َّ ِ
يل ْاأل ِ ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
ْما
َولنُـ َعلِ َمهُ م ْن تَأْ ِو ِ َ
اَّللُ غَال ٌ
َّاس َال يَـ ْعلَ ُمو َن (َ )21ولَ َّما بَـلَ َغ أَ ُشدَّهُ َآتَـ ْيـنَاهُ ُحك ً
َحاد َ
ِ
ني (. ) )22
َو ِعل ًْما َوَك َذلِ َ
ك ََْن ِزي ال ُْم ْحسنِ َ
[ يوسف . ] 22 -21 :
------------قال ابن كثري  :خيرب تعاَل بألطافه بيوسف ،عليه السالم ،أنه قيض له الذي اشرتاه من مصر ،حىت اعتىن به وأكرمه ،وأوصى أهله
به ،وتوسم فيه اخلري والفالح .
ِ ِ
ص َر ) وهو العزيز ملكها .
( َوقَ َ
ال الَّ ِذي ا ْشتَـ َراهُ م ْن م ْ
 وكان الذي اشرتاه من مصر عزيزها ،وهو الوزير ِبا.
( ِال ْم َرأَتِِه أَ ْك ِرِمي َمثْـ َواهُ ) أي :وقال الرجل املصري الذي اشرتى يوسف المرأته :اجعلي حمل إقامته كرمياً  ،وأنزليه منزالً حسناً
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مرضياً .

وهذا كناية عن وصيته هلا بإكرامه على أبلغ وجه ،ألن من أكرم احملل بتنظيفه وهتيئته هتيئة حسنة فقد أكرم صاحبه.

 قال البقاعي  :قوله تعاَل (أكرمي مثواه) أي :موضع مقامه ،وذلك أعظم من األمر بإكرامه نفسه ،فاملعىن :أكرميه إكراماً
عظيماً حبيث يكون ممن يكرم كل ما البسه ألجله  ،لريغب يف املقام عندنا.
 وقال الرازي  :وقال احملققون  :أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون إكرام نفسه  ،يدل على أنه كان ينظر إليه على سبيل
اإلجالل والتعظيم .

 عن عبد هللا بن مسعود أنه قال :أفرس الناس ثالثة :عزيز مصر حني قال المرأته (أَ ْك ِرِمي َمثْ َواهُ) واملرأة اليت قالت ألبيها [عن
ت ِ
ِ
ِ
ني) وأبو بكر الصديق حني استخلف عمر بن اخلطاب.
ت الْ َق ِوي األم ُ
استَأْ َجْر َ
استَأْجْرهُ إِ هن َخْي َر َم ِن ْ
موسى] (يَا أَبَ ْ
( َعسى أَ ْن يـ ْنـ َفعنَا أَو نَـت ِ
َّخ َذهُ َولَ ًدا ) بيان لسبب أمره هلا بإكرام مثواه.
َ َ ْ
َ
أي  :عسى هذا الغالم أن ينفعنا يف قضاء مصاْلنا ،ويف خمتلف شئوننا ،أو نتبناه فيكون منا مبنزلة الولد ،فإِن أرى فيه عالمات
الرشد والنجابة ،وأمارات األدب وحسن اخللق.
 قالوا وهذه اجلملة ( أَو نَت ِ
هخ َذهُ َولَداً ) توحي بأهنما مل يكن عندمها أوالد.
ْ
ِ
ف ِيف ْاأل َْر ِ
ض ) أي  :كما أنعمنا عليه بالسالمة من اجلب مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز  ،حىت توصل
وس َ
( َوَك َذلِ َ
ك َم َّكنَّا ليُ ُ
بذلك إَل أن صار متمكناً من األمر والنهي يف أرض مصر.
ِ ِ ِ
يل ْاألَح ِ
اد ِ
يث ) وقد تقدم تفسري هذه الكلمة.
( َولنُـ َعلِ َمهُ م ْن تَأْ ِو ِ َ
( و َّ ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ ) أي  :وهللا تعاَل متمم ما قدره وأراده  ،ال مينعه من ذلك مانع  ،وال ينازعه منازع .
اَّللُ غَال ٌ
َ
 قال ابن كثري  :أي إذا أراد شيئاً فال يرد وال ميانع وال خيالف ،بل هو الغالب ملا سواه.
( َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس َال يَـ ْعلَ ُمو َن ) أي  :ال يدرون حكمته يف خلقه ،وتلطفه ملا يريد  ،ال يعلمون لطائف صنعه  ،وخفايا فضله
 والتعبري بقوله (و ِ
لك هن أَ ْكثَ َر الن ِ
هاس ال يَ ْعلَ ُمو َن) احرتاس إلنصاف ومدح القلة من الناس الذين يعطيهم هللا تعاَل من فضله ما
َ
جيعلهم ال يندرجون يف الكثرة اليت ال تعلم ،بل هو سبحانه يعطيهم من فضله ما جيعلهم يعلمون ما ال يعلمه غريهم.

( َولَ َّما بَـلَ َغ أَ ُشدَّهُ ) أي :استكمل عقله وُت خلقه .
األشد :قوة اإلنسان ،وبلوغه النهاية يف ذلك ،مأخوذ من الشدة مبعىن القوة واالرتفاع .
وقد اختُلِف يف مقدار املدة اليت بلغ فيها أشده ،فقال ابن عباس وجماهد وقتادة :ثالث وثالثون .وعن ابن عباس :بضع وثالثون.
وقال الضحاك :عشرون .وقال اْلسن :أربعون سنة .وقال عكرمةَ :خس وعشرون سنة .وقال السدي :ثالثون سنة .وقال سعيد
بن جبري :مثانية عشرة سنة .وقال اإلمام مالك ،وربيعة ،وزيد بن أسلم ،والشعيب :األشد اْللم .وقيل غري ذلك .
ْما َو ِعل ًْما ) أي  :أعطيناه بفضلنا وإحساننا ( ُحكْماً ) أي  :حكمة ،وهي اإلصابة يف القول والعمل أو هي النبوة.
( َآتَـ ْيـنَاهُ ُحك ً
( ِ
وع ْلماً ) أي  :فقها يف الدين  ،وفهماً سليماً لتفسري الرؤى ،وإدراكاً واسعاً لشئون الدين والدنيا.
ِ
ني ) أي  :ومثل ذلك اجلزاء العجيب جنزي احملسنني  ،فكل من أحسن يف عمله أحسن هللا جزاءه .
( َوَك َذلِ َ
ك ََْن ِزي ال ُْم ْحسنِ َ
وجعل عاقبة اخلري من مجلة ما جيزيه به  .وهذا عام يدخل حتته جزاء يوسف على صربه اْلسن دخوالً أولياً .

ففي هذا فضل عظيم لكل حمسن يف عبادة هللا وااعته  ،وباإلحسان إَل املخلوقني .

 قال ابن عاشور  :ويف ذكر ( احملسنني ) إمياء إَل أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة .
ِ
ِِ
ني ) يف عبادة اخلالق ببذل اجلهد والنصح فيها ،وإَل عباد هللا ببذل النفع واإلحسان
 قال السعدي ( َوَك َذل َ
ك َْجن ِزي الْ ُم ْحسن َ
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إليهم ،نؤتيهم من مجلة اجلزاء على إحساهنم علما نافعا.
ودل هذا ،على أن يوسف و هَّف مقام اإلحسان ،فأعطاه هللا اْلكم بني الناس والعلم الكثري والنبوة.
 ومن أعظم أسباب اإلحسان  :مراقبة هللا وعلم العبد أن هللا مطلع عليه .

 قال الشنقيطي  :فسر النيب  اإلحسان بقوله ملا سأله جربيل ما اإلحسان ؟ ( أن تعبد هللا كأنك تراه  ،فإن مل تكن تراه
فإنه يراك ) .
وسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النيب  معىن اإلحسان  ،وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب هللا وعلم يقينياً أن هللا
مطلع عليه .
ألن اإلحسان هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق  ،وأنه سبحانه خيترب عباده يف إحساهنم للعمل .
ِ
ِ
ض ِيف ِسته ِة أَيه ٍام َوَكا َن َعْر ُشهُ َعلَى الْ َم ِاء ) ُث بني اْلكمة فقال
(وُه َو الهذي َخلَ َق ال هس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
كما قال تعاَل يف أول سورة هود َ
ِ
َح َس ُن َع َمالً ) ومل يقل أيكم أكثر عمالً .
( ليَْب لُ َوُك ْم أَي ُك ْم أ ْ
ِ
وقال تعاَل يف أول سورة الكهف (إِنها َج َعْلنَا َما َعلَى ْاأل َْر ِ
َح َس ُن َع َمالً ) .
ض ِزينَةً َهلَا ) ُث بني اْلكمة بقوله ( لنَْب لُ َوُه ْم أَي ُه ْم أ ْ
ِ
ِ
َح َس ُن َع َمالً)( .أضواء البيان).
ت َو ْ
وقال تعاَل يف أول سورة امللك (الهذي َخلَ َق الْ َم ْو َ
اْلَيَا َة) ُث بني اْلكمة فقال (ليَْب لُ َوُك ْم أَي ُك ْم أ ْ
فاإلحسان  :أن يأيت بالعمل حسناً متقناً ال نقص فيه وال تقصري  ،وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكون .
واإلحسان مع هللا  :بإتقان العمل إخالصاً ومتابعة .

واإلحسان إَل املخلوق  :بإيصال النفع هلم واإلحسان إليهم .
وهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان  ،فيدخل فيه اإلحسان باملال  ،ويدخل فيه اإلحسان باجلاه  ،وبالشفاعة وَنو ذلك ،وتعليم
العلم النافع ،وقضاء حوائج الناس من تفريج كرباهتم ،وإزالة شدائدهم ،وعيادة مرضاهم ،وتشييع جنائزهم ،وإرشاد ضاهلم.
فاإلحسان إَل املخلوق :بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة ،وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك.

 قال السعدي  :وأما اإلحسان إَل املخلوق :فهو إيصال النفع الديِن والدنيوي إليهم ،ودفع الشر الديِن والدنيوي عنهم،
فيدخل يف ذلك أمرهم باملعروف ،وهنيهم عن املنكر ،وتعليم جاهلهم ،ووعظ غافلهم ،والنصيحة لعامتهم وخاصتهم،
والسعي يف مجع كلمتهم ،وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة واملستحبة إليهم ،على اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم،
فيدخل يف ذلك بذل الندى وكف األذى ،واحتمال األذى ،كما وصف هللا به املتقني يف هذه اْليات ،فمن قام ِبذه
األمور ،فقد قام حبق هللا وحق عبيده( .تفسري السعدي)
 فضائل اإلحسان :
أوالً :أن من أحسن إَل الناس أحسن هللا إليه.
اإلحس ِ
ان إِهال ِْ
ِ
اإل ْح َسا ُن).
كما قال تعاَل َ
(ه ْل َجَزاء ْ ْ َ
ِِ
ِ
وقال تعاَل (وأ ِ
ني).
َحسنُ َوا إِ هن اَّللَ ُحيب الْ ُم ْحسن َ
َ ْ
ِ
(وجي ِز ه
اْلُ ْس َىن).
َح َسنُوا بِ ْ
ين أ ْ
ي الذ َ
وقال تعاَل َْ َ
ثانياً :هلم يف الدنيا حسنة.
ِِ
ين أَ ْح َسنُوا ِيف َه ِذهِ الدنْيَا َح َسنَةٌ).
قال تعاَل (للهذ َ
ثالثاً :رمحة هللا قريبة من احملسنني.
ِِ
قال تعاَل (إِ هن ر ْمحت اَّللِ قَ ِر ِ
ني).
يب م َن الْ ُم ْحسن َ
َََ
ٌ
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رابعاً :هلم اجلنة ونعيمها.
ِِ
اْلُ ْس َىن َوِزيَ َادةٌ).
َح َسنُوا ْ
ين أ ْ
قال تعاَل (للهذ َ
خامساً :تبشري احملسنني.
ِِ
قال تعاَل ِ
ني).
(وبَش ِر الْ ُم ْحسن َ
َ
سادساً :أن هللا معهم.
ِِ
ني).
(وإِ هن ه
اَّللَ لَ َم َع الْ ُم ْحسن َ
قال تعاَل َ
سابعاً :إن هللا حيب احملسنني.
ِِ
ِ
قال تعاَل (وأ ِ
ني).
َحسنُ َوا إِ هن اَّللَ ُحيب الْ ُم ْحسن َ
َ ْ
ثامناً :إن هللا ال يضيع أجر احملسنني.
ِِ
ِ
ِ
ني).
َجَر الْ ُم ْحسن َ
يع أ ْ
قال تعاَل (إ هن اَّللَ الَ يُض ُ
تاسعاً :اإلحسان سبب يف دخول اجلنة.
آخ ِذين ما آتَاهم رب هم إِنههم َكانُوا قَبل َذلِ َ ِ ِ
قال تعاَل ( ِ ..
ني).
ك ُْحمسن َ
َ َ ُْ َ ُْ ُْ
َْ
عاشراً :الكافر إذا رأى العذاب متىن أن لو أحسن يف الدنيا.
قال تعاَل (أَو تَ ُق َ ِ
اب لَْو أَ هن ِل َكهرًة فَأَ ُكو َن ِم َن الْ ُم ْح ِسنِني).
ول ح َ
ني تَ َرى الْ َع َذ َ
ْ
ِِ
الزيادةِ
هيب  تفسري ِ
اْلُ ْس َىن َوِزيَ َادةٌ) ،وقد ثبت يف " صحيح مسلم " ع ِن الن ِ
َح َسنُوا ْ
ين أ ْ
 قال ابن رجب :قوله تعاَل (للهذ َ
ُ
ِ
ِ
اسب جلعلِه جزاءً ِ
املؤمن ربه
بالنظ ِر إَل وجه هللا  -عز وجل  -يف اجلنة ،وهذا من ٌ
ألهل اإلحسان؛ أل هن اإلحسا َن هو أ ْن يَعبُ َد ُ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
هظر إَل هللا عياناً يف
وينظر إليه يف حال عبادته ،فكا َن جزاءُ ذلك الن َ
يف الدنيا على وجه اْلُضور واملُراقبة ،كأنه يراهُ بقلبه ُ
ِ
هه ْم َع ْن َرِبِِ ْم يَ ْوَمئِ ٍذ لَ َم ْح ُجوبُو َن)،
أخرب هللا تعاَل به َع ْن َجزاء ال ُكفهار يف اْلخرةِ (إِن ُ
وجعل ذلك جزاءً
اْلخرة ،وعكس هذا ما َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ومراقبته يف الدنيا ،فكان جز ُاؤهم على ذلك أ ْن
ْلاهلم يف الدنيا ،وهو ترا ُكم الهر ِان على قُلوِبم ،حىت ُحجبَ ْ
ت عن معرفته ُ
ُح ِجبوا عن ُرؤيته يف اْلخرة.
 ولذلك جاء يف الدعاء  :اللهم أعَن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .
وإحسان العمل – كما تقدم  -اتقان العمل إخالصاً ومتابعة .
قال ابن رجب  :واْلامل على ذلك أن يعبد العبد ربه كأنه يراه .

وعلم  معاذاً أن يقول ( اللهم أعِن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) .
وقد وصى  رجالً أن يصلي صالة مودع  ،يعِن يستشعر أنه يصلي صالة ال يصلي بعدها صالة أخرى  ،فيحمله على ذلك
إتقاهنا وتكميلها وإحساهنا .
وقد وردت أحاديث يف فضائل األعمال مقيدة بإحسان العمل .
كما يف حديث أَيب سعِ ٍ
اَّللُ َعْنهُ ُك هل َسيِئَ ٍة َكا َن
يد ْ
َسلَ َم الْ َعْب ُد فَ َح ُس َن إِ ْسالَُمهُ يُ َك ِفُر ه
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول ه
اخلُ ْد ِري أَنههُ َِمس َع َر ُس َ
ول ( إِ َذا أ ْ
َ َ
زلََفها  ،وَكا َن ب عد ذَلِ ِ
اْلسنَةُ بِع ْش ِر أ َْمثَ ِاهلَا إِ ََل سْبعِ ِمائَِة ِض ْع ٍ
ف َ ،وال هسيِئَةُ مبِِثْلِ َها إِاله أَ ْن يَتَ َج َاوَز ا هَّللُ َعْن َها ) .
َ َ َ َْ َ َ
ك الْق َ
اص َ َ َْ ،
َ
ص ُ
اَّللِ  ( إِ َذا أَحسن أَح ُد ُكم إِسالَمه  ،فَ ُكل حسنَ ٍة ي عملُها تُكْتَب لَه بِع ْش ِر أَمثَ ِاهلا إِ ََل سبعِ ِمائَةِ
ول ه
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
وعن أَِىب ُهَريْ َرَة قَ َ
ُ ُ َ ْ َ
َْ
ْ َ َ َ ْ ْ َُ
َ َ َْ َ َ
ْ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ب لَهُ مبثْل َها ) متفق عليه .
ض ْعف َ ،وُكل َسيئَة يَ ْع َملُ َها تُكْتَ ُ
وعن عثمان  .قال  :قال  ( من توضأ فأحسن الوضوء  ،خرجت خطاياه من جسده  ) ..رواه مسلم .
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وعن عبد هللا بن بسر قال  .قال  ( خري الناس من اال عمره وحسن عمله ) رواه الرتمذي .
وكان السلف يوصون بإتقان العمل وحتسينه دون جمرد اإلكثار منه  ،فإن العمل القليل مع التحسني واإلتقان أفضل من الكثري مع
عدم اإلتقان .
الفوائد :
-1من زهد بشيء باعه بأخبس األمثان .
-2امللتقط للشيء متهاون به .
-3تسليم سياسة اخلدم والعبيد لسيدة البيت هو أساس التعب والبالء .
ِ -4منهة هللا على يوسف أن جعله يرتىب يف بيت عز و ليس أن يكون ذليال مهاناً  ،لذا قال عزيز مصر المرأته ( أكرمي مثواه
عسى أن ينفعنا أو تتخذه ولداً. )...
ِ
ك َْجن ِزي
(ولَ هما بَلَ َغ أ ُ
َشدههُ آتَْي نَاهُ ُحكْماً َو ِعْلماً َوَك َذل َ
-5أن الشاب إذا نشأ يف ااعة هللا فان هللا يؤتيه علماً و حكمةً َ .
ِِ
ني)
الْ ُم ْحسن َ
-6معرفة تعبري الرؤيا كرامة ملن علمه هللا ذلك .
-7التمكني يف األرض يسبقه التمكني يف القلوب .
-8حكمة هللا جيهلها كثري من الناس .
 -9عظم منزلة اإلحسان  ،وأنه سبب لرمحة هللا وتوفيقه .
 -10اْلث على اإلحسان .
-11العلم النافع من مثرات اإلحسان .
ال معاذَ َِّ
ِِ
ِ
ِ
اي إِنَّهُ َال يُـ ْفلِ ُح
اب َوقَالَ ْ
ت لَ َ
ت َه ْي َ
اَّلل إِنَّهُ َرِِّب أ ْ
ك قَ َ َ َ
( َوَر َاو َدتْهُ الَِّيت ُه َو ِيف بَـ ْيت َها َع ْن نَـ ْفسه َوغَلَّ َقت ْاألَبْـ َو َ
س َن َمثْـ َو َ
َح َ
الظَّالِ ُمو َن () )23

[ يوسف . ] 23 :
---------( َوَر َاو َدتْهُ الَِّيت ُه َو ِيف بَـ ْيتِ َها َع ْن نَـ ْف ِس ِه ) أي  :أن امرأة العزيز البت من يوسف الفعل القبيح ودعته إَل نفسها ليواقعها .
 قال ابن عطية  " :املراودة " املالافة يف السوق إَل غرض  ،وأكثر استعمال هذه اللفظة إمنا هو يف هذا املعىن الذي هو بني
الرجال والنساء .
 وقال أبو حيان  :واملراودة الطلب برفق ولني القول .
ِ
اب ) أي  :أابقتها وكانت سبعة ألن مثل هذا لفعل ال يكون إال يف سرت وخفية أو أهنا أغقلتها لشدة خوفها .
( َوغَلَّ َقت ْاألَبْـ َو َ
 قال الرازي  :قوله تعاَل ( و َغله َق ِ
ت األبواب ) والسبب أن ذلك العمل ال يؤتى به إال يف املواضع املستورة ال سيما إذا كان
َ
حراماً  ،ومع قيام اخلوف الشديد .
 قال ابن كثري  :خيرب تعاَل عن امرأة العزيز اليت كان يوسف يف بيتها مبصر ،وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه ( َوَر َاوَدتْهُ الهِيت ُه َو
شديدا جلماله وحسنه وِبائه ،فحملها
ِيف بَْيتِ َها َع ْن نَ ْف ِس ِه ) أي :حاولته على نفسه ودعته إليها ،وذلك أهنا أحبته حبًا ً
ذلك على أن جتملت له ،وغلقت عليه األبواب ،ودعته إَل نفسها  ،فامتنع أش د االمتناع .
 واعلم أن يوسف  كان يف غاية اجلمال واْلسن  ،فلما رأته املرأة امعت فيه ويقال أيضاً إن زوجها كان عاجزاً .
28

قال املفسرون  :وإمنا جاء غلقت على التكثري ألهنا غلقت سبعة أبواب ُ ،ث دعته إَل نفسها.
ك ) فقرأه كثريون بفتح اهلاء ،وإسكان الياء ،وفتح التاء .وقال ابن
( َوقَالَ ْ
ت لَ َ
ت َه ْي َ
ت لَ َ
ك ) وقد اختلف القراء يف قراءة َ ( :هْي َ

عباس ،وجماهد ،وغري واحد :معناه :أهنا تدعوه إَل نفسها  ،أي هلم وأقبل .
ِ
ئت لك" بكسر اهلاء واهلمزة ،وضم التاء ،مبعىن :هتيأت لك .
وقرأ ذلك آخرون" :ه ُ
قال ابن جرير :وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة.

 قال السعدي  :هذه احملنة العظيمة أعظم على يوسف من حمنة إخوته ،وصربه عليها أعظم أجراً  ،ألنه صرب اختيار مع
وجود الدواعي الكثرية ،لوقوع الفعل ،فقدم حمبة هللا عليها  ،وأما حمنته بإخوته  ،فصربه صرب اضطرار ،مبنزلة األمراض واملكاره
اليت تصيب العبد بغري اختياره وليس له ملجأ إال الصرب عليها ،اائعاً أو كارهاً .
ال معاذَ َِّ
اَّلل ) أي  :أعوذ باهلل وأعتصم به وأجلأ إليه فيما دعوتِن إليه .
( قَ َ َ َ
اي ) أي :إن بعلك ريب أحسن مثواي أي :منزل وأحسن إل ،فال أقابله بالفاحشة يف أهله .
( إِنَّهُ َرِِّب أ ْ
س َن َمثْـ َو َ
َح َ
فقوله (إِنههُ َرِيب  ) ...فيه قوالن :
القول األول  :إن الضمري يعود إَل هللا .

 قال أبو حيان  :الضمري يف ( إنه ) األصح أنه يعود على هللا تعاَل أي  :إن هللا ريب أحسن مثواي إذ جناِن من اجلب ،
وأقامِن يف أحسن مقام .

القول الثاِن  :الضمري يعود على العزيز  ،أي  :إنه سيدي أحسن مثواي فال أخونه .
ال معاذَ هِ
اي إنههُ َال يُ ْفلِ ُح الظهالِ ُمو َن)
قال ابن تيمية ُ :
ت لَ َ
ف  لَ هما قَالَ ْ
وس َ
(هْي َ
ت لَهُ ْامَرأَةُ الْ َع ِزيز َ
اَّلل إنههُ َرِيب أ ْ
ك قَ َ َ َ
قول يُ ُ
َح َس َن َمثْ َو َ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
َص ِح الْ َق ْولَ ْ ِ
ال ِال ْمَرأَتِِه (أَ ْك ِرِمي َمثْ َواهُ َع َسى أَ ْن يَْن َف َعنَا أَْو
صَر اله ِذي قَ َ
ني ُهنَا َسيِ ُدهُ َوُه َو َزْو ُج َها الهذي ا ْشتَ َراهُ م ْن م ْ
الْ ُمَر ُاد بَربه ِيف أ َ
نَت ِ
هخ َذهُ َولَ ًدا) .
وهذا الراجح .
 ملاذا علل يوسف حبق الزوج ومل يعلل بقوله  :إنه زنا .
قال ابن تيمية  ... :علهل يوس ِ
ك ِحبَ ِق الهزْو ِج َوإِ ْن َكا َن ُكلٌّ ِم ْن ْاأل َْمَريْ ِن َمانِ ًعا لَهُ َوَكا َن ِيف تَ ْعلِيلِ ِه ِحبَ ِق الهزْو ِج فَ َوائِد .
ف ذَل َ
َ َُ ُ ُ
ف ع ُقوبةَ هِ ِ
ِم ْنـها  :أَ هن ه َذا مانِع تَع ِرفُه الْمرأَةُ وتَع ُذره بِِه ِِخب َال ِ
اَّللِ تَ َع َ ِ
ك.
ف َح ِق ه
اَّلل ِيف ذَل َ
َ
َ َ ٌ ْ ُ َ ْ َ ْ ُُ
اَل فَإن َهها َال تَ ْع ِر ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وك ميَْتَن ُع َع ْن َه َذا ِر َعايَةً ْلَ ِق
ك فَتَ ْر َعى َح هق َزْوج َها إ هما َخ ْوفًا َوإِ هما ِر َعايَةً ْلَقه فَِإنههُ إ َذا َكا َن الْ َم ْملُ ُ
ع بِ َذل َ
ومنها  :أَ هن الْ َمْرأََة قَ ْد تَ ْرتَد ُ
س الْم ْق ِ ِ ِِ ِ
اخلِ ْدمةُ وفَ ِ
وك فَِإ هن الْمطْلُ ِ
ِ
سيِ ِدهِ فَالْمرأَةُ أَوََل بِ َذلِ َ ِ
ف الْمملُ ِ
اح َشتُهُ ِمبَْن ِزلَِة َس ِرقَِة
ك ألَن َهها َخائنَةٌ ِيف نَ ْف ِ َ ُ
َ َ
صود مْن َها خب َال َ ْ
َْ ْ
َ
وب مْنهُ ْ َ َ
الْ َم ْرأَةِ ِم ْن َمالِِه.
اح ِِخب َال ِ
ِ ِ
اح َح َال ٍل .
اخلَلِيه ِة ِم ْن الهزْو ِج فَِإن َهها تَطْ َم ُع فِ ِيه بِنِ َك ِ
اح َوَال بِ ِس َف ِ
س َهلَا فَ َال تَطْ َم ُع فِ ِيه َال بِنِ َك ِ
ف ْ
ومنها  :أَ هن َه َذا َمان ٌع ُم َؤي ٌ
ومنها  :أَنههُ لَْو َعلهل بِ ِ
صةً  ،فَلَ ْو َعله َل بِأَ هن َه َذا ِزنًا
الزنَا فَ َق ْد تَ ْس َعى ِه َي ِيف فَِر ِاق الهزْو ِج َوالت َهزو ِج بِِه فَِإ هن َه َذا إهمنَا َْحيُرُم ِْلَ ِق الهزْو ِج َخا ه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ال ( إنههُ َرِيب
يم ؛ َوقَ ْد َجَرى مثْ ُل َه َذا .فَلَ هما َعل َل حبَق َسيده َوقَ َ
ُحمَهرٌم ُرهمبَا اَ ِم َع ْ
ت ِيف أَ ْن تُ َفار َق الهزْو َج َوتَتَ َزهو َجهُ  ،فَإ هن َكْي َد ُه هن َعظ ٌ
أَحسن مثْ واي ) يئِس ِ ِ
ك وعلِمت أَنهه ي ر ِ
اعي َح هق الهزْو ِج فََال يَُز ِامحُهُ ِيف ْامَرأَتِِه أَلْبَتهة .
ْ ََ َ َ َ َ َ ْ
ت م ْن َذل َ َ َ َ ْ ُ َُ
( إِنَّهُ ال يُـ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن ) الذين جيازون اإلحسان باإلساءة  ،وقيل  :أراد الزناة ألهنم ظاملون أنفسهم أو ألن عملهم يقتضي
وضع الشيء يف غري موضعه .
ِ ِ ِ ٍ
إلَ .والنهاس إ َذا تَ َع َاونُوا َعلَى ِْ
اإل ُِْث
قال ابن تيمية  :يَ ُق ُ
إح َسانِِه َه
س َه َذا َجَزاءَ ْ
ُ
ول َ :م َىت أَفْ َس ْدت ْامَرأَتَهُ ُكْنت ظَال ًما ب ُكل َحال َولَْي َ
29

ضا وإِ ْن َكانُوا فَعلُوه بِتَ ر ِ
ِ
اضي ِه ْم .
ض بَ ْع ُ
َوالْ ُع ْد َوان أَبْغَ َ
ض ُه ْم بَ ْع ً َ
َ ُ َ

قال ابن القيم  ... :ولذلك كان صرب يوسف الصديق  عن مطاوعة امرأة العزيز وصربه على ما ناله يف ذلك من اْلبس
واملكروه أعظم من صربه على ما ناله من إخوته ملا ألقوه يف اجلب وفرقوا بينه وبني أبيه وباعوه بيع العبد .
وقال رمحه هللا  :وقد ذكر هللا سبحانه وتعاَل عن يوسف الصديق من العفاف أعظم ما يكون فإن الداعي الذي اجتمع يف حقه
مل جيتمع يف حق غريه  ،وذلك من وجوه :

كثريا من
أحدها :ما ركبه هللا سبحانه يف ابع الرجل من ميله إَل املرأة كما مييل العطشان إَل املاء واجلائع إَل الطعام  ،حىت إن ً
الناس يصرب عن الطعام والشراب وال يصرب عن النساء  ،وهذا ال يُ َذم إذا صادف ِح اال بل حيمد .

الثاِن :أن يوسف  كان شاباا  ،وشهوة الشباب وحدته أقوى.
الثالث  :أنه كان َعَزبًا ليس له زوجة وال ُس ِرية تكسر شدة الشهوة .
ماال يتأتى له يف وانه بني أهله ومعارفه.
الرابع  :أنه كان يف بالد غُر ٍبة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوار ً
اخلامس  :أن املرأة كانت ذات منصب ومجال حبيث إن كل واحد من هذين األمرين يدعو إَل مواقعتها .

كثريا من الناس يزيل رغبتَه يف املرأة إباؤها وامتناعها ،جيد يف نفسه من ذل اخلضوع
السادس  :أهنا غري ممتنعة وال آبية  ،فإن ً
والسؤال هلا.
السابع  :أهنا البت وأرادت وراودت وبذلت اجلهد ،فكفْته مؤنة الطلب ه
وذل الرغبة إليها  ،بل كانت هي الراغبة الذليلة ،وهو

العزيز املرغوب إليه.

الثامن :أنه يف دارها وحتت سلطاهنا وقهرها حبيث خيشى إن مل يطاوعها من أذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة.
التاسع  :أنه ال خيشى أن تنُم عليه هي وال أحد من جهتها ،فإهنا هي الطالبة والراغبة ،وقد غلهقت األبواب ،وغيهبت الرقباء.

العاشر :أنه كان يف الظاهر مملوًكا هلا يف الدار حبيث يدخل وخيرج وحيضر معها وال ين َكر عليه ،فكان اإلنس ساب ًقا على الطلب ،
ِ
رب ال ِوساد ،واول السواد ،
وهو من أقوى الدواعي  ،كما قيل المرأة شريفة من أشراف العرب  :ما محلك على الزِن؟ قالت  :قُ ُ
تعِن قرب وساد الرجل من وسادي  ،واول ِ
السواد بيننا.
اِلادي عشر :أهنا استعانت عليه بأئمة املكر واالحتيال ،فأرته إياهن ،وشكت حاهلا إليهن ،لتستعني ِبن عليه؛ فاستعان هو
ف ع ِِن َكيده هن أَصب إِلَي ِه هن وأَ ُكن ِمن ْ ِ ِ
ني ) .
اجلَاهل َ
باهلل عليهن ،فقال ( َوإِهال تَ ْ
ص ِر ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
وقوع ما هدهد به ،فيجتمع
الثاِن عشر :أهنا تواعدته بالسجن وال ه
صغار  ،وهذا نوع إكراه ،إذ هو هتديد ممن يغلب على الظن ُ
داعي الشهوة وداعي السالمة من ضيق السجن والصغار.
الثالث عشر :أن الزوج مل يظهر منه من الغرية والنخوة ما يفرق به بينهما ،ويبعد كالا منهما عن صاحبه ،بل كان غاية ما
ت ِمن ْ ِ ِ
قابلهما به أن قال ليوسف ( أ َْع ِرض عن ه َذا ) وللمرأة ( و ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ني ) وشدة الغرية يف الرجل من
اخلَاائ َ
ْ َْ َ
َْ
استَ ْغف ِري ل َذنْبك إنهك ُكْن َ

أقوى املوانع ،وهذا مل يظهر منه غرية.
ومع هذه الدواعي كلها ،فآثر مرضاةَ هللا وخوفَه ،ومحله حبه هلل على أن اختار السجن على الزِن ،فقال (قَ َ ِ ِ
َحب
ال َرب الس ْج ُن أ َ
إِ َ ِ
يعصمه ويص ِرفْه عنه صبأ إليهن بطبعه ،وكان من
ل ممها يَ ْد ُعونَِِن) وعلم أنه ال يطيق َ
ه
صرف ذلك عن نفسه ،وأن ربه تعاَل إ ْن مل ْ
اجلاهلني  ،وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه.
الفوائد :
 -1أن هللا جعل الناس بعضهم فتنة لبعض  ،فاملرأة فتنة الرجل  ،والرجل فتنة املرأة .
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 -2أن املرأة إذا دعت الرجل إَل اْلرام غري إذا دعا الرجل املرأة للحرام  ،ألهنا إذا دعت الرجل إَل اْلرام أزالت اْلواجز النفسية
فالرجل خيشى إذا دعا املرأة إَل اْلرام أن ترفض أو تستنجد بأهلها لكن إذا املرأة دعته للحرام ،...ولذلك قال  يف السبعة
الذين يظلهم هللا يف ظله (ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال  :إِن أخاف هللا  )..ملاذا ؟ ألن اْلرام صار سهل ألهنا
هي اليت دعته .
 -3خطورة خلوة الرجل باملرأة األجنبية .
عن ابن عباس قال َِمسعت رس َ ِ
ول َ(ال خيَْلُ َو هن َر ُج ٌل بِاِ ْمَرأَةٍ إِهال َوَم َع َها ذُو َْحمَرٍمَ ،وَال تُ َسافُِر اَلْ َمْرأَةُ إِهال َم َع ِذي
ب يَ ُق ُ
ْ ُ َُ
ول اَ هَّلل  خيَْطُ ُ
ِ
ول اَ هَّللِ ،إِ هن اِمرأَِيت خرجت حا هجةً ،وإِِِن اِ ْكتتِبت ِيف َغزوةِ َك َذا وَك َذا ،قَ َ ِ ِ
ك)
ال :يَا َر ُس َ
َْحمَرٍم "فَ َق َام َر ُج ٌل ،فَ َق َ
ال :انْطَل ْق ،فَ ُح هج َم َع ا ْمَرأَتِ َ
ُْ ُ
َْ ََ َ ْ َ
َْ
َ
َ
ُمته َف ٌق َعلَْيه .
ول هِ
ِ
اْلَ ْم َو
ت ْ
صا ِر يَا َر ُس َ
ول َعلَى النِ َس ِاء فَ َق َ
ال  :إِيها ُك ْم َوالد ُخ َ
اَّللِ  قَ َ
ول ه
وعن عقبة بن َع ِام ٍر  أَ هن َر ُس َ
اَّلل أَفَ َرأَيْ َ
ال َر ُج ٌل م ْن ْاألَنْ َ
اْلَ ْم ُو الْ َم ْوت ) رواه مسلم .
ال ْ
قَ َ
َخو الهزْوج َ ،وَما أَ ْشبَ َههُ ِم ْن أَقَا ِرب الهزْوج  :اِبْن الْ َعم
ال اللهْيث بْن َس ْعد ْ :
قال اإلمام النووي يف "شرح صحيح مسلم" :قَ َ
اْلَمو أ ُ
ِ
َخ ِيه ،وابن أ ِ
َمحاء أَقَا ِرب زوج الْمرأَة َكأَبِ ِيه ،وأ ِ
َخ ِيه ،وابن عمه ،وََْنوهم .و ْاألُختَ ِ
ان أَقَا ِرب َزْو َجة
َْ َ َ ْ َ ْ
َوََْنوه  .اته َف َق أ َْهل اللغَة َعلَى أَ هن ْاأل ْ َ
َْ
َْ َ ْ
َ
َص َهار يَ َقع َعلَى الن ْهو َع ْ ِ
اخلَْوف ِمْنهُ أَ ْكثَر ِم ْن َغ ْريهَ ،والشهر يُتَ َوقهع ِمْنهُ،
(اْلَمو الْ َم ْوت) فَ َم ْعنَاهُ أَ هن ْ
نيَ .وأَهما قَ ْوله ْ 
الهر ُجل َ .و ْاأل ْ
ِ ِِ ِ
والْ ِفْت نَة أَ ْكثَر لِتَمكنِ ِه ِمن الْوصول إِ ََل الْمرأَة و ْ ِ
اْلَ ْم ِو ُهنَا أَقَا ِرب الهزْوج َغ ْري
َجنَِيبَ .والْ ُمَراد بِ ْ
اخلَْل َوة م ْن َغ ْري أَ ْن يُْن َكر َعلَْيه ,خب َالف ْاأل ْ
ْ ُُ
َْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
وص ُفو َن بالْ َم ْوتَ ،وإمنَا الْ ُمَراد ْاألَخَ ،وابْن ْاألَخَ ،والْ َعم،
آبَائه َوأَبْنَائه .فَأَهما ْاْلبَاء َو ْاألَبْنَاء فَ َم َحارم لَزْو َجته َجتُوز َهلُ ْم ْ
اخلَْل َوة ِبَاَ ،وَال يُ َ
ِ
ِ ِِ
وابنه ،وََْنوهم ِممهن لَيس ِمبَحرٍم .وعادة النهاس الْمس ِ ِ
َجنَِيب لِ َما
َ ْ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ
ََُ
اهلَة فيهَ ،وخيَْلُو بِ ْامَرأَة أَخيه ،فَ َه َذا ُه َو الْ َم ْوتَ ،وُه َو أ َْوََل بِالْ َمْن ِع م ْن ْاأل ْ
ِ
اْلَ ِديث .
ص َواب َم ْع َىن ْ
ذَ َك ْرنَاهُ .فَ َه َذا الهذي ذَ َكْرته ُه َو َ
وعن جابر  عن النيب  قال (من كان يؤمن باهلل واليوم اْلخر فال خيلون بامرأة ليس هلا حمرم فإن ثالثهما الشيطان) .رواه مسلم
يف هذا اْلديث بيان أن من مقتضى اإلميان عدم اخللوة باألجنبية ،السيما وأن يف اخللوة مشاركة للشيطان يف هذا االجتماع،
وهو ال يوجد إال ليوقع يف اْلرام ،مما يدل على حرمة اخللوة باملرأة األجنبية.
ول هِ
ِ
يَت ر ُجل ِعْن َد ْامرأَةٍ ثَيِ ٍ
ب إِاله أَ ْن يَ ُكو َن نَاكِحاً أ َْو َذا َْحمَرم) رواه مسلم .
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وعنه  .قَ َ
َ
اَّلل ( أَالَ الَ يَب َ ه َ ٌ
ففي هذا اْلديث هنى عن املبيت عند امرأة أجنبية واملبيت يقتضي اخللوة مما يدل على حرمة اخللوة باألجنبية.
 هل هذه اْلرمة مقيدة بقيد أو مطلقة ؟
هذه اْلرمة مطلقة  ،سواء أمنت الفتنة أم مل تؤمن ،وسواء وجدت العدالة أو مل توجد .
ول الْع ُقوب ِ
ِ
الرج ِال  :أَصل ُك ِل بلِيه ٍة و َش ٍر  ،وهو ِمن أ َْعظَ ِم أ ِ ِ
ني النِس ِاء ِمن ْ ِ ِ ِ
ات
ْ
ََُ ْ
ب أَ هن متَْك َ َ ْ
َسبَاب نُُز ُ َ
اخت َالا ِه هن ب ِ َ
ُْ َ َ
قال ابن القيم َ :وَال َريْ َ
ِ
الرج ِال بِالنِس ِاء سبب لِ َكثْ رةِ الْ َفو ِ
ص ِة  ،و ِ
ِ
ِ
َسب ِ
َسب ِ
ش َو ِ
اح ِ
اب
اب فَ َس ِاد أ ُُموِر الْ َعا هم ِة َو ْ
اخلَا ه َ ْ
الزنَا َ ،وُه َو م ْن أ ْ َ
الْ َعا همة َ ،ك َما أَنههُ م ْن أ ْ َ
اخت َال ُط ِ َ
َ ََ ٌ َ َ
ني الْمت ِ
ِ ِ
ِِ
هصلَ ِة
الْ َم ْوت الْ َعام َ ،والطهَواع ُ
وقال ابن تيمية ِ :
الرجال إذا اختلطوا بالنساء كان ِمبَْن ِزلة اختالط النار واْلطب".
-4أن الواجب عند الدعاء إَل املعصية االستعاذة باهلل من ذلك  ،ليعصمه منها  ،ويدخل فيه دعاء الشيطان  ،ودعاء شيااني
اإلنس  ،ودعاء هوى النفس .
 -5أنه جيوز ترك القبيح لقبحه  ،ورعاية حق غريه  ،وخشية العار  ،أو الفقر  ،أو اخلوف  ،وَنو ذلك  .وال يقال  :التشريك غري
مفيد يف كونه تاركاً للقبيح  ،وأنه ال يثاب .
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-6لزوم حسن املكافأة باجلميل  ،وأن من أخل باملكافأة عليه كان ظاملاً .
 -7وقد جرت سنة هللا يف خلقه :أن من آثر األمل العاجل على الوصال اْلرام أعقبه ذلك يف الدنيا املسرة التامة(.ابن القيم) 1439/11/5هـ ـ ـ ـ
َّت بِ ِه وه َّم ِِبا لَوال أَن َّرأَى بـرها َن ربِ ِه َك َذلِ َ ِ
شاء إِنَّهُ ِمن ِعب ِ
ادنَا الْم ْخلَ ِ
ني (. ) )24
ص ِر َ
ف َع ْنهُ ُّ
وء َوالْ َف ْح َ
ك لنَ ْ
صَ
ُ ْ َ َِ
ْ َ
( َولََق ْد َمه ْ َ َ َ ْ
ُ
الس َ
[ يوسف . ] 24 :
---------َّت بِ ِه ) قال القرايب  :اختلف العلماء يف مهه .وال خالف أن مهها كان املعصية .
( َولََق ْد َمه ْ
قال ابن اجلوزي  :فأما هم زليخا  ،فقال املفسرون  :دعته إَِل نفسها واستلقت له .

وقد أمجع العلماء على أن هم امرأة العزيز بيوسف كان مها مبعصية ،وكان مقرونا بالعزم واجلزم والقصد ،بدليل املراودة وتغليق
األبواب ،وقوهلا  :هيت لك .
ِ ِ
ف ه ِم امرأَةِ الْع ِزي ِز ،فَِإنهه هم عزٍم وتَص ِمي ٍم ،بِ َدلِ ِيل أَنهها َشقهت قَ ِم ِ
ب َعْن َها،
ْ
ُ َ َْ َ ْ
يصهُ م ْن ُدبٍُر َوُه َو َها ِر ٌ
َ
َ
 قال الشنقيطي  ... :خب َال َ ْ َ َ
وَمل ميَْن عها ِمن الْوقُ ِ ِ
يما َال يَْنبَغِي إِهال َع ْجُزَها َعْنهُ.
وع ف َ
َ ْ ََْ َ ُ
صيةٌ ي ؤاخ ُذ ِِبا ِ ِ ِ
ت ِيف ال ه ِ
يح عْنه ِ من ح ِد ِ
يث الثهابِ ِ
اْل ِد ِ
ِِ ِ
وِمثْل ه َذا الت ِ
يث أَِيب بَكَْرةَ:
ْ
َ َُ
صح ِ َ ُ
هصمي ِم َعلَى الْ َم ْعصيَة َم ْع َ ُ َ َ َ َ
ْ َ
صاحبُ َها ،ب َدل ِيل َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال الْ َم ْقتُول؟ قَ َ
اَّلل ،قَ ْد َعَرفْ نَا الْ َقات َل فَ َما بَ ُ
ول ه
ول ِيف النها ِر» قَالُوا :يَا َر ُس َ
«إِ َذا الْتَ َقى الْ ُم ْسل َمان بِ َسْي َفْي ِه َما فَالْ َقات ُل َوالْ َم ْقتُ ُ
ال« :إِنههُ
َكا َن ح ِريصا علَى قَْت ِل ص ِ
احبِ ِه»  ،فَصهرح  بِأَ هن تَص ِميم عزِم ِه علَى قَْت ِل ِ ِ ِ
اَّللُ بِسببِ َها النهار( .أضواء البيان)
ْ َ َْ َ
َ ً َ
َ
َ
صاحبِه َم ْعصيَةٌ أ َْد َخلَهُ ه َ َ
َ
َ َ
( َو َه َّم ِِبَا ) اختلف العلماء يف هم يوسف على أقوال كثرية :
وأرجح هذه األقوال أن املراد به خطرات القلب  ،وهذا ال يسلم منه أحد  ،فرتكه هلل فأثابه هللا .
ِ ِ
ِ
ال ه َذا ميل ال ه ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
صائِ ٌم .
صائ ِم بطَْبعه إِ ََل الْ َماء الْبَا ِردَ ،م َع أَ هن تَ ْق َواهُ متَْنَ عُهُ م َن الش ْرب َوُه َو َ
َومثَ ُ َ َ ْ ُ
 قال ابن القيم  ... :الصواب أن مهه كان هم خطرات فرتكه هلل فأثابه هللا عليه  ،ومهها كان هم إصرار بذلت معه جهدها
فلم تصل إليه فلم يستو اهلمان .
قال اإلمام أمحد بن حنبل :اهلم مهان هم خطرات وهم إصرار فهم اخلطرات ال يؤاخذ به وهم اإلصرار يؤاخذ به( .روضة احملبني)
 قال ابن اجلوزي  ... :أنه كان من جنس ِمهها  ،فلوال أن هللا تعاَل عصمه لفعل .

وإَِل هذا املعىن ذهب اْلسن  ،وسعيد بن جبري  ،والضحاك  ،والسدي .
وهو قول عامة املفسرين املتقدمني  ،واختاره من املتأخرين مجاعة منهم ابن جرير  ،وابن األنباري .
من نصر هذا القول بأنه مذهب األكثرين من السلف والعلماء األكابر .
احتج ْ
و َ
قالوا  :ورجوعه عما هم به من ذلك خوفاً من هللا تعاَل ميحو عنه سيء ِ
اهلم  ،ويوجب له عل هو املنازل .
ِ
اجل ِبل
يت إِ ََل َغا ٍر فَ َد َخلُوهُْ ،
ص ْخرةٌ ِم َن ْ
فاَنَ َد َر ْ
ففي اْلديث الصحيح ( انْطَلَ َق ثَالَثَةُ نفر مم ْهن َكا َن قَْب لَ ُك ْم َح هىت َآو ُاه ُم الْمبِ ُ
ت َ
هت َعلَْي ِه ْم الْغَ َار ،فَ َقالُوا :إِنههُ ال يُْن ِجي ُك ْم ِم ْن ال ه
فَ َسد ْ
ص ْخَرةِ إِاله أَ ْن تَ ْد ُعوا هللا تعاَل بصاحل أ َْع َمال ُك ْم  ...قال أحدهم  :الله ُه هم إِنههُ
الرج ُ ِ ِ
ل » ويف رواية ُ « :كْن ِ
انت ِل ابْنَةُ ٍ
ب الن ِ
سها
َح ه
هاس إِ َه
عم ْ
ُ
ال الن َساء  ،فَأ ََرْدتُ َها َعلَى نَ ْف َ
ت أُحب َها َكأَشد َما ُحيب ِ َ
كانت أ َ
َك ْ َ
ِ
السنِني فَجاءتِِْن فَأَعطَيت ِها ِع ْشر ِ ِ
فَامتَ نَ عت ِم ِىن ح هىت أَلَ همت ِِبا سنَةٌ ِمن ِ
ني نَ ْف ِس َها ف َف َعلَت ،
ْ ُْ
ْ َْ
ين َومائَةَ دينَا ٍر َعلَى أَ ْن ُختَل َى بَْي ِِن َوبَ ْ َ
َ
َ
ْ َ َ َ
َ ََ
ِ ِِ
ت َعْن َها
ض ْ
الت  :ات ِهق هللا وال تَ ُف ه
ني ِر ْج ْلي َها  ،قَ ْ
ت بَ ْ َ
ت َعلَْي َها » ويف رواية  « :فَلَ هما قَ َع ْد ُ
َح هىت إِ َذا قَ َد ْر ُ
صَرفْ ُ
اخل َاُتَ إِاله حبَقه  ،فانْ َ
ِ
ِ
هاس إِله وترْك ُ ه
َحب الن ِ
ك فافْ ُر ْج َعنها َما ََْن ُن فِ ِيه ،
ك ابْتِغَاءَ َو ْج ِه َ
لت ذَل َ
ت فَ ْع ُ
ب الهذي أ َْعطَيتُ َها  ،الله ُه هم إِ ْن ُكْن ُ
َوه َى أ َ
َ
ت الذ َه َ
فان َفرج ِ
ص ْخَرةُ  ( . ) ...زاد املسري ) .
ت ال ه
ََ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يل إِلَْي ِه نَ ْف ُس هُ بِالطهْب ِع
َوقَ ْد قَ َ
(وه هم بِ َسيِئَة فَلَ ْم يَ ْع َمْل َها ُكتبَ ْ
ال َ 
ت لَهُ َح َسنَةٌ َكاملَةٌ) ويف رواية (إمنا تركها من جراي) ألَنههُ تَ َرَك َما َمت ُ
ِِ
اجلَنهةَ ِه َي الْ َمأْ َوى).
س َع ِن ا ْهلَ َوى فَإِ هن ْ
اَّللَِ ،و ْامتِثَ ًاال ِأل َْم ِرهَِ ،ك َما قَ َ
َخ ْوفًا ِم َن ه
ال تَ َع َ
(وأَهم ا َم ْن َخ َ
اَل َ
اف َم َق َام َربه َونَ َهى النه ْف َ
وهم ب ِِن حا ِرثَةَ وب ِِن سلَمةَ بِالْ ِفرا ِر ي وم أ ٍ
ِ ِِ
ت اَائَِفتَ ِ
اَّللُ َولِي ُه َما) ِألَ هن
ان ِمنْ ُك ْم أَ ْن تَ ْف َش َال َو ه
ف َه َذا  ،بِ َدل ِيل قَ ْوله (إِ ْذ َمهه ْ
وس َ
ُحدَ ،ك َه ِم يُ ُ
َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ُ
قَولَه :و ه ِ
اَّللِ لِ َذلِ
ِ
صيةِ.
ِ
ِ
ِ
اصي إِ ْغ راء علَى الْمع ِ
ك الْع ِ
ِ
ِ
اع الْ َم ْعصيَ ة بَِوَاليَة ه
اَّللُ َولي ُه َما يَ ُدل َعلَى أَ هن َذل َ
س َم ْعصيَةً؛ ألَ هن إِتْ بَ َ
َ َ
َ ٌ َ َْ َ
ُْ َ
ك ا ْهلَ هم لَْي َ
(أضواء البيان)

 قال ابن تيمية  … :وهلذا ملا مل يذكر عن يوسف توبة يف قصة امرأة العزيز دل على أن يوسف مل يذنب أصالً يف تلك
القصة كما يذكر من يذكر أشياء نزهه هللا منها بقول تعاَل (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني)
وقد قال تعاَل (ولقد مهت به وهم ِبا لوال أن رأى برهان ربه) واهلم كما قال اإلمام أمحد  مهان :
هم خطرات  ،وهم إصرار .
وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب  أنه قال (إن هللا تعاَل يقول إذا هم عبدي حبسنة فاكتبوها له حسنة كاملة فإن عملها
فاكتبوها عشرا إَل سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة فال تكتبوها عليه فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإمنا تركها من جراي) فيوسف
 ملا هم ترك مهه هلل ،فكتب هللا به حسنة كاملة ومل يكتب عليه سيئة قط ،خبالف امرأة العزيز فإهنا مهت ،وقالت ،وفعلت
فراودته بفعلها وكذبت عليه عند سيدها واستعانت بالنسوة وحبسته ملا اعتصم وامتنع عن املوافقة على الذنب( .جامع الرسايل)
ِ
ٍ
ِ
س َْحتتَه "نَوع ِ
ال ِْ
يح
ص ِح ِ
ان" َك َما قَ َ
ت ِيف ال ه
اإل َم ُام أ ْ
اس ُم جْن ٍ ُ ْ َ
صَرا ٍر َوقَ ْد ثَبَ َ
َمحَد ا ْهلَم َمههانَ :هم َخطََرات َوَهم إ ْ
وقال رمحه هللا :فَا ْهلَم ْ
هيب ( أَ هن الْعب َد إ َذا ه هم بِسيِئ ٍة َمل تُكْتَب علَي ِه وإِ َذا تَرَكها ِهَّللِ ُكتِبت لَه حسنَةٌ وإِ ْن ع ِملَها ُكتِبت لَه سيِئةً و ِ
اح َد ًة) َوإِ ْن تََرَك َها
َع ْن النِ ِ
َْ
َ ََ ْ ْ َْ َ َ َ
َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ
ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ف ه
صَر َ
ف َ ه هم َمهاا تََرَكهُ هَّلل َول َذل َ
وس ُ
ك َ
ب َعلَْيه َسيئَةً َويُ ُ
م ْن َغ ِْري أَ ْن يَْت ُرَك َها هَّلل َملْ تُكْتَ ْ
اَّللُ َعْنهُ السوءَ
ب لَهُ َح َسنَةً َوَال تُكْتَ ُ
( جمموع الفتاوى ) .
َوالْ َف ْح َشاءَ ِِإل ْخ َال ِصه .

 إن قيل  :فقد سوى القرآن بني اهلمتني  ،فلم فرقتم؟
فاجلواب  :أن االستواء وقع يف بداية اهلمة ُ ،ث ترقت مهتها إَِل العزمية  ،بدليل مراودهتا واستلقائها بني يديه  ،ومل تتعد مهته
مقامها  ،بل نزلت عن رتبتها  ،واَنل معقودها  ،بدليل هربه منها  ،وقولِه « :معاذ هللا» .
وع فِيما َال ي ْنبغِي حيث ب هني شهادةَ ُك ِل من لَه تَعلق بِالْمسأَلَِة بِب راءتِِه ،وشهادةَ هِ
ِ
َ ْ ُ َ ٌ َ ْ ََ َ َ َ َ َ
 وقد بني القرآن براءته  م َن الْ ُوقُ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
اَّلل لَهُ
بِ َذلِك واعِرت َ ِ ِ
يس بِِه.
َ ََْ
اف إبْل َ
ِ
ِ
ِ
صي ِة فَ َذ َكره تَعا ََل ِيف قَول ِه ( هي راودتِِْن عن نَ ْف ِسي ) وقَول ِه ( قَ َ ِ ِ
ِ
ل
َحب إِ َه
ف بِأَنههُ بَِريءٌ ِم ْن تِلْ َ
وس َ
ك الْ َم ْع َ َ ُ َ
َ َ ََ َ ْ
ال َرب الس ْج ُن أ َ
أَهما َج ْزُم يُ ُ
َْ
ْ
ِممها يَ ْد ُعونَِِن إِلَْي ِه ) .
اف الْمرأَةِ بِ َذلِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ص َم ) .
َ
ك فَفي قَ ْوهلَا للن ْس َوة ( َولََق ْد َر َاوْدتُهُ َع ْن نَ ْفسه فَ ْ
استَ ْع َ
َوأَهما ْاع َرت ُ َ ْ
ِ
اْلق أَنَا راودتُه عن نَ ْف ِس ِه وإِنهه لَ ِمن ال ه ِ ِ
ني ) .
صادق َ
َوقَ ْوهلَا ( ْاْل َن َح ْ
ص َْ َ َ ْ ُ َ ْ
ص َح َ
َ ُ َ
ِ
هك ُكْن ِ
ك إِن ِ
ض َعن ه َذا واستَ ْغ ِف ِري لِ َذنْبِ ِ
ِ
اف َزو ِج الْمرأَةِ فَِفي قَولِِه (قَ َ ِ ِ ِ ِ
ت ِم َن
وس ُ
ف أ َْع ِر ْ ْ َ َ ْ
يم يُ ُ
ْ
َوأَهما ْاع َرت ُ ْ َ ْ
ال إنههُ م ْن َكْيد ُك هن إ هن َكْي َد ُك هن َعظ ٌ
ْ ِِ
ني) .
اخلَاائ َ
ِ ِ ِ
ِ
اف الشه ِ
ِ
ِ
ود بِ َذلِ َ ِ ِِ
ِ
ِ
ني) .
ص َدقَ ْ
ت َوُه َو م َن الْ َكاذبِ َ
يصهُ قُ هد م ْن قُبُ ٍل فَ َ
(و َش ِه َد َشاه ٌد م ْن أ َْهل َها إِ ْن َكا َن قَم ُ
َوأَهما ْاع َرت ُ ُ
ك فَفي قَ ْوله َ
اَّللِ ج هل وع َال بِب راءتِِه فَِفي قَولِِه ( َك َذلِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ني) .
ص ِر َ
َ
ف َعْنهُ السوءَ َوالْ َف ْح َشاءَ إِنههُ م ْن عبَادنَا الْ ُم ْخلَص َ
ك لنَ ْ
ْ
َوأَهما َش َه َادةُ ه َ َ َ َ َ َ
أقوال أخرى قيلت يف املسألة :
قيل  :أهنا مهت به أن يفرتشها  ،وهم ِبا  ،أي  :متنهاها أن تكون له زوجة .
33

وقيل  :هم بالفرار منها .
وقيل  :إن يف الكالم تقدمياً وتأخرياً  ،تقديره  :ولقد مهت به  ،ولوال أن رأى برهان ربه هلم ِبا  ،فلما رأى الربهان  ،مل يقع منه
ِ
كنت من اهلالكني  ،لوال أن فالناً خلهصك  ،لكنت من اهلالكني .
اهلم  ،ف ُقدم جواب «لوال» عليها  ،كما يقال  :قد َ
( لَ ْوال أَن َّرأَى بُـ ْرَها َن َربِِِه ) يف هذا الربهان أقوال :
قيل ُ :مثل له يعقوب .
ضاً على أنامله  ،فأدبر هارباً  ،وقال ِ :
وحقك يا أبت ال أعود أبداً .
رأى صورة أبيه يعقوب يف وسط البيت عا ه
وقيل  :مثل له جربيل يف صورة يعقوب يف سقف البيت عاضها على إِِبامه أو بعض أصابعه .
وقيل  :إنه جربيل عليه السالم .
وقيل  :أن هللا بعث إِليه ملكاً  ،فكتب يف وجه املرأة بالدم  ( :وال تقربوا الزنا إِنه كان فاحشة وساء سبيال ) .
وقيل  :أنه سي ُده العزيز دنا من الباب .
والصحيح  :أن املراد بالربهان  :ما غرسه هللا تعاَل يف قلبه من العلم املصحوب بالعمل ،بأن هذا الفعل الذي دعته إليه امرأة
العزيز قبيح ،وال يليق به.
أو هو -كما يقول ابن جرير -رؤيته من آيات هللا ما زجره عما كان هم به.
اَّلل ج هل ثَنَ ُاؤه أَخب ر عن ه ِم يوسف  ،وامرأَةِ الْع ِزي ِز ُك ِل و ِ
صو ِ
 قال ابن جرير  :وأَوََل األَقْ و ِال ِيف ذَلِ َ ِ
اب أَ ْن ي َق َ ِ
اح ٍد
ُ ْ ََ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ
َْ
ال  :إ هن هَ َ
ُ
َ
ك بال ه َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمْن هما بِ ِ ِ
ِ
ِ
ف م َن
ك آيَةٌ م ْن آيَات ه
ف بُْرَها َن َربِه َ ،و َذل َ
وس ُ
وس ُ
َُ َ
اَّلل َ ،ز َجَرتْهُ َع ْن ُرُكوب َما َه هم به يُ ُ
صاحبِه  ،لَْوالَ أَ ْن َرأَى يُ ُ
ِ
يد ِيف اْلياتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ َف ِ
ِ
ورةَ الْ َملك َ ،و َجائٌز أَ ْن يَ ُكو َن الْ َوع ُ
اح َش ِة َ .و َجائٌز أَ ْن تَ ُكو َن تْل َ
وب َ ،و َجائٌز أَ ْن تَ ُكو َن ُ
ورةُ يَ ْع ُق َ
ك اْليَةُ ُ
َ
صَ
صَ
ااعةً بِأ ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل ِيف الْ ُقر ِ
آن َعلَى ِ
ك ِم ْن أ ٍ
َي.
َي ذَل َ
الزنَا َ ،والَ ُح هجةَ لْل ُع ْذ ِر قَ َ
الهِيت ذَ َكَرَها هُ
ْ
ِ
صواب أَ ْن ي َق َ ِ
ك إِ ََل َعالِ ِم ِه  ( .تفسري الطربي ) .
ك َما قَالَهُ ه
اَّللُ تَبَ َارَك َوتَ َع َ
اَل َ ،وا ِإلميَا ُن بِِه َ ،وتَ ْرُك َما َع َدا َذل َ
ال ِيف َذل َ
َوال ه َ ُ ُ
 قال القرطيب  :وباجلملة  :فذلك الربهان آية من آيات هللا أراها هللا يوسف حىت قوي إميانه  ،وامتنع عن املعصية.
ك ) أي  :كذلك أريناه الربهان .
( َك َذلِ َ

ِ
كوب الفاحشة .
ص ِر َ
ف َع ْنهُ ُّ
وء َوالْ َف ْح َ
( لنَ ْ
شاء ) السوء  :وهو خيانة صاحبه ( والفحشاءَ ) ر َ
الس َ
وقيل  :السوء مقدمات الفحشاء  ،وقيل السوء الثناء القبيح .
( إِنَّهُ ِمن ِعب ِ
ادنَا الْم ْخلَ ِ
ني ) قرئ بفتح الالم ومعناه أنه من عبادنا الذين اصطفيناهم بالنبوة واخرتناهم على غريهم وقرئ بكسر
صَ
ْ َ
ُ
الالم ومعناه أنه من عبادنا الذين أخلصوا الطاعة هلل .أ ه (تفسري اخلازن)
قرأ ابن كثري  ،وأبو عمرو  ،وابن عامر بكسر الالم  ،واملعىن  :إِنه من عبادنا الذين أخلصوا دينهم  .وقرأ عاصم  ،ومحزة ،
والكسائي بفتح الالم  ،أرادوا  :من الذين أخلصهم هللا من األسواء والفواحش .

الفوائد :
-1فضل من ترك املعصية مع قدرته عليها  ،وهذه من أعلى درجات اإلميان .
اَل عِْن َده حسنَةً َك ِاملةً ،وإ ْن ه هم ِِبا فَع ِملَها َكتَب ها هللا سيِئةً و ِ
اح َدةً).
ويف اْلديث ( ...وإ ْن َه هم بِ َسيِئَ ٍة فَلَ ْم يَ ْع َمْل َها َكتَبَ َها هللاُ تَ َع َ
َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ
ُ ََ

مته َفق ِ
عليه .
ُ ٌ

فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا كان تركها من خشية هلل كما يف رواية ملسلم ( إمنا تركها من أجلي أو من
جرائي ) .
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ومثل قصة الذي هم بابنة عمه بسوء فرتكها هلل  ،فأجاب هللا دعاءه وفرج مهه فانفرجت الصخرة .
 قال ابن رجب  :ومن هنا عظم ثواب من أااع هللا سراً بينه وبينه  ،ومن ترك احملرمات اليت يقدر عليها سراً .
اَّف جنوب هم ع ِن الْم ِ
ُخ ِفي َهلُم ِم ْن قُهرةِ أ َْع ُ ٍ
ني َجَزاءً ِمبَا َكانُوا
فأما األول  :فمثل قوله تعاَل (تَتَ َج َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ
س َما أ ْ َ ْ
ضاج ِع  .....فَال تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
يَ ْع َملُو َن ) .
قال بعض السلف  :أخفوا هلل العمل فأخفى هلم اجلزاء .
ويف حديث السبعة الذي يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله (  ...ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه ،ورجل تصدق بصدقة
فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ) متفق عليه
وأما الثاِن  :فمثل قوله  يف السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله (ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال:
إِن أخاف هللا) .
 -2فضل اإلخالص  ،وأنه من أعظم أسباب صرف الفتنة عن القلب .
قال اإلمام ابن تيميه يف الفتاوى ( : )60/1فال تزول الفتنة عن القلب إال إذا كان دين العبد كله هلل عز وجل.
ويوسف  ما جنى من فتنة املرأة إال باإلخالص هلل تعاَل قال تعاَل ( َك َذلِ ِ
ف َعْنهُ السوءَ َوالْ َف ْح َشاءَ إِنههُ ِم ْن ِعبَ ِادنَا
ص ِر َ
َ
ك لنَ ْ
ِ
ني ) .
الْ ُم ْخلَص َ

 قال ابن تيمية يف الفتاوى ( : )261 /10فإن قوة إخالص يوسف عليه السالم وخشيته من هللا عز وجل كان أقوى من
مجال امرأة العزيز وحسنها وحبه هلا .
وبه تكمل العبودية هلل تعاَل.
قال اإلمام ابن تيمية يف الفتاوى ( : ) 198/10وكلما قوي إخالص العبد كملت عبوديته .
ألن باإلخالص تقبل األعمال وترفع إَل هللا  ،وكلما قبل العمل ارتفعت املنزلة والدرجة عند هللا تعاَل لذلك العبد  ،وهلذا كان من
أبرز صفات املقربني والسابقني عند هللا هو ( إخالصهم هلل ) فباإلخالص ارتف عوا عن الناس وأصبحوا يف أعال عليني .
وهو سبب الستغناء القلب عن الناس .
قا ل اإلمام ابن تيميه يف الفتاوى  :ال يستغِن القلب عن مجيع املخلوقات إال بأن يكون هللا هو مواله الذي ال يعبد إال إياه  ،وال
يستعني إال به  ،وال حيب إال له وال يبغض إال له .
قال ابن القيم  :قال تعاَل عن يوسف الصديق عليه السالم ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني )
فامرأة العزيز ملا كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كوهنا ذات زوج ويوسف عليه السالم ملا كان خملصا هلل تعاَل جنا من
ذلك مع كونه شابا عزبا غريباً مملوكاً .
وهلذا كان العشق والشرك متالزمني وإمنا حكى هللا سبحانه العشق عن املشركني من قوم لوط وعن امرأة العزيز وكانت إذ ذاك
مشركة فكلما قوى شرك العبد بلى بعشق الصور وكلما قوى توحيده صرف ذلك عنه
وقال رمحه هللا  :وحمبة الصور احملرمة وعشقها من موجبات الشرك وكلما كان العبد أقرب إَل الشرك وأبعد من اإلخالص كانت
حمبته بعشق الصور أشد وكلما كان أكثر إخالصا وأشد توحيدا كان أبعد من عشق الصور وهلذا أصاب امرأة العزيز ما أصاِبا من
العشق لشركها وجنا منه يوسف الصديق عليه السالم بإخالصه قال تعاَل  :كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا
املخلصني فالسوء  :العشق والفحشاء  :الزنا فاملخلص قد خلص حبه هلل فخلصه هللا من فتنة عشق الصور واملشرك قلبه متعلق
بغري هللا مل خيلص توحيده وحبه هلل عز و جل .
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وعبادة السر من أجل الطاعات  ،ألهنا مبنية على حسن املراقبة هلل واإلخالص احملض واليقني التام وعدم التفات القلب
للمخلوقني وثواِبم .
ولذلك أثىن هللا عز وجل على صدقة السر فقال( :إِن تُبدواْ ال ه ِ ِ ِ ِ
وها الْ ُف َقَراء فَ ُه َو َخْي ٌر ل ُك ْم
ُْ
وها َوتُ ْؤتُ َ
ص َدقَات فَنع هما هي َوإِن ُختْ ُف َ
َويُ َك ِفُر َعن ُكم ِمن َسيِئَاتِ ُك ْم َواَّللُ ِمبَا تَ ْع َملُو َن َخبِري ) .
ظل إال ظله( :رج ل تصدق بص دقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما
وجاء يف الس بعة الذي ن يظل هم هللا يوم ال قيامة ف ي ظله يوم ال ه
تن فق ميينه).
وكان من دعاء النيب ( أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة) .
أن العبد خيشى هللا سراً وعالنية  ،ظاهراً وبااناً  ،فإن أكثر الناس قد خيشى هللا يف العالنية ويف الشهادة ،ولكن الشأن خشية هللا
يف الغيب إذا غاب عن أعني الناس فقد مدح هللا من خافه بالغيب .
اَل ِيف ح ِق يوسف َ ( .ك َذلِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
 قال ابن تيمية َ :
قال تَ َع َ
ص ِر َ
َ
َ ُ ُ َ
ف َعْنهُ السوءَ َوالْ َف ْح َشاءَ إنههُ م ْن عبَادنَا الْ ُم ْخلَص َ
ك لنَ ْ
ني )  .فَاَ هَّللُ
ف عن عب ِدهِ ما يسوءه ِمن الْمي ِل َإَل الصوِر والت ِ
ف َعْنهُ الْ َف ْح َشاءَ بِِإ ْخ َال ِص ِه ِهَّللِ .
ص ِر ُ
هعل ِق ِبَا َويَ ْ
يَ ْ
ص ِر ُ َ ْ َْ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ
َ َ َ
ص ِهَّللِ اله ِذين فِي ِهم نَوع ِمن ِ
الشْر ِك َوإِهال فَأ َْهل ِْ
اض َع ْن ِْ
وقال َ :وَه َذا إهمنَا يُْبتَ لَى بِِه أ َْهل ِْ
اإل ْخ َال ِ
اإل ْخ َال ِ
اإل ْعَر ِ
اَل ِيف
ال ه
ص َك َما قَ َ
اَّللُ تَ َع َ
َ ْ ٌْ ْ
ُ
ُ
ح ِق يوسف َ ( ك َذلِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َم َع
صر َ
َ
ت ُم ْشرَكةً فَ َوقَ َع ْ
ني ) فَ ْامَرأَةُ الْ َعزيز َكانَ ْ
َ ُ ُ َ
ف َعْنهُ السوءَ َوالْ َف ْح َشاءَ إنههُ م ْن عبَادنَا الْ ُم ْخلَص َ
ك لنَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْلَْب ِ
س َعلَى
است َعانَت َها َعلَْيه بِالن ْس َوة َو ُع ُقوبَت َها لَهُ بِ ْ
يما َوقَ َع ْ
وس ُ
ف َعلَْيه ال هس َال ُم َم َع ُعُزوبَته َوُمَر َاوَدهتَا لَهُ َو ْ
ت فيه م ْن السوء َويُ ُ
تَ َزوج َها ف َ
ِ
ِ
اَّلل بِِإخ َال ِص ِه ِهَّللِ َْحت ِقي ًقا لَِقولِِه َ ( :ألُ ْغ ِوي نههم أ ْ ِ
ِِ
ِ
اَل  ( :إ هن ِعبَ ِادي
ني ) قَ َ
ال تَ َع َ
ص َمهُ هُ ْ
ني ) ( هإال عبَ َاد َك مْن ُه ُم الْ ُم ْخلَص َ
َمجَع َ
الْعفهة َ :ع َ
ْ
َ ُْ
ِ
ك علَي ِهم سْلطَا ٌن هإال م ِن اتهب ع َ ِ
اع ا ْهلََوى .
ين ) و" الْغَي " ُه َو اتبَ ُ
َ ََ
س لَ َ َ ْ ْ ُ
ك م َن الْغَا ِو َ
لَْي َ
 -3بيان حسن عاقبة املتقني .
-4خطر فتنة املرأة بالنسبة للرجل .
 -5خطر انفراد الرجل باملرأة واخللوة ِبا .
يصهُ ِم ْن ُدبُ ٍر َوأَلْ َفيَا َسيِِ َد َها لَ َدى الْبَ ِ
وءا إَِّال أَ ْن يُ ْس ََ َن أ َْو
اب َوقَد ْ
اب قَالَ ْ
اد بِأ َْهلِ َ
ت َما َج َزاءُ َم ْن أ ََر َ
( َو ْ
َّت قَ ِم َ
استَبَـ َقا الْبَ َ
ك ُس ً
ِ
ِ ِ ِ
ع َذاب أَلِيم ( )25قَ َ ِ
ِ
ت َو ُه َو ِم َن
ص َدقَ ْ
يصهُ قُ َّد م ْن قُـبُ ٍل فَ َ
ال ه َي َر َاو َدتْ َِن َع ْن نَـ ْفسي َو َش ِه َد َشاه ٌد م ْن أ َْهل َها إِ ْن َكا َن قَ ِم ُ
َ ٌ ٌ
ِ
ت وهو ِمن َّ ِ ِ
ِ
ال إِنَّهُ ِم ْن
يصهُ قُ َّد ِم ْن ُدبُ ٍر قَ َ
الصادق َ
الْ َكاذبِ َ
ني ( )27فَـلَ َّما َرأَى قَ ِم َ
ني (َ )26وإِ ْن َكا َن قَ ِم ُ
يصهُ قُ َّد م ْن ُدبُ ٍر فَ َك َذبَ ْ َ ُ َ َ
ت ِمن ْ ِ
ِ
ِ
ض َعن َه َذا و ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ني (. ) )29
وس ُ
اخلَاطئِ َ
ف أَ ْع ِر ْ ْ
يم ( )28يُ ُ
َ
َك ْيد ُك َّن إِ َّن َك ْي َد ُك َّن َعظ ٌ
استَـ ْغف ِري ل َذنْبك إِنَّك ُك ْن َ
[ . ] 29 -25
-------يصهُ ِم ْن ُدبُ ٍر َوأَلْ َفيَا َسيِِ َد َها لَ َدى الْبَ ِ
اب ) االستباق وهو افتعال من السبق مبعىن أن كل واحد منهما
اب َوقَد ْ
( َو ْ
َّت قَ ِم َ
استَبَـ َقا الْبَ َ
حياول أن يكون هو السابق إَل الباب.
ووجه تسابقهما :أن يوسف  أسرع بالفرار من أمامها إَل الباب هروبا من الفاحشة اليت البتها منه .وهي أسرعت خلفه
لتمنعه من الوصول إَل الباب ومن اخلروج منه.
يصهُ ِم ْن ُدبُ ٍر ) القد :القطع والشق ،وأكثر استعماله يف الشق والقطع الذي يكون اوال ،وهو املراد هنا ،ألن الغالب
( َوقَد ْ
َّت قَ ِم َ
أهنا جذبته من اخللف وهو جيري أمامها فاخنرق القميص إَل أسفله.
( َوأَلْ َفيَا َسيِِ َد َها لَ َدى الْبَ ِ
اب ) أي  :واستمر يوسف هارباً ذاهباً  ،وهي يف إثره  ،وصادفا ووجدا زوجها عند الباب الذي تسابقا
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للوصول إليه.
فعند ذلك خرجت مما هي فيه مبكرها وكيدها ،وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها:
وءا ) أي  :فاحشة .
( قَالَ ْ
اد بِأ َْهلِ َ
ت َما َج َزاءُ َم ْن أ ََر َ
ك ُس ً
( إَِّال أَ ْن يُ ْس ََ َن ) أي  :حيبس .
( أَو ع َذ ِ
شديدا موجعاً .
يم ) أي :يضرب ضرباً ً
ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
 وهذه اجلملة الكرمية اليت حكاها القرآن الكرمي عنها ،تدل على أن تلك املرأة كانت يف هناية املكر والدهاء والتحكم يف إرادة
زوجها .
ال ِه َي َر َاو َدتْ َِن َع ْن نَـ ْف ِسي ) أي :قال يوسف مدافعاً عن نفسه :إِن ما أردت ِبا سوءاً كما تزعم وإمنا هي اليت بالغت يف
( قَ َ
ترغييب وإغرائي بارتكاب ما ال يليق معها.
( و َش ِه َد َش ِ
َهلِ َها ) سخر ؟؟؟ يف تلك اللحظة اْلرجة ،من يدل بشهادته لتثبت براءة يوسف أمام العزيز( .الظاهر :هللا)
اه ٌد ِم ْن أ ْ
َ

قال العلماء  :وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها  ،وأوثق لرباءة يوسف  ،وأنفى للتهم ة .
واختلف العلماء يف املراد ِبذا الشاهد .
هاه ِد ِيف قَولِِه ( وش ِهد ش ِ
قال الشنقيطي  :واخت لَف الْعلَماء ِيف الش ِ
اه ٌد ِم ْن أ َْهلِ َها ) .
ْ ََ َ َ
َْ َ ُ َ ُ
ِ
يب ِيف الْ َم ْه ِد .
فَـ َق َ
ال بَـ ْع ُ
صِ ٌّ
ض ال ُْعلَ َماء ُ :ه َو َ
وِممهن قَ َ ِ
ك ابْ ُن َعبه ٍ
يد بْ ُن ُجبَ ٍْري .
اس َ ،وال ه
ض هح ُ
اك َ ،و َسعِ ُ
ال ذَل َ
َ ْ
ِ
ٍ
َو َع ِن ابْ ِن َعبه ٍ
اْلَ َس ِن .
ضا أَنههُ َر ُج ٌل ذُو ْلْيَة َ ،وََْن َوهُ َع ِن ْ
اس أَيْ ً
ِ
ِ
ٍ
يما َ ،وََْن َوهُ َع ْن قَتَ َاد َة َ ،و ِع ْك ِرَمةَ .
َو َع ْن َزيْد بْ ِن أ ْ
َسلَ َم أَنههُ ابْ ُن َعم َهلَا َكا َن َحك ً
وعن ُجم ِ
اه ٍد أَنهه لَيس بِِإنْ ِس ٍي  ،وَال ج ٍ
اَّللِ .
ان ُ ،ه َو َخْل ٌق ِم ْن َخْل ِق ه
ََْ َ
َ َ
ُ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح ِيف أَنههُ إِنْس ٌّي م ْن أ َْه ِل الْ َمْرأَة .
ال ُم َقيِ ُدهُ َع َفا ه
قَ َ
اَّللُ َعْنهُ  :قَ ْو ُل ُجمَاهد َه َذا يَُردهُ قَ ْولُهُ تَ َع َ
اَل ( م ْن أ َْهل َها ) ألَنههُ َ
ص ِر ٌ
ِ
يب .
صِ ٌّ
َوأَظ َْه ُر ْاألَقـ َْوال  :أَنههُ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ْلديث ابْ ِن َعبه ٍ
ف،
اَّللُ َعْن ُه َما َ ،ع ِن النِ ِ
هيب  قَ َ
اس َر ِض َي ه
وس َ
ال ( تَ َكله َم أ َْربَ َعةٌ َوُه ْم صغَ ٌار  :ابْ ُن َماشطَة فْر َع ْو َن َ ،و َشاه ُد يُ ُ
ِ
و ِ
يسى ابْ ُن َمْرَمي ) رواه أمحد  ( .أضواء البيان ) .
ََ
صاح ُ
ب ُجَريْ ٍج َ ،وع َ
 وقال الشوكاِن  :فقيل  :كان صبياً يف املهد .
ويؤيدها حديث (تكلم يف املهد أربعة وهم صغار :ابن ماشطة ابنة فرعون ،وشاهد يوسف ،وصاحب جريج ،وعيسى ابن مرمي).

وقيل  :كان ابن عم هلا واقفاً مع العزيز يف الباب .
وقيل  :ابن خال هلا .

وقيل  :إنه رجل حكيم كان العزيز يستشريه يف أموره  ،وكان من قرابة املرأة .
يصهُ قُ َّد ِم ْن قُـبُ ٍل ) أي  :من َأمام .
( إِ ْن َكا َن قَ ِم ُ
ت ) أي  :أنه أراد ِبا سوءاً ،ألن ذلك يدل على أهنا دافعته من األمام وهو يريد االعتداء عليها.
ص َدقَ ْ
( فَ َ
ِ
ِ
ني ) يف قوله  :هي راودتِن عن نفسي .
( َو ُه َو م َن الْ َكاذبِ َ
يصهُ قُ َّد ِم ْن ُدبُ ٍر ) أي  :من خلف .
( َوإِ ْن َكا َن قَ ِم ُ

ت ) أي  :يف دعواها على أنه أراد ِبا سوءاً ،ألن ذلك يدل على أنه حاول اهلرب منها ،فتعقبته حىت الباب ،وأمسكت
( فَ َك َذبَ ْ
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به من اخللف .
( وهو ِمن َّ ِ ِ
ني ) يف دعواه أهنا راودته عن نفسه.
الصادق َ
َ َُ َ
صدق يوسف وكذِبا فيما قذفته ورمته به .
يصهُ قُ َّد ِم ْن ُدبُ ٍر ) أي :فلما حتقق زوجها َ
( فَـلَ َّما َرأَى قَ ِم َ
ال إِنَّهُ ِم ْن َك ْي ِد ُك َّن ) أي  :إن هذا األمر من مجلة مكركن واحتيالكن أيتها النسوة .
( قَ َ
ِ
يم ) قال القرايب  :وإمنا قال ( عظيم ) لعظم فتنتهن واحتياهل ن يف التخلص من وراتهن .
( إِ َّن َك ْي َد ُك َّن َعظ ٌ

ض َع ْن َه َذا ) أي :اضرب عن هذا األمر
وس ُ
ف أَ ْع ِر ْ
ف أ َْع ِر ْ
وس ُ
( يُ ُ
ض َع ْن َه َذا ) ُث قال آمراً ليوسف  بكتمان ما وقع :يا ( يُ ُ
صفحاً  ،فال تذكره ألحد .
استَـ ْغ ِف ِري لِ َذنْبِ ِ
ك ) أي :الذي وقع منك من إرادة السوء ِبذا الشابُ ،ث قَ ْذفه مبا هو بريء منه ،استغفري من هذا الذي وقع
( َو ْ

منك .
ت ِمن ْ ِ
ِ ِ
ني ) أي  :من القوم املتعمدين للذنب .
اخلَاطئِ َ
( إِنَّك ُك ْن َ

 ويف هذا إشارة إَل أن العزيز كان قليل الغرية حيث مل ينتقم ممن أرادت خيانته  ،وتدنيس فراشه باإلُث والفجور .
 قال ابن كثري  :وقد كان ( زوجها ) لني العريكة سهالً أو أنه عذرها  ،ألهنا رأت ما ال صرب هلا عنه .

جاء يف التفسري الوسيط  :وهكذا جند هذا الرجل -صاحب املنصب الكبري -يعاجل اجلرمية اليت تثور هلا الدماء يف العروق،

وتستلزم حسماً وحزماً يف األحكامِ ،بذا األسلوب اهلادئ البارد ،شأن املرتفني يف كل زمان ومكان ،الذين يهمهم ظواهر األمور
دون حقائقها وأشكاهلا دون جواهرها ،فهو يلوم امرأته لوماً خفيفاً يشبه املدحُ ،ث يطلب من يوسف كتمان األمرُ ،ث يطلب منها
التوبة من ذنوِبا املتعمدةُ ..ث تستمر األمور بعد ذلك على ما هي عليه من بقاء يوسف معها يف بيتها .
الفوائد :
 -1وجوب اهلروب من الفَت  ،وأن من أعظم أسباب النجاة من الفَت اهلروب والفرار منها واالبتعاد عنها .
ِ
عن أَِىب سعِ ٍ
ِ
اَّللِ  ( ي ِ
اجلِبَ ِال َوَم َواقِ َع الْ َقطْ ِر ،
ف ْ
يد ْ
ول ه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اخلُ ْد ِر ِي قَ َ
وش ُ
ك أَ ْن يَ ُكو َن َخْي َر َم ِال الْ ُم ْسل ِم َغنَ ٌم يَْتبَ ُع ِبَا َش َع َ
َْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَِفر بِدينه من الْف َ ِ
َت ) .
َ
وفرار اإلنسان بدينه من الفَت من اإلميان .
وقد مدح هللا من فر بدينه :
قال تعاَل ِ
اَّلل فَأْووا إِ ََل الْ َك ْه ِ
ِه
ف).
(وإِذ ْاعتَ َزلْتُ ُم ُ
وه ْم َوَما يَ ْعبُ ُدو َن إال هَ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ وأ َْد ُعو َرِيب َعسى أَاله
ِ
وقال تعاَل ( قَ َ
َستَ ْغفُر لَ َ
ال َس َال ٌم َعلَْي َ
ك َسأ ْ
ك َرِيب إنههُ َكا َن ِيب َحفياً َ .وأ َْعتَزلُ ُك ْم َوَما تَ ْد ُعو َن من ُدون ه َ
َ
أَ ُكو َن بِ ُد َعاء َرِيب َش ِقياً ) .
وقال  ( من مسع بالدجال فلينأ عنه ) رواه أبو داود .
قال ابن القيم  :فما استعني على التخ لص من الشر مبثل البعد عن أسبابه ومظانه .
اع ُد فِيها خي ر ِمن الْ َقائِ ِم  ،والْ َقائِم فِيها خي ر ِمن الْم ِ
اَّللِ  ( ستَ ُكو ُن فَِت  ،الْ َق ِ
اشي ،
ول ه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب -وعن أيب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
ٌَ
َ
َ ُ َ ٌَْ َ َ
َ ٌَْ َ
اشي فِيها خي ر ِمن ال هس ِ
والْم ِ
ف َهلَا تَ ْستَ ْش ِرفْهُ َ ،وَم ْن َو َج َد َمْل َجأً أ َْو َم َعاذاً فَ ْليَ ُع ْذ بِه ) متفق عليه .
اعي َ ،وَم َن يُ ْش ِر ْ
َ ٌَْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد لَ َم ْن
ول هللا  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َس َود  ،قَ َ
َت  ،إِ هن ال هسع َ
ول ( إِ هن ال هسع َ
ب الْف ََ
ال ْ :اميُ هللا  ،لََق ْد َمس ْع ُ
جَ -ع ِن الْم ْق َداد بْ ِن األ ْ
يد لَ َم ْن ُجن َ
ِ
َت  ،إِ هن ال هسعِيد لَمن جنِ ِ
ُجنِب الْ ِف َ ِ
صبَ َر فَ َواهاً ) رواه أبو داود .
ب الْف َُ
َت َ ،ولَ َمن ابْتُل َي فَ َ
َ َْ ُ َ
َ
ال ( ب ي نَما ََْنن حوَل رس ِ
ول هللاِ  ، إِ ْذ ذَ َكر الْ ِفْت نَةَ  ،فَ َق َ ِ
د -وعن َعْب ُد هللاِ بْ ُن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
هاس قَ ْد
اص  ،قَ َ َْ َ ُ َ ْ َ ُ
ال  :إذَا َرأَيْتُ ُم الن َ
َ
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ِ
ِ
ك،
َصابِعِ ِه  ،قَ َ
ف أَفْ َع ُل ِعْن َد َذل َ
هت أ ََمانَاتُ ُه ْم َ ،وَكانُوا َه َك َذا َو َشبه َ
ود ُه ْم َ ،و َخف ْ
َم ِر َج ْ
ت َ :كْي َ
ت ُع ُه ُ
ك بَ ْ َ
ت إِلَْيه  ،فَ ُقْل ُ
ال  :فَ ُق ْم ُ
ني أ َ
ك علَي ِ
ِ
ك،
اَّللُ فِ َد َاك ؟ قَ َ
َج َعلَِِن ه
ك بِأ َْم ِر َخا ه
ك َ ،و ُخ ْذ ِمبَا تَ ْع ِر ُ
ص ِة نَ ْف ِس َ
ف َ ،وَد ْع َما تُْن ِكُر َ ،و َعلَْي َ
ك ل َسانَ َ
ك َ ،و ْامل ْ َ ْ َ
ال  :الَْزْم بَْيتَ َ
ك أ َْمَر الْ َعا همة ) رواه أبو داود .
َوَد ْع َعْن َ
-2اْلق والباال دائماً يف صراع .
-3مشروعية الدفاع عن النفس .
-4للحق والصدق أمارات يعرف ِبا .
-5من الفراسة االستدالل باألمارات وشواهد اْلال .
-6أن الكيد واملكر من صفات الضعفاء .
-7ضعف الغرية يف أصحاب القصور والطبقات املرتفة .
-8خطر الرتف .
َ -9هم امللوك هو احملافظة على الظواهر .
1439 / 11 / 22هـ
-10فساد أخالق الرجل مدعاة لفساد أهل بيته .
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ت
( َوقَ َ
ني ( )30فَـلَ َّما ََِس َع ْ
اها َع ْن نَـ ْف ِس ِه قَ ْد َشغَ َف َها ُحبًّا إِنَّا لَنَـ َر َاها ِيف َ
ال نِ ْس َوةٌ ِيف ال َْم ِدينَ ِة ْام َرأ ُ
َت ال َْع ِزي ِز تُـ َرا ِو ُد فَـتَ َ
ت ُك َّل و ِ
اح َدةٍ ِم ْنـ ُه َّن ِس ِِكينًا وقَالَ ِ
ت ا ْخ ُر ْج َعلَْي ِه َّن فَـلَ َّما َرأَيْـنَهُ أَ ْكبَـ ْرنَهُ َوقَطَّ ْع َن
ت إِلَْي ِه َّن َوأَ ْعتَ َد ْ
ت َهلُ َّن ُمتَّ َكأً َوآتَ ْ
ِِبَ ْك ِرِه َّن أ َْر َسلَ ْ
َ
َ
أَي ِديـه َّن وقُـلْن حاش َِِّ
ت فَ َذلِ ُك َّن الَّ ِذي لُ ْمتُـن ََِّن فِ ِيه َولََق ْد َر َاو ْدتُهُ َع ْن نَـ ْف ِس ِه
ك َك ِرميٌ ( )31قَالَ ْ
ش ًرا إِ ْن َه َذا إَِّال َملَ ٌ
َّلل َما َه َذا بَ َ
ْ َُ َ َ َ َ
فَاستـعصم ولَئِن ََل يـ ْفعل ما آمره لَيسَن َّن ولَي ُكونًا ِمن َّ ِ
ال ر ِ ِ
ِل ِِمَّا يَ ْد ُعونََِن إِلَْي ِه َوإَِّال
َح ُّ
ب إِ ََّ
ين ( )32قَ َ َ ِ
ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُُُ ُ ْ ََ َ َ
الس َْ ُن أ َ
الصاغ ِر َ
َ
ب ِ
ِ
ِ
ِِ
ف َع ْنهُ َك ْي َد ُه َّن إِنَّهُ ُهو َّ ِ
يم
ص ِر ْ
ص َر َ
تَ ْ
ف َع َِِن َك ْي َد ُه َّن أ ْ
ني ( )33فَ ْ
ب إِلَْي ِه َّن َوأَ ُك ْن م َن ا ْجلَاهل َ
اب لَهُ َربُّهُ فَ َ
استَ ََ َ
السم ُ
َ
َص ُ
يع ال َْعل ُ
(ُ )34ثَّ ب َدا َهلُم ِمن بـ ْع ِد ما رأَوا اآلي ِ
ات لَيَ ْس َُنُـنَّهُ َح َّح ى ِح ٍ
ني (. ) )35
َ ْ ْ َ َ َُ َ
[ يوسف . ] 34 -30 :
-------------خيرب تعاَل أن خرب يوسف وامرأة العزيز شاع يف املدينة ،وهي مصر ،حىت حتدث الناس به  :فقال تعاَل :
ال نِ ْس َوةٌ ِيف ال َْم ِدينَ ِة ) أي  :وقال نسوة من نساء مدينة مصر -على سبيل النقد والتشهري والتعجب -إن امرأة العزيز،
( َوقَ َ
صاحبة املكانة العالية ،واملنزلة الرفيعة ،بلغ ِبا اْلال يف انقيادها هلواها ،ويف خروجها عن اريق العفة ..أهنا تراود فتاها عن نفسه،
أي :تطلب منه مواقعتها ،وتتخذ لبلوغ غرضها شىت الوسائل واْليل.
ال نِ ْس َوةٌ  )..قيل :مثل نساء األمراء و الكرباء ،ينكرن على امرأة العزيز ،وهو الوزير ،ويعنب ذلك عليها .
(وقَ َ
 قوله تعاَل َ
وقيل  :وهي امرأة ساقي العزيز وامرأة خبازه  ،وامرأة صاحب دوابه  ،وامرأة صاحب سجنه  ،وامرأة حاجبه .
لكن الواقع  :أن القرآن مل يبني لنا عدد هؤالء النسوة وال صفاهتم ،ألنه ال يتعلق بذلك غرض نافع ،وألن الذي يهدف إليه
القرآن الكرمي هو بيان أن ما حدث بني يوسف وامرأة العزيز ،قد شاع أمره بني عدد من النساء يف مدينة كبرية كمصر ويف وصفها
بأهنا «امرأة العزيز» زيادة يف التشهري ِبا .فقد جرت العادة بني الناس ،بأن ما يتعلق بأصحاب املناصب الرفيعة من أحداث،
يكون أكثر انتشاراً بينهم ،وأشد يف النقد والتجريح.
اها َع ْن نَـ ْف ِس ِه ) أي :حتاول غالمها عن نفسه ،وتدعوه إَل نفسها .
( ْام َرأَةُ ال َْع ِزي ِز تُـ َرا ِود فَـتَ َ

 قال أبو حيان  :وصرحوا بإضافتها إَل العزيز مبالغة يف التشنيع  ،ألن النفوس أقبل لسماع ذوي األخطار وما جيري هلم.
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( قَ ْد َشغَ َف َها ُحبًّا ) أي قد :وصل حبه إَل شغاف قلبها  ،وهو غالفه.

 قال ابن عطية  :قوله تعاَل ( شغفها ) معناه  :بلغ حىت صار من قلبها موضع الشغاف  ،وهو على أكثر القول غالف من
أغشية القلب  ،وقيل  " :الشغاف "  :سويداء القلب  ،وقيل  :الشغاف  :داء يصل إَل القلب.
واملعىن  :أنه وصل حبه إَل سويداء قلبها  ،وباجلملة فهذا كناية عن اْلب الشديد والعشق العظيم.
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني ) أي :يف صنيعها هذا من حبها فتاها ،ومراودهتا إياه عن نفسه.
( إِنَّا لَنَـ َر َاها ِيف َ
 قال اخلازن  :يعِن يف خطأ بني ظاهر حيث تركت ما جيب على أمثاهلا من العفاف والسرت وأحبت فتاها.
ت ِِبَ ْك ِرِه َّن ) قال بعضهم :بقوهلن .
( فَـلَ َّما ََِس َع ْ
وإمنا مسي قوهلن مكراً لوجوه :
األول  :أن النسوة إمنا ذكرت ذلك الكالم استدعاء لرؤية يوسف  والنظر إَل وجهه ألهنن عرفن أهنن إذا قلن ذلك عرضت
يوسف عليهن ليتمهد عذرها عندهن.
غه هن ُح ْس ُن يوسف ،فأحبنب أن يرينه ،فقلن ذلك ليتوصلن إَل رؤيته ومشاهدته ،فعند ذلك
وقال حممد بن إسحاق :بل بَلَ ُ

الثاِن  :أن امرأة العزيز أسرت إليهن حبها ليوسف والبت منهن كتمان هذا السر  ،فلما أظهرن السر كان ذلك غدراً ومكراً.
الثالث  :أهنن وقعن يف غيبتها  ،والغيبة إمنا تذكر على سبيل اخلفية فأشبهت املكر.

 قال اخلازن  :وإمنا مسى قوهلن ذلك مكراً :

ألهنن النب بذلك رؤية يوسف وكان وصف هلن حسنه ومجاله فقصدن أن يرينه .
وقيل  :إن امرأة العزيز أفشت إليهن سرها واستكتمتهن فأفشني ذلك عليها فلذلك مساه مكراً .
 قال الشوكاِن ِ ( :مبَ ْك ِرِه هن ) أي  :بغيبتهن إياها  ،مسيت الغيبة مكراً الشرتاكهما يف اإلخفاء .
وقيل  :أردن أن يتوسلن بذلك إَل رؤية يوسف  ،فلهذا مسي قوهلن مكراً .

وقيل  :إهنا أسرت عليهن فأفشني سرها فسمي ذلك مكراً ،
ت إِلَْي ِه َّن ) أي :دعتهن إَل منزهلا لتضيفهن .
( أ َْر َسلَ ْ

ت َهلُ َّن ُمتَّ َكأً ) قال ابن عباس ،وسعيد بن جبري ،وجماهد ،واْلسن ،والسدي ،وغريهم :هو اجمللس املعد  ،فيه مفارش
( َوأَ ْعتَ َد ْ

وخماد واعام ،فيه ما يقطع بالسكاكني من أترج وَنوه.
ت ُك َّل و ِ
اح َدةٍ ِم ْنـ ُه َّن ِس ِِكينًا ) يف الكالم حمذوف  :أي  :قدمت هلن الطعام وأنواع الفاكهة ُث أعطت كل واحدة منهن
( َوآتَ ْ
َ
سكيناً لتقطع به .
( وقَالَ ِ
ت ا ْخ ُر ْج َعلَْي ِه َّن ) وذلك أهنا كانت قد خبأته يف مكان آخر .
َ
( فَـلَ َّما َرأَيْـنَهُ أَ ْكبَـ ْرنَهُ ) أي :أعظمن شأنه  ،وأجللن قدره .

 قال ابن عطية  :معناه  :أعظمنه واستهولن مجاله  ،هذا قول اجلمهور .
( َوقَطَّ ْع َن أَيْ ِديَـ ُه َّن ) أي  :جرحن أيديهن وخدشنها بالسكاكني اليت يف أيديهن دون أن يشعرن بذلك ،لشدة دهشتهن املفاجئة
ِبيئة يوسف.

 قال الشوكاِن  :أي  :جرحنها  ،وليس املراد به القطع الذي تبني منه اليد  ،بل املراد به  :اخلدش واْلز .
 قال الرازي  :اتفق األكثرون على أهنن إمنا أكربنه حبسب اجلمال الفائق واْلسن الكامل؛ قيل  :كان فضل يوسف على
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الناس يف الفضل واْلسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب .
 قال البغوي  :ومل جيدن األمل لشغل قلوِبن بيوسف .
( وقُـلْن حاش َِِّ
ش ًرا ) أي  :معاذ هللا أن يكون هذا بشراً .
َّلل َما َه َذا بَ َ
َ َ َ َ
ك َك ِرميٌ ) وذلك أن يوسف أعطي من اجلمال الفائق والنور والبهاء ،ما كان به آية للناظرين ،وعربة للمتأملني.
( إِ ْن َه َذا إَِّال َملَ ٌ
فلما تقرر عندهن مجال يوسف الظاهر ،وأعجبهن غاية ،وظهر منهن من العذر المرأة العزيز ،شيء كثري  -أرادت أن تريهن
مجاله الباان بالعفة التامة فقالت معلنة لذلك ومبينة ْلبه الشديد غري مبالية ،وألن اللوم انقطع عنها من النسوة:
 قال ابن كثري  :املقصود منه إثبات اْلسن العظيم له قالوا  :ألنه تعاَل ركز يف الطباع أن ال حي أحسن من امللك  ،كما ركز
ءوس الشيااني ) وذلك ملا ذكرنا أنه
فيها أن ال حي أقبح من الشيطان  ،ولذلك قال تعاَل يف صفة جهنم ( اَْل ُع َها َكأَنههُ ُر ُ
تقرر يف الطباع أن أقبح األشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقرر يف الطباع أن أحسن األحياء هو امللك  ،فلما أرادت النسوة
املبالغة يف وصف يوسف عليه السالم باْلسن ال جرم شبهنه بامللك.
ت فَ َذلِ ُك َّن الَّ ِذي لُ ْمتُـن ََِّن فِ ِيه ) تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن حيب جلماله وكماله.
( قَالَ ْ

 قال الشوكاِن  :ومعىن ( فيه ) أي  :يف حبه  .وقيل  :اإلشارة إَل اْلب  ،والضمري له أيضاً  ،واملعىن  :فذلك اْلب الذي

ملتنِن فيه هو ذلك اْلب  ،واألول أوَل  .ورجحه ابن جرير .
ِِ
ص َم ) أي :وهللا لقد حاولت معه بشىت املغريات أن يطوع نفسه ل ،فأىب وامتنع امتناعاً بليغاً،
( َولََق ْد َر َاو ْدتُهُ َع ْن نَـ ْفسه فَ ْ
استَـ ْع َ
وحتفظ حتفظاً شديداً .
 قال بعضهم :ملا رأين مجاله الظاهر ،أخربهتن بصفاته اْلسنة اليت ختفى عنهن ،وهي العفة مع هذا اجلمال .
ولَئِن ََل يـ ْفعل ما آمره لَيسَن َّن ولَي ُكونًا ِمن َّ ِ
ين ) أي  :ولئن مل يطاوعِن ليعاقنب بالسجن واْلبس  ،وليكونن من األذالء
َ ْ ْ َ َ ْ َ ُُُ ُ ْ ََ َ َ
الصاغ ِر َ
َ
املهانني .
 فعند ذلك استعاذ يوسف ،عليه السالم ،من شرهن وكيدهن ،وقال :
ال ر ِ ِ
ِل ِِمَّا يَ ْد ُعونََِن إِلَْي ِه ) من الفاحش ة .
َح ُّ
ب إِ ََّ
( قَ َ َ ِ
الس َْ ُن أ َ
ب ِ
السجن أَحب َ ِ
ِ
قال ابن تيمية ِ :يف قَوِل يوسف ( قَ َ ِ ِ
ب إلَْي ِه هن َوأَ ُك ْن ِم َن
ص ِر ْ
ه
ْ ُ ُ َ
إل ممها يَ ْد ُعونَِِن إلَْيه َوإِهال تَ ْ
ف َع ِِن َكْي َد ُه هن أ ْ
ال َرب ْ ُ َ
َص ُ
ْ ِ
اهلِني ) ِعب رتَ ِ
ان :
اجلَ َ ْ َ
ِ
إح َد ُامهاِ :
وب والْمع ِ
ِ
اصي .
ْ َ ْ
اختيَ ُار ال هس ْج ِن َوالْبَ َالء َعلَى الذنُ َ َ َ
اَّللِ ودعائِِه أَ ْن ي ثَبِت الْ َقْلب علَى ِدينِ ِه ويص ِرفَه َإَل اَ ِ ِ
ِ
ت الْ َقْلب صبا َإَل ْاْل ِم ِرين بِالذنُ ِ
وب
اعته َوإِهال فَِإ َذا َملْ يُثَبِ ْ
َ
َ َ
ب ُس َؤ ِال ه َ ُ َ
ُ َ
ََ ْ ُ
َ ََ
َ
والثهانيَةُ :اَلَ ُ
ِ
وصار ِمن ْ ِ ِ
ان والطه ِ ِ ِ
اَّللِ واستِعانَةٌ بِِه أَ ْن ي ثَبِت الْ َقْلب علَى ِْ ِ
صْب ٌر َعلَى الْ ِم ْحنَ ِة َوالْبَ َال ِء
اإلميَ َ َ
َ َ
اجلَاهل َ
ُ َ
اعة َوفيه َ
ني  .فَفي َه َذا تَ َوك ٌل َعلَى ه َ ْ َ
َ ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ت َعلَى ِْ
اعة .
َو ْاألَ َذى ْ
اإلميَان َوالطه َ
اْلَاص ِل إ َذا ثَبَ َ
 قوله ( ِِمَّا يَ ْد ُعونََِن إِلَْي ِه ) ومل يقل مما تدعوِن إليه امرأة العزيز ،ألهنن مجيعا كن مشرتكات يف دعوته إَل الفاحشة سواء بطريق
مباشر أو غري مباشر ،بعد أن شاهدن هيئته وحسنه ،وبعد أن مسعن ما قالته يف شأنه ربة الدار..
قال اْللوسي« :وإسناد الدعوة إليهن ،ألهنن خوفنه من خمالفتها ،وزين له مطاوعتها.
فقد روى أهنن قلن له أاع موالتك ،واقض حاجتها ،لتأمن عقوبتها.
وروى أن كل واحدة منهن البت اخللوة به لنصيحته ،فلما خلت به دعته إَل نفسها ...
ب إِلَْي ِه َّن ) اعرتاف منه  بضعفه البشرى الذي ال قدرة له على الصمود أمام اإلغراء ،إذا مل
ص ِر ْ
( َوإَِّال تَ ْ
ف َع َِِن َك ْي َد ُه َّن أ ْ
َص ُ
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يكن معه عون هللا تعاَل وعنايته ورعايته.
واملعىن :وإال تدفع عىن يا إهلى كيد هؤالء النسوة ،وحماوالهتن إيقاعي يف حبائلهن ،أمل إليهن .وأااوعهن على ما يردنه مىن.
ِ
ِِ
ني ) أي  :وأكن بذلك من اجلاهلني السفهاء الذين خيضعون ألهوائهم وشهواهتم ،فيقعون يف القبائح
( َوأَ ُك ْن م َن ا ْجلَاهل َ
واملنكرات.
 قال السعدي  :فإن هذا جهل ،ألنه آثر لذة قليلة منغصة ،على لذات متتابعات وشهوات متنوعات يف جنات النعيم ،ومن
آثر هذا على هذا ،فمن أجهل منه؟!! فإن العلم والعقل يدعو إَل تقدمي أعظم املصلحتني وأعظم اللذتني ،ويؤثر ما كان
حممود العاقبة.
ف َع ْنهُ َك ْي َد ُه َّن ) أي :فاستجاب هللا تعاَل ليوسف دعاءه وضراعته ،فدفع عنه بلطفه وقدرته كيد هؤالء
ص َر َ
( فَ ْ
اب لَهُ َربُّهُ فَ َ
استَ ََ َ
النسوة ومكرهن ،بأن أدخل اليأس يف نفوسهن من الطمع يف استجابته هلن ،وبأن زاده ثباتاً على ثباته ،وقوة على قوته ،فلم
ينخدع مبكرهن ،ومل تلن له قناة أمام ترغيبهن أو ترهيبهن.
( إِنَّهُ ُهو ا َّ ِ
يع ) لدعاء الداعني ،واجمليب لضراعة املخلصني .
لسم ُ
َ
ِ
يم ) بأحوال القلوب ،ومبا تنطوي عليه من خري أو شر.
( ال َْعل ُ
العليم  :بنيته الصاْلة ،وبنيته الضعيفة املقتضية إلمداده مبعونته ولطفه.
صمه هللا عصمة عظيمة ،ومحاه فامتنع منها أشد االمتناع ،واختار السجن
 قال ابن كثري  :وذلك أن يوسف ،عليه السالمَ ،ع َ

على ذلك ،وهذا يف غاية مقامات الكمال :أنه مع شبابه ومجاله وكماله تدعوه سيدته ،وهي امرأة عزيز مصر ،وهي مع هذا يف
غاية اجلمال واملال ،والرياسة وميتنع من ذلك ،وخيتار السجن على ذلك ،خوفا من هللا ورجاء ثوابه.
وهلذا ثبت يف الصحيحني أن رسول هللا  قال ( سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله :إمام عادل ،وشاب نشأ يف عبادة
هللا  ،ورجل قلبه معلق باملسجد إذا خرج منه حىت يعود إليه ،ورجالن حتابا يف هللا اجتمعا عليه وافرتقا عليه ،ورجل تصدق
بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما أنفقت ميينه ،ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه ،ورجل دعته امرأة ذات مجال ومنصب،
فقال :إِن أخاف هللا ) .
( ُثَّ ب َدا َهلُم ِمن بـ ْع ِد ما رأَوا اآلي ِ
ات لَيَ ْس َُنُـنَّهُ َح َّح ى ِح ٍ
ني ) يقول تعاَلُ :ث ظهر هلم من املصلحة فيما رأوه أهنم يسجنونه إَل
َ ْ ْ َ َ َُ َ
حني ،أي :إَل مدة ،وذلك بعدما عرفوا براءته ،وظهرت اْليات -وهي األدلة -على صدقه يف عفته ونزاهته .فكأهنم -وهللا
أعلم -إمنا سجنوه ملا شاع اْلديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسها ،وأهنم سجنوه على ذلك .وهلذا ملا البه امللك الكبري يف
آخر املدة ،امتنع من اخلروج حىت تتبني براءته مما نسب إليه من اخليانة ،فلما تقرر ذلك خرج وهو نَِقي العرض ،صلوات هللا عليه
وسالمه.
 قال السعدي ( لَيَس ُجنُ نههُ َح هىت ِح ٍ
ني ) أي :لينقطع بذلك اخلرب ويتناساه الناس ،فإن الشيء إذا شاع مل يزل يذكر ويشاع مع
ْ
وجود أسبابه ،فإذا عدمت أسبابه نسي ،فرأوا أن هذا مصلحة هلم ،فأدخلوه يف السجن.
 املراد باْليات :اْلجج والرباهني الدالة على براءة يوسف ونزاهته ،كانشقاق قميصه من دبر ،وقول امرأة العزيز ولقد راودته
عن نفسه فاستعصم ،وشهادة الشاهد بأن يوسف هو الصادق وهي الكاذبة  ...واْلني :الزمن غري احملدد مبدة معينة.
الفوائد :
-1بيان ابيعة اإلنسان يف حب االاالع وتتبع األخبار وخاصة النساء .
-2ضعف النساء أمام الرجال وعدم قدرهتن على التحمل كالرجال .
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-3كيد النساء لبعضهن .
-4أن من شغل قلبه بشيء إذا أصيب مل جيد األمل وال يشعر به .
-5احتمال املشقة يف ذات هللا والصرب على نوائب الدهر وانتظار الفرج  ،فالبد من الصرب بفعل املأمور  ،والصرب على املقدور .
ِِ
هة عن الْ َف ِ
ص ِرب علَى الْم ْق ُدوِر َكما فَعل يوسف  اته َقى ه ِ ِ ِ
ِ
ِ
اح َش ِة
َ ََ ُ ُ ُ
اَّللَ بالْعف َ ْ
قال ابن تيمية  ... :فَ َال بُ هد م ْن الته ْق َوى بف ْع ِل الْ َمأْ ُمور َوال ه ْ َ َ
ِ
ِِ
اْلَْب ِ
صبَ َر َعلَى
صبَ َر َعلَى أَذَ ُاه ْم لَهُ بِالْ ُمَر َاوَدةِ َو ْ
استَ َعا َن ه
ص ِر َ
اَّللَ َوَد َعاهُ َح هىت يُثَبِتَهُ َعلَى الْعفهة فَتَ َوهك َل َعلَْيه أَ ْن يَ ْ
س َو ْ
ف َعْنهُ َكْي َد ُه هن َو َ
َو َ
اْلَْب ِ
س.
ْ
صي ِة هِ
وقال  ... :ومن احتمل ا ْهلوا َن و ْاألَ َذى ِيف اَاع ِة هِ
ِ ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ال هس َال ُم َو َغْي ُرهُ ِم ْن
وس ُ
َ
اَّلل َعلَى الْ َكَر َامة َوالْع ِز ِيف َم ْع َ
اَّلل َك َما فَ َع َل يُ ُ
َ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ
ِ
صاْلِِني َكانَت الْعاقِبةُ لَه ِيف الدنْيا و ْاْل ِخرةِ وَكا َن ما حصل لَه ِمن ْاألَذَى قَ ْد انْ َقلَ ِ
يما .
ْاألَنْبِيَاء َوال ه َ ْ َ َ ُ
َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ
ب نَع ً
َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
وق وَال خوفًا ِمنْه مع َكثْ رةِ الد ِ
صب ر عن الش ِ
ِ ِ
اختِيَا ِرهِ
هواعي َإَل ف ْع ِل الْ َفاح َشة َو ْ
وقال َ :وأَهما ال ه ْ ُ َ ْ َ
هه َوات َوا ْهلََوى الْغَالب هَّلل َال َر َجاءً ل َم ْخلُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ
السجن أَحب َ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
هِ
وج ُد نَ ِظ ُريهُ هإال ِيف ِخيَا ِر ِعبَ ِاد
ْ
ك َك َما قَ َ
ه
يل َعلَى َذل َ
وس ُ
إل ممها يَ ْد ُعونَِِن إلَْيه ) فَ َه َذا َال يُ َ
ف َ ( :رب ْ ُ َ
ال يُ ُ
س الطو َ
اْلَْب َ
اَل ( َك َذلِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِ
اَّللِ ال ه ِِ
ِ
ني ) فَ َه َذا ِم ْن ِعبَ ِاد
ني َك َما قَ َ
ه
ال تَ َع َ
ص ِر َ
َ
ف َعْنهُ السوءَ َوالْ َف ْح َشاءَ إنههُ م ْن عبَادنَا الْ ُم ْخلَص َ
ك لنَ ْ
ني َوأ َْوليَائه الْ ُمتهق َ
صاْل َ
ص هِ
هِ
ه ِ ِ
ِ
اَّللُ تَ َع َ ِ ِ
ك َعلَْي ِه ْم ُسْلطَا ٌن ) .
ال ه
ين قَ َ
س لَ َ
اَّلل الْ ُم ْخلَ َ
ني الذ َ
اَل فيه ْم ( إن عبَادي لَْي َ
-6وجوب االعتصام باهلل .
 -7ينبغي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َ : وإِهال
يلتجئ إَل هللاِ،
للعبد أن
يوس َ
وحيتمي حبماه عند وجود أسباب املَعصية ،ويتبَ هرأَ من حوله وقُ هوته؛ لقول ُ
َ
َ
اجل ِ
ِ
َص ِ
اهلِني .
ص ِر ْ
تَ ْ
ب إلَْي ِه هن َوأَ ُك ْن م َن َْ
ف َع ِِن َكْي َد ُه هن أ ْ ُ
-8خطر ركون العبد على نفسه .
-9خطر العشق والصور احملرمة .
-10عدم صرب النساء على حفظ االسرار .
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 -11إيثار السجن على املعصية من مظاهر الصديقية .
ِ
ِ
ال أَح ُد ُمهَآ إِِِِن أَر ِاِن أَ ْع ِ
اآلخر إِِِِن أَر ِاِن أ ِْ
ص ُر َخَْ ًرا َوقَ َ
َمح ُل فَـ ْو َق َرأْ ِسي ُخ ْبـ ًزا تَأْ ُك ُل الطَّْيـ ُر م ْنهُ
الس َْ َن فَـتَـيَا َن قَ َ َ
َ
َ
( َو َد َخ َل َم َعهُ ِ
ال َ ُ
نَـبِْئـنا بِتأْ ِويلِ ِه إِنَّا نَـر َ ِ
ِ
ام تُـ ْرَزقَانِِه إِالَّ نَـبَّأْتُ ُك َما بِتَأْ ِويلِ ِه قَـ ْب َل أَن يَأْتِي ُك َما َذلِ ُك َما ِِمَّا
ني ( )36قَ َ
َِ َ
ال الَ يَأْتِي ُك َما طَ َع ٌ
اك م َن ال ُْم ْحسنِ َ
َ
ٍ
ِ ِ
ت ِملَّةَ قَـوم الَّ يـ ْْؤِمنو َن بِ َِّ
اآلخرةِ هم َكافِرو َن ( )37واتَّـبـع ُ ِ َّ ِ ِ ِ
وب
َعلَّ َم َِن َرِِّب إِِِِن تَـ َرْك ُ
ْ ُ ُ
َ َْ
يم َوإِ ْس َح َق َويَـ ْع ُق َ
ت ملةَ آبَآئي إبْـ َراه َ
اَّلل َو ُهم ب َ ُ ْ ُ
ٍ
َّاس الَ ي ْش ُكرو َن ( )38يا ص ِ
ك ِمن فَ ْ ِ
ما َكا َن لَنا أَن نُّ ْش ِر َك بِ َِّ
اَّلل َعلَيـنَا و َعلَى الن ِ ِ
اح َِيب
اَّلل ِمن َش ْيء ذَلِ َ
َ
َ َ
َ
ض ِل َّ ْ َ
َّاس َولَك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنز َل َّ
اب ُّمتَـ َف ِِرقُو َن َخ ْيـ ٌر أَِم َّ
َّار (َ )39ما تَـ ْعبُ ُدو َن من ُدونِه إِالَّ أ ْ
ََسَاء ََس َّْيتُ ُم َ
الس َْ ِن أَأ َْربَ ٌ
وها أَنتُ ْم َوآبَآ ُؤُكم َّما أ َ
اَّللُ
اَّللُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ين الْ َقيِ ُم َولَك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
صاح َِيب
ْم إِالَّ َِّلل أ ََم َر أَالَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ َذل َ
َّاس الَ يَـ ْعلَ ُمو َن ( )40يَا َ
ك ال ِد ُ
ِبَا من ُس ْلطَان إن ا ِْلُك ُ
ِ
ضي األَمر الَّ ِذي فِ ِيه تَستَـ ْفتِي ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
ان (.))41
َح ُد ُك َما فَـيَ ْس ِقي َربَّهُ َخَْ ًرا َوأ ََّما َ
اآلخ ُر فَـيُ ْ
ْ َ
الس َْ ِن أ ََّما أ َ
صلَ ُ
ِ
ب فَـتَأْ ُك ُل الط ْيـ ُر من َّرأْسه قُ َ ْ ُ
[ يوسف . ] 41 -36 :
--------------السَن فَـتَـيا َن ) أي و ِ
ِ
أدخل يوسف السجن  ،واتفق أنه ْأد ِخل حينئذ آخران من خدم امللك اخلاص .
( َو َد َخ َل َم َعهُ ِ ْ َ َ
والفتيان :تثنية فىت ،وهو من جاوز اْللم ودخل يف سن الشباب.
قالوا :وهذان الفتيان كان أحدمها :خبازاً للملك وصاحب اعامه ،وكان الثاِن :ساقياً للملك ،وصاحب شرابه.
وقد أدخلهما امللك السجن غضباً عليهما ،ألهنما اهتما خبيانته.
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قال قتادة :كان أحدمها ساقي امللك ،واْلخر خبازه.
 قال ابن كثري  :وكان يوسف  قد اشتهر يف السجن باجلود واألمانة وصدق اْلديث ،وحسن السمت وكثرة العبادة،
صلوات هللا عليه وسالمه ،ومعرفة التعبري واإلحسان إَل أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام حبقوقهم .وملا دخل هذان
الفتيان إَل السجن ،تآلفا به وأحباه حباً شديداً ُ...ث إهنما رأيا مناماً .
ال أَح ُد ُمهَآ إِِِِن أَر ِاِن أَ ْع ِ
ص ُر َخَْ ًرا ) أي  :إِن رأيت فيما يرى النائم .أِن أعصر عنبا ليصري َخراً .
( قَ َ َ
َ

مساه مبا يؤول إليه.

 قال املاوردي  :قوله ( إِن أراِن أعصر َخراً ) أي عنباً .ويف تسميته َخراً وجهان :
أحدمها  :ألن عصريه يصري َخراً فعرب عنه مبا يؤول إليه.

الثاِن  :أن أهل ُعمان يسمون العنب َخراً  ،قال الضحاك .وقرأ ابن مسعود  :إِن أراِن أعصر عنباً.
اآلخر إِِِِن أَر ِاِن أ ِْ
َمح ُل فَـ ْو َق َرأْ ِسي ُخ ْبـ ًزا تَأْ ُك ُل الطَّْيـ ُر ِم ْنهُ ) أي :وقال الثاِن وهو خباز امللك ،إِن رأيت يف املنام أِن
( َوقَ َ
َ
ال َ ُ
أمحل فوق رأسي سالالً ِبا خبز ،وهذا اخلبز تأكل الطري منه وهو فوق رأسي .
( نَـبِِْئـنَا بِتَأْ ِويلِ ِه ) أي  :أخربنا بتفسري ما رأينا .
( إِنَّا نَـر َ ِ
ِ
ني ) أي  :من القوم الذين حيسنون تأويل الرؤى ،كما أننا نتوسم فيك اخلري والصالح ،إلحسانك إَل
اك م َن ال ُْم ْحسنِ َ
َ
غريك ،من السجناء الذين أنت واحد منهم.
فائدة :

ِِ
ِ
ني ) مرتني  ،مرة يف السجن  ،ومرة وهو عزيز مصر  ،هكذا احملسن يبقى حمسناً ال تغريه الدنيا
قيل ليوسف ( إِنها نََر َاك م َن الْ ُم ْحسن َ
وال املناصب .
 قال الرازي  :ما املراد من قوله ( إِنها نََر َاك ِم َن احملسنني ) اجلواب من وجوه :
األول  :معناه إنا نراك تؤثر اإلحسان وتأيت مبكارم األخالق ومجيع األفعال اْلميدة.
قيل  :إنه كان يعود مرضاهم  ،ويؤنس حزينهم فقالوا إنك من احملسنني أي يف حق الشركاء واألصحاب .

وقيل  :إنه كان شديد املواظبة على الطاعات من الصوم والصالة فقالوا إنك من احملسنني يف أمر الدين  ،ومن كان كذلك فإنه
يوثق مبا يقوله يف تعبري الرؤيا  ،ويف سائر األمور .
وقيل  :املراد (إِنها نََر َاك ِم َن احملسنني) يف علم التعبري  ،وذلك ألنه مىت عرب مل خيط كما قال ( َو َعله ْمتَِِن ِمن تَأْ ِو ِيل االحاديث ) .
 قال ابن عاشور  :اإلحسان  :اإلتقان  ،يقال  :هو ال حيسن القراءة  ،أي ال يتقنها.
ومن عادة املساجني حكاية املرائي اليت يروهنا  ،لفقداهنم األخبار اليت هي وسائل احملادثة واحملاورة  ،وألهنم يتفاءلون مبا عسى أن
يبشرهم باخلالص يف املستقبل.
ام تُـ ْرَزقَانِِه إِالَّ نَـبَّأْتُ ُك َما بِتَأْ ِويلِ ِه قَـ ْب َل أَن يَأْتِي ُك َما ) قبل أن يبدأ يوسف  يف تأويل رؤيامها ،أخذ ميهد
( قَ َ
ال الَ يَأْتِي ُك َما طَ َع ٌ
لذلك بأن يعرفهما بنفسه ،وبعقيدته ،ويدعومها إَل عبادة هللا وحده ويقيم هلما األدلة على ذلك ...
وهذا شأن املصلحني العقالء املخلصني لعقيدهتم الغيورين على نشرها بني الناس ،إهنم يسوقون لغريهم من الكالم اْلكيم ما
جيعل هذا الغري يثق ِبم ،ويقبل عليهم ،ويستجيب هلم .
أي  :قال يوسف لرفيقيه يف السجن اللذين سأاله أن يفسر هلما رؤيامها« :ال يأتيكما» أيها الرفيقان «اعام ترزقانه» يف
سجنكما ،يف حال من األحوال ،إال وأخربتكما مباهيته وكيفيته وسائر أحواله قبل أن يصل إليكما.
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وإمنا قال هلما ذلك ليربهن على صدقه فيما يقول ،فيستجيبا لدعوته هلما إَل وحدانية هللا بعد ذلك.
 قال الشوكاِن  ....وَه َذا لَْيس ِمن جو ِ
امهَا بَيَانًا لِ ُعلُ ِو
اب ُس َؤاهلِِ َما تَ ْعبِ َري َما قَ ه
صاهُ َعلَْي ِه ،بَ ْل َج َعلَهُ ُ م َق ِد َمةً قَْب َل تَ ْعبِ ِريهِ لُِرْؤيَ ُ
َ
َ ْ ََ
مرتَبتِ ِه ِيف الْعِْل ِم ،وأَنهه لَيس ِمن الْمعِ ِرب ه ِ
ِ ِ
ِ ٍ
يسى َ :وأُنَبِئُ ُك ْم ِمبا تَأْ ُكلُو َن )
َْ َ
ين الذ َ
َ ُ ْ َ َ ُْ َ
ين يَ ْعبُ ُرو َن الرْؤيَا َع ْن ظَ ٍن َوَختْمني ،فَ ُه َو َك َق ْول ع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك م َن ِْ
ف
اخلُُر ِ
اَّلل َو ْ
اإلميَان بِ ه
َوإِهمنَا قَ َ
يما يَ ْد ُع ُ
وج م َن الْ ُك ْ
ومهَا إِلَْيه بَ ْع َد َذل َ
وس ُ
ال يُ ُ
ف َ هلَُما ِبَ َذا ليحصل االنقياد منهما لَهُ ف َ
 قال البيضاوي  :أراد أن يدعومها إَل التوحيد ويرشدمها إَل الدين القومي قبل أن يسعفهما إَل ما سأاله عنه  ،كما هو اريقة
األنبياء يف اهلداية واإلرشاد  ،فقدم ما يكون معجزة له من اإلخبار بالغيب ليدهلما على صدقه يف الدعوة والتعبري .
( َذلِ ُك َما ِِمَّا َعلَّ َم َِن َرِِّب ) نفى ملا قد يتبادر إَل ذهنهما من أن علمه مأخوذ عن الكهانة أو التنجيم أو غري ذلك مما ال يقره
الدين.
أي :ذلك التفسري الصحيح للرؤيا ،واألخبار عن املغيبات ،كإخباركما عن أحوال اعامكما قبل أن يصل إليكما..
ذلك كله إمنا هو العلم الذي علمِن إياه ريب وخالقي ومالك أمري  ،وليس عن اريق الكهانة أو التنجيم كما يفعل غريي .
ت ِملَّةَ قَـوٍم الَّ يـ ْْؤِمنو َن بِ َِّ
اَّلل ) أي  :خصِن ريب بذلك العلم ألِن من بيت النبوة  ،وقد تركت دين قوم مشركني ال
( إِِِِن تَـ َرْك ُ
ُ ُ
ْ
يؤمنون باهلل الذي خلقهم ورزقهم ،وإمنا يدينون بالعبودية ْلهلة أخرى ال تنفع وال تضر.
ت ِملهةَ قَ ْوٍم اله يُ ْؤِمنُو َن باهلل ) توهم أنه  كان يف هذه امللة .فنقول
 قال الرازي  :لقائل أن يقول  :يف قوله ( إِِن تََرْك ُ
جوابه من وجوه :
األول  :أن الرتك عبارة عن عدم التعرض للشيء وليس من شراه أن يكون قد كان خائضاً فيه.
والثاِن  :وهو األصح أن يقال إنه  كان عبداً هلم حبسب زعمهم واعتقادهم الفاسد ،ولعله قبل ذلك كان ال يظهر التوحيد
واإلميان خوفاً منهم على سبيل التقيةُ ،ث إنه أظهره يف هذا الوقت ،فكان هذا جارياً جمرى ترك ملة أولئك الكفرة حبسب الظاهر.
 وقال الشوكاِن  ... :والْمراد بِالتهر ِك هو عدم التهلَب ِ ِ
ك ِم َن ْاأل ْ ِ
س بِِهُ ،ثُه تََرَكهُ َك َما يَ ُدل َعلَْي ِه
س بِ َذل َ
َ َُ ُ ْ ُ َ َ َ ُ
َصلَ ،ال أَنههُ قَ ْد َكا َن تَلَبه َ
اَّللِ .
قَ ْولُهَُ :ما كا َن لَنا أَ ْن نُ ْش ِرَك بِ ه
 ويف هذا وجوب اإلميان باهلل :
اَّللِ
ِِ ِ ِ ه ِ
ِِ ِ ِ ه ِ
قال تعاَل ( يا أَي ها اله ِذين آمنواْ ِآمنواْ بِ هِ
َنزَل ِمن قَْب ُل َوَمن يَ ْك ُفْر بِ ه
َ َُ ُ
ي أَ
َ َ
اَّلل َوَر ُسوله َوالْكتَاب الذي نَهزَل َعلَى َر ُسوله َوالْكتَاب الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
يدا
ضالَالً بَع ً
ض هل َ
َوَمالَئ َكته َوُكتُبِه َوُر ُسله َوالْيَ ْوم اْلخ ِر فَ َق ْد َ
اَّللِ
ول هِ
ت بِ ه
َح ًدا بَ ْع َد َك  ،قَ َ
ت يَا َر ُس َ
اَّللِ الثه َق ِف ِي قَ َ
َع ْن ُس ْفيَا َن بْ ِن َعْب ِد ه
ال « قُ ْل َآمْن ُ
ال ( قُ ْل ُ
اَّلل قُ ْل ِل ِيف ا ِإل ْسالَِم قَ ْوالً الَ أ ْ
َسأَ ُل َعْنهُ أ َ
استَ ِقم ) م .
فَ ْ
اجلِه ِ ِ ِ ِ
ال إِميا ٌن بِ هِ ِِ ِ
عن أَِيب هري رةَ ( أَ هن رس َ ِ
ِ
يل
يل ُثُه َماذَا ؟ قَ َ
ض ُل ؟ فَ َق َ َ
ول هللا ُ سئ َل أَي الْ َع َم ِل أَفْ َ
ال ُ َ ْ :
َُ
َ ْ ُ َْ َ
اد يف َسب ِيل هللا ق َ
اَّلل َوَر ُسوله  ،ق َ
ور ) ق .
ُثُه َماذَا ؟ قَ َ
ال َ :ح ٌّج َمْب ُر ٌ
( وهم بِ ِ
اآلخ َرةِ ُه ْم َكافِ ُرو َن ) فال يرجون ثواباً وال عقاباً .
َُ
نبه على أصلني عظيمني  :اإلميان باهلل  ،واإلميان بدار اجلزاء  ،إذ مها أعظم أركان اإلميان  ،وكرر لفظة [ هم ] على سبيل
التأكيد .
 اإلميان باليوم اْلخر يتضمن اإلميان بكل ما أخرب به النيب  مما يكون بعد املوت ،فيشمل ما يكون يف القرب من سؤال
امللكني ،وعذاب القرب ونعيمه ،والبعث ،واْلشر ،والصراط ،واجلزاء ،واجلنة والنار ،مسي بذلك ألنه ال يوم بعده.
 كثرياً ما يقرن هللا بني اإلميان باهلل واإلميان باليوم اْلخر.
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اَّللِ والْي وِم ْاْل ِخ ِر وع ِمل ص ِ
كما قال تعاَل (إِ هن اله ِذين آمنُوا واله ِذين هادوا والنهصارى وال ه ِ
ِ
اْلاً).
صابِئ َ
ََ َ َ
ني َم ْن َآم َن ب ه َ َ ْ
َ َ َ َ َُ َ ََ َ
ب اجعل ه َذا ب لَداً ِآمناً وارز ْق أَهلَه ِمن الثهمر ِ
ال إِبْر ِاه ِ
ِ
اَّللِ َوالْيَ ْوِم ْاْل ِخ ِر
ات َم ْن َآم َن ِمْن ُه ْم بِ ه
يم َر ْ َ ْ َ َ
َ ُْ ْ ُ َ ََ
َوإ ْذ قَ َ َ ُ
وه ُكم قِبل الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
وقال تعاَل (لَْي ِ
اَّللِ َوالْيَ ْوِم ْاْل ِخ ِر َوالْ َمالئِ َك ِة .) ..
ب َولَ ِك هن الِْربه َم ْن َآم َن بِ ه
َ َ
س الْربه أَ ْن تُ َولوا ُو ُج َ ْ َ َ َ
َ
وقال ( من كان يؤمن باهلل واليوم واْلخر فليقل خرياً أو ليصمت).
وقال ( ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اْلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ،إال على زوج أربعة أشهر وعشراً)
وذلك ألن اإلميان باليوم اْلخر من أعظم اْلوافز اليت تدفع اإلنسان للعمل الصاحل ،حيث اجلزاء على األعمال يف ذلك اليوم،
فهو أعظم دافع إَل العمل الصاحل ،وهو أعظم رادع على التمادي يف الباال ملن وفقه هللا تعاَل.
وهلذا قال عمر :لوال اإلميان باليوم اْلخر لرأيت من الناس غري ما ترى.
 قال السعدي :اْلخرة اسم ملا يكون بعد املوت ،وخصه بالذكر بعد العموم ،ألن اإلميان باليوم اْلخر أحد أركان اإلميان،
وألنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل ،واليقني :هو العلم التام الذي ليس فيه أدِن شك ،واملوجب للعمل.
 قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :ألن اإلميان باهلل هو الذي يبعث على العمل ،وهلذا يقرن هللا دائماً اإلميان باهلل وباليوم
اْلخر.
( واتَّـبـع ُ ِ َّ ِ ِ ِ
الغرض إظهار أنه
َ َْ
يم َوإِ ْس َح َق َويَـ ْع ُق َ
وب )أي اتبعت دين األنبياء  ،ال دين أهل الشرك والضالل  ،و ُ
ت ملةَ آبَآئي إبْـ َراه َ
من (بيت النبوة) لتقوى رغبتهما يف االستماع اليه والوثوق بكالمه .

 ومساهم آباء مجيعاً ،ألن األجداد آباء ،وقدم اجلد األعلى ُث اجلد األقرب ُث األب ،لكون ابراهيم هو أصل تلك امللة اليت
اتبعهاُ ،ث تلقاها عنه إسحاقُ ،ث تلقاها عن إسحاق يعقوب .
ويف هذه اجلملة الكرمية ،بيان منه  لرفيقيه يف السجن ،بأنه من سلسلة كرمية ،كلها أنبياء ،فحصل له بذلك الشرف الذي
اَّللِ ِم ْن َش ْي ٍء تنزه عن الشرك بأبلغ وجه.
ليس بعده شرف ،وقوله ما كا َن لَنا أَ ْن نُ ْش ِرَك بِ ه
( ما َكا َن لَنا أَن نُّ ْش ِر َك بِ َِّ
اَّلل ِمن َش ْي ٍء ) أي  :ما ينبغي لنا معاشر األنبياء أن نشرك باهلل شيئا مع اصطفائه لنا وإنعامه علينا .
َ
َ
ض ِل َِّ
اَّلل َعلَْيـنَا َو َعلَى الن ِ
َّاس ) أي  :ذلك اإلميان والتوحيد من فضل هللا علينا حيث أكرمنا بالرسالة  ،وعلى الناس
ك ِمن فَ ْ
( ذَلِ َ
حيث بعث الرسل هلدايتهم وإرشادهم .
هاس ال يش ُكرو َن نِعم هللاِ عليهم ،في ْؤِمنو َن به وي ِ
( َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
وحدونَه ،ويعملو َن مبا
ُ
ُ
َّاس الَ يَ ْش ُك ُرو َن ) أي  :ولك هن أكثَ َر الن ِ َ
ََ
يُشركون .

شرعه هلم ،بل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف للشهابه ِ
ني :يا ساك َِِن السجن .
وس ُ
( يَا َ
صاح َِيب ِ
الس َْ ِن ) أي :قال ي ُ
فجعلهما مصاحبني للسجن  ،لطول مقامهما فيه .
واختار هذا القول ابن جرير  ،والقرايب .

صاحيب يف السجن .
وقيل  :املراد يا
ه
ألن السجن ليس مبصحوب  ،بل مصحوب فيه .
واختار هذا القول اخلازن وابن عاشور .
( أَأَرباب ُّمتـ َف ِرقُو َن َخيـر أَِم َّ ِ
َّار ) أي  :يا صاحيب يف السجن أآهلة متعددة ال تنفع وال تضر  ،وال تستجيب ملن
اَّللُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ
ٌْ
َْ ٌ َ ِ
دعاها كاألصنام  ،خري أم عبادة الواحد األحد ؟ املتفرد بالعظمة واجلالل ؟ !

 ومعىن (الواحد) هو الفرد الذي مل يزل وحده بال شريك.
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ِ
كما قال تعاَل ِ ِ ِ ِ ِ
يم ) .
َ
(وإ َهلُ ُك ْم إلَهٌ َواح ٌد اله إلَهَ إاله ُه َو الهر ْمحَ ُن الهرح ُ
َح ٌد).
وقال تعاَل (قُ ْل ُه َو ه
اَّللُ أ َ
اَّلل إِلَه و ِ
آمنُوا بِ هِ ِ ِ
وقال تعاَل (فَ ِ
ِه
اح ٌد).
اَّلل َوُر ُسله َوال تَ ُقولُوا ثَالثَةٌ انْتَ ُهوا َخ ْرياً لَ ُك ْم إمنَا هُ ٌ َ
ِ
ك الْي وم ِهَّللِ الْو ِ
اح ِد الْ َقها ِر).
وقال تعاَل (ل َم ِن الْ ُمْل ُ َ ْ َ َ
ففي هذه اْلية :إثبات وحدانية هللا تعاَل ،الذي ال إله إال هو ،وحده ال شريك له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله ،فهو
ِ
الواحد الذي ليس له ند وال نظري وال شبيه وال مثيل قال تعاَل ِ ِ ِ
ِ ِه
(وَما ِم ْن إِلٍَه
يم) وقال َ
َ
(وإ َهلُ ُك ْم إلَهٌ َواح ٌد ال إلَهَ إال ُه َو الهر ْمحَ ُن الهرح ُ
اَّلل الْو ِ
ِه
اح ُد الْ َقه ُار).
إال هُ َ
وقد بني سبحانه بأنه مل يأمر إال بأن يعبد وحده ويفرد بالعبادة فقال (وما أ ُِمروا إِهال لِي عب ُدوا إِ َهلاً و ِ
احداً ال إِلَهَ إِهال ُه َو).
َ ُْ
َ
ََ ُ
هِ
ِ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ) وقال سبحانه (لََق ْد َك َفَر
ين قَالُوا إِ هن ه
اَّللَ ُه َو الْ َمس ُ
وكفر وضل من اختذ إهلاً سواه أو معه ،قال تعاَل (لََق ْد َك َفَر الذ َ
اله ِذين قَالُوا إِ هن ه ِ
ث ثَالثٍَة وما ِمن إِلٍَه إِهال إِلَه و ِ
اح ٌد).
اَّللَ ثَال ُ
ََ ْ
ٌَ
َ
 وكيف يعبد غريه ،وهللا سبحانه قد تفرد باخللق واإلجياد والرزق واإلمداد والبسط والقبض ،والرفع واخلفض ،قال تعاَل
ِ
صُرو َن).
(أَيُ ْش ِرُكو َن َما ال خيَْلُ ُق َشْيئاً َوُه ْم خيُْلَ ُقو َنَ .وال يَ ْستَط ُيعو َن َهلُ ْم نَ ْ
صراً َوال أَنْ ُف َس ُه ْم يَْن ُ
 واسم هللا ( القهار ) ورد يف ستة مواضع من القرآن  ،وورد القاهر يف موضعني من القرآن ومها ( وهو القاهر فوق عباده وهو
اْلكيم اخلبري ) وقوله ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ) .
ومعناه :

 قال ابن كثري :هو الذي خضعت له الرقاب  ،وذلت له اجلبابرة  ،وعنت له الوجوه  ،وقهر كل شيء  ،واستكانت
وتضاءلت بني يديه وحتت حكمه وقهره.
 وقال السعدي :القهار جلميع العامل العلوي والسفلي  ،القهار لكل شيء  ،الذي خضعت له املخلوقات  ،وذلت لعزته
وقوته وكمال قدرته.

 وقال اخلطاّب :هو الذي قهر اجلبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة  ،وقهر اخللق كلهم باملوت.
 من آثار هذا االسم:
أوالً :أنه ال يكون إال واحداً ال كفؤ له  ،وإال مل يكن قهاراً  ،قال ابن القيم :ال يكون القهار إال واحداً  ،إذ لو كان معه كفؤ له
فإن مل يقهره مل يكن قهاراً على اإلاالق  ،وإن قهره مل يكن كفؤاً  ،فكان القهار واحداً  ،وهلذا اقرتن امسه سبحانه (القهار)
بامسه سبحانه (الواحد) يف كل اْليات  ،قال تعاَل (يا ِ ِ
اَّللُ الْ َوا ِح ُد الْ َقه ُار).
اب ُمتَ َف ِرقُو َن َخْي ٌر أَِم ه
صاح َِيب الس ْج ِن أَأ َْربَ ٌ
َ َ
ثانياً :التعلق باهلل وحده والتوكل عليه سبحانه  ،وقطع العالئق باألسباب املقهورة مع فعلها  ،ألن حقيقة التوكل هي متام االعتماد
على هللا تعاَل مع متام الثقة بكفايته وإعانته  ،وهذا ال يرصف إال للواحد القهار.
ثالثاً :تعظيم هللا -عز وجل -واخلوف منه وحده وسقوط اخلوف من املخاليق الضعاف املقهورين املغلوبني من القلب  ،سواء كان
ذلك خوفاً على الرزق أو خوفاً على األجل.
وها أَنتُ ْم َوآبَآ ُؤُكم ) أي  :ما تعبدون يا معشر القوم من دون هللا إال أمساء فارغة
( َما تَـ ْعبُ ُدو َن ِمن ُدونِِه إِالَّ أ ْ
ََسَاء ََس َّْيتُ ُم َ
مسيتموها آهلة وهي ال متلك القدرة والسلطان ألهنا مجادات .

 قال ابن القيم  ... :وهي جمرد أمساء كاذبة باالة ،ال مس همى هلا :يف اْلقيقة .فإهنم مسوها :آهلة ،وعبدوها العتقادهم حقيقة
اإلهلية هلا ،وليس هلا من اإلهلية إال جمرد األمساء؛ ال حقيقة املسمى ،فما عبدوا إال أمساء ال حقائق ملسمياهتا ،وهذا كمن مسى
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خبزا ،وأكله ،فيقال  :ما
ْلما ،وأكلَها ،فيقال :ما أكلت من اللحم هإال امسه ال مسماه ،وكمن مسى الرتابً :
قشور البصلً :
أكلت إال اسم اخلبز ،بل هذا النفي أبلغ يف آهلتهم؛ فإنه ال حقيقةَ إلهليتها بوجه .
ِ
السج ِن ،وُك هل من هو علَى ِ
ِ
اخلِطَاب لِِالثْنَ ِ ِ
ِ
[مثْ ِل َحاهلِِ َما
 قال البغوي َ :وإِهمنَا ذُكَِر بِلَ ْف ِظ ْ
ْ
يع أ َْه ِل ْ َ َ ْ ُ َ َ
اجلَ ْم ِع َوقَد ابْتَ َدأَ ْ َ
ني ألَنههُ أ ََر َاد َمج َ
ِمن أَه ِل ِ
الشْر ِك .
ْ ْ
اَّلل ِِبا ِمن س ْلطَ ٍ
ان ) أي  :ما أنزل هللا لكم يف عبادهتا من حجة أو برهان .
( َّما أ َ
َنز َل َُّ َ
ُ
( إِ ِن ا ِْلكْم إِالَّ ِِِ
ِ
َّلل ) أي :ما اْلكم هإال هللِ امل ِ
ع هلم
ستح ِق للعبادةِ دو َن ما سواه؛ فهو َ
وحده اْلاكِ ُم بني عبادهَ ،
املش ِر ُ
ُ ُ
ُ ُ
ُ
اْلكْم إِهال ِهَّللِ ي ُقص ا ْْل هق وهو خي ر الْ َف ِ
ِِ
اصلِني ) .
َ
َ َ َُ َُْ
كما قال تعاَل ( إن ُْ ُ

 وفيه إبطال جلميع التصرفات املزعومة ْلهلتهم..
( أ ََم َر أَالَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ ) أي  :أمر سبحانه بإفراد العبادة له  ،ألنه ال يستحقها إال من له العظمة والسلطان .
ِ
ِ
ص َال َة وي ؤتُوا الهزَكا َة و َذلِ ِ
قال تعاَل ( وما أ ُِمروا إِهال لِي عب ُدوا ه ِ ِ
ين الْ َقيِ َم ِة ) .
َ َ
يموا ال ه َ ُ ْ
اَّللَ خمُْلص َ
َ ُْ
ين ُحنَ َفاءَ َويُق ُ
كد ُ
ني لَهُ الد َ
َ ُ

( ذَلِ َ ِ
ين الْ َقيِِ ُم ) أي  :ذلك الذي أدعوكم إليه من إخالص العبادة هلل هو الدين القومي الذي ال اعوجاج فيه .
ك ال ِد ُ
( َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس الَ يَـ ْعلَ ُمو َن ) أي  :جيهلون عظمة هللا فيعبدون ما ال ينفع وال يضر .
( يا ِ
ِ
َح ُد ُك َما فَـيَ ْس ِقي َربَّهُ َخَْ ًرا ) أي  :يا صاحيب يف السجن أما الذي رأى أنه يعصر َخراً فيخرج من
َ َ
الس َْ ِن أ ََّما أ َ
صاح َِيب ِ
السجن ويعود إَل ما كان عليه من سقي سيده اخلمر .
ب فَـتَأْ ُك ُل الطَّْيـ ُر ِمن َّرأْ ِس ِه ) وأما اْلخر الذي رأى على رأسه اخلبز فيُقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطري
( َوأ ََّما َ
اآلخ ُر فَـيُ ْ
صلَ ُ
من ْلم رأسه  -ومل يعني يوسف  من هو الذي يسقى ربه َخرا ،ومن هو الذي يصلب ،وإمنا اكتفى بقوله «أما أحدكما ...
وأما اْلخر» تلطفا معهما ،وحترجاً من مواجهة صاحب املصري السيئ مبصريه ،وإن كان يف تعبريه ما يشري اَل مصري كل منهما
بطريق غري مباشر.
َح ُد ُك َما ) وإمنا أِبمه لكونه مفهوماً أو لكراهة التصريح للخباز بأنه الذي سيصلب .
 قال الشوكاِن  :قوله تعاَل (أَهما أ َ
ضي األَمر الَّ ِذي فِ ِيه تَستَـ ْفتِي ِ
ِ
ان ) وهو ما رأياه وقصاه عليه  ،يقال  :استفتاه إذا الب منه بيان حكم شيء سأله عنه مما
ْ َ
( قُ َ ْ ُ
أشكل عليه  ،ومها قد سأاله تعبري ما أشكل عليهما من الرؤيا.
الفوائد :
-1جواز تسمية العنب َخراً  ،ألنه يصنع منه غالباً .
-2فضل اإلحسان والصالح  ،فإن ذلك يكون سبباً ْلب الناس للشخص وثقتهم به .
-3من كان من أمره ظهور صالحه وإحسانه جيعله موضع ثقة وتتجه إليه األنظار .
-4جواز التقرب بإحسان الرجل الصاحل يف الب اْلاجة منه .
-5أنه كما على العبد عبودية هللا يف الرخاء  ،فعليه عبودية يف الشدة  ،فيوسف مل يزل يدعو إَل هللا  ،فلما دخل السجن استمر
على ذلك ودعا الفتيني إَل التوحيد .
-6وجوب اغتنام الفرصة للدعوة إَل هللا .
-7تقرير التوحيد عن اريق أحاديث السابقني .
 -8ال حكم يف شيء إال حبكم هللا .

ِ
يك .
مجيع الر ُس ِل وأتباعهم -هو عبادةُ هللاِ َو َ
حده ال شر َ
ستقيم -الذي عليه ُ
-9أن الد َ
ين املُ َ
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-10أن األنبياء قد يطلعهم هللا على شيء من الغيب .
-11الفضل كله هلل تعاَل .
-12عدم اإلميان باهلل واليوم اْلخر مصدر كل الشرور واألضرار .
-13وجوب اإلميان باهلل .
-14وجوب اإلميان باليوم اْلخر .
-15تأويل الرؤيا يكون بعلم ال من التكهن والتنجيم .
-16وجوب نسبة الفضل واملنة هلل تعاَل .
-17هجر اريق الكفر والشرك وسلوك اريق األنبياء واملرسلني .
-18أن التوحيد نعمة عظيمة أكثر الناس يف غفلة عنها .
-19وجوب الرباءة من الشرك وأهله .
-20إاالق لفظ اْلباء على األجداد .
-21حترمي الشرك بأنواعه .
-22ذم الكثرة .
-23جواب إِبام ما يسوء السائل عند سؤاله الرؤيا والشيء .
-24ينبغي بذل العلم ونشره بال تأخر وال شرط .
السَ ِن بِ ْ ِ
ِ
ساهُ َّ
ني (. ) )42
( َوقَ َ
ال لِلَّ ِذي ظَ َّن أَنَّهُ نَ ٍ
الش ْيطَا ُن ِذ ْك َر َربِِِه فَـلَبِ َ
اج ِم ْنـ ُه َما اذْ ُك ْرِِن ِع ْن َد َربِِ َ
ث ِيف ِ ْ
ض َع سنِ َ
ك فَأَنْ َ
[ يوسف . ] 42 :
----------ِِ
هن أنهه سينجو من ِ
وخير ُج ِمن
( َوقَ َ
ال لِلَّ ِذي ظَ َّن أَنَّهُ نَ ٍ
اج ِم ْنـ ُه َما اذْ ُك ْرِِن ِع ْن َد َربِِ َ
يوس ُ
ك ) أي :وقال ُ
ف لصاحبه الذي تيق َ
القتلُ ،
ِِ ِ
ِ
ِ
بأِن مسجو ٌن بال ٍ
أخربه ِ
ذنب .
السج ِن :اذ ُكرِن عند سيدك امللك ،و ْ
 الظان  :يوسف .
 قال الشوكاِن  :واملراد بالظن العلم ؛ ألنه قد علم من الرؤيا جناة الشرايب وهالك اخلباز  ،هكذا قال مجهور املفسرين.
وقيل  :الظاهر على معناه ؛ ألن عابر الرؤيا إمنا يظن ظناً  ،واألول أوَل وأنسب حبال األنبياء.
الشيطَا ُن ِذ ْكر ربِ ِه ) أي :فأنسى الشهيطا ُن ال َفىت الذي خرج ِمن ِ
ف عند امللِك ،كما أوصاه
يوس
السج ِن أن يَذ ُكَر
ساهُ َّ ْ
َ
َ َِ
ُ
( فَأَنْ َ
َ
َ
َ
بذلك .
ِ
ض ِِ
ف يف ِ
سنني .
( فَـلَبِ َ
يوس ُ
بضع َ
ظلوما َمنسياا َ
اْلبس َم ً
ع سنني ) أي :فمكث ُ
الس َْ ِن بِ ْ َ
ث ِيف ِ
 قال اخلازن  :وأكثر املفسرين على أن البضع يف هذه اْلية سبع سنني .
مبحث :

ِ ِ
ِ ِِ
ساهُ َّ
ف عند امللِك ،كما
يوس َ
فأنسى الشهيطا ُن ال َفىت الذي خر َج من السج ِن أن يَذ ُكَر ُ
قوله (فَأَنْ َ
الش ْيطَا ُن ذ ْك َر َربِه ) تقدم :أيَ :
َ
أوصاه بذلك .
فالناسي  :هو الساقي .
وهذا القول هو الصحيح يف معىن اْلية .
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ممن اختار هذا القول ابن تيمية  ،وأبو حيان  ،وابن كثري  ،والقامسي  ،والسعدي .
ملوصى أن يُ َذكِر مواله
 قال ابن كثري  :قوله ( اذْ ُكْرِِن ِعْن َد َربِ َ
ك ) يقول :اذكر قصيت عند ربك -وهو امللك -فنسى ذلك ا َ
بذلك ،وكان من مجلة مكايد الشيطان ،لئال يطلع نيب هللا من السجن.
هذا هو الصواب أن الضمري يف قوله ( فَأَنْ َساهُ الشْهيطَا ُن ِذ ْكَر َربِِه ) عائد على الناجي ،كما قال جماهد ،وحممد بن إسحاق وغري
واحد ( .التفسري ) .

ع هللا أن خيرجه من السجن .
وقيل املراد  :فأنسى الشيطان يوسف ذكر هللا  ،فلم ي ْد ُ
أي  :أنسى الشيطان يوسف ذكر هللا فلجأ يف الب اخلالص إَل إنسان .
وممن اختار هذا القول  :ابن جرير .

 قال اخلازن  ... :والقول الثاِن  :وهو قول أكثر املفسرين أن هاء الكناية ترجع إَل يوسف  ،واملعىن أن الشيطان أنسى
يوسف ذكر ربه حىت ابتغى الفرج من غريه واستعان مبخلوق مثله يف دفع الضرر وتلك غفلة عرضت ليوسف عليه السالم
فإن االستعانة باملخلوق يف دفع الضرر جائزة إال أنه ملا كان مقام يوسف أعلى املقامات ورتبته أشرف املراتب وهي منصب
النبوة والرسالة ال جرم صار يوسف مؤاخذاً ِبذا القدر فإن حسنات األبرار سيئات املقربني.
ساهُ َّ
الش ْيطَا ُن ِذ ْك َر َربِِِه ) الضمري يف أنساه ) فيه قوالن :
 وقال القرايب  :قوله تعاَل (فَأَنْ َ

أحدمها  :أنه عائد إَل يوسف  ،أي  :أنساه الشيطان ذكر هللا  ،وذلك ملا قال يوسف لساقي امللك ( اذكرِن عند ربك ) .نسي
يف ذلك الوقت أن يشكو إَل هللا ويستغيث به  ،وجنح إَل االعتصام مبخلوق فعوقب باللبث .
وقيل  :إن اهلاء تعود على الناجي  ،فهو الناسي  ،أي  :أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لربه .
اَل ( فَأَنْ َساهُ الشْهيطَا ُن ِذ ْكَر َربِِه ) .
 قال ابن تيمية مبيناً ضعف القول الثاِن  :قال  ...قَ َ
ال تَ َع َ
قِ ِ
ك).
ف ِذ ْكَر َربِِه لَ هما قَ َ
ال ( اذْ ُكْرِِن ِعْن َد َربِ َ
وس ُ
يل أُنْس َي يُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
اب .
يل  :بَ ْل الشْهيطَا ُن أَنْ َسى الذي َجنَا مْن ُه َما ذ ْكَر َربه َوَه َذا ُه َو ال ه
ص َو ُ
َوق َ
ِ ِ
اَل ( فَأَنْ َساهُ الشْهيطَا ُن ِذ ْكَر َربِِه ) .
ك ) قَ َ
ال تَ َع َ
فَِإنههُ ُمطَابِ ٌق ل َق ْول ِه ( اذْ ُكْرِِن ِعْن َد َربِ َ
ِ ِ
يب إ َذا َمل ي ُكن هن َ ِ
ِ
ود َإَل الْ َق ِر ِ
ك.
ْ َ ْ َُ
يل َعلَى ِخ َالف َذل َ
َوالضهم ُري يَ ُع ُ
اك َدل ٌ
اح ِيب ِ
ال َهلما ( يا ِ
امها قَبل تَعبِ ِري الرْؤيا َإَل ِْ ِ ِ ِِ
ِ ِِ
وِألَ هن يوسف َمل ي ْن ِ ِ
الس ْج ِن
س ذ ْكَر َربِه ؛ بَ ْل َكا َن ذَاكًرا لَربِه َ .وقَ ْد َد َع َُ ْ َ ْ
اإلميَان بَربه َوقَ َ َُ َ َ
َ
ص َ
َ ُ ُ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان إنِ
اَّلل ِِبا ِمن سْلطَ ٍ
اب ُمتَ َف ِرقُو َن َخْي ٌر أَِم ه
اَّللُ الْ َواح ُد الْ َقه ُار ) ( َما تَ ْعبُ ُدو َن م ْن ُدونه هإال أ ْ
َمسَاءً َمسهْيتُ ُم َ
أَأ َْربَ ٌ
وها أَنْتُ ْم َوآبَا ُؤُك ْم َما أَنْ َزَل هُ َ ْ ُ
اْلكْم هإال ِهَّللِ أَمر أهَال تَعبدوا هإال إيهاه َذلِ ِ
ين الْ َقيِ ُم َولَ ِك هن أَ ْكثَ َر الن ِ
هاس َال يَ ْعلَ ُمو َن ) .
ُْ ُ
ُ َ
ك الد ُ
ََ
ُْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ه
ك ( َال يَأْتِي ُكما اَ َع ٌام تُ ْرَزقَانِِه ) أ ْ ِ
ِ
يل ( ذَلِ ُك َما ِممها
َوقَ َ
ال َهلَُما قَْب َل ذَل َ
َ
َي يف الرْؤيَا ( إال نَبهأْتُ ُك َما بتَأْويله قَْب َل أَ ْن يَأْتيَ ُك َما ) يَ ْع ِِن التهأْو َ
اَّللِ َوُه ْم بِ ْاْل ِخَرةِ ُه ْم َكافُِرو َن ) .
ت ِملهةَ قَ ْوٍم َال يُ ْؤِمنُو َن بِ ه
َعله َم ِِن َرِيب ِإِن تََرْك ُ

ث قال :
ِ
هِ
ِ
اَّللِ وَال ي ُق َ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ي
ين قَالُوا ذَل َ
ك الْ َق ْوَل قَالُوا َ :كا َن ْاأل َْوََل أَ ْن يَتَ َوهك َل َعلَى ه َ َ
َواَلذ َ
ول اُذْ ُكْرِن عْن َد َربك  .فَلَ هما نَس َي أَ ْن يَتَ َوهك َل َعلَى َربه ُجوز َ
السج ِن بِ ْ ِ ِ
ِ
ِِ
ني .
ض َع سن َ
بِلُْبثه ِيف ْ
ال :
فَيُ َق ُ
ِ
ِ
ض الت َهوك َل .
س ِيف قَ ْول ِه ( اذْ ُكْرِِن ِعْن َد َربِ َ
ك ) َما يُنَاق ُ
لَْي َ
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ِ
اْلك ه ِ ِ
ٍ
ِ ٍ ِ
ِِ
ِ
اح ٍد و ْاد ُخلُوا ِمن أَبْو ٍ
ض
بَ ْل قَ ْد قَ َ
اب ُمتَ َف ِرقَة ) َملْ يُنَاق ْ
وس ُ
ال يُ ُ
ْم إال هَّلل ) َك َما أَ هن قَ ْوَل أَبيه ( َال تَ ْد ُخلُوا م ْن بَاب َو َ
ْ َ
ف ( إن ُْ ُ
ِِ ِ
ِ
اَّللِ ِمن َشي ٍء ِ
ِ
ت َو َعلَْي ِه فَ ْليَتَ َوهك ِل الْ ُمتَ َوكِلُو َن ) .
إن ْ
تَ َوكلَهُ ؛ بَ ْل قَ َ
ْم هإال هَّلل َعلَْيه تَ َوهكْل ُ
اْلُك ُ
ال َ ( :وَما أُ ْغِن َعْن ُك ْم م َن ه ْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
اَّللِ .
صا َم َع تَ َوكلِ ِه َعلَى َغ ِْري ه
ف قَ ْد َش ِه َد ه
وأَيْ ً
وس ُ
اَّللُ لَهُ أَنههُ م ْن عبَاده الْ ُم ْخلص َ
ص َال يَ ُكو ُن خمُْل ً
ضا  :فَيُ ُ
ني َوالْ ُم ْخل ُ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ ِِ
فَِإ هن َذلِ َ ِ
ف َع ِِن
ص ِر ْ
وس ُ
ف َملْ يَ ُك ْن ُم ْش ِرًكا َال ِيف عبَ َادته َوَال تَ َوكله بَ ْل قَ ْد تَ َوهك َل َعلَى َربِه ِيف ف ْع ِل نَ ْفسه بَِق ْوله ( َوإِهال تَ ْ
ك شْرٌك َويُ ُ
َكيده هن أَصب إلَي ِه هن وأَ ُكن ِمن ْ ِ ِ
ف َال يَتَ َوهك ُل َعلَْي ِه ِيف أَفْ َع ِال ِعبَ ِادهِ .
ني ) فَ َكْي َ
اجلَاهل َ
َْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َكا َن َم ْن أَثْبَت الن ِ
هاس .
ك) َ
ني ْ
َوقَ ْولُهُ ( اذْ ُكْرِِن ِعْن َد َربِ َ
س فيه هإال ُجمَهرُد ْ
وس ُ
إخبَا ِر الْ َملك بِه ؛ ليَ ْعلَ َم َحالَهُ ليَتَبَ ه َ
اْلَق َويُ ُ
....لَْي َ
ِ
ال الْملِك ائْ ت ِوِن بِِه ) قَ َ ِ
ِ
ال النِ ْسوةِ ه
الالِيت قَطه ْع َن أَيْ ِديَ ُه هن إ هن َرِيب بِ َكْي ِد ِه هن
ال ( ْارج ْع َإَل َربِ َ
ب ( َوقَ َ َ ُ ُ
ك فَ ْ
َوهلََذا بَ ْع َد أَ ْن اُل َ
اسأَلْهُ َما بَ ُ َ
ِ
ك
ف يَ ْذ ُكُر َربههُ ِيف َه ِذهِ ْ
اْلَ ِال َك َما ذَ َكَرهُ ِيف تِْل َ
وس ُ
يم ) فَيُ ُ
َعل ٌ
ف لَم ي ُكن ِيف ق ولِِه لَه ( اذْكرِِن ِعند ربِك ) ت رٌك لِو ِاج ِ ِ ِ ِ
ِ
السج ِن بِ ْ ِ ِ
ِ
اَّلل علَى َذلِ َ ِ ِ
ني .
ب َوَال فع ْ ٌل ل ُم َحهرم َح هىت يُ َعاقبَ هُ هُ َ
ض َع سن َ
ك بِلُْبثه ِيف ْ
َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َْ َ
ِ
ِ ِ
ولُبثه ِيف ال هسج ِن َكا َن َكرامةً ِمن هِ
ال .
ال َما نَ َ
ص ِْرب َوالته ْق َوى نَ َ
صْب ُرهُ َوتَ ْق َواهُ فَِإنههُ بِال ه
اَّلل ِيف َحق ِه ؛ ليَتِ هم بِ َذل َ
ْ
َ ُُْ
ك َ
ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
صِ ْرب َويَت ِهق بَ ْل
صِ ْرب فَِإ هن ه
ف َوَه َذا أَخي قَ ْد َم هن ه
َوِهلََذا قَ َ
وس ُ
ني ) َولَْو َملْ يَ ْ
َجَر الْ ُم ْحسن َ
اَّللُ َعلَْي نَا إنههُ َم ْن يَت ِهق َويَ ْ
يع أ ْ
اَّللَ َال يُض ُ
ال ( أَنَا يُ ُ
ِ
ِ
ِ
ضل بِاتَِف ِ
اق النهاس  ( .جمموع الفتاوى ) .
ص ْل لَهُ َه َذا ال ه
أَاَ َ
يما اَلَبُوا مْنهُ َجَز ًعا م ْن ال هس ْج ِن َملْ َْحي ُ
اع ُه ْم ف َ
صْب ُر َوالته ْق َوى َوفَاتَهُ ْاألَفْ َ ُ

 وقال أبو حيان  ... :فاملعىن أن يوسف  قال لساقي امللك حني علم أنه سيعود إَل حالته األوَل مع امللك  :اذكرِن

عند امللك أي  :بعلمي ومكانيت وما أنا عليه مما آتاِن هللا  ،أو اذكرِن مبظلميت وما امتحنت به بغري حق.
وهذا من يوسف على سبيل االستعانة والتعاون يف تفريج كربه  ،وجعله بإذن هللا وتقديره سبباً للخالص كما جاء عن عيسى عليه
السالم  ( :من أنصاري إَل هللا ) وكما كان الرسول يطلب من حيرسه.
والذي أختاره أن يوسف إمنا قال لساقي امللك  :اذكرِن عند ربك ليتوصل إَل هدايته وإميانه باهلل  ،كما توصل إَل إيضاح اْلق
للساقي ورفيقه.
وقال أبو شهبة  ... :وأغلب الظن عندي  :أن هذا من اإلسرائيليات  ،فقد صورت سجن يوسف على أنه عقوبة من هللا ألجل
الكلمة اليت قاهلا  ،مع أنه عليه السالم مل يقل هجراً  ،وال منكراً  ،فاألخذ يف أسباب النجاة العادية  ،ويف أسباب إظهار الرباءة
واْلق  ،ال ينايف قط التوكل على هللا تعاَل  ،والبالء لألنبياء ليس عقوبة  ،وإمنا هو لرفع درجاهتم  ،وليكونوا أسوة وقدوة لغريهم ،
يف باب االبتالء  ،ويف اْلديث الصحيح عن النيب  ( : أشد الناس بالء األنبياء  ،فاألمثل  ،فاألمثل ) .
تنبيه  :استدل بعضهم حبديث ابن عباس  .قال  :قال  ( لو مل يقل -يعِن يوسف -الكلمة اليت قاهلا ما لبث يف السجن
اول ما لبث  ،حيث يبتغي الفرج من عند غري هللا ) .
 قال ابن كثري  :وهذا اْلديث ضعيف جداً .

الفوائد :

 -1جواز االستعانة باملخلوق يف األمور العادية اليت يقدر عليها بفعله أو قوله
قال القاَسي  :دلت اْلية على جواز االستعانة مبن هو مظنة كشف الغمة  ،ولو مشركاً .
وقد جاء ذلك يف قوله تعاَل ( َوتَ َع َاونُوا َعلَى الِْ ِرب َوالته ْق َوى ) .
اَّلل ) .
صا ِري إِ ََل ه
وقوله حكاية عن عيسى ( َم ْن أَنْ َ
ويف اْلديث ( وهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه ) .
-2األخذ باألسباب للنجاة من البالء .
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-3أن الشيطان ال يرتك ابن آدم  ،وحيرص على نسيانه اخلري .
قال تعاَل ( والَ تَتهبِعواْ خطُو ِ
ات الشهيطَ ِ
ني
ان إِنههُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو مبِ ٌ
ْ
َ ُ ُ َ
هِ
ان ومن ي تهبِع خطُو ِ
ِ
ات الشهيطَ ِ
ِ
ِ
ان فَِإنههُ يَأْ ُمُر بِالْ َف ْح َشاء َوالْ ُمن َك ِر
ْ
قال تعاَل ( يَا أَي َها الذ َ
ين َآمنُوا ال تَتهب ُعوا ُخطَُوات الشْهيطَ َ َ َ ْ ُ َ
والشيطان حياول بكل اريقة صد اإلنسان عن اخلري .
 عقبات الشيطان:
العقبة األوَل :عقبة الكفر باهلل تعاَل.
فإنه إن ظفر يف هذه به بردت نار عداوته واسرتاح.
العقبة الثانية :عقبة البدعة.
إما باعتقاد خالف اْلق الذي أرسل هللا به رسوله وأنزل به كتابه ،وإما بالتعبد مبا مل يأذن به هللا.
فإن جنا منها بنور السنة:
العقبة الثالثة :عقبة الكبائر.
فإن ظفر به فيها زينها له ،وحسنها يف عينه ،وسوف به.
فإن قطع هذه العقبة بعصمة من هللا أو بتوبة نصوح البه على:
العقبة الرابعة :عقبة الصغائر.
فكان له منها بال ُقفز ،وقال :ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللممَ ،أوما علمت بأهنا تكفر باجتناب الكبائر
وباْلسنات ،وال يزال يهون عليه أمرها حىت يصر عليها ،فيكون مرتكب الكبرية اخلائف الوجل النادم أحسن حاالً منه.
العقبة اخلامسة :عقبة املباحات اليت ال حرج على فعلها.
فشغله ِبا عن االستكثار من الطاعات ،وعن االجتهاد يف التزود ملعاده ،وأقل ما ينال منه :تفويته األرباح واملكاسب العظيمة
واملنازل العالية.
العقبة السادسة :عقبة األعمال املرجوحة املفضولة من الطاعات.
فأمره ِبا وحسنها يف عينه ،وزينها له ،وأراه ما فيها من الفضل والربح ،ليشغله ِبا عما هو أفضل منها ،وأعظم كسباً ورحباً؟ .
 فيجب اْلذر من خطوات الشيطان ألنه عدو ظاهر مبني لنا.
هِ
ِِ
ِ
ين َآمنُوا) وأحب شيء إَل الشيطان :أن حيزن العبد
فهو حيب أن حيزن املؤمن كما قال تعاَل (إِهمنَا الن ْ
هج َوى م َن الشْهيطَان ليَ ْحُز َن الذ َ
ليقطعه عن سريه ويوقفه عن سلوكه.
 وهو خيوف املؤمنني باألعداء.
كما قال تعاَل (إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني) أي :خيوفكم بأوليائه.
 وخيوف بالفقر.
كما قال تعاَل (الشْهيطَا ُن يَعِ ُد ُك ُم الْ َف ْقَر َويَأْ ُمُرُك ْم بِالْ َف ْح َش ِاء) فيخوف املسلم من الفقر وذلك ألمور :أوالً :ليُمسك عن الصدقة
فيحرمه أجرها وثواِبا العظيم ،ثانياً :ليصيبه بالقلق واْلزن ،ثالثاً :ليشك بوعد هللا :وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه ،رابعاً :ليقدم
على أكل اْلرام خوفاً من الفقر كما قال تعاَل (يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالال ايبا وال تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم
عدو مبني).
 وحيث على الرياء يف اإلنفاق والتبذير.
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قال تعاَل (والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس وال يؤمنون باهلل وال باليوم اْلخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً).
وكما قال تعاَل (إن املبذرين كانوا إخوان الشيااني وكان الشيطان لربه كفوراً).
-4احتياج اإلنسان للوسااة يف قضاء حاجته أو رفع الظلم عادة قدمية .
ِ
ٍ ِ ٍ
ُخر يابِس ٍ
اف وس ْبع سنبالَ ٍ
ات يَا أَيُّـ َها ال َْمألُ أَفْـتُ ِوِن ِيف
( َوقَ َ
ت ُخ ْ
ال ال َْملِ ُ
ك إِِِِن أ ََرى َس ْب َع بَـ َق َرات َسَان يَأْ ُكلُ ُه َّن َس ْب ٌع ع ََ ٌ َ َ َ ُ ُ
ض ٍر َوأ َ َ َ َ
ِ
ـال الَّ ِـذي ََنَـا ِم ْنـ ُه َمـا
ني (َ )44وقَ َ
اي إِن ُكنـتُ ْم لِ ُّ
لرْؤيَـا تَـ ْعبُـ ُـرو َن ( )43قَـالُواْ أَ ْ
َحـالَِم بِ َعـال ِم َ
َحـالٍَم َوَمـا ََْن ُـن بِتَأْ ِوي ِـل األ ْ
ضـغَا ُ أ ْ
ُرْؤيَ َ
ٍ
ات َِسَـ ٍ
ِِ ِ ِ
يق أَفْتِنَــا ِيف سـ ْـب ِع بـ َقــر ٍ
َو َّ
ـاف
ـان يَـأْ ُكلُ ُه َّن َسـ ْـب ٌع ِع ََـ ٌ
وسـ ُ
الصـ ِِد ُ
ـف أَيُّـ َهــا ِِ
اد َكـ َـر بَـ ْعـ َد أ َُّمــة أَنَـاْ أُنَـبِِــئُ ُكم بِتَأْ ِويلــه فَأ َْرسـلُون ( )45يُ ُ
َ َ َ
ِ
ُخر يابِس ٍ
وس ْب ِع سنبالَ ٍ
ات لَّ َعلِِي أ َْرِج ُع إِ ََل الن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْعلَ ُمـو َن ( )46قَ َ
ت ُخ ْ
صـد ُّْ
ـال تَـ ْزَرعُـو َن َس ْـب َع سـنِ َ
ني َدأَبًـا فَ َمـا َح َ
ََ ُُ
ض ٍر َوأ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّمتُ ْم َهلـُ َّـن إِالَّ قَلـيالً ِِمَّــا ُْْصــنُو َن
فَـ َذ ُروهُ ِيف ُســنبُله إِالَّ قَلـيالً ِِمَّــا تَـأْ ُكلُو َن (ُ )47ثَّ يَـأِْي مــن بَـ ْعـد َذلـ َ
ْن َمـا قَــد ْ
ـك َسـ ْـب ٌع شـ َدا ٌد يَـأْ ُكل َ
ام فِ ِيه يـغَا ُ النَّاس وفِ ِيه يـ ْع ِ
ص ُرو َن (. ) )49
(ُ )48ثَّ يَأِْي ِمن بَـ ْع ِد ذَلِ َ
ُ َ َ
ك َع ٌ ُ
[ يوسف . ] 49-43 :
------------شروع يف حكاية الرؤيا اليت رآها ملك مصر يف ذلك الوقت .

 قال ابن كثري  :هذه الرؤيا من ملك مصر ،مما قدر هللا تعاَل أهنا كان ت س ببا خل روج يوس ف  م ن الس جن مع ززاً مكرم اً،
وذلك أن امللك رأى هذه الرؤيا ،فهالته وتعج ب م ن أمره ا ،وم ا يك ون تفس ريها فجم ع الكهن ة وك رباء دولت ه وأمراءه ا ،وق ص
عليهم ما رأى ،وسأهلم عن تأويلها ،فلم يعرفوا ذلك .
 وقــال الســعدي  :مل ا أراد هللا تع اَل أن خي رج يوس ف م ن الس جن ،أرى هللا املل ك ه ذه الرؤي ا العجيب ة ،ال ذي تأويله ا يتن اول
مجيع األمة ،ليكون تأويلها عل ى ي د يوس ف ،فيظه ر م ن فض له ،ويب ني م ن علم ه م ا يك ون ل ه رفع ة يف ال دارين ،وم ن التق ادير
املناسبة أن امللك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها ،الرتباط مصاْلها به.
ِ
ِ
لك فأظهرها  ،ليُ ْعلَم
سبب جناتِه أيضاً رؤيا رآها امل ُ
تنبيه  :كان ابتداءُ بالء يوسف  بسبب رؤيا رآها فَنَ َشَرها وأظهرها  ،وكان ُ
اَّللَ يفعل ما يريد ؛ فكما جعل بَالءَه يف إظهار رؤيا جعل جناته يف إظهار رؤيا ؛ لِيَ ْعلَم الكافةُ إن األمر بيد هللا يفعل ما يشاء.
أَ هن ه
ات َِسَ ٍ
ك إِِِِن أَرى س ْبع بـ َقر ٍ
اف ) أي  :وقال ملك مصر يف ذلك الوقت لكبار رجال مملكت ه:
( َوقَ َ
ان يَأْ ُكلُ ُه َّن َس ْب ٌع ِع ََ ٌ
ال ال َْملِ ُ
َ َ َََ
جاف أي :يأك ل ه ذه البق رات الس بع الس مان،
إِن رأيت فيما يرى النائم «سبع بقرات» قد امتألن شحماً وْلماً يَأْ ُكلُ ُه هن َسْب ٌع ِع ٌ
سبع بقرات أخرى عجاف أي :مهازيل ضعاف.
«عج اف» مج ع عجف اء والعج ف -بف تح الع ني واجل يم -ذه اب الس من ،يق ال :ه ذا رج ل أعج ف وام رأة عجف اء ،إذا ظه ر
ضعفهما وهزاهلما.
 قال أبو حيان  :العجفاء  :املهزولة جداً .
ُخر يابِس ٍ
( وس ْبع سنبالَ ٍ
ات ) ورأيت -أيضاً -فيما يرى النائم «سبع سنبالت خضر» ق د ام تألت حب اً  ،ورأي ت إَل
ت ُخ ْ
ََ َ ُُ
ض ٍر َوأ َ َ َ َ
جانبها سبع سنبالت «أخر يابسات» قد ذهبت نضارهتا وخضرهتا ،ومع هذا فقد التوت اليابسات على اخلضر حىت غلبتها.
 قــال املــاوردي  :قول ه تع اَل ( وق ال املل ك إِن أرى س بع بق ر ٍ
ات مس ان ) ...وه ذه الرؤي ا رآه ا املل ك األك رب الولي د ب ن الري ان
وفيها لطف من وجهني :

أحدمها  :أهنا كانت سبباً خلالص يوسف من سجنه.

الثاِن  :أهنا كانت نذيراً جبدب أخذوا أهبته وأعدوا له عدته.
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( يَا أَيُّـ َها ال َْمألُ ) أي  :األشراف والعلماء من قومي .
ي ) أي  :فسروا ل رؤياي هذه وبينوا ل ما تدل عليه.
( أَفْـتُ ِوِن ِيف ُرْؤيَا َ
لرْؤيَا تَـ ْعبُـ ُرو َن ) أي  :إن كنتم تعرفون تفسريها وتأويلها معرفة سليمة ،وتعلمون تعبريها علماً مستمراً .
( إِن ُكنتُ ْم لِ ُّ
 ويبدو أن القوم يف ذلك الزمان ،كان بعضهم يشتغل بتفسري الرؤى ،وكان هلذا التفسري مكانته اهلامة فيهم .
فق د م رت بن ا رؤي ا يوس ف ،ورؤي ا رفيقي ه يف الس جنُ ،ث ج اءت رؤي ا املل ك هن ا ،وه ذا يش عر ب أن انف راد يوس ف  بتأوي ل رؤي ا
املل ك ،يف زم ن كث ر في ه الب ارعون يف تأوي ل ال رؤى ،ك ان مبثاب ة معج زة أو م ا يش به املعج زة م ن هللا تع اَل ليوس ف  ح ىت ت زداد
مكانته عند امللك وحاشيته.

َحالَم ) أي  :قال املأل للملك :ما رأيته أيها امللك يف نومك ما هو إال ختاليط أحالم ومنامات باالة ،ف ال هت تم
( قَالُواْ أَ ْ
ضغَا ُ أ ْ
ِبا.
فهم قد شبهوا ما رآه باألضغاث يف اختالاها ،وعدم التجانس بني أارافها.
األضغاث  :مجع ِضغث  ،وهو كل خمتلط من بقل أو حشيش أو غريمها  ،واملعىن  :أخاليط أحالم .
 قال أبو حيـان  :وأض غاث مج ع ض غث أي خت اليط أح الم  ،وه ي م ا يك ون م ن ح ديث ال نفس  ،أو وسوس ة الش يطان  ،أو
مزاج اإلنسان.
وأصله أخالط النبات  ،استعري لألحالم  ،ومجعوا األحالم.
واألحالم مجع ُحلم  ،واْلُلم الرؤيا يف النوم
َحـالَِم بِ َعــالِ ِمني ) أي  :إنن ا لس نا م ن أه ل العل م بتفس ري خت اليط األح الم ،وإمن ا َن ن م ن أه ل العل م بتفس ري
( َوَمــا ََْنـ ُـن بِتَأْ ِويـ ِـل األ ْ
املنامات املعقولة املفهومة.
وقيل املعىن  :لسنا نعرف تأويل األحالم على اإلاالق .
 قال أبو حيان  :الظاهر أهنم نفوا عن أنفسهم العلم بتأويل األحالم أي  :لسنا من أهل تعبري الرؤيا.

وجي وز أن تك ون األح الم املنف ي علمه ا أرادوا ِب ا املوص وفة ب التخليط واألبااي ل أي  :وم ا َن ن بتأوي ل األح الم ال يت ه ي أض غاث
بعاملني أي  :ال يتعلق علم لنا بتأويل تلك  ،ألنه ال تأويل هلا إمنا التأويل للمنام الصحيح  ،فال يك ون يف ذل ك نف ي للعل م بتأوي ل
املنام الصحيح  ،وال تصور علمهم.
 قــال الشــوكاِن  :قول ه تع اَل ( َوَم ا ََْن ُن بِتَأْ ِوي ِل األح الم بع املني ) ق ال الزج اج  :املع ىن بتأوي ل األح الم املختلط ة  ،نف وا ع ن
أنفسهم علم ما ال تأويل له  ،ال مطلق العلم بالتأويل.

وقيل  :إهنم نفوا عن أنفسهم علم التعبري مطلقاً  ،ومل يدعوا أنه ال تأويل هلذه الرؤيا.

وقيل  :إهنم قصدوا حموها من صدر امللك حىت ال يشتغل ِبا  ،ومل يكن ما ذكروه من نفي العلم حقيقة.
َح ٍ
الم ) أي أحالم ال حاصل هلا ،وال هلا تأويل.
 قال السعدي  :قوله تعاَل ( قَالُوا أ ْ
َضغَ ُ
اث أ ْ
وه ذا ج زم م نهم مب ا ال يعلم ون ،وتع ذر م نهم ،مب ا ل يس بع ذر ُ ،ث ق الوا ( وم ا ََْن ن بِتَأْ ِوي ِل األح ِ ِ ِ
ني ) أي :ال نع رب إال
الم بِ َع الم َ
ْ
ََ ُ
الرؤيا ،وأما األحالم اليت هي من الشيطان ،أو من حديث النفس ،فإنا ال نعربها.
فجمعوا بني اجلهل واجلزم  ،بأهنا أضغات أح الم  ،واإلعج اب ب النفس  ،حبي ث إهن م مل يقول وا :ال نعل م تأويله ا ،وه ذا م ن األم ور
اليت ال تنبغي ألهل الدين واْلجا .
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ال الَّ ِذي ََنَا ِم ْنـ ُه َما َو َّ
اد َك َر بَـ ْع َد أ َُّم ٍة ) أي وقال الذي جن ا م ن الس جن وه و " الس اقي " وت ذكر م ا س بق ل ه م ع يوس ف بع د
( َوقَ َ

مدة اويلة .

واألمة :اجلماعة اليت تؤم وتقصد ألمر ما ،واملراد ِبا هنا :املدة املتطاولة من الزمان .
وك ان ه ذا الس اقي ق د نس ى م ا أوص اه ب ه يوس ف م ن قول ه «اذك رِن عن د رب ك» فلم ا ق ال املل ك م ا قال ه بش أن رؤي اه ،ت ذكر ه ذا
الساقي حال يوسف.
 أالقت األمة يف القرآن على عدة :
أ-مبعىن الطائفة.
(ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك ِل أُهم ٍة َر ُسوالً .) ...
كما قال تعاَل َ
وكما يف هذا اْلديث.
ب-مبعىن اإلمام.
ِ ِ ِ
يم َكا َن أُهمةً قَانِتاً ِهَّللِ َحنِيفاً).
كما قال تعاَل (إ هن إبْ َراه َ
ج-مبعىن امللة.
كقوله تعاَل عن املشركني (إِنها َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َعلَى أُهم ٍة .) ...
د-مبعىن الزمن.
(وا هد َكَر بَ ْع َد أُهم ٍة .) ...
كما قال تعاَل َ
( أَنَاْ أُنَـبِئُ ُكم بِتَأْ ِويلِ ِه فَأَر ِسـلُ ِ
ون ) أي  :ق ال الس اقي للمل ك وحاش يته :أن ا أخ ربكم بتأويل ه :بتفس ري رؤي ا املل ك ال يت خف ي تفس ريها
ِ
ْ
على املأل من قومه .فأرسلون ،أي  :فابعثوِن إَل من عنده العلم الصحيح الصادق بتفسريها.
ومل ي ذكر هل م اس م املرس ل إلي ه ،وه و يوس ف  ألن ه أراد أن يف اجئهم خب ربه بع د حص ول تأويل ه للرؤي ا ،فيك ون ذل ك أوق ع يف
قلوِبم ،وأمسى لشأن يوسف . 
يق ) يف الكالم حمذوف دل عليه السياق وتقديره  :فأرسلوه فانطلق الساقي إَل الس جن ودخ ل عل ى يوس ف
وس ُ
الص ِِد ُ
ف أَيُّـ َها ِِ
( يُ ُ
وقال له  :يا يوسف يا أيها الصديق  ،والصديق مبالغة من الصدق .
والصديق :هو اإلنسان الذي صار الصدق دأبه وشيمته يف ك ل أحوال ه ،ووص فه ب ذلك ألن ه ج رب من ه الص دق الت ام أي ام أن ك ان
معه يف السجن.

 قال ابن عاشور  :و( الصديق ) أصله صفةُ مبالغة مشتقة من الص ْدق  ،كما تقدم عند قوله تعاَل ( وأمه صديقةٌ ) .
وغلب استعمال وصف الصديق اس تعمال اللق ب اجل امع ملع اِن الكم ال واس تقامة الس لوك يف ااع ة هللا تع اَل  ،ألن تل ك املع اِن
ال جتتمع إال ملن قوي صدقه يف الوفاء بعهد الدين.
أحسن ما رأيت يف هذا املعىن كلمة الراغب األصفهاِن يف مفردات القرآن قال " :الصديقون هم ُد َويْن األنبياء".
و ُ
وهذا ما يشهد به استعمال القرآن يف آيات كثرية مثل قوله ( فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني ) .
وقوله ( وأمه صديقة ) .
ُحد فإمنا عليك نيبء وصديق وشهيدان )
أحد ( أ ْ
ُس ُك ْن أ ُ
ومنه ما لَقب النيب  أبا بكر بالصديق يف قوله يف حديث رجف جبل ُ
من أجل ذلك أمجع أصحاب رسول هللا ومنهم علي بن أيب االب كرم هللا وجهه على أن أبا بكر  أفضل األمة بعد النيب . 
وقد َمجع هللا هذا الوصف مع صفة النبوءة يف قوله ( واذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ) .
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 قال ابن كثري  ... :فعن د ذل ك ذك ر ل ه يوس ف ،علي ه الس الم ،تعبريه ا م ن غ ري تعني ف ل ذلك الف ىت يف نس يانه م ا وص اه ب ه،
ومن غري اشرتاط للخروج قبل ذلك .
ِ
ٍ ِ ٍ
ُخـر يابِس ٍ
اف وس ْب ِع سنبالَ ٍ
ِ
ـات ) أي  :فس ر لن ا تل ك الرؤي ا ال يت رآه ا
ت ُخ ْ
( أَفْتنَا ِيف َس ْب ِع بَـ َق َرات َسَان يَأْ ُكلُ ُه َّن َس ْب ٌع ع ََ ٌ َ َ ُ ُ
ض ٍر َوأ َ َ َ َ
امللك ،وال يت عج ز الن اس ع ن تفس ريها ،وه ي أن املل ك رأى يف منام ه «س بع بق رات مس ان ي أكلهن س بع عج اف ،وس بع س نبالت
خضر وأخر يابسات .
( لَّ َعلِِي أ َْرِج ُع إِ ََل النَّ ِ
اس لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن ) تعليل لطلب الفتوى ،وبيان ألمهيتها بالنسبة له وليوسف . 
أي :فسر لن ا ه ذه الرؤي ا «لعل ى أرج ع إَل الن اس» وه م املل ك وأه ل اْل ل والعق د يف مملكت ه« ،لعله م يعلم ون» تأويله ا ،فينتفع ون
به ،وترتفع منزلتك عندهم.
وهنا جتد يوسف  ال يكتفى بتأويل الرؤيا تأويالً جم رداً ب ل يؤوهل ا ت أويالً ص ادقاً ص حيحاً  ،ومع ه النص ح واإلرش اد إَل م ا جي ب
عمله يف مثل هذه األحوال .
 قال الرازي  :وإمنا قال [ لعلي أرجع إَل الناس ] ألن ه رأى عج ز س ائر املع ربين ع ن ج واب ه ذه املس ألة  ،فخ اف أن يعج ز
هو أيضاً عنها فلهذا السبب قال لعلي .
ِ
ني َدأَبًا ) أي  :قال يوسف للساقي :فارجع إَل قومك فقل هلم إن يوسف يأمركم أن تزرعوا أرضكم سبع
( قَ َ
ال تَـ ْزَر ُعو َن َس ْب َع سنِ َ
سنني زراعة مستمرة على حسب عادتكم.
فمعىن ( دأباً ) أي  :كما هي عادتكم ودأبكم .
ِ ِ
ِِ
ص ْد ُُْت من زرعكم يف كل س نة ،ف ذروه يف س نبله ،أي :ف اتركوا
( فَ َما َح َ
صد ُّْ فَ َذ ُروهُ ِيف ُسنبُله إِالَّ قَليالً ِِمَّا تَأْ ُكلُو َن ) أي  :فما َح َ
اْلب يف سنبله وال خترجوه منها حىت ال يتعرض للتلف بسبب السوس أو ما يشبهه :إال قليال مما تأكلون .

 قــال ابــن كثــري  :أي :مهم ا اس تغللتم يف ه ذه الس بع الس نني اخلص ب ف اخزنوه يف س نبله ،ليك ون أبق ى ل ه وأبع د ع ن إس راع
الفساد إليه ،إال املقدار الذي تأكلونه ،وليكن قليالً قليالً ال تسرفوا فيه ،لتنتفعوا يف السبع الشداد ،وهن السبع الس نني امل ْح ل
ُ
ال يت تعق ب ه ذه الس بع متوالي ات ،وه ن البق رات العج اف ال اليت ي أكلن ِ
الس مان؛ ألن س ىن اجلَ ْدب يؤك ل فيه ا م ا َمجَ َع وه يف
سِن اخلصب .
 ويف هذه اجلملة إرشاد هلم إَل أن من الواجب عل يهم أن يقتص دوا يف م أكوالهتم إَل أقص ى ح د ممك ن ألن املص لحة تقتض ي
ذلك.
 قال القرطيب :هذه اْلية أصل يف القول باملصاحل الشرعية اليت هي حفظ األديان والنفوس والعقول واألنساب واألموال ،فكل
ما تضمن حتصيل شيء من هذه األمور فهو مصلحة ،وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة وال خالف ،فإن
مقص ود الش رائع إرش اد الن اس إَل مص اْلهم الدنيوي ة ليحص ل هل م ال تمكن م ن معرف ة هللا -تع اَل -وعبادت ه املوص لتني إَل
السعادة األخروية ،ومراعاة ذلك فضل من هللا -عز وجل -ورمحة رحم ِبا عباده .
ك ) أي :من بعد تلك السنني السبع املذكورات اليت تزرعوهنا على عادتكم املستمرة يف الزراعة.
( ُثَّ يَأِْي ِمن بَـ ْع ِد ذَلِ َ
( َس ْب ٌع ِش َدا ٌد ) أي  :سبع سنني صعاب على الناس ،ملا فيهن من اجلدب والقحط .
ْن َمــا قَـ َّـد ْمتُ ْم َهلـُ َّـن ) أي  :يأك ل أه ل تل ك الس نني الش داد ،ك ل م ا ادخ روه يف الس نوات الس بع املتقدم ة م ن حب وب يف
( يَـأْ ُكل َ
سنابلها.
وأسند األكل إَل السنني على سبيل اجملاز العقلي ،من إسناد الشيء إَل زمانه.
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( إِالَّ قَلِيالً ِِِمَّا ُْْ ِ
صنُو َن ) أي  :أن تلك السنني اجملدبة ستأكلون فيها ما ادخرمت وه يف الس نوات الس ابقة ،إال ش يئاً قل يالً من ه يبق ى

حمرزاً لتنتفعوا به يف زراعتكم ألرضكم.
فقوله ( ُْحت ِ
صنُو َن ) من اإلحصان مبعىن اإلحراز واالدخار ،يقال أحصن ف الن الش يء ،إذا جعل ه يف اْلص ن ،وه و املوض ع اْلص ني
الذي ال يوصل إليه إال بصعوبة.
ُ ث بشرهم بعد اجلَ ْدب العام املتوال بأنه يعقبهم بعد ذلك
ام فِ ِيه يـغَا ُ النَّاس وفِي ِـه يـ ْع ِ
ص ُـرو َن ) أيُ :ث ي أيت م ن بع د تل ك الس نني الس بع الش داد ،ع ام في ه ت زول
( ُثَّ يَأِْي ِمن بَـ ْع ِد ذَلِ َ
ُ َ َ
ك َع ٌ ُ
اهلموم والكروب ونقص األموال عن الناس ،بسبب إرسال هللا -تع اَل -املط ر عل يهم ،فتخض ر األرض وتنب ت م ن ك ل زوج ِب يج،
وفيه يعصرون من مثار مزروعاهتم ما من شأنه أن يعصر كالزيتون وما يشبهه.
األرض أي أصاِبا ؛ وغاث هللا البالَد يَغِيثها َغْيثاً .
 والغيث املطر ؛ وقد غاث الغيث
َ
ِ
ِ ِ
اَّللَ َز َادهُ ِع ْل ًما َعلَى َما
يل  ،إ هن ه
 قال ابن العرّب  :قَ ْوله تَ َع َ
اَل ( ُثُه يَأِْيت ِم ْن بَ ْعد َذل َ
ك َع ٌام ) َوَه َذا َع ٌام َملْ يَ َق ْع الس َؤ ُال َعْنهُ  ،فَق َ
ضلِ ِه َوإِ ْع َال ًما ِمبَ َكانِِه ِم ْن الْعِْل ِم َ ،وَم ْع ِرفَتِ ِه.
َسأَلُوهُ َعْنهُ إظْ َه ًارا لَِف ْ
ِ
ِ
ك بِ َدقَائِ َق ِم ْن تَأْ ِو ِيل الرْؤيَا َال تَ ْرتَِقي إلَْي َها َد َر َجتُ نَا.
يل  :أ َْد َرَك َذل َ
َوق َ
وه َذا ِ
يح ُْحمتَ َم ٌل َ ،و ْاألَهوُل أَظْ َهُر.
ََ َ
صح ٌ
 قال القرطيب  :قوله تعاَل ( ُثُه يَأِْيت ِمن بَ ْع ِد ذلك َع ٌام ) هذا خرب م ن يوس ف  عم ا مل يك ن يف رؤي ا املل ك  ،ولكن ه م ن
علم الغيب الذي آتاه هللا.
 قال قَـتَادة  :زاده هللا ِعلم َسنَة مل يسألوه عنها إظهاراً لفضله  ،وإعالماً ملكانه من العلم ومبعرفته .
 قال ابن عاشور  :قوله تعاَل ( ُث يأيت من بعد ذلك عام فيه يُغاث الناس ) فه و بش ارة وإدخ ال املس رة واألم ل بع د الك الم
املؤيس  ،وهو من الزم انتهاء مدة الشدة  ،ومن سنن هللا تعاَل يف حصول اليسر بعد العسر ( .التفسري ) .
وحاصل تفسري يوسف  لتل ك الرؤي ا :أن ه فس ر البق رات الس مان والس نبالت اخلض ر ،بالس نني الس بع املخص بة .وفس ر البق رات
العج اف والس نبالت اليابس ات بالس نني الس بع اجملدب ة ال يت ت أتى يف أعق اب الس نني املخص بة وفس ر اب تالع البق رات العج اف
للبقرات السمان ،بأكلهم ما مجع يف السنني املخصبة ،يف السنني اجملدبة.
ولقد كان هذا التأويل لرؤيا امللك تأويالً صحيحاً صادقاً من يوسف  بسببه أنقذ هللا -تعاَل -مصر من جماعة سبع سنني.
 يف تفسري يوسف لرؤيا امللك آداباً :

أوالً  :عدم تعنيف يوسف للناجي من السجينني لكونه مل يذكر شأن يوسف للملك .
ثانياً  :عدم اشرتاط يوسف أجراً على تأويل الرؤيا .
ثالثاً  :عدم اشرتاط يوسف اخلروج قبل تفسريها .
الفوائد :

 -1قــال ابــن العــرّب  :فِيه ا ِص هحةُ رْؤي ا الْ َك افِ ِر  ،وَال ِس يهما إ َذا تَعله َق ِ ِ
ت آي ةً لِنَ ِ ٍيب  ،ومع ِج زًة لِرس ٍ
ول ،
َ ْ
ت مبُ ْؤم ٍن  ،فَ َكْي َ
َ
َُ ْ َ َ ُ
ف إ َذا َكانَ ْ َ
َُ
َ
َ
وتَص ِدي ًقا لِمصطًَفى لِلتهبلِي ِغ  ،وح هجةً لِْلو ِاسطَِة ب ني هِ
ني الْعِبَ ِاد.
اَّلل َوبَ ْ َ
َْ َ
ُ ْ
َ ْ
ْ
َُ
َ
 -2قـال اآللوســي  :وفي ه إش ارة إَل أن ه ينبغ ي للمس تفيت أن يعظ م املف يت  ،واس تدل ب ذلك عل ى أهنم ا مل يك ذبا عل ى يوس ف يف
منامهم .
-3جواز أن الرؤيا الصاْلة قد يراها الكافر والفاسق .
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-4إذا أراد هللا تفريج كربة أحد جعل لذلك سبباً .
-5احتياج امللوك للعلماء .
-6أن الرؤيا أنواع  ،حلم من الشيطان  ،ورؤيا من الرمحن .
-7إظهار فضل العامل على أقرانه إمنا يكون عند عجزهم وقدرته على ما عجزوا عنه .
 قــال الســعدي  ... :وه ذا أيض اً م ن لط ف هللا بيوس ف  .فإن ه ل و عربه ا ابت داء  -قب ل أن يعرض ها عل ى امل أل م ن قوم ه
وعلمائهم ،فيعجزوا عنها -مل يكن هلا ذلك املوقع ،ولكن ملا عرضها عليهم فعجزوا عن اجلواب ،وكان امللك مهتما هلا غاي ة،
فعربه ا يوس ف -وقع ت عن دهم موقع ا عظيم ا ،وه ذا نظ ري إظه ار هللا فض ل آدم عل ى املالئك ة ب العلم ،بع د أن س أهلم فل م
يعلم واُ .ث س أل آدم ،فعلمه م أمس اء ك ل ش يء ،فحص ل ب ذلك زي ادة فض له ،وكم ا يظه ر فض ل أفض ل خلق ه حمم د  يف
القيام ة ،أن يله م هللا اخلل ق أن يتش فعوا ب آدمُ ،ث بن وحُ ،ث إب راهيمُ ،ث موس ىُ ،ث عيس ى عل يهم الس الم ،فيعت ذرون عنه اُ ،ث
يأتون حممدا  فيقول" :أنا هلا أنا هلا" فيشفع يف مجيع اخللق ،وينال ذلك املقام احملمود ،الذي يغبطه به األولون واْلخرون.
فسبحان من خفيت ألطافه ،ودقهت يف إيصاله الرب واإلحسان ،إَل خواص أصفيائه وأوليائه.
-8جواز وصف اإلنسان مبا فيه من غري إاراء .
-9بذل العلم من غري اشرتاط وال تأخر .
-10فضل الصدق وأهنا مجاع اخلري .
-11االقتصاد نصف املعيش .
-12يوسف كان عاملاً بطريقة تسييس الناس وحتصيل منافعهم .
-13جواز ادخار الطعام ْلني اْلاجة إليه .
-14عدم كتم العلم وبيانه يف اْلال  ،ولو ممن ظلمك أو أساء إليك .
-15استحباب التبشري باخلري ولو سبقه شدة وبالء .
-16من النصح يف الدعوة أن أال يأخذ على دعوته وتعليمه ماالً أو عوضاً.
اَّللِ َو َس َال ُمهُ.
ات ه
صلَ َو ُ
وهذا ُه َو َشأْ ُن الر ُس ِل َعلَْي ِه ْم َ
ِ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْي ِه َم ًاال إِ ْن أ ْ ِ
اَّللِ) ْ .اْليَةَ.
ي إِهال َعلَى ه
(ويَا قَ ْوم َال أ ْ
قال نوح لقومه َ
َجر َ
ِ
ِِ
َج ٍر فَ ُهو لَ ُك ْم إِ ْن أ ْ ِ
اَّللِ).
ي إِهال َعلَى ه
َجر َ
قال تعاَل َع ْن نَبينَا ( قُ ْل َما َسأَلْتُ ُك ْم م ْن أ ْ َ
ِِ
ِ
ِِ
ني).
َج ٍر َوَما أَنَا م َن الْ ُمتَ َكلف َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه م ْن أ ْ
ويف سورة ص (قُ ْل َما أ ْ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِِ
َجرا إِ ْن أ ْ ِ
ي إِهال َعلَى اله ِذي فَطََرِِن).
ورةِ ُهود» (يَا قَ ْوم َال أ ْ
َوقَ ْوله تعاَل َع ْن ُهود ِيف « ُس َ
َجر َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ ً
ود ،و ِ
ٍ
ِِ
ٍ
وط ،و ُش َعْي ٍ
َج ٍر إِ ْن
َوقَ ْولِِه ِيف «الش َعَر ِاء» َع ْن نُ ٍ
ب َعلَْي ِه ْم َو َعلَى نَبِيِنَا ال ه
َس أَلُ ُك ْم َعلَْي ه م ْن أ ْ
(وَم ا أ ْ
وحَ ،وُه َ َ
ص َالةُ َوال هس َال ُم َ
صال ٍحَ ،ولُ َ
ِ
َج ِري إِهال َعلَى ر ِ
ني).
ب الْ َعالَم َ
َ
أْ َ
ِ
ِ
َجًرا).
َوقَ ْولِِه تَ َع َ
ورةِ ِيف «يس» (اتهبِ ُعوا الْ ُمْر َسل َ
ني اتهبِ ُعوا َم ْن َال يَ ْسأَلُ ُك ْم أ ْ
اَل َع ْن ُر ُس ِل الْ َقْريَة الْ َم ْذ ُك َ
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ال النِِ ْس َوةِ الالَِّي قَطَّ ْع َن أَيْ ِديَـ ُه َّن إِ َّن َرِِّب بِ َك ْي ِـد ِه َّن
اسأَلْهُ َما بَ ُ
ول قَ َ
الر ُس ُ
( َوقَ َ
ك ائْـتُ ِوِن بِ ِه فَـلَ َّما َجاءهُ َّ
ال ْارِج ْع إِ ََل َربِِ َ
ال ال َْملِ ُ
ك فَ ْ
َّلل مـا علِمنـا علَي ِـه ِمـن س ٍ
ف عـن نَّـ ْف ِس ِـه قُـ ْلـن ح ِ ِ
ِ
ـوء قَالَ ِ
ـت ْام َـرأَةُ ال َْع ِزيـ ِز اآل َن
يم ( )50قَ َ
وسـ َ َ
ـاش ِ َ َ ْ َ َ ْ
َ َ َ
ُ
ال َمـا َخطْـبُ ُك َّن إِ ْذ َر َاودتُّ َّـن يُ ُ
َعل ٌ
صــحص ا ِْلـ ُّـق أَنَـاْ راودتُّــهُ َعــن نَّـ ْف ِسـ ِـه وإِنَّــهُ لَ ِمــن َّ ِ ِ
َخ ْنــهُ بِالْغَْيـ ِ
ـب َوأ َّ
اَّللَ الَ يَـ ْهـ ِـدي َك ْي ـ َد
َن َّ
َِن ََلْ أ ُ
ني ( )51ذَلِـ َ
ـك لِـيَـ ْعلَ َم أِِ
الصــادق َ
َح ْ َ َ َ
َ
ََ
َ
الس ِ
وء إِالَّ ما رِحم رِّب إِ َّن رِّب غَ ُف ِ
ِ ِ َّ
ْ
يم (. ) )53
ارةٌ بِ ُّ
َ َ َ َ َِ َ ِ
اخلَائِنِ َ
ٌ
ور َّرح ٌ
س أل ََّم َ
ني (َ )52وَما أُبَـ ِِرىءُ نَـ ْفسي إن النَّـ ْف َ
[ يوسف . ] 53 -50 :
-------------ِِ
بارا عن امللك ملا رجعوا إليه بتعبري رؤياه ،اليت كان رآها ،مبا أعجبه وأينقه ،فعرف فضل
( َوقَ َ
ال ال َْملِ ُ
ك ائْـتُ ِوِن به ) يقول تعاَل إخ ً
يوس ف  وعلم ه وحس ن ااالع ه عل ى رؤي اه وحس ن أخالق ه عل ى م ن ببل ده م ن رعاي اه ،فق ال ( ائْ تُ ِوِن بِ ِه) أي :أخرج وه م ن
السجن وأحضروه .
ول ) أي  :فلما جاء رسول امللك يوسف .
الر ُس ُ
( فَـلَ َّما َجاءهُ َّ
ك ) أي  :قال يوسف للرسول  :ارجع إَل سيدك امللك .
( قَ َ
ال ْارِج ْع إِ ََل َربِِ َ
ال النِِ ْس َوةِ الالَِّي قَطَّ ْع َن أَيْ ِديَـ ُه َّن ) أي  :سله عن قصة النسوة الالئي قطعن أيديهن هل يعل م أم رهن ؟ وه ل ي دري
اسأَلْهُ َما بَ ُ
( فَ ْ
بست ودخلت السجن ؟ وأِن ظُلمت بسببهن ؟
ملاذا ُح ُ
أىب عليه السالم أن خيرج من السجن حىت تُربأ ساحته من تلك التهمة الشنيعة  ،وأن يعلم الناس مجيعا أنه حبس بال جرم .
ِ
ِ
اخلر ِ ِ ِ
السج ِن ،وَمل يسا ِر ْع إِ ََل إِجاب ِة الْملِ ِ
ك ،لِيُظْ ِهَر لِلن ِ
هاس
ك َع ْن َذل َ
 قال الشوكاِن  :أ ََمَرهُ بِأَ ْن يَ ْسأ ََل الْ َمل َ
ك َوتَ َوقه َ
ََ َ
ف َع ِن ُُْ
وج م َن ْ َ ْ ُ َ
ِ ِ
يق
احتِ ِه َونََز َاهةَ َجانِبِ ِهَ ،وأَنههُ ظُلِ َم بِ َكْي ِد ْامَرأَةِ الْ َع ِزي ِز ظُْل ًما بَيِنًاَ ،ولََق ْد أ ُْع ِط َي َعلَْي ِه ال هس َال ُم ِم َن ْ
اْلِْل ِم َوال ه
ص ِْرب َو ْاألَنَاة َما تَض ُ
بََراءَةَ َس َ
صوِرهِ .
ْاألَ ْذ َها ُن َع ْن تَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ال ِم ن الْملِ ِ
ك
احتِ ِهَ ،و َذل َ
وس َ
ف أَنَا ًة َو َ
ص ْب ًراَ ،واَلَبً ا لبَ َراءَة َس َ
 قال ابن عطية :كان َه َذا الْف ْع ُل م ْن يُ ُ
ك أَنههُ َخش َي أَ ْن خيَْ ُر َج َويَنَ َ َ َ
ِ ِِ
ك الْ َع ْ ِ
ني يَ ُقولُو َن َه َذا اله ِذي َر َاوَد ْامَرأَةَ العزيز .
هاس بِتِْل َ
َم ْرتَبَةًَ ،ويَ ْس ُك َ
ت َع ْن أ َْمر ذَنْبه ،فَيَ َراهُ الن ُ
 واملراد بالسؤال يف قوله «ارجع إَل ربك فاسأله» اْلث والتحريض على معرفة حقيقة أمر النسوة الالئي قطعن أيديهن .
 وجعل السؤال عن النسوة الالئي قطع ن أي ديهن دون ام رأة العزي ز ،وف اء ْل ق زوجه ا ،واح رتازا م ن مكره ا ،وألهن ن ك ن ش واهد
على إقرارها بأهنا قد راودته عن نفسه ،فقد قالت أمامهن بكل ت بجح وتكش ف  :فَذلِ ُك هن اله ِذي لُ ْمتُ نه ِِن فِي ِه َولََق ْد ر َاوْدتُهُ َع ْن
صِ
ِِ
اغ ِرين .
ص َم َولَئِ ْن َملْ يَ ْف َع ْل ما ُآمُرهُ لَيُ ْس َجنَ هن َولَيَ ُكوناً ِم َن ال ه
نَ ْفسه فَ ْ
استَ ْع َ
واكتفى بالسؤال عن تقطيع أيديهن ،دون التعرض لكيدهن له ،سرتا هلن ،وتنزها منه  عن ذكرهن مبا يسوؤهن.
 قال ابن عاشور  :وجعل السؤال عن النسوة الاليت قطعن أيديهن دون امرأة العزي ز تس هيالً للكش ف ع ن أمره ا  ،ألن ذكره ا

م ع مكان ة زوجه ا م ن املل ك رمب ا يص رف املل ك ع ن الكش ف رعي اً للعزي ز  ،وألن ح ديث املتك أ ش اع ب ني الن اس  ،وأص بحت
ُ
قضية يوسف عليه السالم مشهورة بذلك اليوم  ،كما تقدم عند قوله تعاَل ( ُث بدا هلم من بعد ما رأوا اْلي ات ليس جننه ) ،
وألن النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزمي بأهنا راودت يوسف  عن نفسه  ،فال جرم كان الب الكشف ع ن أولئ ك
النسوة منتهى اْلكمة يف البحث وغاية اإلجياز يف اخلطاب.
 وق د وردت الس نة مبدح ه عل ى ذل ك -أي عل ى امتناع ه م ن اخل روج م ن الس جن ح ىت يتحق ق املل ك ورعيت ه م ن ب راءة س احته
ونزاهة عرضه: -
59

عن أَِيب هري رَة أَ هن رس َ ِ
ال (ر ِ
ال ( ََْنن أَحق ِمن إِبْر ِاه ِ
ال بَلَ ى َولَ ِك ْن
ال أ ََو َملْ تُ ْؤِم ْن قَ َ
ف ُْحتيِي الْ َم ْوتَى قَ َ
ب أَِرِِن َكْي َ
َُ
يم إ ْذ قَ َ َ
ول هللا  قَ َ ُ َ ْ َ َ
َ ْ ُ َْ َ
ٍِ
ِ
يد ولَو لَبِثْت ِيف ِ
هاعي) متفق عليه
الس ْج ِن اُ َ
لِيَطْ َمئِ هن قَ ْلِيب) َويَْر َح ُم ه
ول َما لَبِ َ
وس ُ
َجْب ُ
اَّللُ لُواًا لََق ْد َكا َن يَأْ ِوي إِ ََل ُرْك ٍن َشد َ ْ ُ
ف أل َ
ث يُ ُ
ت الد َ
ِ ِِ ِ
ـيم ) أي  :إن ريب وح ده ه و العل يم مبك رهن يب ،وكي دهن ل ،وه و س بحانه ه و ال ذي يت وَل حس اِبن عل ى
( إِ َّن َرِِّب ب َك ْيده َّن َعل ٌ
ذلك.
ال َما َخطْبُ ُك َّن) إخبار عن امللك حني مجع النسوة الاليت قطعن أيديهن عن د ام رأة العزي ز ،فق ال خمااب ا هل ن كله ن -وه و يري د
( قَ َ
امرأة وزيره ،وهو العزيز َ ( :-ما َخطْبُ ُك هن) أي :شأنكن وخربكن .
ف َعن نَّـ ْف ِس ِه ) يوم الضيافة .
وس َ
( إِ ْذ َر َاودتُّ َّن يُ ُ
واخلطب األمر اجللل  ...فكأن امللك كان قد استقصى فعلم أمرهن قبل أن يواجههن ،وهو املعت اد يف مث ل ه ذه األح وال ،ليك ون
امللك على بينة من األمر وظروفه قبل اخلوض فيه ،فهو يواجههن مقررا االهتام ،ومشريا إَل أمر هلن جلل.

 قال اخلازن  :منا خااب امللك مجيع النسوة ِب ذا اخلط اب  ،وامل راد ب ذلك ام رأة العزي ز وح دها ليك ون أس رت هل ا وقي ل إن ام رأة
العزيز راودته عن نفسه وحدها وسائر النسوة أمرنه بطاعتها فلذلك خاابهن ِبذا اخلطاب .
ِ ِ
ِ
ِ
ك َكم ا تَ َق د ِ
ِ ٍِ
ِ
 وقال الشوكاِن  :وإِهمنَا نَس ِ ِ
اب
همَ ،وم ْن مجُْلَ ة َم ْن َمشَلَ هُ خطَ ُ
َ
ب إلَْيه هن الْ ُم َر َاوَدةَ ألَ هن ُك هل َواح َدة م ْن ُه هن َوقَ َع مْن َه ا ذَل َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
يح ِمْن ه بِنِس بةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْملِ ِ
وعهُ مْن ُه هن ِيف ْ
ك ْامَرأَةُ الْ َع ِزي ِز أ َْو أ ََر َاد بِنِ ْسبَة َذل َ
ك إِلَْي ِه هن ُوقُ َ
اجلُ ْملَة َك َما َكا َن م ِن ْام َرأَة الْ َع ِزي ِز َحتَاش يًا َع ِن الت ْ
هص ِر ِ ُ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك إلَْي َها ل َك ْوهنَا ْامَرأََة َوزي ِره َوُه َو الْ َع ِز ُيز .
ذَل َ
ٍ
ِِ
( قُـلْن حا ِ ِ ِ
هه َم ا ،وهللا م ا علمن ا
َ َ َ
ش َِّلل َما َعل ْمنَا َعلَْيه مـن ُسـوء ) أي :قال ت النس وة جواب ا للمل ك :ح اش هلل أن يك ون يوس ف ُمت َ
عليه من سوء .فعند ذلك :
( قَالَ ِ
ص ا ِْلَ ُّق ) أي  :ظهر وانكشف وبان .
ت ْام َرأَةُ ال َْع ِزي ِز اآل َن َح ْ
ص َح َ
( أَنَاْ َر َاودتُّهُ َعن نَّـ ْف ِس ِه ) اعرتفت بذلك .
( وإِنَّهُ لَ ِمن َّ ِ ِ
ني ) يف قوله ( ِه َي َر َاوَدتِِْن َع ْن نَ ْف ِسي ) .
الصادق َ
َ
َ
وهكذا يشاء هللا تعاَل أن تثبت براءة يوسف على رءوس األشهاد ،بتلك الطريقة اليت يراها امللك ،وتنطق ِبا امرأة العزيز ،والنس وة
الالئي قطعن أيديهن.
 قــال الـرازي  :ه ذه ش هادة جازم ة م ن تل ك امل رأة ب أن بوس ف ص لوات هللا علي ه ك ان م ربأ ع ن ك ل ال ذنوب مطه راً ع ن مجي ع
ال النس وة االيت قَطه ْع َن أَيْ ِديَ ُه هن )
العيوب  ،وههن ا دقيق ة  ،وه ي أن يوس ف  راع ى جان ب ام رأة العزي ز حي ث ق ال ( َم ا بَ ُ
فذكرهن ومل يذكر تلك املرأة ألبتة فعرفت املرأة أنه إمنا ترك ذكرها رعاية ْلقها وتعظيماً جلانبها وإخف اء لألم ر عليه ا  ،ف أرادت
أن تكافئه على هذا الفعل اْلسن فال جرم أزالت الغطاء والوااء واعرتفت بأن الذنب كله ك ان م ن جانبه ا وأن يوس ف 
كان م ربأ ع ن الك ل  ،ورأي ت يف بع ض الكت ب أن ام رأة ج اءت بزوجه ا إَل القاض ي وادع ت علي ه امله ر  ،ف أمر القاض ي ب أن
يكش ف ع ن وجهه ا ح ىت ت تمكن الش هود م ن إقام ة الش هادة  ،فق ال ال زوج  :ال حاج ة إَل ذل ك  ،ف إِن مق ر بص دقها يف
دعواها  ،فقالت املرأة ملا أكرمتِن إَل هذا اْلد فاشهدوا أِن أبرأت ذمتك من كل حق ل عليك.
َخ ْنهُ بِالْغَْي ِ
ب ) هذا من متام كالم امرأة العزيز .
َِن ََلْ أ ُ
( ذَلِ َ
ك لِيَـ ْعلَ َم أِِ
تق ول :إمن ا اعرتف ت ِب ذا عل ى نفس ي ،ذل ك ل يعلم زوج ي أن مل أخن ه يف نف س األم ر ،وال وق ع احمل ذور األك رب ،وإمن ا راودت ه ذا
اعرتفت ليعلم أِن بريئة .
الشاب مراودة ،فامتنع؛ فلهذا
ُ
ِ
( َوأ َّ
ني ) أي  :ال يوفق اخلائن وال يسدد خطاه .
َن َّ
اَّللَ الَ يَـ ْهدي َك ْي َد ا ْخلَائِنِ َ
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ئ نَـ ْف ِسي ) تقول املرأة :ولست أبرئ نفسي ،فإن النفس تتحدث وتتمىن؛ وهلذا راودته ألهنا أمارة بالسوء .
( َوَما أُبَـ ِِر ُ

الراجح أنه من متام كالمها .
الس ِ
ِ َّ
وء إِالَّ َما َرِح َم َرَِِّب ) أي  :إن النفس البشرية ميالة إَل الشهوات إال من رمحها ريب .
ارةٌ بِ ُّ
س أل ََّم َ
( إن النَّـ ْف َ
 قال اخلازن  :اختلفوا يف النفس األمارة بالسوء ما هي فالذي علي ه أكث ر احملقق ني م ن املتكلم ني وغ ريهم أن ال نفس اإلنس انية
واحدة وهل ا ص فات  :منه ا األم ارة بالس وء  ،ومنه ا اللوام ة  ،ومنه ا املطمئن ة فه ذه ال ثالث املرات ب ه ي ص فات ل نفس واح دة
فإذا دعت النفس إَل شهواها مالت إليها فهي النفس األمارة بالسوء فإذا فعلتها أتت النفس اللوامة فالمتها على ذلك الفعل
القبيح من ارتكاب الشهوات وحيصل عند ذلك الندامة عل ى ذل ك الفع ل القب يح وه ذا م ن ص فات ال نفس املطمئن ة  ،وقي ل :
إن النفس أمارة بالسوء بطبعها فإذا تزكت وصفت من أخالقها الذميمة صارت مطمئنة.
( إِ َّن رِّب غَ ُف ِ
يم ) يغفر الزالت  ،ويتوب على العاصني  ،وذلك من رمحته سبحاته وتعاَل .
َِ
ٌ
ور َّرح ٌ
 وإَل هنا تكون السورة الكرمية قد حدثتنا عن القسم األول من حياة يوسف  القسم الذي تعرض خالله أللوان م ن احمل ن
واْلالم ،بعضها من إخوته ،وبعضها من امرأة العزيز ،وبعضها من السجن ومرارته ...
ُث بدأت بعد ذلك يف اْلديث عن اجلانب الثاِن من حياته . 
وهو جانب الرخاء والعز والتمكني يف حياته .
مبحث 1 :

هذا القول هو الصحيح أن قوله (ذَلِ ِ
َخْنهُ بِالْغَْي ِ
ب ) هذا من متام كالم امرأة العزيز .
َ
ك ليَ ْعلَ َم أَِِن َملْ أ ُ

وذهب بعض العلماء  :إَل أنه من كالم يوسف .
وهذا قول األكثر .

ِ
ال الْ َف هراء :وَال ي ب ع ُد وص ل َك َالِم إِنْس ٍ
ِ
 قــال الشــوكاِن  :ذَ َه ب أَ ْكثَ ر الْم َف ِس ِر ِ
ان بِ َك َالِم
ف  قَ َ
وس َ
ين إ ََل أَ هن َه َذا م ْن َك َالم يُ ُ
َ ُ ُ َ
َ
ُ َ َْ ُ َ ْ ُ
صا ِرفَةُ لِ ُك ٍل ِمْن هما إِ ََل ما يلِيق بِهِ،
ان آخر إِ َذا دله ِ
ٍ
ت الْ َق ِرينَةُ ال ه
إِنْ َس َ َ َ
َ َ ُ
َُ
اَّلل ال ي ه ِدي َكي َد ْ ِِ
ِ ِ
ني
اخلَائن َ
أي :إمن ا َرَد ْد ُ
(وأَ هن هَ َ ْ
ْ
ت الرس ول ل يعلم املل ك ب راءيت ول يعلم العزي ز ( أَِِن َملْ أ ُ
َخْن هُ ) يف زوجت ه ( بالْغَْي ب ) َ
وما أُب ِرئ نَ ْف ِسي إِ هن النه ْفس أل همارةٌ بِالس ِ
وء ) وهذا القول هو الذي مل حيك ابن جرير وال ابن أيب حاُت سواه.
ََ َ ُ
َ َ
 قال ابن كثري  :والقول األول أقوى وأظهر؛ ألن سياق الكالم كله من كالم امرأة العزيز حبضرة امللك ،ومل يكن يوسف ،عليه
السالم ،عندهم ،بل بعد ذلك أحضره امللك.
ِ
ِ
ضر ب ع ُد َإَل الْملِ ِ
ك َوَال َِمس َع َك َال َم هُ َوَال َرآهُ،
وس ُ
ف إ ْذ ذَ َاك ِيف الس ْج ِن َملْ َْحي ُ ْ َ ْ
 قال ابن تيمية  ...:فَ َه َذا ُكلهُ َك َال ُم ْامَرأَة الْ َع ِزي ِز َويُ ُ
َ
ِ
ِ
 ...وقَ ْد قَ َ ِ ِ
ِ
ف َوِم ْن ُه ْم َم ْن َملْ يَ ْذ ُكْر هإال َه َذا الْ َق ْوَل َوُه َو قَ ْوٌل ِيف َغايَ ِة الْ َف َس ِاد َوَال
وس َ
ين إ هن َه َذا م ْن َك َالم يُ ُ
ال َكث ٌري م ْن الْ ُم َفس ِر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
يل َعلَْيه ؛ بَ ْل ْاألَدلةُ تَ ُدل َعلَى نَ ْقيضه .
َدل َ
ئ نَـ ْف ِسي  ) ....وخالفهم يف ذلك آخرون أجل م نهم وق الوا إن ه ذا م ن ق ول ام رأة العزي ز
 وقال ابن القيم يف قوله ( َوَما أُبَـ ِِر ُ
ال من قول يوسف عليه السالم والصواب معهم لوجوه :
أحدها  :أنه متصل بكالم املرأة وهو قوهلا ( اْلن حصحص اْلق أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني ذلك ليعلم أِن مل أخن ه
بالغيب وأن هللا ال يهدي كيد اخلائنني وما أبرئ نفسي ) ومن جعل ه م ن قول ه فإن ه حيت اج إَل إض مار ق ول ال دلي ل علي ه يف اللف ظ
بوجه .
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الثاِن  :أن يوسف  مل يكن حاضراً وقت مقالتها هذه قبل كان يف الس جن مل ا تكلم ت بقوهل ا اْلن حص حص اْل ق والس ياق
صريح يف ذلك  ( .ابن القيم ) .

مبحث 2 :

هذه اْلية دالة على اهارة يوسف  من الذنب من وجوه كثرية :
األول  :أن امللك ملا أرسل إَل يوسف  والبه فلو كان يوسف متهماً بفعل قبيح وقد كان صدر منه ذنب وفحش الستحال
حبس ب الع رف والع ادة أن يطل ب م ن املل ك أن ي تفحص ع ن تل ك الواقع ة  ،ألن ه ل و ك ان ق د أق دم عل ى ال ذنب ُث إن ه يطلب ه م ن
امللك أن يتفحص عن تلك الواقعة كان ذلك سعياً منه يف فضيحة نفسه ويف جتديد العيوب اليت صارت مندرس ة خمفي ة والعاق ل ال
يفعل ذلك .
ك َك ِرميٌ ) .
اش هَّللِ َما هذا بَ َشًرا إِ ْن هذا إِاله َملَ ٌ
(ح َ
والثاِن  :أن النسوة شهدن يف املرة األوَل بطهارته ونزاهته حيث قلن َ
اش هَّللِ َما َعلِ ْمنَا َعلَْي ِه ِمن ُسوء ) .
ويف املرة الثانية حيث قلن ( َح َ
والثالث  :أن امرأة العزيز أقرت يف املرة األوَل بطهارته حيث قالت ( َولََق ْد َر َاودتهُ َع ن نه ْف ِس ِه فاستعص م ) ويف امل رة الثاني ة يف ه ذه
اْلية.
مبحث 3
خطر النفس األمارة بالسوء .
وق د تكله م اب ن الق يم  -رمح ه هللا  -ع ن أن واع ال ن ْفس ،وتكله م عل ى ك ل ن وع ،فبع د أن ذ َك ر ص َفة ال نفس املطمئنه ة ِ
وص فة ال نفس
ُ
اللهوامة فقد ذ َكر صفة النفس األمارة بالسوء ،فقال  -رمحه هللا ( :-وأما النفس األ همارة فه ي املذموم ة؛ فإهن ا ال يت ت ُأمر بك ل س وء،
َ
وهذا ِمن ابيعتها ،إال ما وفهقها هللا وثبهتها وأعاهنا ،فما ختلهص أحد ِمن ِ
شر نفسه إال بتوفيق هللا له ،كم ا ق ال تع اَل  -حاكيً ا ع ن
ِ
ِ
ِ ِِ
امرأة العزيز َ ﴿ -:وَما أُبَ ِر ُ ِ ِ ه
ور َرِحيم ) .
س َألَهم َارةٌ بالسوء إهال َما َرح َم َرِيب إ هن َرِيب َغ ُف ٌ
ئ نَ ْفسي إن النه ْف َ
أكرمه باملطمئنهة ،فهي ن ْفس واحدة،
هفسني األمارة والل هوامة ،كما
وقال  -رمحه هللا  :وقد َ
امتحن هللا سبحانه اإلنسان ِباتَني الن َ
َ ُ
تكون أ همارًة ُثه لوامةً ُث ُمطمئنهة ،وهي غاية َكماهلا وصالحها ،وأيهد املطمئنهة جبُنود عديدة ،فجعل امللَك قرينَها وصاحبها الذي
َ
ُ
ِ
ِ
زجرها عن الباال ،ويُ ِزهدها فيه.
وي
يَليها ويُسددها ،ويقذف فيها اْل هق ويُرغبها فيه ،ويُريها حسن صورتهُ َ ،
إَل أن قال  :وأما الن ْفس األمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها ،فهو يَعِ ُدها ومينِيها ،ويَقذف فيها الباال ،ويَ ُأمرها
بالسوء ،ويزيِنه هلا ،ويطيل يف األمل ،ويريها الباال يف صورةٍ تَقبلها وتَ ِ
ِ
األماِن
ستحسنها ،وميدها بأنواع اإلمداد الباال؛ ِمن
َ
ُ
ُ
ُ
ِ
الكاذبة ،والشهوات املهلِكة ،ويَستعني عليها ِبَواها وإرادهتا ( .إغاثة اللهفان ) .
ُ
كيفية النجاة منها :
أوالً  :االستعاذة باهلل تعاَل منها .
ال  :ي ا رس َ ِ
ِِ
ِ ٍ
ال  :قُ ِل :
ت  ،قَ َ
ت َ ،وإِذَا أ َْم َس ْي ُ
َص بَ ْح ُ
ول هللا ُم ْرِِن بِ َكل َم ات أَقُوُهلُ هن إِذَا أ ْ
َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ  ،أَ هن أَبَا بَ ْك ٍر الص د َ
يق  ، قَ َ َ َ ُ
ِ
ٍ ِ
اار ال هسمو ِ
ِ
امل الْغَْي ِ
ه
ات َواأل َْر ِ
ك ِم ْن َش ِر
ب َوال هش َه َادةِ َ ،ر ه
َع وذُ بِ َ
ت  ،أُ
ب ُك ِل َش ْيء َوَملي َك هُ  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِاله أَنْ َ
ض َ ،ع َ
الل ُه هم فَ َ َ َ
نَ ْف ِسي  ،و َش ِر الشهيطَ ِ
ك)د
ان َو ِشْركِ ِه قَ َ
ت َم ْ
ض َج َع َ
َخ ْذ َ
ت َ ،وإِذَا أ َْم َسْي َ
َصبَ ْح َ
ال قُ ْل َها إِذَا أ ْ
ت َ ،وإِذَا أ َ
ْ
َ
ثانياً  :التوكل واالستعانة باهلل على النفس األمارة بالسوء .
ثالثاً  :جياهد هذه النفس  .فهي اماعة تقود لكل شر .

ويف اْلديث ( لو كان البن آدم واديان من ذهب ألحب أن يكون له ثالثاً . ) ...
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قال بعض السلف  :جاهدت نفسي عشرين سنة على قيام الليل ُث استمتعت ِبا .
الفوائد :
 -1قال الرازي  :وهذا يدل -كما يق ول اإلم ام ال رازي -عل ى فض يلة العل م ،فإن ه س بحانه جع ل م ا علم ه ليوس ف س ببا خلالص ه
من احملنة الدنيوية ،فكيف ال يكون العلم سببا للخالص من احملن األخروية؟
ِ
بني ...ولو بعد حني  ،فاْلق ال بد أن يعلو ويظهر .
-2اْلقائق ال تنكتم أصالً وال بُ هد من أن تَ َ
-3فضيلة اْللم واألناة والرتيث  ،وهذا من متام العقل .
ِ ِِ ِ
ظ َكرامتِها ؛ إِ ْذ َمل ي رض أَ ْن ي ُكو َن متههما بِالْب ِ
اا ِل َح هىت يُظْ ِهَر بََراءَتَهُ َونََز َاهتَهُ .
-4عهزةُ نَ ْفسه َوح ْف ُ َ َ َ
ْ َْ َ َ ُ َ ً َ
 -5وجوب ِ
ِ ِ ِ
اجتِنَ ِ
ف َكوج ِ
الدفَ ِاع َع ِن النه ْف ِ
اب ُم َوافَ َقتِ َها .
س َوإِبْطَ ُ
وب ْ
ُُ ُ
ال الت َه ِم الهِيت ُختل بالشَهر ُ ُ
-6التحلي بالصرب حىت يظهر النصر .
-7من حسن األدب والعشرة التلويح يف شؤون النساء ال التصريح .
-8السعي يف براءة العرض أمر مطلوب .
-9االعرتاف باخلطأ فضيلة .
-10أن رمحة هللا هي اليت تصرف السوء.
-11ليس كل نفس أمارة بالسوء .
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ك الْيـوم لَ َديـنا ِم ِك ِ
ك ائْـت ِوِن بِ ِه أ ِ
( قَ َ ِ
اج َعل َِْن َعلَى َخ َزآئِ ِن
ني ( )54قَ َ
صهُ لِنَـ ْف ِسي فَـلَ َّما َكلَّ َمهُ قَ َ
ني أَم ٌ
ٌ
ال إِنَّ َ َ ْ َ ْ َ
َستَ ْخل ْ
ال ال َْمل ُ ُ
ال ْ
ْ
ض إِِِِن ح ِفي ٌ ِ
األ َْر ِ
يم (. ) )55
َ
ظ َعل ٌ

[ يوسف . ] 55 -54 :
-------------ك ائْـتُ ِوِن بِ ِه ) ويف الكالم إجياز باْلذف ،والتقدير :وبعد أن انكشفت للملك براءة يوسف  انكشافاً تاماً ،
( قَ َ
ال ال َْملِ ُ
بسبب ما مسعه عنه من النسوة ومن امرأة العزيز ،وبعد أن مسع تفسريه للرؤيا وأعجب به ،كما أعجب بسمو نفسه وإبائه ..بعد
كل ذلك قال امللك خلاصته :ائتوِن بيوسف هذا .

 قال الرازي  :اختلفوا يف هذا امللك فمنهم من قال  :هو العزيز  ،ومنهم من قال  :بل هو الريان الذي هو امللك األكرب ،
وهذا هو األظهر لوجهني :
األول  :أن قول يوسف ( اجعلِن على َخَزائِ ِن األرض ) يدل عليه.
الثاِن  :أن قوله ( أ ِ
صهُ لِنَ ْف ِسي ) يدل على أنه قبل ذلك ما كان خالصاً له  ،وقد كان يوسف  قبل ذلك خالصاً
َستَ ْخل ْ
ْ
للعزيز  ،فدل هذا على أن هذا امللك هو امللك األكرب.
(أ ِ
صهُ لِنَـ ْف ِسي ) أي  :أجعله من خاصيت وأهل مشوريت .
َستَ ْخل ْ
ْ
 قال الشوكاِن  :أجعله خالصاً ل دون غريي  ،وقد كان قبل ذلك خالصاً للعزيز  ،واالستخالص  :الب خلوص الشيء من
شوائب الشركة  ،قال ذلك ملا كان يوسف نفيساً  ،وعادة امللوك أن جيعلوا األشياء النفيسة خالصة هلم دون غريهم .
امللك على استحقاق يوسف  تقريبَهُ منه ما ظهر من حكمته وعلمه  ،وصربه على حتمل
 قال ابن عاشور  :وقد دل َ
املشاق  ،وحسن خلقه  ،ونزاهته  ،فكل ذلك أوجب اصطفاءه.
( فَـلَ َّما َكلَّ َمهُ ) أي  :امللك .

فلما كلم امللك يوسف عليه السالم  .واختاره ابن جرير .
 قال الشوكاِن  :قوله تعاَل ( فَلَ هما َكله َمهُ ) يف الكالم حذف  ،وتقديره فأتوه به  ،فلما كلمه  ،أي  :فلما كلم امللك يوسف ،
وحيتمل أن يكون املعىن  :فلما كلم يوسف امللك  ،قيل  :واألول أوَل ؛ ألن جمالس امللوك ال يتكلم فيها ابتداء إال هم دون
هك اليوم لَ َدي نَا ِم ِك ِ
ني ) .
من يدخل عليهم  ،وقيل  :الثاِن أوَل ؛ لقول امللك ( قَ َ
ال إِن َ
ني أَم ٌ
ٌ
ْ
ك الْيـوم لَ َديـنا ِم ِك ِ
ني ) أي  :أنت اليوم قريب املنزلة رفيع الرتبة  ،مؤمتن على كل شيء .
( قَ َ
ني أَم ٌ
ٌ
ال إِنَّ َ َ ْ َ ْ َ
ِ
ني صفة مشبهة من الفعل مكن -بضم الكاف ،-مبعىن صاحب مكانة ومرتبة عظيمة ،يقال :مكن فالن مكانة إذا ارتفعت
ومك ٌ
َ
منزلته ،ويقال :مكنت فالنا من هذا الشيء إذا جعلت له عليه سلطانا وقدرة.
ِ
ني بزنة فعيل مبعىن مفعول ،أي :مأمون على ما نكلفك به ،وحمل ثقتنا.
أَم ٌ
 قال ابن عطية  :فلما جاءه وكلمه قال ( إنك اليوم لدينا مكني أمني ) فدل ذلك على أنه رأى من كالمه وحسن منطقه ما

صدق به اخلرب أو أرىب عليه  ،إذ املرء خمبوء حتت لسانه ؛ ُث ملا زاول األعمال مشى القدمية حىت واله خطة العزيز.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اع النِ َساءَ لِِقله ِة
 قال اجلصاص َ ... :ه َذا الْ َمل ُ
وس َ
ف َمْنظَُرهُ الهرائ ُع الْبَ ِه ُج َك َما َر َ
ك لَ هما َكا َن م ْن أ َْه ِل الْ َع ْق ِل َوالد َرايَة َملْ يَُر ْعهُ م ْن يُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ض ْع ِ
ك َملْ يَ ْعبَأْ بِ َذل َ
َح َال ِم ِه هن َ ،وأَن ُهه هن إهمنَا نَظَْر َن َإَل ظَاه ِر ُح ْسنِ ِه َو َمجَال ِه ُدو َن ِعْل ِم ِه َو َع ْقل ِه َوأَ هن الْ َمل َ
ُع ُقوهل هن َو َ
ك َ ،ولَكنههُ
فأْ
ال ( إنهك الْي وم لَ َدي نَا م ِك ِ
اج َعْل ِِن َعلَى َخَزائِ ِن ْاأل َْر ِ
ض
ني ) فَ َق َ
ف َعلَى َك َمالِِه بِبَ يَانِِه َو ِعْل ِم ِه قَ َ
ني أَم ٌ
ََْ ْ َ ٌ
وس ُ
لَ هما َكله َمهُ َوَوقَ َ
ف( ْ
ال يُ ُ
ِإِن ح ِفي ٌ ِ
اْلِْف ِظ.
ف نَ ْف َسهُ بِالْعِْل ِم َ ،و ْ
ص َ
يم ) فَ َو َ
َ
ظ َعل ٌ
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ض إِِِِن ح ِفي ٌ ِ
اج َعل َِْن َعلَى َخ َزآئِ ِن األ َْر ِ
يم ) أي  :قال يوسف  للملك :اجعلِن -أيها امللك -املتصرف األول
( قَ َ
ال ْ
َ
ظ َعل ٌ

يف خزائن أرض مملكتك ،املشتملة على ما حيتاج إليه الناس من أموال وأاعمة ،ألِن شديد اْلفظ ملا فيها ،عليم بوجوه تصريفها
فيما يفيد وينفع .
ظ ) ملا جعلته
واخلزائن مجع خزانة  ،وهي اسم للمكان الذي خيزن فيه الشيء  ،واْلفيظ  :الذي حيفظ الشيء  ،أي  ( :إِِن َح ِفي ٌ
ِ
يم ) بوجوده مجعها وتفريقها ومدخلها
إل من حفظ األموال ال أخرجها يف غري خمارجها  ،وال أصرفها يف غري مصارفها ( َعل ٌ
وخمرجها.
 قال الشوكاِن  :الب يوسف  منه ذلك ليتوصل به إَل نشر العدل  ،ورفع الظلم  ،ويتوسل به إَل دعاء أهل مصر إَل
اإلميان باهلل  ،وترك عبادة األوثان.
 قال صاحب الكشاف :وصف يوسف نفسه باألمانة والكفاية اللتني مها البة امللوك ممن يولونه ،وإمنا قال ذلك ليتوصل إَل
إمضاء أحكام هللا تعاَل وإقامة اْلق ،وبسط العدل ،والتمكن مما ألجله تبعث األنبياء إَل العباد ،ولعلمه أن أحدا غريه ال
يقومه مقامه يف ذلك ،فطلب التولية ابتغاء وجه هللا ال ْلب امللك والدنيا .
 وقال القرطيب  :ودلت اْلية أيضاً على جواز أن خيطب اإلنسان عمالً يكون له أهالً .

فإن قيل  :فقد روى مسلم عن عبد الرمحن بن َمسُرة قال  :قال ل رسول هللا  ( يا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن
أعطيتها عن مسألة ُوكِْلت إليها وإن أُعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها ) .
وقال  ( لن أو ال نستعمل على عملنا من أراده ) .
فاجلواب  :أوالً  :أن يوسف  إمنا الب الوالية ألنه علم أنه ال أحد يقوم مقامه يف العدل واإلصالح وتوصيل الفقراء إَل
حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعني عليه فإنه مل يكن هناك غريه ،وهكذا اْلكم اليوم ،لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم باْلق
يف القضاء أو اْلسبة ومل يكن هناك من يصلح وال يقوم مقامه لتعني ذلك عليه ،ووجب أن يتوالها ويسأل ذلك ،وخيرب بصفاته
اليت يستحقها به من العلم والكفاية وغري ذلك ،كما قال يوسف  ،فأما لو كان هناك من يقوم ِبا ويصلح هلا وعلم بذلك
فاألوَل أال يطلب؛ لقوله لعبد الرمحن" :ال تسأل اإلمارة" (وأيضاً) فإن يف سؤاهلا واْلرص عليها مع العلم بكثرة آفاهتا
وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه وألغراضه ،ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك؛ وهذا معىن
قوله ( وكِل إليها) ومن أباها لعلمه بآفاهتا ،وخلوفه من التقصري يف حقوقها فَر منهاُ ،ث إن ابتلى ِبا فريجى له التخلص منها،
ِ
ني عليها) .
وهو معىن قوله ( :أع َ
ُث قال ... :الرابع  :أنه رأى ذلك فرضاً متعيناً عليه ؛ ألنه مل يكن هنالك غريه  ،وهو األظهر  ( .التفسري ) .
ال  لِس ُمرةَ َ(ال تَ ْسأ َْل ِْ
ف َسأ ََل ِْ
اإل َم َارةَ َ ،وإِنهك إ ْن َسأَلَْت َها ُوكِْلت إلَْي َها،
ب الْ ِوَاليَةََ ،وقَ ْد قَ َ
 قال ابن العرّب َ :كْي َ
اإل َم َارةَ َواَلَ َ
َ َ
ال النِهيب ( إنها َال نُ َوِل َعلَى َع َملِنَا َم ْن أ ََر َادهُ ؟) .
َوإِ ْن َملْ تَ ْسأَ ْهلَا أ ُِعْنت َعلَْي َها) َوقَ ْد قَ َ
ِ
َج ِوبٍَة :
َو َع ْن َذل َ
ك أ َْربَ َعةُ أ ْ
ِ
وب
يب َك ِرميٌ َ ،وإِ ْن َكا َن َك َما قَ َ
وس ُ
ف بْ ُن يَ ْع ُق َ
ال النِهيب  ( الْ َك ِرميُ ابْ ُن الْ َك ِرِمي ابْ ُن الْ َك ِرِمي ابْ ُن الْ َك ِرِمي يُ ُ
ْاأل ََّو ُل  :أَنههُ َملْ يَ ُق ْل ِ :إِن َحس ٌ
ِ
يم ) .
بْ ِن إِ ْس َح َ
اق بْ ِن إبْ َراه َ
ِ
ال ِ :إِن ملِ ِ
ظ َعلِيم  ،سأَ َهلَا بِ ِْ ِ ِ ِ ِ
اْلَس ِ
اجلَ َم ِال.
ب َو ْ
يل  ،إهمنَا قَ َ
َوَال قَ َ
َ ٌ
ال ِ :إِن َحفي ٌ ٌ َ
يح َمج ٌ
اْل ْفظ َوالْعْلم َال ب ْ َ
ِ
الث ِ
ك لِيُ َو ِص َل َإَل الْ ُف َقَر ِاء ُحظُوظَ ُه ْم َال َْلَ ِظ نَ ْف ِس ِه.
َّاِن َ :سأ ََل ذَل َ
ِ
ث  :إهمنَا قَ َ ِ
ك ِعْن َد من َال ي ع ِرفُه  ،فَأَراد التهع ِر ِ ِ ِ
ك ُم ْستَثْ ًىن ِم ْن قَ ْولِِه ( فَ َال تَُزكوا أَنْ ُف َس ُك ْم ) .
الثَّالِ ُ
ص َار ذَل َ
ال ذَل َ
َ ْ َْ ُ َ َ ْ َ
يف بنَ ْفسه َ ،و َ
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ِ
ِ
ك َغْي ُرهُ.
َّ
ضا ُمتَ َعيه نًا َعلَْي ِه ؛ ِألَنههُ َملْ يَ ُك ْن ُهنَال َ
الرابِ ُع  :أَنههُ َرأَى َذل َ
ك فَ ْر ً
 قال اخلازن  :فإن قلت كيف مدح يوسف نفسه بقوله إِن حفيظ عليم وهللا تعاَل يقول فال تزكوا أنفسكم.
قلت  :إمنا يكره تزكية النفس إذا قصد به الرجل التطاول والتفاخر والتوسل به إَل غري ما حيل فهذا القدر املذموم يف تزكية النفس.
أما إذا قصد بتزكية النفس ومدحها إيصال اخلري والنفع إَل الغري فال يكره ذلك وال حيرم بل جيب عليه ذلك  ،مثاله أن يكون
بعض الناس عنده علم نافع وال يعرف به فإنه جيب عليه أن يقول أنا عامل  ،وملا كان املالك قد علم من يوسف أنه عامل مبصاحل
الدين ومل يعلم أنه عامل مبصاحل الدنيا نبهه يوسف بقوله إِن حفيظ عليم على أنه عامل مبا حيتاج إليه يف مصاحل الدنيا أيضاً مع
كمال علمه مبصاحل الدين.
الفوائد :
ِ
ِ
ِ
ض ِل ِعْن َد َم ْن َال يَ ْع ِرفُهُ َ ،وأَنههُ لَْيس ِم ْن الْ َم ْحظُوِر ِم ْن تَ ْزكِيَ ِة النه ْف ِ
اَل ( فَ َال
س ِيف قَ ْوله تَ َع َ
ف نَ ْف َسهُ بِالْ َف ْ
 -1أنه جيوز ل ِْإلنْ َسان أَ ْن يَص َ
َ
تَُزكوا أَنْ ُف َس ُك ْم ) .
 -2دلت اْلية أيضاً على أنه جيوز لإلنسان أن يصف نفسه مبا فيه من علم وفضل .
قال املاوردي  :وليس هذا على اإلاالق يف عموم الصفات  ،ولكنه خمصوص فيما اقرتن بوصله  ،أو تعلق بظاهر من مكسب ،
وممنوع منه فيما سواه  ،ملا فيه من تزكية ومراءاة  ،ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله ؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه ملا سبق
من حاله  ،وملا يرجو من الظهفر بأهله.
-3بعد االبتالء والثبات يأيت الفرج والتمكني .
-4األمانة والصدق من أسباب التمكني يف األرض .
-5أول التمكني ابتالء .
-6فضل العلم وشرفه  ،إذ به رفع امللك يوسف إَل حضرته وهو رفيع .
-7حتقيق الكلمة القائلة  :املرء خمبوء حتت لسانه .
-8الوصف باألمانة هو األبلغ يف اإلكرام .
-9التمكني يف األرض من مثرات اإلحسان .
 -10قال القرطيب  :قال بعض أهل العلم  :يف هذه اْلية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر  ،والسلطان الكافر ،
بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه يف فعل ال يعارضه فيه  ،فيصلح منه ما شاء ؛ وأما إذا كان عمله حبسب اختيار الفاجر وشهواته
وفجوره فال جيوز ذلك .
ِ
( وَك َذلِ َ ِ ِ
ِ
ِ
ثيَ ِ
ف ِيف األ َْر ِ
َج ُر
يب بَِر ْمحَتِنَا َمن نَّ َ
وس َ
ني (َ )56وأل ْ
َج َر ال ُْم ْحسنِ َ
يع أ ْ
شاء َوالَ نُض ُ
ض يَـتَبَـ َّوأُ م ْنـ َها َح ْي ُ َ
ك َم َّكنِا ليُ ُ
شاء نُص ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
آمنُواْ َوَكانُواْ يَـتَّـ ُقو َن (. ) )57
ين َ
اآلخ َرة َخ ْيـ ٌر لِلَّذ َ
[ يوسف . ] 57 :
---------( وَك َذلِ َ ِ ِ
ف ِيف األ َْر ِ
ض ) بيان لسنة هللا تعاَل يف خلقه ،من كونه سبحانه ال يضيع أجر الصابرين احملسنني أي :ومثل
وس َ
ك َم َّكنِا ليُ ُ
َ
هذا التمكني العظيم .مكنا ليوسف يف أرض مصر ،بعد أن مكث يف سجنها بضع سنني ،ال لذنب اقرتفه ،وإمنا الستعصامه بأمر
هللا.
شاء ) ومثل هذا التمكني العظيم ،مكنا ليوسف يف أرض مصر ،حيث هيأنا له أن ينتقل يف أماكنها
( يَـتَبَـ َّوأُ ِم ْنـ َها َح ْي ُ
ث يَ َ
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ومنازهلا حيث يشاء له التنقل ،دون أن مينعه مانع من اْللول يف أي مكان فيها.
 قال ابن جرير  :يتخذ منها منزالً حيث يشاء بعد الضيق واْلبس واإلسار .

فاجلملة الكرمية كناية عن قدرته على التصرف والتنقل يف مجيع أرض مصر ،كما يتصرف ويتنقل الرجل يف منزله اخلاص.
ِ
شاء ) أي  :نصيب برمحتنا وفضلنا وعطائنا من نشاء عطاءه من عبادنا مبقتضى حكمتنا ومشيئتنا.
يب بَِر ْمحَتِنَا َمن نَّ َ
( نُص ُ
 فيه إثبات املشيئة هلل ،وليعلم أن كل شيء علقه هللا باملشيئة فإنه مقرون باْلكمة ،أي :أنه ليست مشيئة هللا جمردة هكذا
اَّللُ إِ هن ه
(وَما تَ َشاءُو َن إِهال أَ ْن يَ َشاءَ ه
اَّللَ َكا َن َعلِيماً
تأيت عفواً ،ال ،هي مشيئة مقرونه باْلكمة ،والدليل على ذلك ،قوله تعاَل َ
َح ِكيماً) فلما بني أن مشيئتهم مبشيئة هللا ،بني أن ذلك مبِن عن علم وحكمة.
ِ
ِ
ني ) الذين يتقنون أداء ما كلفهم هللا بأدائه ،بل نوفيهم أجورهم على إحساهنم يف الدنيا قبل اْلخرة إذا
َج َر ال ُْم ْحسنِ َ
يع أ ْ
( َوالَ نُض ُ
شئنا ذلك.
فاإلحسان  :إحسان يف عبادة اخلالق ،إحسان إَل املخلوق.
ِ ِ
َسلَ َم َو ْج َههُ ِهَّللِ َوُه َو ُْحم ِس ٌن) وقال
َح َس ُن ديناً مم ْهن أ ْ
(وَم ْن أ ْ
يف عبادة هللا ،إخالصاً هلل تعاَل ،ومتابعة للرسول  ، كما قال تعاَل َ
ِِ
ِ
َجُرهُ ِعْن َد َربِِه).
َسلَ َم َو ْج َههُ هَّلل َوُه َو ُْحمس ٌن فَلَهُ أ ْ
تعاَل (بَلَى َم ْن أ ْ
فاإلحسان يف عبادة هللا :أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخالصاً ومتابعة.
واإلحسان إَل املخلوق :بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة ،وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك.
فمن أعظم اإلحسان الصرب يف ذات هللا  :لصربه يف اجلب  ،ويف الرق  ،ويف ِ
السجن  ،وصربه عن حمارم هللا عما دعته إليه املرأة.
ِ ِ
ِِ
آمنُواْ َوَكانُواْ يَـتَّـ ُقو َن ) خيرب تعاَل أن ما ادخره هللا لنبيه يوسف  يف الدار اْلخرة أعظم وأكثر
( َوأل ْ
ين َ
َج ُر اآلخ َرة َخ ْيـ ٌر لِلَّذ َ
ك بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب
وأجل ،مما خوله من التصرف والنفوذ يف الدنيا كما قال تعاَل يف حق سليمان َ ( ه َذا َعطَ ُاؤنَا فَ ْامنُ ْن أ َْو أ َْم ِس ْ
َ
وإِ هن لَهُ ِعْن َدنَا لَزلْ َفى وحسن م ٍ
آب ) .
ُ َُ َْ َ
َ
َجُر اْلخرة َخْي ٌر ) أي  :ما نعطيه يف اْلخرة خري وأكثر مما أعطيناه يف الدنيا ؛ ألن أجر
 قال القرطيب  :قوله تعاَل ( َوأل ْ
اْلخرة دائم  ،وأجر الدنيا ينقطع ؛ وظاهر اْلية العموم يف كل مؤمن متق .
يف الدنيا موت ويف اْلخرة ال موت – يف الدنيا مهوم وغموم ويف اْلخرة ال مهوم وال غموم  -يف الدنيا نعيم منقطع ويف
اْلخرة نعيم دائم .
وهكذا كافأ هللا تعاَل يوسف على صربه وتقواه وإحسانه ،مبا يستحقه من خري وسعادة يف الدنيا واْلخرة.

الفوائد :

-1أن التقي األمني ال يضيع سعيه ،بل حيسن عاقبته  ،ويعلي منزلته يف الدنيا واْلخرة .
-2فضيلة اإلحسان يف كل شيء .
-3أن ثواب اْلخرة خري من ثواب الدنيا املنقطع .
-4فضيلة اإلميان والتقوى .
-5من كان حمسناً يف دنياه أصابته رمحة هللا وثوابه يف الدنيا كما يصيبانه يف اْلخرة .
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ِ
ِ
َّزُهم ِِبَ َها ِزِه ْم قَ َ
ال ائْـتُ ِوِن بِأ ٍ
َخ لَّ ُكم ِِم ْن أَبِي ُك ْم أَالَ
وس َ
ف فَ َد َخلُواْ َعلَْيه فَـ َع َرفَـ ُه ْم َو ُه ْم لَهُ ُمنك ُرو َن (َ )58ولَ َّما َجه َ
( َو َجاء إِ ْخ َوةُ يُ ُ
ُويف الْ َكيل وأَنَاْ َخيـر الْمن ِزلِني ( )59فَِإن ََّل تَأْتُ ِوِن بِ ِه فَالَ َكيل لَ ُكم ِع ِ
ندي والَ تَـ ْقرب ِ
َِن أ ِ
تَـ َرْو َن أِِ
ون ( )60قَالُواْ َسنُـ َرا ِو ُد َع ْنهُ أَبَاهُ
ْ َ َ ُْ ُ َ
ْ
َ َُ
َْ ْ
وإِنَّا لََف ِ
اعلُو َن ( )61وقَ َ ِِ ِ
اعتَـ ُه ْم ِيف ِر َحاهلِِ ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْع ِرفُونَـ َها إِذَا ان َقلَبُواْ إِ ََل أ َْهلِ ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْرِجعُو َن ()62
اج َعلُواْ بِ َ
ضَ
ال لف ْتـيَانِه ْ
َ
َ
آمنُ ُك ْم َعلَْي ِه إِالَّ
َخانَا نَكْتَ ْل َوإِنَّا لَهُ َِلَافِظُو َن ( )63قَ َ
فَـلَ َّما َرِج ُعوا إِ ََل أَبِي ِه ْم قَالُواْ يَا أَبَانَا ُمنِ َع ِمنَّا الْ َك ْي ُل فَأ َْر ِس ْل َم َعنَا أ َ
ال َه ْل َ
َكما أ َِمنت ُكم علَى أ ِ
الر ِِ
ني (. ) )64
َخ ِيه ِمن قَـ ْب ُل فَ َّ
اَّللُ َخ ْيـ ٌر َحافِظًا َو ُه َو أ َْر َح ُم َّ
َ ُ ْ َ
امح َ
[ يوسف . ] 64 -58 :
-------------- قال ابن عطية  :قال السدي وغريه  :سبب جميئهم أن اجلماعة اليت أنذر ِبا يوسف أصابت البالد اليت كان ِبا يعقوب ،
وروي أنه كان يف الغربات من أرض فلسطني بغور الشام .وقيل  :كان باألوالج من ناحية الشعب  ،وكان صاحب بادية له
إبل وشاء  ،فأصاِبم اجلوع  ،وكان أهل مصر قد استعدوا وادخروا من السنني اخلصيبة  ،فكان الناس ميتارون من عند
يوسف  ،وهو يف رتبة العزيز املتقدم  ،وكان ال يعطي الوارد أكثر من محل بعري  ،يسوي بني الناس .
ِ
ف ) أي  :جاؤوا إَل مصر ملا أصاِبم القحط ليمتاروا ؛ وهذا من اختصار
وس َ
 وقال القرطيب  :قوله تعاَل ( َو َجآءَ إ ْخ َوةُ يُ ُ
القرآن املعجز.
قال ابن عباس وغريه :ملا أصاب الناس القحط والشدة ،ونزل ذلك بأرض كنعان بعث يعقوب  ولده لِْلمرية ،وذاع أمر
يوسف  يف اْلفاق ،للينه وقربه ورمحته ورأفته وعدله وسريته؛ وكان يوسف  حني نزلت الشدة بالناس جيلس (للناس) عند
البيع بنفسه ،فيعطيهم من الطعام على عدد رؤوسهم ،لكل رأس َو ْسقاً .
 قال ابن عاشور  ... :وكان جميء إخوة يوسف  إَل مصر ِ
للمرية عند حلول القحط بأرض مصر وما جاورها من بالد

فلسطني منازل آل يوسف  ، وكان جميئهم يف السنة الثانية من سِن القحط.
وإمنا جاء إخوته عدا بنيامني لصغره  ،وإمنا رحلوا للمرية كلهم لعل ذلك ألن التزويد من الطعام كان بتقدير يراعى فيه عدد
املمتارين  ،وأيضاً ليكونوا مجاعة ال يَطمع فيهم قطاع الطريق  ،وكان الذين جاءوا عشرة.
ف ) جاءوا إليه مجيعاً -ما عدا «بنيامني» -وهو الشقيق األصغر ليوسف ليحصلوا منه على أكرب كمية من
وس َ
( َو َجاء إِ ْخ َوةُ يُ ُ

الطعام على حسب عددهم  ،وليكون عندهم القدرة على صد العدوان إذا ما تعرض هلم قطاع الطرق الذين يكثرون يف أوقات
اجلدب واجلوع .
( فَ َد َخلُواْ َعلَْي ِه فَـ َع َرفَـ ُه ْم ) ألنه كان مرتقباً ْلضورهم لعلمه جبدب بالدهم وعقد مهته ِبم  ،مع كونه يعرف هيئاهتم يف لباسهم
وغريه  ،ومل يتغري عليه كبري من حاهلم.
 قال ابن عاشور  :ودخوهلم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام حبضوره ويأذن به يف جملسه خشية إضاعة األقوات
ألن ِبا حياة األمة.
وعرف يوسف  إخوته بعد مضي سنني على فراقهم لقوة فراسته وزكانة عقله دوهنم.
( وهم لَهُ م ِ
نك ُرو َن ) مل يعرفوه لطول العهد ،ومفارقته إياهم يف سن اْلداثة والعتقادهم أنه قد هلك ،ولذهابه عن أوهامهم لقلة
َُ ْ ُ
فكرهم فيه ،واهتمامهم بشأنه ،ولبعد حاله اليت بلغها من امللك والسلطان عن حاله اليت فارقوه عليها ارحيا يف البئر ،حىت لو
ختيلوا أنه هو لكذبوا أنفسهم وظنوهنم ،وألن امللك مما يبدل الزي ،ويلبس صاحبه من التهيب واالستعظام ما ينكر له املعروف .
 قال املاوردي :ألنه فارقوه صغرياً فكرب ،وفقرياً فاستغىن ،وباعوه عبداً فصار ملكاً ،فلذلك أنكروه ،ومل يتعرف إليهم ليعرفوه.
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 قال القرطيب  :ألهنم خلفوه صبياً  ،ومل يتومهوا أنه بعد العبودية يبلغ إَل تلك اْلال من اململكة  ،مع اول املدة ؛ وهي
أربعون سنة.
 ويؤخذ من هذه اْلية الكرمية أن اجملاعة اليت حدثت يف السبع السنني الشداد مشلت مصر وما جاورها من البالد -كما سبق
أن أشرنا.-
كما يؤخذ منها أن مصر كانت حمط أنظار املعسرين من خمتلف البالد بفضل حسن تدبري يوسف  وأخذه األمور بالعدالة
والرمحة وسهره على مصاحل الناس ،ومراقبته لشئون بيع الطعام ،وعدم االعتماد على غريه حىت إن إخوته قد دخلوا عليه وحده،
دون غريه من املسئولني يف مصر.
َّزُهم ِِبَ َها ِزِه ْم ) أصل اجلهاز -بفتح اجليم وكسرها قليل :-ما حيتاج إليه املسافر من زاد ومتاع ،يقال :جهزت املسافر،
( َولَ َّما َجه َ
أي هيأت له جهازه الذي حيتاج إليه يف سفره ،ومنه جهاز العروس وهو ما تزف به إَل زوجها ،وجهاز امليت وهو ما حيتاج إليه
يف دفنه .
 قال ابن عطية  :و اجلهاز ما حيتاج إليه املسافر من زاد ومتاع وكل ما حيمل  ،وكذلك جهاز العروس وجهاز امليت.

واملراد :أن يوسف بعد أن دخل عليه إخوته وعرفهم ،أكرم وفادهتم .وعاملهم معاملة ايبة جعلتهم يأنسون إليه ،وهيأ هلم ما هم
يف حاجة إليه من الطعام وغريهُ ،ث استدرجهم بعد ذلك يف الكالم حىت عرف منهم على وجه التفصيل أحواهلم.
َخ لَّ ُكم ِِم ْن أَبِي ُك ْم ) قول يوسف هذا يستلزم  :أن حديثاً متنوعا نشأ بينه وبينهم  ،عرف منه يوسف ،أن هلم
( قَ َ
ال ائْـتُ ِوِن بِأ ٍ

أخاً من أبيهم مل حيضر معهم وإال فلو كان هذا الطلب منه هلم بعد معرفته هلم مباشرة ،لشعروا بأنه يعرفهم وهو ال يريد ذلك.

 قال الرازي  :واعلم أنه ال بد من كالم سابق حىت يصري ذلك الكالم سبباً لسؤال يوسف عن حال أخيهم ،
َخ لَ ُك ْم ِم ْن أَبِي ُك ْم يقتضى كالماً دار بينه وبينهم نشأ عنه هذا الطلب .
ومن هنا قال املفسرون :إن قوله ائْ تُ ِوِن بِأ ٍ
ومما قالوه يف توضيح هذا الكالم :ما روى من أهنم بعد أن دخلوا عليه قال هلم :من أنتم وما شأنكم؟ فقالواَ :نن قوم من أهل
الشام ،جئنا منتار ،ولنا أب شيخ صديق نيب من األنبياء امسه يعقوب ،فقال هلم :كم عددكم قالوا عشرة ،وقد كنا اثِن عشر،
فذهب أخ لنا إَل الربية فهلك ،وكان أحبنا إَل أبينا ،وقد سكن بعده إَل أخ له أصغر منه ،هو باق لديه يتسلى به ،فقال هلم
حينئذ ائتوِن بأخ لكم من أبيكم .
ِ
َِن أ ِ
ني ) يرغبهم يف الرجوع إليه .
( أَالَ تَـ َرْو َن أِِ
ُويف الْ َك ْي َل َوأَنَاْ َخ ْيـ ُر ال ُْمن ِزل َ

أي  :أال ترون أِن أكرمت وفادتكم ،وأعطيتكم فوق ما تريدون من الطعام ،وأنزلتكم ببلدي منزالً كرمياً  ...وما دام أمري معكم
كذلك ،فال بد من أن تأتوِن معكم بأخيكم من أبيكم يف املرة القادمة ،لكي أزيد يف إكرامكم وعطائكم.
ِ
ني ) أي  :خري املضيفني ألنه حني أنزهلم أحسن ضيافتهم.
 قال الرازي  :قوله تعاَل ( َوأَنَاْ َخْي ُر الْ ُمن ِزل َ
( فَِإن ََّل تَأْتُ ِوِن بِ ِه فَالَ َكيل لَ ُكم ِع ِ
ندي والَ تَـ ْقرب ِ
ون ) أي  :إن مل تأتوِن بأخيكم فليس لكم عندي بعد اليوم مرية  ،وال تقربوا
ْ
َ َُ
َْ ْ
بالدي مرة ثانية  ،رغبهم ُث توعدهم .
 قال املاوردي  :يعِن فيما بعد ألنه قد وفاهم كيلهم يف هذه اْلال.
 قال الرازي  :وذلك ألهنم كانوا يف هناية اْلاجة إَل حتصيل الطعام  ،وما كان ميكنهم حتصيله إال من عنده  ،فإذا منعهم من
اْلضور عنده كان ذلك هناية الرتهيب والتخويف  ،ث
 هذا التحذير منه  هلم ،يشعر بأن إخوته قد ذكروا له بأهنم سيعودون إليه مرة أخرى ،ألن ما معهم من اعام ال يكفيهم
إال لوقت حمدود من الزمان.
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 قال يف البحر  :والظاهر أن كل ما فعله يوسف  كان بوحي من هللا واال فمقتضى الرب أن يبادر إَل أبيه ويستدعيه لكن
هللا أراد تكميل أجر يعقوب وحمنته  ،ولتتفسر الرؤيا األوَل .
 قال القرطيب  :إن قيل  :كيف استجاز يوسف إدخال اْلزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل له  :عن هذا أربعة أجوبة :
أحدها  :جيوز أن يكون هللا عز وجل أمره بذلك ابتالء ليعقوب  ،ليعظم له الثواب ؛ فاتبع أمره فيه.

الثاِن  :جيوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف عليهما السالم.
الثالث  :لتتضاعف املسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه.

الرابع  :ليقدم سرور أخيه باالجتماع معه قبل إخوته ؛ مليل كان منه إليه ؛ واألول أظهر  ،وهللا أعلم
( قَالُواْ سنـرا ِود ع ْنه أَباه وإِنَّا لََف ِ
اعلُو َن ) املراودة االجتهاد يف الطلب .
َُ َ ُ َ ُ َ ُ َ
(سنُرا ِوُد َعْنهُ أَباهُ) أي :سنطلب حضوره معنا
أي  :قال إخوة يوسف له بعد أن أكد هلم وجوب إحضار أخيهم ألبيهم معهمَ :

من أبيه برفق ولني وخمادعة وحمايلة «وإنا لفاعلون» هذه املراودة باجتهاد ال كلل وال ملل معه وفاء ْلقك علينا.
وقوهلم هذا يدل داللة واضحة على أهنم كانوا يشعرون بأن إحضار أخيهم ألبيهم معهم -وهو «بنيامني» الشقيق األصغر
ليوسف ،-ليس أمراً سهالً أو ميسوراً ،وإمنا حيتاج إَل جهد كبري مع أبيهم حىت يقنعوه بإرساله معهم.
وقَ َ ِِ ِ
اعتَـ ُه ْم ِيف ِر َحاهلِِ ْم ) الفتيان :مجع فىت واملراد ِبم هنا من يقومون خبدمته ومساعدته يف عمله.
اج َعلُواْ بِ َ
ضَ
ال لف ْتـيَانِه ْ
َ
والبضاعة يف األصل :القطعة الوفرية من األموال اليت تقتىن للتجارة ،مأخوذة من البضع مبعىن القطع.
واملراد ِبا هنا :أمثان الطعام الذي أعطاه هلم يوسف . 
والرحال :مجع رحل ،وهو ما يوضع على البعري من متاع الراكب.
قال الشوكاِن  :واملراد هنا  :األوعية اليت جيعلون فيها ما ميتارونه من الطعام .
واملراد بالبضاعة هنا هي اليت وصلوا ِبا من بالدهم ليشرتوا ِبا الطعام  ،وكانت نعاالً وأدماً .
فعل يوسف  ذلك تفضالً عليهم  .وقيل  :فعل ذلك لريجعوا إليه مرة أخرى لعلمه أهنم ال يقبلون الطعام إال بثمن  .قاله
الفراء  .وقيل  :فعل ذلك ليستعينوا ِبا على الرجوع إليه لشراء الطعام  .وقيل  :إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته مثن الطعام .
واملعىن :وقال يوسف  لفتيانه الذين يقومون بتلبية مطالبه :أعيدوا إَل رحال هؤالء القوم -وهم إخوته -األمثان اليت دفعوها لنا
يف مقابل ما أخذوه منا من اعام ،وافعلوا ذلك دون أن يشعروا بكم ،لعل هؤالء القوم عند ما يعودون إَل بالدهم ،ويفتحون
أمتعتهم ،فيجدون فيها األمثان اليت دفعوها لنا يف مقابل ما أخذوه من اعام وغريه.
لعلهم حينئذ يرجعون إلينا مرة أخرى ،ليدفعوها لنا يف مقابل ما أخذوه.
 قال الرازي  :اختلفوا يف السبب الذي ألجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم يف رحاهلم على وجوه :

األول  :أهنم مىت فتحوا املتاع فوجدوا بضاعتهم فيه  ،علموا أن ذلك كان كرماً من يوسف وسخاء حمضاً فيبعثهم ذلك على
العود إليه واْلرص على معاملته.
الثاِن  :خاف أن ال يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى .
الثالث  :أراد به التوسعة على أبيه ألن الزمان كان زمان القحط.
الرابع  :رأى أن أخذ مثن الطعام من أبيه وإخوته مع شدة حاجتهم إَل الطعام لؤم.
اخلامس  :قال الفراء  :إهنم مىت شاهدوا بضاعتهم يف رحاهلم وقع يف قلوِبم أهنم وضعوا تلك البضاعة يف رحاهلم على سبيل
السهو وهم أنبياء وأوالد األنبياء فرجعوا ليعرفوا السبب فيه  ،أو رجعوا لريدوا املال إَل مالكه.
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السادس  :أراد أن حيسن إليهم على وجه ال يلحقهم به عيب وال منة.
( لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْع ِرفُونَـ َها إِذَا ان َقلَبُواْ إِ ََل أ َْهلِ ِه ْم ) أي  :لكي يعرفوها إذا رجعوا إَل أهلهم وفتحوا أوعيتهم .
( لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْرِج ُعو َن ) أي  :لعلهم يرجعون إلينا إذا رأوها  ،فإنه علم أن دينهم حيملهم على رد الثمن  ،ألهنم مطهرون عن أكل

اْلرام فيكون ذلك أدعى هلم إَل العود إليه .
(فَـلَ َّما َرِج ُعوا إِ ََل أَبِي ِه ْم قَالُواْ يَا أَبَانَا ُمنِ َع ِمنَّا الْ َك ْي ُل ) أي  :فلما عادوا إَل أبيهم قالوا له  -قبل أن يفتحوا متاعهم  -يا أبانا
لقد أُنذرنا مبنع الكيل يف املستقبل إن مل نأت بأخينا بنيامني  ،فإن ملك مصر  ،ظن أننا (جواسيس ) وأخربناه بقصتنا فطلب
أخانا ليتحقق صدقنا .
َخانَا نَكْتَ ْل َوإِنَّا لَهُ َِلَافِظُو َن )أي  :أرسل معنا أخانا (بنيامني ) لنأخذ ما نستحقه من اْلبوب اليت تُكال لنا
( فَأ َْر ِس ْل َم َعنَا أ َ
[ وإِنا له ْلافظون ] أي َنفظه من أن يناله مكروه
ال هل آمن ُكم علَي ِه إِالَّ َكما أ َِمنت ُكم علَى أ ِ
َخ ِيه ِمن قَـ ْب ُل ) أي  :قال هلم يعقوب  :كيف آمنكم على بنيامني وقد فعلتم
َ ُ ْ َ
( قَ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
بيوسف بعد أن ضمنتم ل حفظه ُ ،ث خنتم العهد ؟ فأخاف أن تكيدوا له  ،كما كدُت ألخيه ؟ فأنا ال أثق بكم وال حبفظكم ،
ِوإمنا أثق حبفظ هللا .
 قال ابن عطية  :قوله ( هل ) توقيف وتقرير  ،وتأمل يعقوب  من فرقة بنيامني  ،ومل يصرح مبنعهم من محله ملا رأى يف
ذلك من املصلحة  ،لكنه أعلمهم بقلة امأنينته إليهم .وأنه خياف عليه من كيدهم  ،ولكن ظاهر أمرهم أهنم كانوا نبئوا
وانتقلت حاهلم  ،فلم خيف كمثل ما خاف على يوسف من قبل  ،لكن أعلم بأن يف نفسه شيئاً ُ ،ث استسلم هلل تعاَل ،
خبالف عبارته يف قصة يوسف.
اَّللُ َخ ْيـ ٌر َحافِظًا ) أي  :حفظ هللا خري من حفظكم .
( فَ َّ
الر ِِ
ني ) فهو سبحانه أرحم من والديه وإخوته  ،فأرجو أن مين علي حبفظه وال جيمع علي مصيبتني .
( َو ُه َو أ َْر َح ُم َّ
امح َ
فاستسلم يعقوب  هلل وتوكل عليه .

 قال القرطيب  :يف هذا دليل على أنه أجاِبم إَل إرساله معهم ؛ ومعىن اْلية  :حفظ هللا له خري من حفظكم إياه.
اَّللُ َخْي ُر َحافِظاً" قال هللا تعاَل :وعزيت وجالل ألردن عليك ابنيك كليهما بعدما توكلت
قال كعب األحبار :ملا قال يعقوب" :فَ ه
علي.
 قال اخلازن  :وظاهر هذا الكالم يدل على أنه أرسله معهم  ،وإمنا أرسله معهم وقد شاهد ما فعلوا بيوسف ألنه مل يشاهد
فيما بينهم وبني بنيامني من اْلقد واْلسد مثل ما كان بينهم وبني يوسف أو أن يعقوب شاهد منهم اخلري والصالح ملا كربوا
فأرسله معهم أو أن شدة القحط وضيق الوقت أحوجه إَل ذلك .
الفوائد :
-1من حسن أخالق يوسف أنه عرف إخوته ومل يعنفهم .
-2أن سنوات اجلدب عمت البالد وأرهقت العباد .
-3القيادي الناجح يكون حاضراً يف كل زمان ومكان .
-4أن الرتغيب يؤنس النفس ويستمليها .
-5إكرام الضيف والعناية به .
-6أثر اإلميان يف السلوك  ،إذ عرف يوسف أن إخوته ال يستحلون أكل مال بغري حقه .
71

-7كرم يوسف . 
-8صاحب اْلاجة قد يؤثر نفسه على غريه لشدة حاجته وهلفته .
-9بيان مدى توكل يعقوب على هللا .
 -10التفويض إَل هللا تعاَل واالعتماد عليه يف مجيع األمور .
-11ترجيح املصلحة العامة على اخلاصة .
َخانَا
َّت إِلَْيـنَا َوََنِريُ أ َْهلَنَا َوََْن َف ُ
اعتُـنَا ُرد ْ
اعتَـ ُه ْم ُرد ْ
ظأَ
َّت إِلَْي ِه ْم قَالُواْ يَا أَبَانَا َما نَـ ْب ِغي َه ِذهِ بِ َ
اع ُه ْم َو َج ُدواْ بِ َ
ضَ
ضَ
( َولَ َّما فَـتَ ُحواْ َمتَ َ
ون موثًِقا ِمن َِّ
ِ
ِ
ِ
ط بِ ُك ْم فَـلَ َّما
ري ( )65قَ َ
اَّلل لَتَأْتُـن ََِّن بِ ِه إِالَّ أَن ُُيَا َ
اد َك ْي َل بَ ِع ٍري َذلِ َ
َونَـ ْز َد ُ
ك َك ْي ٌل يَس ٌ
ال لَ ْن أ ُْرسلَهُ َم َع ُك ْم َح َّح ى تُـ ْْؤتُ َ ْ ِ َ
اب و ِ
ِ
اَّلل َعلَى ما نَـ ُق ُ ِ
اح ٍد َوا ْد ُخلُواْ ِم ْن أَبْـ َو ٍ
اب ُّمتَـ َف ِِرقَ ٍة َوَما أُ ْغ َِن
يل (َ )66وقَ َ
آتَـ ْوهُ َم ْوثَِق ُه ْم قَ َ
ال يَا بَِ َّ
ال َُّ
َ
َن الَ تَ ْد ُخلُواْ من بَ ٍ َ
ول َوك ٌ
اَّلل ِمن َشي ٍء إِ ِن ا ِْلكْم إِالَّ ِِِ
عن ُكم ِمن َِّ
وهم
ْت َو َعلَْي ِه فَـلْيَتَـ َوَّك ِل ال ُْمتَـ َوِكِلُو َن (َ )67ولَ َّما َد َخلُواْ ِم ْن َح ْي ُ
َّلل َعلَْي ِه تَـ َوَّكل ُ
ث أ ََم َرُه ْم أَبُ ُ
َ َِ
ُ ُ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اها َوإِنَّهُ لَ ُذو عل ٍْم لِ َما َعلَّ ْمنَاهُ َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
اجةً ِيف نَـ ْف ِ
َّما َكا َن يُـغْ َِن َع ْنـ ُهم ِم َن َّ
َّاس الَ
وب قَ َ
ضَ
س يَـ ْع ُق َ
اَّلل من َش ْيء إِالَّ َح َ
يَـ ْعلَ ُمو َن (. ) )68
[ . ] 68 -65
--------اع ُه ْم ) أي  :وملا فتحوا األوعي ة اليت وضعوا فيها املرية .
( َولَ َّما فَـتَ ُحواْ َمتَ َ
َّت إِلَْي ِه ْم ) أي  :وجدوا مثن الطعام يف متاعهم .
اعتَـ ُه ْم ُرد ْ
( َو َج ُدواْ بِ َ
ضَ
 جاء يف ( التفسري الوسيط ) أي  :وحني فتحوا أوعيتهم اليت بداخلها الطعام الذي اشرتوه من عزيز مصر .فوجئوا بوجود
أمثان هذا الطعام قد رد إليهم معه ،ومل يأخذها عزيز مصر ،بل دسها داخل أوعيتهم .
ِ ِِ
ت إِلَْينا أي  :يا أبانا ماذا نطلب
اعتُـنَا ُرد ْ
( قَالُواْ يَا أَبَانَا َما نَـ ْب ِغي َه ِذهِ بِ َ
ضَ
ضاعتُنا ُرهد ْ
َّت إِلَْيـنَا ) أي  :قالوا يا أَبانا ما نَْبغي هذه بِ َ
من اإلحسان والكرم أكثر من هذا الذي فعله معنا عزيز مصر؟ لقد أعطانا الطعام الذي نريدهُ ،ث رد إلينا مثنه الذي دفعناه له
دون أن خيربنا بذلك.
فما يف قوله ( ما نَْبغِي ) استفهامية ،واالستفهام للتعجب من كرم عزيز مصر .
واملراد ببضاعتهم :الثمن الذي دفعوه للعزيز يف مقابل ما أخذوه منه من زاد.
أي  :كيف ال نعجب وندهش ،وهذه بضاعتنا ردت إلينا من حيث ال ندري ومعها األمحال اليت اشرتيناها من عزيز مصر مل
ينقص منها شيء؟
( َوََنِريُ أ َْهلَنَا ) أي  :جنلب هلم املرية .
ظ أَخانا عند سفره معنا من أي مكروه.
( َوََْن َف ُ
َخانَا ) أي َ :وََْن َف ُ
ظأَ
داد بوجوده معنا عند الدخول على عزيز مصر ( َكْي َل بَعِري ) أي  :ويعطينا العزيز محل بعري
اد َك ْي َل بَ ِع ٍري ذَلِ َ
( َونَـ ْز َد ُ
ونز ُ
ك ) أي ْ :
من الزاد ،زيادة على هذه املرة نظرا لوجود أخينا معنا.
ولعل قوهلم هذا كان سببه أن يوسف  كان يعطى من الطعام على عدد الرءوس ،حىت يستطيع أن يوفر القوت للجميع يف
تلك السنوات الشداد ( .ال يعطي الواحد إال كيل بعري ) .
ِ
ِ
ك َكْي ٌل يَ ِس ٌري) يعود إَل الزاد الذي أحضروه من مصر؛ أي :ذلك الطعام
ري ) اسم اإلشارة يف قوله سبحانه (ذل َ
( ذلك َك ْي ٌل يَس ٌ
الذي أعطانا إياه عزيز مصر اعام يسري ،ال يكفينا إال ملدة قليلة من الزمان ،وجيب أن نعود إَل مصر لنأيت بطعام آخر.
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 قال الشوكاِن  :ومعىن ( ذلك َكْي ٌل يَ ِس ٌري ) أن زيادة كيل بعري ألخينا يسهل على امللك  ،وال ميتنع علينا من زيادته له لكونه

يسرياً ال يتعاظمه وال يضايقنا فيه .
وقيل إن املعىن  :ذلك املكيل ألجلنا قليل نريد أن ينضاف إليه محل بعري ألخينا  .واختار الزجاج األول .
ون موثًِقا ِمن َِّ
ِ
ِ
اَّلل لَتَأْتُـن ََِّن بِ ِه ) أي  :قال يعقوب  هلم  :وهللا لن أرسل معكم «بنيامني» إَل
( قَ َ
ال لَ ْن أ ُْرسلَهُ َم َع ُك ْم َح َّح ى تُـ ْْؤتُ َ ْ ِ َ
مصر ،حىت حتلفوا ل باهلل ،بأن تقولوا :وهللا لنأتينك به عند عودتنا ،ولن نتخلى عن ذلك .
ط بِ ُك ْم ) أي  :إال أن تُغلبوا فال تقدروا على ختليصه  ،وال يبقى لكم اريق أو حيلة إَل ذلك ،قال جماهد  :إال أن
( إِالَّ أَن ُُيَا َ

متوتوا كلكم فيكون ذلك عذراً عندي .

 قال ابن عطية  :قوله تعاَل (إال أن حياط بكم) لفظ عام جلميع وجوه الغلبة والقسر واملعىن تعمكم الغلبة من مجيع اجلهات
حىت ال تكون لكم حيلة وال وجه ختلص .وقال جماهد :املعىن :إال أن هتلكوا مجيعاً .وقال قتادة :إال أال تطيقوا ذلك.
وهذا يرجحه لفظ اْلية .وانظر أن يعقوب عليه السالم قد توثق يف هذه القصة  ،وأشهد هللا تعاَل  ،ووصى بنيه  ،وأخرب بعد
ذلك بتوكله  ،فهذا توكل مع تسبب  ،وهو توكل مجيع املؤمنني .
( فَـلَ َّما آتَـ ْوهُ َم ْوثَِق ُه ْم ) أي  :فلما حلفوا له وأعطوه العهد املؤكد .
اَّلل َعلَى ما نَـ ُق ُ ِ
يل ) ( قال) هلم على سبيل التأكيد واْلض على وجوب الوفاء :هللا تعاَل على ما نقول أنا وأنتم
( قَ َ
ال َُّ
َ
ول َوك ٌ
وكيل ،أي :مطلع ورقيب ،وسيجازى األوفياء خريا ،وسيجازى الناقضني لعهودهم مبا يستحقون من عقاب.
 قال ابن كثري :وإمنا فعل ذلك ،ألنه مل جيد بداً من بعثهم ألجل املرية اليت ال غىن هلم عنها فبعثه معهم .
اب و ِ
ِ
اح ٍد َوا ْد ُخلُواْ ِم ْن أَبْـ َو ٍ
اب ُّمتَـ َف ِِرقَ ٍة ) يقول تعاَل ،إخباراً عن يعقوب  :إنه أمر بنيه ملا
( َوقَ َ
ال يَا بَِ َّ
َن الَ تَ ْد ُخلُواْ من بَ ٍ َ
جهزهم مع أخيهم بنيامني إَل مصر ،أال يدخلوا كلهم من باب واحد ،وليدخلوا من أبواب متفرقة ،فإنه كما قال ابن عباس،
وحممد بن كعب ،وجماهد ،والضحاك ،وقتادة ،والس ِدي :إنه خشي عليهم العني ،وذلك أهنم كانوا ذوي مجال وهيئة حسنة،
ومنظر وِباء ،فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيوهنم؛ فإن العني حق ،تستنزل الفارس عن فرسه.

 قال اآللوسي  :هناهم  عن ذلك حذراً من إصابة العني فإهنم كانوا ذوي مجال وشارة حسنة وقد اشتهروا بني أهل مصر
بالزلفى والكرامة اليت مل تكن لغريهم عند امللك فكانوا مظنة ألن يعانوا إذا دخلوا كوكبة واحدة  ،وحيث كانوا جمهولني
مغمورين بني الناس مل يوصهم بالتفرق يف املرة األوَل .
ُث قال :والعني حق ،كما صح عن رسول هللا  وصح أيضا بزيادة :ولو كان شيء يسبق القدر سبقته العني .
وقد ورد أيضاً  :إن العني لتدخل الرجل القرب ،واجلمل القدر .
اب و ِ
اح ٍد ) عن قوله ( وادخلوا ِمن أَبْو ٍ
ِ ٍ
اب متَ َفرقٍَة ) ألهنم لو دخلوا من
 قال الشوكاِن  :ومل يكتف بقوله ( الَ تَ ْد ُخلُواْ من بَ َ
ْ َ
بابني مثالً كانوا قد امتثلوا النهي عن الدخول من باب واحد  ،ولكنه ملا كان يف الدخول من بابني مثالً نوع اجتماع خيشى
معه أن تصيبهم العني  ،أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة  ،قيل  :وكانت أبواب مصر أربعة .
( وما أُ ْغ َِن عن ُكم ِمن َِّ
اَّلل ِمن َش ْي ٍء ) أي :هذا االحرتاز ال يرد قدر هللا وقضاءه  ،فإن هللا إذا أراد شيئا ال خيالف وال ميانع .
ََ
َ َِ

جاء يف ( التفسري الوسيط ) اعرتاف منه  بأن دخوهلم من األبواب املتفرقة ،لن حيول بينهم وبني ما قدره تعاَل وأراده هلم،
وإمنا هو أمرهم بذلك من باب األخذ باألسباب املشروعة.
أي  :وإِن بقول هذا لكم ،ال أدفع عنكم شيئاً قدره هللا عليكم ،ولو كان هذا الشيء قليالً .
( إِ ِن ا ِْلكْم إِالَّ ِِِ
َّلل ) أي  :ما اْلكم إال هلل جل وعال وحده ال يشاركه أحد  ،وال ميانعه شيء .
ُ ُ
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ْت ) عليه وحده توكلت يف مجيع أموري .
( َعلَْي ِه تَـ َوَّكل ُ
( َو َعلَْي ِه فَـلْيَتَـ َوَّك ِل ال ُْمتَـ َوِكِلُو َن ) ( وعليه ) وحده ( فليتوكل املتوكلون ) أي  :املريدون للتوكل اْلق ،واالعتماد الصدق الذي ال

يتعارض مع األخذ باألسباب اليت شرعها هللا وأمر ِبا.
ألن بالتوكل حيصل كل مطلوب  ،ويندفع كل مرهوب .
إذ أن كال من التوكل واألخذ باألسباب مطلوب من العبد ،إال أن العاقل عند ما يأخذ يف األسباب جيزم بأن اْلكم هلل وحده يف
كل األمور ،وأن األسباب ما هي إال أمور عادية ،يوجد هللا تعاَل معها ما يريد إجياده ،ومينع ما يريد منعه ،فهو الفعال ملا يريد.
ويعقوب  عند ما أوصى أبناءه ِبذه الوصية ،أراد ِبا تعليمهم االعتماد على توفيق هللا ولطفه ،مع األخذ باألسباب املعتادة
الظاهرة تأدبا مع هللا تعاَل واضع األسباب ومشرعها ...
 فالتوكل ال ينايف فعل األسباب.
قال تعاَل ِ ِ ِ ِِ
هخلَ ِة تُساقِ ْط َعلَي ِ
ك ُراَبًا َجنِياا) مع أنه تعاَل لو أراد أسقطه هلا بدون هز منها.
ْ
َ
(وُهزي إلَْيك جب ْذ ِع الن ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اَّلل من
ِن الَ تَ ْد ُخلُوا من بَاب َواحد َو ْاد ُخلُوا م ْن أَبْ َواب متَ َفرقَة َوَما أُ ْغِن َعن ُكم م َن ه
(وقَ َ
ال يَا بَ ه
ومن أوضح األدلة قول يعقوب َ
ِِ ِ
ت َو َعلَْي ِه فَ ْليَتَ َوهك ِل الْ ُمتَ َوكِلُو َن).
َش ْي ٍء إِ ِن ْ
ْم إِاله َّلل َعلَْيه تَ َوهكْل ُ
اْلُك ُ
ٍ ٍِ
ِ
ْم إِاله َِّللِ َعلَْي ِه
اَّللِ ِمن َش ْي ٍء إِ ِن ْ
(وَما أُ ْغ ِِن َعن ُكم ِم َن ه
(يَا بَِ ه
ِن الَ تَ ْد ُخلُوا من بَاب َواحد) حمافظة عليهم من العني ُث قال َ
اْلُك ُ
ت َو َعلَْي ِه فَ ْليَتَ َوهك ِل الْ ُمتَ َوكِلُو َن).
تَ َوهك ْل ُ
فقد أخذ بالسبب واْليطة ،وصرح بان االعتماد على هللا وحده.
قال ابن القيم أيضاً :فعلى حسن ظنك بربك ورجائك له ،يكون توكلك عليه ،ولذلك فسر بعضهم التوكل حبسن الظن باهلل.
التحقيق :أن حسن الظن به يدعوه إَل التوكل عليه إذ ال يتصور التوكل على من ساء ظنه به ،وال التوكل على من ال يرجوه.
اَّللِ فَ َكأَهمنَا َخهر ِم َن
(وَم ْن يُ ْش ِرْك بِ ه
قال شيخ اإلسالم :وما رجا أح ٌد خملوقاً أو توكل عليه إال خاب ظنه فيه ،فإنه مشرك ،قال تعاَل َ
ِ
ِِ
الريح ِيف م َك ٍ
ان َس ِح ٍيق).
ال هس َماء فَتَ ْخطَُفهُ الطهْي ُر أ َْو تَ ْه ِوي به ِ ُ َ
وقال :من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللا.
وقال بعض العارفني :املتوكل كالطفل ال يعرف شيئاً يأوي إليه إال ثدي أمه ،كذلك املتوكل ال يأوي إال إَل ربه سبحانه.
وقال ابن القيم  -رمحه هللا -ولو توكل العبد على هللا حق توكله يف إزالة جبل عن مكانه ،وكان مأموراً بإزالته ألزاله.
قيل ْلاُت األصم :على ما بنيت أمرك يف التوكل؟ قال :على خصال أربعة:
علمت أن رزقي ال يأكله غريي  ...فاامأنت به نفسي ... .وعلمت أن عملي ال يعمله غريي  ...فأنا مشغول به.
وعلمت أن املوت يأيت بغتة  ...فأنا أبادره ... .وعلمت أِن ال أخلو من عني هللا  ...فأنا مستح ٍي منه.
قال بعض العلماء ال تتكلن على غري هللا فيكلك هللا إَل من اتكلت عليه.
وقال بعضهم :عالمة التوكل انقطاع املطامع :أي يف اخللق واألسباب.
ٍ
ث أَمرهم أَبوهم َّما َكا َن يـ ْغ َِن ع ْنـهم ِمن َِّ ِ
ِ
اجةً ِيف نَـ ْف ِ
اها ) قالوا :هي
وب قَ َ
ضَ
( َولَ َّما َد َخلُواْ م ْن َح ْي ُ َ َ ُ ْ ُ ُ
س يَـ ْع ُق َ
اَّلل من َش ْيء إِالَّ َح َ
ُ َ ُ َِ
دفع إصابة العني هلم .
ومعىن ( قضاها ) أظهرها ومل يستطع كتماهنا يقال :قضى فالن حاجة لنفسه إذا أظهر ما أضمره فيها.

 قال الشوكاِن  :واملعىن ولكن حاجة كانت يف نفس يعقوب  ،وهي شفقته عليهم  ،وحمبته لسالمتهم  ،قضاها يعقوب ،
أي  :أظهرها هلم  ،ووصاهم ِبا غري معتقد أن للتدبري الذي دبره هلم تأثرياً يف دفع ما قضاه هللا عليهم .
74

وقيل  :إنه خطر ببال يعقوب أن امللك إذا رآهم جمتمعني مع ما يظهر فيهم من كمال اخللقة  ،وسيما الشجاعة أوقع ِبم حسداً
وحقداً أو خوفاً منهم  ،فأمرهم بالتفرق هلذه العلة
( َوإِنَّهُ لَ ُذو ِعل ٍْم لِِ َما َعلَّ ْمنَاهُ ) ثناء من هللا تعاَل على يعقوب بالعلم وحسن التدبري.

أي  :وإن يعقوب  لذو علم عظيم ،للشيء الذي علمناه إياه عن اريق وحينا ،فهو ال ينسى منه شيئاً إال ما شاء هللا.
( َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
َّاس الَ يَـ ْعلَ ُمو َن ) أي  :ال يعلمون ما يعلمه يعقوب  من أن األخذ باألسباب ال يتناَّف مع التوكل على هللا
تعاَل ،أو :ولكن أكثر الناس ال يعلمون ما أعطاه هللا تعاَل ألنبيائه وأصفيائه من العلم واملعرفة وحسن التأِن لألمور.

الفوائد :

-1اْلذر ال يغِن من القدر .
-2مشروعية التوقي من العني .
-3وجوب التوكل على هللا وحده .
-4أرشد يعقوب أوالده الستعمال أسباب اْلذر ُ ،ث أشار إَل أن هذه األسباب ليست أسباباً كاملة  ،وال مغنية عن حكم هللا
-5إثبات العني .
-6أن الكثرة واجلمال من أسباب اإلصابة بالعني .
-7بالتوكل حيصل على مطلوب ويدفع كل مرهوب .
-8اإلميان بالقدر واألخذ بأسباب اْلذر .
-9بيان فضل العلم وأهله .
-10ااعة األب .
-11ودلت هذه اْلية على أن املسلم جيب عليه أن حيذر أخاه مما خياف عليه  ،ويرشده إَل ما فيه اريق السالمة والنجاة ؛ فإن
الدين النصيحة  ،واملسلم أخو املسلم.
ِ
َّزُهم ِِبَ َها ِزِه ْم َج َع َل
َخاهُ قَ َ
َخ َ
وس َ
ال إِِِِن أَنَاْ أ ُ
آوى إِلَْي ِه أ َ
س ِِبَا َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن ( )69فَـلَ َّما َجه َ
( َولَ َّما َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
ف َ
وك فَالَ تَـ ْبتَئ ْ
الس َقايةَ ِيف رح ِل أ ِ
ِ
َخ ِيه ُثَّ أَذَّ َن ُم َْؤ ِذِ ٌن أَيَّـتُـ َها ال ِْع ِ
سا ِرقُو َن ( )70قَالُواْ َوأَقْـبَـلُواْ َعلَْي ِهم َّما َذا تَـ ْف ِق ُدو َن ( )71قَالُواْ نَـ ْف ِق ُد
ِ َ َْ
ُ
ري إنَّ ُك ْم لَ َ
ك ولِمن جاء بِ ِه ِمحْل ب ِع ٍري وأَنَاْ بِ ِه َز ِعيم ( )72قَالُواْ تَ َِّ
ِ
صو َ ِ ِ
اَّلل لََق ْد َعلِ ْمتُم َّما ِج ْئـنَا لِنُـ ْف ِس َد ِيف األ َْر ِ
ني
ض َوَما ُكنَّا َسا ِرق َ
اع ال َْمل َ َ َ
ٌ
َُ َ
َُ
ِ
ِ
ني (. ) )75
ني ( )74قَالُواْ َج َـزآ ُؤهُ َمن ُو ِج َد ِيف َر ْحلِ ِه فَـ ُه َو َج َزا ُؤهُ َك َذلِ َ
ك ََْن ِزي الظَّال ِم َ
( )73قَالُواْ فَ َما َج َزآ ُؤهُ إِن ُكنتُ ْم َكاذبِ َ
[ يوسف . ] 75 -69 :
-------------ِ
س ِِبَا َكانُواْ يَـ ْع َملُو َن ) شروع يف بيان ما دار بني يوسف
َخاهُ قَ َ
َخ َ
وس َ
ال إِِِِن أَنَاْ أ ُ
آوى إِلَْي ِه أ َ
( َولَ َّما َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
ف َ
وك فَالَ تَـ ْبتَئ ْ
 وبني شقيقه «بنيامني» بعد أن حضر مع إخوته.
وقوله ( آوى ) من اإليواء مبعىن الضم. .
ِ
س ) افتعال من البؤس وهو الشدة والضر.
وقوله ( فَال تَْبتَئ ْ
واملعىن  :وحني دخل إخوة يوسف عليه ،ما كان منه إال أن ضم إليه شقيقه وقال له مطمئناً ومواسياً :إِن أنا أخوك الشقيق ،فال
حتزن بسبب ما فعله إخوتنا معنا من اْلسد واألذى ،فإن هللا تعاَل قد عوض صربنا خرياً ،وأعطانا الكثري من خريه وإحسانه.
 قال ابن كثري  ... :واختلى بأخيه فأالعه على شأنه وما جرى له وقال« :ال تبتئس» أي  :ال تأسف على ما صنعوا يب،
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وأمره بكتمان هذا عنهم ،وأن ال يطلعهم على ما أالعه عليه من أنه أخوه وتوااأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززاً
مكرماً معظماً .
وك ) فيه قوالن  :قال وهب  :مل يرد أنه أخوه من النسب  ،ولكن أراد به إِن أقوم لك مقام
َخ َ
 قال الرازي  :قوله ( إِِن أَنَاْ أ ُ

أخيك يف اإليناس لئال تستوحش بالتفرد.
والصحيح ما عليه سائر املفسرين من أنه أراد تعريف النسب  ،ألن ذلك أقوى يف إزالة الوحشة وحصول األنس  ،وألن األصل يف
الكالم اْلقيقة  ،فال وجه لصرفه عنها إَل اجملاز من غري ضرورة.
َّزُهم ِِبَ َها ِزِه ْم ) أي  :وملا قضى حاجتهم ومحل إبلهم بالطعام واملرية .
( فَـلَ َّما َجه َ
الس َقايةَ ِيف رح ِل أ ِ
ِ
َخ ِيه ) أي  :وحني أعطى يوسف إخوته ما هم يف حاجة إليه من زاد واعام ،أوعز إَل بعض فتيانه أن
( َج َع َل ِ َ َ ْ
يدسوا الصواع يف متاع أخيه «بنيامني» دون أن يشعر ِبم أحد .
 السقاية :إناء كان امللك يشرب فيه ،وعادة ما يكون من معدن نفيس ولقد كان يوسف  يكتال به يف ذلك الوقت نظراً
لقلة الطعام وندرته  ،وهذه السقاية هي اليت أالق عليها القرآن بعد ذلك لفظ الصواع .
 قال ابن كثري ( :السقاية) وهي :إناء من فضة يف قول األكثرين .وقيل :من ذهب -قاله ابن زيد-كان يشرب فيه ،ويكيل
للناس به من عهزة الطعام إذ ذاك .

 وقال ابن عطية ( :السقاية) اإلناء الذي به يشرب امللك وبه كان يكيل الطعام للناس ،هكذا نص مجهور املفسرين ابن
عباس واْلسن وجماهد والضحاك وابن زيد.
( ُثَّ أَذَّ َن ُم َْؤ ِذِ ٌن أَيَّـتُـ َها ال ِْع ِ
سا ِرقُو َن ) أي ُ :ث نادى مناد على إخوة يوسف  وهم يتجهزون للسفر ،أو وهم
ُ
ري إنَّ ُك ْم لَ َ
منطلقون إَل بالدهم بقوله :يا أصحاب هذه القافلة توقفوا حىت يفصل يف شأنكم فأنتم متهمون بالسرقة.
 واملراد باملؤذن هنا :املنادى بصوت مرتفع ليعلم الناس ما يريد إعالمهم به .واملراد بالعري هنا :أصحاِبا .
 قال املاوردي  :فإن قيل  :كيف استجاز يوسف أن جيعل السقاية يف رحل أخيه لسرقهم وهم برآء  ،وهذه معصية؟
قيل عن هذه أربعة أجوبة :
أحدها  :أهنا معصية فعلها الكيال ومل يأمر ِبا يوسف.
الثاِن  :أن املنادي الذي كال حني فقد السقاية ظن أهنم سرقوها ومل يعلم مبا فعله يوسف  ،فلم يكن عاصياً.
الثالث  :أن النداء كان بأمر يوسف  ،وعىن بذلك سرقتهم ليوسف من أبيه  ،وذلك صدق.
 قال اآللوسي  :والذي يظهر أن ما فعله يوسف ،من جعله السقاية يف رحل أخيه .ومن اهتامه إلخوته بالسرقة ..إمنا كان
ِ
ك كِ ْدنا
بوحي من هللا تعاَل ملا علم سبحانه يف ذلك من الصالح ،وملا أراد من امتحاهنم بذلك .ويؤيده قوله تعاَل ( َكذل َ
ِ
ف).
وس َ
ليُ ُ
 قال ابن عطية  ... :هذا من الكيد الذي يسره هللا ليوسف  ،وذلك أنه كان يف دين يعقوب أن يستعبد السارق ،
وكان يف دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم  ،فعلم يوسف أن إخوته  -لثقتهم برباءة ساحتهم  -سيدعون يف السرقة
إَل حكمهم ؛ فتحيل لذلك  ،واستسهل األمر  -على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال اهلم على يعقوب ، 
وعليهم  -ملا علم يف ذلك من الصالح يف األجل  ،وبوحي ال حمالة وإرادة من هللا حمنتهم بذلك  - ،هذا تأويل قوم ،
ويقويه .قوله تعاَل ( كذلك كدنا ليوسف ) .
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وقيل  :إمنا أوحي إَل يوسف أن جيعل السقاية فقط ُ ،ث إن حافظها فقدها  ،فنادى على ما ظهر إليه  -ورجحه الطربي ؛
وتفتيش األوعية يرد عليه.
وقيل  :إهنم ملا كانوا قد باعوا يوسف استجاز أن يقال هلم هذا  ،وإنه عوقب على ذلك بأن قالوا  " :فقد سرق أخ له من قبل "
( قَالُواْ َوأَقْـبَـلُواْ َعلَْي ِهم َّما َذا تَـ ْف ِق ُدو َن ) أي  :قال إخوة يوسف بدهشة وفزع ملن ناداهم وأخربهم بأهنم سارقون ،قالوا هلم :ماذا

تفقدون -أيها الناس -من أشياء حىت اهتمتمونا بأننا سارقون؟

 قال اخلازن  ... :ليس يف القرآن ما يدل على أهنم قالوا ذلك بأمر يوسف وهو األقرب إَل ظاهر اْلال ألهنم البوا السقاية
فلم جيدوها ومل يكن هناك أحد غريهم وغلب على ظنهم أهنم هم الذين أخذوها فقالوا ذلك بناء على غلبة ظنهم

( قَالُواْ ) رد عليهم املؤذن ومن معه من حراس
ِ
( نَـ ْف ِق ُد صو َ ِ ِ
اع الْملِ ِ
ك أي :صاعه الذي يشرب فيه ،ويكتال به للممتارين.
اع ال َْملك ) قالُوا  :نَ ْفق ُد ُ
َُ
صو َ َ
( َولِ َمن َجاء بِ ِه ) أي ِ :بذا الصاع ،أو دل على سارقه.
( ِمحْ ُل بَ ِع ٍري ) من الطعام زيادة على حقه كمكافأة له.

 قال القرطيب  :البعري هنا اجلمل يف قول أكثر املفسرين.
ِِ ِ
يم ) وأنا ِبذا اْلمل كفيل بأن أدفعه ملن جاءنا بصواع امللك.
( َوأَنَاْ به َزع ٌ
( قَالُواْ تَ َِّ
ِ
اَّلل لََق ْد َعلِ ْمتُم َّما ِج ْئـنَا لِنُـ ْف ِس َد ِيف األ َْر ِ
ني ) أي :قال إخوة يوسف للمنادى ومن معه الذين اهتموهم
ض َوَما ُكنَّا َسا ِرق َ
بالسرقة :تاهلل يا قوم ،لقد علمتم من حالنا وسلوكنا وأخالقنا ،أننا ما جئنا إَل بالدكم ،لكي نفسد فيها أو نرتكب ما ال يليق،
وما كنا يف يوم من األيام وَنن يف أرضكم لنرتكب هذه اجلرمية ،ألهنا تضرنا وال تنفعنا ،حيث إننا يف حاجة إَل الرتدد على
بالدكم جللب الطعام ،والسرقة حتول بيننا وبني ذلك ،ألنكم بسببها ستمنعوننا من دخول أرضكم ،وهذه خسارة عظيمة بالنسبة
لنا.
اَّللِ لََق ْد َعلِ ْمتُم هما ِجْئ نَا لِنُ ْف ِس َد ِيف األ َْر ِ
ض ) أي  :لنسرق  ،ألن السرقة من الفساد يف
 قال املاوري  :قوله تعاَل ( قَالُواْ تَ ه
األرض  ،وإمنا قالوا ذلك هلم ألهنم قد كانوا عرفوهم بالصالح والعفاف .وقيل ألهنم ردوا البضاعة اليت وجدوها يف رحاهلم ،
ومن يؤد األمانة يف غائب ال يقدم على سرقة مال حاضر.
ِ
ني ) أي  :قال املنادى وأعوانه إلخوة يوسف الذين نفوا عن أنفسهم هتمة السرقة نفيا تاما.
( قَالُواْ فَ َما َج َزآ ُؤهُ إِن ُكنتُ ْم َكاذبِ َ
إذا فما جزاء وعقاب هذا السارق لصواع امللك يف شريعتكم ،إن وجدنا هذا الصواع يف حوزتكم ،وكنتم كاذبني يف دعواكم أنكم
ما كنتم سارقني.
( قَالُواْ َج َزآ ُؤهُ َمن ُو ِج َد ِيف َر ْحلِ ِه فَـ ُه َو َج َزا ُؤهُ ) أي  :قال إخوة يوسف :جزاء هذا السارق الذي يوجد صواع امللك يف رحله
ومتاعه أن يسرتق ملدة سنة ،هذا هو جزاؤه يف شريعتنا.

 قال الشوكاِن  ... :جزاء السرقة للصواع أخذ من وجد يف رحله -أي اسرتقاقه ملدة سنة -وتكون مجلة «فهو جزاؤه»
لتأكيد اجلملة األوَل وتقريرها .قال الزجاج وقوله «فهو جزاؤه» زيادة يف البيان .أي :جزاؤه أخذ السارق فهو جزاؤه ال غري».
وقالوا «جزاؤه من وجد يف رحله» ومل يقولوا جزاء السارق أو جزاء سرقته ،لإلشارة إَل كمال نزاهتهم ،وبراءة ساحتهم من السرقة،
حىت لكأن ألسنتهم ال تطاوعهم بأن ينطقوا ِبا يف هذا املقام.
ِ
ني ) أي  :مثل هذا اجلزاء العادل ،وهو االسرتقاق ملدة سنة ،جنازي الظاملني الذين يعتدون على أموال
( َك َذلِ َ
ك ََْن ِزي الظَّال ِم َ

غريهم.
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ِ
ك نَ ْفعل ِيف الظهالِ ِمني إِ َذا سرقُوا أَ ْن يستَ رقوا ،وَكا َن ه َذا ِمن ِدي ِن ي ع ُقوب  وحك ِ
ْم ِهَ .وقَ ْوُهلُ ْم َه َذا
َْ َ
ُْ َ َ َ ْ
َُ
َ ََ
 قال القرطيب  :أَ ْي َك َذل َ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
صَر أَ ْن يَ ْغَرَم ِض ْع َف ْي َما
اسِ ْرتقَ َ
اق َم ْن ُوج َد ِيف َر ْحلهَ ،وَكا َن ُح ْك ُم ال هسا ِرق عْن َد أ َْه ِل م ْ
قَ ْوُل َم ْن َملْ يَ ْس َِرت ْ
هه ُم الْتَ َزُموا ْ
ب نَ ْف َسهُ ،ألَن ُ
اْلَ َس ُن َوالس ِدي َو َغْي ُرُمهَا.
َخ َذ ،قَالَهُ ْ
أَ
 وقال السمرقندي  :وكان اْلكم يف أرض مصر للسارق :الضرب والتضمني ،وكان اْلكم بأرض كنعان :أهنم يأخذون
السارق ويسرتقونه ،ففوضوا اْلكم إَل بِن يعقوب ليحكموا حبكم بالدهم .
الفوائد

 -1يف التأسي مسالة .
-2وجوب نصرة األخ الضعيف والشد من أزره .
-3جواز اْليلة للمصلحة .
قال القرطيب  :جواز التوصل إَل األغراض باْليل  ،إذا مل ختالف شريعة  ،وال هدمت أصالً .

قال السعدي  :فيه جواز استعمال املكايد اليت يتوصل ِبا إَل اْلقوق ،وأن العلم بالطرق اخلفية املوصلة إَل مقاصدها مما حيمد
عليه العبد ،وإمنا املمنوع ،التحيل على إسقاط واجب ،أو فعل حمرم.
 -4الربيء واثق من نفسه  ،جريء يف قوله وتصرفه .
-5حسن تدبري يوسف لإلبقاء على أخيه معه .
-6مشروعية الكفالة .
-7جواز اْللف للحاجة أو إلثبات الرباءة .
-8السرقة من أكرب أنواع الفساد يف األرض .
َخ ِيه ُثَّ است ْخرجها ِمن ِوعاء أ ِ
( فَـب َدأَ بِأَو ِعيتِ ِهم قَـبل ِوعاء أ ِ
َخ ِيه َك َذلِ َ ِ ِ
َخاهُ ِيف ِدي ِن الْملِ ِ
ك إِالَّ أَن
وس َ
ْخ َذ أ َ
ف َما َكا َن لِيَأ ُ
َ
َ ْ َ ْ َْ َ
َْ َ َ َ
ك ك ْدنَا ليُ ُ
َ
ِ ِ ِ
اَّلل نَـرفَع َدرج ٍ
يم () )76
ات ِِمن نَّ َ
يَ َ
شاء َُّ ْ ُ َ َ
شاء َوفَـ ْو َق ُك ِِل ذي عل ٍْم َعل ٌ
[ يوسف . ] 76 :
---------َخ ِيه ُثَّ است ْخرجها ِمن ِوعاء أ ِ
( فَـب َدأَ بِأَو ِعيتِ ِهم قَـبل ِوعاء أ ِ
َخ ِيه ) إلزالة التهمة .
َ
َ ْ َ ْ َْ َ
َْ َ َ َ
أي  :فبدأ املؤذن بتفتيش أوعيتهم ،قبل أن يفتش وعاء «بنيامني» فلم جيد شيئاً بداخل أوعيتهم  ،فلما وصل إَل وعاء
«بنيامني» وقام بتفتيشه وجد السقاية بداخله ،فاستخرجها منه على مشهد منهم مجيعاً .
( َك َذلِ َ ِ ِ
َخاهُ ِيف ِدي ِن الْملِ ِ
ك ) أي  :مثل هذا التدبري اْلكيم دبرنا من أجل يوسف ما يوصله إَل
وس َ
ْخ َذ أ َ
ف َما َكا َن لِيَأ ُ
ك ك ْدنَا ليُ ُ
َ
غرضه ومقصده ،وهو احتجاز أخيه بنيامني معه ،بأن أهلمناه بأن يضع السقاية يف رحل أخيه ،وبأن يسأل إخوته عن حكم
السارق يف شريعتهم ..وما كان يوسف ليستطيع أن حيتجز أخاه معه ،لو نفذ شريعة ملك مصر ،ألن شريعته ال جتيز اسرتقاق
السارق سنة كما هو اْلال يف شريعة يعقوب ،وإمنا تعاقب السارق بضربه وتغرميه قيمة ما سرقه.
وما كان يوسف ليفعل كل ذلك التدبري اْلكيم يف حال من األحوال ،إال يف حال مشيئة هللا ومعونته وإذنه بذلك ،فهو سبحانه
الذي أهلمه أن يدس السقاية يف رحل أخيه ،وهو سبحانه الذي أهلمه أن يسأل إخوته عن عقوبة السارق يف شريعتهم حىت
يطبقها على من يوجد صواع امللك يف رحله منهم.
فقوله ( ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك ) أي  :يف حكمه وقضائه والكالم استئناف وتعليل لذلك الكيد ،كأنه قيل :ملاذا
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فعل؟ فقيل :ألنه مل يكن ليأخذ أخاه جزاء وجود الصواع عنده يف دين امللك يف أمر السارق إال بذلك الكيد ،ألن جزاء السارق
يف دينه أن يضاعف عليه الغرم  ...دون أن يسرتق كما هو اْلال يف شريعة يعقوب.
 قال ابن عاشور  :والكيد  :هنا هو إهلام يوسف  هلذه اْليلة احملكمة يف وضع الصواع وتفتيشه وإهلام إخوته إَل ذلك

ص َمت.
اْلكم املُ ْ
اَّللُ ) أي  :أن ذلك األمر كان مبشيئة هللا وتدبريه ؛ ألن ذلك كله كان إهلاماً من هللا ليوسف وإخوته  ،حىت جرى
شاء َّ
( إِالَّ أَن يَ َ
األمر وفق املراد .
( نَـرفَع َدرج ٍ
شاء ) استئناف لبيان قدرة هللا تعاَل وسعة رمحته وعطائه.
ات ِِمن نَّ َ
ْ ُ ََ
أي :نرفع من نشاء رفعه من عبادنا إَل درجات عالية من العلوم واملعارف والعطايا واملواهب...كما رفعنا درجات يوسف .
قال بعض العلماء  :بالعلم واإلميان .
ِ ِ ِ
يم ) أي  :فوق كل عامل من هو أعلم منه حىت ينتهي اَل ذي العلم البالغ وهو (رب العاملني ) .
( َوفَـ ْو َق ُك ِِل ذي عل ٍْم َعل ٌ

قال اْلسن  :ليس عامل إال فوقهَ عامل حىت ينتهي العلم إَل هللا  ،وقال ابن عباس  :هللا العليم اخلبري فوق كل عامل .
قال الشوكاِن (وفَو َق ُكل ِذي عِْل ٍم) ممن رفعه هللا بالعلم ِ
يم) أرفع رتبة منهم وأعلى درجة ال يبلغون مداه ،وال يرتقون شأوه.
َ
َْ
(عل ٌ
وقيل  :معىن ذلك أن فوق كل أهل العلم عليم وهو هللا سبحانه.

الفوائد :
-1قال الرازي  :واعلم أن هذه اْلية تدل على أن العلم أشرف املقامات وأعلى الدرجات  ،ألنه تعاَل ملا هدى يوسف إَل هذه
هشاء )
هشاء ) وأيضاً وصف إبراهيم م بقوله ( نَ ْرفَ ُع درجات همن ن َ
اْليلة والفكرة مدحه ألجل ذلك فقال ( نَْرفَ ُع درجات همن ن َ
عند إيراده ذكر دالئل التوحيد والرباءة عن إهلية الشمس والقمر والكواكب ووصف ههنا يوسف أيضاً بقوله ( نَْرفَ ُع درجات همن
هشاء ) ملا هداه إَل هذه اْليلة وكم بني املرتبتني من التفاوت.
نَ
قال السمرقندي  :العلم أشرف املقامات وأعلى الدرجات .
 -2جواز التوصل إَل األغراض الصحيحة مبا صورته صورة اْليلة واملكيدة إذا مل خيالف ذلك شرعا ثابتا» «. »2
-3كيد يوسف إلخوته بتدبري من هللا .
( قَالُواْ إِن يس ِر ْق فَـ َق ْد سر َق أَ ٌ ِ
اَّلل أَ ْعلَم ِِبَا تَ ِ
ص ُفو َن
ف ِيف نَـ ْف ِس ِه َوََلْ يُـ ْب ِد َها َهلُ ْم قَ َ
وس ُ
َس َّرَها يُ ُ
خ لَّهُ من قَـ ْب ُل فَأ َ
ال أَنتُ ْم َش ٌّر َّم َكانًا َو َُّ ْ
َْ
ََ
ال معاذَ َِّ
( )77قَالُواْ يا أَيُّـها الْع ِزيز إِ َّن لَه أَبا َشي ًخا َكبِريا فَ ُخ ْذ أَح َدنَا م َكانَه إِنَّا نَـر َ ِ
ِ
ْخ َذ إِالَّ
اَّلل أَن نَّأ ُ
ُ ً ْ
اك م َن ال ُْم ْحسنِ َ
َ َ َ ُ
ني ( )78قَ َ َ َ
ً
َ َ ُ َ
اعنَا ِعن َدهُ إِنَّآ إِذًا لَّظَالِ ُمو َن (. ) )79
َمن َو َج ْدنَا َمتَ َ
[ يوسف . ] 79 -77 :
-------------خ لَّهُ ِمن قَـ ْب ُل ) أي  :قال إخوة يوسف  بعد هذا املوقف احملرج هلم .إن يسرق بنيامني هذا
( قَالُواْ إِن يَ ْس ِر ْق فَـ َق ْد َس َر َق أَ ٌ
الصواع اخلاص بامللك فقد سرق أخ له من قبل -وهو يوسف -ما يشبه ذلك.
وقوهلم هذا يدل على أن صنيعهم بيوسف وأخيه ما زال متمكنا من نفوسهم.
وقد ذكر املفسرون هنا روايات متعددة يف مرادهم بقوهلم هذا :
قيل  :كان يوسف قد سرق صنماً جلده أيب أمه فكسره .

وقيل  :أن عمته كانت حتبه حباً شديداً فأرادت أن متسكه عند نفسها  ،وكان قد بقي عندها منطقة إلسحاق  وكانوا
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يتربكون ِبا فشدهتا على وسط يوسف ُث قالت بأنه سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق يسرتق  ،فتوسلت ِبذه اْليلة إَل
إمساكه عند نفسها.
وقيل  :أهنم كذبوا عليه وِبتوه وكانت قلوِبم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائع  ،وبعد انقضاء تلك املدة الطويلة .
ف ِيف نَـ ْف ِس ِه َوََلْ يُـ ْب ِد َها َهلُ ْم ) أي  :أخفى تلك القولة يف نفسه وكتمها ومل يُظهرها إلخوته تلطفاً معهم .
وس ُ
َس َّرَها يُ ُ
( فَأ َ
شر منزلة حيث سرقتم أخاكم من أبيكم ُث افقتم تفرتون على الربيء  ،ومل يواجههم ِبذا
( قَ َ
ال أَنتُ ْم َش ٌّر َّم َكانًا) أي أنتم ٌ
الكالم وإمنا قاله يف نفسه .
اَّلل أَ ْعلَم ِِبَا تَ ِ
ص ُفو َن ) أي أعلم مبا تتقولون وتفرتون .
( َو َُّ ْ

استعطاف أي قالوا مستعطفني  :يا أيها السيد املبجل إن أباه شيخ كبري
( قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبرياً ) اسرتحام و
ٌ
يف السن ال يكاد يستطيع فراقه
( فخذ أحدنا مكانه ) أي خذ بدله واحداً منا فلسنا عنده مبنزلته من احملبة والشفقة .

( إنا نراك من احملسنني ) أي أمتم إحسانك علينا فقد عودتنا اجلميل واإلحسان .
ال معاذَ َِّ
اعنَا ِعن َدهُ إِنَّآ ) أي  :قال يوسف هلم :نعوذ باهلل تعاَل معاذا ،من أن نأخذ يف جرمية
اَّلل أَن نَّأ ُ
ْخ َذ إِالَّ َمن َو َج ْدنَا َمتَ َ
( قَ َ َ َ

السرقة إال الشخص الذي وجدنا صواع امللك عنده وهو «بنيامني» .
وأنتم الذين أفتيتم بأن السارق يف شريعتكم عقوبته اسرتقاقه ملدة سنة ،فنحن نسري يف هذا اْلكم تبعا لشريعتكم.
( إِذًا لَّظَالِ ُمو َن ) إذا أخذنا شخصا آخر سوى الذي وجدنا متاعنا عنده .والظلم تأباه شريعتنا كما تأباه شريعتكم ،فاتركوا
اجلدال يف هذا األمر الذي ال ينفع معه اجلدال ،ألننا ال نريد أن نكون ظاملني.

الفوائد :
-1اْللم عند الغضب .
-2بيان أن شريعة يعقوب أن السارق يسرتق سنة .
-3أن للكبري حقاً يتوسل به .
-4وضع العقوبة يف غري موضعها .
َخ َذ علَي ُكم َّموثًِقا ِمن َِّ
( فَـلَ َّما استـيأ ِ
صواْ ََِنيًّا قَ َ ِ
ريُه ْم أَََلْ تَـ ْعلَ ُمواْ أ َّ
اَّلل َوِمن قَـ ْب ُل َما فَـ َّرطتُ ْم ِيف
َن أَبَا ُك ْم قَ ْد أ َ َ ْ
َسواْ م ْنهُ َخلَ ُ
َْْ ُ
ْ َِ
ال َكب ُ
ِ
ني (ْ )80ارِجعُواْ إِ ََل أَبِي ُك ْم فَـ ُقولُواْ يَا أَبَانَا إِ َّن
ح ى يَأْ َذ َن ِِل أَِّب أ َْو َُْي ُك َم َّ
وس َ
اَّللُ ِِل َو ُه َو َخ ْيـ ُر ا ِْلَاك ِم َ
ف فَـلَ ْن أَبْـ َر َح األ َْر َ
يُ ُ
ض َح ََّ
ك سر َق وما َش ِه ْدنَا إِالَّ ِِبَا علِمنا وما ُكنَّا لِ ْلغَي ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يها َوإِنَّا
ْ
يها َوالْع ْيـ َر الَِّيت أَقْـبَـلْنَا ف َ
ني (َ )81وا ْسأ َِل الْ َق ْريَةَ الَِّيت ُكنَّا ف َ
ب َحافظ َ
َ َْ ََ
ابْـنَ َ َ َ َ َ
لَص ِ
ادقُو َن (. ) )82
َ
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-------------َسواْ ِم ْنهُ ) أي  :فلما يئسوا يأساً تاماً من الوصول إَل مطلوِبم .
( فَـلَ َّما ْ
استَـ ْيأ ُ
( استيأسوا ) يئسوا يأسا تاما فالسني والتاء للمبالغة.
صواْ ََِنيًّا ) أي  :انفردوا عن الناس ليتشاوروا فيما يفعلونه ،وفيما يقولونه ألبيهم عند ما يعودون إليه وال جيد معهم
( َخلَ ُ
«بنيامني» .
( خلصوا ) من اخللوص مبعىن االنفراد.
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( جنياً ) حال من فاعل خلصوا .وهو مصدر أالق على املتناجني يف السر على سبيل املبالغة.
( قَ َ ِ
ريُه ْم ) مل يذكر القرآن اسم كبريهم ،ألنه ال يتعلق بذكره غرض منهم .
ال َكب ُ
 قال الرازي  :قيل املراد كبريهم يف السن وهو روبيل  ،وقيل كبريهم يف العقل وهو يهودا .
َخ َذ علَي ُكم َّموثًِقا ِمن َِّ ِ
( أَََلْ تَـ ْعلَ ُمواْ أ َّ
ف ) أليس قد أعطيتم أباكم عهداً وثيقاً برد
وس َ
َن أَبَا ُك ْم قَ ْد أ َ َ ْ
اَّلل َومن قَـ ْب ُل َما فَـ َّرطتُ ْم ِيف يُ ُ
ْ َِ
أخيكم ؟( ومن قبل ما فراتم يف يوسف ) أي  :ومن قبل هذا أال تذكرون تفريطكم يف يوسف ؟ فكيف ترجعون إليه اْلن ؟
ض ) أي  :أرض مصر .
( فَـلَ ْن أَبْـ َر َح األ َْر َ
ح ى يَأْذَ َن ِِل أَِّب ) مبفارقتها ،ألنه قد أخذ علينا العهد الذي تعلمونه بشأن أخي بنيامني.
( َح ََّ
 قال الشوكاِن  :وإمنا قال ذلك ألنه يستحي من أبيه أن يأيت إليه بغري ولده الذي أخذ عليهم املوثق بإرجاعه إليه إال أن

حياط ِبم كما تقدم .
اَّللُ ِِل ) مبفارقتها واخلروج منها .
( أ َْو َُْي ُك َم َّ
وقيل  :املعىن أو حيكم هللا ل خبالص أخي من األسر حىت يعود إَل أيب وأعود معه .
وقيل  :املعىن أو حيكم هللا ل بالنصر على من أخذ أخي فأحاربه وآخذ أخي منه  ،أو أعجز فأنصرف بعد ذلك .
ِ
ني ) ألن أحكامه ال جتري إال على ما يوافق اْلق  ،ويطابق الصواب.
( َو ُه َو َخ ْيـ ُر ا ِْلَاك ِم َ
ك َس َر َق َوَما َش ِه ْدنَا إِالَّ ِِبَا َعلِ ْمنَا ) أي  ( :ارجعوا ) يا إخويت ( إَل أبيكم ) يعقوب
( ْارِج ُعواْ إِ ََل أَبِي ُك ْم فَـ ُقولُواْ يَا أَبَانَا إِ َّن ابْـنَ َ
( فقولوا ) له برفق وتلطف ( يا أبانا إن ابنك ) بنيامني ( سرق ) صواع امللك ،ووجد الصواع يف رحله وقولوا له أيضاً إننا ( ما
شهدنا إال مبا علمنا ) أي  :وما شهدنا على أخينا ِبذه الشهادة إال على حسب علمنا ويقيننا بأنه سرق.
 قال يف التسهيل  :قوله تعاَل ( ارجعوا إَل أَبِي ُك ْم ) من قول كبريهم  ،وقيل  :من قول يوسف وهو بعيد .
 قال الرازي  :إن قيل  :كيف حكموا عليه بأنه سرق من غري بينة  ،واجلواب عنه من وجوه :

الوجه األول  :أهنم شاهدوا أن الصواع كان موضوعاً يف موضع ما كان يدخله أحد إال هم  ،فلما شاهدوا أهنم أخرجوا الصواع
من رحله غلب على ظنوهنم أنه هو الذي أخذ الصواع .
والوجه الثاِن  :يف اجلواب أن تقدير الكالم (إِ هن ابنك َسَر َق) يف قول امللك وأصحابه ومثله كثري يف القرآن.
الوجه الثالث  :يف اجلواب أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشيء يسمى سرقة فإن إاالق اسم أحد الشبيهني
على الشبيه اْلخر جائز يف القرآن قال تعاَل ( َو َجَزاء َسيئَ ٍة َسيئَةٌ مثْ لُ َها ) .
 قال الشوكاِن  :قوله تعاَل ( َوَما َش ِه ْدنَا إِاله ِمبَا َعلِ ْمنَا ) من استخراج الصواع من وعائه  ،وقيل املعىن  :ما شهدنا عند
يوسف بأن السارق يسرتق إال مبا علمنا من شريعتك وشريعة آبائك .
 قال يف التسهيل  :قوله تعاَل ( َوَما َش ِه ْدنَآ إِاله ِمبَا َعلِ ْمنَا ) أي قولنا لك إن ابنك سرق  :إمنا هو شهادة مبا علمنا من ظاهر

ما جرى .
( وما ُكنَّا لِ ْلغَي ِ ِ ِ
ني ) أي  :وما كنا نعلم الغيب بأنه سيسرق صواع امللك ،عند ما أعطيناك عهودنا ومواثيقنا بأن نأتيك به
ْ
ب َحافظ َ
ََ
معنا إال أن حياط بنا.
ِ
ف مع أبيهم يف نِ ِ
ِ ِ
احرت ِ
ب حافِ ِظني ( فيه ِ
لقص ِد التهلط ِ
سبة ابنِه إَل
سر َق؛ وهو إ هما ْ
 قوله تعاَل ( َوَما ُكنها لْلغَْي ِ َ َ
ٌ
اس من َحتقق كونه َ
ال هس ِر ِقة ،وإ هما أل ههنم علِموا ِمن ِ
قوع ال هس ِر ِقة منه .
أمانة أخيهم ما خاجلَ ُهم به الشهك يف ُو ِ
َ
ِ
يها ) قيل  :املراد مصر .
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ الَِّيت ُكنَّا ف َ
( َو ْ
81

 قال البيضاوي  :أي أرسل إَل أهلها واسأهلم عن القصة .
 قال الرازي  :واألكثرون اتفقوا على أن املراد من هذه القرية مصر  ،وقال قوم  ،بل املراد منه قرية على باب مصر جرى فيها
حديث السرقة والتفتيش .

 قال يف التسهيل  :قوله تعاَل ( َو ْسئَ ِل القرية ) واسأل أهل القرية  ،وكذلك أهل العري  :يعنون الرفقة  ،هذا هو ق ول
اجلمهور  ،وقيل  :املراد سؤال القرية بنفسها والعري بنفسها وال يبعد أن ختربه اجلمادات ألنه نيب واألول أظهر وأشهر على أنه
جماز  ،والقرية هنا هي مصر .
اسأ َِل الْ َقْريَةَ  ) ....هذا من متام قول كبريهم هلم أي  :قولوا ألبيكم  :أسأل القرية اليت كنا
 قال الشوكاِن  :قوله تعاَل ( َو ْ
فيها أي  :مصر  ،واملراد أهلها أي  :أسأل أهل القرية ؛ وقيل  :هي قرية من قرى مصر نزلوا فيها وامتاروا منها.
وقيل  :املعىن  :واسأل القرية نفسها وإن كانت مجاداً فإنك نيب هللا  ،وهللا سبحانه سينطقها فتجيبك.
ِ
ِ
يها ) معطوف على ما قبله  ،أي  :اسأل أهل القرية اليت كنا فيها ،واسأل «العري» أي :قوافل التجارة اليت
( َوالْع ْيـ َر الَِّيت أَقْـبَـلْنَا ف َ
كنا فيها عند ذهابنا وإيابنا فإن أصحاب هذه القوافل يعلمون ما حدث من ابنك «بنيامني» .
( وإِنَّا لَص ِ
ادقُو َن ) فيما أخربناك به .
َ َ

الفوائد :

-1قال القرطيب :يف هذه اْلية من الفقه أن كل من كان على حق ،وعلِم أنه قد يُظن به أنه على خالف ما هو عليه أو يتوههم
أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه ،ويصرح باْلق الذي هو عليه ،حىت ال يبقى ألحد ُمتكلهم؛ وقد فعل هذا نبينا حممد 
بقوله للرجلني اللذين مهراً وهو قد خرج مع ِ
صفية يَ ْقلِبُها من املسجد" :على رسلِكما إمنا هي صفية بنت ُحيَي" فقاال :سبحان
هللا! وَكرب عليهما؛ فقال النيب  :إن الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم وإِن خ ِشيت أن ي ِ
قذف يف قلوبكما شيئاً" رواه البخاري
َ
ُ
َ

ومسلم.

-2ال جيوز لإلنسان أن يشهد إال مبا علمه .
-3مشروعية التشاور يف األمر اهلام .
-4من آداب الكالم أن يقدم األكرب .
-5ال أحد يعلم الغيب إال هللا .
-6االحرتاس يف النقل أمان من الكذب .

ِ
ِ
ت لَ ُكم أَن ُفس ُكم أ َْمرا فَ َ ِ
ِ ِِ ِ ِ
يم (َ )83وتَـ َو ََّل َع ْنـ ُه ْم
سى َّ
( قَ َ
يم ا ِْلَك ُ
اَّللُ أَن يَأْتيَ َِن ِب ْم َمج ًيعا إنَّهُ ُه َو الْ َعل ُ
ص ْبـ ٌر َمج ٌ
ال بَ ْل َس َّولَ ْ ْ ُ ْ ً
يل َع َ
ِ
ِ
ِ
ضا أ َْو
َوقَ َ
وس َ
ف َوابْـيَض ْ
وس َ
ف َح َّح ى تَ ُكو َن َح َر ً
يم ( )84قَالُواْ تَاهلل تَـ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ
َس َفى َعلَى يُ ُ
ال يَا أ َ
َّت َع ْيـنَاهُ م َن ا ِْلُْزن فَـ ُه َو َكظ ٌ
اَّلل وأَ ْعلَم ِمن َِّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
سواْ ِمن
ني ( )85قَ َ
َن ا ْذ َهبُواْ فَـتَ َح َّ
اَّلل َما الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ( )86يَا بَِ َّ
تَ ُكو َن م َن ا ْهلَالك َ
ال إِ ََّنَا أَ ْش ُكو بَـثِي َو ُح ْزِِن إِ ََل َّ َ ُ َ
سُ
اَّلل إِنَّه الَ يـيأَس ِمن َّرو ِح َِّ
ِ
َخ ِيه والَ تَـيأ ِ
يوس َ ِ
اَّلل إِالَّ الْ َق ْوُم الْ َكافِ ُرو َن (. ) )87
ْ
ف َوأ َ ْ ُ
ُ ُ
َسواْ من َّرْو ِح َّ ُ َ ْ ُ
[ يوسف . ] 87 -83 :
------------ت لَ ُك ْم أَنْ ُف ُس ُك ْم أ َْمراً  ،أي  :ليس األمر كما تدعون ،ولكن
( قَ َ
ال بَ ْل َس َّولَ ْ
س ُك ْم أ َْم ًرا ) أي  :قال هلم :بَ ْل َس هولَ ْ
ت لَ ُك ْم أَن ُف ُ
أنفسكم هي اليت زينت لكم أمرا أنتم أردمتوه .
( فَ َ ِ
يل ) ال جتزع فيه وال تسخط وال شكوى ملخلوق .
ص ْبـ ٌر َمج ٌ
82

اَّلل أَن يأْتِي َِن ِبِِم َِ
مج ًيعا ) أي  :عسى هللا تعاَل أن جيمعِن بأوالدي مجيعاً -يوسف وبنيامني وروبيل الذي ختلف عنهم
سى َُّ َ َ ْ
( َع َ

يف مصر -إنه سبحانه هو العليم حبال ،اْلكيم يف كل ما يفعله ويقضى به.
وهذا القول من يعقوب  يدل داللة واضحة على كمال إميانه ،وحسن صلته باهلل تعاَل وقوة رجائه يف كرمه وعطفه ولطفه
سبحانه.
 وقد جاء يف اْلديث ( ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل تعاَل ) .
فمن أحسن ظنه باهلل آتاه هللا إياه.
لقوله  ( يقول هللا تعاَل :أنا عند ظن عبدي يب ) متفق عليه.
ويف املسند قال  ( إن هللا عز وجل قال :أنا عند ظن عبدي يب ،إ ْن ظن يب خرياً فله  ،وإن ظن شراً فله ) .
واملعىن  :أعاملُه على حسب ظنه يب  ،وأفعل به ما يتوقعه مِن من خري أو شر .
غريه  ،ما أُعطي عب ٌد مؤمن شيئاً خرياً من حسن الظن باهلل عز وجل  ،والذي ال إله
وقال عبد هللا بن مسعود ( والذي ال إله ُ
اخلري يف يده ) رواه ابن أيب الدنيا يف حسن
غريه  ،ال حيسن عبد باهلل عز وجل الظن إال أعطاه هللا عز وجل ظنهه  ،ذلك بأ هن َ
الظن.
قال سهل القطعي رمحه هللا ( رأيت مالك بن دينار رمحه هللا يف منامي ،فقلت  :يا أبا حيِي ليت شعري  ،ماذا قدمت به على هللا
عز وجل؟ قال :قدمت بذنوب كثرية ،فمحاها عِن حسن الظن باهلل ) رواه ابن أيب الدنيا .
وعن أيب بكر  قال ( قلت للنيب  وأنا يف الغار :لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا .فقال« :ما ظنك يا أبا بكر باثنني
اَّلل ثالثهما ) متفق عليه .
 oومعىن ُحسن الظن باهلل َعز وجل  :هو اعتماد اإلنسان املؤمن على ربِه يف أموره كلها  ،و يقينه الكامل  ،وثقته التامة بوعد
هللا ووعيده  ،و إامئنانه مبا عند هللا  ،و عدم االتكال املطلق على تدبري نفسه وما يقوم به من أعمال .
ُ
مبِن على العلم برمحة هللا وعزته  ،وإحسانه وقدرته  ،وحسن التوكل عليه ،
 oوحسن الظن باهلل من مقتضيات التوحيد  ،ألنه ٌ
فإذا ُت العلم بذلك أمثر حسن الظن .
 قال ابن القيِِم  :كلما كان العبد َحسن الظهن باهللَ ،حسن الهرجاء له ،صادق التوكل عليه :فإ هن هللا ال خييِب أمله فيه البتهة؛
آمل ،وال يضيِع عمل ٍ
فإنهه سبحانه ال خييِب أمل ٍ
صدر ،وال
عامل ،ه
وح ْسن الظهن بال هسعة؛ فإنهه ال أشرح لل ه
وعرب عن الثقة ُ
وح ْسن ظنِه به .
أوسع له بعد اإلميان من ثقته باهلل ،ورجائه لهُ ،
أيضا :فعلى قدر ُح ْسن ظنِك بربِك ورجائك له ،يكون توكلك عليه؛ ولذلك فَ هسر بعضهم التهوكل حبُ ْسن الظهن باهلل،
وقال ً
ص هور التهوكل على من ساء ظنك به ،وال التهوكل على من ال ترجوه .
والتهحقيق :أ هن ُح ْسن الظهن به يدعوه إَل التوكل عليه ،إذ ال يُتَ َ
ِ
ِ
يم ) حبال .
( إنَّهُ ُه َو ال َْعل ُ
ِ
يم ) يف أفعاله وأوامره وأحكامه .
( ا ِْلَك ُ
َس َفى َعلَى
( َوتَـ َو ََّل َع ْنـ ُه ْم َوقَ َ
وس َ
َس َفى َعلَى يُ ُ
ال يَا أ َ
ف ) أي :أعرض عن بنيه وقال متذكراً ُحز َن يوسف القدمي األول ( يَا أ َ
ف ) َجدهد له حز ُن االبنني اْلزن الدفني .
وس َ
يُ ُ
 قال اخلازن  :إمنا جدد حزنه على يوسف عند وجود هذه الواقعة ألن اْلزن القدمي إذا صادفه حزن آخر كان ذلك أوجع
للقلب وأعظم هليجان اْلزن األول .
 وقال الرازي  :واعلم أنه ملا ضاق صدره بسبب الكالم الذي مسعه من أبنائه يف حق بنيامني عظم أسفه على يوسف : 
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(وقَ َ ِ
ف) وإمنا عظم حزنه على مفارقة يوسف عند هذه الواقعة لوجوه :
وس َ
ال يأَبَت َد َخلُواْ على يُ ُ
َ
الوجه األول  :أن اْلزن اجلديد يقوي اْلزن القدمي الكامن .

والوجه الثاِن  :أن بنيامني ويوسف كانا من أم واحدة وكانت املشاِبة بينهما يف الصورة والصفة أكمل  ،فكان يعقوب عليه
السالم يتسلى برؤيته عن رؤية يوسف عليه السالم  ،فلما وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم األمل والوجد.

الوجه الثالث  :أن املصيبة يف يوسف كانت أصل مصائبه اليت عليها ترتب سائر املصائب والرزايا  ،وكان األسف عليه أسفاً على

الكل.

الرابع  :أن هذه املصائب اجلديدة كانت أسباِبا جارية جمرى األمور اليت ميكن معرفتها والبحث عنها.
ِ
هت عينا يعقوب من شدة اْلزن على يوسف وأخيه حىت ضعف بصره ،حيث انقلب
( َوابْـيَض ْ
َّت َع ْيـنَاهُ م َن ا ِْلُْز ِن ) أي َ :وابْيَض ْ
سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء.
 قال املاوردي  :قوله تعاَل ( وابيضت َعْي نَاه من اْلزن ) فيه قوالن :
أحدمها  :أنه ضعف بصره لبياض حصل فيه من كثرة بكائه.

الثاِن  :أنه ذهب بصره  ،قاله جماهد.
ِ
يم ) أي  :ممتلئ حزنا على فراق يوسف له ،إال أنه كاُت هلذا اْلزن ال يبوح به لغريه من الناس.
( فَـ ُه َو َكظ ٌ
قالوا :وإمنا تأسف على يوسف دون أخويه -بنيامني وروبيل -مع أن الرزء األحدث أشد على النفس  ...ألن الرزء يف يوسف
كان قاعدة مصيباته اليت ترتبت عليها الرزايا واخلطوب وألن حبه ليوسف كان حباً خاصاً ال يؤثر فيه مرور األعوام  ...وألن من
شأن املصيبة اجلديدة أن تذكر باملصيبة السابقة عليها ،وهتيج أحزاهنا .
ف ) أي  :ال تفتأ وال تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه .
وس َ
( قَالُواْ تَاهلل تَـ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ
ضا ) أي :ضعيف اجلسم ،ضعيف القوة .
( َح َّح ى تَ ُكو َن َح َر ً

 قال ابن عطية  :و " اْلرض "  :الذي قد هنكه اهلرم أو اْلب أو اْلزن إَل حال فساد األعضاء والبدن واْلس  ،وعلى هذا
املعىن قراءة اجلمهور " َحَرضاً " بفتح الراء واْلاء .
ِ
ِِ
ني ) يقولون :وإن استمر بك هذا اْلال خشينا عليك اهلالك والتلف.
( أ َْو تَ ُكو َن م َن ا ْهلَالك َ
 قال القرطيب  :غرضهم منع يعقوب من البكاء واْلزن شفقةً عليه  ،وإن كانوا السبب يف ذلك.
ال إِ ََّنَا أَ ْش ُكو بَـثِِي َو ُح ْزِِن ) أي  :غمي ومهي وأحزاِن .
( قَ َ
قال بعض العلماء  :واإلنسان إذا قدر على كتم ما نزل به من املصائب كان حزناً  ،وإذا مل يقدر على كتمه كان بثاً .
( إِ ََل َِّ
اَّلل ) وحده .
( وأَ ْعلَم ِمن َِّ
اَّلل َما الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ) أي :أرجو منه كل خري.
َ ُ َ
ف وأ ِ
س ِ
َخ ِيه ) يقول تعاَل خمربا عن يعقوب  إنه ندب بنيه على الذهاب يف األرض،
( يَا بَِ َّ
سواْ من يُ ُ
وس َ َ
َن ا ْذ َهبُواْ فَـتَ َح َّ ُ
يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامني.
والتحسس :هو الب الشيء بطريق اْلواس بدقة وحكمة وصرب على البحث.
والتحسس يكون يف اخلري ،والتجسس يستعمل يف الشر.

 قال ابن عطية  :والتحسس  :الب الشيء باْلواس من البصر والسمع  ،ويستعمل يف اخلري والشر  ،فمن استعماله يف اخلري
هذه اْلية  ،ويف الشر هني النيب  يف قوله  :وال حتسسوا  ،وقوله ( من يوسف وأخيه ) وخص يوسف وبنيامني بالذكر ألن
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روبيل إمنا بقي خمتاراً.
( والَ تَـيأَسواْ ِمن َّرو ِح َِّ
اَّلل ) أي  :ال تقنطوا من رمحة هللا وفرجه وتنفيسه .
ْ
َ ْ ُ
( إِنَّه الَ يـيأَس ِمن َّرو ِح َِّ
اَّلل إِالَّ الْ َق ْو ُم الْ َكافِ ُرو َن ) أي  :فإنه ال يقنط من رمحته تعاَل إال اجلاحدون املنكرون لقدرته جل وعال .
ْ
ُ َْ ُ
وحقيقة القنوط من رمحة هللا  :هو استبعاد الفوز ِبا يف حق العاصي .
ال َوَمن يَ ْقنَ ُط ِمن هر ْمحَِة َربِِه إِاله الضهآلون ) .
قال تعاَل ( قَ َ
حترمي القنوط من رمحة هللا  ،ألنه سوء ٍ
ظن باهلل  ،وذلك من وجهني :
الوجه األول  :أنه اعن يف قدرته سبحانه .

الوجه الثاِن  :أنه اعن يف رمحته سبحانه .

عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،أن رسول هللا  سئل عن الكبائر ،فقال ( :الشرك باهلل ،واليأس من روح هللا ،واألمن من مكر
هللا ) ( .رواه البزار والطرباِن بسند حسن ) .
فائدة :
كذلك حيرم األمن من مكر هللا :
وهو الغفلة عن عقوبته مع اإلقامة على موجبها وهو احملرمات .
فهو من الكبائر .
.
ِ
ِ
اخل ِ
ِ
اسُرو َن)
قال تعاَل (أَفَأَمنُواْ َمكَْر اَّلل فَالَ يَأْ َم ُن َمكَْر اَّلل إِاله الْ َق ْوُم َْ
وجه الداللة من وجهني :
أحدمها  :يف قوله (أَفَأ َِمنُواْ َمكَْر اَّللِ ) ألنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقرتفوه  ،والذم للفعل دليل على حترميه
ومنافاته ملا ينبغي من إجالل هللا وإعظامه .
اخل ِ
اسُرون ) ألنه جعله سبباً خلسراهنِم  ،وما أنتج ُخسراً فهو حمرم مباين لتعظيم هللا  ،فكل حمرم
واْلخر  :يف قوله (إِاله الْ َق ْوُم َْ
يوجب خسراً  ،وكل ٍ
ااعة تورث رحباً .
ُْ

الفوائد :
 -1جواز اهتام الربيء ملالبسات أو هتمة سابقة .
-2الصرب اجلميل هو الذي ال تسخط وال جزع وال شكوى فيه .
-3وجوب الصرب عند املصيبة .
-4فضل حسن الظن باهلل .
-5أن املؤمن عندما حتيط به اخلطوب يفزع إَل هللا .
-6ثقة املؤمن بربه .
-7جواز إظهار التأسف واْلزن والشكوى هلل .
-8بيان أن املصائب تذكر ببعضها .
-9جواز البكاء عند املصيبة .
-10فضيلة كظم الغيظ .
-11شكوى املؤمن مهه وغمه إَل هللا من أسباب الفرج .
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 -12قرب الفرج يقوي الرجاء .
-13اشتدي أزمة تنفرجي .
-14أن الفرج مع الكرب  ،وأن مع العسر يسراً .
-15سنة هللا يف االبتالء .
-16حترمي اليأس من رمحة هللا .
-17اليأس من رمحة هللا من صفة الكافرين .
-18القنوط من الكبائر .
ٍ ِ
ض ٍَ
اَّللَ ََْي ِزي
َّق َعلَْيـنَآ إِ َّن َّ
صد ْ
( فَـلَ َّما َد َخلُواْ َعلَْي ِه قَالُواْ يَا أَيُّـ َها ال َْع ِز ُيز َم َّ
سنَا َوأ َْهلَنَا الض ُُّّر َو ِج ْئـنَا بِبِ َ
اعة ُّم ْز َجاة فَأ َْوف لَنَا الْ َك ْي َل َوتَ َ
ف وأ ِ
َخ ِيه إِ ْذ أَنتم ج ِ
ِ
الْمتَ ِ ِ
ف
ف قَ َ
ني ( )88قَ َ
وس ُ
وس ُ
اهلُو َن ( )89قَالُواْ أَإِنَّ َ
ك أل َ
ص ِدق َ
ُ َ
ال أَنَاْ يُ ُ
َنت يُ ُ
ُْ َ
ال َه ْل َعل ْمتُم َّما فَـ َعلْتُم بِيُ ُ
وس َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ َعلَْيـنَا َوإِن
اَّلل لََق ْد آثَـ َر َك َّ
ني ( )90قَالُواْ تَ َّ
صِ ِْب فَِإ َّن َّ
َو َه َذا أَخي قَ ْد َم َّن َّ
اَّللُ َعلَْيـنَا إِنَّهُ َمن يَـت َِّق َويِ ْ
َج َر ال ُْم ْحسن َ
يع أ ْ
اَّللَ الَ يُض ُ
ِ
الرا ِِ
ني (. ) )92
يب َعلَْي ُك ُم الْيَـ ْوَم يَـ ْغ ِف ُر َّ
ني ( )91قَ َ
اَّللُ لَ ُك ْم َو ُه َو أ َْر َح ُم َّ
مح َ
ُكنَّا َخلَاطئِ َ
ال الَ تَـثْـ َر َ

[ يوسف . ] 92 -88 :
-------------سنَا َوأ َْهلَنَا الض ُُّّر ) قال إخوة يوسف له بأدب واستعطاف ،بعد أن دخلوا عليه للمرة
( فَـلَ َّما َد َخلُواْ َعلَْي ِه قَالُواْ يَا أَيُّـ َها ال َْع ِز ُيز َم َّ
الثالثة «يا أيها العزيز» أي :امللك صاحب اجلاه والسلطان والسعة يف الرزق« ،مسنا وأهلنا الضر» أي  :أصابنا وأصاب أهلنا
معنا الفقر واجلدب واهلزل من شدة اجلوع.
 قال الشوكاِن  :قوله تعاَل ( فَلَ هما َد َخلُواْ َعلَْي ِه ) أي  :على يوسف  ،ويف الكالم حذف  ،والتقدير  :فذهبوا كما أمرهم
أبوهم إَل مصر ليتحسسوا من يوسف وأخيه  ،فلما دخلوا على يوسف .
اع ٍة ُّم ْز َجاةٍ ) أي :وجئنا معنا من بالدنا ببضاعة قليلة رديئة يردها وينصرف عنها كل من يراها من التجار ،إمهاالً
( َو ِج ْئـنَا بِبِ َ
ضَ
هلا ،واحتقاراً لشأهنا.
 قال الشوكاِن  :واملعىن  :أهنا بضاعة تدفع وال يقبلها التجار  .قال ثعلب  :البضاعة املزجاة الناقصة غري التامة  .قال أبو
عبيدة  :إمنا قيل للدراهم الرديئة  :مزجاة ألهنا مردودة مدفوعة غري مقبولة  ،والبضاعة هي القطعة من املال يقصد ِبا شراء
شيء .
واختلف يف هذه البضاعة ما هي؟ فقيل  :كانت قديداً وحيساً  ،وقيل  :صوف ومسن  ،وقيل  :اْلبة اخلضراء والصنوبر  ،وقيل :
دراهم رديئة  ،وقيل  :النعال واألدم .
( فَأَو ِ
ف لَنَا الْ َك ْي َل ) أي  :أعطنا ِبذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك .
ْ
َّق َعلَْيـنَآ ) إما بزيادة يزيدها هلم على ما يقابل بضاعتهم  ،أو باإلغماض عن رداءة البضاعة اليت جاءوا ِبا  ،وأن جيعلها
صد ْ
( َوتَ َ
كالبضاعة اجليدة يف إيفاء الكيل هلم ِبا  ،وِبذا قال أكثر املفسرين .

قال بعض العلماء  :تصدق علينا برد أخينا بنيامني .
ِِ
ِ
ِ
هق َعلَْي نَا) ِألَ هن
صد ْ
س بِالْ َق ْول الْ ُم ْختَا ِر ِيف تَأْ ِو ِيل قَ ْوله َ ( :وتَ َ
وضعف هذا القول ابن جرير فقال َ ... :وإ ْن َكا َن قَ ْوالً لَهُ َو ْجهٌ  ،فَلَْي َ
ٍ
اب هِ ِ
اْل ِ
ض أ َْمالَكِ ِه ابْتِغَاء ثَو ِ
ِ ِ ِ ِ
ص َدقَةً ،
ال ه
اجة بَ ْع َ
اَّلل َعلَْيه َ ،وإِ ْن َكا َن ُكل َم ْعُروف َ
ص َدقَةَ ِيف الْ ُمتَ َع َارف  :إهمنَا ه َي إ ْعطَاءُ الهر ُج ِل َذا َْ َ
َ َ
ِ ِِ
اَّللِ إِ ََل األَ ْغلَ ِ ِ
َحَرى.
فَتَ ْوِجيهُ تَأْ ِو ِيل َكالَِم ه
ب م ْن َم ْعنَاهُ ِيف َكالَِم َم ْن نََزَل الْ ُقْرآ ُن بِل َسانه أ َْوََل َوأ ْ
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اَّلل ََْي ِزي الْمتَ ِ ِ
ني ) ما جيعله هلم من الثواب األخروي  ،أو التوسيع عليهم يف الدنيا .
ص ِدق َ
ُ َ
( إِ َّن ََّ
ف وأ ِ
َخ ِيه إِ ْذ أَنتم ج ِ
ِ
اهلُو َن ) أي  :هل تَ ْذ ُكرو َن ما فَعْلتُم بِيوسف وأ ِ
َخ ِيه  ،إِ ْذ فَ هرقْ تُ ْم بَْي نَ ُه َما
( قَ َ
ُْ َ
ال َه ْل َعل ْمتُم َّما فَـ َعلْتُم بِيُ ُ
وس َ َ
َْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
صنَ ْعتُم ما َ ِ
صائُِر أ َْم ِرهِ َوأ َْم ِرُك ْم ؟
وس َ
ف َ ،وَما إِلَْيه َ
صنَ ْعتُ ْم إ ْذ أَنْتُ ْم َجاهلُو َن  ،يَ ْع ِِن ِيف َحال َج ْهل ُك ْم ب َعاقبَة َما تَ ْف َعلُو َن بيُ ُ
َو َ ْ َ
وقيل :نفى عنهم العلم وأثبت هلم اجلهل ،ألهنم مل يعملوا مبقتضى علمهم.
واألول أوَل وأقرب إَل ما يدل عليه سياق اْليات بعد ذلك ،من عفوه عنهم ،والب املغفرة هلم.
ف ) أي  :أإنك ألنت أخونا يوسف الذي أكرمنا  ...والذي فارقناه وهو صغري فأصبح اْلن عزيز
وس ُ
( قَالُواْ أَإِنَّ َ
ك أل َ
َنت يُ ُ

مصر ،واملتصرف يف شئوهنا؟ ..
ف وه َذا أ ِ
ف الذي تتحدثون عنه .والذي فعلتم معه ما فعلتم ( وهذا
َخي قَ ْد َم َّن َّ
( قَ َ
وس ُ َ َ
وس ُ
ال أَنَاْ يُ ُ
اَّللُ َعلَْيـنَا ) أي  :قال أَنَا يُ ُ
أخي ) بنيامني الذي أهلمِن هللا الفعل الذي عن اريقه احتجزته عندي ،ومل أرسله معكم ( قد من هللا علينا ) حيث مجعنا بعد
فراق اويل ،وبدل أحوالنا من عسر إَل يسر ومن ضيق إَل فرج .
ضيع أَجر الْمح ِسنِني ) أي  :إِنهه من ي ت ِهق ه ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
اجتِنَ ِ
صِ ْرب ،
صِ ِْب فَِإ َّن َّ
( إِنَّهُ َمن يَـت َِّق َويِ ْ
اَّللَ الَ يُ ِ ُ ْ َ ُ ْ َ
اب َم َعاصيه َويَ ْ
اَّللَ فَيُ َراقبُهُ بِأ ََداء فَ َرائضه َو ْ
َُْ َ
اَّلل علَي ِه ِمن قَوٍل أَو عم ٍل ِعْن َد م ِ ٍ
ِ
ِ
اب
اَّللِ  ،فَِإ هن ه
ت بِِه ِم َن ه
يَ ُق ُ
صيبَة نََزلَ ْ
اَّللَ الَ يُْبط ُل ثَ َو َ
ُ
ول َ :ويَ ُكف نَ ْف َسهُ  ،فَيَ ْحب ُس َها َع هما َحهرَم هُ َ ْ ْ ْ ْ َ َ
إِحسانِِه وجزاء اَ ِ ِ ِ ِ
يما أ ََمَرهُ َونَ َهاهُ.
ْ َ َ ََ َ َ
اعته إيهاهُ ف َ
ط).
اَّللَ ِمبَا يَ ْع َملُو َن ُِحمي ٌ
ضرُك ْم َكْي ُد ُه ْم َشْيئًا إِ هن ه
صِ ُربواْ َوتَته ُقواْ الَ يَ ُ
قال تعاَل ( َوإِن تَ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
ني ) .
صِ ُربواْ َوتَته ُقواْ َويَأْتُوُكم من فَ ْوِره ْم َه َذا ميُْد ْد ُك ْم َرب ُكم خبَ ْم َسة آالف م َن الْ َمآلئ َكة ُم َس ِوم َ
وقال تعاَل ( بَلَى إِن تَ ْ
وقال تعاَل ( لَتب لَو هن ِيف أَموالِ ُكم وأَن ُف ِس ُكم ولَتسمع هن ِمن اله ِذين أُوتُواْ الْ ِكت ِ ِ ِ ه ِ
ِ
صِ ُربواْ
ين أَ ْشَرُكواْ أَ ًذى َكث ًريا َوإِن تَ ْ
َ َ
اب من قَْبل ُك ْم َوم َن الذ َ
ْ َ َ ْ َُ َ َ
َْ ْ َ
ُْ ُ
ِ
ِ
ك ِم ْن َعْزم األ ُُموِر ) .
َوتَته ُقواْ فَِإ هن ذَل َ
 قال ابن تيمية :فذكر الصرب والتقوى يف هذه املواضع األربعة ،فالصرب يدخل فيه الصرب على املقدور ،والتقوى يدخل فيها
فعل املأمور وترك احملظور.

 قال ابن عاشور  :ومجلة (إِنههُ من ي ت ِهق وي ْ ِ
اَّللُ َعلَْي نَا) .فيوسف  اتقى هللا وصرب وبينيامني صرب ومل
(م هن ه
ص ْرب) تعليل جلملة َ
َ ْ َ ََ
يعص هللا فكان تقياً .أراد يوسف  تعليمهم وسائل التعرض إَل نعم هللا تعاَل ،وحثهم على التقوى والتخلق بالصرب
تعريضاً بأهنم مل يتقوا هللا فيه ويف أخيه ومل يصربوا على إيثار أبيهم إيامها عليهم.
وهذا من أفانني اخلطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة إللقاء املوعظة ،وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ يف
موعظته.
( قالُواْ تَ َِّ
ِ
ني ) أي  :نقسم باهلل تعاَل لقد اختارك هللا تعاَل لرسالته ،وفضلك علينا بالتقوى
اَّلل لََق ْد آثَـ َر َك َّ
اَّللُ َعلَْيـنَا َوإِن ُكنَّا َخلَاطئِ َ
وبالصرب وبكل الصفات الكرمية.
يب َعلَْي ُك ُم الْيَـ ْوَم ) أي  :قال يوسف إلخوته على سبيل الصفح والعفو يا إخويت :ال لوم وال تأنيب وال تعيري
( قَ َ
ال الَ تَـثْـ َر َ
عليكم اليوم ،فقد عفوت عما صدر منكم يف حقي ويف حق أخي من أخطاء وآثام .
اَّللُ لَ ُك ْم ) يغفر الزالت  ،وميحو اخلطيئات .
( يَـغْ ِف ُر َّ
الر ِِ
ني ) بعباده  ،فيجازي حمسنهم ويغفر ملسيئهم .
( َو ُه َو أ َْر َح ُم َّ
امح َ
الفوائد :
-1جواز اإلخبار بالبالء من غري تسخط .
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-2فضل الصدقة واملتصدقني .
-3فضيلة اإلحسان واحملسنني .
-4أن الصدقة مل تكن حمرمة على األنبياء .
-5ابتالء األنبياء بالشدة والرخاء .
-6أن املعاصي ال تكون إال نتيجة اجلهل باهلل تعاَل .
-7بيان فضل التقوى والصرب .
-8نتيجة الصرب محيدة .
-9اجلزاء يكون يف الدنيا واْلخرة .
-10تعرف على هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة .
-11الزيادة على السؤال عند اْلاجة والبيان .
 -12االعرتاف باخلطأ .
 -13العفو عند املقدرة .
-14التوبة جتب ما قبلها .
ِ
ِ
َمجَ ِعني ( )93ولَ َّما فَ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
وه ْم إِِِِن
ري قَ َ
ال أَبُ ُ
ريا َوأْتُ ِوِن بِأ َْهل ُك ْم أ ْ َ
َ
َ
صلَت الْع ُ
( ا ْذ َهبُواْ ب َقميصي َه َذا فَأَلْ ُقوهُ َعلَى َو ْجه أَِّب يَأْت بَص ً
ون ( )94قَالُواْ تَ َِّ
ِ
ضالَلِ َ ِ
ف لَوالَ أَن تُـ َفنِِ ُد ِ
ِ
ري أَلْ َقاهُ َعلَى َو ْج ِه ِه
ك لَِفي َ
اَّلل إِنَّ َ
وس َ ْ
يح يُ ُ
ألَج ُد ِر َ
ك الْ َقد ِمي ( )95فَـلَ َّما أَن َجاء الْبَش ُ
ال أَََل أَقُل لَّ ُكم إِِِن أَ ْعلَم ِمن َِّ
ِ
ِ
ِ
ني ()97
استَـغْف ْر لَنَا ذُنُوبَـنَا إِنَّا ُكنَّا َخاطئِ َ
اَّلل َما الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ( )96قَالُواْ يَا أَبَانَا ْ
ريا قَ َ ْ
ْ ِ ُ َ
فَ ْارتَ َّد بَص ً
ف أَستـغْ ِفر لَ ُكم رِّب إِنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِ
يم (. ) )98
قَ َ
ُ
ال َس ْو َ ْ َ ُ ْ َ َِ ُ ُ َ
الرح ُ
[ يوسف . ] 98 – 93 :
-------------ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ريا ) قال الطربي  :ذُكر أن يوسف ملا عرف نفسه إخوته سأهلم عن أبيهم
( ا ْذ َهبُواْ ب َقميصي َه َذا فَأَلْ ُقوهُ َعلَى َو ْجه أَِّب يَأْت بَص ً
فقالوا  :ذهب بصره من اْلزن فعند ذلك أعطاهم قميصه  ،وأراد يوسف تبشري أبيه حبياته  ،وإدخال السرور عليه بذلك .
 قال الرازي  :قال احملققون  :إمنا عرف أن إلقاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من هللا تعاَل ولوال
الوحي ملا عرف ذلك .
 وقال ابن عطية  :حكمه بعد األمر إلقاء القميص على وجه أبيه بأن أباه يأيت بصرياً ويزول عماه دليل على أن هذا كله
بوحي وإعالم من هللا .
وقال ابن عاشور  :وأما كونه يصري بصرياً فحصل ليوسف عليه السالم بالوحي فبشرهم به من ذلك اْلني.
ٍ
ساعتئذ.
ولعل يوسف  نُيبءَ

 قال بعض العلماء  :وكان الذي محل قميصه يهوذا  ،قال ليوسف  :أنا الذي محلت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته  ،وأنا
الذي أمحله اْلن ألسره  ،وليعود إليه بصره  ،فحمله .

 قال أبو حيان  :قيل  :هو القميص الذي توارثه يوسف وكان يف عنقه  ،وكان من اجلنة  ،أمره جربيل  أ ْن يرسله إليه
فإن فيه ريح اجلنة  ،ال يقع على مبتلى وال سقيم إال عويف.
وقيل  :كان إلبراهيم كساه هللا إياه من اجلنة حني خرج من النار ُ ،ث إلسحاق ُ ،ث ليعقوب ُ ،ث ليوسف.
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وقيل  :هو القميص الذي قد من دبر  ،أرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة.
والظاهر أنه قميص من ملبوس يوسف مبنزلة قميص كل واحد  ،قال ذلك  :ابن عطية.
وهكذا تتبني الغرابة يف أ ْن وجد يعقوب رحيه من بعد  ،ولو كان من قمص اجلنة ما كان يف ذلك غرابة ولوجده كل أحد.

 وقال اآللوسي  ... :وقيل  :هو القميص الذي قد من دبر وأرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة وال خيفى بعده .
قال القاَسي  :قوله تعاَل ( اإللقاء على وجهه ) مبعىن املبالغة يف تقريبه منه  ،ملا ناله من ضعف بصره  ،فترتاجع إليه قوة بصره ،
بانتعاش قلبه  ،بشمه واامئنانه على سالمته  .وللمفرحات تأثري عظيم يف صحة اجلسم  ،وتقوية األعضاء .
 قال يف التسهيل  :روي أن هذا القميص كان إلبراهيم كساه هللا له حني أخرج من النار  ،وكان من ثياب اجلنة ُ ،ث صار

إلسحاق ُ ،ث ليعقوب ُ ،ث دفعه يعقوب ليوسف  ،وهذا حيتاج إَل سند يوثق به  ،والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي
مبنزلة قميص كل أحد .

 وقال ابن عاشور  :قوله ( اذهبوا بقميصي هذا ) يدل على أنه أعطاهم قميصاً  ،فلعله جعل قميصه عالمة ألبيه على
حياته  ،ولعل ذلك كان مصطلحاً عليه بينهما.
وكان للعائالت يف النظام القدمي عالمات يصطلحون عليها وحيتفظون ِبا لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفَت واالغرتاب  ،إذ
كانت تعرتيهم حوادث الفقد والفراق بالغزو والغارات وقطع الطريق  ،وتلك العالمات من لباس ِ
ومن كلمات يتعارفون ِبا وهي
وشامات.
الشعار  ،ومن عالمات يف البَدن َ
القميص أن يثق أبوه حبياته ووجوده يف مصر  ،فال يظن الدعوة إَل قدومه مكيدة من ملك مصر  ،ولقصد
وفائدة إرساله إَل أبيه
َ
تعجيل املسرة له.
واألظهر أنه جعل إرسال قميصه عالمة على صدق إخوته فيما يبلغونه إَل أبيهم من أمر يوسف  جبلبه فإن قمصان امللوك
والكرباء تنسج إليهم خصيصاً وال توجد أمثاهلا عند الناس  ،وكان امللوك خيلعوهنا على خاصتهم  ،فجعل يوسف  إرسال
قميصه عالمة ألبيه على صدق إخوته أهنم جاءوا من عند يوسف  خبرب صدق.
( وأْتُ ِوِن بِأ َْهلِ ُكم أ ْ ِ
ني ) من رجال ونساء وأافال .
َمجَع َ
ْ
َ
ِ
ِ
ري ) أي  :خرجت من مصر منطلقة إَل الشام.
( َولَ َّما فَ َ
صلَت الْع ُ
يقال  :فصل القوم عن املكان وانفصلوا  ،مبعىن فارقوه .
وه ْم ) أي  :قال ملن حضر من قرابته ممن مل خيرج إَل مصر وهم ولد ولده .
( قَ َ
ال أَبُ ُ
ِ
ف ) أي  :رائحته اليت تدل عليه ،وتشري إَل قرب لقائي به.
وس َ
يح يُ ُ
( إِِِِن ألَج ُد ِر َ
( لَوالَ أَن تُـ َفنِِ ُد ِ
ون ) أي  :لوال أن تنسبوِن إَل الفند  ،من الفند وهو ضعف العقل بسبب املرض والتقدم يف السن.
ْ
والتفنيد  :النسبة للفنَد بفتحتني  ،وهو اختالل العقل من اخلرف.
( قَالُواْ تَ َِّ
ك الْ َق ِد ِمي ) أي  :لفي ذهابك عن الصواب املتقدم  ،يف إفرااك يف حمبة يوسف  ،وهلجتك بذكره ،
ضالَلِ َ
ك لَِفي َ
اَّلل إِنَّ َ

ورجائك للقائه  ،وكان عندهم أنه مات أو تشتت  ،فاستحال االجتماع به  ،وجعله فيه لتمكنه ودوامه عليه .
ووصفوا ذلك بالقدمي لطول مدته  ،وكانت مدة غيبة يوسف عن أبيه عليهما السالم اثنتني وعشرين سنة.
وكان خطاِبم إياه ِبذا مشتمالً على شيء من اخلشونة إذ مل يكن أدب عشريته منافياً لذلك يف عرفهم.
 لفظ الضالل يف القرآن يطلق على ثالثة إاالقات:األول :إاالق الضالل على الضالل عن اريق اهلدى إَل اريق الزيغ ،وعن اريق اجلنة إَل اريق النار.
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ِ
كما قال تعاَل (ومن ي ْ ِ
ك هم ْ ِ
ِ
ض ِ
ني).
اخلَاسُرو َن).ومنه قوله تعاَل ( َغ ِْري الْ َم ْغ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوال الضهال َ
ََ ْ ُ
ضل ْل فَأُولَئ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضلوا َع ْن َس َواء ال هسب ِيل) ،وهذا أغلب استعمال الضالل.
َضلوا َكثرياً َو َ
ضلوا م ْن قَْب ُل َوأ َ
ومنه قوله تعاَل (قَ ْد َ

والثاِن :هو إاالق الضالل على الغَْيبَة واالضمحالل.

ض هل َعْن ُه ْم َما َكانُوا يَ ْفتَ ُرو َن) أي :غاب واضمحل ومل يبق له أثر.
(و َ
ومنه قوله تعاَل َ
ٍِ
ِ
(ضلَْلنَا ِيف ْاأل َْر ِ
ضلَْلنَا ِيف ْاأل َْر ِ
ض) أي :اضمحلت عظامهم وْلومهم
ض أَإِنها لَفي َخْل ٍق َجديد) فمعىن َ
(وقَالُوا أَإِذَا َ
ومنه قوله تعاَل َ
وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت ِبا.

والثالث :إاالق الضالل على الذهاب عن علم الشيء ،فكل ما مل يهتد إَل علم شيء تقول العرب :ضل.
ِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني) أي :ذهاب عن علم اْلقيقة حيث يفضل يوسف علينا.
ومنه قول أوالد يعقوب (إِ هن أَبَانَا لَفي َ
اَّللِ إِنهك لَِفي ِ
ك الْ َق ِد ِمي) أي :ذهابك عن حقيقة العلم بالشيء ،ألنك تظن يوسف حياً ،وال يريدون الضالل،
ضالل َ
وقوله (قَالُوا تَ ه َ
َ
ألهنم لو أرادوا الضالل يف الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من األنبياء( .الشنقيطي).
ِ
ري ) قال الرازي  :قال مجهور املفسرين البشري هو يهودا .
( فَـلَ َّما أَن َجاء الْبَش ُ
 قال ابن عاشور  :والتبشري  :املبادرة بإبالغ اخلرب املسر بقصد إدخال السرور.
ِ
ِ
ريا ) أي  :ارح البشري القميص على وجه يعقوب  ،أو ألقاه يعقوب نفسه على وجهه .
( أَلْ َقاهُ َعلَى َو ْج ِهه فَ ْارتَ َّد بَص ً
قيل  :إنه كان قد عمي بالكلية فاهلل تعاَل جعله بصرياً يف هذا الوقت.

وقيل  :بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة األحزان  ،فلما ألقوا القميص على وجهه  ،وبشر حبياة يوسف  عظم
فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه  ،فعند ذلك قوي بصره وزال النقصان عنه .
ال أَََل أَقُل لَّ ُكم إِِِن أَ ْعلَم ِمن َِّ
اَّلل َما الَ تَـ ْعلَ ُمو َن ) وهذا  -وهللا أعلم  -هو انتظاره لتأويل الرؤيا  -وحيتمل أن يشري إَل
( قَ َ ْ
ْ ِ ُ َ
حسن ظنه باهلل تعاَل فقط.
ِ
ِ
ني ) الضمري لبنيه  ،البوا أن يستغفر هلم ملا فرط منهم .
استَـغْف ْر لَنَا ذُنُوبَـنَا إِنَّا ُكنَّا َخاطئِ َ
( قَالُواْ يَا أَبَانَا ْ
َستَـ ْغ ِف ُر لَ ُك ْم َرَِِّب ) أي  :سوف أدعوه لكم .
( قَ َ
ال َس ْو َ
فأْ
قال بعضهم  :أرجأهم إَل وقت السحر .
َستَ ْغ ِفُر لَ ُك ْم َرِيب )
 قال ابن كثري  :وقد ورد يف اْلديث أن ذلك كان ليلة مجعة  :عن ابن عباس عن رسول هللا َ ( س ْو َ
فأْ
يقول :حىت تأيت ليلة اجلمعة ،وهو قول أخي يعقوب لبنيه  ،وهذا غريب من هذا الوجه ،ويف رفعه نظر ،وهللا أعلم.
( إِنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِ
يم ) فإنه املتجاوز عن السيئات  ،الرحيم ملن تاب .
ُ
ُ َُ
الرح ُ

الفوائد :
-1النفس تنشرح عند حلول الفرج .
-2اْلث على صلة األرحام .
-3استحباب تبشري املسلم .
-4نسبة العلم والفضل إَل هللا .
-5االعرتاف باخلطأ .
-6من آذى مسلماً فيجب أن يتحلل منه .
ال رس ُ ِ
عن أَِيب ُهَريْ َرَة  قَ َ
َح ٍد ِم ْن ِعْر ِض ِه  ،أ َْو َش ْي ٍء فَ ْليَتَ َحلهْلهُ ِمْنهُ الْيَ ْوَم قَ ْب َل أَ ْن الَ
ول هللا َ ( م ْن َكانَ ْ
ْ
ت لَهُ َمظْلَ َمةٌ أل َ
ال  :قَ َ َ ُ
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ات ص ِ
ِ
ي ُكو َن ِدينَار  ،والَ ِدرهم إِ ْن َكا َن لَه عمل صالِح أ ُِخ َذ ِمْنه بَِق ْد ِر مظْلَمتِ ِه وإِ ْن َمل تَ ُكن لَه حسنَ ِ ِ
احبِ ِه فَ ُح ِم َل
َ َ َ ْ ْ ُ ََ ٌ
ُ
ات أُخ َذ م ْن َسيِئَ َ
ُ ََ ٌ َ ٌ
َ
ٌ َ َْ ٌ
ِ
َعلَْيه ) رواه البخاري .
-7كرم يعقوب وعفوه وصفحه على أوالده .
-8استحباب حتري األوقات الفاضلة .
 -9أن هللا غفور رحيم .
ال ا ْد ُخلُواْ ِمصر إِن َشاء َّ ِ
ني (َ )99وَرفَ َع أَبَـ َويْ ِه َعلَى ال َْع ْر ِ
آوى إِلَْي ِه أَبَـ َويْ ِه َوقَ َ
وس َ
ش َو َخ ُّرواْ لَهُ
اَّللُ آمنِ َ
( فَـلَ َّما َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
ف َ
َْ
ت ه َذا تَأْ ِويل رْؤي ِ
ِ ِ
ِ
س َْ ِن َو َجاء بِ ُكم ِِم َن
ُس ََّ ًدا َوقَ َ
ال يَا أَبَ ِ َ
اي من قَـ ْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َرِِّب َح ًّقا َوقَ ْد أ ْ
ُ َُ َ
س َن َّب إ ْذ أَ ْخ َر َج َِن م َن ال ِ
َح َ
ِ
ِ
يف لِِ َما يَ َ ِ
غ َّ
يم (. ) )100
الْبَ ْد ِو ِمن بَـ ْع ِد أَن نَّز َ
ني إِ ْخ َوِي إِ َّن َرِِّب لَ ِط ٌ
الش ْيطَا ُن بَـ ْي َِن َوبَـ ْ َ
يم ا ِْلَك ُ
شاء إنَّهُ ُه َو ال َْعل ُ
[ يوسف . ] 100 -99 :
-------------ف ) لعل يف الكالم حمذوفاً مقدراً  ،وهو  :فرحل يعقوب وأوالده وأهله إَل مصر  ،فلما دخلوا على
وس َ
( فَـلَ َّما َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
يوسف .
آوى إِلَْي ِه أَبَـ َويْ ِه ) أي  :ضمهما وأنزهلما عنده  ،قال املفسرون  :املراد باألبوين هنا يعقوب وزوجته خالة يوسف؛ ألن أمه قد
( َ
كانت ماتت يف والدهتا ألخيه بنيامني  ،كما تقدم  .وقيل  :أحيا هللا له أمه حتقيقاً للرؤيا حىت سجدت له .

 قال املفسرون  :املراد باألبوين هنا يعقوب وزوجته خالة يوسف؛ ألن أمه قد كانت ماتت يف والدهتا ألخيه بنيامني  ،كما
تقدم  .وقيل  :أحيا هللا له أمه حتقيقاً للرؤيا حىت سجدت له .
ال ابن ج ِرير  :وَمل ي ُقم دلِيل علَى مو ِ
اق وابن ج ِري ٍرَ :كا َن أَبوه وأُمه يعِ َ ِ
ِ
ت أ ُِم ِه،
يشان ،قَ َ ْ ُ َ
َُُ َُ
 قال ابن كثري َ :وقَا َل ُحمَ هم ُد بْ ُن إ ْس َح َ َ ْ ُ َ
َ ْ َ ْ َ ٌ َ َْ
ِ
آن ي ُدل علَى حي ِاهتَا ،وه َذا اله ِذي نَصره هو الْمْنصور اله ِذي ي ُدل علَي ِه ِ
ِ
اق
السيَ ُ
َوظَاهُر الْ ُقْر َ َ َ َ َ َ
َ َْ
َ َُ ُ َ َ ُ ُ
ال ا ْد ُخلُواْ ِمصر إِن َشاء َّ ِ
ني ) ظاهر النظم القرآِن  :أن يوسف قال هلم هذه املقالة  ،أي  :ادخلوا مصر قبل
( َوقَ َ
اَّللُ آمنِ َ
َْ
دخوهلم  ،وقد قيل يف توجيه ذلك  :أنه تلقاهم إَل خارج مصر  ،فوقف منتظراً هلم يف مكان أو خيمة  ،فدخلوا عليه ف ( آوى
ِ
صَر ) .
إِلَْي ِه أَبَ َويْ ِه َوقَ َ
ال ادخلوا م ْ
ِ
ٍِ ِ
ِ
ين .
 قال ابن كثري َ :وقَ ْد أُ ْش ِك َل قَ ْولُهُ ( َآوى إِلَْي ِه أَبَ َويْ ِه ) َو َ
قال ْاد ُخلُوا م ْ
صَر َعلَى َكثري م َن الْ ُم َفس ِر َ
قال ْادخلُوا ِمصر إِ ْن شاء ه ِ ِ
ِ
ني َو َآوى إِلَْي ِه أَبَ َويْ ِه َوَرفَ َع ُه َما َعلَى
فَ َق َ
ال بَ ْع ُ
اَّللُ آمن َ
ض ُه ْمَ :ه َذا م َن الْ ُم َقدِهم َوالْ ُم َؤ هخ ِرَ ،وَم ْع َىن الْ َك َالِم َو َ ُ
َ
َْ
العرش .
ِ
ِ
اب
ف َآوى إِلَْي ِه أَبَ َويِْه لَ هما تَلَق ُ
َج َاد ِيف ذَل َ
كُ ،ثُه ْ
وس َ
صلُوا بَ َ
هامهَاُ ،ثُه لَ هما َو َ
اختَ َار َما َح َكاهُ َع ِن السد ِي أَ هن يُ ُ
ورد ابْ ُن َج ِري ٍر َه َذاَ ،وأ َ
ِ
الْ :ادخلُوا ِمصر إِ ْن شاء ه ِ ِ
ني.
اَّللُ آمن َ
الْبَ لَد قَ َ ُ
َ
َْ
ِِ
ِِ
اْل ِد ِ
ِ
ضاِ ،ألَ هن ِْ ِ
يث ( َم ْن َآوى ُْحم ِدثًا )
َوِيف َه َذا نَظٌَر أَيْ ً
اإل َيواءَ إهمنَا يَ ُكو ُن ِيف الْ َمْن ِزلَ ،ك َق ْوله (آوى إلَْيه أَخاهُ ) َوِيف َْ
وما الْمانِع أن يكون قال هلم بعد ما دخلُوا علَي ِه وآواهم إِلَي ِهْ :ادخلُوا ِمصر ،وض همنَه اس ُكنُوا ِمصر إِ ْن َشاء ه ِ ِ
َي ِممها ُكْنتُ ْم
اَّللُ آمن َ
ُ
ََ َْ َ َُْ ْ
َْ َ َ ُ ْ
ني ،أ ْ
ََ َ ُ
َ
َْ
اَّللُ أ َْعلَ ُم-
فِ ِيه ِم َن ْ
الَ -و ه
اجلَ ْه ِد َوالْ َق ْح ِطَ ،ويُ َق ُ
ِ
اَل رفَع عن أَه ِل ِم ِ ِ ِ
ني الْ ُم ْج ِدبَِة بِبَ َرَك ِة
َي ِ :ممها ُكْنتُ ْم فِ ِيه ِم َن ْ
الَ -و هاَّللُ أ َْعلَ ُم -إِ هن ه
اجلَ ْه ِد َوالْ َق ْح ِطَ ،ويُ َق ُ
( آمنِ َ
صَر بَقيهةَ السن َ
اَّللَ تَ َع َ َ َ َ ْ ْ ْ
ني ) أ ْ
ِ
ول هِ
ال« :اللهه هم أ ِ
ِ
ِ ِِ
َع ِِن َعلَْي ِه ْم بِ َسْب ٍع َك َسْب ِع
ني قَ َ
ني الهِيت َد َعا ِِبَا َر ُس ُ
اَّلل َ علَى أ َْه ِل َم هكةَ ح َ
وب َعلَْي ِه ْمَ ،ك َما َرفَ َع بَقيهةَ السن َ
ُ
قُ ُدوم يَ ْع ُق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك بِبَ َرَك ِة ُد َعائِِه .
ك ،فَ َد َعا َهلُ ْم فَ ُرف َع َعْن ُه ْم بَقيهةُ ذَل َ
استَ ْش َف ُعوا لَ َديْ ِهَ ،وأ َْر َسلُوا أَبَا ُس ْفيَا َن ِيف ذَل َ
ف» ُثُه لَ هما تَ َ
وس َ
ضهر ُعوا إِلَْيه َو ْ
يُ ُ
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( ابن كثري ) .

وقيل  :وقد كانوا فيما مضى خيافون ملوك مصر  ،وال يدخلوهنا إال جبواز منهم .

 قال اخلازن  :قوله تعاَل ( إن شاء هللا آمنني ) قيل  :إن هذا االستثناء عائد إَل األمن ال إَل الدخول واملعىن ادخلوا مصر
آمنني إن شاء هللا .

وقيل  :إنه عائد إَل الدخول فعلى هذا يكون قد قال ذلك هلم قبل أن يدخلوا مصر .

وقيل  :إن هذا االستثناء يرجع إَل االستغفار فعلى هذا يكون يف الكالم تقدمي وتأخري تقديره سوف أستغفر لكم ريب إن شاء

هللا .

وقيل  :إن الناس كانوا خيافون من ملوك مصر فال يدخلها أحد إال جبوارهم فقال هلم يوسف ادخلوا مصر آمنني على أنفسكم
وأهليكم إن شاء هللا فعلى هذا يكون قوله إن شاء هللا للتربك فهو كقوله ( وإنا إن شاء هللا بكم الحقون) مع علمه أنه الحق
ِبم .
( َوَرفَ َع أَبَـ َويْ ِه َعلَى ال َْع ْر ِ
ش ) أي  :وأجلس يوسف أبويه معه على السرير الذي جيلس عليه ،تكرمياً هلما ،وإعالء من شأهنما.

 واملراد بالعرش ههنا السرير الذي كان جيلس عليه يوسف .

( َو َخ ُّرواْ لَهُ ُس ََّ ًدا ) أي  :وخر يعقوب وأسرته ساجدين من أجل يوسف ،وكان ذلك جائزا يف شريعتهم على أنه لون من
التحية ،وليس املقصود به السجود الشرعي ألنه ال يكون إال هلل تعاَل .
ٍِ
ِ
َي َس َج َد
َي أ ْ
َجلَ َس ُه َما َم َعهُ َعلَى َس ِري ِرهَِ ،و َخروا لَهُ ُس هجداً أ ْ
 قال ابن كثري  :قال ابن عباس َوُجمَاه ٌد َو َغْي ُر َواحد :يَ ْع ِِن ال هس ِر َير ،أ ْ
ِ
َح َد َع َشَر َر ُج ًال .
لَهُ أَبَ َواهُ َوإ ْخ َوتُهُ الْبَاقُو َنَ .وَكانُوا أ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
آد َم إِ ََل
 ث قال َ ... :وقَ ْد َكا َن َه َذا َسائغًا ِيف َشَرائع ِه ْم إِذَا َسله ُموا َعلَى الْ َكبِ ِري يَ ْس ُج ُدو َن لَهَُ ،وَملْ يََزْل َه َذا َجائًزا م ْن لَ ُد ْن َ
ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
اب الهر ِ
صا ِجبَنَ ِ
ض ُمو ُن قَ ْوِل قَتَ َاد َة
ود خمُْتَ ا
ب ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َ
اَلَ ،ه َذا َم ْ
يسى  ،فَ ُح ِرَم َه َذا ِيف َهذه الْملهةَ ،و ُجع َل الس ُج ُ
َشر َيعة ع َ
َو َغ ِْريهِ.
اْل ِد ِ
يث أَ هن معاذًا قَ ِدم الشهام فَوج َدهم يسج ُدو َن ِألَساقِ َفتِ ِهم ،فَلَ هما رجع سج َد لِرس ِ
ال
ال « َما َه َذا يَا ُم َعاذُ؟» فَ َق َ
اَّللِ  فَ َق َ
ول ه
َُ
َ َ ََ ُْ َْ ُ
َََ َ َ َُ
َوِيف َْ
َ ْ
ول هِ
ِ
ال« :لَو ُكْن ِ
إِِِن رأَي تُ هم يسج ُدو َن ِأل ِ ِ
َح ٍد ،ألمرت
ك يَا َر ُس َ
َحق أَ ْن يُ ْس َج َد لَ َ
اَّلل ،فَ َق َ ْ ُ
َساق َفت ِه ْمَ ،وأَنْ َ
َْ ُْ َْ ُ
َح ًدا أَ ْن يَ ْس ُج َد أل َ
ت آمًرا أ َ
تأَ
َ
ِ
ِِ
ِ ٍ
هيب ِ يف بَ ْع ِ
ض اُُرِق الْ َم ِدينَ ِةَ ،وَكا َن َسْل َما ُن
آخَر :أَ هن َسْل َما َن لَق َي النِ ه
املرأة أن تسجد لزوجها لعظم َحقه َعلَْي َها» َ .وِيف َحديث َ
ِ
ِ
ِ
يث َع ْه ٍد بِ ِْ
ض أَ هن َه َذا
اإل ْس َالِم ،فَ َس َج َد لِلنِ ِ
هيب  فَ َق َ
َحد َ
اس ُج ْد لْل َح ِي الهذي َال ميَُ ُ
وت» َ ،والْغََر ُ
الَ« :ال تَ ْس ُج ْد ِل يَا َسْل َما ُنَ ،و ْ
َكا َن َجائًِزا ِيف َش ِر َيعتِ ِه ْمَ ،وِهلََذا َخروا لَهُ ُس هج ًدا .
ِ
اي ِمن قَـ ْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َرِِّب َح ًّقا ) أي  :وقال يوسف ألبيه :هذا السجود الذي سجدمتوه ل
( َوقَ َ
يل ُرْؤيَ َ
ال يَا أَبَت َه َذا تَأْ ِو ُ

اْلن ،هو تفسري رؤياي اليت رأيتها يف صغرى .فقد جعل ريب هذه الرؤيا حقاً ،وأراِن تأويلها وتفسريها بعد أن مضى عليها الزمن
الطويل.
قالوا :وكان بني الرؤيا وبني ظهور تأويلها أربعون سنة.
ِ
س َوالْ َق َمَر َرأَيْتُ ُه ْم
واملراد ِبذه الرؤيا ما أشار إليه القرآن يف مطلع هذه السورة يف قوله ( يا أَبَت إِِِن َرأَيْ ُ
َح َد َع َشَر َك ْوَكباً َوالش ْ
تأَ
هم َ
ِِ
ين ) .
ِل ساجد َ
 قال الرازي  :اختلفوا يف مقدار املدة بني هذا الوقت وبني الرؤيا فقيل مثانون سنة  ،وقيل  :سبعون  ،وقيل  :أربعون  ،وهو
قول األكثرين .
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ِ ِ
ِ
َخَر َج ِِن ِم َن
َح َس َن ِيب ريب -عز وجل -إِ ْذ أ ْ
( َوقَ ْد أ ْ
الس َْ ِن ) أي  :قال يوسف ألبيه أيضاًَ :وقَ ْد أ ْ
س َن َّب إ ْذ أَ ْخ َر َج َِن م َن ِ
َح َ
ِ
الس ْج ِن بعد أن مكثت بني جدرانه بضع سنني .

 قال املفسرون  :ومل يذكر قصة اجلب تكرماً منه  ،لئال خيجل إخوته ويذكرهم صنيعهم بعد أن عفا عنهم .
 قال الشوكاِن  :ومل يذكر إخراجه من اجلب :

ألن يف ذكره نوع تثريب لإلخوة  ،وقد قال  :ال تثريب عليكم  .وقد تقدم سبب سجنه ومدة بقائه فيه .
وقد قيل  :إن وجه عدم ذكر إخراجه من اجلب أن املنة كانت يف إخراجه من السجن أكرب من املنة يف إخراجه من اجلب  ،وفيه
نظر .
 قال بعضهم  :أنه ملا خرج من البئر مل يصر ملكاً بل صريوه عبداً  ،أما ملا خرج من السجن صريوه ملكاً فكان هذا اإلخراجأقرب من أن يكون إنعاماً كامالً .

 قال اخلازن  :إمنا ذكر إنعام هللا عليه يف إخراجه من السجن وإن كان اجلب أصعب منه استعماالً لألدب والكرم لئال خيجل
إخوته بعد أن قال هلم ال تثريب عليكم اليوم  ،وألن نعمة هللا عليه يف إخراجه من السجن كانت أعظم من إخراجه من
اجلب وسبب ذلك أن خروجه من اجلب كان سبباً ْلصوله يف العبودية والرق وخروجه من السجن كان سبباً لوصوله إَل
امللك .
وقيل  :إن دخوله اجلب كان ْلسد إخوته ودخوله السجن كان لزوال التهمة عنه وكان ذلك من أعظم نعمه عليه .
 يؤثر عن يوسف  أنه كتب على باب السجن :هذه منازل البالء  ،وجتربة األصدقاء  ،ومشاتة األعداء  ،وقبور األحياء .( َو َجاء بِ ُكم ِِم َن الْبَ ْد ِو ) أي  :وقد أحسن يب ريب حيث أخرجِن من السجن ،وأحسن يب أيضاً حيث يسر لكم أموركم ،ومجعِن
بكم يف مصر ،بعد أن كنتم مقيمني يف البادية يف أرض كنعان بفلسطني.
 قال القرطيب  :قوله تعاَل ( َو َجآءَ بِ ُك ْم ِم َن البدو ) يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان  ،وكانوا أهل مو ٍ
اش وبَرية ؛
وس َكنها  ،وأن هللا مل يبعث نبياً من أهل البادية.
وقيل  :كان يعقوب حتول إَل بادية َ
وقيل  :إنه كان خرج إَل بَ َدا  ،وهو موضع .
 قال الطِبي  :ذُكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أوالده وأهاليهم وأبنائهم وهم أقل من مائة  ،وخرجوا منها يوم
خرجوا وهم زيادة على ستمائة ألف .
غ َّ
ني إِ ْخ َوِي ) أي  :أفسد ما بيِن وبني إخويت باإلغواء .
( ِمن بَـ ْع ِد أَن نَّز َ
الش ْيطَا ُن بَـ ْي َِن َوبَـ ْ َ
 قال أبو حيان  :وذَ َكر هذا القدر من أمر إخوته ألن النعمة إذا جاءت إِثر ٍ
بالء وشدة  ،كانت أحسن موقعاً .
 قال الشوكاِن  :أي أفسد بيننا ومحل بعضنا على بعض  ،يقال  :نزغه  :إذا خنسه  ،فأصله من خنس الدابة ليقوى مشيها .
وأحال يوسف ذنب إخوته على الشيطان تكرماً منه وتأدباً .

 قال السعدي  :فلم يقل "نزغ الشيطان إخويت" بل كأن الذنب واجلهل ،صدر من الطرفني ،فاْلمد هلل الذي أخزى
الشيطان ودحره ،ومجعنا بعد تلك الفرقة الشاقة.
شاء ) اللطيف هو البَ ر بعباده الذي يَلطُف ِبم من حيث ال يعلمون  ،ويسبب هلم مصاْلهم من حيث
( إِ َّن َرِِّب لَ ِط ٌ
يف لِِ َما يَ َ
يف بِعِبَ ِادهِ يَْرُز ُق َمن يَ َشآءُ ) .
ال َحيتسبون ؛ كقوله ( هللا لَ ِط ٌ
وقيل  :اللطيف العامل بدقائق األمور ؛ واملراد هنا اإلكرام والرفق.
( إِنَّهُ ُهو الْعلِ ِ
صالِ ِح ِعبَ ِادهِ .
يم ) مبَ َ
َ َ ُ
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ِ
يدهُ  ،الذي يعلم ظواهر األمور وبواانها ،وسرائر العباد وضمائرهم .
ضائِِه َوقَ َد ِرهِ َوَما خيَْتَ ُارهُ َويُِر ُ
( ا ِْلَكيم ) ِيف أقواله وأفعاله َوقَ َ
اْلكيم  :يف وضعه األشياء مواضعها ،وسوقه األمور إَل أوقاهتا املقدرة هلا.

الفوائد :

-1مشروعية اخلروج خارج املدينة الستقبال أهل الكمال والفضل .
-2أن األمن مالك العافية .
-3وجوب إكرام الوالدين .
-4صدق رؤيا يوسف .
-5قد يتأخر تأويل الرؤيا سنوات كثرية .
-6يكره التذكري باإلساءة بعد العفو عن صاحبها .
-7بيان نسبة النزغ إَل الشيطان  ،ألنه بوسوسته .
 -8أن االنتقال من البادية نعمة  ،ملا يلحق أهل البادية من اجلفا والبعد عن املوارد .
ِ
الدنُـيا و ِ
ِ
ِ
يل األ ِ ِ ِ
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
اآلخ َرةِ تَـ َوفََِّن
ضأ َ
( َر ِِ
ب قَ ْد آتَـ ْيتَ َِن م َن ال ُْملْك َو َعلَّ ْمتَ َِن من تَأْ ِو ِ َ
َنت َوليِِي ِيف ُّ َ َ
َحاديث فَاط َر َّ َ َ
ني (. ) )101
ُم ْسلِ ًما َوأَ ِْلِ ْق َِن بِ َّ
الصاِلِِ َ
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----------ب قَ ْد آتَـ ْيتَ َِن ِمن الْمل ِ
ْك ) أي :يا رب قد أعطيتِن شيئاً عظيماً من امللك والسلطان بفضلك وكرمك.
( َر ِِ
َ ُ

 قال الشوكاِن  :من " للتبعيض  ،أي  :بعض امللك  ،ألنه مل يؤت كل امللك  ،إمنا أويت ملكاً خاصاً  ،وهو ملك مصر يف
زمن خاص.
ِ
يث ) أي  :وعلهمت ِِن -أيضاً -شيئاً كثرياً ِمن تَأْ ِو ِيل ْاأل ِ
يل األَح ِ
َحاد ِ
اد ِ
يث أي :من تفسريها وتعبريها تعبريا
َ َ َْ
( َو َعلَّ ْمتَ َِن من تَأْ ِو ِ َ
ْ
صادقا بتوفيقك وإحسانك.

 قال الشوكاِن  :أي بعضها  ،ألنه مل يؤت مجيع علم التأويل  ،سواء أريد به مطلق العلم والفهم  ،أو جمرد تأويل الرؤيا.
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض ) أي  :خالقهما على غري مثال سابق .
( فَاط َر َّ َ َ
ِ ِ
َنت َولِيِِي ِيف ُّ
ت َولِيِي وناصري ومعيِن ِيف الدنْيا َو ْاْل ِخَرِة.
(أ َ
الدنُـيَا َواآلخ َرة ) أَنْ َ
( تَـ َوفََِّن ُم ْسلِ ًما ) أي  :تَ َوفهِِن عند ما يدركِن أجلى على اإلسالم .
َْلِ ْق ِِن يف قربي ويوم اْلساب بِال ه ِِ
ني من النبيني والصديقني والشهداء والصاْلني وحسن أولئك
( َوأَ ِْلِ ْق َِن بِ َّ
ني ) أي َ :وأ ْ
الصاِلِِ َ
صاْل َ
رفيقاً .
 وِبذا الدعاء اجلامع الذي توجه به يوسف إَل ربه تعاَل خيتتم القرآن الكرمي قصة يوسف مع أبيه ومع إخوته ومع غريهم ممنعاشرهم والتقى ِبم وهو دعاء يدل على أن يوسف  مل يشغله اجلاه والسلطان ومل يشغله لقاؤه عن ااعة ربه ،وعن تذكر
اْلخرة وما فيها من حساب..
وهذا هو شأن املصطفني األخيار الذين نسأل هللا تعاَل أن حيشرنا معهم ،ويلحقنا ِبم ،ويوفقنا للسري على هنجهم ...
مبحث 1 :

الص ِد ِيق ،دعا بِِه ربه عز وجل ملا متت نعمة هللا علَي ِه بِاجتِم ِ
 قال ابن كثري  :ه َذا دعاء من يوسف ِ
اع ِه بِأَبَ َويْ ِه َوإِ ْخ َوتِِهَ ،وَما َم هن
َ َُ ٌ َْ ُ ُ َ
ََ
َْ ْ َ
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ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ه ِ ِِ
ِ
اَّللُ بِه َعلَْيه م َن النبُ هوة َوالْ ُمْلك َسأ ََل َربههُ َعهز َو َج هل َك َما أ ََُته ن ْع َمتَهُ َعلَْيه ِيف الدنْيَا أَ ْن يَ ْستَمهر ِبَا َعلَْيه ِيف ْاْلخَرِةَ ،وأَ ْن يَتَ َوفهاهُ
ِ
اك :وأَ ْن ي ْل ِح َقه بِال ه ِِ
ِ ِ
ني واملرسلني ،صلوات هللا وسالمه َعلَْي ِه ْم
ني يَتَ َوفهاهُ ،قَالَهُ ال ه
ني َوُه ْم إِ ْخ َوانُهُ م َن النهبِيِ َ
صاْل َ
ُم ْسل ًما ح َ
ض هح ُ َ ُ ُ
أْ ِ
ني.
َمجَع َ
وقال رمحه هللا َ ... :وَه َذا الد َعاءُ :
ُُْيتَمل أَ هن يوسف  ،قَالَه ِعْن َد ِ
ضا ِرهِ .
احت َ
َُ ُ ُ َ
ْ
ُ
ِ
اَّلل  جعل ي رفَع أُصب عه ِعْن َد الْمو ِ
َكما ثَبت ِيف ال ه ِ
يح ْ ِ
ول« :الله ُه هم يف الرفيق
ت َويَ ُق ُ
ول ه
اَّللُ َعْن َها أَ هن َر ُس َ
ني َع ْن َعائِ َشةَ َر ِض َي ه
َ ََ
َ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ُ
صح َ
َْ
األعلى» ثالثاً .
ِ
َوُُْيتَ َم ُل أَنههُ َسأ ََل الْوفَاةَ َعلَى ِْ
ك ُمْن َجًزا .
اإل ْس َالِم َوالله َح َ
اق بالصاْلني إذا جاء أجله ،وانقضى عمره ،ال أنه سأله ذَل َ
َ
ِ
ِ
ول الد ِ ِ
ِ
َْل َقنَا بِال ه ِِ
اإلس َالِم ،وي ُق ُ ِ
ِ
ِ
ني،
ك ه
َك َما يَ ُق ُ
هاعي لغَ ِْريه :أ ََماتَ َ
صاْل َ
نيَ ،وتُ َوفهنَا ُم ْسلم َ
َحيِنَا ُم ْسلم َ
ول الدهاعي :الله ُه هم أ ْ
اَّللُ َعلَى ِْ ْ
نيَ ،وأ َْ
ََ
ِ
ك ُمْن َجًزا .
َوُُْيتَ َم ُل أَنههُ َسأ ََل َذل َ
ِ
َْلِْق ِِن بِال ه ِِ
اَّللُ َمشْلَهُ َوأَقَ هر َعْي نَهَُ ،وُه َو يَ ْوَمئِ ٍذ
ال قَتَ َادةُ قَ ْولُهُ :تَ َوفهِِن ُم ْسلِماً َوأ ْ
ني لَ هما َمجَ َع ه
ك َسائِغًا ِيف ِملهتِ ِه ْمَ ،ك َما قَ َ
َوَكا َن ذَل َ
صاْل َ
م ْغمور ِيف الدنْيا ومْل ِكها ونضارهتا ،اشتاق إِ ََل ال ه ِِ
ني قَْب لَهُ.
صاْل َ
َ َُ َ
َ ٌُ
ِ
 فقوله (تَ َوفهِِن ُم ْسل ًما )  .هل هو الب منه للوفاة أو ال ؟
 فقال قتادة  :سأل ربه اللحوق به ومل يتمن نيب قط املوت قبله  ،وكثري من املفسرين على هذا القول .

 قال ابن عطية  :ذكر كثري من املفسرين  :أن يوسف  ملا عدد يف هذه اْلية نعم هللا عنده تشوق إَل لقاء ربه ولقاء
اجللة وصاْلي سلفه وغريهم من املؤمنني  ،ورأى أن الدنيا كلها قليلة فتمىن املوت يف قوله (توفِن مسلماً وأْلقِن بالصاْلني)
وقال ابن عباس  " :مل يتمن املوت نيب غري يوسف "  ،وذكر املهدوي تأويالً آخر  -وهو األقوى عندي  -أن ليس يف اْلية
متِن موت  -وإمنا عدد يوسف  نعم هللا عنده ُث دعا أن يتم عليه النعم يف باقي عمره أي (توفِن)  -إذا حان أجلي -
على اإلسالم  ،واجعل ْلاقي بالصاْلني  ،وإمنا متىن املوافاة على اإلسالم ال املوت .
َجلِي تَ َوفهِِن مسلماً ؛
 قال القرطيب  ... :وقيل  :إن يوسف مل يتمن املوت  ،وإمنا متىن الوفاة على اإلسالم ؛ أي إذا جاء أ َ
وهذا قول اجلمهور.

مبحث 1 :
حيرم متِن املوت لضر نزل به من مرض أو فقر أو غريمها .
هني أَح ُد ُكم اَلْمو ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ِ
َع ْن أَنَ ٍ
َحيِِِن َما
س  قَ َ
تل ُ
ول اَ هَّلل َ ( ال يَتَ َمن َ ه َ ُ َ ْ َ
ض ٍر يَْن ِزُل بِه ،فَِإ ْن َكا َن َال بُ هد ُمتَ َمنيًا فَ ْليَ ُق ْل :اَلله ُه هم أ ْ
ال :قَ َ َ ُ
ت اَ ْْلياةُ خي را ِل ،وتَوفهِِن إِذَا َكانَ ِ
ِ
ت اَلْ َوفَاةُ َخْي ًرا ِل ) ُمته َف ٌق َعلَْي ِه .
َكانَ ََ َ ْ ً َ َ
وعند ابن حبان (  ...لضر نزل به يف الدنيا ) .
وعن خباب قال  ( :لوال أن النيب  هنانا أن ندعو باملوت لدعوت به ) رواه البخاري .
مبحث 2 :
جيوز خلوف الفتنة .

 قال ابن كثري  :وأما إِ َذا َكا َن فِْت نةً ِيف ِ
الدي ِن فَيجوز سؤ ُال الْمو ِ
ت.
َ
َ ُ ُ َُ َْ

 قال ابن رجب  :وأما متِن خوف فتنة يف الدين  ،فإنه جيوز بغري خالف .
 وقال يف موضع آخر  :هو جائز عند أكثر العلماء .
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ِِ
اَل إِ ْخبارا َع ِن ال هسحرةِ لَ هما أَر َاد ُهم فِر َعو ُن َعن ِدينِ ِهم وتَهد َ ِ
ني).
ال ه
َك َما قَ َ
ص ْرباً َوتَ َوفهنا ُم ْسلم َ
هد ُه ْم بالْ َقْت ِل (قَالُوا َربهنا أَفْ ِر ْغ َعلَْينا َ
ََْ
َ ْ ْ ْ ْ
اَّللُ تَ َع َ َ ً
ََ
ِ
ت نَ ْسياً َمْن ِسياا ) ملا علمت ِم ْن أَ هن
َوقَالَ ْ
اض ،وهو الطلق ،إَل جذع النخلة ( يَا لَْيتَِِن مت قَْب َل َه َذا َوُكْن ُ
َجاءَ َها الْ َم َخ ُ
ت َمْرَميُ لَ هما أ َ
النهاس ي ْق ِذفُونَها بِالْ َف ِ
اح َش ِةِ ،ألَن َهها َملْ تكن ذات زوج .
َ
ََ
ويف اْلديث أن النيب  قال (  ...وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضِن إليك غري مفتون ) رواه أمحد .
وقال  ( والذي نفسي بيده ال تذهب الدنيا حىت مير الرجل على القرب فيتمرغ عليه ويقول  :يا ليتِن كنت مكان صاحب هذا
القرب  ،وليس به الدين إال البالء ) رواه مسلم .
فقوله  ( وليس به الدين ) يقتضي إباحة ذلك أن لو كان عن الدين .
قال عمر ( اللهم كربت سِن  ،وضعفت قويت  ،وانتشرت رعييت  ،فاقبضِن إليك غري مضيع وال مفرط ) .
ومتنت زينب بنت جحش ملا جاءها عطاء عمر فاستكثرته وقالت  :اللهم ال يدركِن عطاء لعمر بعدها  ،فماتت قبل أن يدركها
عطاء ثان لعمر .
وسأل عمر بن عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له باملوت ،ملا ثقلت عليه الرعية ،وخشي العجز عن القيام حبقوقهم.
واُلب كثري من السلف الصاحل إَل بعض الواليات  ،فدعوا ألنفسهم باملوت فماتوا .
واشتهر بعضهم واالع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع هللا فدعا لنفسه باملوت فمات .
وكان سفيان الثوري يتمىن املوت كثرياً فسئل عن ذلك فقال  :ما يدريِن لعلي أدخل يف بدعة  ،لعلي أدخل فيما ال حيل ل ،
لعلي أدخل يف فتنة أكون قد مت فسبقت هذا .
ويف املسند عن حممود بن لبيد  .عن النيب  قال ( اثنتان يكرههما ابن آدم  :املوت  ،واملوت خري للمؤمن من الفتنة  ،ويكره
قلة املال  ،وقلة املال أقل للحساب ) .

 قال ابن عطية  :فيشبه أن قول النيب  : لضر نزل به  -إمنا يريد ضرر الدنيا كالفقر واملرض وَنو ذلك ويبقى متِن املوت
خمافة فساد الدين مباحاً .

مبحث 3 :
اْلكمة من حترمي متِن اإلنسان املوت بسبب الضر الدنيوي ؟
أوالً  :أنه يدل على عدم الصرب  ،واملسلم مطالب بالصرب واالحتساب .

ثانياً  :أن بقاء املسلم قد يكون خرياً له .
ول هِ
ِ
ِِ
ففي اْلديث  :عن أيب هري رةَ َعن رس ِ
ات
ت َوالَ يَ ْدعُ بِه م ْن قَْب ِل أَ ْن يَأْتيَهُ إِنههُ إِ َذا َم َ
َح ُد ُك ُم الْ َم ْو َ
اَّلل  قال ( الَ يَتَ َم هىن أ َ
ُ َْ َ ْ َ ُ
ِ
يد الْ ُم ْؤِم َن ُع ْمُرهُ إاله َخْي ًرا ) رواه مسلم .
َح ُد ُك ُم انْ َقطَ َع َع َملُهُ َوإِنههُ الَ يَِز ُ
أَ
 قال اِلافظ  :فيه إشارة إَل أن املعىن يف النهي عن متِن املوت والدعاء به هو انقطاع العمل باملوت  ،فإن اْلياة يتسبب
منها العمل  ،والعمل حيصل زيادة الثواب  ،ولو مل يكن إال استمرار التوحيد فهو أفضل األعمال .
وعن أَِيب هري رَة أَ هن رس َ ِ
ِ ِ
ال (الَ ي تَم هىن أَح ُد ُكم الْمو ِ ِ
ه
ه
ستَ ْعتِب) .رواه البخاري
ول هللا  قَ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
ْ ُ َْ َ َ ُ
ت إ هما ُْحمسنًا فَلَ َعلهُ يَْزَد ُاد َوإ هما ُمسيئًا فَلَ َعلهُ يَ ْ ُ

ثالثاً  :أن اإلنسان ال يدري ما األفضل له  ،البقاء أم املوت .
مبحث 4 :

 قال ابن القيم :مجعت هذه الدعوة اإلقرار بالتوحيد واالستسالم للرب وإظهار االفتقار إليه ،والرباءة من مواالة غريه سبحانه
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وكون الوفاة على اإلسالم أجل غايات العبد ،وأن ذلك بيد اَّلل ال بيد العبد ،واالعرتاف باملعاد والب مرافقة السعداء.
مبحث 5 :
دين األنبياء مجيعا هو اإلسالم .
ِ
ِ
ِِ
ني ) .
ت أَ ْن أَ ُكو َن م َن الْ ُم ْسلم َ
فنوح يقول لقومه َ ( :وأُمْر ُ
ِ
ت لِر ِ
ني ) .
َسلِ ْم قَ َ
واإلسالم هو الدين الذي أمر هللا به أبا األنبياء إبراهيم ( إِ ْذ قَ َ
ب الْ َعالَم َ
ال أ ْ
ال لَهُ َربهُ أ ْ
َسلَ ْم ُ َ
ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائالً  ( :فَالَ متَُوتُ هن إَاله َوأَنتُم م ْسلِ ُمون ) .
ِ
ِ ِ
ِِ
ني ) .
وموسى يقول لقومه  ( :يَا قَ ْوم إِن ُكنتُ ْم َآمنتُم بِاهلل فَ َعلَْيه تَ َوهكلُواْ إِن ُكنتُم م ْسلم َ
واْلواريون يقولون لعيسى َ ( :آمنها بِاهللِ َوا ْش َه ْد بِأَنها ُم ْسلِ ُمو َن ) .
وحني مسع فريق من أهل الكتاب القرآن ( قَالُوا َآمنها بِِه إِنههُ ا ْْلَق ِمن هربِنَا إِنها ُكنها ِمن قَْبلِ ِه ُم ْسلِ ِمني ) .

الفوائد :
-1الشكر بريد املزيد .
-2الدين اْلق هو النعمة العظمى .األنبياء يسألون أحسن الدعاء .
-3الشوق إَل هللا واْلنني إَل رفقة الصاْلني يف امللكوت األعلى .
-4غاية املؤمن الوفاة على اإلسالم .
-5إسناد الفضل إَل هللا .
-6سؤال هللا الثبات على اإلسالم حىت املمات .
-7االفتقار إَل هللا .
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنبَاء الْغَْي ِ
َمجَ ُعواْ أ َْم َرُه ْم َو ُه ْم َيَْ ُك ُرو َن (. ) )102
نت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ أ ْ
وح ِيه إِلَْي َ
( ذَلِ َ
ك َوَما ُك َ
[ يوسف . ] 102 :
---------ب ) اسم اإلشارة يف قوله سبحانه ذلِك ِمن أَنْ ِ
ب نُ ِ
باء الْغَْي ِ
ك ِم ْن أَنبَاء الْغَْي ِ
ك ....يعود على ما ذكره هللا -تعاَل-
( ذَلِ َ
وح ِيه إِلَْي َ
َ ْ
يف هذه السورة من قصص يتعلق بيوسف وإخوته وأبيه وغريهم ،أي :ذلك الذي قصصناه عليك -أيها الرسول الكرمي -يف هذه
السورة ،وما قصصناه عليك يف غريها ِمن أَنْ ِ
باء الْغَْي ِ
ب.
ْ
( ِم ْن أَنبَاء الْغَْي ِ
ب ) أي  :من األخبار الغيبية اليت ال يعلمها علما تاما شامال إال هللا تعاَل وحده.
ك ) ونُعلِمك به يا حممد لِما فِ ِيه ِمن الْعِب رةِ لَك ،و ِاالتِع ِ ِ
ِ
ك.
اظ ل َم ْن َخالََف َ
( نُوح ِيه إِلَْي َ َ ْ ُ َ
َ َْ َ َ َ
َ
واألنباء :مجع نبأ ،وهو اخلرب العظيم الشأن.
والوحي :لغة اإلعالم بسرعة.
وشرعاً :إخبار هللا تعاَل لنيب من أنبيائه مبا يشاءه من شرعه.
َمجَ ُعوا أ َْم َرُه ْم َو ُه ْم َيَْ ُك ُرو َن ) أي  :أي ومما يشهد بأن هذا الذي قصصناه عليك يف هذه السورة من
ت لَ َديْ ِه ْم إِ ْذ أ ْ
( َوما ُك ْن َ
أنباء الغيب ،أنك -أيها الرسول الكرمي -ما كنت حاضرا مع إخوة يوسف ،وقت أن أمجعوا أمرهم للمكر بهُ ،ث استقر رأيهم
على إلقائه يف اجلب ،وما كنت حاضرا أيضا وقت أن مكرت امرأة العزيز بيوسف ،وما كنت مشاهدا لتلك األحداث املتنوعة
اليت اشتملت عليها هذه السورة الكرمية ،ولكنا أخربناك بكل ذلك لتقرأه على الناس ،ولينتفعوا مبا فيه من حكم وأحكام ،وعرب
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وعظات.
كما قال تعاَل يف قصة نوح ( تِْلك ِمن أَنْ ِ
ك ما ُكْنت تَعلَمها أَنْت وال قَوم َ ِ
ب نُ ِ
باء الْغَْي ِ
اصِ ْرب إِ هن الْعاقِبَةَ
وحيها إِلَْي َ
ك م ْن قَْب ِل هذا فَ ْ
َ ْ
َ َ ُْ
َ ُْ
ِ ِ
ني ) .
ل ْل ُمتهق َ
ِِ
ب الْغَرِِيب إِ ْذ قَضينا إَِل موسى ْاألَمر وما ُكْن ِ
ت ِجبانِ ِ
ين ) .
َ
وقوله تعاَل يف خالل قصة موسى َ (وما ُكْن َ
َْ
ْ
ت م َن الشهاهد َ
ُ َ َْ َ
وقوله تعاَل يف خالل حديثه عن مرمي ( ذلِك ِمن أَنْ ِ
ب نُ ِ
ِ
باء الْغَْي ِ
الم ُه ْم أَي ُه ْم يَ ْك ُف ُل َمْرَميَ،
وح ِيه إِلَْي َ
كَ ،وما ُكْن َ
َ ْ
ت لَ َديْ ِه ْم إ ْذ يُْل ُقو َن أَقْ َ
وما ُكْنت لَ َدي ِهم إِ ْذ خيَْتَ ِ
ص ُمو َن ) .
َ ْ ْ
َ
إَل غري ذلك من اْليات اليت تدل على أن هذا القرآن من عند هللا تعاَل ألن النيب  مل يكن معاصرا ملن جاء القرآن
بقصصهم ،ومل يطلع على كتاب فيه خربهم ،فلم يبق لعلمه  بذلك اريق إال اريق الوحى.
 فائدة ذكر هللا لنبيه  قصص األنبياء ؟

أوالً  :لتثبيت النيب . 
ِ ِ ِ ِِ
قال تعاَل ( وُكالا نه ُقص علَي َ ِ
ني ) .
اءك ِيف َه ِذهِ ْ
ت بِِه فُ َؤ َاد َك َو َج َ
اْلَق َوَم ْوعظَةٌ َوذ ْكَرى لْل ُم ْؤمن َ
ك م ْن أَنبَاء الر ُس ِل َما نُثَبِ ُ
َْ
َ
وذلك ألن اإلنسان إذا ابتلى مبحنة وبلية فإذا رأى له فيه مشاركاً خف ذلك على قلبه  ،كما يقال  :املصيبة إذا عمت خفت ،
فإذا مسع الرسول هذه القصص  ،وعلم أن حال مجيع األنبياء صلوات هللا عليهم مع أتباعهم هكذا  ،سهل عليه حتمل األذى من
قومه وأمكنه الصرب عليه.
وك فَ َق ْد ُك ِذبت رسل ِمن قَبلِك وإِ ََل هِ
ور ) .
كما قال تعاَل ( َوإِن يُ َك ِذبُ َ
اَّلل تُ ْر َج ُع األ ُُم ُ
ْ َ َ
َ ْ ُُ ٌ
ِ
ال لَك إِاله ما قَ ْد قِ ِ
ك لَ ُذو م ْغ ِفرةٍ وذُو ِع َق ٍ
اب أَلِي ٍم ) .
ك إِ هن َربه َ
يل للر ُس ِل ِمن قَْبل َ
وقال تعاَل ( َما يُ َق ُ َ َ
َ َ َ
َ

 وقال اخلازن  :وذلك ألن النيب  إذا مسع هذه القصص وعلم أن حال مجيع األنبياء مع أتباعهم هكذا سهل عليه حتمل
األذى من قومه وأمكنه الصرب عليه .
ثانياً  :ليعترب ِبا أولوا األلباب .
كما قال تعاَل ( لقد كان يف قصصهم عربة ألول األلباب ) .
الفوائد :
-1فيه داللة على نبوة حممد  وأن ما جاء به حق .
-2هذه القصة مل تكن متداولة بني القوم الذين نشأ فيهم رسولنا حممد . 
-3اإلميان بوجوب كل ما جاء به الرسول . 
َّاس ولَو حرص َ ِ
ني (. ) )103
( َوَما أَ ْكثَـ ُر الن ِ َ ْ َ َ ْ
ت ِِبُْْؤمنِ َ

[ يوسف . ] 103 :
----------َّاس ولَو حرص َ ِ
ني ) أي  :وما أكثر الناس املعاصرين لك يا حممد  ،أو أكثر الناس على العموم  ،ولو
( َوَما أَ ْكثَـ ُر الن ِ َ ْ َ َ ْ
ت ِِبُْْؤمنِ َ
حرصت على هدايتهم وبالغت يف ذلك مبؤمنني باهلل لتصميمهم على الكفر الذي هو دين آبائهم .
ِ
ضي ِ
اَّللِ) .
وك َع ْن َسبِ ِيل ه
ضل َ
(وإِ ْن تُط ْع أَ ْكثَ َر َم ْن ِيف ْ
األر ِ ُ
كما قال تعاَل َ
اَّللِ إِال َوُه ْم ُم ْش ِرُكو َن).
وقال تعاَل ( َوَما يُ ْؤِم ُن أَ ْكثَ ُرُه ْم بِ ه
ِ
ِ
ني اثْنَ ْ ِ
امحل فِ َيها ِمن ُك ٍل َزْو َج ْ ِ
ك إِاله َمن َسبَ َق َعلَْي ِه الْ َق ْو ُل َوَم ْن َآم َن َوَما
ني َوأ َْهلَ َ
وقال تعاَل َ
(ح هىت إذَا َجاء أ َْمُرنَا َوفَ َار التهن ُ
ور قُ ْلنَا ْ ْ
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ِ ِ
يل).
َآم َن َم َعهُ إاله قَل ٌ
اب لَ َكا َن خرياً ههلم ِمْن هم الْم ْؤِمنُو َن وأَ ْكثَرهم الْ َف ِ
وقال تعاَل (ولَو آمن أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اس ُقو َن).
َْ ُ ُ ُ ُ
َ ُُ ُ
َْ ََ ُ
(ولَ ِك هن أَ ْكثَ َر الن ِ
هاس الَ يُ ْؤِمنُو َن).
وقال تعاَل َ
ِ
ني).
(ولََق ْد َ
ض هل قَْب لَ ُه ْم أَ ْكثَ ُر ْاألَهول َ
وقال تعاَل َ
ِ
ِِ
ني).
وقال تعاَل (إِ هن ِيف ذَل َ
ك َْليَةً َوَما َكا َن أَ ْكثَ ُرُهم م ْؤمن َ
اخلَبِ ِ
اخلَبِ ُ هِ
يث).
ك َكثْ َرةُ ْ
وقال تعاَل (قُل اله يَ ْستَ ِوي ْ
ب َولَْو أ َْع َجبَ َ
يث َوالطي ُ
وقال تعاَل (إِ هن ال هس َ ِ ه
ب فِ َيها َولَ ِك هن أَ ْكثَ َر الن ِ
هاس َال يُ ْؤِمنُو َن).
اعةَ َْلتيَةٌ ال َريْ َ
هاس لََف ِ
(وإِ هن َكثِرياً ِم َن الن ِ
اس ُقو َن).
وقال تعاَل َ
(وإِ هن َكثِرياً ِم َن الن ِ
هاس َع ْن آيَاتِنَا لَغَافِلُو َن).
وقال تعاَل َ
ِِ
ٍ
ِ ِ
ني).
(وَما َو َج ْدنَا ألَ ْكثَ ِرهم م ْن َع ْهد َوإِن َو َج ْدنَا أَ ْكثََرُه ْم لََفاسق َ
وقال تعاَل َ
ِ
َح ٌد) متفق عليه.
هيب َوَم َعهُ الرَهْي ُ
ضْ
(ع ِر َ
هيب َوَم َعهُ الهر ُج ُل َوالهر ُجالَن َوالنِ ه
ط َوالنِ ه
ت النِ ه
وقال ُ 
ت َعلَ هى األ َُم ُم فَ َرأَيْ ُ
س َم َعهُ أ َ
هيب لَْي َ
فما أكثر ما ذم هللا عز وجل الكثرة يف كنابه  ،ومدح القلة:
فقال( :اعملُوا آَ َل داوود ُشكْرا وقَلِ ِ ِ ِ
ور).
ي ال هش ُك ُ
َْ
يل م ْن عبَاد َ
َُ َ ً َ ٌ
ض إِهال اله ِذين آَمنوا وع ِملُوا ال ه ِ ِ ِ
وقال عز وجل ... ( :وإِ هن َكثِريا ِمن ْ ِ ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
يل َما ُه ْم. ) .
اخلُلَطَاء لَيَْبغي بَ ْع ُ
َ َُ َ َ
ً َ
َ
صاْلَات َوقَل ٌ
قال بعض السلف رمحهم هللا  :ال تزهد يف اْلق لقلة السالكني وال تغرت بالباال لكثرة اهلالكني.
 قال اإلمام الشاطيب  :وهذه سنة هللا يف اخللق :أن أهل اْلق يف جنب أهل الباال قليل لقوله تعاَل( :وما أكثر الناس ولو
حرصت مبؤمنني) وقوله (وقليل من عبادي الشكور) ولينجز هللا ما وعد به نبيه  من عود وصف الغربة إليه فإن الغربة ال
تكون إال مع فقد األهل أو قلتهم وذلك حني يصري املعروف منكراً واملنكر معروفاً وتصري السنة بدعة والبدعة سنة.

 قال ابن مسعود  :اجلماعة ما وافق اْلق وإن كنت وحدك.

 وعن الفضيل بن عياض  :اتبع ارق اهلدى وال يضرك قلة السالكني واياك وارق الضاللة وال تغرت بكثرة اهلالكني.
الفوائد :

 -1حكمة هللا أن أكثر الناس على الباال .
-2أن ذلك ال ينبغي أن حيزن الداعية .
-3بيان شدة حرص النيب  على إميان قومه .
-4أن اهلداية بيد هللا .
ِِ
ِ ِ
ني () )104
َج ٍر إِ ْن ُه َو إِالَّ ذ ْك ٌر لِل َْعالَ ِم َ
( َوَما تَ ْسأَ ُهلُ ْم َعلَْيه م ْن أ ْ
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----------ِ
ِِ
َي ِم ْن ُج َعالٍَة َوَال
ص ِح َوالد َع ِاء إِ ََل ْ
( َوَما تَ ْسأَ ُهلُ ْم َعلَْيه م ْن أ ْ
َج ٍر ) أي  :ما تَ ْسأَ ُهلُ ْم يَا ُحمَ هم ُد َعلَى َه َذا الن ْ
اخلَِْري َوالر ْشد َم ْن أ ْ
َج ٍر ،أ ْ
أُجرةٍ علَى ذَلِك ،بل تَ ْفعلُه ابتِغاء وج ِه هِ
ص ًحا ِخلَْل ِق ِه .
َْ َ
اَّلل َونُ ْ
َ َْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
أي  :كما يفعل غريك من الكهان واألحبار والرهبان .
ِ
ِ ِ ِ
ني ) .
َجًرا إِ ْن ُه َو إِاله ذ ْكَرى لْل َعالَم َ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
كما قال تعاَل ( قُل اله أ ْ
99

َسأَلُ ُك ْم َعلَْي ِه ِم ْن
صالِح َ ،ولُوط َ ،و ُش َعْيب َعلَْي ِه ْم َو َعلَى نَبِيِنَا ال ه
ص َالةُ َوال هس َال ُم ( َوَما أ ْ
وقال تعاَل عن األنبياء َ :ع ْن نُوح َ ،وُهود َ ،و َ
ِ
َج ِري إِهال َعلَى ر ِ
أ ٍْ ِ
ني ) .
ب الْ َعالَم َ
َ
َجر إ ْن أ ْ َ
ِ
ِ
َجًرا).
َوقَ ْولِِه تَ َع َ
ورةِ ِيف «يس» (اتهبِ ُعوا الْ ُم ْر َسل َ
ني اتهبِ ُعوا َم ْن َال يَ ْسأَلُ ُك ْم أ ْ
اَل َع ْن ُر ُس ِل الْ َقْريَة الْ َم ْذ ُك َ
 قال أبو حازم -رمحه هللا  :-ال تكون عاملاً حىت تكون فيك خصال :ال تبغ على من فوقك وال حتقر من دونك وال تأخذ
على علمك دنيا( .املداراة).
ِ
ي له فرهده ،وقال :إن من جلس هذا اجمللس ُث قَبِل  ،فليس له عند هللا خالق  ،أو قال:
جلس اْلسن -رمحه هللا ُ -حيَدث فأُهد َ
فليس له خالق (الزهد ألمحد).
 قال يوسف بن زكريا -رمحه هللا :كان حممد بن يوسف ،ال يشرتي من خباز واحد ،وال من بقال واحد ،وقال :لعلهم
يعرفوِن فيحابوِن ،فأكون ممن أعيش بديِن؟ (حلية األولياء).
ِ ِ
ني ) أي  :ما هذا القرآن الذي تقرؤه عليهم إال تذكري وعظة وهداية للعاملني كافة ال خيتص به قوم دون
( إِ ْن ُه َو إِالَّ ذ ْك ٌر لِل َْعالَ ِم َ

قوم ،وال جنس دون جنس.
ومن أمساء القرآن الذكر  ،كما قال تعاَل (وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم)  ،وقال تعاَل (إنا َنن نزلنا الذكر).

 قال ابن جرير يف وجه تسميته بالذكر :إنه حمتمل معنيني:
أحدمها :أنه ذكر من هللا جل ذكره  ،ذكر به عباده  ،فعرفهم فيه حدوده وفرائضه  ،وسائر ما أودعه من حكمه.
واْلخر :أنه ذكر وشرف وفخر ملن آمن به وصدق مبا فيه  ،كما قال جل ثناؤه (وإنه لذكر لك ولقومك ) يعِن أنه شرف به
شرف له ولقومه.
 وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :ومسي القرآن ذكراً:
أوالً :ملا فيه من التذكري واملوعظة.
ثانياً :ملا فيه من األخبار املاضية ،وقصص األنبياء الغابرة املفيدة للقلب ،كما قال تعاَل (لََق ْد َكا َن ِيف قَص ِ
ص ِه ْم ِعْب َرةٌ ِأل ُْوِل
َ
األَلْب ِ
اب).
َ
ثالثاً :ملا فيه من ذكر أحوال الناس يف اجلزاء يوم القيامة  ،وأهنم ينقسمون إَل :فريق يف اجلنة ،وفريق يف السعري.
رابعاً :ملا فيه من ذكر العرب ورفع شأهنم  ،كما قال تعاَل (وإِنهه لَ ِذ ْكر له ِ
ف تُ ْسأَلُو َن).
ك َو َس ْو َ
ك َول َق ْوِم َ
َ ُ ٌ َ
خامساً :ذكر شريعة هللا وأحكامه من األوامر والنواهي.
الفوائد :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َخ ِذ ِع َو ٍ
ض َعلَى ذَلِك .
ب َعلَى أَتْ بَ ِاع الر ُس ِل م َن الْ ُعلَ َماء َو َغ ِْريه ْم أَ ْن يَْب ُذلُوا َما عْن َد ُه ْم م َن الْعْل ِم َجمهانًا م ْن غَ ِْري أ ْ
 -1أَ هن الْ َواج َ
 -2ومنع هللا على األنبياء أن يأخذوا ُجعالً يف مقابل التبليغ  ،ألهنم لو أخذوه لكانوا يتهموهنم بأهنم أرادوا مبا جاءوا به من أجل
َجراً فَ ُه ْم ِم ْن َم ْغَرٍم ُمثْ َقلُو َن).
املال  ،ولئال يثقل الناس  ،ألن النفوس جمبولة على بغض املغرم (أ َْم تَ ْسأَ ُهلُ ْم أ ْ
-3من عالمة نصح الداعية أنه ال يأخذ أجراً على دعوته .
 -4أن القرآن تذكري للناس .
 -5اإلشارة إَل إخالص النيب  يف دعوته .
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ِ ٍ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ضو َن () )105
ض َيَُُّرو َن َعلَْيـ َها َو ُه ْم َع ْنـ َها ُم ْع ِر ُ
( َوَكأَيِِن ِمن آيَة ِيف َّ َ َ
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---------ِ ٍ
السماو ِ
اَل َع ْن َغ ْفلَ ِة أَ ْكثَ ِر الن ِ
ات َواأل َْر ِ
هاس َع ِن الته َفك ِر ِيف
ضو َن ) خيُِْ ُرب تَ َع َ
ض َيَُُّرو َن َعلَْيـ َها َو ُه ْم َع ْنـ َها ُم ْع ِر ُ
( َوَكأَيِِن ِمن آيَة ِيف َّ َ َ
اَّللِ ودَالئِ ِل تَو ِح ِ
ٍ ِ ٍ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ
ِ
ات ،و ْ ِ
يع
يدهِ ِمبَا َخلَ َقهُ ه
آيَات ه َ َ
ب َزاهَرات ثَ َوابِ َ
اَّللُ ِيف ال هس َم َو َ ْ
اجلَم ُ
ْ
تَ ،و َسيه َارات َوأَفْ َالك َدائَر َ
ض م ْن َك َواك َ
مس هخرات ،وَكم ِيف ْاألَر ِ ِ ِ
ات ،وأَمو ٍاج متَ َال ِام ٍ
ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ٍ
اتَ ،وقِ َفا ٍر
ْ
َُ َ ٌ َ ْ
ض م ْن قطَ ٍع ُمتَ َجا ِوَراتَ ،و َح َدائ َق َو َجنهاتَ ،وجبَال َراسيَاتَ ،وحبَار َزاخَر َ ْ َ ُ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
َحيَاء َوأ َْم َواتَ ،و َحيَ َوان َونَبَاتَ ،وَمثََرات ُمتَ َشاِبَة َوخمُْتَل َفات ِيف الط ُعوم َوالهرَوائ ِح َو ْاألَلْ َوان َوالص َفات ،فَ ُسْب َحا َن
َشاس َعاتَ ،وَك ْم م ْن أ ْ
ِ
الْو ِ
ِِ
اح ِد ْاأل َ ِ ِ ِ
(ابن كثري)
هو ِام والبقاء والصمدية لألمساء والصفات ،وغري ذلك.
َحدَ ،خالق أَنْ َو ِاع الْ َم ْخلُوقَات ،الْ ُمتَ َف ِرد بالد َ
َ
وآيات هللا الكثرية تدل على وحدانيته وعظمته كثرية ومتنوعة .
ِ
ضي ٍ
ِ ِِ
ِ
آء أَفَالَ تَ ْس َم ُعو َن قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إِن
قال تعاَل (قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إن َج َع َل هللا َعلَْي ُك ُم الليل َسْرَمداً إَل يَ ْوم القيامة َم ْن إله َغْي ُر هللا يَأْتي ُك ْم ب َ
جعل هللا علَي ُكم النهار سرمداً إَل ي وِم القيامة من إله َغي ر هللا يأْتِي ُكم بِلَي ٍل تَس ُكنُو َن فِ ِيه أَفالَ تُب ِ
صُرو َن َوِمن هر ْمحَتِ ِه َج َع َل لَ ُك ُم الليل
ْ
َْ
َ َْ
َْ
ُْ َ ْ ْ ْ
ََ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضله َولَ َعله ُك ْم تَ ْش ُكُرون).
والنهار لِتَ ْس ُكنُوا فيه َولتَبتَ غُوا من فَ ْ
ضو ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ُول ْاألَلْب ِ
اب).
وقال تعاَل (إِ هن ِيف َخْل ِق ال هس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
اختالف اللهْي ِل َوالن َ
هها ِر َْليات أل ِ َ
ض واختِ ِ
ِ
ِِ
الف اللهْي ِل والن َ ِ
ِ ه ِ ِ
اَّللُ ِم َن
هاس َوَما أَنْ َزَل ه
وقال تعاَل (إ هن ِيف َخْل ِق ال هس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
َ
ههار َوالْ ُفْلك ال ِيت َْجتري يف الْبَ ْحر مبَا يَْن َف ُع الن َ
ٍ
ال هسم ِاء ِمن م ٍاء فَأَحيا بِِه ْاألَرض ب ع َد موِهتَا وب ه ِ ِ
ص ِر ِ
اح وال هسح ِ
يف ِ
ني ال هس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض
اب الْ ُم َس هخ ِر بَ ْ َ
ث ف َيها م ْن ُك ِل َدابهة َوتَ ْ
الريَ ِ َ َ
َْ
ْ َ َ ْ َ ْ ََ
َ ْ َ
َْل ٍ
يات لَِق ْوٍم يَ ْع ِقلُو َن) أي :لعالمات واضحة جازمة قااعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون ،وهو املعبود وحده.

 وسبب تكثري األدلة أن عقول الناس متفاوتة.
ض واختِالَ ِ
ِ
ِِ
ف اللهْي ِل والن َ ِ
ِ ه ِ ِ
اَّللُ ِم َن
َنزَل ه
قال تعاَل ( إِ هن ِيف َخْل ِق ال هس َم َاوات َواأل َْر ِ َ ْ
هاس َوَما أ َ
َ
ههار َوالْ ُفْلك ال ِيت َْجتري يف الْبَ ْحر مبَا يَن َف ُع الن َ
ٍ
ال هسماء ِمن هماء فَأَحيا بِِه األرض ب ع َد موِهتَا وب ه ِ ِ
ص ِر ِ
اح وال هسح ِ
يف ِ
ني ال هس َماء َواأل َْر ِ
ض
اب الْ ُم َس هخ ِر بَ ْ َ
ث ف َيها من ُك ِل َدآبهة َوتَ ْ
الريَ ِ َ َ
َْ
ْ َ َ ْ َ ْ ََ
َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ْليَات ل َق ْوم يَ ْعقلُو َن ) .
 قال ابن القيم :الرب تبارك وتعاَل يدعو عباده يف القرآن إَل معرفته من اريقني:

أحدمها :النظر يف مفعوالته ،والثاِن :التفكر يف آياته وتدبرها ،فتلك آياته املشهودة ،وهذه آياته املسموعة.
ض واختِ ِ
ِ
ِِ
الف اللهْي ِل والن َ ِ
ِ ه ِ ِ
هاس .) ...
فالنوع األول كقوله (إِ هن ِيف َخْل ِق ال هس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
َ
ههار َوالْ ُفْلك ال ِيت َْجتري يف الْبَ ْحر مبَا يَْن َف ُع الن َ
ضو ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ُول ا ْألَلْب ِ
اب) وهو كثري يف القرآن.
وقوله (إِ هن ِيف َخْل ِق ال هس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
اختالف اللهْي ِل َوالن َ
هها ِر َْليات أل ِ َ
ِ
ك ُمبَ َارٌك لِيَدهبهُروا آيَاتِِه).
اب أَنْ َزلْنَاهُ إِلَْي َ
والثاِن كقوله (أفَال يَتَ َدبهُرو َن الْ ُقْرآ َن) وقوله (أَفَلَ ْم يَدهبهُروا الْ َق ْوَل) وقوله (كتَ ٌ

 وقد ذم هللا املتغافلني املعرضني عن التفكر .
قال تعاَل (قُ ِل انْظُروا ماذَا ِيف ال هسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
يات َوالن ُذ ُر َع ْن قَ ْوٍم ال يُ ْؤِمنُو َن).
ض َوَما تُ ْغ ِِن ْاْل ُ
ُ َ
ََ
ِ
ضو َن).
(و َج َعْلنَا ال هس َماءَ َس ْقفاً َْحم ُفوظاً َوُه ْم َع ْن آيَاهتَا ُم ْع ِر ُ
وقال تعاَل َ

وسقي بالتفكر ،ونُقي من الدغل ،رأى العجائب وأهلم اْلكمة.
 قال ابن القيم :إذا غذي القلب بالتذكر،
َ
ِ
 وقال ُ َّ
اإلشفاق واخلَْوف.
ب علَْيه
َ
ابن بَطال :إن اإلنسان إذا َك ُمل إميانه ،وَكثُر تفكره ،كان الغال ُ
 وقال وهب بن منبه :ما االت فكرة امر ٍئ قط إال علِم ،وما علِم امرؤ قط إال ِ
عمل.
 وقال عمر بن عبد العزيز :الكالم بذكر هللا حسن ،والفكرةُ يف نِعم هللا أفضل العبادة.
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 وقال بشر :لو تفكر الناس يف عظمة هللا تعاَل ما عصوه قط.

القلب ساهٍ.
 وقال ابن عباس :ركعتان مقتصدتان يف تفكر خري من قيام ليلة و ُ

بينما أبو شريح ميشي يوماً إذ جلسُ ،ث بكى بكاء شديداً ،فقيل له :ما يبكيك؟ قال :تفكرت يف ذهاب عمري ،وقلة عملي،
واقرتاب أجلي.

 وقال ابن اجلوزي :مهة املؤمن متعلقةٌ باْلخرة ،فكل ما يف الدنيا حيركه إَل ذكر اْلخرة ،وكل من شغله شيء فهمته شغله.

أال ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إَل دار معمورة رأيت البزاز ينظر إَل الفرش وحيزر قيمته ،والنجار إَل السقف ،والبناء إَل
اْليطان ،واْلائك إَل النسيج املخيط.
واملؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القرب ،وإن رأى مؤملاً ذكر العقاب ،وإن مسع صوتاً فظيعاً ذكر نفخة الصور ،وإن رأى الناس
نياماً ذكر املوتى يف القبور ،وإن رأى لذة ذكر اجلنة ،فهمته متعلقة مبا ُث ،وذلك يشغله عن كل ما ُت.
وقوه باليقني ،وذهلل باملوت ،وقرره بالفناءِ ،
وموته بالزهدِ ،
أحي قلبك باملواعظ ،ونوره بالفكرِ ،
وبصره
 قال بعض اِلكماءْ :
فجائع الدنيا.
ذات أمواج ،أال يدل ذلك
سئل أعرايب عن دليل على وجود هللا فقال :سبحان هللا! مساءٌ ذات أبراج ،و ٌ
وحبار ُ
أرض ذات فجاجٌ ،
على وجود اللطيف اخلبري!!

 قال ابن القيم :أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما ال يعنيك .
الفوائد :
-1ذم الغفلة وعدم التفكر يف اْليات الكونية .
-2فضيلة التفكر فيما خلق هللا من اْليات العظيمة .
( وما يـ ْْؤِمن أَ ْكثَـرهم بِ َِّ
اَّلل إِالَّ َو ُهم ُّم ْش ِرُكو َن (. ) )106
ََ ُ ُ ُُ ْ
[ يوسف . ] 106 :
---------( وما يـ ْْؤِمن أَ ْكثَـرهم بِ َِّ
اَّلل إِالَّ َو ُهم ُّم ْش ِرُكو َن ) أي  :وما يؤمن أكثر هؤالء الضالني باهلل يف إقرارهم بوجوده ،ويف اعرتافهم بأنه هو
ََ ُ ُ ُُ ْ
اخلالق ،إال وهم مشركون به يف عقيدهتم ويف عبادهتم ويف تصرفاهتم  ،فإهنم مع اعرتافهم بأن خالقهم وخالق السموات واألرض
اَّللِ ُزلْفى.
هو هللا لكنهم مع ذلك كانوا يتقربون إَل أصنامهم بالعبادة ويقولون ما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إِهال لِيُ َق ِربُونا إِ ََل ه
واْلية تشمل كل شرك سواء أكان ظاهراً أم خفياً  ،كبرياً أم صغرياً .
ِ ِ
 قال ابن كثري  :قوله تعاَل ( وما يُ ْؤِمن أَ ْكثَرُه ْم بِ هِ ِه
ِ
يل َهلُ ْمَ :م ْن
َ
ُ ُ
اَّلل إال َوُه ْم ُم ْشرُكو َن ) قال ابن عباس :من إمياهنم أهنم إ َذا ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللَُ ،وُه ْم ُم ْشرُكو َن به .
ضَ ،وَم ْن َخلَ َق ْ
اجلبَال؟ قَالُوا :ه
َخلَ َق ال هس َم َواتَ ،وَم ْن َخلَ َق ْاأل َْر َ
ِ
وَك َذا قَ َ ِ
ِ
َسلَ َم.
هعِيب َوقَتَ َادةُ َوال ه
ض هح ُ
ال ُجمَاه ٌد َو َعطَاءٌ َوع ْك ِرَمةُ َوالش ْ
اك َو َعْب ُد الهر ْمحَ ِن بْ ُن َزيْد بْ ِن أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يك لك إال شريك هو لك ،متلكه وما ملك .ويف صحيح
ويف ال ه
ك َال َش ِر َ
ني َكانُوا يَ ُقولُو َن ِيف تَ ْلبيَته ْم :لَبه ْي َ
يح ْني :أَ هن الْ ُم ْش ِرك َ
صح َ
ول هِ
يدوا َعلَى َه َذا .
ال َر ُس ُ
يك لك ،قَ َ
بَ ،ال تَ ِز ُ
ك َال َش ِر َ
هه ْم َكانُوا إِذَا قَالُوا :لَبه ْي َ
مسلم أَن ُ
اَّلل « :قَ ْد قَ ْد» أ ْ
ب َح ْس ُ
َي َح ْس ُ
ٍ
اَّللِ َغي رهَ ،كما ِيف ال ه ِ
اَّلل تَع َ ِ ِ
ِ
يح ْ ِ
ت :يَا
َوقَ َ
ني َع ِن ابْ ِن َم ْس ُعود قُ ْل ُ
ال هُ َ
صح َ
اَل :إ هن الشْرَك لَظُْل ٌم َعظ ٌ
يم وهذا هو الشرك األعظم يَ ْعبُ ُد َم َع ه ْ َ ُ َ
ِِ
اَّللِ ،أَي ال هذنْ ِ
ك.
ب أ َْعظَ ُم؟ قَ َ
ول ه
َر ُس َ
ال« :أَ ْن َْجت َع َل هَّلل نِداا َوُه َو َخلَ َق َ
 قال السمرقندي  :مقرون أن هللا خالقهم وهم مع ذلك جيعلون هلل شريكاً .
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اَّللِ إِهال وهم م ْش ِرُكو َن قَ َ ِ
ِ
ِِ
ِ
ك الْ ُمنَافِ ُق يَ ْع َم ُل إِ َذا َع ِم َل رياء الناس ،وهو
ال ْ
َوقَ َ
الَ :ذل َ
اْلَ َس ُن الْبَ ْ
ص ِري ِيف قَ ْولهَ :وما يُ ْؤم ُن أَ ْكثَ ُرُه ْم ب ه َ ُ ْ ُ
مشرك بعمله ذلك .
الفوائد :

-1ال ينفع اإلميان مع الشرك .
 -2حترمي الشرك .
 -3وقوع الشرك يف كثري من الناس .
 -4التحذير من الشرك .
اب َِّ
( أَفَأ َِمنُواْ أَن تَأْتِيـهم غَ ِ
اشيَةٌ ِِم ْن َع َذ ِ
اعةُ بَـغْتَةً َو ُه ْم الَ يَ ْش ُع ُرو َن () )107
اَّلل أ َْو تَأْتِيَـ ُه ُم َّ
الس َ
َُ ْ
[ يوسف . ] 107 :
---------اَّلل ) أي  :أَفَأ َِمن هؤَال ِء الْم ْش ِرُكو َن بِ هِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ث َال يَ ْش ُعُرو َن .
اه ْم ِم ْن َحْي ُ
اَّلل أَ ْن يَأْتيَ ُه ْم أ َْمٌر يَغْ َش ُ
( أَفَأَمنُواْ أَن تَأْتيَـ ُه ْم غَاشيَةٌ ِم ْن َع َذاب َّ ْ
َ َُ ُ
 قال الشوكاِن  :االستفهام لإلنكار  ،والغاشية ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب كقوله تعاَل ( يَ ْوَم يغشاهم العذاب ِمن
فَوقِ ِهم وِمن َْحت ِ
ت أ َْر ُجلِ ِه ْم ) وقيل  :هي الساعة  ،وقيل  :هي الصواعق والقوارع  ،وال مانع من للحمل على العموم .
ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
ث َال يَ ْش ُعُرو َن أ َْو يَأْ ُخ َذ ُه ْم يف
ف ه
َك َما قَ َ
ال تَ َع َ
ذاب م ْن َحْي ُ
ين َم َكُروا ال هسيئات أَ ْن خيَْس َ
اَّللُ ِب ُم ْاأل َْر َ
ض أ َْو يَأْتيَ ُه ُم الْ َع ُ
اَل ( أَفَأَم َن الذ َ
تَ َقلبِ ِهم فَما هم ِمبع ِج ِزين أَو يأْخ َذهم على َختو ٍ
ف فَِإ هن ربه ُكم لَرُؤ ٌ ِ
يم ) .
ْ ُ ْ ُْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
ف َرح ٌ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ًحى َوُه ْم يَْل َعبُو َن أَفَأ َِمنُوا َمكَْر
وقوله ( أَفَأَم َن أ َْه ُل الْ ُقرى أَ ْن يَأْتيَ ُه ْم بَأْ ُسنا بَياتاً َوُه ْم نائ ُمو َن أ ََوأَم َن أ َْه ُل الْ ُقرى أَ ْن يَأْتيَ ُه ْم بَأْ ُسنا ُ
اخل ِ
اسُرو َن ) .
اَّللِ إِهال الْ َق ْوُم ْ
اَّللِ فَال يَأْ َم ُن َمكَْر ه
ه
اعةُ بَـ ْغتَةً َو ُه ْم الَ يَ ْش ُع ُرو َن ) أو تأتيهم الساعة فجأة دون أن يسبقها ما يدل عليها ،حبيث ال يشعرون بإتياهنا
( أ َْو تَأْتِيَـ ُه ُم َّ
الس َ
إال عند قيامها.
 مباحث الساعة :
َ -1سيت القيامة بالساعة؛ لوقوعها بغتة ،أو ألن حساب اخللق يقضي فيها يف ساعة واحدة فسمي بالساعة هلذا السبب أو
ألهنا على اوهلا كساعة واحدة عند اخللق.
 -2والساعة تطلق على ثالثة معان:
الساعة الصغرى :وهي موت اإلنسان  ،فمن مات فقد قامت قيامته  ،لدخوله يف عامل اْلخرة.
والساعة الوسطى :وهي موت أهل القرن الواحد ،
ويؤيد ذلك ما روته عائشة قالت (كان األعراب إذا قدموا على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -سألوه عن الساعة :مىت
الساعة؟ فنظر إَل أحدث إنسان منهم  ،فقال :إن يعش هذا مل يدركه اهلرم  ،قامت عليكم ساعتكم) رواه مسلم .أي :موهتم ،
واملراد ساعة املخاابني.
والساعة الكربى :وهي بعث الناس من قبورهم للحساب واجلزاء.
 -3إذا أطلقت الساعة يف القرآن  ،فاملراد ِبا القيامة الكِبى .
ك النهاس ع ِن ال هس ِ
ك ع ِن ال هس ِ
ِ
اعةُ َوانْ َش هق الْ َق َمُر) .قال
اعة) وكقوله تعاَل (اقْ تَ َربَت ال هس َ
َ
اعة) وكقوله تعاَل (يَ ْسأَلُ َ ُ َ
َ
كقوله تعاَل (يَ ْسأَلونَ َ َ
ك ع ِن ال هساع ِة أَيها َن مرساها قُل إِهمنَا ِعْلمها ِعْن َد رِيب َال ُجيلِيها لِوقْتِها إِهال هو ثَ ُقلَت ِيف ال هسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َال تَأْتِي ُك ْم
َُ ْ
َ
تعاَل ( يَ ْسأَلُونَ َ َ
َ َ َ َ
َُ
َ
ََ
ُْ َ َ ْ
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اَّللِ َولَ ِك هن أَ ْكثَ َر الن ِ
هاس َال يَ ْعلَ ُمو َن ) .
هك َح ِف ٌّي َعْن َها قُ ْل إِهمنَا ِعْل ُم َها ِعْن َد ه
ك َكأَن َ
إِهال بَ ْغتَةً يَ ْسأَلُونَ َ

 -4ال يعلم مح ى قيام الساعة إال هللا.
قال تعاَل (قُ ْل إِهمنَا ِعْل ُم َها ِعْن َد َرِيب) أي ال يعلم الوقت الذي فيه حيصل قيام القيامة إال هللا سبحانه.
ندهُ ِعْل ُم الساعة).
وقال تعال (إِ هن هللا ِع َ
ِ
ِ
ب فِ َيها).
وقال تعاَل (إ هن الساعة ءاتيَةٌ الَ َريْ َ
ِ
ُخ ِف َيها).
اد أ ْ
وقال تعاَل (إِ هن الساعة ءاتيَةٌ أَ َك ُ
وملا سأل جربيل رسول هللا  وقال :مىت الساعة فقال  " :ليس املسؤول عنها بأعلم من السائل.
 -5لكن هي قريبة:
ٍ
قال تعاَل (اقْ تَ رب لِلن ِ ِ
ضو َن).
هاس ح َسابُ ُه ْم َوُه ْم ِيف َغ ْفلَة ُم ْع ِر ُ
ََ
ِ
اعةُ َوانْ َش هق الْ َق َمُر).
وقال تعاَل (اقْ تَ َربَت ال هس َ
 -6السبب يف إخفائها:

قال احمل ققون :والسبب يف إخفاء الساعة عن العباد؟ أهنم إذا مل يعلموا مىت تكون ،كانوا على حذر منها ،فيكون ذلك أدعى إَل
الطاعة ،وأزجر عن املعصية.

 -7أن للساعة عالمات تدل على قرِبا.
وعالمات الساعة تنقسم إَل قسمني:
أشراط صغرى.
وهي اليت تتقدم الساعة بأزمان متطاولة ،وتكون من نوع املعتاد ،كقبض العلم ،وظهور اجلهل ،وشرب اخلمر ،والتطاول يف
البنيان.
أشراط كربى.
وهي األمور العظام اليت تظهر قرب قيام الساعة ،وتكون غري معتادة الوقوع ،كظهور الدجال ،ونزول عيسى ،وخروج يأجوج
ومأجوج ،والوع الشمس من مغرب
الفوائد :
-1أن الشرك وترك التوحيد سبب للعذاب املباغت والعقاب العاجل .
-2اخلوف من هللا وعقابه .
-3إثبات الساعة .
-4أن الساعة تأيت بغتة .
ِ
صريةٍ أَنَاْ وم ِن اتَّـبـع َِن وسبحا َن َِّ
( قُل ه ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعو إِ ََل َِّ
ِ
ِ
ني (. ) )108
ُ
اَّلل َوَما أَنَاْ م َن ال ُْم ْش ِرك َ
اَّلل َعلَى بَ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ْ َ َ
[ يوسف . ] 108 :
----------( قُل ه ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعو إِ ََل َِّ
ول تَع َ ِ ِِ
اَّللُ َعلَْي ِه و َسلهم إِ ََل الثه َقلَ ْ ِ
نيِْ :
اإلنْ ِ
اجلِ ِنِ ،آمًرا لَهُ أَ ْن خيرب الناس أن
س َو ْ
صلهى ه
ُ
ْ َ َ
اَل لَر ُسوله َ
اَّلل ) يَ ُق ُ َ
َ َ
هذه سبيله
ِ
يك لَهُ .
هع َوةُ إِ ََل َش َه َادةِ أَ ْن َال إِلَهَ إِهال ه
اَّللُ َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
أي اريقته َوَم ْسلَ ُكهُ َو ُسنهتُهَُ ،وه َي الد ْ
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 قوله ( أدعو إَل هللا ) ألن الدعاة إَل هللا ينقسمون قسمني :داع إَل هللا .
وداع إَل نفسه .
فالداعي إَل هللا هو املخلص الذي يريد أن يوصل الناس إَل هللا تعاَل .
والداعي إَل نفسه يدعو إَل اْلق ألجل أن يعظم بني الناس وحيرتم .
 قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب  :التنبيه على اإلخالص  ،ألن كثريا من الناس لو دعا إَل اْلق  ،فهو يدعو إَل نفسه .
ِ
ريةٍ ) أي  :علم  ،والعلم هنا يشمل :
( َعلَى بَص َ
أوالً  :العلم حبال املدعو .
وهلذا قال  ملعاذ حني بعثه إَل اليمن  ( :إنك تأيت قوماً أهل كتاب ) ليعرف حاهلم ويستعد هلم  ،فتعرف مستواه العلمي
ومستواه اْلديثي  ،حىت تتأهب له وجتادله .
ثانياً  :العلم فيما تدعو إليه :
بأن يكون عاملاً باْلكم الش رعي .

ثالثاً  :أن يكون عاملاً يف كيفية الدعوة :

قال تعاَل ( ادع إَل ربك باْلكمة واملوعظة اْلسنة وجادهلم باليت هي أحسن ) .
( أَنَاْ َوَم ِن اتَّـبَـ َع َِن ) قيل املعىن  :أنا أدعو إَل هللا على بصرية  ،ومن اتبعِن كذلك يدعو إَل هللا على بصرية .
اَّللِ  علَى ب ِ
ص َريةٍ ويقني وبرهان عقلي وشرعي.
ول ه
 قال ابن كثري  :أي َوُكل َم ِن اتهبَ َعهُ يَ ْد ُعو إِ ََل َما َد َعا إِلَْي ِه َر ُس ُ
َ َ
وقيل  :أنا وأتباعي على بصرية .
ِ
( وسبحا َن َِّ
ِ
يل أَْو نَ ِدي ٌد أ َْو َولَ ٌد أ َْو َوالِ ٌد أ َْو
َي َ :وأُنَ ِزهُ ه
اَّللَ َوأ ُِجلهُ َوأ َُع ِظ ُمهُ َوأُقَ ِد ُسهُ َع ْن أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ َش ِر ٌ
َ ُْ َ
اَّلل ) أ ْ
يك أ َْو نَظ ٌري أ َْو َعد ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
صِ
ض َوَم ْن في ِه هن
احبَةٌ أ َْو َوِز ٌير أو مشري ،تبارك وتقدس وتنزه وتعاَل َع ْن َذل َ
ك ُكله ُعلُ اوا َكبِ ًريا ( تُ َسبِ ُح لَهُ ال هسماو ُ
ات ال هسْب ُع َو ْاأل َْر ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح ُه ْم إنههُ كا َن َحليماً َغ ُفوراً ) .
َوإ ْن م ْن َش ْيء إهال يُ َسبِ ُح حبَ ْمده َولك ْن َال تَ ْف َق ُهو َن تَ ْسبِ َ
ِ
ِ
ني ) به يف عبادته أو ااعته يف أي وقت من األوقات.
( َوَما أَنَاْ م َن ال ُْم ْش ِرك َ

الفوائد :
 -1جيب أن تكون الدعوة إَل هللا قائمة على اْلجة والربهان .
 -2وجوب اإلخالص يف الدعوة إَل هللا .
 -3أنه جيب على الدعية أن يكون عاملاً وبصرياً فيما يدعو إليه  ،والعلم هنا يشمل :
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
( َوَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ ِ
ريواْ ِيف األ َْر ِ
ين ِمن
ض فَـيَنظُُرواْ َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
ك إالَّ ِر َجاالً نُّوحي إلَْي ِهم ِم ْن أ َْه ِل الْ ُق َرى أَفَـلَ ْم يَس ُ
ِ ِ
ِ
ِِ
ين اتَّـ َقواْ أَفَالَ تَـ ْع ِقلُو َن (. ) )109
قَـ ْبل ِه ْم َولَ َد ُار اآلخ َرة َخ ْيـ ٌر لِلَّذ َ
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---------اَل أَنههُ إِهمنَا أ َْر َسل ُر ُسلَهُ ِم َن ِ
الر َج ِال َال ِم َن النِ َس ِاءَ ،وَه َذا قَ ْو ُل مجُْ ُهوِر الْ ُعلَ َم ِاءَ ،ك َما َد هل
ك إِالَّ ِر َجاالً ) خيُِْربُ تَ َع َ
( َوَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـ ْبلِ َ
َ
ِ
ٍِ
آد َم َو ْح َي تَ ْش ِري ٍع.
اَل َملْ يُ ِ
اق َه ِذهِ ْاْليَِة الْ َك ِرميَِة أَ هن ه
اَّللَ تَ َع َ
َعلَْي ِه ِسيَ ُ
وح إِ ََل ْامَرأَة م ْن بَنَات بَِِن َ
فليس يف النساء نبية .
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( نُّ ِ
وحي إِلَْي ِهم ) هذا من خصائص األنبياء .

خصائص األنبياء :

أوالً  :تنام أعينهم وال تنام قلوِبم .
عن عائِشةَ ر ِضي اَ هَّلل عْن ها قَالَت ( :ما َكا َن رس ُ ِ
ِ
صلِي أ َْربَ ًعا ،فَ َال
ول اَ هَّلل  يَِز ُ
يد ِيف َرَم َ
ضا َن َوَال ِيف َغ ِْريه َعلَى إِ ْح َدى َع ْشَرةَ َرْك َعةً ،يُ َ
َْ َ َ َ َ ُ َ َ
َُ
ْ َ
تَسأ َْل عن حسنِ ِه هن واُوهلِِ هنُ ،ثُه يصلِي أَرب عا ،فََال تَسأ َْل عن حسنِ ِه هن واُوهلِِ هنُ ،ثُه ي ِ
ِ
ول
ت :يَا َر ُس َ
صلي ثََالثًا .قَالَ ْ
ت َعائ َشةُ ،فَ ُقْل ُ
َُ
ُ َ َْ ً
ْ َْ ُ ْ َ
ْ َْ ُ ْ َ
ِ
ِ
ال" :يا عائِ َشةُ ،إِ هن عي ِن تَنَام ِ
ان َوَال يَنَ ُام قَ ْلِيب ) ُمته َف ٌق َعلَْي ِه .
اَ هَّلل ،أَتَنَ ُام قَْب َل أَ ْن تُوتَر؟ قَ َ َ َ
َْ َه َ
ثانياً  :يدفنون حيث ميوتون .
قال  ( مل يدفن نيب إال حيث قبض )  .رواه أمحد
ثالثاً  :خيربون عند موهتم .

قال  ( ما من نيب ميرض إال خري بني الدنيا واْلخرة )  .متفق عليه
رابعاً  :أحياء يف قبورهم .
وقد جاء يف صحيح مسلم أن النيب  قال  ( :رأيت موسى يصلي يف قربه ) .

خامساً  :ال تأكل األرض أجسادهم .

قال  ( إن هللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء )  .رواه أبو داود

سادساً  :الوحي .
ِ
ِ
وحى إِ َل ) .
قال تعاَل ( قُ ْل إهمنَا أَنَا بَ َشٌر مثْلُ ُك ْم يُ َ
( من أ َْه ِل الْ ُقرى ) الْمراد بِالْ ُقرى الْم ُد ُن َال أَنههم ِمن أَه ِل الْب و ِادي اله ِذين هم من أَج َفى الن ِ ِ
ود
اعا َوأ ْ
َخ َالقًاَ ،وَه َذا ُه َو الْ َم ْع ُه ُ
هاس ابَ ً
ْ
َ
َ ُْ
َُ ُ َ ُ
ُ ْ ْ ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
ِ
ين يَ ْس ُكنُو َن يف الْبَ َوادي .
الْ َم ْعُر ُ
اعا َوأَلْطَ ُ
وف أَ هن أ َْه َل الْ ُم ُدن أ ََرق ابَ ً
ف م ْن أ َْه ِل َس َواده ْمَ ،وأ َْه ُل الريف َوال هس َواد أَقْ َر ُ
ب َح ًاال م َن الذ َ
 فإن قيل  :ما اجلواب عن قوله تعاَل ( وجاء بكم من البدو ) ؟قيل  :أن املراد بقوله تعاَل ( وجاء بكم من البدو ) موضع له يقال له  :بدا  .وقد ضعف هذا القول الشوكاِن  ،واْللوسي .
 وقال الشنقيطي  :وال خيفى بعد هذا القول .

وقيل  :أن يعقوب  من اْلضر ُث انتقل بعد ذلك إَل البادية وحتول إليها ،ومل يكن قبل من أهلها ،ويدل على ذلك حال
والده إبراهيم  ،وسكناه الشام ،ويبدو أنه أصاِبم فقر وجدب أو ضائقة ما فخرجوا من حاضرهتم ،فقد قالوا" :يا أيها العزيز
مسنا وأهلنا الضر...
وقيل  :أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر فهو يف حكمه.

وقيل  :أن ذلك البدو مل يكن يف أهل عمود ،بل هو مستقر يف منازل وربوع.
وقيل  :أنه بدو بالنسبة ْلاضرة مصر ،كما القرية أحياناً للمدينة الكبرية تبدو ليست حباضرة .انظر( :احملرر الوجيز) البن عطية.
وقيل  :إن املراد بقول هللا تعاَل (من أ َْه ِل الْ ُق َرى ) أي  :ليسوا من أهل السماء .

وذهب إليه ابن عاشور يف (التحرير والتنوير) :أن اْلية ال تدل على اْلصر ،ومثل بيعقوب  وأنه من أهل البدو.
ِ
ِ
ِ
ك يَا ُحمَ هم ُد ِيف ْاأل َْر ِ
ريواْ ِيف األ َْر ِ
ض.
ني لَ َ
ض ) ْيع ِِن َه ُؤَالء الْ ُم َكذبِ َ
( أَفَـلَ ْم يَس ُ
ف َكا َن عاقِبةُ الَّ ِذين ِمن قَـبلِ ِهم ) أَي ِ :من ْاألُم ِم الْم َك ِذب ِة لِلرس ِلَ ،كيف د همر ه ِ ِ ِ
ين أ َْمثَا ُهلَاَ ،ك َق ْولِِه
( فَـيَنظُُرواْ َك ْي َ
َ َ
َ
اَّللُ َعلَْيه ْم َولْل َكاف ِر َ
ْ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ََ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
(أَفَلَ ْم يَ ِس ُريوا ِيف ْاأل َْر ِ
ني،
ك َرأ َْوا أَ هن ه
اَّللَ قَ ْد أ َْهلَ َ
استَ َم ُعوا َخبَ َر ذَل َ
ين َوَجنهى الْ ُم ْؤمن َ
ض فَتَ ُكو َن َهلُ ْم قُلُ ٌ
وب يَ ْعقلُو َن ِبا) فَِإذَا ْ
ك الْ َكاف ِر َ
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ِِ
اَل ِيف َخْل ِق ِه .
ت ُسنهتَهُ تَ َع َ
َوَهذه َكانَ ْ
ض فَينظُروا َكيف َكا َن عاقِبةُ اله ِذين ِمن قَبلِ ِهم َكانُوا أ َ ِ
ِ
وها
كما قال تعاَل (أ ََوَملْ يَسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ َ ُ ْ َ
ض َو َع َمُر َ
َش هد مْن ُه ْم قُ هوًة َوأَثَ ُاروا ْاأل َْر َ
َ َ
ْ ْ
َ
ِ
وها).
أَ ْكثَ َر ممها َع َمُر َ
ِ
ِ
وقال تعاَل (قُ ْل ِس ُريوا ِيف األ َْر ِ
ني ) .
ض ُثُه انظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َكذبِ َ
ِ
ض) السري املشي و ِ(يف ْاأل َْر ِ
(س ُريوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض) أي :على األرض ف (يف) مبعىن (على).
 وهذا السري يشمل السري باألبدان والسري بالقلوب ،والسري بالقلوب :أن يقرأ ويتأمل ما وقع لألمم السابقة من العقوبات،وذلك بقراءة تارخيهم مبا صح منها  ،وأصح شيء ما جاء يف كتاب هللا وسنة نبيه  ، والسري باألقدام بأن ينظروا بأبصارهم
آثار املكذبني كما يف قوله تعاَل (وإِنه ُكم لَتَمرو َن علَي ِهم م ِ
نيَ .وبِاللهْي ِل أَفَال تَ ْع ِقلُو َن).
صبِح َ
َ ْ ُ َْ ْ ُ ْ
ِ ِ
ِِ
ين اتَّـ َقواْ ) أي  :الدار اْلخرة خري للمؤمنني املتقني من هذه الدار اليت ليس فيها قرار .
( َولَ َد ُار اآلخ َرة َخ ْيـ ٌر لِلَّذ َ
( أَفَالَ تَـ ْع ِقلُو َن ) أي  :أفال تعقلون فتؤمنون .
الفوائد :
 - 1األمر بالسري يف األرض لالعتبار  ،سواء كان بالبصائر أو بالبصر.
 - 2فضل االعتبار وأنه مطلوب.
 - 3عقوبة التكذيب هلل ولرسله.
ِ
ِ
ِ
ني
َس ُّ
ص ُرنَا فَـنُ َِِ َي َمن نَّ َ
اءه ْم نَ ْ
الر ُس ُل َوظَنُّـ ـ ـ ـ ــواْ أَنَّـ ُه ْم قَ ْد ُكذبُواْ َج ُ
ْسنَا َع ِن الْ َق ْوم ال ُْم َْ ِرم َ
( َح َّح ى إِ َذا ْ
شاء َوالَ يُـ َر ُّد بَأ ُ
استَـ ْيأ َ
(. ) )110
[ يوسف . ] 110 :
----------ان إِحد ُامها بِالته ْش ِد ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
يد قَ ْد ُك ِذبُوا  ،وهذا قول األكثر .
َس ُّ
َح َّح ى إِذَا ْ
الر ُس ُل َوظَنُّواْ أَنَّـ ُه ْم قَ ْد ُكذبُواْ ) ِيف قَ ْولهُ ( :كذبُوا ) قَراءَتَ ْ َ َ
استَـ ْيأ َ
واملعىن عليها واضح أي  :ظن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العذاب  ،وجيوز يف هذا أن يكون فاعل ظن
القوم املرسل إليهم على معىن أهنم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما جاءوا به من الوعد والوعيد .

وأما قراءة ( التخفيف ) فاختلف العلماء يف تفسريها على أقوال :
هه ْم قَ ْد ُك ِذبُواْ ) قرئ بتشديد الذال وختفيفها  ،فأما التشديد فالضمري يف ظنوا وكذبوا
 قال ابن جزي  :قوله تعاَل ( وظنوا أَن ُ
للرسل  ،والظن حيتمل أن يكون على بابه  ،أو مبعىن اليقني  :أي علم الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيئسوا من إمياهنم .
وأما التخفيف ،فالضمريان فيه للقوم املرسل إليهم ،أي ظنوا أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوه من الرسالة ،أو من النصرة عليهم.

 والسعدي رمحه هللا ذكر يف تفسريه قوالً رجحه بعض العلماء؛ فقال :خيرب تعاَل أنه يرسل الرسل الكرام ،فيكذِبم القوم
اجملرمون اللئام ،وأن هللا تعاَل ميهلهم لريجعوا إَل اْلق ،وال يزال هللا ميهلهم حىت إنه تصل اْلال إَل غاية الشدة منهم على
الرسل.
حىت إن الرسل  -على كمال يقينهم ،وشدة تصديقهم بوعد هللا ووعيده  -رمبا أنه خيطر بقلوِبم نوع من اإلياس ،ونوع من
صُرنَا فَنُ ِج َي َم ْن نَ َشاءُ ) وهم الرسل وأتباعهم ( َوال يَُرد بَأْ ُسنَا َع ِن
ضعف العلم والتصديق ،فإذا بلغ األمر هذه اْلال ( َجاءَ ُه ْم نَ ْ
ِ
ِ
ني ) أي :وال يرد عذابنا ،عمن اجرتم ،وجترأ على هللا ( فما له من قوة وال ناصر )  ( .التفسري ) .
الْ َق ْوم الْ ُم ْج ِرم َ
ِ
ِ
ني ) أي :جاءهم نصرنا الذي وعدناهم به ،بأن أنزلنا
ص ُرنَا فَـنُ َِِ َي َمن نَّ َ
اءه ْم نَ ْ
( َج ُ
ْسنَا َع ِن الْ َق ْوم ال ُْم َْ ِرم َ
شاء َوالَ يُـ َر ُّد بَأ ُ
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العذاب على أعدائهم ،فنجا من نشاء إجناءه وهم املؤمنون بالرسل ،وال يرد بأسنا وعذابنا عن القوم اجملرمني عند نزوله ِبم.
الفوائد :

 -1إذا اشتد الكرب وعظم اخلطب كان الفرج ٍ
حينئذ قريبًا يف الغالب.
ِ
ِ
ول الهرس ُ ه ِ
يب).
صُر اَّلل أَال إِ هن نَ ْ
ين َآمنُوا َم َعهُ َم َىت نَ ْ
(ح هىت يَ ُق َ ُ
قال تعاَل َ
صَر اَّلل قَ ِر ٌ
ول َوالذ َ
ِِ
ِ
َسوا ِمن هرْو ِح اَّللِ).
وس َ
ف َوأَخيه َوالَ تَْيأ ُ
وأخرب عن يعقوب  أنه مل ييأس من لقاء يوسف وقال إلخوته (ا ْذ َهبُوا فَتَ َح هس ُسوا من يُ ُ
وقال (عسى اَّلل أَن يأْتِي ِِن ِبِِم َِ
مجيعاً).
ََ ُ ََ ْ
ِ
وجد ا ِإلياس من كشفه من جهة املخلوق
ومن لطائف أسرار اقرتان الفرج باشتداد الكرب ،أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى ُ
ووقع التعلق باخلالق استجاب له وكشف عنه.
فإن التوكل هو قطع االستشراف باليأس من املخلوقني كما قال اإلمام أمحد .واستدل عليه بقول إبراهيم  -عليه السالم  -ملا
عرض عليه جربيل يف اهلواء وقال له :ألك حاجة؟ فقال :أما إليك فال.
اَّللِ فَ ُه َو َح ْسبُهُ).
(ومن يَتَ َوهك ْل َعلَى ه
والتوكل من أعظم األسباب اليت تطلب ِبا اْلوائج فإن هللا يكفي من توكل عليه كما قال َ

 قال الفضيل :وهللا ولو يئست من اخللق حىت ال تريد منهم شيئًا ألعطاك موالك كما تريد.

 والبالء له فوائد :
وحدوث رقهتِها.
ومنها :زو ُال قسوة القلوب
ُ
ِ ِ
فيذكر ذُنُوبَهَ فَيَ ْخُر َج منه مثل َرأ ِ
فيغفر له.
بعض السلف إن َ
العبد لَيُ ْم ُ
قال ُ
َس الذباب من خشية هللا ُ
رض ُ
ُ
ومنها :انْ ِك ِ ِ
ِ
ِ
ااعات الطائعني.
ب إَل هللاِ ِمن كث ٍري ِمن
سارهُ هَّلل َعهز َو َج َل وذلههُ وذلك أ َ
ُ
َح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع لَهُ واالستكانة وذلك من أعظَ ِم فوائد البَالء وقد َذ هم
وع بِقلبه إَل هللا عز وجل و َ
الوقوف ببابه والتضر َ
الرج َ
ب للعبد ُ
ومنها :أهنا تُوج ُ
تكني لَهُ عند الشدائد
هللاُ َمن ال يَ ْس ُ
ومنها :أن البالء يقطع قلب املؤمن عن االلتفات إَل املخلوق ويوجب له اإلقبال على اخلالق وحده.
وقد حكى هللا عن املشركني إخالص الدعاء له عند الشدائد فكيف باملؤمنني.
والبالء يوجب للعبد حتقيق التوحيد بقلبه وذلك على أعلى املقامات وأشرف الدرجات .
 -2حكمة هللا تعاَل يف تأخري النصر .
 -3أن النصر مع الصرب .
-4أن العاقبة للمؤمنني وهالك اجملرمني .
ِ
ص ِد َ ِ
ِ
لََق ْد َكا َن ِيف قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْبـرةٌ ِِأل ُْوِِل األَلْبَ ِ
يل ُك َّل َش ْي ٍء َو ُه ًدى
اب َما َكا َن َح ِديثًا يُـ ْفتَـ َرى َولَ ِكن تَ ْ
يق الَّذي بَـ ْ َ
َ
َ
ني يَ َديْه َوتَـ ْفص َ
َوَر ْمحَةً لَِِق ْوٍم يُـ ْْؤِمنُو َن ()111
[ يوسف . ] 111 :
----------( لََق ْد َكا َن ِيف قَص ِ
ص ِه ْم ) أي :قصص األنبياء والرسل مع قومهم .
َ
ألوِل األلْبَ ِ
( ِع ْبـ َرةٌ ِ
اب ) أي :يعتربون ِبا ،أهل اخلري وأهل الشر ،وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما ناهلم من كرامة أو إهانة،
ويعتربون ِبا أيضا ،ما هلل من صفات الكمال واْلكمة العظيمة ،وأنه هللا الذي ال تنبغي العبادة إال له وحده ال شريك له.
 قال أبو حيان  :وإمنا خص أولو األلباب ألهنم هم الذين ينتفعون بالعرب  ،ومن له لب وأجاد النظر  ،ورأى ما فيها من
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امتحان ولطف وإحسان  ،علم أنه أمر من هللا تعاَل  ،ومن عنده تعاَل.
 قال الرازي  :ووجه االعتبار بقصصهم أمور :
األول  :أن الذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه يف اجلب ،وإعالئه بعد حبسه يف السجن ومتليكه مصر بعد أن كانوا يظنون

به أنه عبد هلم  ،ومجعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد املدة الطويلة  ،لقادر على إعزاز حممد  وإعالء كلمته.

الثاِن  :أن اإلخبار عنه جار جمرى اإلخبار عن الغيب  ،فيكون معجزة دالة على صدق حممد . 

ك أَحسن القصص ) ُث ذكر يف آخرها ( لََق ْد َكا َن ِيف قَ ِ ِ
ألوِل
َ
صص ِه ْم عْب َرةٌ ْ
الثالث  :أنه ذكر يف أول السورة ( ََْن ُن نَ ُقص َعلَْي َ ْ َ َ

األلباب ) تنبيهاً على أن حسن هذه القصة إمنا كان بسبب أنه حيصل منها العربة ومعرفة اْلكمة والقدرة.
يوسف عليه السالم  ،وتأمينهم أحوال الرعية كما فعل يوسف
 قال القشريي ِ :ع ْربةٌ منها للملوك يف بَ ْس ِط العدل كما بسط
ُ
حني أَحسن إليهم  ،وأعتقهم حني َملَ َكهم.
يوسف ملا ترك هواه رقهاه هللا إَل ما رقهاه.
وعربة يف قصصهم ألرباب التقوى ؛ فإن
َ ه
وعربةٌ ألهل اهلوى فيما يف اتباع اهلى من شدة البالء  ،كامرأة العزيز ملا تبعت هواها لقيت الضهر والفقر.
ه
ك العزيز  ،وصارت زليخا امرأته حالالً.
ك ُمْل َ
وعربةُ للمماليك يف حضرة السادة  ،كيوسف ملا حفظ حرمة زليخا َملَ َ
وعربةٌ يف العفو عند املقدرة  ،كيوسف  حني جتاوز عن إخوته.
وعربةٌ يف مثرة الصرب  ،فيقعوب ملا صرب على مقاساة حزنه ظفر يوماً بلقاء يوسف .
( َما َكا َن َح ِديثًا يُـ ْفتَـ َرى ) أي :ما كان هذا القرآن الذي قص هللا به عليكم من أنباء الغيب ما قص من األحاديث املفرتاة
املختلقة .
( َولَ ِك ْن ) كان .
ِ
ِِ
ِ
ني يَ َديْ ِه ) أَ ْيِ :من الْ ُكتُ ِ
يحَ ،ويَْن ِفي َما َوقَ َع فِ َيها ِم ْن
ص ِح ِ
ص ِد ُق َما فِ َيها ِم َن ال ه
(تصديق الَّذي بَـ ْ َ
ب الْ ُمنَ هزلَة م َن ال هس َماء َوُه َو يُ َ
َ
ِ ٍ ِ
ِ
ٍِ
هس ِخ أَ ِو الته ْق ِري ِر.
َْحتريف َوتَْبد ٍيل َوتَ ْغيريَ ،وَْحي ُك ُم َعلَْي َها بالن َ
ِ
يل ُك ِِل َش ْي ٍء ) حيتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ،ومن األدلة والرباهني.
( َوتَـ ْفص َ
كما قال تعاَل ( هما فَ هراْنَا ِيف الكتاب ِمن َشيء ) .
وقال تعاَل ( ونَهزلْنَا علَي َ ِ
اب تِْب يَانًا لِ ُك ِل َش ْي ٍء ) .
َ َْ
ك الْكتَ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ك ِمن ْاألَم ِر بِالطه ِ
 قال ابن كثري ِ :من َْحتلِ ٍيل وَْحت ِرٍمي وَْحمب ٍ
هه ِي َع ِن
َ
اعات َوالْ َواجبَات َوالْ ُم ْستَ َحبهاتَ ،والن ْ
وب َوَمكُْروهَ ،و َغ ِْري َذل َ َ ْ
َ َ ُ
ْ
ات وما َشا َكلَها ِمن الْمكْر ِ
ِ
وب الْمستَ ْقب لَ ِة الْمجملَ ِة والته ْف ِ
اجللِيه ِة ،و َع ِن الْغُي ِ
صيلِيه ِةَ ،و ِْ
اإل ْخبَا ِر
َ َ َ َُ
ُ
الْ ُم َحهرَم َ َ
ُ ْ َ ُ َْ َ
وهات ،واإلخبار عن األمور َْ َ
عن الرب تبارك وتعاَل وباألمساء والصفات ،وتنزهه عن ممَُاثَلَ ِة الْمخلُوقَ ِ
ات .
َْ
َْ
( َو ُه ًدى ) أي :بيان وداللة ،أي :أي هاد ملن اتبعه وعمل مبا فيه لكل خري وسعادة يف الدنيا واْلخرة.
 فالقرآن العظيم يُطلق هداه على اهلدى العام ،ويطلق هداه على اهلدى اخلاص ،فاهلدى العام معناه بيان الطريق وإيضاح احملجةاه ْم) أي :بينا اْلق على لسان نبينا صاحل ،ومنه قوله
(وأَهما َمثُ ُ
ود فَ َه َديْنَ ُ
البيضاء ،وبيان اْلق من الباال ،والنافع من الضار ،ومنه َ
ِ
ِ
يل) .وأما اهلدى اخلاص فمعناه توفيق هللا لعبده حىت يهتدي إَل ما يرضي ربه ،ويكون سبب دخوله اجلنة،
تعاَل (إنها َه َديْنَاهُ ال هسب َ
اَّللُ فَـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِدي).
(م ْن يَ ْه ِد َّ
ومنه قوله َ
( َوَر ْمحَةً ) فإن العمل بكتاب هللا رمحة وهداية ونور للبشرية ،وِبا حتصل السعادة واخلري الكثري.
أي :حتصل للمؤمنني ِبذا الكتاب اهلداية من الضالل ،وبيان اْلق والباال ،والغي والرشد ،وحيصل أيضاً هلم به الرمحة ،وهي:
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اخلري والسعادة يف الدنيا واْلخرة ،فينتفي عنهم بذلك الضالل والشقاء.
( لَِِق ْوٍم يُـ ْْؤِمنُو َن ) باهلل ويعملون بشرائعه .
 قال القرطيب :قوله تعاَل (لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن) خص املؤمنون ألهنم املنتفعون به.
ِِ
هِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ك ي نَادو َن ِمن هم َك ٍ
ان
ين الَ يُ ْؤمنُو َن ِيف آ َذاهن ْم َوقْ ٌر َوُه َو َعلَْي ِه ْم َع ًمى أ ُْولَئ َ ُ َ ْ
ين َآمنُوا ُه ًدى َوش َفاء َوالذ َ
كما قال تعاَل (قُ ْل ُه َو للهذ َ
بعِ ٍ
يد)
َ
وقوله ِ ِ
آن ما هو ِش َفاء ور ْمحةٌ لِْلم ْؤِمنِني والَ ي ِز ُ ِ ِ
ِ
ني إَاله َخ َس ًارا).
يد الظهالم َ
ََ َ ُ َ َ َ
َ
(ونُنَ زُل م َن الْ ُقْر َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ين َآمنُوا فَ َز َادتْ ُه ْم إِميَانًا َوُه ْم يَ ْستَْبشُرو َن (َ )124وأَهما
ورةٌ فَمْن ُهم همن يَ ُق ُ
(وإِ َذا َما أُن ِزلَ ْ
ت ُس َ
ول أَي ُك ْم َز َادتْهُ َهذه إميَانًا فَأَهما الذ َ
وقوله َ
هِ
ِِ
ض فَ َز َادتْ ُه ْم ِر ْج ًسا إِ ََل ِر ْج ِس ِه ْم َوَماتُوا َوُه ْم َكافُِرو َن).
ين ِيف قُلُوِبم همَر ٌ
الذ َ
أما القوم الذين سبق هلم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار .
كما قال تعاَل ه ِ
ين الَ يُ ْؤِمنُو َن ِيف آ َذاهنِِ ْم َوقْ ٌر َوُه َو َعلَْي ِه ْم َع ًمى) .
(والذ َ
َ
الفوائد :

 -1أن من فوائد قصص األنبياء العظة واالعتبار .
 -2اْلث على قراءة قصص األنبياء ملا فيها من العرب والعظات .
 -3أن القرآن هداية ملن آمن يهديه لكل اريق صحيح.
 - 4أنه كلما قوي إميان الشخص كانت هدايته أقوى( ،واْلكم املعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه) فمن كان إميانه أقوى
كانت هدايته أكثر.
 - 5فضل اإلميان.
وهللا أعمل
 22رمضان 1440هــ
أخومك
سلامين بن محمد اللهمييد
السعودية  -رحفاء
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