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 مقدمة
 . سورة يوسف سورة مكية 

 . سورة يوسف مكية كلها على املعتمد :يقال اآللوس
 : تسمى سورة يوسف 

 الشتماهلا على قصته .
 كما أن معظم ما فيها قصته عليه السالم .

 وليس هلا اسم سواه .
 يت قبلها .صلة هذه السورة بال 

 املناسبة بني هذه السورة واليت قبلها سورة هود قوية جداً وبيان ذلك :
 أن سورة يوسف متممة ملا يف سورة هود من قصص الرسل عليهم السالم . -أ

 بالوحي إليه . التدليل يف كل منهما على رسالة حممد -ب
 ففي هود ) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ( .

 ) ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ( .ويف سورة يوسف 
 يف كل منهما ذكر ملا القاه األنبياء من األذى . -ج

فإذا كانت سورة هود قد بينت ما القاه األنبياء من جانب أقوامهم ، فإن سورة يوسف قد بينت ما القاه نيب هللا يوسف من 
 األقارب . 

 : سبب نزوهلا 
َنا ،  زَِل اْلُقْرآُن َعَلى َرُسوِل اَّللِه قَاَل : أُنْ بن أيب وقاص )  َسْعد عن ، فَ َتاَل َعَلْيِهْم َزَمانًا ، فَ َقاُلوا : يَا َرُسوَل اَّللِه َلْو َقَصْصَت َعَلي ْ

َزَمانًا ،  فَ َتاَلَها َعَلْيِهْم َرُسوُل اَّللِه ( َقَصصِ َعَلْيَك َأْحَسَن الْ  ََنُْن نَ ُقص  )ِإََل قَ ْولِِه ( َك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنيَ الر تِلْ )فَأَنْ َزَل اَّللُه 
ثْ تَ َنا ، فَأَنْ َزَل اَّللُه :   َة ، ُكل  َذِلَك يُ ْؤَمُروَن بِاْلُقْرآِن.اْْليَ  (اَّللُه نَ زهَل َأْحَسَن اْلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِِبًا)فَ َقاُلوا : يَا َرُسوَل اَّللِه َلْو َحده

 . وهي سورة مكية 
 يف مواجهته ألذى املشركني . نزلت هذه السورة بعد موت خدجية وأيب طالب سندا رسول هللا 

 فالسورة نزلت يف تلك الفرتة اْلرج  ة .
فقد أخربه عما دار بني يوسف  ِبا نبيه  تعاَل ونزول سورة يوسف يف هذه الفرتة، كان من أعظم املسليات اليت واسى هللا

 . وإخوته، وعما تعرض له هذا النيب الكرمي من مصائب وأذى ...
 عما أصابه من قومه. وال شك أن يف قصة يوسف وما يشبهها، تسلية للرسول 

 . فضائل هذه السورة 
 من بني سائر القصص اليت ذكرت يف القرآن كله .أن هللا تعاَل مسى ما فيها أحسن القصص ، 

 مسى هللا ما فيها أحسن القصص ألمور :
 قيل : ألنه ليس يف القرآن قصة تتضمن من العرب واْلكم ما تضمنته هذه القصة .

 وقيل : ْلسن جماوزة يوسف عن إخوته ، وصربه عن أذاهم ، وعفوه عنهم .
اْلني ، واملالئكة ، والشياطني ، واجلن ، واإلنس ، واألنعام ، والطري ، وسري امللوك وقيل : ملا فيها من ذكر األنبياء ، والص
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 واملماليك ، والتجار ، والعلماء ، واجلهال ، والرجال ، والنساء وحيلهن ومكرهن ، وتعبري الرؤيا ، والسياس  ة واملعاشرة .
 وقيل : ألن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة .

 أهداف السورة : 
 . إثبات رسالة حممد  -أ

 بقوله تعاَل ) َنن نقص عليك أحسن القصص ( .
 وبقوله تعاَل ) ذلك من أنبياء الغيب نوحيه إليك ( .

 بيان إعجاز القرآن . -ب
 وذلك بقوله تعاَل ) إنا أنزلناه قرآنا عربياً ( .

 االعتبار بقصص الرسل الكرام . -ج
 ( .قال تعاَل ) لقد كان يف قصصهم عربة 

 ومل يذكر اسم يوسف  َوَوَهْبنا لَُه ِإْسحاَق  تعاَل يف غري هذه السورة سوى مرتني: إحدامها يف سورة األنعام يف قوله
 .84وسى َوهاُروَن ... اْلية َويَ ْعُقوَب ُكالا َهَديْنا، َونُوحاً َهَديْنا ِمْن قَ ْبُل، َوِمْن ُذر ِيهِتِه داُوَد َوُسَلْيماَن َوأَي وَب َويُوُسَف َومُ 

 َوَلَقْد جاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قَ ْبُل بِاْلبَ يِ ناِت ... -تعاَل -والثانية يف سورة غافر يف قوله
 وسفوي  -حدثتنا عنه حديثا مستفيضا نستطيع من خالله، أن نرى له -وهو الشخصية الرئيسية يف القصة  

 :متنوعة من أمهها ما يأيتمناقب ومزايا 
 . امتالكه لنفسه ولشهوته مهما كانت املغريات، بسبب خوفه ملقام ربه، وهنيه لنفسه عن اهلوى ...

، ِإنهُه َريبِ   : َوراَوَدْتُه الهيِت ُهَو يِف بَ ْيِتها َعْن نَ ْفِسِه َوَغلهَقِت اأْلَْبواَب َوقاَلْت َهْيَت َلَك، قاَل َمعاذَ تعاَل وال أدل على ذلك من قوله اَّللِه
 . َأْحَسَن َمْثواَي، ِإنهُه ال يُ ْفِلُح الظهالُِموَن ...

لقد كانت دواعي متعددة تدعو يوسف إَل االستجابة لطلب امرأة العزيز »: قال اإلمام ابن القيم ما ملخصه: يقال الشيخ القامس
 منها: ما ركبه هللا يف طبع الرجل من ميله إَل املرأة ...

ا: أنه كان شابا غري متزوج.. ومنها: أهنا كانت ذات منصب ومجال.. وأهنا كانت غري آبية وال ممتنعة ... بل هي اليت طلبت ومنه
 وأرادت وبذلت اجلهد..

 ومنها: أنه كان يف دارها وحتت سلطاهنا.. فال خيشى أن تنم عليه..
 وشكت حاهلا إليهن ...ومنها: أهنا استعانت عليه بأئمة املكر واالحتيال فأرته إياهن، 
 ومنها: أهنا توعدته بالسجن والصغار إن مل يفعل ما تأمره به..

 ومنها: أن الزوج مل يظهر من الغرية والقوة ما جيعله يفرق بينه وبينها ...
 ا على ارتكاب م ومع كل هذه الدواعي، فقد آثر يوسف مرضاة هللا ومراقبته، ومحله خوفه من خالقه على أن خيتار السجن

 .هيغضب
قاَل َربِ  السِ ْجُن َأَحب  ِإََله ممها )  ه من كيد امرأة العزيز وصواحبهاصربه اجلميل على احملن والباليا، وجلوؤه إَل ربه ليستجري ب

 ( .َوَأُكْن ِمَن اجْلاِهِلنَي  يَْدُعوَنِِن ِإلَْيِه َوِإاله َتْصِرْف َعِنِ  َكْيَدُهنه َأْصُب ِإلَْيِهنه 
للدين اْلق، ودعوته لعبادة هللا وحده، حىت وهو بني جدران السجن، فهو القائل ملن معه يف السجن: يا صاِحيبَِ السِ ْجِن  نشره

ٌر، أَِم اَّللُه اْلواِحُد اْلَقههاُر ما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإاله َأمْساًء مَسهْيُتُمو   ؤُُكْم ما أَنْ َزَل اَّللُه ِِبا ِمْن ُسْلطاٍن....ها أَنْ ُتْم َوآباأَأَْرباٌب ُمتَ َفر ُِقوَن َخي ْ
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حسن تدبريه لألمور، وتوصله إَل ما يريده بأحكم األساليب، وحرصه الشديد على إنقاذ األمة مما يضرها ويعرضها للهالك، قاَل  
  ممها تَْأُكُلوَن ...تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأَباً َفما َحَصْدُُتْ َفَذُروُه يف ُسْنُبِلِه ِإاله قَِلياًل 

ُسوُل قاَل عزة نفسه، ومسو خلقه، فقد أىب أن يذهب ملقابلة امللك إال بعد إعالن براءته َوقاَل اْلَمِلُك ائْ ُتوِن ِبِه، فَ َلمها جاَءُه الره  
يت َقطهْعَن أَْيِديَ ُهنه ِإنه رَ   يبِ  ِبَكْيِدِهنه َعِليٌم ...اْرِجْع ِإَل رَبِ َك َفْسئَ ْلُه ما باُل النِ ْسَوِة الاله

حتدثه بنعمة هللا، ومعرفته لنفسه قدرها، وطلبه املنصب الذي يناسبه، ويثق بقدرته على القيام حبقوقه قاَل اْجَعْلِِن َعلى َخزاِئِن 
 اأْلَْرِض ِإِن ِ َحِفيٌظ َعِليٌم.

 ُة يُوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْيِه فَ َعَرفَ ُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُروَن....ذكاؤه وفطنته، فقد تعرف على إخوته مع طول فراقه هلم: َوجاَء ِإْخوَ  
 عفوه وصفحه عمن أساء إليه قاَل ال تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اَّللُه َلُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرهامِحِنَي ...

 لى َوْجِه َأيب يَْأِت َبِصرياً َوأُْتوِن بَِأْهِلُكْم َأمْجَِعنَي.وفاؤه ألسرته ولعشريته اْذَهُبوا ِبَقِميِصي هذا فَأَْلُقوُه عَ  
أَْنَت َولِيِ ي يِف  على نعمه ومننه َربِ  َقْد آتَ ْيَتِِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعلهْمَتِِن ِمْن تَْأِويِل اأْلَحاِديِث فاِطَر السهماواِت َواأْلَْرضِ  تعاَل شكر هللا 

 تَ َوفهِِن ُمْسِلماً َوَأْْلِْقِِن بِالصهاِْلِنَي.الد نْيا َواْْلِخَرِة 
 : بعض األحاديث يف فضل نيب هللا يوسف 

قَالُوا لَْيَس َعْن َهَذا ، َأي  النهاِس َأْكَرُم قَاَل َأْكَرُمُهْم ِعْنَد هللِا أَتْ َقاُهْم  ُسِئَل َرُسوُل هللِا ) َعْن َأيب ُهَريْ َرَة ، َرِضَي اَّللُه َعْنُه ، قَاَل 
ا لَْيَس َعْن َهَذا َنْسأَُلَك قَاَل فَ َعْن َمَعاِدِن اْلَعَرِب َنْسأَُلَك قَاَل فََأْكَرُم النهاِس يُوُسُف َنيب  هللِا اْبُن َنيِبِ  هللِا اْبِن َنيبِ  هللِا اْبِن َخِليِل هللِا قَاُلو 

 ( متفق عليه . رُُكْم يف اجْلَاِهِليهِة ِخَيارُُكْم يِف اإِلْساَلِم ِإَذا َفِقُهواَتْسأَُلوِن قَالُوا نَ َعْم قَاَل َفِخَيا
اَل أَوملَْ تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى ُن َأَحق  بِالشهكِ  ِمْن ِإبْ رَاِهيَم ِإْذ قَاَل َربِ  أَِر ِى َكْيَف حُتْ ى اْلَمْوَتى. قَ َنَْ )قَاَل  َعْن َأىِب ُهَريْ َرَة أَنه َرُسوَل اَّللِه و 

( يَ يُوُسَف أَلَجْبُت الدهاعِ  السِ ْجِن طُوَل لَْبثِ  ِإََل رُْكٍن َشِديٍد َوَلْو لَِبْثُت يِف  يَويَ ْرَحُم اَّللُه ُلوطًا َلَقْد َكاَن يَْأوِ ، َوَلِكْن لَِيْطَمِئنه قَ ْليب 
 متفق عليه .
 ( . ْجِن َما لَِبَث يُوُسُف ُُثه أَتَاِن الدهاِعي أَلَجْبُتهُ َلْو لَِبْثُت يِف الس ِ ويف رواية ) 

 . ( (2( ِإنَّا أَنَزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن )1الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي )) 
 [ . 2 – 1] يوسف : 

------------ 
 هذه تسمى اْلروف املقطعة.(  الر) 

 ذه اْلروف أمساء للسور.هإن  قيل:
 إن هذه اْلروف قد جاءت هكذا فاصلة للداللة على انقضاء سورة وابتداء أخرى. وقيل:
 إهنا اسم اَّلل  األعظم، إَل غري ذلك من األقوال اليت ال ختلو من مقال. وقيل:
 هي ما استأثر هللا بعلمه. وقيل:
لشيخ ابن عثيمني وقال: وحجة هذا القول: أن القرآن نزل بلغة هي حروف هجائية ليس هلا معىن، ورجح هذا القول ا وقيل:

 العرب، وهذه اْلروف ليس هلا معىن يف اللغة العربية.
وأما اْلكمة منها: فأرجح األقوال أهنا إشارة إَل إعجاز القرآن العظيم، ورجح هذا القول ابن كثري يف تفسريه فقال: وقال آخرون 

السور اليت ذكرت فيها بيانًا إلعجاز القرآن وأن اخللق عاجزون عن معارضته مبثله هذا مع أنه إمنا ذكرت هذه اْلروف يف أوائل 
مركب من هذه اْلروف املقطعة اليت يتخاطبون ِبا، وقد حكى هذا املذهب الرازي يف تفسريه عن املربد ومجع من احملققني، وإليه 
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 بو اْلجاج املزي وحكاه َل عن ابن تيمية.ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا اْلافظ اجملتهد أ
وقد رجح هذا الشيخ الشنقيطي يف أضواء البيان حيث قال بعد أن ذكر اخلالف: أما القول الذي يدل استقراء القرآن على 

ارضته رجحانه فهو: أن اْلروف املقطعة ذكرت يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بيانًا إلعجاز القرآن، وأن اخللق عاجزون عن مع
 مبثله.

وقال يف تفسري سورة األعراف: والقول الذي دل عليه استقراء القرآن هو قول بعض العلماء: إن املراد باْلروف املقطعة يف أوائل 
السور: إظهار إعجاز القرآن، فكأن هللا يقول للبشر )املص( هذه حروف من اْلروف املتداولة بني أيديكم تركبون منها كالمكم، 

ا الكالم من عند غري هللا وهو ُمؤلهف من حروفكم املتداولة بني أيديكم لكنتم تقدرون على تأليف مثله، فَِلما َعَجْزُُت فلو كان هذ
 عن تْألِيف مثله وهو من اْلروف املْعُروفة َلَدْيُكْم مركب منها، عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم محيد ال ِمَن الَبَشِر.

هذا القول: أن هللا يف مجيع القرآن يف مجيع السور املبدوءة حبروف مقطعة مل ُتذكر منها سورة ووجه االستقراء الذي دل على 
واحدة إال وجاء بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من شأنه، فدل هذا على هذا، ومل خيُل من هذا يف سائر القرآن إال سورتان: 

 ف املقطعة إال ذُكر بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من أمرِه.سورة مرمي، وسورة القلم، أما غري ذلك فال ُتذكر اْلرو 
 قال يف البقرة )امل( فأتبعه بقوله )َذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيِه ُهًدى ل ِْلُمتهِقني(.

(. وقال يف آل عمران )امل. هللا ال إِلََه ِإاله ُهَو اْلَْي  اْلَقي وُم( فأتبعه بقوله )نَ زهَل َعَلْيكَ   اْلِكَتاَب بِاْلَْقِ 
 وقال هنا يف األعراف )املص( ُث أتبعه بقوله )ِكَتاٌب أُنزَِل ِإلَْيَك َفاَل َيُكن يف َصْدرَِك َحرٌَج مِ ْنُه(.

 وقال يف سورة يونس )الر( ُث أتبعه بقوله )تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلَِْكيِم(.
 ُت اْلِكَتاِب اْلُمبني(.وقال يف سورة يوسف )الر( ُث قال )تِْلَك آيَا

.)  وقال يف الرعد )املر( ُث قال )تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوالهِذَي أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رهبِ َك اْلَْق 
 وقال يف سورة اخلليل )اَلر( ُث قال )ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النهاَس ِمَن الظ ُلَماِت ِإََل الن وِر(.

ب يف سورة اْلجر )اَلر( ُث قال )تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوقُ ْرآٍن م ِبنٍي( وهكذا يف سائر القرآن إال يف سورة مرمي والقلم. )العذوقال 
 النمري(.

ي آيات يف هذه السورة ويف غريها، ه -أيها الرسول الكرمي -تلك اْليات اليت نتلوها عليك أي :( تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي  )
 الكتاب الظاهر أمره، الواضح إعجازه، حبيث ال تشتبه على العقالء حقائقه، وال تلتبس عليهم هداياته.

  (تلك ) .اسم إشارة، املشار إليه اْليات، واملراد ِبا آيات القرآن الكرمي ويندرج فيها آيات السورة اليت معنا 
 (مجع آية ، واْلية العالمة ، ومسيت مج آيَاتُ و ) ل القرآن آيات لإلشارة إَل أهنا يف عظمتها وإعجازها وداللتها القاطعة على

 اْلق كأهنا اْليات املعجزات اليت كانت يزود ِبا األنبياء .
  ( املراد به القرآن الكرمي .الكتاب ) :ًومسي القرآن كتابا 

 . يف َلْوٍح حَمُْفوٍظ(.ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ: كما قال تعاَل )َبْل ُهَو قُ ْرآٌن جمَِيدٌ 
 ْيِدي َسَفَرٍة(وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة: قال تعاَل )َفَمْن َشاَء ذََكَرُه. يف ُصُحٍف ُمَكرهَمٍة. َمْرُفوَعٍة ُمَطههَرٍة بِأَ 

 وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا، ونقرؤه من هذه الكتب.
تاج الناس إليه يف دينهم يعِن أن القرآن أظهر كل شيء حي.)، بل لكل ما حيتاج الناس إليه له املظهر لطريق اْلق موض ح) املبني ( 

 ( .ودنياهم
 ظهر. ي :واضح الظاهر من أبان مبعىن بان أالوقيل : املراد باملبني : البني  ، أي : 
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 ولو قيل : إنه مبني بني  فال بأس .
 ني ال ينايف أحدمها اْلخر وليس أرجح منه ، فإهنا حُتمل عليهما مجيعاً .والقاعدة : الكلمة إذا احتملت معنيني مساوي

 : الظاهِر أمرُه يف كونه من عند هللا تعاَل ويف إعجازه بنوعيه : أي ، من أبان مبعىن بان قوله تعاَل ) املبني (  قال أبو السعود
ه لنزوله على      ُ ق  به عليهم حقائُقه وال يلتبس لديهم دقائال سيما اإلخباُر عن الغيب ، أو الواضِح معانيه للعرب حبيث ال يشت

لِك وامللكوِت وأسراِر النشأتني يف الدارين وغرِي ( بني  ) أو مبعىن  . لغتهم
ُ
أي املبني ِلما فيه من األحكام والشرائِع وخفايا امل

 . ذلك من اِْلَكم واملعارف والقصص
 : َا ُوِصَف اْلُقرْ  قال الرازي  . آُن ِبَكْونِِه ُمِبيًنا لُِوُجوٍه: اأْلَوهُل: َأنه اْلُقْرآَن ُمْعِجَزٌة قَاِهَرٌة َوآيٌَة بَ يِ َنٌة ِلُمَحمهٍد َوِإمنه

َ ِفيِه اهْلَُدى َوالر ْشَد، َواْلَْاَلَل َواْلَْرَاَم، َوَلمها بُ يِ َنْت َهِذِه اأْلَْشَياُء ِفيِه َكاَن ا َوالثَّاِن:  ْلِكَتاُب ُمِبيًنا هِلَِذِه اأْلَْشَياِء. أَنهُه بَ نيه
ِمنَي.  الثهاِلُث: أَنهُه بُ يِ َنْت ِفيِه ِقَصُص اأْلَوهِلنَي َوُشرَِحْت ِفيِه َأْحَواُل اْلُمتَ َقدِ 

 : قيل : من جهة أحكامه وحالله وحرامه ، وقيل : من جهة مواعظه وهداه ونوره ، ( املبني  )ووصفه ب   وقال ابن عطية
 -روي هذا القول عن معاذ بن جبل-فيه ستة أحرف مل جتتمع يف لسان قيل : من جهة بيان اللسان العريب وجودته إذ و 

 ه .جبميع هذه الوجو أنه " مبني "  والصواب ، وحيتمل أن يكون مبيناً لنبوة حممد بإعجازه
 . بلسان عريب مبني اب الكرمي على نبينا حممد : إنا أنزلنا هذا الكتأي (  ِإنَّا أَنَزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا )

 فلغة العرب جيب أن توقر وأن تعظم ألهنا لغة القرآن .
 ( . إِنها أَنَزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيااكما قال تعاَل )

 ( .ِإنها َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبِياا لهَعلهُكْم تَ ْعِقُلوَن  وقال تعاَل )
 ( . اُه ُحْكًما َعَربِيااَك أَنَزْلنَ وََكَذلِ وقال تعاَل ) 
َر ِذي ِعَوٍج لهَعلهُهْم يَ ت هُقونَ وقال تعاَل )   ( . قُرآنًا َعَربِياا َغي ْ

، لعلكم أيها املكلفون باإلميان به، تعقلون معانيه، وتفهمون ألفاظه، وتنتفعون ِبداياته، وتدركون أنه ليس من  ( لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن ) 
 . عز وجل البشر، وإمنا هو كالم خالق القوى والقدر وهو هللاكالم 

  ( علة إلنزاله ِبذه الصفة كي تفهم  وه وحتيطوا مبعاني  ه ، وتستعملوا عقولكم . لهَعلهُكْم تَ ْعِقُلونَ : قوله تعاَل )قال البيضاوي 
 تفهموا معانَيه طراً وحتيطوا مبا فيه من البدائع ُخرْباً وتط لعوا على لكي : أي (  لهَعلهُكْم تَ ْعِقُلونَ : قوله تعاَل ) وقال أبو السعود

 أنه خارٌج عن طوق البشر منزهٌل من عند خالق الُقوى والقدر
 فاهلل تعاَل أخرب أن املقصود األعظم من إنزال القرآن تفهمه وتدبره والعمل به .

َا َيسهْرنَاُه بِِلَساِنَك َلَعله قال تعاَل )   ( . ُهْم يَ َتذَكهُرونَ فَِإمنه
 ( .ِإنها َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِياا لهَعلهُكْم تَ ْعِقُلوَن وقال تعاَل )

 ( .ْكرًا وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِياا َوَصرهفْ َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلهُهْم يَ ت هُقوَن أَْو حُيِْدُث هَلُْم ذِ وقال تعاَل ) 
 ( . ُسورٌَة أَنَزْلَناَها َوفَ َرْضَناَها َوأَنَزْلَنا ِفيَها آيَاٍت بَ يِ َناٍت لهَعلهُكْم َتذَكهُرونَ تعاَل )  وقال

 وقد ذم هللا من ال يفهم ، أو من يريد أن ال يفهم .
 ( . يُ ْؤِمُنونَ  َوقَاُلوْا قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف َبل لهَعنَ ُهُم اَّلله ِبُكْفرِِهْم فَ َقِلياًل مهافقال تعاَل ) 
 ( . أََفال يَ َتَدب هُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب أَقْ َفاهُلَاوقال تعاَل ) 

 وذلك ألن لغة العرب أفصح اللغات، وأبينها وأوسعها، ( نها أَنْ َزْلناُه قُ ْرآنًا َعَربِياا َلَعلهُكْم تَ ْعِقُلوَن : قوله تعاَل ) إ قال ابن كثري
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للمعاِن اليت تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب، بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف  وأكثرها تأدية
 ه .لسنة، فكمل له الشرف من كل الوجو املالئكة، وكان ذلك يف أشرف بقاع األرض، ويف أشرف شهور ا

 نزله بأشرف لغة . وهي لغة العرب .
 وبأشرف ليلة : وهي ليلة القدر .

 أشرف املالئكة : وهو جربيل .وأنزله مع 
 على أشرف مكان : وهو مكة .

 . على أشرف رسول : هو النيب 
 إذاً صار القرآن عربياً ليفهم مراد هللا تعاَل منه .

 ( .ِقُلوَن ( ِإنها َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِياا لهَعلهُكْم تَ عْ 2( َواْلِكَتاِب اْلُمِبنِي )1حم )وقد أقسم هللا تعاَل بذلك فقال ) 
 الفوائد :

 بيان إعجاز القرآن الكرمي . -1
 أن القرآن حروف تكلم هللا به حبروف خالفاً ألهل البدع .-2
 أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من اْلروف اليت يُرك بون منها كالمهم ، ومع ذلك أعجزهم . -3
 س .أن القرآن مبني ، أي : مظهر للحق ، ولكل ما حيتاج إليه النا-3
أن القرآن مكتوب ، فهو مكتوب يف اللوح احملفوظ ، ومكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة ، ومكتوب يف الصحف  -5

 اليت بني أيدينا .
 علو هللا تعاَل لقوله ) إنا أنزلناه .. ( والنزول ال يكون إال من أعلى .-6
 أن القرآن منزل غري خملوق .-7
 ية منقبة كربى للعرب .أن كون القرآن باللغة العرب -8
ال ميكن فهم القرآن الكرمي إال مبعرفة لسان العرب ، ولذلك ينبغي على املسلمني على اختالف ألسنتهم تعلم لغة القرآن  -9

 لفهمه وتدبره وتالوته .
َنا ِإلَْيَك َهَذا اْلُقْرآَن وَ )   . (( 3ِإن ُكنَت ِمن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلنَي )ََنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَا َأْوَحي ْ

 [ . 3] يوسف : 
---------- 

َنا ِإلَْيَك َهَذا اْلُقْرآنَ )  أحسن »أيها الرسول الكرمي  -ن نقص عليكأي : َن(   ََنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَا َأْوَحي ْ
 ض الذي سيق من أجله.: أحسن أنواع البيان، وأوفاه بالغر يأ« القصص

 وإمنا كان قصص القرآن أحسن القصص، الشتماله على أصدق األخبار، وأبلغ األساليب، وأمجعها للحكم والعرب والعظات.
 والباء يف قوله مبا أَْوَحْينا ِإلَْيَك هَذا اْلُقْرآَن للسببية متعلقة بنقص، وما مصدرية.

ك هذا القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، والذي هو : نقص عليك أحسن القصص، بسبب إحيائنا إلييأ
 س .عليا يف بالغته وتأثريه يف النفو يف الذروة ال

 : وقصص القرآن أحسن من قصص غريه من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه ومبا يتضم نه من العرب  قال ابن عاشور
يف بابه ، وكل  قصة يف القرآن هي أحسن من كل  ما يقص ه القاص  يف واْلكم ، فكل  قصص يف القرآن هو أحسن القصص 
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 غري القرآن.
مبا أوحينا  )أحسن من بقي ة قصص القرآن كما دل  عليه قوله  وليس املراد أحسن قصص القرآن حىت تكون قص ة يوسف 

 ( .إليك هذا القرآن 
 : ِه ) َأْحَسَن اْلَقَصِص ( ِقصهَة يُوُسَف َوْحَدَها َبْل ِهَي ممها َقصهُه اَّللُه َوممها يَْدُخُل يف َأْحَسِن َولَْيَس اْلُمرَاُد ِبَقْولِ  قال ابن تيمية

َرى أَفَ َلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك إاله رَِجااًل نُوِحي إلَْيِهْم ِمْن أَْهِل اْلقُ  )َوهِلََذا قَاَل تَ َعاََل يِف آِخِر الس ورَِة  اْلَقَصصِ 
ٌر لِلهِذيَن ات هَقْوا أََفاَل تَ ْعقِ  َحىته إَذا اْستَ ْيَئَس الر ُسُل َوظَن وا أَن هُهْم )  (ُلوَن فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَلَداُر اْْلِخَرِة َخي ْ

َرٌة أِلُوَل اأْلَْلَباِب َما   ) (نَا فَ ُنجِ َي َمْن َنَشاُء َواَل يُ َرد  بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنَي َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم َنْصرُ  َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْ
 ( .ًة لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرى َوَلِكْن َتْصِديَق الهِذي بَ نْيَ يََدْيِه َوتَ ْفِصيَل ُكلِ  َشْيٍء َوُهًدى َوَرمحَْ 

بَ ُهْم َوَعاِقَبتُ ُهْم بِا  َرَة يف َقَصِص اْلُمْرَسِلنَي َوأََمَر بِالنهَظِر يف َعاِقَبِة َمْن َكذه َ َأنه اْلِعب ْ لنهْصِر . َوِمْن اْلَمْعُلوِم َأنه ِقصهَة ُموَسى َوَما َجَرى فَ بَ نيه
َوهِلََذا ِهَي أَْعَظُم َقَصِص اأْلَنِْبَياِء الهيِت ُتْذَكُر يف اْلُقْرآِن ثَ نهاَها اَّللُه ، صهِة يُوُسَف ِبَكِثرِي َكِثريٍ ُم َوَأْشَرُف ِمْن قِ َلُه َمَع ِفْرَعْوَن َوَغرْيِِه أَْعظَ 

 -َغرْيِِهْم ِمْن اْلُمْرَسِلنيَ َكُنوِح َوُهوٍد َوَصاِلٍح َوُشَعْيٍب وَ -َياِء ؛ َبْل َقَصُص َسائِِر اأْلَنْبِ هَلَا َأْكثَ َر ِمْن َغرْيَِهاَأْكثَ َر ِمْن َغرْيَِها َوَبَسَطَها َوَطوه 
 . أَْعَظُم ِمْن ِقصهِة يُوُسَف َوهِلََذا ثَ ىنه اَّللُه تِْلَك اْلَقَصَص يف اْلُقْرآِن وملَْ يُ َثنِ  ِقصهَة يُوُسفَ 

يَم َوُموَسى َوِعيَسى َوَغرْيِِهْم َصَلَواُت اَّللِه َعَلْيِهْم فَِتْلَك أَْعَظُم َواْلَواِقُع ِفيَها ِمْن اجْلَانِبَ نْيِ َوأَمها ِقصهُة نُوٍح َوِإبْ رَاهِ  وقال رمحه هللا : ....
ِبنَي هَلُْم َوالصهرْبِ ِه َونَ هْ َفَما فَ َعَلْتُه اأْلَنِْبَياُء ِمْن الدهْعَوِة إََل تَ ْوِحيِد اَّللِه َوِعَباَدتِِه َوِديِنِه َوِإْظَهاِر آيَاتِِه َوأَْمرِ  ِيِه َوَوْعِدِه َوَوِعيِدِه َوجُمَاَهَدِة اْلُمَكذِ 

ي َوَما َصبَ ُروا َعَلْيِه َوَعْنُه أَْعَظُم ِمْن الهذِ  َعَلى أََذاُهْم ُهَو أَْعَظُم ِعْنَد اَّللِه َوهِلََذا َكانُوا أَْفَضَل ِمْن يُوُسَف َصَلَواُت اَّللِه َعَلْيِهْم َأمْجَِعنيَ 
ُرُهْم مبَا فَ َعُلوُه أَْعَظُم ِمْن طَاَعِة يُوُسَف َوِعَباَدتِِه َوتَ ْقَواُه أُولَِئَك أُ  َوِعَباَدتُ ُهْم َّلِلهِ ، َصبَ َر يُوُسُف َعَلْيِه َوَعْنُه  وُلوا َوطَاَعتُ ُهْم َوتَ ْقَواُهْم َوَصب ْ

 ( .َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النهِبيِ نَي ِميثَاقَ ُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبْ رَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ  )اْلَعْزِم الهِذيَن َخصهُهْم اَّللُه بِالذ ِْكِر يف قَ ْولِِه 
َأمْحَد ْبُن َحْنَبٍل : َأْحَسُن  َمامُ ِقَصُصُهْم َأْحَسُن ِمْن ِقصهِة يُوُسَف ؛ َوهِلََذا ثَ نهاَها اَّللُه يف اْلُقْرآِن اَل ِسيهَما ِقصهُة ُموَسى . قَاَل اإْلِ ف

 .   ) الفتاوى ( . َأَحاِديِث اأْلَنِْبَياِء َحِديُث َتْكِليِم اَّللِه ِلُموَسى
 اختلف العلماء مِلَ مسُِيت هذه السورة أحسن الَقَصص من بني سائر األقاصيص؟:  قال القرطيب 

َلَقْد َكاَن يِف  )م ما تتضمن هذه القص ة ؛ وبيانه قوله يف آخرها ألنه ليست قصة يف القرآن تتضمن من الِعرب واِْلك فقيل : 
 اب ( .َرٌة أُلْوَل األلبَقَصِصِهْم ِعب ْ 

مساها أحسن الَقصص ْلسن جماوزة يوسف عن إخوته ، وصربه على أذاهم ، وعفوه عنهم بعد االلتقاء ِبم عن ذكر ما  وقيل :
 ( . تَ ثْ َريَب َعَلْيُكُم اليوم الَ  )تعاطوه ، وكرمه يف العفو عنهم ، حىت قال 

ألن فيها ذكر األنبياء والصاْلني واملالئكة والشياطني ، واجلن  واإلنس واألنعام والط ري ، وسري امللوك واملمالك ، والت جار  وقيل :
ري الرؤيا ، والسياسة واملعاشرة والعلماء واجله ال ، والرجال والن ساء وِحيلهن  ومكرهن  ، وفيها ذكر الت وحيد والفقه والسِ رَي وتعب

 وتدبري املعاش ، ومجل الفوائد اليت تصلح للدين والدنيا.
: إمنا كانت أحسن الَقَصص ألن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة ؛ انظر إَل يوسف وأبيه وإخوته ،  وقال بعض أهل املعاِن

، ومستعرب الرؤيا الساقي ، والشاهد فيما يقال ؛ فما كان أمر وامرأة العزيز ؛ قيل : وامللك أيضًا أسلم بيوسف وحسن إسالمه 
 .اجلميع إال إَل خري. 

عن  (َلِمَن الغافلني  )ا إليك هذه السورَة من قبل إحيائِنأي : ( ِمن قَ ْبِلِه )  َوِإن ُكنتُ أي : (  َوِإن ُكنَت ِمن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلنيَ ) 
َنا ِإلَْيَك ُروًحا مِ ْن أَْمرِنَا َما ُكنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب . كما قال تعاَل ) و رَْع مسَعك قط  ر ببالك ومل تقهذه القصة مل ختطُ  َكَذِلَك أَْوَحي ْ
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 ا ( .َوال اإِلميَاُن َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا ن هْهِدي ِبِه َمْن نهَشاء ِمْن ِعَباِدنَ 
 ( . وِحيها ِإلَْيَك ما ُكْنَت تَ ْعَلُمها أَْنَت َوال قَ ْوُمَك ِمْن قَ ْبِل هذا فَاْصربْ ِإنه اْلعاِقَبَة لِْلُمتهِقنيَ تِْلَك ِمْن أَنْباِء اْلَغْيِب نُ  ) قال تعاَل

 م ، فليست ذماً للنيب الغفلة هنا معناها عدم العل . 
 ومن معانيها : عدم القصد :

نْ َيا َواْلِخرَِة َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ الْ  ِإنه الهِذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ قال تعاَل )   ( . َغاِفالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا يف الد 
 ومن معانيها : االعراض عن اْلق إَل الباطل واالشتغال بالباطل .

 قال تعاَل ) وال تكن من الغافلني ( .
 الفوائد :

 أن القرآن مشتمل على أحسن القصص . -1
ن هللا ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص يف هذا الكتاب، ُث ذكر هذه القصة وبسطها، واعلم أ: قال السعدي  -2

وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أهنا قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها أو حيسنها مبا يذكر يف اإلسرائيليات اليت ال 
ل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمر ينتهي إَل هذا يعرف هلا سند وال ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على هللا، ومكم

اْلد قبحا، فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت يف كثري من التفاسري، من األكاذيب واألمور الشنيعة املناقضة ملا قصه هللا تعاَل 
 بشيء كثري.

 ينقل. فعلى العبد أن يفهم عن هللا ما قصه، ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النيب 
 وإثباهتا بأقوى برهان عقلي وأعظم دليل نقلي . تقرير نبوة الرسول  -3

 هو النيب األمي الذي مل يكن يعلم شيئاً من القرآن . إن حممداً 
ُلو ِمن قَ ْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َوال خَتُط ُه بَِيِميِنَك ِإًذا الهْرتَاَب اْلُمْبِطلُ لقوله تعاَل )   ( . ونَ َوَما ُكنَت تَ ت ْ

َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ  َذِلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإلَيَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُ ْلُقون أَْقاَلَمُهْم أَي  ُهْم َيْكُفُل َمْرميََ وقال تعاَل ) 
 ( . خَيَْتِصُمونَ 

 أن اإلنسان ال يعلم إال ما يُعل م . -4
َنا ِإلَْيَك ُروًحا مِ ْن أَْمرِنَا َما ُكنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوال اإِلميَاُن َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا ن هْهِدي َكَذِلَك أَوْ قال تعاَل )و  ِبِه َمْن نهَشاء ِمْن َحي ْ

 ا ( .ِعَباِدنَ 
 ( . تَ ْعَلُم وََكاَن َفْضُل اَّللِه َعَلْيَك َعِظيًما َوأَنَزَل اَّللُه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوَعلهَمَك َما ملَْ َتُكنْ وقال تعاَل ) 
 ( . َوَوَجَدَك َعاِئالً فََأْغىَن وقال تعاَل ) 

ْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهْم ِل َساِجدِ )  اَل تَ ْقُصْص ( قَاَل يَا بُ ََنَّ 4يَن )ِإْذ قَاَل يُوُسُف ألَبِيِه يَا أَبِت ِإِِنِ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّ
ْيطَاَن ِلإِلنَساِن َعُدوٌّ مُِّبنٌي )  . ( (5ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوْا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّ

 [ . 5-4] يوسف : 
---------- 

بوه هو: تعاَل: اذكر لقومك يا حممد يف َقَصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال ألبيه، وأ ( يقول ِإْذ قَاَل يُوُسُف ألَبِيهِ ) 
 م .يعقوب، عليه السال

ْمَس َواْلَقَمرَ )  قد تكلم املفسرون على تعبري هذا املنام: أن و ( رَأَيْ تُ ُهْم ِل َساِجِديَن  يَا أَبِت ِإِِنِ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّ
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 عن أبيه وأمه.والشمس والقمر عبارة  [ األحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا أحد عشر رجال ]سواه
َوَخر وا لَُه  ) وقد وقع تفسريها بعد أربعني سنة، وقيل: مثانني سنة، وذلك حني رفع أبويه على العرش، وهو سريره، وإخوته بني يديه

 ( . ُسجهًدا َوقَاَل يَا أََبِت َهَذا تَْأِويُل ُرْؤيَاَي ِمْن قَ ْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِ  َحقاا
 ( ْيُت رَأَ  ِإِن   وقوله ) ( .اَل تَ ْقُصْص ُرءيَاَك على ِإْخَوِتَك  )من الرؤيا النومية ال من الرؤية البصرية كما يدل عليه 
 . وهذه الرؤيا إرهاصات ومقدمات ألمور عظيمة 
 : فكانت هذه الرؤيا مقدمة ملا وصل إليه يوسف عليه السالم من االرتفاع يف الدنيا واْلخرة. قال السعدي 

ملا يرد على العبد من  اً ألمره، واستعداد  يديه مقدمة، توطئة له، وتسهيالً من األمور العظام قدم بنيًا أراد هللا أمر وهكذا إذا 
إليه، فأوههلا يعقوب بأن الشمس: أمه، والقمر: أبوه، والكواكب: إخوته، وأنه ستنتقل به األحوال  اً بعبده، وإحسان اً ، لطفاملشاق

وأن ذلك ال يكون إال بأسباب تتقدمه من اجتباء هللا له، ، اً وإعظام اً عون له، ويسجدون له إكرامحال خيضإَل أن يصري إَل 
ين سجدوا له وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب، الذ، العلم والعمل، والتمكني يف األرضواصطفائه له، وإمتام نعمته عليه ب

 ا .وصاروا تبعا له فيه
هنى يعقوب عليه السالم ابنه يوسف عن أن يقص  رؤياه ( ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوْا َلَك َكْيًدا  قَاَل يَا بُ ََنَّ اَل تَ ْقُصصْ  )

 ه .همون تأويلها وحيصل منهم اْلسد لعلى إخوته؛ ألنه قد علم تأويلها وخاف أن يقصها على إخوته فيف
 هنم يعلمون تأويلها فيحسدونك.فيحتالوا يف إهالكك أل(  أي :  فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ) 
 .قوله يا بُ َِنه تصغري ابن. والتصغري هنا سببه صغر سنه مع الشفقة عليه، والتلطيف معه 
 جليالً  اً ويهبه منصب ًا ،سيعطى يوسف من فضله عطاء عظيم تعاَل وإمنا قال له ذلك، ألن هذه الرؤيا تدل على أن هللا  ،

من كثري من الناس، فخاف يعقوب من حسد إخوة يوسف له، إذا ما قص  اً حمسودن شأن صاحب النعمة أن يكون وم
 عليهم رؤياه، ومن عدواهنم عليه.

 : وذلك أن رؤيا األنبياء عليهم السالم وحي فعلم ( قَاَل يَا بُ َِنه ال تَ ْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك قوله تعاَل )  قال البغوي
 . حسدوه فأمره بالكتمان إذا مسعوهايعقوب أن اإلخوة 

  : ج استعينوا على قضاء اْلوائ توجد وتظهر، كما ورد يف حديث: ومن هذا يؤخذ األمر بكتمان النعمة حىتقال ابن كثري
 د .بكتماهنا، فإن كل ذي نعمة حمسو 

ْيطَاَن )  يها إشارة إَل أن الشيطان هو الذي يغريهم للنهى عن قص الرؤيا على إخوته، وفتعليل ( ِلإِلنَساِن َعُدوٌّ مُِّبنٌي ِإنَّ الشَّ
 بالكيد له إذا ما قص عليهم ما رآه، وهو بذلك ال يثري يف نفسه الكراهة إلخوته.

ال خترب إخوتك مبا رأيته يف منامك، فيحتالوا لإلضرار بك حسدا منهم لك، وهذا اْلسد يغرسه الشيطان يف نفوس الناس، ي : أ
 ء، فيفرح هو بذلك، إذ كل قبيح يقوله أو يفعله الناس يفرح له الشيطان.لتتولد بينهم العداوة والبغضا

 فالبعد عن  ًا ،وال جهار  ًا وال سر  ًا ،ال هنار و  ال يفرت عنه ليالً (  ِإنه الشهْيطَاَن ِلإِلنَساِن َعُدوٌّ م ِبنيٌ : قوله تعاَل ) قال السعدي
 سف أمر أبيه، ومل خيرب إخوته بذلك، بل كتمها عنهم.األسباب اليت يتسلط ِبا على العبد أوَل، فامتثل يو 

 الفوائد :
 بعض النعم اليت أنعم هللا ِبا عليه، خشية حسد اْلاسدين، أو عدوان املعتدين. يأنه جيوز لإلنسان يف بعض األوقات أن خيف-1
ريد أن يطلعهم عليه قبل وقوعه. أن الرؤيا الصادقة حالة يكرم هللا ِبا بعض عباده الذين زكت نفوسهم فيكشف هلم عما ي -2

 :ومن األحاديث اليت وردت يف فضل الرؤيا الصاْلة 
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رؤيا إال جاءت مثل فلق من الوحى الرؤيا الصادقة، فكان ال يرى  أول ما بدئ به رسول هللا )  قالت عن عائشة . 
 .. ( .الصبح..

 وة ( .من ستة وأربعني جزءا من النب، جزء الرؤيا الصاْلة من الرجل الصاحل)  ويف حديث آخر
 ه ( .ل الصاحل، يراها أو ترى لمل يبق من النبوة إال املبشرات، وهي الرؤيا الصاْلة للرج ) ويف حديث ثالث

 وجود اْلسد عادة بني اإلخوة واألقارب . -3
 وقد أثبت القرآن هذه اْلقيقة يف موضعني :

 تقبل من أحدمها ومل يتقبل من اْلخر ، فحسده أخاه وبغى عليه حىت قتله .املوضع األول : نبأ ابِن آدم عندما 
َا يَ ت َ َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ َِنْ آَدَم بِاْلَْقِ  ِإْذ قَ رهبَا قُ ْربَانًا فَ تُ ُقبِ َل ِمن َأَحِدمِهَا وملَْ يُ تَ َقبهْل مِ قال تعاَل )  ُ َن اْلَخِر قَاَل ألَقْ تُ َلنهَك قَاَل ِإمنه َقبهُل اَّلله
ِإِن ِ أُرِيُد َأن تَ ُبوَء  .اَلِمنَي لَِئن َبَسطَت ِإََله َيَدَك لِتَ ْقتُ َلِِن َما أَنَْا بَِباِسٍط يَِدَي ِإلَْيَك ألَقْ تُ َلَك ِإِن ِ َأَخاُف اَّللَه َربه اْلعَ  .ِمَن اْلُمتهِقنَي 

 (َفَطوهَعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه فَ َقتَ َلُه فََأْصَبَح ِمَن اخْلَاِسرِيَن  .اِر َوَذِلَك َجزَاء الظهاِلِمنَي بِِإمثِْي َوِإمثَِْك فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النه 
 املوضع الثاِن : خرب يوسف مع إخوته .

يظهر عليهم ، ومل يبال بذلك ... وفيها دليل واضح على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا ، فإنه علم من تأويلها أنه س: قال القرطيب 
يف نفسه ، فإن الرجل يود أن يكون ولده خرياً منه ، واألخ ال يود ذلك ألخيه ، ويدل على أن يعقوب كان أحس من بنيه حسد 

 يوسف ، فنهاه عن قص الرؤيا عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم ، فيعملوا اْليلة يف هالكه .
 خوة واألقارب .قال بعض العلماء : فيه اْلسد بني اإل

 كذلك أخذ مجهور العلماء من هذه اْلية أن إخوة يوسف مل يكونوا أنبياء. -4
كانوا حبيث ميكن أن يكون للشيطان   -إخوة يوسف يأ- والظاهر أن القومه : عند تفسريه هلذه اْلية ما ملخص يقال اْللوس

 .هذا أهنم مل يكونوا أنبياء  عليهم سبيل، ويؤيد
 يا صاْلة فال خيرب ِبا إال من حيب .أن من رأى رؤ  -5

ْعُت َرُسوَل  فَ َلِقيُت أَبَا قَ َتاَدَة فَ َقاَل َوأَنَا ُكْنُت أَلَرى الر ْؤيَا فَ ُتْمرُِضِِن  :قَالَ  ،ِإْن ُكْنُت أَلَرى الر ْؤيَا مُتْرُِضِِن ) َعْن َأىِب َسَلَمَة قَاَل  َحىته مسَِ
َأى َما َيْكَرُه فَ ْلَيْتِفْل َعْن َيَسارِِه الر ْؤيَا الصهاِْلَُة ِمَن اَّللِه فَِإَذا رََأى َأَحدُُكْم َما حيُِب  َفاَل حُيَدِ ُث ِِبَا ِإاله َمْن حيُِب  َوِإْن رَ  ) يَ ُقولُ  اَّللِه 

 ( متفق عليه .ْث ِِبَا َأَحًدا فَِإن هَها َلْن َتُضرهُه َثالَثًا َوْلَيتَ َعوهْذ بِاَّللِه ِمْن َشرِ  الشهْيطَاِن َوَشر َِها َوالَ حُيَد ِ 
 أن الرؤيا ال ينبغي أن تقص إال على عامل مشفق أو ناصح . -6

 وقد جاء يف حديث ) ال تقصوا الرؤيا إال على عامل أو ناصح ( .
 حيسن التأويل فيها . : هذه اْلية أصل يف أال تقص الرؤيا على غري مشفق وال ناصح ، وال على من ال قال القرطيب 
 جيوز التحذير من الشخص بعينه إذا خيشى ضرره . -7

 ) الدين النصيحة ( . قال 
 لعائشة يف شأن رجل مقبل عليه : بئس أخو العشرية . وكذلك قال النيب 

 مشروعية اْلذر واألخذ باْليطة يف األمور اهلامة . -8
 هــ1439/ رمضان /  27الثالثاء : 

 


