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يوسف أيها الصديق

كم أشتاق إىل رؤياك ..
ألجدبلقياك
إنىاجلنة
وأدعو اهلل أن يمتِّعني يف
ريح يوسف
ألسمع منك تفاصيل قصتك..
واجهت أعاصري حمنتك
وكيف
َ
كيف انترص األمل عىل األمل..
وتغ َّلب العفاف عىل اإلسفاف
وغمر اإلحسان غدَ رات اإلخوان..
واستعىل اإليامن فوق الطغيان
كنت األروع حني كانوا األسوأ ..
كيف َ
ع ِّلمني كيف أكون أنت؟
كيف أحيا يوسف َّيا:
أصرب وأتقي  ..أثبت وأهتدي  ..أعفو وفوق األحقاد أرتقي..
كيف أبني رصح أمتي ..
أهيا الكريم ابن الكريم..
أنت مدرسة الوحي وجامعة النبوة ..ونحن تالمذتك اليوم
آثارك نقتفي ..
كلنا آذان صاغية وقلوب واعيةَ ..
ومن دروس حمنتك نستقي ..
ويف جنة اخللد عند اهلل نلتقي

A
3
A

يوسفية
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أحاديث
يوسفية تشويقية!
أحاديث نبوية

نبيـلاهللاهلل».
يوسفخلِيـ
اهلل ابــن
«أكرمنبــي
«أكـ ِـرم النــاس يوســف نبــي اهلل ابــن نبــي اهلل ابــن
ابن نبي
الناس
ُ
«أ ْعطي يوسف شطر ُ
احل ْسن».
3353
رقــم:
البخــاري
صحيــح
ِ
اهلل ابن نبي اهلل ابن خليل اهلل».
1062
صحيح اجلامع رقم:
ُ
شطر ُ
1062
رقم:
اجلامع
صحيح
ن».
س
احل
«أ ْعطِي يوسف
ْ
صحيح البخاري رقم3353 :
«أكــرم النــاس يوســف بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم» .صحيــح
اجلامــع رقــم1217 :
ِ
ـث َلب َ
الس
ــت يف
«لــو
ـو َل َلبِبِْث ْثـ ُ ُ
السـ ِّ
ــجنـا َلبِـمــا َ
ألج ْب ُتــه» .صحيــح
يوسـ
ـجن مـ
«لـ
ــثـف ،ثــم أتــاين الدَّ اعــي َ
ـت يف ِّ
ألج ْب ُتــه».
ـم:ـاين الدَّ اع
رقـأتـ
البخاريثــم
يوســف،
6992ــي َ
«أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن
ـف وكرمــه  -واهلل يغفــر لــه  -حيــث ُأ ِ
6992
ِ
رســل إليــه
رقم :يوسـ
البخاريأخــي
ـت لصــر
«عجبـ
صحيح ُ
إبراهيم».
إسحاق بن
ـره
ـت لصـ
وعجبـ
صحيحـرج،
ل ُيس ـ َت ْفتى يف الرؤيــا ،ولــو كنــت أنــا مل أفعــل حتــى أخـ
1217
رقم:
اجلامع
وكرمــه  -واهلل يغفــر لــه  -أتــى ليخــرج فلــم خيــرج حتــى أخربهــم بعــذره،
ِ
ـت لصــر أخــي يوســف وكرمه
«عجبـ ُ
ـاب» .السلســلة الصحيحــة رقــم1945 :
ـ
الب
ـادرت
ـ
لب
ـا
ـ
أن
ـت
ـ
كن
ولــو
واهلل يغفــر لــه  -حيــث ُأ ِ
رســل إليــه
نزلــت ســورة يوســف يف عــام احلــزن ،وهــو عــام اشــتدت فيــه اآلالم
ليس ـ َت ْفتى يف الرؤيــا ،ولــو كنــت أنــا مل
ُواألحــزان عــى رســول اهلل ﷺ لوفــاة زوجتــه خدجيــة وعمــه أيب
أفعــل حتــى أخــرج ،وعجبــت لصــره
طالــب؛ حتــى عــرف ذلــك العــام بـــ (عــام احلــزن) ،فنزلــت هــذه
وكرمــه  -واهلل يغفرلــه  -أتــى ليخــرج
الســورة لتعلــم املســلمني كيفيــة التعامــل مــع األحــزان التــي ترافــق
فلــم خيــرج حتــى أخربهــم بعــذره،
الشــدائد ومصاعــب احليــاة.
ولــو كنــت أنــا لبــادرت البــاب».
«ويف هــذه القصــة مــن العــر والفوائــد
القيــم:
اإلمــام ابــن
قــال
1945
الصحيحة رقم:
السلسلة
واحلكــم مــا يزيــد عــى األلــف فائــدة ،لعلنــا إن وفــق اهلل أن نفردهــا
يف مصنــف مســتقل».
قــال خالــد بــن معــدان« :ســورة يوســف ومريــم ممــا يتفكَّــه بــه أهــل
اجلنــة يف اجلنــة».
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F
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،وعىل آله
وصحبه أمجعني.
ال يــزال القصــص القــرآين مصــدر إهلــام لكثــر مــن العــر والــدروس التــي
نرباســا لنــا يف الطريــق ،خاصــة أن األحــداث تتشــابه،
تصلــح أن تكــون ً
وأحــوال املســلم اليــوم تســتدعي اســتحضار أحــوال األنبيــاء واملرســلني،
ومــاذا لــو كانــوا بيننــا :كيــف كانــوا ســيترصفون ومــاذا كانــوا ســيفعلون؟
 القصــص القــرآين ليــس ملــلء الوقــت وطلــب اإلمتــاع ،بــل هــو للعــرةواالنتفــاع؛ ولــذا كان القصــص القــرآن باع ًثــا للحيــاة يف األحــداث
الســابقة ،يســتحرضها عــر آالف الســنني لتكــون حــارضة حيــة بأحداثهــا
وتفاصيلهــا ،وكأهنــا تقــع اليــوم أمــام عينيــك ،مل يغــر الزمــان منهــا شــي ًئا،
ودقــة أحداثهــا دقــة الوحــي القــرآين ،كل حــرف منهــا صــدق وحــق.
 ومــن أحســن القصــص التــي جــاء هبــا القــرآن ســورة يوســف ،وهــيموضــوع هــذا الرســالة ،وهــي جممــوع خواطــر تتنــاول كل آيــة مــن
نــورا)،
آيــات الســورة ،بعــد أن أوردهتــا خمتــرة يف كتــايب (جعلنــاه ً
ثــم رأيــت أن أغــوص يف املعــاين أكثــر ،ألســتخرج الكنــوز واجلوهــر.

 نزلــت ســورة يوســف يف عــام احلــزن ،وهــو عــام اشــتدت فيــه اآلالمواألحــزان عــى رســول اهلل ﷺ لوفاة زوجته خدجيــة وعمه أيب طالب؛ حتى
عــرف ذلــك العــام بـــ (عــام احلــزن) ،فنزلــت هــذه الســورة لتعلــم املســلمني
كيــف التعامــل مــع األحــزان التــي ترافــق الشــدائد ومصاعــب احليــاة.
ولــذا صارت هذه الســورة ســلوى لكل مكروب ،فقــد ُح ِكي عن ابن عطاء
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املقدمة

أنه قال :ال يســمع ســورة يوسف حمزون إال اسرتوح إليها ،أو اسرتاح إليها.
وكيــف يتســلل احلــزن ملــن عــاش معانيهــا ،وهــي مفتــاح األمــل بعــد األمل،
واجلــر بعــد الكــر ،والفــرج بعــد الشــدة ،وذلــك التفــاؤل يتســلل إىل
قلبــك يف ســياق قصــي تشــويقي رائــع ،ينضــح بالفوائــد والعــر التــي
تزدحــم هبــا الســورة ،حتــى قــال ابــن القيــم:
«ويف هــذه القصــة مــن العــر والفوائــد واحلكــم مــا يزيــد عــى األلــف
فائــدة ،لعلنــا إن وفــق اهلل أن نفردهــا يف مصنــف مســتقل».

يقول أحد الكتاب الصحفيني املشهورين:
«يف حافظــة درويس املهنيــة أننــي حــرت يف كليــة الصحافــة بجامعــة
كولومبيــا يف نيويــورك دورة تركــزت املحــارضات فيهــا حــول موضــوع
واحــد هــو( :اخلــر الصحفــي وعنــارصه) ،ووقــف أحــد احلارضيــن يو ًمــا
يف قاعــة الــدرس يعــدد أمــام ســامعيه مــا اعتــره رضور ًّيــا للخــر املثــايل يف
رأيــه ،وكان قولــه ضمــن مــا قــال:
«إن اخلرب املثري هو ذلك الذي حيتوي عىل أشياء من مخسة عنارص:
يشء مــن امللكيــة ،ويشء مــن الديــن ،ويشء مــن العالقــة بــن الرجــل
واملــرأة ،ويشء مــن اجلريمــة ،ويشء مــن الغمــوض».

 والعجيب أنا العنارصاخلمسة يف سورة يوسف ،وامللكية ألن األحداثجتري يف قرص العزيز وتنتقل إىل قرص امللك.
والدين :حيث نبي اهلل يوسف بن نبي اهلل يعقوب.
والعالقة بني الرجل واملرأة يف مراودة امرأة العزيز ليوسف عن نفسه.
ويشء مــن اجلريمــة يف إلقــاء يوســف يف البئــر ،وجريمة مراودته عن نفســه.
ويشء مــن الغمــوض مــن أول القصــة إىل منتهاهــا جيعلــك يف حــرة كيــف
ســتنتهي فصــول املؤامــرات واملغامــرات.
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ـس عجي ًبــا أن يصــل البــر إىل هــذه العنــارص بعــد مئــات الســنني مــن
 وليـاخلــرة الصحفيــة ،والتــي حتــدِّ د نــوع اخلــر الــذي جيــذب انتبــاه النــاس،
لكــن مــن إعجــاز القــرآن أن تكــون هــذه العنــارص وأكثــر منهــا موجــودة
يف ســورة يوســف ،وبصــورة أعــف وأمجــل وأكمــل وأوضــح وأشــوق،
وفــارق بــن صياغــة البــر والصياغــة اإلهليــة ،بــن الثــرى والثريــا.

Y

أســأل اهلل العظيــم أن جيعــل هــذه الرســالة
متعــة غامــرة يف تدبــر كتــاب اهلل  ،و,ان
منــرا يضيــئ قلو ًبــا
مصباحــا
جيعلهــا
ً
ً
أظلمــت مــنطــولاملــآيس وعمــقاجلــراح،
لتحســن الظــن بــاهلل وتستمســك هبــداه.
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1
Y

﴿ ﮢ﴾ [يوسف:]1:
حتــدٍّ ! هــا هــي حــروف اللغــة بــن أيديكــم ،فأتــوا بمثــل هــذا القرآن،
أو ســورة منــه ،بــل آيــة واحــدة ،ولن تســتطيعوا.

2
Y

﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧِ﴾ [يوسف:]1:

3
Y

﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [يوسف:]1:
املراد بالكتاب القرآن ،واملبني مشتق من:
 فعــل (بــان) أي ظهــر إعجــازه ،فالقــرآن معجــزة ،وإعجــازه يفبالغته وإخباره بالغيب وغري ذلك من وجوه اإلعجاز.
بــن للحــق مــن
 أو فعــل (أبــان) أي أظهــر .قــال الزجــاجُ « :م ِّالباطل ،واحلالل من احلرام».

4
Y

اإلشــارة بلفــظ ﴿ ﮤ﴾ ومــا فيــه مــن معنــى ال ُب ْعــد ،إشــارة
إىل عظمــة اآليــات وعلــو مقامهــا ،فليســتحرض قلبــك التعظيــم
والتبجيــل وأنــت تقــرأ هــذه الســورة لتتفاعــل معهــا.

﴿ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [يوسف:]1:
أبــان لنــا القــرآن كل مــا نحتاجــه يف حياتنــا حتــى أدق التفاصيــل .قيل
كل يشء حتــى ِ
لســلامن الفــاريس :قــد ع َّلمكــم نب ُّيكــم َّ
اخلــرا َءة؟
ِ ٍ
ــو ٍل ،أو أن
قــال« :أجــل ،لقــد هنانــا أن نســتَقبِل القبلــة لغائــط أو َب ْ
َنجي باليمــن ،أو أن نس ـت ِ
نس ـت ِ
َنجي بأقـ َّـل مــن ثالثــة أحجــار ،أو أن
نس ـت ِ
َنجي َبر ِجي ـ ٍع أو بعظ ـ ٍم».
ـض املرشكــن  -وهــم يس ـت ِ
َهزئون بــه « :-إين
ويف روايــة :قــال لــه بعـ ُ
ِ
أرى صاح َبكــم يع ِّلمكــم َّ
كل يشء حتــى اخلــراءة».
A
10
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5
Y

﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [يوسف:]1:
افتخــر بدينــك الــذي أظهــره اهلل ،وال ختجــل من شــعرية من شــعائره،
ففخــرك احلقيقــي يف الوقــوف حتــت لوائــه ،واقتفــاء آثــار النبــوة.

6
Y

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [يوسف:]2:
أنــزل اهلل القــرآن عــى العــرب بلســاهنم كــي يفهمــوه ويعقلــوه ،فعــى
كل داعيــة أن يك ِّلــم النــاس بــا يفهمــون ،فيســتعمل لغــة العــر التــي
توصــل رســالته إليهــم بوضــوح ،فتقــوم عليهــم احلجــة ويتــم البــاغ.

8
Y

﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [يوسف:]3:
مجــع ِق َّصــة كــا يظــن البعــض؛ لكــن
ليــس ال َقصــص  -بالفتــح َ -
ص أثره ،وي ُق ُّصه َق َص ًصــا ،واقتصصت احلديث
ال َق َصــص من قولــهَ :ق َّ
أي رويتــه عــى وجهــه ،فقولــه ﴿ :ﯔ ﯕ﴾ أي نخــرك
أحســن اخلــر ،وننبئــك أحســن النبــأ ،ونحدِّ ثــك أحســن احلديــث.

7
Y

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [يوسف:]2:
وألنــه نــزل بلغتكــم أهيــا العــرب ،كان أشــدَّ يف إقامــة احلجــة عليكــم،
وأقطــع ألعذاركــم يف عــدم العمــل بــه مــن غــر العــرب.

9
Y

﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [يوسف:]3:
سورة يوسف تقاوم محالت الزيف والتشويه!
املحرفــة التــي
يف اآليــة تعريــض بقصــص التــوراة والكتــب الســابقة َّ
ـرا مــن األباطيــل ،فقــد كان النــر بــن احلــارث شــيطانًا
حــوت كثـ ً
مــن شــياطني قريــش ،وكان يســافر إىل العراق والشــام لكونــه تاجـ ًـرا،
فيتعلــم أســاطريهم  ،فــإذا عــاد إىل مكــة حــدَّ ث النــاس هبــا ً
قائــا:
«بــاذا حممــد أحســن حدي ًثــا منــي؟» .قــال ابــن هشــام« :وهــو الــذي

A
11
A

قــال يف مــا بلغنــي ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [األنعــام.»]93:

10
Y

﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ﴾ [يوسف:]3:

11
Y

﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ﴾ [يوسف:]3:

12
Y

هــل ســورة يوســف هــي أحســن القصــص؟! واجلــواب :كال .قــال
اإلمــام ابــن تيميــة:
ِ
ِ
ِ
«يتنـ ُ
ـاول ك َُّل مــا َق َّصـ ُه يف كتَابِــه فهــو أحســن مَّــا مل َي ُق َّصــه ،ليــس املــراد
ِ
ـص يف القــرآن»؛ ولــذا قــال﴿ :ﯖ
َأ َّن ق َّصــة يوســف أحســن مــا ُقـ َّ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ ،ومل يقــل :بــا أوحينــا إليــك هــذه
الســورة.

ملــاذا ســورة يوســف بالتحديــد؟! واجلــواب :مل تكــن قصــة يوســف
عليــه الســام معروفــة لــدى العــرب قبــل نــزول القــرآن إمجـ ً
ـال وال
ً
تفصيــا ،بخــاف غريهــا مــن قصــص األنبيــاء التــي كان العــرب
ً
مفص ً
ــا هلــا،
يعرفوهنــا
إمجــال ،فجــاء القــرآن مبينًــا قصــة يوســف ِّ
ور ِوي أن اليهــود أمــروا كفــار مكــة أن يســألوا النبــي ﷺ عــن الســبب
ُ
أحـ َّـل بنــي إرسائيــل بمــر ،فنزلــت الســورة.
الــذي َ

﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [يوسف:]3:
قــال ســعد بــن أيب وقــاص يف قــول اهلل عــز وجــل﴿ :ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ﴾ :أنــزل اهلل القــرآن عــى رســول اهلل ﷺ،
فتــاه عليهــم زما ًنــا ،فقالــوا :يــا رســول اهلل  ..لــو قصصــت علينــا،
فأنــزل اهلل ﴿ :ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾
A
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13
Y

إىل قولــه﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ ،فتالهــا
رســول اهلل ﷺ زما ًنــا ،فقالــوا :يــا رســول اهلل  ..لــو حدَّ ثتنــا ،فأنــزل
اهلل تعــاىل ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾.
[ الزمر:]23:

﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠَ﴾ [يوسف:]3:
والغفلــة نوعــان :غفلــة إعــراض ،وال شــك أهنــا مذمومــة ،وغفلــة
ـيء ،وهــذه ال يس ـ َل ُم منهــا بــر،
بمعنــى اجلهــل والذهــول عــن الـ ّ
يصــف نبيــه ﷺ باجلهــل ترشي ًفــا ملقامــه .قــال
ولكــن اهلل مل يشــأ أن
َ
العالمــة القاســمي« :والتّعبــر عــن عــدم العلــم بالغفلــة؛ إلجــال
قــدر النبــي ﷺ».

A
13
A

A
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A

املقطع الثاين

رؤيا يوسف عليه السالم
اآليات ( 4ـ )5
املقطع الثاين:
رؤيا يوسف عليه السالم
اآليات (4ـ )6

A
15
A

14
﴿ Yﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾[يوسف:]4 :

m

جاء يف احلديث
أن الرؤيــا الصاحلــة جــزء مــن أربعــن جــز ًءا مــن
النبــوة ،أو عرشيــن جــز ًءا ،أو واحــد وعرشيــن
جــز ًءا ،فــا رس هــذا االختــاف بــن األحاديــث؟!

قــال ابــن عبــد الــر« :اختــاف اآلثــار يف هــذا البــاب يف عــدد أجــزاء
الرؤيــا ليــس ذلــك عنــدي اختــاف متضــاد متدافــع ،فعــى قــدر
اختــاف النــاس فيــا وصفنــاه تكــون الرؤيــا منهــم عــى األجــزاء
املختلفــة العــدد ،فمــن خلصــت نيتــه يف عبــادة ربــه ويقينــه وصــدق
حديثــه ،كانــت رؤيــاه أصــدق ،وإىل النبــوة أقــرب».

15
Y

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ﴾[يوسف:]5:

16
Y

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ﴾[يوسف:]5 :

عن أيب قتادة بن ربعي قال:
ســمعت رســول اهلل ﷺ يقــول« :الرؤيــا مــن اهلل ،واحللــم مــن
الشــيطان ،فــإذا رأى أحدكــم شــيئًا يكرهــه ،فلينفــث عــن يســاره
ثــاث مــرات إذا اســتيقظ ،وليتعــوذ بــاهلل مــن رشهــا ،فإهنــا لــن تــره
إن شــاء اهلل».الكلــم الطيــب رقــم .50 :قــال أبــو ســلمة :إن كنــت ألرى
الرؤيــا هــي أثقــل عــي مــن اجلبــل ،فلــا ســمعت هبــذا احلديــث فــا
كنــت أباليهــا.

A
16
A
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17
Y

18
Y

صح عن جابر أن رسول اهلل ﷺ قال:
َّ
«إذا رأى أحدكــم الرؤيــا يكرههــا ،فليبصــق عــن يســاره ثال ًثــا،
وليســتعذ بــاهلل مــن الشــيطان ثال ًثــا ،وليتحــول عــن جنبــه الــذي كان
عليــه» .صحيــح اجلامــع رقــم551 :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[يوسف:]5 :
رؤيــا املؤمــن تــره وال ت ُغــره ،أي يســتبرش هبــا لكــن ال ِ
تقعــده عــن
ُّ
ُّ
العمــل واألخــذ باألســباب.
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[يوسف:]5 :
من احلكمة كتامن األخبار التي هي مظنة الغرية أو احلسد.

19
Y

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[يوسف:]5 :
نقــص الرؤيــا عــى غــر
قــال القرطبــي« :هــذه اآليــة أصــل يف أال
َّ
شــفيق وال ناصــح ،وال عــى مــن ال حيســن التأويــل فيهــا».

21
Y

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ﴾[يوسف:]5 :

20
Y

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[يوسف:]5 :
«اســتعينوا عــى إنجــاح احلوائــج بالكتــان ،فــإن كل ذي نعمــة
حمســود» .صحيــح اجلامــع رقــم943 :

قــال ابــن العــريب« :هــذا يــدل عــى معرفــة يعقــوب بتأويــل الرؤيــا؛
ألن هنيــه البنــه عــن ذكرهــا ،وخوفــه عــى إخوتــه مــن الكيــد لــه مــن
أجلهــا علــم بأهنــا تقتــي ظهــوره عليهــم وتقدمــه فيهــم ،ومل يبـ ِ
ـال
ـرا منــه ،واألخ
بذلــك يعقــوب؛ فــإن الرجــل يــود أن يكــون ولــده خـ ً
ال يــود ذلــك ألخيــه».

A
17
A

22
Y

23
Y

24
Y

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ﴾[يوسف:]5 :
تعليــل األحــكام رضوري حتــى للصغــار وذلــك لإلقنــاع ،وكثــر
مــن األســاليب الرتيويــة اخلاطئــة تعتمــد عــى إصــدار األوامــر دون
توضيــح األســباب ،فتـ ِ
ـورث العنــاد والصــدام مــع اآلبــاء.
يف اآليــة دليــل عــى أنــه يبــاح للمســلم أن ِّ
حيــذر أخــاه املســلم إذا
ٍ
رشا ،وال يكــون ذلــك داخـ ًـا
خــاف عليــه خطـ ًـرا مــن ُم ْع َتــد يريــد بــه ًّ
يف الغيبــة.

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ﴾[يوسف:]5 :
ـذر مــن قــدَ ر! مل خيــر يوســف إخوتــه برؤيــاه ،ومــع هــذا
ال يغنــي حـ ٌ
وقــع مــا قــدَّ ره اهلل مــن طريــق آخــر.

A
18
A
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خيوط مؤامرة اإلخوة
اآليات ( 7ـ )20
املقطع الثالث:
خيوط مؤامرة اإلخوة
اآليات ()20-7

A
19
A

25
Y

26
Y

27
Y

﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾[يوســف:]7 :
كلــا زادت األســئلة زاد الفهــم ،وهــذا أفضــل بكثــر مــن أســلوب
التلقــن ،ويــؤدي لتوصيــل املعلومــة بصــورة أوضــح مــع ترســيخها
يف األذهــان ؛ ولــذا قيــل البــن عبــاس :كيــف أصبــت هــذا العلــم؟
فقــال :لســان سـ ُـؤول ،وقلــب عقــول ،وقــال بعــض احلكــاء :ليســت
اإلجابــة هــي التــي تنــر الــدَّ رب ،بــل الســؤال.

﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾[يوســف:]8 :
مــع أن االهتــام بالصغــر أمــر فطــري وطبيعــي .قيــل حلكيــم :أي
ـب إليــك؟ فقــال« :الصغــر حتــى يكــر؛ والغائــب حتــى
أبنائــك أحـ ُّ
يعــود ،واملريــض حتــى ُيش ـ َفى» ،لكــن عمــى البصائــر أمــات الضامئــر.
﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾[يوســف:]8 :
احذروا فرط املحبة!
قال الشيخ عبد اهلل الع َلمي:
واحذر الناس أن يــروك ُ ِم ًّبا  ..أو حبي ًبا واذكر بني يعقوبا
رشدوا املحـبـــوبا
ض َّللوا من أحب وهو أبوهم  ..ثم ً
ظلم َّ

W
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Y

﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[يوسف:]8 :
ــم! انظــر كيــف دفعهــم احلســد إىل كبائــر
احلســد ُيعمــي ُ
ويص ُّ
الذنــوب ،فــكان منهــم ثــاث جرائــم :اســتح ّلوا قتــل يوســف عليــه
الســام ،ووصفــوا أباهــم –وهــو النبــي املرســل -بوصــف ال يليــق
أبــدً ا ،واســتمرؤوا الكــذب ليخدعــوا أباهــم.

A
20
A

خيوط مؤامرة اإلخوة
29
Y

قال ابن اجلوزي:
ـت النــاس يذمــون احلاســد ،ويبالغــون ،ويقولــون :ال حيســد إال
«رأيـ ُ
رشيــر ،يعــادي نعمــة اهلل ،وال يــرىض بقضائــه ،ويبخــل عــى أخيــه
املســلم ،فنظــرت يف هــذا ،فــا رأيتــه كــا يقولــون.
وذاك أن اإلنســان ال جيــب أن يرتفــع عليــه أحــد؛ فــإذا رأى صديقــه
قــد عــا عليــه ،تأثــر هــو ،ومل حيــب أن يرتفــع عليــه ،وو َّد لــو مل ينــل
صديقــه مــا ينــال ،أو أن ينــال هــو مــا نــال ذاك ،لئــا يرتفــع عليــه،
وهــذا معجــون يف الطبــع ،وال لــوم عــى ذلــك؛ إنــا اللــوم أن يعمــل
بمقتضــاه مــن قــول أو فعــل.
قــال احلســن :ليــس مــن ولــد آدم أحــد إال وقــد ُخ ِلــق معــه احلســد،
فمــن مل جيــاوز ذلــك بقــول وال بفعــل ،مل يتبعــه يشء».

30
Y

﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[يوسف:]8 :

31
Y

﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[يوسف:]8 :
قــارن بــن قوهلــم وقــول يوســف ألبيــه ﴿ :ﯦ﴾[يوســف،]4 :
لتعــرف رس حــب يعقــوب ليوســف ،فلــم يكــن تفضيلــه له عــن هوى
أو مجــال شــكل ،فــإن مقــام النبــوة منـ َّـزه عــن كل هــذا ،لكــن حلســن
أدبــه ورجاحــة عقلــه ،وظهــور أمــارات االصطفــاء واالجتبــاء عليــه.

32
Y

دائــا عالمــة خرييــة أو اجتــاع عــى احلــق ،أحيانًــا
ليســت الكثــرة ً
تكــون عكــس ذلــك.

﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[يوسف:]8 :
اهلدايــة هبــة ربانيــة! تربيتهــم يف بيــت مــن بيــوت النبــوة ،مل تكــن
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ســب ًبا يف هدايــة قلوهبــم وصالحهــم.

33
Y

﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ * ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ﴾[يوسف:]9-8 :

34
Y

﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾[يوسف:]9 :

35
Y

﴿ﮖ ﮗ﴾[يوسف:]9 :
قــد ختتلــف أحــوال اإلخــوة مــع احتــاد األصــل والبيئــة ،فمــع أن
ك َّلهــم أبنــاء نبــي ،لكــن شــتان بــن يوســف وإخوتــه!

القوة والكثرة ِ
تورث صاحبها الغرور ،وتغريه بال ُّظلم والعدوان.

انظــر كيــف خدعهــم الشــيطان! قــال الســعدي« :فقدَّ مــوا العــزم عــى
التوبــة قبــل صــدور الذنــب منهــم تســهيال لفعلــه ،وإزالــة لشــناعته،
وتنشــي ًطا مــن بعضهــم لبعــض».

36
Y

﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[يوسف:]9 :
وظلــم ذوي القربــى أشــدُّ مضاضة..عــى املرء من وقع احلســا ِم املهنَّد

38
Y

﴿ﮖ ﮗ﴾ ﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾:
االزدواجية أسلوب حياة!
يغريك الشيطان بارتكاب الكبائر ،ثم خيدِّ رك ببعض النوافل!
ِ
اسف ْك دم أخيك ثم توضأ للصالة عليه!
A

37
Y

﴿ﮖ ﮗ﴾[يوسف:]9 :
ال يلــزم أن يكــون ابــن النبــي نب ًّيــا ،وال ابــن التقــي تق ًّيــا ،قــد يطيــب
األصــل ويفســد الفــرع ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ﴾[البقــرة.]272 :

22
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اغصب ماله ثم ِ
ِ
أطعم عياله!
ْ
ك ِ
حج كل عام!
ُل الرشوة واهنب املال العام ثم َّ
ال بأس بظلم أخيك ما دامت لك صدقة حتميك!
وقليل الدم متسحه دمعة ندم!
يا هذا  ..إن اهلل ال يقبل النافلة حتى تؤ ّدى الفريضة!

39
Y

﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ﴾[يوسف:]10 :

40
Y

﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕَ﴾[يوســف:]10 :

41
Y

﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾[يوسف:]10 :
التاريخ يتكرر وسيتكرر!
مــا الفــارق بــن تآمــر إخــوة يوســف ،وتآمــر قريــش عــى النبــي ﷺ
يف دار النــدوة ؟
مــا الفــارق بــن حرمــان يوســف مــن أبيــه وداره ،وحرمــان النبــي ﷺ
ـب بــاد اهلل إليــه؟
مــن أحـ ِّ
مــا الفــارق بــن العصبــة التــي تآمــرت عــى يوســف ،وعصبــة اليهــود
A
وقبائــل العــرب الذيــن تآمــروا عــى النبــي ﷺ؟

أول صــور لطــف اهلل تعــاىل بيوســف عليــه الســام :أن أنطــق أحــد
إخوتــه بــرأي كان ســبب إنقــاذه مــن القتــل ،ومــع أنــه رأي واحــد بــن
األغلبيــة ،إال أهنــم مجي ًعــا اســتمعوا إليــه وأنفــذوا رأيــه.

كلمــة واحــدة جعلهــا اهلل ســبب إنقــاذ يوســف مــن القتــل ،فــا
تسـ ِ
ـتهن بكلمــة حــق تنطــق هبــا ،أو نصيحــة ُتــديل هبــا ،لعلهــا تكــون
حجــر زاويــة يف إنقــاذ نفــس كــا كانــت مــع يوســف.

23
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الطريــق واحــد ،والعقبــات واحــدة ،والعاقبــة كذلــك واحــدة :دائـ ًـا
للمتقــن ،وهــي بشــارة للنبــي ﷺ وأتبــاع النبــي ،فقــد نزلــت ســورة
يوســف قبيــل اهلجــرة إىل املدينــة ،لتبــر للمؤمنــن بفتــح قريــب
ونــر عجيــب يف بلــد جديــد.

42
Y

﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾[يوسف:]13 :

43
Y

﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾[يوسف:]13 :

44
Y

﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱِ﴾[يوسف:]13 :
االبن البار يتقي ما ُي ِزن أباه!
قــال ابــن عاشــور« :وإنــا ذكــر يعقــوب عليــه الســام أن ذهاهبــم بــه
غــدً ا ُ ِ
يــدث بــه حز ًنــا مسـ ً
ـتقبل؛ ليرصفهــم عــن اإلحلــاح يف طلــب
اخلــروج بــه؛ ألن شــأن االبــن البــار أن يتقــي مــا حيــزن أبــاه».

45
Y

تعلمــوا حســن األدب والتوجيــه غــر املبــارش مــن يعقــوب عليــه
الســام ،فلــم يقــل :أنتــم حتســدون أخاكــم وحتقــدون عليــه ،فيت َِّهمهم
يرســخ العــداوة يف نفوســهم ،لكنــه
رصاحــة بــا أرادوا ،فهــذا ممــا ِّ
أخربهــم أنــه خيــاف تقصريهــم (غــر املتعمــد) يف حفــظ يوســف.

احلــزن يكــون عــى مــا فــات ،واخلــوف ممــا يقــع يف املســتقبل ،وقــد
اجتمــع الشــعوران يف قلــب يعقــوب عليــه الســام جتــاه يوســف؛
ممــا يــدل عــى علــو مكانــة يوســف يف قلــب أبيــه.

﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾
َّ

[يوســف :]13 :لقنهــم حجتهــم وعذرهــم الــذي ســيعتذرون بــه إليــه،
A
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46
Y

47
Y

48
Y

49
Y

50
Y

وصــدق الشــاعر حــن قــال:
احفظ لسانك أن تقول فتُبتَىل ّ ..
إن البالء ُموكَّل باملنطق
فــإن قــال قائــل :لقــد صــدرت هــذه الكلمــة مــن يعقــوب عليــه
ً
مفعــول.
أمــرا كان
الســام وهــو نبــي؟ فاجلــواب :ليقــي اهلل ً

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ﴾

[يوســف :]15 :إمجــاع عجيــب وتواطــؤ عــى هــذه اجلريمــة البشــعة:
إلقــاء طفــل يف قــاع بئــر ،مــع تركــه فريســة للمــوت جو ًعــا.

﴿ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢَ﴾

[يوســف :]15 :ليــس هــذا وحــي النبــوة ،فيوســف مل يبلــغ بعــد ،بــل
كان غال ًمــا ،لكنــه وحــي إهلــام ،وقــد يقــع مثلــه للصاحلــن تثبي ًتــا مــن
اهلل ،وبشــارة للمظلــوم بــأن الفــرج قريــب.

﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[يوسف:]16 :
قــال القشــري« :متكــن الكـ ّـذاب مــن البــكاء ســمة خــذالن اهلل تعــاىل
إيــاه ،وىف اخلــر :إذا كمــل نفــاق املرء ملــك عينه حتى يبكى ما شــاء».
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[يوسف:]16 :
جالســا عنــد رشيــح
ال تنخــدع بحيــل املحتالــن! قــال الشــعبي :كنــت
ً
القــايض إذ دخلــت عليــه امــرأة تشــتكي زوجهــا وهــو غائــب ،وتبكي
بــكاء شــديدً ا ،فقلــت :أصلحــك اهلل ،مــا أراهــا إال مظلومــة .قــال:
ومــا علمــك؟ قلــت :لبكائهــا .قــال :ال تفعــل؛ فــإن إخــوة يوســف
جــاءوا أباهــم عشــاء يبكــون ،وهــم لــه ظاملــون.
﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾[يوسف:]17 :
الكاذب مت ََّهم من الكل ،حتى من نفسه التي بني جنبيه!
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﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾[يوسف:]18 :
قصــة القمصــان الثالثــة! قــال اإلمــام َّ
الشـ ْعبي« :قصــة يوســف كلهــا
يف قميصــه..
ـب ،نزعــوا قميصــه ،ول َّطخــو ُه بالــدَّ م،
 وذلــك َّأنــم َّملــا ألقــوه يف اجلـ ّ
وعرضــوه عــى أبيــه.
 و َّملــا شــهد َّ
الشــاهد قــال﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾

51
Y

[يوســف.]72 :
 وقــال﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [يوســف ،]93 :وملــا أتــى
البشــر إىل يعقــوب بقميصــه ،وألقــى عــى وجهــه ،فارتــدَّ بصــرا».

52
Y

﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾[يوسف:]18 :
عالمــة أخــرى عــى قســوة قلوهبــم جتــاه يوســف ،أهنــم نزعــوا
قميــص أخيهــم الصغــر ليســتعملوه يف ترويــج كذهبــم ،وتركــوه يف
العــراء بــا قميــص.

54
Y

﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾[يوسف:]18 :
علــم يعقــوب أن الذئــب مل يــأكل يوســف؛ ألن الكواكــب ملــا تســجد
لــه بعــد! كــن دائـ ًـا بوعــد اهلل أوثــق منــك ممــا تــراه عينــاك !

53
Y

﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾[يوسف:]18 :
املمزق؟!
ليســت هنــاك جريمة كاملة! هذا الــدم املراق فأين القميص َّ

55
Y

﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾[يوسف:]18 :

أمــرا
التنكــر يف ﴿ ﮈ﴾ إمــا للتعظيــم والتفخيــم ،كأنــه يقــولً :
عظيـ ًـا ارتكبتمــوه ،أو لإلهبــام ،أي أمــرا مــن األمــور املســتورة حتــت
طــي الكتــان.
A
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Y

﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾[يوسف:]18 :
مــا أعظــم حلــم األنبيــاء وأحســن أخالقهــم! رغــم احــراق قلــب
يعقــوب عــى يوســف ،مل يصــدر منــه إال ألــن الــكالم مــع هــؤالء
اللئــام.

57
Y

﴿ﮊ ﮋٌ﴾[يوسف:]18 :
قــال ســفيان الثــوري عــن بعــض أصحابــه« :ثــاث مــن الصــر :أال
حتــدِّ ث بوجعــك ،وال بمصيبتــك ،وال تز ِّكــي نفســك».

59
Y

﴿ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ﴾[يوسف:]18 :
قال اإلمام الرازي:
«ألن الدواعي النفسانية تدعوه إىل إظهار اجلزع ،وهي قوية.
والدواعي الروحانية تدعوه إىل الصرب والرضا.
فكأهنــا يف حتــارب وجتالــد ،فــا مل حتصــل إعانتــه تعــاىل ،مل حتصــل
الغلبــة ،فقولــه﴿ :ﮊ ﮋ﴾ جيــري جمــرى قولــه:
﴿ ﭢ ﭣ ﴾[الفاحتــة ،]5 :وقولــه ﴿ :ﮍ ﮎ﴾
[يوسف ]18 :جيري جمرى قوله﴿ :ﭤ ﭥ﴾[الفاحتة.]5 :

58
Y

60
Y

﴿ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ﴾[يوسف:]18 :
حتمــل
لــوال اهلل مــا صــر أحــد ،ولــوال اســتعانة يعقــوب بربــه مــا َّ
فــراق يوســف.

﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾[يوسف:]18 :
هــذه مــن فراســة يعقــوب الــذي كان واث ًقــا أهنــم كاذبــون يف هــذا
الوصــف ،وأهنــم هــم الذيــن أحلقــوا الــرر بيوســف ال الذئــب،
فقصتهــم مل تقــع ،ووصفــوا لــه ً
حــال مل تكــن.

A
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A
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Y

63
Y

64
Y

﴿ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾[يوســف:]18 :
ـع يعقــوب يف البحــث عــن يوســف رغــم علمــه بأنــه حي؟!
ملــاذا مل يسـ َ
قــال اإلمــام الــرازي يف إجابتــهِ :
«علــم أن اهلل تعــاىل يصــون يوســف
عــن البــاء واملحنــة ،وأن أمــره ســيعظم باآلخــرة ،ثــم مل يــرد هتــك
أســتار رسائــر أوالده ،ومــا ريض بإلقائهــم يف ألســنة النــاس ،وذلــك
ألن أحــد الولديــن إذا ظلــم اآلخــر ،وقــع األب يف العــذاب الشــديد؛
ألنــه إن مل ينتقــم حيــرق قلبــه عــى الولــد املظلــوم ،وإن انتقــم فإنــه
حيــرق قلبــه عــى الولــد الــذي ينتقــم منــه».

﴿ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾[يوسف:]19 :
قــال ابــن كثــر« :أي عليــم بــا فعلــه إخــوة يوســف ومشــروه ،وهــو
قــادر عــى تغيــر ذلــك ودفعــه ،ولكــن لــه حكمــة وقــدَ ر ســابق،
رك ذلــك ليمــي مــا قــدَّ ره وقضــاه ،ويف هــذا تعريــض لرســوله
فـ َ
حممــد ﷺ ،وإعــام لــه بــأين عــامل بــأذى قومــك لــك ،وأنــا قــادر عــى
اإلنــكار عليهــم ،ولكنــي ســأميل هلــم ،ثــم أجعل لــك العاقبــة واحلكم
عليهــم ،كــا جعلــت ليوســف احلكــم والعاقبــة عــى إخوتــه».

﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ﴾[يوسف:]20 :
أكــرم اخللــق نس ـ ًبا ورش ًفــا ،وســليل الكرمــاء ونســل األنبيــاء ُيبــاع
كالعبيــد! وهــذا واهلل مــن هــوان الدنيــا عــى اهلل ،فلــو كانــت ذات قدر
لديــه ،ملــا حــرم منهــا أكــرم اخللــق عليــه.

﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ﴾[يوسف:]20 :

يف احلديــث« :لــو كانــت الدنيــا تعــدل عنــد اهلل جناح بعوضة ما ســقى
A
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Y

كافرا رشبة ماء» ،الدنيا ال تساوي ريشة ناموسة! والدليل :أن الكافر
ً
عــدو اهلل ،وال ُيع َطــى العــدو إال الــيء اخلســيس الــذي ال قــدر لــه.

﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ﴾[يوسف:]20 :
ـدرا ،وال تكــن عنــد نعيمهــا عبــدً ا ،فإنــك
ال جتعــل للدنيــا يف قلبــك قـ ً
إن فعلــت كان قــدرك عنــد اهلل أهــون منهــا،
وصدق القائل:

66
Y

أنت عبده
جناح بعوض عند َم ْن َ
إذا كان يش ٌء ال يســاوي مجي ُعه َ ...
و َأش َغل جز ٌء منه ُك َّلك ما الذي  ...يكون عىل ذا احلال َقدْ ُرك عنده

﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾[يوسف:]20 :
تعجــب مــن جريمــة إخــوة يوســف! قــال ابــن اجلــوزي:
رســالة ملــن َّ
«كان بعــض الصاحلــن يقــول :واهلل! ما يوســف -وإن باعــه أعداؤه-
بأعجــب منــك يف بيعــك نفســك ،بشــهوة ســاعة مــن معاصيــك».

A
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A
30
A

املقطع الرابع
61
Y

62
Y

فتنة إمراة العزيز
اآليات ( 21ـ )34
املقطع الرابع:
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Y

فتنة امرأة العزيز
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64
Y
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A
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﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾
[يوســف :]21 :املثــوى هــو املــكان الــذي يــأوي إليــه ،وﻻحــظ مل
يقــل :أكرميــه ،بــل أكرمــي املــكان الــذي ينــزل فيــه ،فــا أعظــم هــذا
اإلكــرام!! وهــذا مــن لطــف اهلل بيوســف ،لطــف مــا بعــده لطــف.

68
Y

﴿ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [يوسف:]21 :
االبتــاء أول درجــة يف ُس ـ َّلم التمكــن ؛ لــذا قــال اهلل بعــد ذكــر إلقــاء
يوســف يف اجلــب وبيعــه بثمــن بخــس ﴿ :ﯡ ﯢ

69
Y

﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [يوسف:]21 :
أي متكــن هــذا الــذي ترتَّــب عــى وجــود يوســف يف أغــال
العبوديــة؟! واجلــوابُ :ر َّب منحــة ســاقها اهلل مــن حمنــة ،فلــوال
هــذه العبوديــة ملــا كان الســجن ،ولــوال الســجن ملــا عــرف يوســف
الســاقي ،ولــوال الســاقي ملــا عرفــه ملــك مــر ،ولــوال ملــك مــر
مــا صــار يوســف عــى خزائــن األرض ،فهــذه حلقــات متصلــة مــن
األحــداث ،ووقــوع أول حــدَ ث منهــا إعــان عــن بــدأ مسلســل
أحــداث التمكــن.
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Y

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [يوسف:]21 :

70
Y

ﯣ﴾.

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [يوسف:]21 :
جــاءت اجلملــة بالســياق االســمي ،ومل تــرد بالســياق الفعــي ،فلــم
يقــل اهلل( :ويغلــب اهلل) ،وذلــك ألن هــذا احلكــم قانــون ال يتبــدل
مــع يوســف عليــه الســام أو مــع غــره.

A
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Y

عجيــب أن تــأيت هــذه اآليــة عقــب ذكــر بيــع يوســف كعبــد خيــدم
يف قصــور امللــوك ،ففــي أشــد اللحظــات قســوة يــأيت ذكــر أعظــم
املطولــة لالبتــاء والتمكــن
البشــارات ،وكأن اهلل خيتــر القصــة َّ
يف آيــة واحــدة؛ لتغــرس اليقــن بموعــود اهلل وســط األعاصــر
ووقــت الزلزلــة.

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [يوسف:]21 :
النــاس ال يرفعــون وال يضعــون ،وال يقدِّ مــون وال ِّ
يؤخــرون ،وال
يقربــون وال ي ِ
بعــدون؛ ألن األمــر كلــه بيــد اهلل.
ُ
ِّ

73
Y

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [يوسف:]21 :
يف قصــة يوســف دائـ ًـا ختالــف النهايــات البدايــات ،فلــا أح َّبــه أبــوه
ُأ ِلقــي يف البئــر ،وملــا أراد إخوتــه خفضــه ارتفــع ،وملــا أرادت امــرأة
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Y

﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [يوسف:]21 :
قــال أبــو الســعود « :ال يعلمــون َّ
أن األمــر كذلــك ،فيأتــون ويــذرون
زعـ ًـا منهــم َّ
أن هلــم مــن األمــر شــي ًئا ،وأ َّنــى هلــم ذلــك! وإن األمــر
كلــه هلل عــز وجــل ،أو ال يعلمــون لطائــف صنعــه وخفايــا لطفــه».

76
Y

﴿ﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ﴾

75
Y

العزيــز إذاللــه أعــزه اهلل ،والســبب﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾.

﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [يوسف:]21 :
تكــرر يف ســورة يوســف ُ
قــول ريب﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
َّ
ﯳ﴾ يف ثــاث آيــات رقــم ،68 ، 40، 21 :ومل يتكــرر
ـرا لنــا بخفــي لطــف
نفــس هــذا التكــرار يف أي ســورة أخــرى ،تذكـ ً
اهلل وعجيــب أقــداره.

A
33
A
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[يوسف :]21 :قال ابن اجلوزي:
«ومــن عجائــب اجلــزاء يف الدنيــا أنــه ملا امتــدت أيدي الظلــم من إخوة
يوســف﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾[يوســف:
 ،]20امتــدت أكفهــم بــن يديــه بالطلــب يقولــون ﴿ :ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [يوســف. »]88 :

﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [يوسف:]22 :
حلكْــم هنــا احلكمــة ،واحلكمــة هــي اإلصابــة يف القــول
املــراد با ُ
والعمــل ،واملــراد بالعلــم :علــم زائــد عــى النبــوة ،ومنــه علــم
تأويــل الــرؤى ،واإلحاطــة الواســعة بشــؤون الديــن والدنيــا،
وتنكــر﴿ :ﯺ﴾ إشــارة لتعظيــم هــذا العلــم.

78
Y

﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [يوسف:]22 :
من ال ُحكم له عىل نفسه ال حكم له عىل غريه!
قال القشريي:
«مــن مجلــة ُ
الكْــم الــذي آتــاه اهلل نفــوذ حكمــه عــى نفســه حتــى
غ َلــب شــهوته ،وامتنــع عــا راودتــه تلــك املــرأة عــن نفســه ،ومــن ال
ُحكــم لــه عــى نفســه فــا حكــم لــه عــى غــره».

80
Y

﴿ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [يوسف:]22:

79
Y

﴿ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [يوسف:]22 :
قــال الشــيخ عبــد اهلل العلمــي« :قاعــدة كليــة م ّطـ ِـردة ،وهــي أن كل
وعلــا عــى قــدر إحســانه ،ممــن كان وممــن
حكــا
حمســن يؤتيــه اهلل
ً
ً
هــو كائــن ،وممــن ســيكون وســوف يكــون ،فليعتــر بذلــك القارئــون
والســامعون».

A
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و ْعــدٌ مــن اهلل ال يتخلــف عــن أي حمســن ،فـ ُّ
ـكل مــن أحســن يف أقوالــه
وأعاملــه أحســن اهلل جــزاءه ،ومــن ذلــك قــول احلســن« :مــن أحســن
عبــادة ربــه يف شــبيبته آتــاه اهلل احلكمــة يف اكتهالــه».

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[يوسف:]23 :
كانــت حمنــة يوســف مــع امــرأة العزيــز أشــد مــن حمنتــه مــع إخوتــه،
وصــره عليهــا أعظــم أجـ ًـرا ،ألنــه صــر اختيــار مــع وجــود دواعــي
الســقوط الكثــرة ،وأمــا حمنتــه مــع إخوتــه ،فصــره فيهــا صــر
كارهــا.
اضطــرار ،وليــس لــه إال الصــر عليهــا ،طائ ًعــا أو ً
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﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[يوسف:]23 :
األصــل يف األعــراض الســر وعــدم الترصيــح .قــال أبــو حيــان« :ومل
ِ
حلــ ُـرم».
را عىل ا ُ
ـر ْح باســمها ،وال بِامــرأة العزيــز ،سـ ً
ُيـ َ ِّ
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﴿ﭘ ﭙ﴾[يوسف:]23 :
املعــايص املخجلــة والفواحــش املزريــة ال تُتعا َطــى إال يف اخلفــاء،
خلــوف صاحبهــا مــن انكشــاف أمــره وفضيحتــه بــن النــاس أكثــر
مــن خوفــه مــن انكشــاف أمــره وفضيحتــه عنــد اهلل.
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﴿ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾[يوسف:]23 :
إجيــاز شــديد لذكــر خطوتــن( :تغليــق األبــواب ،واإلغــراء بالقول)،
وفيــه أدب قــرآين باختصــار الــكالم وعــدم اإلطالــة يف رسد التفاصيل
املحركــة للغرائز.
ِّ
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﴿ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ﴾[يوسف:]23:

تـ ُّ
ـدل اآليــة عــى لــزو ِم ر ِّد اجلميــل واملكافــأة عــى اإلحســانَّ ،
وأن مــن
A
35
A

ـر يف ذلــك كان مــن الظاملــن.
قـ َّ
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﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾[يوسف:]23:
هنــا تقريــر حقيقــة قرآنيــة! مــا أفلــح ظــامل ٌ يف تاريــخ البرشيــة قــط،
نفســه.
وأول الظلــم ومنشــؤه وأقبحــه :ظلــم العبــد َ
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﴿ﭬ ﭭ ﭮ﴾[يوسف:]24 :
ـم بالســيئة إىل حســنة؟! اإلجابــة يف احلديــث« :قالــت
متــى ينقلــب اهلـ ُّ
املالئكــة :يــا رب ذاك عبــدك يريــد أن يعمــل بســيئة وهــو أبــر بــه،
فقــال :ارقبــوه ،فــإن عملهــا فاكتبوها لــه بمثلهــا ،وإن تركهــا فاكتبوها
لــه حســنة ،إنــا تركهــا مــن جـ ّـراي» .صحيــح اجلامــع رقــم.4356 :
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﴿ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾[يوسف:]24 :
قــال ابــن تيميــة« :وهــو برهــان اإليــان ا َّلــذي حصــل يف قلبــه،
فــرف اهلل بــه مــا كان هــم بــه ،وكتــب لــه حســنَة ِ
كام َلــة».
َ َ
َّ
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﴿ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾
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Y

﴿ﭲﭳﭴﭵﭶ﴾ [يوسف:]24 :
روايــات باطلــة! أن الربهــان هــو أن يوســف رأى صــورة أبيــه

[يوســف :]24 :والصحيــح يف تفســرها أن الــكالم تــم عنــد قولــه:
﴿ﭬ ﭭ ﭮ﴾ ،ثــم االســتئناف بقولــه ﴿:ﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ ،ولــوال يف لغــة العــرب حــرف يــدل
عــى امتنــا ٍع اجلــواب لوجــود الــرط ،كأن تقــول :لــوال مــريض
ُلز ْر ُتــك ،فأنــا أعتــذر أين مل أزرك بســبب مــريض ،فامتنعــت الزيــارة
ـم مــن يوســف بســبب وجــود
لوجــود املــرض ،وكذلــك امتنــع اهلـ ُّ
برهــان ربــه.

A
36
A

فتنة إمرأة العزيز
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عاضــا عــى إصبعــه ،أو أن يوســف رفــع
يعقــوب يف ســقف البيــت ًّ
رأســه إىل ســقف البيــت ،فــرأى مكتو ًبــا عليــه﴿ :ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [اإلرساء ،]32 :فهــذه كلهــا
مــن اإلرسائيليــات.

﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [يوسف:]24 :
إذا جاهــدت نفســك باالنــراف عــن الســوء والفحشــاء فــرة مــن
الزمــن ،كافــأك اهلل وأمــر الســوء والفحشــاء أن ينرصفــا عنــك.
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﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
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Y

﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [يوسف:]24 :
ـم بالســوء ،فلــم
يف اآليــة دليــل عــى عصمــة يوســف وبراءتــه مــن اهلَـ ِّ
يقــل أن اهلل رصفــه عــن الســوء والفحشــاء ،فهــذا معنــاه أن يوســف
متج ًهــا نحــو الســوء ،وهــو مــا مل حيــدث ،بــل أخــر اهلل أن الســوء
كان ِّ
والفحشــاء كانــا متوجهــن إىل يوســف ،فرصفهــا اهلل عنــه.
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ﮀ ﮁ ﴾ [يوسف:]24 :
احفــظ اهلل حيفظــك! مــن كان لــه رصيــدٌ ســابق مــن الطاعــات
حفظــه اهلل بــا نــال مــن احلســنات ،فــإذا قدَّ مــت الصــدق يف اخللــوات
واإلخــاص بخفــي األعــال الصاحلــات ،محــاك اهلل مــن الســقوط يف
بئــر الفواحــش واملنكــرات.

﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [يوسف:]24 :
قــال ابــن مفلــح« :وال ُيب َتــى بالعشــق غال ًبــا إال مــن غفــل قلبــه عــن
اهلل وعــن ذكــره وعــن أمــره وهنيــه .قــال تعــاىل يف حــق يوســف:

﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

A
37
A

ﮀ ﮁ ﴾ [يوســف ،]24 :يــدل ذلــك عــى أن
اإلخــاص ســبب لدفــع الســوء والفحشــاء ،فالقلــب إذا امتــأ مــن
ذلــك اســتحاله عــى كل يشء ،وتغـ َّـذى بــه ،واســتغنى بــه عام ســواه».
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﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [يوسف:]24 :
داء العشق ودواؤه!
قــال ابــن عقيــل :قــال بعــض احلكــاء« :ليــس العشــق مــن أدواء
احلكــاء ،إنــا هــو مــن أمــراض اخللفــاء الذيــن جعلــوا دأهبــم
وهل َ َجهــم متابعــة النفــس ،وإرخــا َء عنــان الشــهوة ،وإفــراط النظر يف
املستحســنات مــن الصــور ،فهنالــك تتقيــد النفــس ببعــض الصــور
فتأنــس ،ثــم تألــف ،ثــم تتــوق ،ثــم تتشــوق ،ثــم تلهــج فيقــال:
عشــق ،واحلكيــم مــن اســتطال رأيــه عــى هــواه ،وتســلطت حكمتــه
أو تقــواه عــى شــهوته ،فرعونــات نفســه مقيــدة أبــدً ا ،كصبــي بــن
يــدي مع ِّلمــه ،أو عبـ ٍـد بمــرأى ســيده ،ومــا كان العشــق إال ألرعــن
َّ
وقــل أن يكــون يف مشــغول ولــو بصناعــة أو جتــارة،
ب ّطــال،
فكيــف بعلــوم رشعيــة أو حكميــة؟ فإهنــا صارفــة عــن ذلــك».
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﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [يوسف:]24 :
مــن دالئــل بــراءة يوســف! قــال اإلمــام الزخمــري« :ولــو ُو ِجــدَ ت
مــن يوســف عليــه الســام أدنــى زلــة ،لن ُِع َيــت عليــه ،و ُذ ِكــرت توبتــه
واســتغفاره ،كــا نُع َيــت عــى آدم زلتــه ،وعــى داود ،وعــى نــوح،
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﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [يوسف:]24 :
أمــام أعاصــر الفتــن إيــاك إيــاك أن تركــن لســابق صالحــك أو
شــهرة عبادتــك  .فــا عاصــم إال اهلل ،فاســتغث بــه ،واســأله النجــاة.

A
38
A

فتنة إمرأة العزيز
وعــى أيــوب ،وعــى ذى النــون ،و ُذ ِكــرت توبتهــم واســتغفارهم،
خملصــا ،ف ُع ِلــم بالقطــع أنــه ثبــت
وسـ ِّـمي ًّ
كيــف وقــد أثنــى اهلل عليــه ُ
يف ذلــك املقــام الدحــض ،وجاهــد نفســه جماهــدة أوىل القـ ّـوة والعــزم،
حتــى اســتحق مــن اهلل الثنــاء يف مــا أنــزل مــن كتــب األولــن ،ثــم يف
القــرآن الــذي هــو حجــة عــى ســائر كتبــه و ُمصــدِّ ق هلــا ،ومل يقتــر
رضب ســورة كاملــة عليهــا؛ ليقتــدي بــه
عــى اســتيفاء قصتــه ،بــل َ
الصاحلــون إىل آخــر الدهــر يف العفــة وطيــب اإلزار ،والتثبــت يف
مواقــف العثــار».
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﴿ﮃ ﮄ﴾[يوسف:]25 :
إذا كنــت خال ًيــا ،وحارصتــك الشــهوة ،فاهــرب عــى الفــور ،وابحث
عــن الباب.
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﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾[يوسف:]25 :
قــال البقاعــي« :ومل يقــل :ســيدمها؛ ألن يوســف عليــه الصــاة
ُِ
ظلــا) ،وألن املســلم ال
والســام مل يدخــل يف ِر ٍّق (وإنــا
اشــري ً
ُيم َلــك وهــو الســيد (فــا ســيادة لكافــر عــى مســلم)».
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﴿ﮃ ﮄ﴾[يوسف:]25 :
مهـــا بلغــت درجــة صالحــك وعلمــك ،فاهــرب مــن الفتــن ومــن
كل مــا أ ّدى إليهــا ،فهــذا فــرار الشــجعان ،وهــو فــرار حممــود.
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﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ﴾ [يوسف:]25 :
قــال اآللــويس« :حبهــا الشــديد ليوســف عليــه الســام محلهــا عــى
رعايــة دقيقتــن يف هــذا املوضــع ،وذلــك ألهنــا بــدأت بذكــر الســجن

A
39
A

َّ
وأخــرت ذكــر العــذاب؛ ألن املحــب ال يســعى يف إيــام املحبــوب،
وأيضــا إهنــا مل تذكــر أن يوســف عليــه الســام حيــب أن يقابــل بأحــد
ً
هذيــن األمريــن ،بــل ذكــرت ذلــك ذكـ ًـرا كل ًّيــا صو ًنــا للمحبــوب عــن
الذكــر بالــر واألمل».
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﴿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [يوسف:]25 :
ِ
ـر
قــال القشــري« :فذكــر األهــل هاهنــا غايــة هتييــج احلم ّيــة ،وتذكـ ٌ
باألنفــة».
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﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [يوسف:]26 :
دافــع عــن أبشــع هتمــة بأربــع كلــات فحســب ،فالصــادق واثـ ٌـق يف
نفســه ،متــوك ٌِّل عــى ربــه.
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﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [يوسف:]26 :
«أفصــح يوســف
ليــس للفاســق حرمــة! قــال اإلمــام القشــريَ :
عليــه الســام بج ِ
رمهــا ،إذ ليــس للفاســق حرمــة جيــب حفظهــا».
ُ
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﴿ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [يوسف:]25 :
يــدل عــى حــرص املــرأة عــى حيــاة يوســف ،لكــي ال يف ِّكــر العزيــز
يف قتلــه ،وهــذا غايــة الدهــاء منهــا ،أن ختـ ِّـره بــن أمريــن ليــس فيهــا
املســاس بحيــاة يوســف.
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﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [يوسف:]26 :
مل يســبقها يوســف بالــكالم سـرا هلــا وصيانــة ِ
لعرضهــا ،فلــا اهتمتــه
ً
زورا اضطــر للدفــاع عــن نفســه.
ً

107
Y

﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [يوسف:]26 :
ِ
ِ
قال اإلمام الرازي« :إنَّام قال :م ْن َأ ْهل َها ليكون َأ ْوىل بال َقبول يفA
40

A

108
Y

فتنة إمرأة العزيز
ألن ال َّظ ِ
حـ ِّـق املــرأة؛ َّ
اهــر ِمــن حــال َمـ ْن يكــون ِمــن أقربــاء املــرأة ومــن
أهلهــا أال ِ
ِ
يقصدَ هــا بالســوء واإلرضار».

﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾
[يوســف :]26 :كان مــن فطنــة الشــاهد ،ومــن لطــف اهلل بيوســف
رئ املــرأة ،مــع علمــه املســبق أهنــا مذنبــة،
أن بــدأ باالحتــال الــذي يـ ِّ
وذلــك حتــى ال يتهمــه أحــد بأنــه متح ِّيــز ضدهــا ،أو أنــه ُيصـ ِـدر قراره
عــن انطبــاع ســابق.

109
Y

﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ﴾[يوسف:]28 :

110
Y

﴿ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [يوسف:]28 :
بــن كيــد النســاء وكيــد الشــيطان! وصــف العزيــز كيــد النســاء بأنــه
عظيــم ،بينــا وصــف اهلل كيــد الشــيطان بأنــه ضعيــف ،وال يلــزم مــن
ذلــك أن كيــد النســاء أقــوى مــن كيــد الشــيطان ،بــل احلــق أن كيــد
الشــيطان أقــوى ،وكيــد النســاء مــا هــو إال جــزء مــن كيــد الشــيطان،
وناشــئ عــن وساوســه.

111
Y

تعــوض املــرأة ضعفهــا بلجوئهــا إىل الكيــد ،والكيــد موجــود يف
ِّ
الرجــال والنســاء ،لكــن النســاء أخفــى كيــدً ا وأنفــذ حيلــة ،ورغــم
أن اخلطــاب المرأتــه يقتــي قولــه :إنــه مــن كيــدك ،لكنــه اســتعمل
صيغــة اجلمــع ،إشــارة إىل أن هــذه طبيعــة مغروســة يف مجيــع النســاء.

﴿ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾

[يوســف :]29 :مــا معنــى االســتغفار إن مل يقــرن بتوبــة؟ والتوبــة
تقتــي تــرك مقدمــات الذنــوب ،واخللــوة مــن هــذه املقدمــات

A
41
A

وكذلــك التــرج ،وبقــاء هــذه املقدمــات مــع طلــب االســتغفار حرث
يف بحــار وعالمة اســتهتار.

112
Y

﴿ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [يوسف:]29 :
تعمــد اخلطــأ ال الــذي
واخلاطــئ غــر املخطــئ ،فاخلاطــئ هــو الــذي َّ
وقــع فيــه رغـ ًـا عنــه ،وقــد خ َّططــت املــرأة ود َّبــرت وغ َّلقــت وهت َّيــأت
يف ســبيل أن تظفــر هبــذا الذنــب؛ فلــذا خاطبهــا هبــذا الوصــف.

114
Y

﴿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [يوسف:]30 :
يف كلمة ﴿ ﰁ ﴾ إشارتان:
األوىل  :عيــب عــى امــرأة العزيــز أن تفعــل هــذا مــع فتــى يص ُغرهــا.
الثــــانية :فتــى بمعنــى مملــوك يعمــل يف خدمتهــا ،فكيــف تُنـ ِـزل نفســها
إىل من دوهنا منزلة ومكانة؟!

116
Y

﴿ ﰅ ﰆ ﰇ﴾[يوسف:]30 :
﴿ ﰆ ﴾ :أي وصــل حبــه إىل شــغاف قلبهــا ،أو أن حبهــا لــه
A
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Y

﴿ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [يوسف:]29 :
ملــاذا مل يقــل مــن اخلاطئــات؟! واجلــواب :ألن املــراودة تقــع غال ًبــا
مــن الرجــالَّ ،
ً
رجــا ،فــكان يف كالم العزيــز
وقــل أن تــراود امــرأة
مزيــد تقريــع وتوبيــخ المرأتــه.

115
Y

﴿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾[يوسف:]30 :
نِعــم األدب هــذا الــذي ســار عليــه املرصيــون القدمــاء يف تســمية العبــد:
(فتــى) ،وهــو مــن أخالق اإلســام ،ففــي احلديــث« :ال يقولــن أحدكم:
عبــدي وأمتــي ،كلكــم عبيــد اهلل ،وكل نســائكم إمــاء اهلل ،ولكــن ليقــل:
غالمــي وجاريتــي ،وفتــاي وفتــايت» صحيــح اجلامــع رقــم.7765 :

42

A

فتنة إمرأة العزيز

117
Y

118
Y

119
Y

أحــاط بقلبهــا كإحاطــة الشــغاف بالقلــب ،وصــار حجا ًبــا بينهــا وبــن
مــا ســواه ،فــا تــرى غــره ،وال خيطــر بباهلــا إال إيــاه.

﴿ ﰅ ﰆ ﰇ﴾[يوسف:]30 :
ــس إحــدى أمــرات العــرب -وقــد زنــت
قيــل هلنــد بنــت اخلُ ِّ
بعبدهــا :-مل زنيــت وأنــت ســيدة قومــك؟! فقالــت  :قــرب الوســاد
ـارته (حديثــه
الســهاد ،تريــد قــرب مضجعــه منها ،وطول مسـ َّ
وطــول ُّ
معهــا يف الـ ِّـر) إياهــا.
﴿ ﰅ ﰆ ﰇ﴾[يوسف:]30 :
أقسام احلب ستة! قال ابن القيم:
«فاملحبــة النافعــة ثالثــة أنــواع :حمبــة اهلل ،وحمبــة ىف اهلل ،وحمبــة مــا
يعــن عــى طاعــة اهلل واجتنــاب معصيتــه.
واملحبــة الضــارة ثالثــة أنــواع :املحبــة مــع اهلل ،وحمبــة مــا يبغضــه
اهلل ،وحمبــة مــا تقطــع حمبتــه عــن حمبــة اهلل أو تنقصهــا.
فهذه ستة أنواع ،عليها مدار حماب اخللق».

﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾[يوسف:]30 :

قال ابن القيم:
«هذا الكالم متضمن لوجوه من املكر.
أحدهــا :قوهلــن :ا ْمـ َـر َأ ُت ا ْل َع ِزيـ ِـز ُتـ ِ
ـراو ُد َفتاهــا ومل يســموها باســمها،
بــل ذكروهــا بالوصــف الــذي ينــادي عليهــا بقبيــح فعلهــا
بكوهنــا ذات بعــل ،فصــدور الفاحشــة مــن ذات الــزوج
أقبــح مــن صدورهــا ممــن ال زوج هلــا.

A
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A

الثــاين :أن زوجهــا عزيــز مــر ،ورئيســها ،وكبريهــا ،وذلــك أقبــح
لوقوع الفاحشة منها.
الثالث :أن الذي تراوده مملوك ال حر ،وذلك أبلغ يف القبح.
الرابــع :أنــه فتاهــا الــذي هــو يف بيتهــا ،وحتــت كنفهــا ،فحكمــه حكــم
أهل البيت ،بخالف من تطلب ذلك من األجنبي البعيد.
ِ
املراودة الطالبة.
واخلامس :أهنا هي
الســادس :أهنــا قــد بلــغ هبــا عشــقها لــه كل مبلــغ ،حتــى وصــل حبهــا
له إىل شغاف قلبها.
ـف منهــا وأبــر ،وأوىف ،حيــث كانــت هــي املــراودة
الســابع :أنــه أعـ ُّ

120
Y

الطالبة ،وهو املمتنع ،عفا ًفا وكر ًما وحياء ،وهذا غاية الذم هلا.
الثامــن :أهنــن أتــن بفعــل املــراودة بصيغــة املســتقبل الدالــة عــى
االستمرار والوقوع حاال واستقباال ،ومل يقلن :راودت فتاها.
التاســع :قوهلن ﴿ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [يوســف :]30 :أي
إنــا لنســتقبح منهــا ذلــك غايــة االســتقباح ،دليــل عــى أنــه
مــن أقبــح األمــور ،وأنــه ممــا ال ينبغــي أن تُســا َعد عليــه ،وال
حيسن معاونتها عليه.
العــارش :أهنــن مجعــن هلــا يف هــذا الــكالم واللــوم بــن العشــق املفــرط،
والطلــب املفــرط ،فلــم تقتصــد يف حبهــا ،وال يف طلبهــا».

﴿ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [يوسف:]30 :

كانــوا أضــل منهــا ،لكنهــن قلــن ذلــك احتيـ ً
ـال لرؤيــة يوســف .قــال
ابــن إســحاق« :بــل بلغهــن ُح ْســن يوســف ،فأحببــن أن َير ْينَــه ،ف ُق ْلــن

ذلــك ليتوصلــن إىل رؤيتــه ومشــاهدته».

A
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فتنة إمرأة العزيز
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Y

﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [يوسف:]31 :
رأى النســوة مجــال يوســف ،فلــم يشــعرن بــأمل تقطيــع أيدهيــن،
فكيــف بــك إذا رأيــت غــدً ا مجــال خالــق يوســف؟! ولــذا كان مــن
الدعــاء النبــوي« :وأســألك لــذة النظــر إىل وجهــك والشــوق إىل
لقائــك» صحيــح اجلامــع رقــم.1301 :

122
Y

﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [يوسف:]32 :
تقــول امــرأة العزيــز :انظــرن مــا فعلتــن بأنفســكن مــن جــراء نظــرة
واحــدة ،فكيــف ُأالم وأنــا أعيــش مــع هــذا اجلــال صبــاح مســاء؟!

124
Y

﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [يوسف:]32 :
اهلــوى ال ينكتــم ،والعاشــق ال بــد أن ِ
يفتضــح ،وال يصــر قلــب
عاشــق عــى كتــان املشــاعر حتــى يبــوح بــا يف الضامئــر.

123
Y

125
Y
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Y

﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [يوسف:]32 :
يف صحيــح مســلم أن رســول اهلل ﷺ مـ َّـر بيوســف عليــه الســام عنــد
مــروره بالســاء الثالثــة يف رحلــة املعــراج ،فقــال« :فــإذا هــو قــد ُأعطِــي
َشـ ْطر ُ
احلســن» صحيــح اجلامــع رقــم.27 :

﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾
قســان
[يوســف :]23 :جلــد الفجــار يف نيــل األوزار ورشاء النــار! َ
اثنــان يف آيــة واحــدة ﴿ :ﭹ﴾ ﴿ﭿ﴾ ممــا يــدل عــى تصميــم
املــرأة عــى املــي قدُ مــا يف فســادها وإفســادها.

﴿ ﮅ ﮆ ﮇ﴾[يوسف:]32 :
الصغــار بدخــول الســجن يف هــذه
هنــا يظهــر اختــال املوازيــن ،فــإن َّ
احلالــة هــو قمــة العــزة والفخــار ،وأمــا االســتجابة لطلــب املــرأة
A
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الفاجــر ،فهــو الصغــار احلقيقــي.

127
Y

﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾
[يوســف﴿:]32 :ﮄ﴾ بالنــون املثقلــة ﴿ ،ﮅ﴾

128
Y

﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾

129
Y

﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [يوســف:]33 :
يمس أحدٌ دينهم.
ِّ
يفضل الصاحلون بذل حريتهم عىل أن َّ

130
Y

131
Y

132
Y

بالنــون املخففــة؛ ألن ســجنه بيدهــا ،أمــا جعلــه صاغـ ًـرا فليــس إليهــا،
فقــد رفــع اهلل شــأنه ىف العاملــن ،وجعــل لــه ســورة باســمه يف كتابــه إىل
يــوم الديــن.
[يوســف :]32 :يف اآليــة تصويــر حلالــة الــزوج املزريــة ،وحتكــم
الزوجــة فيــه رغــم علمــه بجريمتهــا ،مــع عجــزه عــن مقاومــة ســلطان
تؤجــج قلــوب
مجاهلــا ومنصبهــا ،حتــى يف أعظــم املواقــف التــي ِّ
الرجــال غــرة ومحيــة.

﴿ ﮏ ﮐ﴾ [يوسف:]33 :
أســند الفعــل إىل مجيــع النســاء مــع أن الداعيــة واحــدة ،إمــا ألهنــن
خوفنــه مــن خمالفــة أمــر امــرأة العزيــز وأمرنــه بمطاوعتهــا ،أو ألن كلًّ
َّ
تلميحــا.
حيــا أو
ً
منهــن دعتــه إىل نفســها ترص ً

﴿ ﮏ ﮐ﴾ [يوسف:]33 :
صيغــة املضــارع تــدل عــى أن عــروض اإلغــراء مســتمرة ،وحمــاوالت
مراودتــه عــن نفســه مل تتوقــف يف هــذه البيئــة املوبــوءة!

﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [يوسف:]33 :
هكــذا تنقلــب املوازيــن إذا نــزل اإليــان يف قلــوب املؤمنــن.
A
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Y
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Y
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Y
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Y
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Y

138
Y
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Y

﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [يوسف:]33 :
ـار املؤمنــن.
عندمــا تكــون املســاومة عــى الديــن قــد يكــون الســجن خيـ َ
﴿ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [يوسف:]33 :
ومل يقل :الزنا ،فاملؤمن كامل العفاف حتى يف لسانه.

﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [يوسف:]33 :
هذا مقام الصرب.

﴿ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚ﴾[يوسف:]33 :
وهذا مقام االستغاثة.
األعــال القلبيــة هــي زاد األعــال البدنية ،ولوالها ما ثبت يوســف.
﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [يوســف:]33 :
قــد يكــون الســجن ثمــن إجــرام  ،لكــن أحيا ًنــا يكــون ثمــن ثبــات
عــى احلــق ورضيبــة اإليــان.
﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ [يوسف:]33 :
فســل الــذي يملــك
قــد خيونــك قلبــك يف مواجهــة الفتــن واملغريــاتَ ،
أمــر القلــوب أن يلهمــك الثبــات.
﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ [يوسف:]33 :
أليــس امــرأة العزيــز وحدهــا هي مــن راودته عــن نفســه؟! واجلواب:
كال ،بــل حاولــت غريهــا مــن النســاء التعــرض لــه ومرادوتــه عــن
نفســه بعدمــا افتُتِ ْتــن بجاملــه.

﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [يوسف:]33 :
قــال قتــادة« :أمجــع أصحــاب حممــد ﷺ أن كل مــن عــى اهلل،
A
فهــو جاهــل».
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140
Y

141
Y

142
Y

143
Y

144
Y

﴿ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [يوسف:]34 :
مــا دمــت تدعــو فأنــت بخــر! قــال زيــاد بــن أيب زيــاد« :أنــا مــن أن
ُأ ْمنَــع الدعــاء أخــوف مــن أن ُأ ْمنَــع اإلجابــة».
﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [يوسف:]34 :
مل يقــل  :فأدخلــه الســجن! ال تنظــر إىل ظلمــة املحنــة ومــا أصــاب
دنيــاك ،بــل انظــر إىل اخلــر الــذي وراءهــا ومــا أفــاد دينــك.

﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ﴾ [يوسف:]34 :

قانــون ربــاين! مــن رجــع إىل اهلل ِ
بصــدق االســتغاثة تداركــه ربــه
بعاجــل اإلغاثــة.

﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [يوسف:]34 :
الســميع الــذي ال خيفــى عليــه دعــاء داعيــه ورضاعــة مســتغيثيه ،ولــو
مهســا أو مناجــاة قلــب ،بــل إن الدعــاء اخلفــي أحــب إليــه وآثــر
كان ً
مــن الدعــاء يف العلــن.
﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [يوسف:]34 :
وهــو العليــم بخفايــا القلــوب ومكنونــات الضامئــر ،ملــا علــم مــا يف
قلــب يوســف مــن تعفــف عــن الفاحشــة ،رصفهــا عنــه ،فــإن صــاح
ـرا مــا يكــون ثمــرة طهــارة الباطــن!
الظاهــر كثـ ً

A
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املقطع اخلامس
137
Y

يوسف خلف القضبان
اآليات ( 35ـ )42

138
Y

املقطع اخلامس:
139
Y

يوسف خلف القضبان
اآليات ( 35ـ )53

140
Y

141
Y

A
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145
Y

﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾

146
Y

﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾

147
Y

148
Y

149
Y

[يوسف :]35 :فساد ضارب بجذوره يف أرض هذا البلد ،وجمتمع
يموج بالفحشاء ،فكان سجن يوسف بإلزام املرأة لزوجها بذلك،
وكان ال يرد هلا طلبا ،مع أن جريمتها متس رشفه ِ
وعرضه ،ورغم
ً
ِ
ظهور آيات براءة يوسف وكذهبا.

[يوســف :]35 :كان قــرار ســجن يوســف سياســ ًّيا ال قضائ ًّيــا،
فقــد كان القــوم موقنــن برباءتــه؛ لــذا مل حيكمــوا عليــه بالســجن ملــدة
حمــدَّ دة ،لكــن ﴿ﮱ ﯓ﴾.

﴿ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [يوسف:]35 :
وذلــك كــي تنقطــع أخبــاره ،ويتناســى النــاس أمــر هــذه الفضيحــة،
فــإن اخلــر يشــاع مــع وجــود أســبابه ،فــإذا ُع ِدمــت أســبابه ُنـ ِ
ـي ،وهو
ُ
َ
ــمى اليــوم :التعتيــم اإلعالمــي أو حظــر النــر يف القضايــا.
مــا ُي َس ّ

﴿ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [يوسف:]35 :
تنبيــه ربــاين لطيــف إىل أن الســجن ال يــدوم ،وقيــد األبــرار ســينكرس،
ودوام احلــال حمــال ،واحلبــل إذا اشــتد انقطــع ،وأن األمــر صــر
ســاعة ،والفـ َـرج عــى بعــد رميــة حجــر.
﴿ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [يوسف:]35 :
القضــاء الفاســد! أ َمــر القــايض بســجن يوســف بغــر دليــل ،ليتحــول
عــم البــاد ،وأن
إىل ألعوبــة بيــد امــرأة العزيــز ،معلنًــا أن الفســاد َّ
اهنيارهــا مســألة وقــت.

A
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150
Y

﴿ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [يوسف:]35 :
ـجن الكريــم ابــن الكريــم ،ويســكن القــر الظلــوم اللئيــم؟!
أ ُيسـ َ
قــال القشــري« :ليــس ُّ
كل أحـ ٍـد أهـ ًـا للبــاء؛ ألن البــاء مــن صفــة
أربــاب الــوالء ،فأمــا األجانــب فيتجــاوز عنهــم وخيــي ســبيلهم-
ال لكرامــة حم ّلهــم -ولكــن حلقــارة قدرهــم ،فهــذا يوســف عليــه
الســام كان بــريء الســاحة ،وظهــرت للـ ِّ
ـكل ســامة جانبــه ،واب ُتــي
بالســجن ،وامــرأة العزيــز ىف ســوء فعلهــا حيــث قــال ﴿ :ﯤ ﯥ
ﯦ﴾ ،وقــال هلــا﴿ :ﯱ ﯲﯳ﴾ ،ثــم مل تنــزل هبــا
شــظي ٌة مــن البــاء».

152
Y

﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [يوسف:]36 :
أرس
ريــاح املحســنني تفضحهــم مهــا اســترتوا ،وصــدق القائــل« :مــا َّ
عبــدٌ رسيــرة إال أظهرهــا اهلل عــى قســات وجهــه وفلتــات لســانه».

154
Y

﴿ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ﴾[يوسف:]37 :

151
Y

﴿ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [يوسف:]36 :
ـص عــى أي أحــد ،بــل ختـ َّـر الصاحلــن،
الرؤيــا شــأهنا عظيــم؛ فــا ُت َقـ َّ
ومــن هلــم درايــة بتأويــل الــرؤى.

153
Y

﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [يوسف:]36 :
كان إحســان يوســف مقدِّ مــة قبــول الرجلــن لدعوتــه ،وهــذا قانــون
ٍ
جــار مــع كل داعيــة :ال بــد مــن التمهيــد ً
أول باإلحســان لكســب
القلــوب قبــل األبــدان.
ـت منزلتــه يف العلــم،
قــال مجــال الديــن القاســمي« :العــامل إذا ُج ِه َلـ ْ

A
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فوصــف نفســه بــا هــو بصــدده -وغرضــه أن ُيق َت َبــس منــه ،و ُين َت َفــع
بــه يف الديــن -مل يكــن ذلــك مــن بــاب التزكيــة».
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Y

أحيا ًنــا حيتــاج املــرء أن يعـ ِّـرف بنفســه حتــى ال يتسـ َّلط عليــه اجلهــاء
والســفهاء.

157
Y

﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾

158
Y

﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾

159
Y

﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾

160
Y

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [يوسف:]38 :

156
Y

﴿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ﴾ [يوسف:]37 :
اســتعمل يوســف مواهبــه التــي وهبهــا اهلل إيــاه يف تعريــف النــاس
برهبــم ودعوهتــم إليــه ،فهــا تع َّلمناهــا مــن يوســف!
[يوســف:]37 :التخليــة قبــل التَّحليــة؛ لــذا ذكــر يوســف التخــي
عــن الــرك ،ثــم ذكــر التحــي بالتوحيــد الــذي هــو ملــة إبراهيــم.

[يوســف:]37 :مل يقــل هلــم :اتركــوا ملــة القــوم ،بــل عـ َّـر بقوله:
﴿ ﰇ﴾ ،وفيــه لطــف يف النصــح وتوريــة ،وكأنــه كان عــى دينهام،
فلــا تركــه آتــاه اهلل هــذا العلــم ،ترغي ًبــا هلــا يف تــرك ملــة الكفــر.

إعراضا
[يوســف:]37 :مل يقــل هلــم :أنتــم كافــرون ،فيزيدهم ذلــك
ً
وعنــا ًدا ،بــل جعــل احلديــث عــن قــوم آخريــن ،وهــو مــن لطفــه
وحســن عرضــه لدعوتــه عــى طريقــةِ :
إياك أعنــي فاســمعي يــا جارة.

انظــر كيــف قــدَّ م الدعــوة عــى تأويــل الرؤيــا ،واســتغل الفرصــة
لينــر دعوتــه ويب ِّلــغ رســالته.
A
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﴿ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾

162
Y

﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [يوسف:]38 :
ِ
ظلم ،ويف ديار الغربة ،فمهام تكن آالمك؛
قاهلا يوسف بعد أن ُسجن ً
فهنــاك دو ًمــا مــن نعــم اهلل مــا يمكنــك التســي بــه والتحــدث عنــه.
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Y

164
Y
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Y
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Y

[يوســف :]38 :أعظــم نعمــة أنعــم اهلل هبــا عــى عبــاده هــي نعمــة
التوحيــد واإليــان بــه ،وهــي حقيقــة يغفــل عنهــا كثــر مــن النــاس،
لــذا ال يــؤدون شــكرها؟!

﴿ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ﴾ [يوسف:]39 :
ـم الدعــوة حتــى يف ظلامت
نفــوس املصلحــن ال تتوقــف عــن محــل َهـ ِّ
الســجن ومــن وراء القضبان!

﴿ﭮ ﭯ﴾ [يوسف:]39 :
مر ،فال بد أن يسبقه كالم حلو.
النصيحة دواء ٌّ

﴿ﭮ ﭯ﴾ [يوسف:]39 :
خاطــب يوســف الرجلــن بأهنــا صاحبــاه يف الســجن ،وزميــاه يف
وإيناســا لنفوســهام ،وذلــك متهيــدً ا لدعوهتــا،
املحنــة ،تــود ًدا إليهــا،
ً
تع َّلمــوا فــن الدعــوة مــن الســادة األنبيــاء!

﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [يوسف:]40 :

أصــل البــاء هــو تســمية احلــرام بغــر اســمه ،ويف احلديــث« :ليرشبــن

A
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أنــاس مــن أمتــي اخلمــر يســموهنا بغــر اســمها»؛ وذلــك لتســويغ
رشهبــا ،وقــد فعلهــا إبليــس مــع آدم عليــه الســام حــن د َّلــه عــى
شــجرة اخللــد ،ومــا هــي بشــجرة خلــد.
167
Y

هــل آمــن الرجــان؟! مل ينقــل لنــا التاريــخ عــن إيامهنــا شــي ًئا ،وليــس
مهــة أي داعيــة ،فالداعيــة ينــال
هــذا ممــا يؤ ِّثــر يف مهــة يوســف وال َّ
أجـ َـره كامـ ًـا ،عصــاه النــاس أو أطاعــوه.

169
Y

﴿ﮜ ﮝ﴾ [يوسف:]41 :
يا كل داعية:
حافــظ عــى قواســم مشـ ٍ
ـركة مع اجلميــع ،فهــو أدعى ألن ُيسـت ََمع
َ
إليك.
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﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [يوســف:]40 :
حلكــم صنــوان ال يفرتقــان! فكــا أن العبــادة ال تنبغــي إال
العبــادة وا ُ
هلل وحــده ،فاحلكــم كذلــك جيــب أن يكــون هلل وحــده.

170
Y

﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [يوسف:]41 :
قيــل :إن أصــل القصــة أن هــذا الرجــل -الــذي هــو الســاقي-
واآلخــر  -اخلبــاز -جاءمهــا أنــاس حاولــوا رشــوهتام ليدُ ســا ِ
للملــك
ّ
ّ
ُسـاًّ يف طعامــه ورشابــه ،وبعــد إحلــاح وافــق الســاقي واخلبــاز ،لكــن
الســم يف الــراب ،وأمــا
بعــد انرصافهــم خــاف الســاقي فلــم يضــع ُّ
الســم يف الطعــام ،فلــا أراد امللــك األكل قــال الســاقي:
اخل ّبــاز فوضــع ُّ
ال تــأكل ،فهــذا طعــام مســموم ،فلــا قــال هــذا تك َّلــم اخلبــاز وقــال:
ال تــرب ،هــذا رشاب مســموم ،ومــن عــادة امللــوك يف مثــل هــذا أن
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يطلــب مــن أحدهــم أن يــرب مكانــه ،فطلــب امللــك مــن الســاقي
أن يــربِ ،
فــرب الســاقي فلــم ُيصبــه يشء ،فليــس يف الــراب
ســم ،وطلــب امللــك مــن اخلبــاز أن يــأكل مــن الطعــام فلــم يــأكل،
فـ ُـأ ِت ببهيمــة فأكلــت مــن الطعــام فامتــت فأمــر هبــا فسـ ِ
ـجنا ،حتــى
ُ
اســتكامل التحقيقــات.

﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾
[يوسف :]41 :قيمة الصدق!
مل جيامــل يوســف صاحــب الرؤيــا الســيئة ،وقــد اكتســب بصدقــه
(الصديــق) ،فــكان الصــدق ســبب الرجــوع إليــه يف وقــت
هــذا صفــة ِّ
فالصــدق ال يــأيت إال بخــر ،ولــو بــدا
الحــق لتأويــل رؤيــا امللــكِّ ،
عكــس ذلــك.

﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [يوسف:]41 :
يف احلديث الصحيح:
ِ
ِ
ـرت]
ـرت [ ُفـ ِّ َ
«الرؤيــا عــى ر ْجــل طائــر مــا مل ُت َعـ َّـر [تُفـ َّـر] ،فــإذا ُعـ ِّ َ
َو َق َعــت [حت َّققت]«.صحيــح اجلامــع رقــم3535 :
ـر ،مل تقــع .قــال ابــن قتيبــة« :أراد
وهــذا يــدل عــى أن الرؤيــا إذا مل ُت َعـ َّ ْ
ِ
َقر :هــو عــى
يســت ّ
للــيء إذا مل ْ
َّأنــا غــر ُم ْســتَق َّرة ،تقــول العــرب َّ ْ
رجــل طائــر».
﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [يوسف:]41 :
قــال عبــد اهلل بــن مســعود « :ملــا حكيــا مــا رأيــاه ،وعـ َّـر يوســف
عليــه الســام قــال أحدمهــا :مــا رأينــا شــي ًئا ،فقــال ﴿ :ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [يوســف. «:]41 :
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﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾
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Y

﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾
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Y

﴿ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [يوسف:]42 :
هــب أن الســاقي ذكــر يوســف عنــد امللــك ،كان يوســف ســرجع
خاد ًمــا يف القــر ،لكــن تأخــره بضــع ســنني أخرجــه عزيـ ًـزا ملــر..
بعــض التأخــر فيــه ألطــاف خفيــة.

178
Y

﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [يوسف:]42 :
النــايس هــو الســاقي وليــس يوســف عليــه الســام ،لكــن خالــف يف
فرجــح نســيان يوســف قائـ ًـا:
ذلــك اإلمــام الــرازيَّ ،
«واعلــم أن االســتعانة بالنــاس يف دفــع الظلــم جائــزة يف الرشيعــة ،إال
أن حســنات األبــرار ســيئات املقربــن ،فهــذا وإن كان جائـ ًـزا لعامــة
A

177
Y

أن مــن وقــع يف مكـ ٍ
[يوســف:]42 :قــال اإلمــام الســعدي« :فيــه َّ
ـروه
ِ
ِ
ختليصــه ،أو اإلخبـ ِ
ـار
ـتعني بمــن لــه قــدر ٌة عــى
وشــدَّ ٍة ،ال بــأس أن يسـ َ
ـون شــكوى للمخلـ ِ
ِ
ـوق؛ فـ َّ
وأن هــذا ال يكـ ُ
بحالِــهَّ ،
األمور
ـإن هــذا مــن
ـرف باسـ ِ
ـاس ِ
ـتعانة النَّـ ِ
بعضهــم ببعــض».
العاد َّيـ ِـة التــي جــرى ال ُعـ ُ

يوحــى إليــه،
[يوســف:]42 :عـ َّـر هنــا بـــ ﴿ ﯕ﴾ مــع أنــه نبــي َ
ِ
يــؤول الــرؤى أال
وهــو مــا ُيشــعر بتواضعــه ،وأن عــى غــره ممــن ِّ
يقطــع بصحــة تعبــره ،فلربــا أخطــأ.

﴿ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [يوسف:]42 :
فيــه مرشوعيــة االســتعانة بالغــر عــى ســبيل الشــفاعة ،ويف احلديــث:
تؤجــروا ،ويقــي اهلل عــى لســان نبيــه مــا شــاء» .صحيــح
«اشــفعوا َ
اجلامــع رقــم1007 :
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األوىل بالصديقــن أن يقطعــوا نظرهــم عــن األســباب
اخللــق ،إال أن ْ
بالكليــة ،وأال يشــتغلوا إال بمسـ ِّبب األســباب» ،ثــم قــال:
جربتــه مــن أول عمــري إىل آخــره أن اإلنســان كلــا عـ َّـول يف
«والــذي َّ
أمــر مــن األمــور عــى غــر اهلل ،صــار ذلــك ســب ًبا إىل البــاء وإىل املحنة
 ...وإذا عـ َّـول العبــد عــى اهلل ومل يرجــع إىل أحــد مــن اخللــق حصــل
ذلــك املطلــوب عــى أحســن الوجــوه ،فهــذه التجربــة قــد اســتمرت
يل مــن أول عمــري إىل هــذا الوقــت الــذي بلغــت فيــه الســابعة
واخلمســن مــن عمــري».

﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [يوسف:]42 :
ُ
ذكــر
مــن لطــف اهلل وتدبــره اخلفــي أن أنســى
الشــيطان الســاقي َ
يوســف عليــه الســام ،فقــد أراد اهلل أن يرتبــط خــروج يوســف
بظهــور براءتــه ،فلــو كان خــرج عــن طريــق الســاقي لظلــت التهمــة
األوىل ملتصقــة بــه.
﴿ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [يوسف:]42 :
ما ِ
احلكمة يف طول بقاء يوسف يف السجن؟!

أجــاب ابــن تيميــة قائــا« :و ُل ْبثــه يف الســجن كان كرامــة مــن اهلل يف

حقــه؛ ليتــم بذلــك صــره وتقــواه فإنــه بالصــر والتقــوى نــال مــا
نــال؛ ولــو مل يصــر ويتـ ِـق بــل أطاعهــم فيــا طلبــوا منــه جز ًعــا مــن
الســجن ،مل حيصــل لــه هــذا الصــر والتقــوى ،وفاتــه األفضــل باتفــاق
النــاس».
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املقطع السادس
170
Y

رؤيا الملك
الم ْلك
Yبوابة يوسف إلى ُ
اآليات ( 43ـ )53
Y
171

172

املقطع السادس:
رؤيا امللك بوابة يوسف إىل ا ُمل ْلك
173
Y

( 43ـ )53

174
Y
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﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾[يوســف:]43 :
دليل عىل جواز ِص َّحة رؤيا الكافر وحتققها.

183
Y

﴿ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾

184
Y

﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ﴾ [يوسف:]45:

185
Y

﴿ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [يوسف:]45 :
تأوبــل الرؤيــا كالفتيــا! أي أنــا أخربكــم بتأويــل هــذه الرؤيــا بعرضهــا
ِ
العــال هبــا ،ال مــن تلقــاء نفــي ،ومل يقــل :أفتيكــم كــا قــال
عــى

182
Y

﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾[يوســف:]43 :
عندمــا يــأذن اهلل بالفـ َـرج ،يــأيت بأهــون األســباب ،ولو كان رؤيــا منام.
[يوسف :]44 :قال السعدي:
عبهــا
«وهــذا ً
أيضــا مــن لطــف اهلل بيوســف عليــه الســام ،فإنــه لــو َّ
ابتــداء  -قبــل أن يعرضهــا عــى املــأ مــن قومــه وعلامئهــم ،فيعجــزوا
عنهــا -مل يكــن هلــا ذلــك املوقــع ،ولكــن ملــا عرضهــا عليهــم فعجــزوا
فعبهــا
عــن اجلــواب -وكان امللــك
مهتــا هبــا غايــة االهتــامَّ ،
ًّ
يوســف -وقعــت عندهــم موق ًعــا عظيـ ًـا».

إذا أراد اهلل إنفــاذ أمــر يـ َّـر لــه أســبابه؛ لــذا أخفــى عــن اجلميــع تأويــل
الرؤيــا ،ومل جيعلهــا إال ليوســف ،فــكان عــى يديــه شــفاء صــدر امللــك
وذهــاب حريته.

يوســف﴿:ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[يوسف،:]41:
تعظيــا ألمــر تأويــل الــرؤى فهــو كاإلفتــاء ،وحيتــاج إىل علــم ال
ً
A
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يصلــح لــه كل أحــد.
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رؤياا َمللكبوابةيوسفإىلا ُل ْلك

أيعــر الرؤيــا كل أحــد؟ فقــال :أبالنبــوة
ســئل اإلمــام مالــك:
ِّ
يعــر الرؤيــا إال مــن حيســنها ،فــإن رأى
ُيل َعــب؟! وقــال مالــك :ال ِّ
ـرا أو ليصمــت ،فقيــل:
ـرا أخــر بــه ،وإن رأى
ً
مكروهــا فليقــل خـ ً
خـ ً
يعبهــا عــى اخلــر وهــي عنــده عــى املكــروه؟ فقــال :ال! الرؤيــا
فهــل ِّ
جــز ٌء مــن النبــوة ،فــا ُيتال َعــب بالنبــوة.
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﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [يوسف:]45 :
جمر ًبــا وال تســل حكيـ ًـا! وقــد جـ َّـرب الســاقي يوســف يف تأويــل
ســل ِّ
صحيحــا؛ لــذا انطلــق إليــه واث ًقــا أنــه ســيأتيه
الــرؤى فوجــد تأويلــه
ً
باخلــر اليقــن.
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﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [يوسف:]46 :
الصديــق صيغــة مبالغــة مشــت ٌّقة مــن الصــدق يف حالــة يوســف ،أو
ِّ
مــن التصديــق يف حالــة أيب بكــر الصديــق.
قال ابن عطية:
«وسـ ّـاه صدي ًقــا مــن حيــث كان جـ َّـرب صدقــه يف غــر يشء ،وهــو
بنــاء مبالغــة مــن صــدَ ق.
وسـ ِّـمي أبــو بكــر صدي ًقــا مــن (صــدَّ ق) غــره ،إذ مــع كل تصديــق
ُ
أيضــا».
صــدق ،فاملصــدِّ ق باحلقائــق صــادق ً
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﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [يوسف:]46 :
الكريــم ال يع ِّلــق لوح ـ ًة بــارزة فيهــا ذكــر شــهاداته وإنجازاتــه ،بــل
يــرك أفعالــه تتكلــم عنــه.

﴿ ﭪ ﴾ [يوسف:]46 :

A
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قاهلــا الســاقي يف املــرة الثانيــة ،ومل َي ُقـ ْـل كــا قــال مــع صاحبــه يف املــرة

لــو
األوىل ﴿ :ﯭ ﯮ﴾[يوســف:]36 :؛ ألنــه عا َيــ َن ُع َّ
فعــر عــن
الســام وعــرف فضلــه وصدقــهَّ ،
ُرتبــة يوســف عليــه َّ
ذلــك باإلفتـ ِ
ـاء.

191
Y

﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [يوسف:]46 :
نســيه يف الســجن بضــع ســنني ،ثــم عــاد يســتفتيه يف رؤيــا امللــك،
أي نفــوس هــذه!
فأفتــاه دون كلمــة عتــاب! ُّ

193
Y

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾[يوسف:]47 :
قــدَّ م يوســف -مــن داخــل الســجن -نصائحــه بإشــفاق إىل جمتمعــه
ظلــا . .انظــر كيــف عــرت
الــذي ســكت عــن إلقائــه يف الســجن ً
أرواح العظــاء أهنــار الضغينــة.

195
Y

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

192
Y

﴿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[يوسف:]46 :
مل يذكــر الســاقي ليوســف أن الرؤيــا خاصــة بامللــك ،ومل يذكــر اســم
يوســف للملــك حــن قــال ﴿ :ﭥ﴾ ،ولعــل هــذا بســبب
طمعــه يف االســتفراد باجلائــزة ،واحتــكار معرفــة تأويــل الرؤيــا بــا
منازعــة ،أو لكــي ال يشــرط يوســف خروجــه مــن الســجن ً
أول قبــل
تأويــل رؤيــا امللــك.

194
Y

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾[يوسف:]47 :
شــأن الكريــم عــدم اإلبطــاء يف العطــاء ،وال الــردد يف البــذل مهــا
قابــل مــن جفــاء.

ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ﴾[يوسف:]47 :

A
62
A

رؤياا َمللكبوابةيوسفإىلا ُل ْلك

املرحلــة األوىل مــن خطــة اإلنقــاذ املصرييــة تســتغرق ســبع ســنني،
وحــدَّ د يوســف عليــه الســام معاملهــا كــا يــي:

 -خطة اإلنتاج﴿ :ﭿ﴾.

 -مدة اإلنتاج ﴿ :ﮀ ﮁ﴾.

 -معــدَّل اإلنتــاج﴿ :ﮂ﴾ أي عمـ ًـا دائ ًبــا متواصـ ًـا بزيادة ســاعات العمل

 -زيادة املدخرات ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾.

196
Y

197
Y

198
Y

199
Y

ﮉ ﮊ ﮋ﴾.

 ترشيد اإلنفاق واالستهالك ﴿ :ﮈ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ﴾[يوسف:]48 :
درس إداري مهــم! اعتمــدت خطــة يوســف عليــه الســام مبــدأ
املشــاركة ،والحــظ خماطبتــه لرســول امللــك بقولــه:
﴿ﭿ﴾﴿ ،ﮄ﴾﴿ ،ﮅ﴾﴿ ،ﮛ﴾،
فاخلطاب بصيغة اجلمع ،أي للناس مجي ًعا ،إشارة إىل رضورة إرشاك
كافة املستويات يف إعداد اخلطة وتنفيذها.

﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾[يوسف:]49 :
وهــو مــن الغيــث وهــو املطــر ،أو مــن الغــوث وهــو الفــرج ،وكالمهــا
يوصــل إىل ُســنة اهلل يف حصــول اليــر بعــد ال ُعـ ْـر.
﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾[يوسف:]49 :
الفــرج يــأيت بعــد بلــوغ الشــدة منتهاهــا ،فمهام اشــتد إغــاق األبواب
ستتســلل إليــك رمحــات الوهاب.

﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [يوسف:]49 :
الكريــم كريــم يف كل يشء! قــال قتــادة« :زاده اهلل علــم ســنة مل يســألوه
A
63

A

ـارا لفضلــه ،وإعال ًمــا ملكانتــه مــن العلــم وبمعرفته».
عنهــا ،إظهـ ً

200
Y

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [يوسف:]50 :
الكرامــة والعــزة ســمت املؤمنــن! طلــب امللــك رؤيــة يوســف ،وأمر
بإخراجــه مــن الســجن ،فأبــى يوســف اخلــروج إال بعد إثبــات براءته.

202
Y

﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ﴾[يوسف:]50:

203
Y

﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ﴾[يوسف:]50 :
حيــا ،وهــي ســبب
عجيــب أال يذكــر يوســف امــرأة العزيــز ترص ً
تلميحــا يف عمــوم النســوة! والســبب :حلســن
ســجنه ،وإنــا ذكرهــا
ً
أدبــه ،ووفــاء لزوجهــا ،وحف ًظــا ملعروفهــا ،وإكرامهــا مثــواه حــن كان
يف بيتهــا ،فــر َّد كرمهــا بعــدم ذكرهــا.

201
Y

204
Y

﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [يوسف:]50 :
عظيم صرب يوسف!
الســجن مــا َلبِ َ
ــث يوســف ،ثــم أتــاين
يف احلديــث« :لــو َلبِ ْث ُ
ــت يف ِّ
ألج ْبتُــه» .صحيــح البخــاري رقــم.6992 :
الدَّ اعــي َ

تأملــوا عفــة لســان يوســف ،وســره عليهــن ،فقــد اكتفــى بالســؤال
عــن تقطيــع أيدهيــن ،دون التعــرض لكيدهــن ومراودهتــن لــه عــن
وتنزهــا عــن ذكرهــن بــا يســوء.
نفســه،
ً

﴿ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾[يوسف:]50:
ـي فــرة مــن
أنــا واثــق أن ريب الــذي جعــل لكيــد النســوة ســلطانًا عـ َّ
الزمــن ،لــن يتخــى عنــي ،فهــو العــامل بصــري عــى بالئــه ورضــاي
بقضائــه ،وســيجازيني عنــه دنيــا وآخــرة.

A
64
A

رؤياا َمللكبوابةيوسفإىلا ُل ْلك

205
Y

﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[يوسف:]51 :
أفضل من يدافع عنك يف غيابك سمعتك الطيبة.

207
Y

﴿ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾[يوسف:]51 :
ال بد لرباءة املظلوم أن تظهر يو ًما ،فالصرب الصرب!

206
Y

﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[يوسف:]51 :
ِ
املفسيـ َن ِمــن وجــود بعــض املقدِّ مــات مــن
ـي ملــا ذكــره بعــض ِّ
فيــه نفـ ٌ
ـل ،واجللـ ِ
الساويـ ِ
ـوس منهــا جملــس
الســام ،مثـ ُـل َحـ ِّـل َّ
يوســف عليــه َّ
الرجــل مــن امرأتــه ،وقو ُلــه تعــاىل ﴿ :ﯲ ﯳ﴾ نكــر ٌة تؤكِّــد
النَّفــي ،فـ َّ
ـدل عــى َّ
أن يوســف مل يصــدر منــه أدنــى ســوء.

208
Y

﴿ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾[يوسف:]51 :
أي تبـنَّ وظهــر بعــد خفــاء ،فمهــا عــا الباطــل ســنني ،فــا بــد مــن
افتضاحــه بعــد حــن.

209
Y
210
Y

211
Y

﴿ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾[يوسف:]51 :
دليل عىل أن الصدق فيه النجاة وإن رأيت فيه اهلالك.

﴿ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾[يوسف:]51 :
توبــة صادقــة! كان بوســعها أن تســلك مســلك النســوة ،فتعــرف
بــراءة يوســف وال تزيــد ،لكنهــا –لصــدق توبتهــا -أدلــت باعــراف
عرضــة ســمعتها وكربياءهــا لالهنيــار ،فــإن ذلــك
كامــل أمــام املــأُ ،م ِّ
ـر مــن عــذاب النــار.
خـ ٌ

﴿ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾[يوسف:]51 :
العشــق يذهــب بعقــل صاحبــه! فهــا هــي امــرأة العزيــز تفضح نفســها
بــن نســاء املدينــة ،وتعــرف بجريمتهــا دون أدنــى نظــر يف العاقبة.
A
65

A

212
Y

213
Y

﴿ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾[يوسف:]52 :
األرجــح أن هــذا مــن كالم امــرأة العزيــز ،أي ليعلــم يوســف أين مل
أخنــه يف غيبتــه ،وأرميــه بذنــب هــو منــه بــريء ،فــإن ذلــك خيانــة،
وكان يوســف إذ ذاك يف الســجن مل حيــر.
﴿ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾[يوسف:]52 :
قــال الشــيخ رشــيد رضا«:وفيهــا وجــه آخــر ،وهــو أهنــا تقــول:
ذلــك الــذي حصــل أقــررت بــه ليعلــم زوجــي أين مل أخنــه بالفعــل
يف مــا كان مــن خلــوايت بيوســف يف غيبتــه عنــا ،وأن كل مــا وقــع
أننــي راودت هــذا الشــاب الفاتــن الــذي وضعــه يف بيتــي ،وخــى بينــه
وبينــي ،فاســتعصم وامتنــع ،فبقــي ِع ْرضــه  -أي الــزوج  -مصو ًنــا،
ورشفــه حمفو ًظــا».

214
Y

﴿ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾[يوسف:]52 :
قــال ابــن عاشــور« :ال ِ
ينفــذه وال يســدِّ دهُ ،فأ ِ
طلقــت اهلدايــة التــي هــي
ُ
اإلرشــاد إىل الطريــق املوصلــة عــى تيســر الوصــول ،وأطلــق نفيهــا
عــى نفــي ذلــك التيســر ،أي إن ســنة اهلل يف الكــون جــرت عــى أن
فنــون الباطــل وإن راجــت أوائلهــا ال تلبــث أن تنقشــع».

216
Y

﴿ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾[يوسف:]52 :
اخليانة من أهم موانع اهلداية.

215
Y

﴿ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾[يوسف:]52 :
ـرح هنــا أنــه
فيــه أن اخلائــن مفتضــح ولــو بعــد حــن ،ويوســف يـ ِّ
لــو كان خائنًــا ملــا خ َّلصــه اهلل مــن هــذه الورطــة ،وحيــث إنــه خ َّلصــه،
فهــو دليــل عــى أنــه بــريء ممــا نســبوه إليــه.

A
66
A

رؤياا َمللكبوابةيوسفإىلا ُل ْلك

217
Y

﴿ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [يوسف:]53 :
هــذا مــن قــول امــرأة العزيــز .قــال ابــن تيميــة« :إن مــا يناســب حــال
امــرأة العزيــز ال يناســب حــال يوســف ،فإضافــة الذنــوب إىل يوســف
يف هــذه القضيــة فريــة عــى الكتــاب والرســول ،وفيــه حتريــف للكلــم
عــن مواضعــه ،وفيــه االغتيــاب لنبــي كريــم ،وقــول الباطــل فيــه بــا
دليــل ،ونســبته إىل مــا َّنز َهــه اهلل منــه».

219
Y

﴿ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [يوسف:]53 :
فيه كراهية تزكية النفس ومدحها.

221
Y

﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [يوسف:]53 :
املعنــى :إال مــا رحــم اهلل مــن النفــوس املطمئنــة ،فعصمهــا أن تكــون
أمــارة بالســوء.

223
Y

﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [يوسف:]53 :
اسـ ِ
ـتعن بــاهلل عليــك ،واطلــب غوثــه يسـ ِ
ـارع إليــك ،فقــد ســبقك إىل
A
هــذا الطلــب أرشف نبــي فقــال^:

218
Y

﴿ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [يوسف:]53 :
أعــى درجــات الصــدق ،أن تبــدأ بإلقــاء الالئمة عىل نفســك قبل غريك.

220
Y

﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [يوسف:]53 :
ما انرصف سوء إال برمحة اهلل عز وجل.

222
Y

﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [يوسف:]53 :
أعــدى أعدائــك :نفســك التــي بــن جنبيــك؛ لــذا فجهادهــا واجــب،
تأســف .قــال أبــو عمــرو بــن
ومــن جاهدهــا ربــح دينــه ،ومــن خت َّلــف َّ
بجيــد« :مــن كــرم عليــه دينــه هانــت عليــه نفســه».

67

A

«اللهــم ِ
آت نفــي تقواهــا ،و َزكِّهــا أنــت خــر مــن زكاهــا ،أنــت
وليهــا وموالهــا» .صحيــح اجلامــع رقــم.1286 :

A
68
A

املقطع السابع
212
Y

استالم الحكم
اآليات ( 54ـ )57

213
Y

214
Y

املقطع السابع:
استالم احلكم
اآليات ( 54ـ )57

215
Y

A
69
A

224
Y

225
Y

226
Y

227
Y

﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [يوســف:]54 :
كان ظهــور بــراءة يوســف ســب ًبا يف نيــل احلظــوة عنــد امللــك ،فطلــب
اســتخالصه لنفســه ،وليــس جمــرد اإلتيــان بــه كــا فعــل يف املــرة األوىل
مــع أمــر الرؤيــا ،فالســامة مــن الت َُّهــم وحســن الســرة مــن أســباب
علــو املكانــة.

﴿ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [يوسف:]54 :
ِ
واملصلحــون شــخصيات خملصــة ومبهرة ومقنعــة؛ لذا حيرص
الدعــاة
املفســدون يف كل عــر عــى أن حيولــوا بينهــم وبــن ُصنّــاع القــرار.
﴿ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [يوســف:]54 :
تك َّلــم يوســف باحلجــة والبيــان ،فأهبــر امللــك بكالمــه ومنطقــه،
فــواله هــذا املنصــب العظيــم ،وهــذا حتقيــق الكلمــة الســائرة :املــرء
خمبــو ٌء حتــت لســانه.

﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾
[يوسف:]55 :قال اإلمام السمعاين:
«فــإن قــال قائــل :أجيــوز ْللنْســان أن ُي َزكــي نفســه وقــد قــال يوســف

عليــه الســام ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﴾؟!
جيوز إِذا كان يف ذلك مصلحة عا َّمة.
وقيــل :إِ َّنــه جيــوز إِذا عــرف َأنــه ال ي ْلحقـه بذلــك آ َفــةِ ،
وأمــن العجــب
ُ
عــى نفســه.
وعــن بعــض األئمــة :ال يــر ا ْلــدح مــن عــرف نفســه .وقد قــال ^:
َ
(أنــا ســيد ولــد آدم َو َل َفخــر)» أخرجــه ابــن حبــان يف [ صحيحه ].
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﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾
[يوســف:]55 :قــال القرطبــي« :قــال بعــض أهــل العلــم :يف
هــذه اآليــة مــا يبيــح للرجــل الفاضــل أن يعمــل للرجــل الفاجــر،
يفــوض إليــه يف فعــل ال
والســلطان الكافــر ،بــرط أن يعلــم أنــه ِّ
يعارضــه فيــه ،في ِ
صلــح منــه مــا شــاء ،وأمــا إذا كان عملــه بحســب
ُ
اختيــار الفاجــر وشــهواته وفجــوره فــا جيــوز ذلــك».

﴿ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [يوسف:]55 :
بمســوغات تعيينــه يف هــذه الوظيفــة اخلطــرة،
هنــا تقــدَّ م يوســف
ِّ
والتــي ال حتتمــل التجربــة واخلطــأ ،وألنــه أكفــأ مــن يقــوم هبــذه
ملؤهلـ ْـن أساســن :حفــظ مــا يليــه،
املهمــة ،فقــد أعلــن عــن امتالكــه ِّ
«وصــف نفســه باألمانــة
وعلمــه بتدبــر مــا يتــواله .قــال الزخمــريَ :
والكفايــة اللتــن مهــا َط َلبــة امللــوك ممــن يولونــه».
﴿ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [يوسف:]55 :
وهــدف يوســف مــن هــذا اإلعــان تعريــف النــاس بفضلــه؛ ليكــون
ذلــك أدعــى إىل اتباعهــم ألمــره يف املســتقبل القريــب.
﴿ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [يوسف:]55 :
حفيــظ إشــارة إىل األمانــة ،وعليــم إشــارة إىل القــوة ،وهــو
مكافــئ لقولــه تعــاىل ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ﴾[القصــص ،]26 :والقــوة بحســبها ،فقــوة الطبيــب يف
قدرتــه عــى تشــخيص املــرض وعالجــه ،وقــوة املــدرس يف علمــه
وقدرتــه عــى توصيــل املعلومــة إىل طالبــه ،وقــوة العــامل يف حفظــه
ومعرفتــه بأحــوال النــاس ،وقــد يكــون الشــخص أمينًــا يف دينــه،
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لكنــه ضعيــف يف علمــه وإدراتــه ،فــا يصلــح لتــويل أمــر املســلمني.

كان أبــو ذر أمينًــا يف دينــه وأقــدم إســا ًما مــن خالــد بــن الوليــد
 ،فقــد قــال النبــي ﷺ فيــه« :مــا أق َّلــت الغــراء -أي األرض-
وال أظلــت اخلــراء مــن رجــل أصــدق هلجــة مــن أيب ذر» ،لكنــه
ضعيــف عنــد اإلمــارة ،فقــال لــه النبــي ﷺ« :يــا أبــا ذر ،إين أراك
ضعي ًفــا ،وإين أحــب لــك مــا أحــب لنفــي ،ال ت ََأ َّمـ َـر َّن عــى اثنــن،
ـن مــال يتيــم».
وال ت ََو َّلـ َ َّ

Y

عــزل عمــر بــن اخلطــاب  عــار بــن يــارس عــن واليــة الكوفــة،
واســتعمل بـ ً
ـدل منــه أبــا موســى األشــعري ،بعــد أن اشــتكى أهــل
الكوفــة منــه ،فعزلــه عمــر ســنة اثنتــن وعرشيــن مــن اهلجــرة،
وقــال عمــر لعــار عندهــا :قــد ِ
مــت مــا أنــت بصاحــب عمــل،
عل ُ
ـت قــول اهلل تعــاىل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
تأولـ ُ
ولكنــي َّ

Y

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [يوسف:]56 :
ذكــر اإلمــام الــرازي أن الكــاالت احلقيقيــة يف القــدرة والعلــم،
وأن اهلل ســبحانه أعــى شــأن يوســف هباتــن الصفتــن ،فأمــا تكميلــه
يف صفــة القــدرة ،فأشــار إليــه بقولــه﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ﴾  ،وأمــا تكميلــه يف صفــة العلــم ،فأشــار إليــه بقولــه:
﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾[يوسف.]21 :

233

234

Y
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ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯَ﴾ [القصــص.]5 :

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [يوسف:]56 :
طلب يوسف من امللك أن جيعله عىل خزائن األرض ،ومل
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يذكــر اهلل إجابــة امللــك ،بــل قــال﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ﴾ ،ألن الفاعــل احلقيقــي هــو اهلل ،وقبــول امللــك لطلــب
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يوســف ألن اهلل خلــق يف قلبــه هــذا القبــول؛ ولــذا ُح ِذفــت إجابــة
امللــك ،واقتــرت اآليــة عــى ذكــر التمكــن اإلهلــي.

﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [يوسف:]56 :
كنايــة عــن إطــاق يــد يوســف يف مجيع أرض مــر ،فله مطلــق احلرية
وكامــل الســلطة يف التنقــل والنــزول يف أي مــكان شــاء ،فــا ينازعــه
اســتتب لــه األمــر.
أحــد يف ســلطانه ،وال يعارضــه يف قراراتــه؛ أي
َّ

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ﴾
ظلم:
[يوسف:]56 :وما أحسن قول البحرتي يوايس املسجونني ً
حمبوساعىلاجلَ ْور ِ
واإلفك
أمــايفرسـولاهلليوسفأســوة..ملثلك ً
أقاممجيلالصربيفالسـجنبرهة..فآلبهالصرباجلميــــلإىلا ُملــ ْلكِ
ِّ

﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [يوسف:]56 :
برشى للمحسنني! قال اإلمام الرازي:
«وذلــك ألن إضاعــة األجــر إمــا أن يكــون للعجــز ،أو للجهــل،
أو للبخــل ،وال ـك ُُّل ممتنــع يف حــق اهلل تعــاىل ،فكانــت اإلضاعــة
ممتنعــة (مســتحيلة)».

﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [يوسف:]56 :
هــذه شــهادة مــن اهلل ليوســف عليــه الســام ،وهــي تربئــة جديــدة لــه
ـم بامــرأة العزيــز ،فكيــف ملحســن شــهد اهلل لــه أن يقــع
مــن هتمــة اهلـ ِّ
يف مثــل هــذا اخلطــأ؟!
﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [يوسف:]56 :
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قــى اهلل قضــاء مرب ًمــا أن املحســن يــرى أثــر عملــه الصالــح يف الدنيــا
قبــل اآلخــرة ،وهــذا مــن عاجــل بــرى املؤمــن.

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [يوسف:]57 :
تنبيــه ربــاين بعــد وصــول يوســف إىل ُســدَّ ة احلكــم ،عــى أن أقــل نعيــم
اآلخــرة خــر مــن كل مــا تبــوأ النــاس مــن نعيــم الدنيــا.
﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [يوسف:]57 :
لفتــة لطيفــة! قــال الطاهــر بــن عاشــور« :والتعبــر يف جانــب
اإليــان بصيغــة املــايض ﴿ :ﮖ﴾ ،ويف جانــب التقــوى بصيغــة
املضــارع﴿:ﮘ﴾؛ ألن اإليــان عقــد القلــب اجلــازم ،فهــو
حاصــل دفعــة واحــدة ،وأمــا التقــوى فهــي متجــددة بتجــدد أســباب
األمــر والنهــي ،واختــاف األعــال واألزمــان».

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [يوسف:]57 :
قال سفيان بن عيينة:
«املؤمــن يثــاب عــى حســناته يف الدنيــا واآلخــرة ،والفاجــر ُي َع َّجــل لــه
اخلــر يف الدنيــا ،ومــا لــه يف االخــرة مــن خــاق» ،وتــا هــذه اآليــة.
﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [يوسف:]57 :
إشــار ٌة إىل َّ
ـارن
ليوسـ َ
الســا ُم يف اجلنــة ال يقـ َ
ـف عليــه َّ
أن مــا أعــدَّ اهلل ُ
ِ
حصلــه يف الدُّ نيــا.
بحالتــه العظيمــة وملكــه الكبــر الــذي َّ
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﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ﴾ [يوسف:]58 :

مغــر األحــوال! مل يعرفــو أخاهــم لطــول الغيــاب فقــد
ســبحان ِّ
فارقهــم يف ســن الطفولــة ،وظنــوا أنــه قــد مــات ،مــع قلــة اهتاممهــم
بشــأنه ،ومل يعرفــوه للفــارق الشاســع بــن احلــال التــي بلغهــا مــن
حيــا يف
امللــك واجلــاه والســلطان ،واحلــال التــي فارقــوه عليهــا طر ً
البئــر ،وســاهم يف ذلــك أن ا ُمللــك والســلطان ممــا يبــدِّ ل اهليئــة،
شــخصا آخــر.
و ُيلبِــس صاحبــه اهليبــة ،وجيعــل منــه
ً
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﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [يوسف:]59 :

247
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﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [يوسف:]59 :
إتقــان التخفــي! ن َّكــر يوســف اإلشــارة إىل أخيهــم ،فقــال﴿:ﮨ
ﮩ ﮪ﴾ ،فلــم يقــل( :ائتــوين بأخيكــم)؛ ألن التعريــف يفيــد
ســابق املعرفــة ،بخــاف التنكــر ،ولــو فعــل ،ألثــار الشــكوك يف
نفوســهم ،ولــن يســتبعدوا حينهــا أنــه يوســف أخوهــمA .

بالغة القرآن يف اإلجياز!
هنــا اختصــار أحــداث كثــرة ،ويســتلزم أن حدي ًثــا نشــأ بــن يوســف
وبــن إخوتــه ،عــرف منــه تفاصيــل قصتهــم كاملــة ،وأن هلــم ً
أخــا
غــر شــقيق مل حيــر معهــم ،وظــل مــع أبيهــم ،ولعلــه قــال هلــم هــذا
بعــد أن طلبــوا طعا ًمــا زائــدً ا عــن عددهــم ،ألن هلــم ً
أخــا مل حيــر
معهــم ،فأعطاهــم مــا طلبــوا ،لكــن اشــرط عليهــم إحضــار أخيهــم
معهــم يف املــرة املقبلــة؛ ليتأكــد مــن صدقهــم.
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Y
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Y
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Y
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Y

﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [يوسف:]59 :
ملاذا مل يطلب يوسف اإلتيان بأبيه يعقوب؟!
قــال أبــو حيــان« :وظاهــر كل مــا فعلــه يوســف عليــه الســام
معهــم أنــه بوحــي ،وإال فإنــه كان مقتــى الــر أن يبــادر إىل أبيــه
ويســتدعيه ،لكــن اهلل تعــاىل أراد تكميــل أجــر يعقــوب وحمنتــه،
ولتتفــر الرؤيــا األوىل».

﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [يوسف:]59 :
هــذه اآليــة ترغيــب ،وبــدأ بــه يوســف ،والغــرض منــه :ح ُّثهــم عــى
أن يأتــوه بأخيــه.
وعــر بصيغــة االســتقبال ﴿ ﮮ ﮯ﴾ إغــراء هلــم بــأن إيفــاءه
َّ
الكيــل عــادة مســتمرة لــه كلــا أتــوه.
﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [يوسف:]59 :
مــا أحــى االقتــداء باألنبيــاء يف اجلــود والعطــاء ،وقــد قــال النبــي ﷺ
للـ َـو َّزانِ :
ـح» .صحيــح اجلامــع رقــم.3574 :
«ز ْن َو َأ ْر ِجـ ْ

﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾
[يوســف:]60 :هنــا جــاء دور الرتهيــب :إن مل تأتــوين بأخيكــم يف
املــرة املقبلــة ،فلــن أبيعكــم شــي ًئا مــن الطعــام ،وفــوق ذلــك فــإين
أحذركــم أن تقربــوا بــادي فضـ ًـا عــن دخوهلــا ،وهــو حتذيــر ذكــي
مل يطلقــه يوســف إال بعــد علمــه بــأن إخوتــه ســيعودون إليــه مــرة
أخــرى؛ ألن مــا معهــم مــن طعــام ال يكفــي إال لزمــن حمــدود.

﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [يوسف:]61 :
وعودهم ً
دائم مصحوبة بالتأكيدات؛ ألهنم يعلمون أهنم– لسوءA
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Y
253

Y
254

هنــا بقوهلــم ﴿ﯧ﴾ وحــرف الــام يف ﴿ ﯨ﴾.

﴿ ﯤ ﯥ ﯦ﴾[يوسف:]61 :
ل ْف ُ
للج ْهــد العظيــم الــذي ســيبذلونه،
ــظ ﴿ ﯤ﴾ تصويــر ُ
وإشــارة إىل أهنــم ســيكررون املحاولــة مــع صعوبــة الطلــب وعــزة
املنــال خاصــة بعــد إضاعتهــم ليوســف.
﴿ ﯤ ﯥ ﯦ﴾[يوسف:]61 :
ومل يقولــوا أبانــا ،إشــارة إىل احلاجــز النفــي الــذي بينهــم وبــن
أخيهــم ألبيهــم ،فاســتعامل ضمــر املفــرد الغائــب بـ ً
ـدل مــن ضمــر
معــر عــن نــار حقدهــم التــي مل تنطفــئ.
مجاعــة املتكلمــن ِّ

Y

﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [يوسف:]62 :

Y

﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ [يوسف:]62 :
تع َّلمــوا أخــاق األنبيــاء واقتفــوا آثــار النبــاء! قــال اإلمــام الــرازي
يف ســبب جعــل البضاعــة يف رحاهلــم دون أخــذ الثمــن« :أراد أن
يقابــل مبالغتهــم يف اإلســاءة بمبالغتــه يف اإلحســان إليهــم»A .

255

256

صنــع يوســف عليــه الســام كل مــا يف وســعه ليغــري إخوتــه
بالعــودة إليــه ،ومــن ذلــك أن أمــر فتيانــه بإعــادة أثــان الطعــام
(بضاعتهــم) إىل رحــال إخوتــه ،بعــد أن دفعوهــا لــه ،وذلــك دون
أن يشــعروا ،فــإذا رجعــوا ووجدوهــا ،ســرجعون إليــه مــرة أخــرى
ليدفعوهــا مقابـ َـل مــا أخــذوه؛ ألن شــأن النفــوس الكبــرة أن تأنــف
مــن أخــذ ســلعة دون دفــع الثمــن.
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Y

﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾

Y

﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾

Y

﴿ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [يوسف:]63 :
باجلملــة االســمية واســتخدام حــرف التأكيــد؛ لتأكيــد حفظهــم لــه،
وأن ذلــك أمــر ثابــت عندهــم ثبو ًتــا ال جمــال فيــه للشــك.

257

258

259

Y
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Y
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[يوســف:]63 :اســتعملوا مــع أبيهــم ســاح التخويــف مــن
املســتقبل ليبعــث معهــم أخاهــم! فهــذه أول كلمــة نطقــوا هبــا فــور
رجوعهــم مــن الرحلــة ،وكانــت العيــون متطلعــة إىل مــا حيملــون
مــن زاد وطعــام ،فــإذا هبــا تتلقــى صدمــة ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﴾
وهــذا للمســتقبل ،لكنهــم أخرجــوه بصيغــة املــايض ،لتأكيــد املنــع.
[يوســف:]63 :كان قوهلــم هــذا ألبيهــم بمجــرد رجوعهــم إليــه،
وقبــل أن يفتحــوا متاعهــم ليعرفــوا مــا بداخلــه ،وقــرأ محــزة
والكســائي ﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾  -باليــاء-
أي :فأرســله معنــا ليأخــذ نصيبــه مــن الطعــام املــكال؛ ألن عزيــز
مــر ال يعطــى طعا ًمــا ملــن كان غائ ًبــا ،فليــأت ليأخــذ نصيبــه،
ولنأخــذ نحــن نصيبنــا كذلــك مــن الطعــام.

﴿ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [يوسف:]63 :
﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [يوســف :]81 :عندمــا كانــت هلــم
مصلحــة قالــوا ( :أخانــا ) ،وعندمــا انتهــت ملصلحــة قالــوا( :ﮎ)،
فتغــرت لغــة اخلطــاب مــع تغــر املصلحــة!

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ﴾

ـتهرا بــن النــاس هبــذه
[يوســف:]64 :إخــاف وعــدك جيعلــك مشـ ً
A
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الســمعة عنــد النــاس ســتعاين
اخل ُلــق الذميــم  ،ولكــي متحــو هــذه ُّ
كثــرا وألزمنــة طويلــة.
ً

Y

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ﴾ [يوسف:]64 :

Y

﴿ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [يوسف:]64 :
مل يقلهــا استســا ًما بــل تـ ً
ـوكل! قــال اإلمــام الــرازي« :معنــاه :وثقــت
بكــم يف حفــظ يوســف عليــه الســام فــكان مــا كان ،فــاآلن أتــوكل
عــى اهلل يف حفــظ بنيامــن».
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263

Y
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Y
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Y
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Y
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غــر ممنــو ٍع وال
ســوء ال َّظ ِّن-مــع وجــود القرائــن الدَّ ا َّلــة عليــهُ -
ــرم ،فــا ُيلــدَ غ املؤمــن مــن جحــر مرتــن.
ُم َّ

﴿ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [يوسف:]64 :
تل َّق ْفهــا –يــا أخــي -مــن لســان نبــي ،ور ِّددهــا عنــد كل خــوف أو
قلــق ،لتســتقر وتطمئــن.

﴿ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [يوسف:]64 :
ملــا قاهلــا يعقوب متوك ًِّلِ ،
حفــظ اهلل عليه ولديه ،ورمحه بأن ر َّدمها إليه.
سبحانه ..هو الذي قال« :أنا عند ظن عبدي يب».
﴿ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [يوسف:]64 :
لئــن تعهدتــم بحفــظ ابنــي ،فــإين أتــوكل يف حفظــه عــى اهلل ال عليكم،
وهــو عــزاء يعـ ّـزي به نفســه يف فقدان يوســف ،وذلك بتســليم أمره هلل،
ألنــه خــر احلافظني ،وال يقع يشء يف هذا الوجود إال بأمره وحكمته.

﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [يوسف:]13 :
قاهلــا يعقــوب ،فغــاب عنــه ابنــه ،فلــا قــال (:ﭝ ﭞ ﭟ) عــاد
A
إليــه ..احــذر كلامتــك وراقــب ألفاظــك!
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Y

﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

Y

﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [يوسف:]65 :

268

269

ِ
وحســبوا أن يف األمــر خطــأ ،أو
[يوســف:]65 :تعجبــوا مــن ذلــك،
أن العزيــز ربــا بــدا لــه أال يأخــذ منهــم ثمنًــا للكيــل الــذي كالــه هلــم؛
ـارا لعودهتــم إليــه ىف املــرة املقبلــة ،أو كر ًمــا منــه وفضـ ًـا.
انتظـ ً

مــاذا نريــد يــا أبانــا بعــد كل هــذا الكــرم ِ
املدهــش؟! هــذه بضاعتنــا
ر َّدت إلينــا ،فلــم ندفــع شــي ًئا مقابــل الطعام الــذي جلبناه ،فاســتعملوا
أربــع وســائل يف إقنــاع أبيهــم باصطحــاب أخيهــم:
 ًأول :مدحهم لعزيز مرص الذي ر َّد هلم أثامن مشرتياهتم.

 ثان ًيــا :حاجتهــم امللحــة إىل املــرة وطعــام جديــد ؛ألن الكيــل احلــايلكيــل يســر ال يكفــي إال ملــدة يســرة ،وجيــب العــودة إىل مــر
جللب طعام آخر.

 -ثال ًثا :تعهدهم ألبيهم بحفظ أخيهم.

Y
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Y
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 -راب ًعا :زيادة ما سيأخذون من أطعمة بسبب وجود أخيهم معهم.

﴿ ﭹ ﭺ ﴾ [يوسف:]65 :
َّ
وكأن أخــذه
مل يقولــوا :ونأخــذ أخانــا ،بــل ﴿ :ﭹ ﭺ ﴾،
يشء مفــروغ منــه وأمــر واقــع ،ال جمــال ملراجعــة أبيهــم هلــم فيــه،
فس ـ ِّلم هبــذا يــا أبانــا حكـ ًـا إن مل تس ـ ِّلم بــه رأ ًيــا.

﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [يوسف:]66 :
يف معنى اإلحاطة قوالن:

A
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عذرا عندي،
 قول جماهد :إال أن متوتوا كلكم فيكون ذلك ًوالعرب تقول :أحيط بفالن إذا اقرتب هالكه.
 -قــول قتــادة :إال أن تصــروا مغلوبــن مقهوريــن ،فال تقدروا عــى الرجوع.

﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [يوسف:]66 :
مــا هــذا املوثــق؟! هــو يمــن اهلل وعهــده ،فطلــب منهــم أبوهــم أن
جيعلــوا اهلل شــاهدً ا عليهــم ،بــأن يقولــوا مثـ ًـا :لــك منــا ميثــاق اهلل أو
عهــد اهلل ،وقــد جعلــه موث ًقــا؛ ألنــه تُو َّثــق بــه العهــود وتؤ َّكــد.

273
﴿ Yﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [يوسف:]66 :

قــد يصــدق هنــا املثــل الســائر( :البــاء ُمــوك ٌَّل باملنطــق) ،فــإن
يعقــوب عليــه الســام قــال هنــا ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ ،فابت ُِــي
بذلــك ،وأحيــط هبــم وغلبــوا عليــه.

274
﴿ Yﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﴾ [يوسف:]66 :

قال اإلمام الرازي:
«فإن قيل :مل بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد؟!
قلنا :لوجوه:

أحدها :أهنم كربوا ومالوا إىل اخلري والصالح.

وثانيهــا :أنــه كان يشــاهد أنــه ليــس بينهــم وبــن بنيامــن مــن احلســد
واحلقد مثل ما كان بينهم وبني يوسف عليه السالم.

وثالثها :أن رضورة القحط أحوجته إىل ذلك.

A
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ورابعهــا :لعلــه تعــاىل َأ ْوحــى إليــه وضمــن حفظــه وإيصالــه إليــه».

﴿ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [يوسف:]66 :
شــفقة النبــوة ظهــرت يف هــذا االســتثناء ،فــا يريــد يعقــوب عليــه
حيملهــم مــا ال يطيقــون ،بــأن يأخــذ عليهــم عهــدً ا مطل ًقــا
الســام أن ِّ
ال اســتثناء معــه ،فــإن عجــزوا عنــه وقعــوا يف اإلثــم.

Y

﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ﴾ [يوسف:]67 :

Y

﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ﴾ [يوسف:]67 :

276
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خــي عليهــم العــن لكوهنــم أحــد عــر رجـ ًـا ،وكانــوا أهــل مجــال
وبســطة يف اجلســم .قالــه ابــن عبــاس وغــره ،والعــن حــق ،وهــي
عــوذ عليــه الصــاة
أقــرب إىل الصغــار منهــا إىل الكبــار؛ ولــذا َّ
والســام احلســن واحلســن مــن عــن احلاســد ،فقــال« :أعيذكــا
المــة»،
بكلــات اهلل التامــة ،مــن كل شــيطان وهامــة ،وكل عــن َّ
يعــوذ بــه ابنيــه
ثــم قــال ﷺ« :كان إبراهيــم صلــوات اهلل عليــه ِّ
إســاعيل وإســحاق» صحيــح ابــن ماجــة رقــم ..3525 :تع َّلموهــا
ِ
واســتعملوها مــع أوالدكــم.

قال القرطبي:
رك ،فإنــه إذا دعــا بالربكــة
«واجـ ٌ
ـب عــى كل مســلم أعجبــه يشء أن ُيـ ِّ
ُ ِ
صف املحــذور ال حمالــة ،أال تــرى قولــه عليــه الســام لعامــر( :أال
بــرك العائــن
َّبرك َ
ْــت) ،فــدل عــى أن العــن ال تــر وال تعــدو إذا َّ
رك ،والتربيــك أن يقــول :تبــارك
(احلاســد) ،وأهنــا إنــا تعــدو إذا مل ُيـ ِّ
اهلل أحســن اخلالقــن! اللهــم بـ ِ
A
ـارك فيــه».
83

A

Y

﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ﴾ [يوسف:]67 :

Y

﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ﴾ [يوسف:]67 :

Y

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [يوسف:]67 :
أحيا ًنــا حتتــاج ألن تعلــن عجــزك أمــام أوالدك حتــى يتعلقــوا بــاهلل
وحــده ،وال يعتمــدوا عليــك يف كل يشء.
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279

280

Y
281

Y
282

Y
283

Y
284

الغربــاء يلفتــون األنظــار أكثــر مــن غريهــم؛ لــذا كان عليهــم التفــرق
إلخفــاء كوهنــم مجاعــة واحــدة ،ويف هــذا إرشــاد هلــم إىل االســتعانة
عــى قضــاء حوائجهــم بالكتــان.

فيه داللة عىل جواز اختاذ األسباب الواقية من احلسد والعني.

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [يوسف:]67 :
ال ُيغنــي حــذر مــن قــدر! االحــراز الــذي أرشــدتكم إليــه ال يــرد
عنكــم قــدر اهلل إن شــاء ،وأراد هنــا تعليمهــم األخــذ باألســباب مــع
التــوكل عــى اهلل ،فكالمهــا واجــب.
﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [يوسف:]67 :
العني ال ترض بنفسها ،لكن بإذن اهلل ومشيئته.

﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [يوسف:]67:
قال جماهد« :خيفة العني عىل بنيه».

﴿ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [يوسف:]68:
يعقــوب ذو علــم ألننــا علمنــاه إياه ،أو العلــم هنا بمعنــى العمل ،نقله
A
البخاري عن قتادة ،فال معنى للعلم إن مل يتبعه عمل.
84
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Y
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﴿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [يوسف:]68:
أكثــر النــاس ال يعلمــون مــا علمــه يعقــوب مــن لــزوم اجلمــع بــن
األخــذ باألســباب والتــوكل عــى اهلل.

Y

﴿ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾
[يوســف ﴿ :]69 :ﰂ﴾ يف معاجــم اللغــة تــأيت بمعنــى :أعــاد،

Y

﴿ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ﴾ [يوسف:]69 :
ِ
رد
وجــود األخ ُيذهــب البــؤس ،ويعــن عــى نوائــب الدهــر ،ويــ ِّ
حــرارة احلــزن  ..مــن فوائــد األخــوة.

286

287

Y
288

Y
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وضــم ،وأحــاط ،وأنــزل عنــده ،وأشــفق ،ورحــمّ ،
ورق .وتــآوت
ّ
الطــر :إذا انضــم بعضهــا إىل بعــض .وتــآوى اجلــرح :أي تقــارب
صــورت كلمــ ٌة واحــدة حــال
للــرء ،فانظــر بالغــة القــرآن ،كيــف َّ
يوســف عليــه الســام عنــد لقائــه بأخيــه بعــد الغيــاب الطويــل.

﴿ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ [يوســف:]69 :
اخلــع ثــوب البــؤس ،وارم بــه وراء ظهــرك ،فأنــا أخــوك الــذي رمــوه
يف البئــر ليقتلــوه ،ومــع هــذا قــد رأيــت مــا أوصلنــي اهلل إليــه مــن العــز
والســلطان ،ومــن رأى آثــار رمحــة اهلل عــى غــره ،طمــع يف رمحــة اهلل
أن تنالــه ،فقــوي عزمــه ،واشــتد بأســه.

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [يوسف:]70 :

كيف يفعل هذا نبي ،فيدَّ عي عليهم ما ليس فيهم؟!
قــال اآللــويس مــا ملخصــه« :والــذي يظهــر أن مــا فعلــه يوســف ،مــن
جعلــه الســقاية يف رحــل أخيــه ،ومــن اهتامــه إلخوتــه بالرسقــة ..إنــا
A
85

A

كان بوحــي مــن اهلل تعــاىل ملــا علــم -ســبحانه -يف ذلــك مــن الصالح،
وملــا أراد مــن امتحاهنــم بذلــك ،ويؤيــده قولــه تعــاىل:
﴿ ﮠ ﮡ ﮢ﴾».

Y

﴿ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ﴾ [يوسف:]70 :

Y

﴿ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [يوسف:]70 :
قال ابن اجلوزي :
رسق من مل يرسق؟
« فإن قيل :كيف جاز ليوسف أن ُي ِّ
فعنه أربعة أجوبة:
أحدهــا :أن املعنــى :إِنكــم لســارقون يوســف حــن قطعتمــوه عــن أبيه

290

291

يــروع أخــاه بنيامــن بغــر وجــه حــق؟!
كيــف جــاز ليوســف أن ِّ
واجلــواب :كان هــذا باالتفــاق معــه .قــال ابــن كثــر« :وتواطــأ معــه
مكر ًمــا مع َّظ ًــا».
أنــه ســيحتال عــى أن يبقيــه عنــده َّ
معــز ًزا َّ

وطرحتموه يف اجلب ،قاله الزجاج.

والثــاين :أن املنــادي نــادى وهــو ال يعلــم أن يوســف أمــر بوضــع
السقاية يف رحل أخيه ،فكان غري كاذب يف قوله ،قاله ابن جرير.

والثالــث :أن املنــادي نــادى بالترسيــق هلــم بغــر أمــر يوســف.
والرابــع :أن املعنــى :إِنكــم لســارقون فيــا يظهــر ملــن مل يعلــم حقيقــة

أخباركم ،كقوله﴿ :ﮉﮊ ﮋﮌ ﮍ﴾

Y
292

[الدخان ]49 :أي :عند نفسك ،ال عندنا ».

﴿ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [يوسف:]70 :
ـخص لف ًظا
وهــذا مــن أحســن املعاريــض ،واملعاريــض :أن يقــول الشـ ُ
A
86

A
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Y
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هــو ظاهـ ٌـر يف معنــاه ،لكــن املــرا َد به معنًى آخــر .قــال ابــن القيــم:
«وتأمل حذف املفعول يف قوله﴿ :ﭞ ﭟ﴾ [يوسف:]70 :
ليصــح أن يضمــن رسقتهــم ليوســف فيتــم التعريــض ،ويكــون
الــكالم صد ًقــا ،وذكــر املفعول يف قولــه﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾
[يوســف ]72 :وهــو صــادق يف ذلــك ،فصــدق يف اجلملتــن م ًعــا
حيــا.
ً
تعريضــا وترص ً
وتأمل قول يوســف ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ﴾ [يوســف ]79 :ومل يقــل إال مــن رسق ،وهــو أخــر
لف ًظــا ،حتر ًيــا للصــدق ،فــإن األخ مل يكــن ســار ًقا بوجــه ،وكان املتــاع
عنــده ح ًقــا؛ فالــكالم مــن أحســن املعاريــض وأصدقهــا».

﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [يوسف:]71 :
يف اآليــة دليــل عــى جــواز اســتعامل احليلــة يف التوصــل إىل املبــاح
واســرجاع احلقــوق.

Y

﴿ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [يوسف:]72:

Y

﴿ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿ﴾ [يوسف:]73:

Y

﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [يوسف:]74 :
A
الكاذب يستحق العقوبة دنيوية أو أخروية.

294

295

296

ِ
اســتدلوا هبــا عــى مرشوعيــة ِ
ــوض
اجلعالــة ،واجلعالــة :التــزام ع َ
جل ْعــل) مقابــل عمــل معــن ،ومثالــه :أن يقــول الرجــلَ :مــن
معلــوم (ا ُ
وجــد حمفظتــي املفقــودة فلــه ألــف جنيــه.

الرسقة من أعظم ألوان الفساد يف األرض.

87

A

Y

﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [يوسف:]74 :
حتكيم املرء يف ذنبه أدعى لقبوله احلُكْم الصادر عليه.

Y

﴿ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ﴾ [يوسف:]75 :
قال السمرقندي:
«وكان احلكــم يف أرض مــر للســارق :الــرب والتضمــن،
وكان احلكــم بــأرض كنعــان :أهنــم يأخــذون الســارق ويسـ ِ
ـر ّقونه،
ففوضــوا احلكــم إىل بنــي يعقــوب ليحكمــوا بحكــم بالدهــم».
َّ

Y

﴿ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [يوسف:]75 :
اجلزاء من جنس العمل! قال ابن عطية:
«أي هــذه ُســنَّتنا وديننــا يف أهــل الرسقــة :أن ُيت ََم َّلــك الســارق كــا
متلــك هــو الــيء املــروق».

297

Y
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299

300

﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [يوسف:]74 :
ُس ُم ُّو أخالق األنبياء!
قال الشيخ العلمي:
«مــا أكــر الفــرق بــن األنبيــاء وغريهــم! يعقــوب جــاء إليــه أوالده،
ـرح هلــم
ينعــون لــه يوســف وينبئــون بافــراس الذئــب إيــاه ،فلــم يـ ِّ
بأهنــم كاذبــون ،مــع أهنــم كانــوا كذلــك ،وهــو يعتقدهم كذلــك ،لكنه
صعــب عــى طبعــه اللطيــف أن يواجههــم بكلمــة (كاذبــن) ،وأمــا
هــؤالء اجلنــود املرصيــون فوصفوهــم وواجهوهــم بكلمــة (كاذبــن)
مــع أهنــم مــا كانــوا كاذبــن ،واملرصيــون ال يعتقدوهنــم كاذبــن ،فــا
أكــر الفــرق؟!».

أي أن يوســف ر َّد احلكــم إليهــم ليتمكــن مــن أخــذ أخيــه بنــاء عــى حكمهم.

A
88
A
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Y

﴿ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ﴾ [يوسف:]76 :
مــا الــر يف تكــرار ﴿ :ﮝ ﮞ﴾؟! وملــاذا مل يقــل( :فبــدأ بأوعيتهم

Y

﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [يوســف:]75 :
مل يقولــوا جــزاء الســارق أو جــزاء رسقتــه ،لإلشــارة إىل كــال
نزاهتهــم ،وبــراءة ســاحتهم مــن الرسقــة ،حتــى لــكأن ألســنتهم ال
تطاوعهــم بــأن ينطقــوا بكلمــة الرسقــة يف هــذا املقــام.

301

302

Y
303

Y
304

قبــل وعــاء أخيــه ثم اســتخرجها منــه) أو (اســتخرجها مــن وعائه)؟!
أجابــوا عــى ذلــك فقالــوا :لــو قــال( :فبــدأ بأوعيتهــم قبــل وعــاء
أخيــه ثــم اســتخرجها منــه) لــكان كأنــه اســتخرجها مــن أخيــه ،ولــو
قــال (ثــم اســتخرجها مــن وعائــه) ألوهــم ذلــك أنــه اســتخرجها مــن
وعــاء نفســه أي وعــاء يوســف ،فــا يمكــن التخلــص مــن هــذا إال
بتكــرار ﴿ :ﮝ ﮞ﴾.

﴿ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [يوسف:]76 :
قــال ابــن القيــم« :تســميته بذلــك حقيقــة عــى بابــه؛ فــإن املكــر إيصال
الــيء إىل الغــر بطريــق خفــي ،وكذلــك الكيــد واملخادعــة ،ولكنــه
نوعــان :قبيــح وهــو إيصــال ذلــك ملــن ال يســتحقه.
وحســن وهــو إيصالــه إىل مســتحقه عقوبــة لــه؛ فــاألول مذمــوم،
والثــاين ممــدوح».
﴿ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [يوسف:]76 :
عندمــا يكيــد لــك اخللــق بغــر احلــق  ،فانتظــر كيــد اهلل هبــم ،فاجلــزاء
مــن جنــس العمــل.

A
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﴿ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [يوسف:]76 :
صرب عىل كيد إخوته ،فكاد اهلل له.

Y

﴿ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [يوسف:]76 :

Y

﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ﴾ [يوسف:]76 :
اســتدل بعــض العلــاء هبــذه اآلية عــى جــواز املشــاركة يف احلكومات
التــي ال حتكــم باإلســام ،إذا ترتــب عــى املشــاركة حتقيــق مصلحــة
كــرى أو درء مفســدة عظمــى.

306

307

ـف ِ
أن العلــم الدَّ قيــق بلطيـ ِ
قــال ابــن القيــم« :تنبيـ ٌه عــى َّ
احل َيــل املوصلة
الشعــي الــذي حي ُّبــه اهلل تعــاىل ورســولهِ -مــن نــر
إىل املقصــود َّ
ِ
ِ
دينــه وكــر أعدائــه ،ونــر ا ُملحـ ِّـق وقمــع ا ُمل ْبطـ ِ
ـل -صفــة مــدح يرفــع
اهلل تعــاىل هبــا درجــة العبــد ،كــا َّ
ـم بــه ا ُمل ْبطِــل
أن العلــم الــذي ُي َْصـ ُ
وتُدْ َحــض ُح َّج ُتــه ،صف ـ ُة مــدح َير َفــع هبــا درجــة عبــده».

Y

﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾

Y

﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [يوسف:]76 :
معنــاه أن كل عــامل هنــاك َمـ ْن هــو أعلــم منــه ،فيوســف عليــه الســام
أعلــم مــن إخوتــه ،وفــوق يوســف األعلــم منــه ،وهكــذا حتــى ينتهــي
األمــر إىل اهلل عــز وجــل.
A
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يــر لــه
[يوســف :]76 :مشــيئة اهلل غالبــة! إذا شــاء اهلل إنفــاذ أمــرَّ ،
أســبابه ،فقــد أخــذ يوســف أخــاه بــا وقــع مــن حيلــة الصــواع ،ولــو
شــاء اهلل ألخــذ أخــاه بغــر هــذه احليلــة.
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Y
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﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [يوسف:]76 :
قــال ســعيد بــن جبــر :كنــا عنــد ابــن عبــاس ،فحــدَّ ث بحديــث
فتعجــب رجــل فقــال :احلمــد هلل ،فــوق كل ذي علــم عليــم،
عجيــبَّ ،
فقــال ابــن عبــاس :بئــس مــا قلــت! اهلل العليــم فــوق كل عــامل.

Y

﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ﴾ [يوسف:]77 :

Y

﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾

Y

﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾
[يوسف :]77 :قوهلم ﴿ :ﯢ ﯣ﴾ إرصار منهم عىل اعتبار يوسف

Y

﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾

311

312

313

314

أحيانًا يكون الصمت أبلغ من كثري من الكالم.

ـف وطأتــه بعــد
[يوســف :]77 :مــا هــذا احلقــد األســود الــذي مل ختـ َّ
كل هــذه الســنني؟! ويزيــدك تعج ًبــا أن املقــام ليــس مقــام طعـ ٍ
ـن يف
يوســف ،بــل إهنــم ذكــروه هنــا عــى ســبيل االســتطراد ،ومــع هــذا
زورا ،وهــم الذيــن كانــوا ســبب موتــه (كــا ظنــوا) ،فاهتمــوه
اهتمــوه ً
بالرسقــة ،ومل يكتفــوا بجريمــة حماولــة قتلــه ،بــل أحلقــوا هبــا القــول
الســيئ بافــراء الكــذب عليــه.

وأخيــه جبهــة مســتقلة عنهــم ،فز َعمــوا أن الرسقــة ليســت غريبــة عــى
أيضــا ســار ًقا! ومهــا ضالعــان يف
بنيامــن ،فــإن أخــاه الــذي هلــك كان ً
الرسقــة ألهنــا مــن أم أخــرى غــر أ ِّمنــا ،وقــد اقتــدى األخ بأخيــه ،وال
شــك أن االشــراك يف األنســاب يــؤدي إىل االشــراك يف األخــاق!

[يوسف :]77 :من الكالم ما هو أشد وق ًعا عىل املرء من احلسام!A
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Y

﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾

Y

﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾[يوسف:]77 :
الكلمــة التــي قاهلــا يف رسه ومل ُي ِبدهــا هلــم هــي ﴿ :ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾[يوســف:
 ، ]77فــا هــذا الصــر؟ وقــوة النفــس الفوالذيــة! صـ َـر عــى الظلــم
األول بمحاولــة قتلــه ،ثــم الظلــم الثــاين باالفــراء عليــه.
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Y
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Y
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Y
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Y
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Y
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[يوســف :]77 :رمتنــي بدائهــا وانســ َّلت! كذبــة جديــدة يفرتوهنــا
عــى يوســف ،فينعتونــه بالكــذب وهــم الكاذبــون ،وكأهنــم مل يكذبــوا
مــن قبــل عــى أبيهــم يف شــأن يوســف مــع الذئــب .نفــوس عجيبــة!

﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾[يوسف:]77 :
ِ
ـض
ـب وهــو عزيــز مــر ،ف ُيغـ ُّ
مــا أعظــم هــذا احل ْلــم النبــوي! ُي ّسـ ُّ
الطــرف عــن األذى! ويطــرح من قاموســه كلــات التشــفي واالنتقام.

﴿ ﯧﯨﯩﯪ﴾[يوسف:]77 :
ما أمجل ما قيل :صدرو األحرار قبور األرسار.

﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾[يوسف:]77 :
رسا ،وتنــازل عــن حــق؛ ليؤ ِّلــف بــن القلــوب
رحــم اهلل امــر ًءا كتــم ًّ
وينــزع األضغــان.

﴿ ﯧﯨﯩﯪ﴾[يوسف:]77 :
امحــل الكلــات املوجعــة ،وضعهــا حتــت ثرى الذاكــرة ،وادفنهــا يف
قــر النســيان.

﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾[يوسف:]77 :
ليســت الرصاحــة ممدوحــة عــى الــدوام ،فاملــداراة مطلوبــة أحيانًــا
A
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Y
322

Y
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تألي ًفا للقلوب واتقاء للرشور.

﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾[يوسف:]77 :
التغافل من أخالق العظامء.

﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾[يوسف:]77 :
شــتم هشــام بــن عبــد امللــك رج ـ ً
ا مــن أرشاف النــاس ،فقــال هــذا
الرجــل :أمــا تســتحي أن تس ـ َّبني وأنــت خليفــة؟!
فقال هشام :اقتص مني،
تعوض مني بامل،
قال :ال أريد أن أكون
سفيها ،قالَّ :
ً
كنــت أبيــع رشيف بالدرهــم والدينــار ،قــال :اجعلهــا هلل،
قال:مــا
ُ
قــال :هــي هلل ولــك ،فخجــل هشــام ون َّكــس رأســه ،وعاهــد اهلل أال
يشــتم أحــدً ا بعدهــا أبــدً ا.

Y

﴿ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ﴾
[يوســف:]77 :غالبــا مــا تــأيت كلمــة﴿ :ﯷ﴾ يف القــرآن
ِ
الكــذب ،كقولــه تعــاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ
للتعبــر عــن
أرس يف نفســه هــذا القــول:
ﯶ﴾[األنعــام  ، ]100 :فيوســف َّ

Y

﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾[يوسف:]78 :

324

325

اهلل يعلــم كــذب اهتامكــم يل بالرسقــة ،وأين وأخــي بــرءاء ممــا تدَّ عــون.

قــال ابــن عاشــور« :ووصفــوا أباهــم بثــاث صفــات تقتــي الرتقيــق
عليــه ،وهــي :حنــان األبــوة ،وصفــة الشــيخوخة ،واســتحقاقه
جــر خاطــره ألنــه كبــر قومــه ،أو ألنــه انتهــى يف الكــر إىل أقصــاه،
فاألوصــاف مســوقة للحــث عــى إطــاق رساح االبــن»A .
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﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾[يوسف:]78 :

Y

﴿ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾[يوسف:]78 :
تواتــر الشــهادات باإلحســان ليوســف عليــه الســام! فهــذه شــهادة
إخوتــه لــه باإلحســان ،وهــي الشــهادة الثالثــة ،بعــد شــهادة اهلل لــه:
﴿ﯼ ﯽ ﯾ﴾[يوســف ،]22 :وشــهادة صاحبيــه
يف الســجن ﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾[يوســف.]36 :

326
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Y
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Y

Y
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قصــد
االســتعطاف وســيلة مرشوعــة للوصــول للهــدف ،بــرط أن ُي َ
هبــا الرجــل الشــهم املحســن ،وأمــا اســتعطاف اللئيــم فـ ٌّ
ـذل وخنــوع
ال يليــق بمســلم .

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ﴾[يوسف:]79 :
ـرزا
مــا أمجــل الصــدق يف املواقــف كلهــا! مل يقــل (مــن رسق) حتـ ً
مــن الكــذب.

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ﴾[يوسف:]79 :
التامســكم مرفــوض! هنــا رســالتان :ال حمابــاة يف أحــكام الــرع ،وال
تــزر وازرة ِو ْزر أخــرى.

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ﴾[يوسف:]79 :

مــا يفعلــه بعــض الظلمــة مــن إلقــاء القبــض عــى بعــض أقــارب
املتهــم حتــى يســ ِّلم نفســه هــو عــدوان ال يقــره رشع وال عــرف.
A
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331
Y

ُر ِوي أن احلجــاج بــن يوســف أمــر بأخــذ رجــل فلــم جيــدوه ،فأخــذوا
أخــاه بـ ً
ـدل منــه ،فقــال لــه احلجــاج ملــا رآه:
أما سمعت قول الشاعر :
حاح َم ِ
ــر ِ
ب
الص َ
جانيك من جيني عليك وقد  ..تُعدي ِّ
جل ُ
بار ُك ا ُ
ٍ
مأخوذ بذنب َعشرية  ..ونجا ِ
ِ
الـذنب!
ف صاحب
و َل ُر َّب
املقار ُ
سمعت اهلل يقول غري هذا!
فقال الرجل :ولكني
ُ
قال احلجاج :وما يقول؟!
قــال الرجــل :قــال عــز وجــل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ* ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾[يوســف،:]79-78:

332
Y

فطلــب احلجــاج قائــد الرشطــة ،فمثــل بــن يديــه ،فأمــره بفــك قيــد
الرجــل ،وبنــاء منزلــه ،وزيــادة عطائــه ،ثــم أمــر مناد ًيــا أن ينــادي يف
النــاس :صــدق اهلل وكــذب الشــاعر .

﴿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [يوسف:]80 :

آية من أبلغ آيات القرآن!
قال اإلمام الثعالبي:
«مــن أراد أن يعــرف جوامــع الكلــم ،ويتنبــه لفضــل االختصــار
وحييــط ببالغــة اإلجيــاز ،ويفطــن لكفايــة اإلجيــاز ،فليتدبــر القــرآن
وليتأمــل علــوه عــى ســائر الــكالم.
ثــم قــال :فمــن ذلــك قولــه تعــاىل يف إخــوة يوســف ﴿ :ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ ،وهــذه صفــة اعتزاهلــم مجيــع

A
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Y
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Y
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Y

النــاس ،وتقليبهــم اآلراء ظهـ ًـرا لبطــن ،وأخذهــم يف تزويــر مــا يلقــون
بــه أباهــم عنــد عودهتــم إليــه ،ومــا يـ ِ
ـوردون عليــه مــن ذكــر احلــادث،
فتضمنَــت تلــك الكلــات القصــرة ،معــاين القصــة الطويلــة».
َّ
ذكــر القــايض عيــاض يف كتــاب (الشــفا) يف (بحــث إعجــاز القــرآن) :
أن أعراب ًيا ســمع ً
رجل يقــرأ ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ﴾ ،فقــال :أشــهد أن خملو ًقــا ال يقــدر عــى مثــل هــذا.

﴿ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾[يوسف:]80 :
مل اختيــار هــذه الكلمــة دون اختيــار كلمــة ( يئســوا ) ،وهــي أكثــر
اختصــارا؟!
واجلــواب :زيــادة الســن والتــاء يف ﴿ﭠ﴾ تــدل عــى
املبالغــة ،وهــي تفيــد أن اليــأس قــد بلــغ منهــم أعــى درجاتــه ،بعــد
أن بــاءت كل حماوالهتــم إلنقــاذ أخيهــم مــع عزيــز مــر بالفشــل،
ويف اآليــة بالغــة باحلــذف ،بـ ً
ـدل مــن أن يقــول :فلــا اســتيئس إخــوة
يوســف مــن العزيــز.

﴿ﭢ ﭣ﴾[يوسف:]80 :
﴿ﭢ﴾ :بمعنــى اعتزلــوا ،وأصلــه مــن اخللــوص وهــو
الصفــاء مــن األخــاط ،وهــي أبلــغ مــن قــول( :انفــردوا).
﴿ ﭣ﴾ :منصــوب ألنــه حــال أي انفــردوا تناج ًيــا متشــاورين يف
مــا ســيقولونه ألبيهــم عنــد رجوعهــم بشــأن أخيهــم ،والن ِ
َّجــي
ـن لــه نجــوى ،ســواء كان واحــدً ا أو مجاعــة،
لفــظ يوصــف بــه َمـ ْ
قصــد بــه اجلامعــة ،ومثــل قولــه
كلفــظ (عــدو) ،فهــو مفــرد و ُي َ
تعــاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [التحريــم ، ]4 :وهــو
A
مــن بالغــة القــرآن.
96
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﴿ ﭥ ﭦ﴾ [يوسف:]80 :
مل يذكر اسمه؛ فليس املهم األسامء بل الوقائع واألحداث.

338
Y

﴿ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾

339
Y

﴿ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾

340
Y

﴿ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ﴾

341
Y

﴿ﮐﮑﮒﮓﮔ﴾ [يوسف:]81 :
ـت وتأكــدت مــن صحتــه ،وأكثــر
آفــة األخبــار رواهتــا ،فــا تنقــل إال مــا رأيـ َ
النــاس حيــدِّ ث بــا فهــم ال بــا ســمع أو رأى ،وفــارق شاســع بــن األمريــن.
A

337
Y

﴿ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ﴾[يوسف:]80 :
هنــا بدايــة اإلفاقــة وصحــوة الضمــر! فهــذا اهتــام رصيــح هلــم مــن
كبريهــم بالتفريــط يف أخيهــم يوســف ،فــإن تــوايل املصائــب كفيــل
بإيقــاظ بعــض الضامئــر ،ووقــوع الشــدة قــد يكــون ســبب التوبــة،
وعســى أن تكرهــوا شــي ًئا وهــو خــر لكــم.
[يوســف:]81 :األصــل يف الشــهادة أن تكــون عــن مشــاهدة وعيــان،
وال تصــح بغلبــة الظــن.

[يوسف :]81 :قال اإلمام القرطبي:
«تضمنــت هــذه اآليــة جــواز الشــهادة بــأي وجــه حصــل العلــم هبــا،
وهلــذا قــال أصحابنــا :شــهادة األعمــى جائــزة ،وشــهادة املســتمع
جائــزة ،وشــهادة األخــرس إذا فهمــت إشــارته جائــزة».
[يوســف:]81 :اتفــق العلــاء عــى أن القــايض حيكــم بالظاهــر واهلل
يتــوىل الرسائــر؛ لــذا يســتند احلكــم عــى الب ِّينــة وشــهادة الشــهود وغريهــا
مــن أحــكام الظاهــر ،ولــو كان الباطــن واحلقيقــة عــى خــاف ذلــك.

97

A

Y
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Y
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Y
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﴿ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾[يوسف:]81 :
قال ابن عاشور:
«احــراس مــن حتقــق كونــه رسق ،وهــو إمــا لقصــد التلطــف
ٌ
مــع أبيهــم يف نســبة ابنــه إىل الرسقــة ،وإمــا ألهنــم علمــوا مــن
أمانــة أخيهــم مــا خاجلهــم بــه الشــك يف وقــوع الرسقــة منــه».
والغيــب :األحــوال الغائبــة عــن املــرء ،واحلفــظ هنــا بمعنــى العلــم.
﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ[ ﴾. .يوسف: ]82 :
ســوابق أعامهلــم تلقــي بالشــك عــى كل حتركاهتــم؛ لــذا يســتدعون
الشــهود لعلمهــم أن الثقــة فيهــم معدومــة.
﴿ﮚ ﮛ ﴾ [يوسف:]82 :
أي أهــل القريــة ،أو أن املســألة واضحــة مشــتهرة متا ًمــا لدرجــة أن
الــكل حتــى اجلــاد يعــرف تفاصيلهــا.

Y

﴿ ﮤ ﮥ﴾ [يوسف: ]82 :
ومن الذي اهتمكم بالكذب؟! كاد املريب يقول :خذوين!

Y

﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [يوسف:]83 :
وصدق القائل:
ِ
ْاشتَدِّ ي ْأز َم َة َتنْ َف ِرجي َ ...قدْ آ َذ َن لي ُلك بِال َب َل ِج
وفيه تنبيه عىل أال بقاء ملحنة كام أال دوام لنعمة.

345

346
Y

347

﴿ﮮ ﮯ﴾ [يوسف:]83 :
كيــف اجتمعــت مــرارة الصــر مــع اجلــال؟! واجلــواب :ليــس هــذا
حاصـ ًـا إال يف نفــوس املوقنــن ،فــإن حــاوة األجــر لدهيــم ط َغــت
عــى مــرارة الصــر.

A
98
A

لقاء يوسف بإخوته مرة أخرى
348
Y

﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [يوسف:]83 :
دوام احلــال مــن املحــال ،فــا يغــرن أحــدٌ بكثــرة مــال ،وال ييــأس
مــن ضيــق حــال.

349
Y

﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [يوسف:]83 :
كل مــا جــرى وجيــري وســيجري يف هــذا الكــون إنــا هــو بعلــم
اهلل تعــاىل ،وحلكمــة بالغــة ،فلــاذا االســتغراق يف احلــزن؟! وفيــم
االستســام لليــأس؟!

351
Y

﴿ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [يوسف:]84 :
قال ابن اجلوزي:
«فــإن قيــل :هــذا لفــظ الشــكوى فأيــن الصــر؟ فاجلــواب مــن
وجهــن :أحدمهــا :أنــه شــكا إىل اهلل ال منــه.
والثــاين :أنــه أراد بــه الدعــاء ،فاملعنــى :يــا رب  ..ارحــم أســفي عــى
يوسف».

أصبحت خائف
وار ُج إن
َخ ْ
َ
ف إذا أصبحت ترجو ْ ...
ٍ
ٍ
ُر َّب مكــــــــــروه َموف  ...فــــــــــيه هلل لطــــــــــائف
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Y

﴿ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [يوسف:]84 :
فيــه دليــل عــى جــواز التأســف والبــكاء عنــد املصيبــة ،ولقــد بكــى
النبــي ﷺ عــى ولــده إبراهيــم ،لكــن مل جيــزع ومل يســخط عــى قــدر
اهلل ال بقلبــه وال بلســانه ،بــل قــال ﷺ:
«تدمــع العــن وحيــزن القلــب وال نقــول إال مــا يــريض الــرب ،واهلل
إنــا بفراقــك يــا إبراهيــم ملحزونــون» .صحيــح اجلامــع رقــم.2931 :

352
Y

﴿ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [يوسف:]84 :

A
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Y

كيــف تأســف يعقــوب عــى يوســف دون أخيــه مــع أن مصيبــة فقــد
أخيــه أحــدث وبالتــايل أشــد أثـ ًـرا؟
واجلــواب :تكــون أشــد أثـ ًـرا إذا تســاوت املصيبتــان يف القــدر ،لكــن
مصيبــة فقــد يوســف أشــد عــى قلــب يعقــوب مــن مصيبــة فقــد
أخيــه ،مــع تقــادم عهدهــا إىل عــرات الســنني.

﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾[يوسف:]84 :
ابيضــت عينــا يعقــوب ومل تبيــض عينــا يوســف ،فــارق بــن
اآلبــاء واألبنــاء!

﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾[يوسف:]84 :
كثــرة البــكاء ال تنــايف الصــر اجلميــل ،وقــد طــال بــكاء يعقــوب عــى
يوســف ســنني طويلــة حتــى فقــد بــره ،لكــن مــا فقــد مــع ذلــك
رجــاءه وأملــه.

﴿ ﯨ ﯩ﴾[يوسف:]84 :
علــو اهلمــة يف احلــزن! فالكظيــم هــو مــن كظــم حزنــه ،ومــا أظهــر
الشــكاية ألحــد مــن اخللــق ،بــل اكتفــى بالبــكاء يف خلوتــه ،وبــث
شــكواه إىل مــواله.

﴿ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [يوسف:]85 :

احذر شدة احلزن ،فإهنا تُدين صاحبها من املوت!
قال جماهد:
احلــرض :مــا دون املــوت أي قري ًبــا مــن املــوت﴿ ،ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ﴾ :أي مــن امليتني.
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﴿ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [يوسف:]85 :
مــا أقبــح مواســاتكم! أمــا كان جيمــل بكــم أن تشــاطروه أحزانــه،
بـ ً
ـدل مــن هــذا التأنيــب؟! بــدال مــن أن يقولــوا لــه :اصــر واحتســب،
يبشونــه باملــوت أو مــا دون املــوت!
إذا هبــم ِّ

الــدرس :مــن مل يســتطع البــكاء مواســا ًة للمكروبــن فلريحــم
الباكــن ،ومــن مل يشــعر بــاألمل فليشــفق عــى املتأملــن.

358
Y

﴿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [يوسف:]86 :
قال القشريي:
يشـ ُ
«شــكا إىل اهلل ومل ْ
ـك مــن اهلل ،ومــن شــكا إىل اهلل وصل ،ومن شــكا
مــن اهلل انفصــل ،و ُيقــال :ملــا شــكا إىل اهلل وجــد اخل َلــف مــن اهلل».

360
Y

﴿ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [يوسف:]86 :
بعــض أوجاعــك لــن يفهمهــا البــر ،وال بمقدورهــم أن خي ِّففوهــا.

362
Y

﴿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [يوسف:]86 :
شــكواك إىل املحــب ُت ِزنــه ،وشــكواك إىل الــكاره تُسـ ِ
ـعده ،فلــم ترفــع
الشــكوى إىل غريك؟!
A
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Y

ما الفارق بني البث واحلزن؟!
قــال اإلمــام الشــوكاين« :ذكــر املفــرون أن اإلنســان إذا قــدر عــى
كتــم مــا نــزل بــه مــن املصائــب كان ذلــك حز ًنــا ،وإن مل يقــدر عــى
كتمــه كان ذلــك ب ًّثــا ،فالبـ ُّ
ـث عــى هــذا :أعظــم احلــزن وأصعبــه».

﴿ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [يوسف:]86 :
ال تبث شكواك إال للقادر عىل كشف بلواك!!
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Y
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﴿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [يوسف:]86 :
قال ابن تيمية:
قــدرا وحرمــة عنــد اخللــق :إذا مل حيتــج
«أعظــم مــا يكــون العبــد ً
إليهــم بوجــه مــن الوجــوه ،ومتــى احتجــت إليهــم  -ولــو يف رشبــة
مــاء  -نقــص قــدرك عندهــم بقــدر حاجتــك إليهــم».
﴿ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ﴾ [يوسف:]86 :
قــال أبــو حيــان« :أعلــم مــن صنعــه ورمحتــه وحســن ظنــي بــه أنــه يــأيت
بالفــرج مــن حيث ال أحتســب».
﴿ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [يوسف:]87 :
أوليــاء اهلل يلتمســون الفــرج عنــد رضاوة البــاء ،فشــيخ كبــر يــويص
ـف بــره مــن البــكاء عــى فقــد أبنائــه الثالثــةً ،
قائل:
أبنــاءه بعــد أن كـ َّ
﴿ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾.
﴿ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [يوسف:]87 :
ملــاذا نيــأس مــن اإلصــاح؟ هــب أننــا ســوف ال نصــل إىل يشء مــن
ــر احلــق؟ أمل نــؤ ِّد
النتائــج ،فــا يضرينــا؟ أمل نــؤ ِّد الواجــب؟ أمل َ
نتح َّ
الرســالة؟ ذلــك حســبنا( .حســن البنــا)

﴿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﴾ [يوسف:]87 :
قال الرازي:
«واعلــم أن اليــأس مــن رمحــة اهلل تعــاىل ال حيصــل إال إذا  :اعتقــد
اإلنســان أن اإللــه غــر قــادر عــى الكــال ،أو غــر عــامل بجميــع
املعلومــات ،أو ليــس بكريــم ،بــل هــو بخيــل .وكل واحــد مــن هــذه
الثالثــة يوجــب الكفــر ،فــإذا كان اليــأس ال حيصــل إال عنــد حصــول

A
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أحــد هــذه الثالثــة ،وكل واحــد منهــا كفــر ،ثبــت أن اليــأس ال حيصــل
إال ملــن كان كافـ ًـرا».

368
Y

﴿ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [يوسف:]88 :
مــا أبــأس احلــال التــي وصــل إليهــا إخــوة يوســف! وصفــوا
بضاعتهــم بأهنــا مزجــاة ،ومعنــى املزجــاة عــى مخســة أقــوال :قليلــة أو
رديئــة أو كاســدة أو ر َّثــة أو ناقصــة ،والبضاعــة املزجــاة مــن مظاهــر
الـ ُّـر الــذي نــزل هبــم ،وقدَّ مــوا هــذا الوصــف لرتقيــق القلــوب بــن
يــدي طلبهــم للطعــام.

370
Y

﴿ﭶ ﭷ ﴾ [يوسف:]88 :
ســبحان مغـ ِّـر األحــوال! األيــدي التــي ألقــت يوســف يف اجلــب هــي
نفــس األيــدي التــي امتــدت إليــه اليوم بالســؤال.

372
Y

﴿ﭶ ﭷ ﴾ [يوسف:]88 :
فائدة ُدعائية! قال القرطبي:
كــره للرجــل أن يقــول يف دعائــه :اللهــم تصــدَّ ق عــي .ســمع
« ُي َ
احلســن رجـ ًـا يقــول :اللهــم تصــدَّ ق عــي ،فقــال احلســن :يــا هــذا!
إن اهلل ال يتصــدق ،إنــا يتصــدق مــن يبتغــي الثــواب ،أمــا ســمعت

369
Y

﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [يوسف:]88 :
قال ابــن اجلــوزي« :مـــن تـــأ ّمل َّ
ذل إخوة يـــوسف؛ عرف شــؤم الزلل».

371
Y

﴿ﭶ ﭷ ﴾ [يوسف:]88 :
ويف طلــب الصدقــة هنــا تعريــض .قــال ابــن عاشــور« :وطلبــوا
تعريضــا بإطــاق أخيهــم؛ ألن ذلــك فضــل منــه ،إذ
التصــدق منــه
ً
صــار مملــوكًا لــه كــا تقــدم».
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قــول اهلل تعــاىل ﴿:ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [يوســف:
ـي».
 .]88قــل :اللهــم أعطنــي وتفضــل عـ َّ

Y

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾

Y

﴿ ﮅ ﮆ ﮇ﴾[يوسف:]89 :
ومن أمجل ما قيل يف التامس األعذار:

Y

﴿ﮎ ﮏ ﮐ﴾[يوسف:]90 :
ِ
العاجـ ُـز
أنــا يوســف الــذي ظلمتمــوه بــكل ألــوان الظلــم ،أنــا ذلكــم
ـم صار اليــوم إىل ما تشــاهدون
الــذي أردتــم قتلــه ،وإلقــاءه يف البئــرُ ،ثـ َّ
مــن ا ُمل ْلــك والســلطان؛ أردتــم أمـ ًـرا وأراد اهلل أمـ ًـرا ،فــكان مــا أراد اهلل.

373

374

375

Y
376

[يوســف:]89 :الكريــم ال ُيكثــر عتــاب مــن حيــب ،بــل يعــذره،
وانظــر كيــف نســب يوســف حماولــة قتلهــم لــه إىل اجلهــل!

أنت حمتاالً لز َّلته عذرا
إذا ما بدَ ْت من صاحب لك زل ٌة  ...فك ْن َ

﴿ﮎ ﮏ ﮐ﴾[يوسف:]90 :
هنــا ظهــر شــعور الرمحــة يف قلــب يوســف ،ومل يتاملــك نفســه ،بعــد
أن تأثــر غايــة التأثــر باحلالــة التــي رآهــم عليهــا ،والتــي أعلنــوا عنهــا:

﴿ ﭭﭮﭯ﴾[يوســف ،]88 :واســتعطفوه﴿ :ﭶ
ﭷ﴾[يوســف ،]88 :فــإذا بنبــع العاطفــة يتفجــر يف قلبــه،

377
Y

ليكشــف عــن هويتــه ،ويمــدَّ يــد املصافحــة هلــم لنســيان املــايض
األليــم وإرث العــداوة القديــم.

﴿ ﮔﮕﮖ ﮗ﴾[يوسف:]90 :
ِ
ـاص ممــا ا ْبتُلينــا
يــا ســعدَ مــن م ـ َّن اهلل عليــه! قــدْ َم ـ َّن اهللُ علينــا باخلَـ
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بــه مــن الظلــم واإلذالل ،واالجتــاع بعــد ال ُفرقـ ِـة ،والعـ َّـز ِة بعــد ِّ
الذ َّل ِة،
واألُنـ ِ
الو ْح َشــة.
ـس ب ْعــد َ

﴿ ﮔﮕﮖ ﮗ﴾[يوسف:]90 :
أدب األنبيــاء يتمثــل يف رد الفضــل يف كل مــا وصلــوا إليــه من ٍ
خري إىل
ِ
ـكرا.
اهلل رب العاملــن ،فكانــوا كلــا ازدادوا ن َعـ ًـا ،ازدادوا تواض ًعا وشـ ً
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﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾

380
Y

﴿ﮙﮚﮛﮜ﴾[يوسف:]90:

381
Y

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾

382
Y

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾

383
Y

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾

وأهــم
[يوســف:]90:هذه خالصــة واحــدة مــن أحســن القصــص،
ُّ
دروســها يف عــر كلــات.
تعليــل جلملــة (ﮕ ﮖ ﮗ) ،فبســبب التقــوى والصــر مـ َّن
اهلل عليهــم.

[يوســف :]90:عــى الداعيــة أن يغتنــم الفرصــة إللقــاء املوعظــة،
وهــي عنــد تأثــر الســامع وانفعالــه كــا فعــل ذلــك يوســف حــن
قــال ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ﴾[يوســف.]90 :

[يوســف :]90:التقــوى هــي األبقــى والســبب األقــوى ،وعاقبــة
معجــل يف الدنيــا،
الصــر اجلــر ،وثــواب التقــوى والصــر نوعــانَّ :
ومؤجــل إىل يــوم القيامــة.
َّ

[يوسف:]90:قال ابن تيمية:

A
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«ومــن احتمــل اهلــوان واألذى يف طاعــة اهلل عــى الكرامــة والعــز يف
معصيــة اهلل -كــا فعــل يوســف عليــه الســام وغــره مــن األنبيــاء
والصاحلــن -كانــت العاقبــة لــه يف الدنيــا واآلخــرة ،وكان مــا حصــل
ورسورا ؛كــا أن مــا حيصــل ألربــاب
لــه مــن األذى قــد انقلــب نعيـ ًـا
ً
ـورا».
الذنــوب مــن التنعــم بالذنــوب ينقلــب حز ًنــا وثبـ ً

Y

﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾

Y

﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ﴾

386
Y

﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ﴾

384

385

[يوسفُ :]90:سنَّة إهلية جارية!
قال ابن الق ِّيم:
«هــذه عــادة اهلل ســبحانه ىف الغايــات العظيمــة احلميــدة :إذا أراد أن
يوصــل عبــده إليهــا ه َّيــأ هلــا أســبا ًبا مــن املحــن والباليــا واملشــاق،
فيكــون وصولــه إىل تلــك الغايــات بعدهــا؛ كوصــول أهــل اجلنــة
إليهــا بعــد املــوت وأهــوال الــرزخ والبعــث والنشــور واملوقــف
واحلســاب والــراط ،ومقاســاة تلــك األهــوال والشــدائد ،وكــا
أدخــل رســول ﷺ إىل مكــة ذلــك املدخــل العظيــم ،بعــد أن أخرجــه
الكفــار ذلــك املحــرج ،ونــره ذلــك النــر العزيــز ،بعــد أن قاســى
مــع أعــداء اهلل مــا قاســاه».

[يوســف :]91 :علمــوا اليــوم أن حقيقــة اإليثــار اإلهلــي ليســت
بالغنــىوالقصــور،إنــاهــيبالتقــوىوالصــرومهــامفتــاحاألجــور.
[يوســف :]91 :هنــا كانــت بدايــة اإلفاقــة هلــم مجيعــا! وقــد
القســم بــن فضيلتــن :اإلقــرار ليوســف بالفضــل،
مجعــوا هبــذا َ
A
واالعــراف باخلطــأ.
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387
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﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ﴾
[يوسف :]91 :هذه كلمة مباركة!
كان أبــو ســفيان بــن احلــارث وعبــد اهلل بــن أيب أميــة مــن أشــد النــاس
عــداوة وإيــذاء للنبــي ﷺ ،فأقبــا عــى الرســول ﷺ ،فأعرض عنهــا،
فلجــأ أبــو ســفيان البــن عمه عيل بــن أيب طالــب ،فقال عيل أليب ســفيان:
ائــت رســول اهلل ﷺ مــن ِق َبــل وجهــه ،فقــل لــه مــا قــال إخــوة يوســف

ليوســف﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ﴾ ،فإنه ال يرىض أن يكون أحد أحســن ً
قول منه ،ففعل
ﯓ
ذلــك أبــو ســفيان ،فقــال لــه النبــي ﷺ ﴿ :ﮯﮰﮱ ﯔ
ﯗﯙﯚﯛ﴾.
ﯕﯖ ﯘ

388
Y
389
Y

انظــر كيــف مســحت كلمــة واحــدة عرشيــن عا ًمــا مــن العــداوة؛ ألن
مهــة برشيــة ،فــا يــرىض أن يكــون أحــدٌ
صاحبهــا هــو صاحــب أعــى َّ
أحســن منــه قــوال ،وهــذا مــا أدركــه عــي .

﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾[يوسف:]92 :
معتذرا  ،فال تكثر عليه اللوم ،يكفيه ما به من ندم.
من أتاك
ً

﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾[يوسف:]92 :
عــدم التعيــر خلــق إيــاين رفيــع! ولــو كان متع ِّل ًقــا بأكــر الكبائــر!
ففــي احلديــث« :إذا ز َنــت َأ َمــة أحدكــم ،فتبـ َّـن زناهــا ،فليجلدهــا،
ثــرب» .صحيــح اجلامــع رقــم ، 587 :أي ال يو ِّبخهــا وال
وال ُي ِّ
يعيهــا بعــد إقامــة احلــد ،وقالــوا :وســبب ذلــك ســتة أشــياء:
ِّ
أحدها :ألن املقدور كائن.
والثاين :ألن اهلوى غالب.
A
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والثالث :ألهنا نالت عقوبتها الرشعية ،فال ُيزاد عليها.
والرابِع :أهنا ربام تكون قد ِ
ندمت وتابت.
واخلامس :أنه ربام سمع تعيريه هلا من مل يكن يعلم حاهلا.
عيها به.
املعي هلا ال يأمن أن ُيبتَىل بام َّ
والسادس :أن ِّ

390
Y

﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾[يوسف:]92 :
النفــوس الكبــرة تتســامى فــوق اجلــراح ،وتتناســى اآلالم ،وتغفــر
زالت الكــرام.

392
Y

﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾

393
Y

﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾[يوسف:]94 :
مل يقــل :أشــم أو أحــس داللــة عــى يقينــه وثقتــه ،فللفــرج رائحــة ال
جيدهــا إال املوقنــون.

391
Y

394
Y

﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾[يوسف:]92 :
مــا أعظــم حتقيــق يوســف ملقــام الفتــوة ،فــا الفتــوة؟! جــاء يف تعريفهــا
يف مــدارج الســالكني« :أن تقـ ِّـرب مــن يقصيــك ،وتُكـ ِـرم مــن يؤذيك،
وتعتــذر إىل مــن جينــي عليــك ،وهــذه تتضمــن اإلحســان إىل من أســاء
إليــك ،ومعاملتــه بضــد مــا عاملــك بــه ،فيكــون اإلحســان واإلســاءة
بينــك وبينــه خطتــن .فخطتــك :اإلحســان ،وخطته :اإلســاءة».
[يوســف:]93 :كــا كان قميــص يوســف ســب ًبا يف حــزن يعقــوب،
كذلــك كان ســبب فرحتــه ،فأ ْمـ ُـر اهلل إذا نفــذ ،جــاء مــن أي طريــق.

﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾[يوسف:]94 :
هــذه معجــزة يعقــوب! قال الــرازي« :إنه تعــاىل أوصل تلــك الرائحة
إليــه عــى ســبيل إظهــار املعجــزات ،فــإن وصــول الرائحــة إليــه مــن

A
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Y
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Y

398
Y

هــذه املســافة البعيــدة أمــر مناقــض للعــادة ،فيكــون معجــزة ،وال بــد
مــن كوهنــا معجــزة ألحدمهــا ،واألقــرب أنــه ليعقــوب عليه الســام».

﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[يوسف:]95 :
وجــوب التــأدب مــع األنبيــاء! قــال قتــادة« :لفــي حبــك القديــم
ال تنســاه وال تذهــل عنــه ،قالــوا كلمــة غليظــة ،ومل يكــن جيــوز أن
يقولوهــا لنبــي اهلل».

﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[يوسف:]95 :
لقــد كان إخــوة يوســف معــه يف مــر ،فمــن الــذي قــال هــذا الــكالم
ليعقــوب وهــو يف الشــام؟!
إهنــم أحفــاده ،وكانــوا أشــد ســفاهة وجفــاء وغلظــة مــن آبائهــم،
القســم بــاهلل أن يعقــوب يف ضــال مبــن ،يف حــن قــال
فقــد قدَّ مــوا َ
آباؤهــم ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[يوســف،]8 :وكان
كالم آبائهــم يف حــق أبيهــم يعقــوب يف غيبتــه ،بينــا اآلحفــاد واجهــوا
جدَّ هــم هبــذا الوصــف الشــائن يف وجهــه.
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[يوســف:]96 :
كل حــرف يف القــرآن لــه دور! وليــس ثمــة حــرف يف كتــاب اهلل ليــس
لــه دور أو فائــدة ،فالفــاء يف بدايــة هــذه اآليــة أفــادت أن جمــيء البشــر
وقــع دون أدنــى تــراخٍ .

﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾

[يوسف :]96 :يقول الشيخ الشعراوي:
«فــإذا جاءكــم خــر مــن معصــوم؛ فإياكــم أن تقفــوا بعقولكــم فيــه؛
ألن العقــول تأخــذ ُمــدْ ركات األشــياء عــى َقدْ رهــا ،وهنــاك أشــياء
A
فــوق ُمــدْ ركات العقــول.
109

A

وحــن ُيدِّ ثكــم معصــوم عــن مــا فــوق ُمــدْ ركات عقولكــم إياكــم أن
ت ِّ
ُكذبــوه؛ ســواء فهمتــم مــا حدَّ ثكــم عنــه ،أو مل تســتوعبوا حديثــه».

399
Y

﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ﴾[يوسف:]97 :
العربة بكامل النهاية! قال السعدي:
«العــرة يف حــال العبــد بكــال النهايــة ،ال بنقــص البدايــة ،فــإن أوالد
يعقــوب عليــه الســام جــرى منهــم مــا جــرى يف أول األمــر ،ممــا هــو
أكــر أســباب النقــص واللــوم ،ثــم انتهــى أمرهــم إىل التوبــة النصوح،
والســاح التــام مــن يوســف ومــن أبيهــم ،والدعــاء هلــم باملغفــرة
والرمحــة ،وإذا ســامح العبــد عــن حقــه ،فــاهلل خــر الرامحــن».

401
Y

﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ﴾[يوسف:]97 :
اقتــروا عــى اســتدعاء االسـ ِ
ـتغفار ،دون طلــب الصفــح مــن أبيهــم،
ألهنــم كانــوا عــى ثقــة ِمــن عفــوه وصفحــه ،لعلمهــم برقــة قلــب
األب وشــفقته بأبنائــه.

400
Y

﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ﴾[يوسف:]97 :
اإلقــرار بالذنــب أول خطــوة يف طريــق التوبــة ،وهــو رضب مــن
رضوب االســتغفار ،وأمــا اإلنــكار فمــن ســات الفجــار ال األبــرار.

402
Y

﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ﴾[يوسف:]97 :
«رصحــوا بالذنــوب دون ذكــر الــرب ﴿ :ﭩ
قــال املهايمــيَّ :
ﭪ ﭫ﴾ ،ملزيــد اهتاممهــم هبــا ،وكأهنــم غلــب عليهــم النظــر
ورصح يعقــوب بذكــر الــرب دون (ذكــر) الذنــوب:
إىل قهــره،
َّ
﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ ،إذ ال مقــدار هلــا بالنظــر إىل رمحتــه
رب هبــا الــكل».
التــي ّ

A
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Y

﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ﴾[يوسف:]97 :
درس مــؤمل تع َّلمــوه ،وإلينــا أهــدوه :ال تقــع يف مــا ِ
يوجــب عليــك
االعتــذار ،ويف احلديــث« :إيــاك وكل مــا ُيعت َ
َــذر منــه» السلســلة
الصحيحــة رقــم. 354 :

405
Y

﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾[يوسف:]98 :
قال عبد اهلل بن مسعودَّ :
السحر.
أخ َرهم إىل َّ
ـم يل يــأيت املســجد ،فســمع إنســانًا يقول:
قــال حمــارب بــن دثــار :كان َعـ ٌّ
ـحر ،فاغفــر يل.
اللهــم دعوتنــي فأجبــت ،وأمرتنــي فأطعــت ،وهــذا سـ َ
قــال :فاســتمع الصــوت ،فــإذا هــو مــن دار عبــد اهلل بــن مســعود ،
فســأل عبــد اهلل عــن ذلــك ،فقــال« :إن يعقــوب َّ
الســحر
أخــر بنيــه إىل َّ
بقولــه﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [يوســف.»]98 :

404
Y

﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾[يوسف:]97 :
فيه استحباب التربك بدعوات الصاحلني واستغفارهم.

406
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﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [يوسف:]98 :
وعدهــم باالســتغفار يف املســتقبل ،أي ســيالزم االســتغفار هلــم اآلن
ً
ومســتقبل ،إشــارة إىل عظــم الذنــب الــذي ارتكبــوه ،والــدرس:
ـرا!
بعــض الذنــوب حيتــاج اسـ
ً
ـتغفارا كثـ ً
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اجتماع شمل العائلة
اآليات ( 99ـ )102
املقطع التاسع:
اجتامع شمل العائلة
اآليات ( 99ـ )102
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Y
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Y
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﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾[يوســف:]99 :
ذكــر الطاهــر بــن عاشــور أن أبويــه مهــا يعقــوب عليــه الســام
وخالتــه ،ألن أم يوســف (راحيــل) تُو ِّفيــت قبــل ذلــك أثنــاء والدة
أخيــه بنيامــن ،وخالفــه يف هــذا الــرأي غــره.

408
Y

﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾[يوســف:]99 :
ـص األبويــن ِّ
بالذكــر؟! قــال اآللــويس« :ألهنــا ذاقــا طعــم مــرارة
مل خـ َّ
فخص ُهــا مــن بينهــم بمزيــد الدنــو يــوم التــاق».
الفــراقَّ ،

410
Y

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾

411
Y

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾

412
Y

﴿ ﮎ ﮏ ﮐ﴾[يوسف:]100 :

409
Y

﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾[يوســف:]99 :
تأملــوا أدب النبــوة ،فقــد قــدَّ م مشــيئة اهلل ألن األمــور كلهــا بيــد اهلل،
وال بــد للعبــد أن يقــدِّ م املشــيئة الربانيــة يف األمــور كلهــا ،وإال وكلــه
اهلل إىل نفســه ،فأحــاط بــه الفشــل.
[يوســف:]100 :قــد يتأخــر تأويــل الــرؤى عــرات الســنني .قــال
ابــن عبــاس« :كان بــن رؤيــا يوســف ومصــر أبيــه وإخوتــه إليــه
أربعــون ســنة».

املبــرة
كثــرا مــن الــرؤى
[يوســف :]100 :يــرى الصاحلــون
ِّ
ً
دب اليــأس إىل
بتفريــج الكــرب ونــزول النــر ،فــإذا تأخــر األمــر َّ
القلــوب ،وتســلل الشــك يف املوعــود ،وننســى أن رؤيــا يوســف
حتققــت بعــد مــي عــرات الســنني.

A
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احلسود ال يسود!
قال القشريي:
يــرض -ســبحانه-
«ملــا حســدوا يوســف عــى تقديــم أبيهــم لــه مل َ
ـجدً ا
حتــى أقامهــم بــن يــدي يوســف عليــه الســام ،وخـ ّـروا لــه سـ َّ
ليعلمــوا أن احلســود ال يســود ،ويقــال :أطــول النــاس حز ًنــا مــن أراد
تأخــر مــن قدَّ مــه اهلل ،أو تقديــم مــن ّ
أخــره اهلل ،فإخــوة يوســف-
ـب فرفعــه اهلل فــوق
عليــه الســام -أرادوا أن جيعلــوه ىف أســفل اجلـ ّ
رسيــر امللــك».

﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾[يوسف:]100 :
قــال الزركــي« :ومل يذكــر خروجــه مــن اجلــب ،مــع أن النعمــة فيــه
أعظــم ،لوجهــن:
أحدمهــا :لئــا يســتحيي إخوتــه ،والكريــم يغــي عــن اللــوم،
والسيام يف وقت الصفاء.
والثــاين :ألن الســجن كان باختيــاره ،فــكان اخلــروج منــه أعظــم،
بخالف اجلب».

﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾[يوسف:]100 :
اإلحســان (بالبــاء) يــدل عــى شــدة املالزمــة وااللتصــاق ،وهــذا
إقــرار مــن يوســف بــأن إحســان اهلل مل يفارقــه حلظــة مــن اللحظــات،
فصاح َبــه يف حياتــه كلهــا منــذ الرؤيــا التــي رآهــا ،ثــم إلقائــه يف البئــر،
َ
وبيعــه بثمــن بخــس ،وخدمتــه يف بيت العزيــز ،ورصفه عن فتنــة امرأة
العزيــز ،وحتــى يف دخولــه الســجن إىل أن صــار عزيــز مــر ،ومجعــه
ِ
املحســن
اهلل بأرستــه ،فقولــه ﴿ :ﮟ ﮠ﴾ تــدل عــى قــرب
املحســن إليــه (يوســف)  ،بعكــس (أحســن إليــك) ،فتشــعر
(اهلل) مــن
A
َ
115

A

ِ
و(املحســن إليــه) كــا قــال الشــيخ رشــيد
املحســن)
بتباعــد مــا بــن (
َ
رضــا؛ لــذا اســتعملها مــع قــارون حــن أنكــر نعمــة اهلل عليــه ،فقــال:
﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [القصــص ]٧٧ :ليــدل
ـتدراجا ال إكرا ًما.
عــى ُب ْعــد قــارون عــن اهلل ،فكانــت نعم اهلل عليــه اسـ
ً
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Y

﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [يوسف:]100 :
َ
قــال العالمة القاســميُ « :يســتدَ ُّل به عــى َّ
االنتقال من البــدو نعم ٌة،
أن
وذلــك ملــا يلحـ ُـق أهـ َـل الباديــة من اجلفــاء ،وال ُبعــد عن مــوارد العلوم،
وعــن َرفاهــة املدن َّيــة ،و ُلطــف املعــارشة ،والكــاالت اإلنســانية».

417
Y

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[يوســف:]100 :
جعــل نفســه طر ًفــا يف األمــر ،وســاوى بــن نفســه املجنــي عليهــا
واجلنــاة ،مواســاة هلــم ،وتلط ًفــا معهــم!!

419
Y

﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾[يوسف:]100 :
ال يلمــح لطــف اهلل إال مــن نظــر يف حكمــة اهلل ،وأيقــن أن قضــاءه كلــه خــر.

416
Y

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[يوســف:]100 :
وصف حماوالت قتلهم له بأهنا نزغات شيطان! نفوس كبرية.

418
Y

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[يوســف:]100 :
بدأ بنفسه وكأنه املذنب! فام أرق مشاعره ،وأنبل أخالقه!

420
Y

﴿ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾[يوسف:]101:
التحــدث بنعمــة اهلل مســتحب ،بــرط أال يصاحبــه ِكــر أو فخــر أو
ريــاء ،وقــد حــدَّ ث النبــي ﷺ بنعــم اهلل عليــه ،فقــال:
«إين ألول النــاس تنشــق األرض عــن مججمتــي يــوم القيامــة وال
فخــرُ ،
وأ ْع َطــى لــواء احلمــد وال فخــر ،وأنــا ســيد النــاس يــوم القيامــة
A
116

A

اجتامع شمل العائلة

421
Y

422
Y
423
Y

424
Y

425
Y

وال فخــر ،وأنــا أول مــن يدخــل اجلنــة يــوم القيامــة وال فخــر ،وإين آيت
بــاب اجلنــة فآخــذ بحلقهــا» .صحيــح اجلامــع رقــم191 :

﴿ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [يوسف:]101 :
تواضــع يوســف! وهــو الــذي مل تعــرض لــه رؤيــا إال َّأوهلــا ،ومــع
هــذا ي ِ
علــن أنــه ال يعلــم إال بعــض علــم التأويــل ،فقولــه ﴿ :ﯥ﴾
ُ
للتبعيــض ،وهــو مــن أدب النبيــن أثنــاء مناجــاة الــرب العظيــم.
﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾[يوسف:]101 :
هـــذه أســمى أمنيــات األنبيــاء ،ومع هذا فال ختطر عىل بــال كثري من اخللق!
﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾[يوسف:]101 :
ُر ِوي يف تفســر البغــوي أن يعقــوب قــال للبشــر حــن جــاءه بقميص يوســف:
كيف تركت يوسف؟
قال  :إنه َم ِلك مرص.
فقال يعقوب :ما أصنع با ُمل ْلك؟! عىل أي دين تركته؟
قال :عىل دين اإلسالم.
قال :اآلن متت النعمة.
﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾[يوسف:]101 :
هــذه دعــوة يوســف عليــه الســام بعــد أن تربــع عــى عــرش مــر
وملــك خزائنهــا ،داللــة عــى زهــده يف امللــك ،وشــوقه إىل لقــاء
الــرب ،وإيثــار الــدار اآلخــرة.

﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾[يوسف:]101 :
ِ
ـي اإلســام وث ِّبتنــي
االمتحــان األخــر! قــال الســعدي« :أي :أدم عـ َّ
عليــه حتــى تتوفــاين عليــه ،ومل يكــن هــذا دعــاء باســتعجال املــوت».

A
117
A

426
Y

﴿ ﯴ ﯵ﴾ [يوسف:]101 :
وكأن الصاحلــن ســبقوه ،وهــو يريــد اللحــاق هبــم ،فــا أعظــم التواضــع!

427
Y

﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [يوســف:]101 :

428
Y

﴿ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ﴾[يوسف:]102 :
نبــأ يوســف غيــب مل تكــن لتعرفــه يــا حممــد إال باحلضــور واملشــاهدة
أو عــن طريــق الوحــي ،وبــا أنــك مل حتــره ،فــا هــو غــر الوحــي
أخــرك بــه ،وليــس املــراد نفــي حضــور النبــي ﷺ مشــهد املكــر
خــص
بيوســف فقــط ،بــل نفــي حضــوره ســائر املشــاهد ،لكنــه
َّ
مشــهد املكــر بالذكــر ألنــه أخفــى املشــاهد وأوهلــا.

429
Y

مــن آداب الدعــاء! انظــر كيــف قــدَّ م يوســف الثنــاء عــى الدعــاء،
وهــذا مــن األدب النبــوي الــذي يوفــق اهلل إليــه مــن اصطفــى مــن
عبــاده وريض عنــه مــن أوليائــه.

﴿ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ﴾[يوسف:]102 :
قــال الطاهــر بــن عاشــور« :وهــذه اجلملــة اســتخالص ملواضــع
العــرة مــن القصــة ،وفيهــا منــة عــى النبــي ﷺ ،وتعريــض باملرشكــن
بتنبيههــم إلعجــاز القــرآن مــن اجلانــب العلمــي ،فــإن صــدور
ذلــك مــن النبــي ﷺ األمــي آيــة كــرى عــى أنــه وحــي مــن اهلل
تعــاىل ،ولذلــك ع َّقــب بقولــه ﴿ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌ﴾ [يوســف.»]103:

A
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413
Y
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Y

416
Y

417
Y
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431
Y

﴿ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾[يوســف:]103 :
قال اآللويس ما ملخصه:
ســألت قريــش واليهــود رســول اهلل ﷺ عــن قصــة يوســف ،فنزلــت
رشحــا واف ًيــا ،فأ َّمــل النبــي ﷺ أن يكــون ذلــك ســب ًبا
مرشوحــة
ً
فعــزاه اهلل تعــاىل بذلــك.
يف إســامهم ،فلــا مل يفعلــوا حــزن ﷺَّ ،
﴿ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾[يوســف:]103 :
كثــر مــن النــاس لــن َي ِصلــوا إىل ســاحل اإليــان ،ولــو حــرص خــر
املرســلني عــى أن يكونــوا مؤمنــن ،ويف هــذا تســلية لــكل داعيــة
املدعويــن ،أن هــذا مــراث األنبيــاء واملرســلني.
أعــرض عنــه
ّ

432
Y

﴿ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾[يوســف:]103 :
االســتدالل عــى صحــة مذهــب أو حــزب أو مجاعــة بكثــرة األتبــاع
فقــط خطــأ بالــغ ،فالكثــرة غال ًبــا مــا متيــل إىل غــر احلــق.

434
Y

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾[يوسف:]104 :
عفــاف الدعــاة! قــال بعــض اليامنــن« :يف اآليــة دليــل عــي أن مــن
تصــدَّ ر لإلرشــاد ،مــن تعليــم ووعــظ ،فــإن عليــه اجتنــاب مــا يمنــع
مــن قبــول كالمــه».

433
Y

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾[يوسف:]104 :
الداعيــة الــذي يقصــد الرتبــح مــن وراء دعوتــه يســقط ســقو ًطا مري ًعا
مــن أعــن الناس.

435
Y

﴿ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﴾[يوسف:]105 :
A
120

A
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Y

ـر ىف
مــن أغمــض عينيــه مل يســتمتع بضــوء هنــاره ،وكذلــك مــن قـ َّ
تفكــره واعتبــاره مل حيــظ بكنــز عرفانــه واســتبصاره.

﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾[يوسف:]106 :
«الــرك اجلــي أن يت ِ
َّخــذ مــن دونــه –ســبحانه-
قــال القشــري:
ِّ
ُّ
معبــو ًدا ،والـ ِّـرك اخلفــي أن يتخــذ بقلبــه عنــد حوائجــه مــن دونــه-
ســبحانه -مقصــو ًدا».
ومــن الــرك اخلفــي مــا قالــه احلســن يف هــذه اآليــة« :ذاك املنافــق،
يعمــل إذا عمــل رئــاء النــاس ،وهــو مــرك بعملــه».

437
Y

﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾[يوسف:]107 :

438
Y

﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾

يقول إسامعيل حقي:
«فــإن قيــل :أمــا يــؤدي قولــه ﴿ :ﭻ﴾ مــؤ َّدى قولــه ﴿ﭼ ﭽ
ﭾ﴾ ،ف ُيســتغنى عنــه؟!
قيــل :ال ،فــإن معنــى قولــه﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ﴾ :وهــم
غافلــون؛ الشــتغاهلم بأمــور دنياهــم ،وىف احلديــث( :مــوت الفجــأة
أخــذة أســيف) أي غضبــان ،يعنــي مــوت الفجــأة أثــر غضــب اهلل
عــى العبــد ،والفجــاءة أو الفجــأة هــي البغتــة دون تقــدم مــرض وال
ســبب ،وإنــا ُكـ ِـره (مــوت الفجــأة) لئــا يلقــى املؤمــن ربــه عــى غفلــة
ويــدِّ د توبتــه ،ويـ ُـر َّد مظاملــه».
ـذراُ ،
مــن غــر أن يقــدِّ م لنفســه عـ ً

[يوســف :]108 :اســتدلوا هبــذه اآليــة عــى وجــوب الدعــوة إىل
اهلل ،فقالــوا :حـ ٌّـق عــى مــن اتبعــه أن يدعــو إىل مــا دعــا إليــه ،و ُيذ ِّكــر
A
بالقــرآن.
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Y

ﮅ ﮇ ﮈ﴾ [يوسف:]108 :
﴿ﮃﮄ ﮆ
كثــر مــن إعــراض اخللــق هــو مــن ضعــف بصــرة الدعــاة! قــال
اإلمــام البقاعــي ﴿« :ﮇ ﮈ﴾ أي حجــة واضحــة مــن أمــري
بن َظــري األدلــة القاطعــة والرباهــن الســاطعة ،وتــرك التقليــد الــدال
عــى الغبــاوة واجلمــود».
ﮅ ﮇ ﮈ﴾ [يوسف:]108 :
﴿ﮃﮄ ﮆ
يقــول الشــيخ حممد الغــزايل« :أنــا ال أخشــى عىل اإلنســان الــذى
َّ
ضــل؛ ألنّــه ســيعود إىل احلــق ،ولكني أخشــى عىل
يفكِّــر وإن
اإلنســان الــذي ال يفكّــر وإن اهتــدى ،ألنّــه ســيكون كالقشــة يف
مهــب الريــح».

441
Y

﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ﴾[يوسف:]109 :

442
Y

﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾[يوسف:]109 :

قال القرطبي:
«مــن أهــل القــرى :يريــد املدائــن ،ومل يبعــث اهلل نب ًّيــا مــن أهــل الباديــة
لغلبــة اجلفــاء والقســوة عــى أهــل البــدو ،وألن أهــل األمصــار أعقــل
وأحلــم وأفضــل وأعلــم .قــال احلســن :مل يبعــث اهلل نب ًّيــا مــن أهــل
الباديــة قــط ،وال مــن النســاء ،وال مــن اجلــن».

عبــادة التفكــر أجـ ُّـل العبــادات ،وهــي تــاج عبــادات القلــوب،
وإن آثــار األمــم البائــدة يقــدح زنــاد الفكــر لالعتبــار ،وعــدم
الســقوط يف نفــس األخطــاء والتكــرار ،وهــذه مــن ســات
ً
فضــا عــن األبــرار.
العقــاء
A
122

A

خالصة ِ
الع َب من أحىل السور

443
Y

444
Y

﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾

[يوســف :]110 :أفضــل مــا قيــل يف هــذه اآليــة هــو قــول عائشــة
ريض اهلل عنهــا :معــاذ اهلل! مل تكــن الرســل تظــن ذلــك برهبــا ،فقــال
هلــا عــروة بــن الزبــر :فــا هــذه اآليــة؟!
قالــت عائشــة« :هــم أتبــاع الرســل الذيــن آمنــوا هبــم ،وصدَّ قوهــم،
وطــال عليهــم البــاء ،واســتأخر عنهــم النــر ،حتــى إذا اســتيأس
الرســل ممــن َّ
كذهبــم مــن قومهــم ،وظنَّــت الرســل أن أتباعهــم قــد
َّ
كذبوهــم جاءهــم نــر اهلل عنــد ذلــك».

﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ﴾[يوسف:]110 :

قال صاحب الظالل:
ِ
«تِلــك ُســنَّ ُة اهلل يف الدَّ عــوات؛ ال ُبــدَّ ِمــن َّ
الش
ــدائد  ،وال ُبــدَّ
ِمــن ال ُكــروب ،ح َّتــى ال َت ْبقــى بق َّي ـ ٌة ِمــن ُج ْهـ ٍـد  ،وال بق َّي ـ ٌة ِمــن
كل أســبابِه ال َّظاهـ ِ
ـر بعــدَ اليـ ْـأ ِ
س ِمــن ِّ
ـرة
طاقــة ،ثـ َّ
ـم جيــي ُء النَّـ ُ
ــق هبــا النَّــاس ،جيــي ء النَّــر ِمــن ِع ِ
نــد اهلل ،فينجــو
ا َّلتــي َيتع َّل ُ
ُ
ُ
ِ
يســتح ُّقون النَّجــاة؛ ينجــون ِمــن اهلــاك الــذي ُ
يأخــذ
الذيــن
ا ُمل ِّ
كذ بــن ،وينجــون ِمــن ال َب ْطــش وال َع ْســف الــذي ُيســ ِّلطه
عليهــم ا ُملتجــر ونِ َ ،
ِ
وي ُّ
ــر ا
ــل بــأس اهلل
باملجر مــنُ ،مد ِّم ً
ِّ
ِ
ِ
ويل وال نصــر؛ ذلــك
ماح ًقــا ،ال يقفــون لــه ،وال َيصــدُّ ه عنهــم ٌّ
ـوات َهـ ْـز ًل  ،فلــو
كــي ال يكــون النَّــر
رخيصــا ،فتكــون الدَّ عـ ُ
ً
كل يــوم د ِعــي بدَ عـ ٍ
رخيصــا لقــام يف ِّ
ـوة ال تك ِّل ُفــه
كان النَّــر
ً
َ ٌّ
شــي ًئا ،أو تك ِّل ُفــه القليــل».
A
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﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ﴾[يوسف:]110 :
ال يوجــد أداة عطــف بــن ( ﯝ) و (ﯞ) إشــارة إىل
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﴿ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ﴾[يوسف:]111 :
قال القشريي:
ِ
«عـ ْـرة منهــا للملــوك ىف بســط العــدل كام بســط يوســف عليه الســام،
وتأمينهــم أحــوال الرعيــة كــا فعــل يوســف حــن أحســن إليهــم.
ِ
وعـ ْـرة ىف قصصهــم ألربــاب التقــوى ،فــإن يوســف ّملــا تــرك هــواه
ر ّقــاه اهلل إىل مــا ر ّقــاه.
ِ
وعـ ْـرة ألهــل اهلــوى فيــا ىف اتبــاع اهلــوى مــن شــدة البــاء ،كامــرأة
العزيــز ملــا اتبعــت هواهــا لقيــت الــر والفقــر.
ِ
ــرة للمامليــك ىف حــرة الســادة ،كيوســف ملــا حفــظ حرمــة
وع ْ
ً
زليخــا ُم ِّلــك ُم ْل َ
حــال.
ــك العزيــز ،وصــارت زليخــا امرأتــه
ِ
وعـ ْـرة ىف العفــو عنــد املقــدرة ،كيوســف عليــه الســام حــن جتــاوز
عــن إخوتــه.
ِ
وعـ ْـرة ىف ثمــرة الصــر ،فيعقــوب ملــا صــر عــى مقاســاة حزنــه ظفــر
يو ًمــا بلقــاء يوســف عليــه الســام».
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ـورا  ،وبــا تريــث أو تأخــر.
نــزول النــر فـ ً

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [يوسف:]111 :
ِ
مــا الفائــدة مــن أي قصــة إن مل نأخــذ منهــا العــرة؟! والعــرة
مشــتقة مــن عبــور البحــر ،فــكأن قــارئ التاريــخ يعــر إىل أحداثــه
لريجــع منهــا بالــدروس التــي تنفعــه يف حــارضه ومســتقبله،
A
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خالصة ِ
الع َب من أحىل السور

ومعلــوم أن التاريــخ يعيــد نفســه.
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﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [يوسف:]111 :
لــن تعيــش مئــات األعــوام ،لكنــك تســتطيع احلصــول عــى خــرة
مئــات األعــوام ،وذلــك بالنظــر يف قصــص الســابقني وجتــارب
املاضــن ،وصــدق الشــاعر:
ٍ
بإنسان وال عاقل  ..من ال يعي التاريخ يف صدره
ليـس
أعـــامرا إىل عمـــره
ومن درى أخبار من قبله  ..أضـــاف
ً
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خالصة اخلالصة! قال ابن اجلوزي:
ِ
ـت مــن مدحــه عليــه
يوسـ َ
الســا ُم ،فت َع َّج ْبـ ُ
ـف عليــه َّ
«قــر ْأ ُت ُســور َة ُ
ِ
ور ْفــع قــدْ ِره بــرك مــا
وش ِح َّ
قصتــه للنَّــاسَ ،
َّ
الســام عــى َصـ ْـرهْ َ ،
ــت خبيئــة األمــر فــإذا هــي ُمالفــ ٌة للهــوى املكــروه،
تــرك ،فتأ َّم ْل ُ
ـت :واعج ًبــا! لــو وافــق هــواه ،مــن كان يكــون؟! و ََّلــا خالفــه لقــد
فقلـ ُ
ـرب األمثــال بصــره ،و ُي ْفت َ
َخــر عــى اخللــق
صــار أمــره عظيـ ًـا؛ ُتـ ْ َ
ِ
باجتهــادهُّ ،
وكل ذلــك قــد كان بصــر ســاعة ،فيــا لــه عـ ًّـزا و َف ْخـ ًـرا أن
الصــر عــن املحبــوب وهــو قريــب».
متلــك نفســك ســاعة َّ
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﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾[يوسف:]111 :
ليــس هــدى ورمحــة للجميــع ،بــل للمؤمنــن فحســب؛ ولــذا
ال ينتفــع اجلميــع بالقــرآن ،فمــن ال يفهــم مــا يقــرأ ﴿ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ﴾[اجلمعــة  ،]5 :والبعــض كاحلــار
الوحــي هيــرب مــن القــرآن إذا سـ ِـمعه ﴿ﭜ ﭝ ﭞ﴾
[املدثر  ..]50 :أمثال هؤالء ال هيتدون بالقرآن.
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