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ا َعَلى ََبَ َوْيَك ِمن ََ ْبُل وََكَذِلَك ََيَْتِبيَك رَبَُّك َويُ َعلِ ُمَك ِمن تَْأِويِل اأَلَحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَ ْعُقوَب كَ  ) ََهََ َما ََ
 . ( (6ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَحَق ِإنه رَبهَك َعِليٌم َحِكيٌم )

 [ . 6] يوسف : 
---------- 

: وكما اجتباك ربك واختارك هلذه الرؤيا احلسنة، فإنه سبحانه جيتبيك وخيتارك ألمور عظام يف أي  (وََكَذِلَك ََيَْتِبيَك رَبَُّك  )
 . مستقبل األيام

  : سجود  مثل ذلك االجتباء البديع الذي رأيته يف النوم من: أي (  وََكَذِلَك جَيَْتِبيَك رَبُّكَ قوله تعاىل ) َال الشوكاين
الكواكب والشمس والقمر جيتبيك ربك ، وحيقق فيك تأويل تلك الرؤيا ، فيجعلك نبيًا ، ويصطفيك على سائر العباد ، 

 ك . رأيتاا يف منامك فصارت ساجد  لويسخرهم لك كما تسخرت لك تلك األجرام اليت
 تعبري الرؤيا.قال جماهد وغري واحد: يعين  (َويُ َعلِ ُمَك ِمن تَْأِويِل اأَلَحاِديِث ) 
  : مسي تأوياًل ، ألنه يؤول أمره إىل ما رأى يف منامــه .َال البغوي 
  : وأمجعوا أن ذلك يف تأويل الرؤيا ، وقد كان يوسف عليه السالم أعلم الناس بتأويلاا َال القرطيب. 
  : وََكَذِلَك َمك ُهن ُها  ) تَْأِويِل اأْلََحاِديِث، َوَصر ُهَح ِبَذِلَك أَْيًضا يف قـَْولِهِ  اَّ ُهج َجل ُه َوَعاَل أَن ُههج َعل ُهَم نَِبي ُههج يجوسجَف ِمْن بّيَ َال الشنقيطي

 ( .لِيجوسجَف يف اأْلَْرِض َولِنـجَعلَِّمهج ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديِث 
 . (َربِّ َقْد آتـَْيَتيِن ِمَن اْلمجْلِك َوَعل ُهْمَتيِن ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديِث  ) َوقـَْولِهِ 

 َواْختَـَلَف اْلعجَلَماءج يف اْلمجَراِد بَِتْأِويِل اأْلََحاِديِث.
 . ، فَاأْلََحاِديثج َعَلى َهَذا اْلَقْوِل ِهَي الرُّْؤيَافَذَهَب ََجَاَعٌة ِمْن ََْهِل اْلِعْلِم ِإََل ََنه اْلُمَراَد ِبَذِلَك: تَ ْعِبرُي الرُّْؤيَا

َرتِِه بَِتْأِويِل الرُّْؤيَا، َكَقْولِهِ وََكاَن يجوسجفج أَْعبَـَر الن ُهاِس لِ  ْجِن أَم ُها َأَحدجكجَما  ) لرُّْؤيَا، َويَدجلُّ هِلََذا اْلَوْجِه اْْليَاتج الد ُهال ُهةج َعَلى ِخبـْ يَاَصاِحَبَِ السِّ
 ( .أْلَْمرج ال ُهِذي ِفيِه َتْستَـْفِتَياِن فـََيْسِقي رَب ُههج ََخْرًا َوأَم ُها اْْلَخرج فـَيجْصَلبج فـََتْأكجلج الط ُهيـْرج ِمْن رَْأِسِه قجِضَي ا

 ... ( .قَاَل تـَْزَرعجوَن َسْبَع ِسِنَي َدأَبًا َفَما َحَصْدُتجْ َفَذرجوهج يف سجْنبجِلِه )  َوقـَْولِهِ 
اأْلَنِْبَياِء، َوَما َغمجَض َوَما اْشَتَبَه َعَلى الن ُهاِس ِمْن  اْلمجَرادج بَِتْأِويِل اأْلََحاِديِث َمْعرَِفةج َمَعاِن كجتجِب اَّ ُِه َوسجَننِ  َوََاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء:

رجَها هَلجْم َوَيْشَرحجَاا، َويَدجهلُّجْم َعَلى مجوَدَعاِت ِحَكِمَاا.  أَْغرَاِضَاا َوَمَقاِصِدَها، يـجَفسِّ
َيْت َأَحاِديَث ; أِلَن ُـهَاا حيجَد ُهثج ِِبَا َعِن اَّ ُِه َورجسجِلِه، فـَيـجَقا : قَاَل اَّ ُهج َومسجِّ  . َكَذا، َوقَاَل َرسجولجهج َكَذا  لج

 ن ( .فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدهج يـجْؤِمنجو  )َأاَل تـََرى ِإىَل قـَْولِِه تـََعاىَل  
 ( .َل َأْحَسَن احلَِْديِث اَّ ُهج نـَز ُه وقوله ) 

َناهج حجْكًما َوِعْلًما َوَلم ُها بـََلَغ َأشجد ُههج آتَـ  ) َويَدجلُّ هِلََذا اْلَوْجِه قـَْولجهج تـََعاىَل    ( .يـْ
 . بالنبو  والرسالة وامللك والرياسة (َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك ) 
  جيمع لك بي خريي الدنيا  فيجمع لك بي النبو  وامللك ، كما تدل عليه هذه الرؤيا اليت أراك هللا ، أو: َال الشوكاين

   .واْلخر 
 ه وذريتام، بأن يسبغ عليام الكثري من نعمه.وهم إخوت ( َوَعَلى آِل يَ ْعُقوبَ ) 
ا َعَلى ََبَ َوْيَك ِمن ََ ْبُل )  ََهََ  من قبل هذه الرؤيا أو من قبل هذا الوقت.أي :  (َكَما ََ
 فجعلاما نبيي .(  ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَحقَ ) 
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  براهيم جد أبيه، وإسحاق جده، وعرب عناما بأهنما أبوان ليوسف، مع أن إ،  بيان ألبويه(  إبراهيم وإسحاق) وقوله
 ه .لمبالغة يف إدخال السرور على قلب، ول-لإلشعار بكمال ارتباطه باألنبياء عليام السالم

 . ته، ومبن هو أهل لنعمه وكرامتهمن يصطفيه حلمل رسال( ِإنه رَبهَك َعِليٌم ) 
 يف صنعه وتصرفاته.(  َحِكيمٌ ) 
 : مبا احتوت عليه ضمائر العباد من الرب وغريه، فيعطي كال ما تقتضيه حكمته ي علمه حميط باألشياء، و أ َال السعدي

 ومحده، فإنه حكيم يضع األشياء مواضعاا، وينزهلا منازهلا.
أي : أن هذه النعم كائنة على وفق علمه وحكمته ، فعلمه هو علمه بالنفوس الصاحلة هلذه الفضائل ، ألنه خلقاا لقبول ذلك ، 

 حكمته وضع النعم يف مواضعاا املناسبة .فعلمه ِبا سابق ، و 
 : قال ابن عباس رضي هللا عناما: كان بي رؤيا يوسف هذه وبي حتقيقاا مبصري أبويه وإخوته إليه أربعون سنة،  َال البغوي

 وهو قول أكثر أهل التفسري.
 : ال ، أو علم ذلك من طريق وكان هذا كالم من يعقوب مع ولده يوسف تعبريًا لرؤياه على طريق اإلمج َال الشوكاين

 الوحي ، أو عرفه بطريق الفراسة وما تقتضيه املخايل اليوسفية .
 الفوائد :

 أن النبو  واالصطفاء ال تنال باجملاهد  والتمين .-1
 بيان أفضال هللا على آل إبراهيم مبا أنعم عليام فجعلام أنبياء آباء وأحفاد .-2
 اطالق اسم األب على اجلد .-3
 وسف عليه السالم أعرب الناس للرؤيا يف زمانه .كان ي-4
 الصفات اليت ختتم ِبا اْليات هلا مدلوالت ترتبط بالسياق والسباق .-5
 ( .( 7لهَقْد َكاَن ِف يُوُسَف َوِإْخَوتِِه آيَاٌت لِ لسهائِِلنَي ) ) 

 [ . 7] يوسف : 
--------- 

اْليات: مجع آية واملراد ِبا هنا العرب والعظات والدالئل الدالة على قدر  هللا تعاىل ووجوب (  لهَقْد َكاَن ِف يُوُسَف َوِإْخَوتِِه آيَاتٌ  )
 إخالص العباد  له.

لقد كان يف قصة يوسف مع إخوته عرب وعظات عظيمة، ودالئل تدل على قدر  هللا القاهر ، وحكمته الباهر ، وعلى ما  أي :
 ر، وعلى ما للحسد والبغي من شرور وخذالن.للصرب وحسن الطوية من عواقب اخلري والنص

 أى: ملن يتوقع منام السؤال، بقصد االنتفاع مبا ساقه القرآن الكرمي من مواعظ وأحكام.(  لِ لسهائِِلنيَ ) 
، وفتح قلبه لالنتفاع مبا فياا من حكم  أى: لقد كان فيما حدث بي يوسف وإخوته، آيات عظيمة، لكل من سأل عن قصتام

 فيما يبلغه عن ربه. تشاد بصدق النَب  ، وأحكام
  : عرب  للمعتربين فإن هذه القصة تشتمل على أنواع من العرب واملواعظ واحلكم : أي ( آيات للسائلي ) ومعىن َال اخلازن ،

خوته ومناا صرب يوسف على إ، ومناا حسد إخوته له وما آل إليه أمرهم من احلسد ، ومناا رؤيا يوسف وما حقق هللا فياا 
ومناا ما تشتمل عليه من حزن يعقوب ، وبلواه مثل إلقائه يف اجلب وبيعه عبداً وسجنه بعد ذلك وما آل إليه أمره من امللك 

 وصربه على فقد ولده وما آل إليه أمره من بلوغ املراد وغري ذلك من اْليات اليت إذا فكر فياا اإلنسان اعترب واتعظ.
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ال ابن اجلوزي :   ه اْليات َخسة أقوال :يف وجه هذ..َو
 الداللة على صدق حممد صلى هللا عليه وسلم حي أخرب أخبار قوم مل يشاهدهم ، وال نظر يف الكتب .  َحدها :
 ما أظار هللا يف قصة يوسف من عواقب البغي عليه .  :والثاين 

 صدق رؤياه وصحة تأويله .  والثالث :
 األمانة .  ضبط نفسه وقار شاوته حىت قام حبق والرابع :

 حدوث السرور بعد اليأس . واخلامس :
 : وذلك أن الياود سألوا رسول هللا ( لِلس ُهائِِلَي  قوله تعاىل ) َال البغوي  عن قصة يوسف . 

وقيل: سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إىل مصر. فذكر هلم قصة يوسف، فوجدوها موافقة ملا يف التورا  فتعجبوا 
 .  أي: داللة على نبو  رسول هللا ( آيَاٌت لِلس ُهائِِلَي )  فاذا معىن قوله ، مناا

يل  ( .َسَواًء لِلس ُهائِِلَي )  آيات للسائلي وملن مل يسأل، كقوله : َو
يل ، وتشتمل على رؤياه، وما  معناه عرب  للمعتربين، فإهنا تشتمل على حسد إخو  يوسف، وما آل إليه أمرهم يف احلسد : َو

، وتشتمل على صرب يوسف عليه السالم عن قضاء الشاو ، وعلى الرق ويف السجن، وما آل إليه أمره من امللك،  حقق هللا مناا
 وتشتمل على حزن يعقوب وصربه وما آل إليه أمره من الوصول إىل املراد وغري ذلك من اْليات.

 ذلك مناا، ومن تفصيل ألحداثاا، وبيان ملا جرى فياا. وهذا االفتتاح لتلك القصة، كفيل بتحريك االنتباه ملا يلقى بعد
 ال ابن عاشور ففي قصة يوسف عليه الّسالم دالئل على ما للّصرب وحسن الطويّة من عواقب اخلري والنصر ، أو  .: .. َو

 على ما للحسد واإلضرار بالّناس من اخليبة واالندحار واهلبوط.
القرآن وحي من هللا ، إذ جاء يف هذه السور  ما ال يعلمه إاّل أْحبار أهل الكتاب  ، وأنّ  وفياا من الدالئل على صدق النَب 

 دون قراء  وال كتاب وذلك من املعجزات.
معجز  له على قومه  ويف بالغة نظماا وفصاحتاا من اإلعجاز ما هو دليل على أّن هذا الكالم من صنع هللا ألقاه إىل رسوله 

 أهل الفصاحة والبالغة.
 أي: لكل من سأل عناا بلسان احلال أو بلسان املقال، فإن السائلي هم الذين ينتفعون باْليات والعرب،  لسعدي :َال ا

 وأما املعرضون فال ينتفعون باْليات، وال يف القصص والبينات.
 الفوائد :

 أن يف قصص القرآن أعظم العرب واْليات ملن وفقه هللا لالعتبار . -1
 يوسف وما وقع فياا من أحداث ، فإن ذلك يؤدي إىل تقوية اإلميان ، والوثوق بوعد هللا ونصره .احلرص على فام قصة  -2
 للقرآن أن يلتمس وجه العرب  يف القصص القرآِن كله ، وخباصة قصة نَب هللا يوسف . ئعلى املسلم القار  -3
 ضمنته القصة .يف هذه القصة داللة عظيمة على وحدانية هللا ونبو  حممد وغري ذلك مما ت -4
 السائلون هم الذين ينتفعون باْليات والعرب ، وأما املعرضون فال ينتفعون باْليات وال بالقصص والبينات . -5
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يُوُسَف ََِو اْطَرُحوُه ََْرًضا ََيُْل  ( اَْ تُ ُلواْ 8ِإْذ ََاُلوْا لَُيوُسُف َوََُخوُه َََحبُّ ِإََل ََبِيَنا ِمنها َوََنُْن ُعْصَبٌة ِإنه ََبَانَا َلِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي )) 
بِ  يَ ْلَتِقْطُه بَ ْعُض 9َلُكْم َوْجُه ََبِيُكْم َوَتُكونُوْا ِمن بَ ْعِدِه ََ ْوًما َصاِِلِنَي ) ْم اَل تَ ْقتُ ُلوْا يُوُسَف َوََْلُقوُه ِف َغَيابَِة اجلُْ َُ ( ََاَل ََآِئٌل مهن ْ

 ( .( 10السهيهارَِة ِإن ُكنُتْم فَاِعِلنَي )
 [ . 10 – 8] يوسف : 

------------- 
 يان ملا قاله إخو  يوسف فيما بينام، قبل أن ينفذوا جرميتام.ب(  ِإْذ ََاُلوْا لَُيوُسُف َوََُخوُه َََحبُّ ِإََل ََبِيَنا ِمنها َوََنُْن ُعْصَبةٌ ) 

 أما بقيتام فكانوا إخو  له من أبيه فقط.  وكان أصغر من يوسف« بنيامي»واملراد بأخيه: أخوه من أبيه وأمه وهو 
 ليوسف، ولذا كان حسدهم ليوسف أشد.اً يعقوب له، من أسباِبا كونه شقيقومل يذكروه بامسه، لإلشعار بأن حمبة 

أبينا منا، مع أننا حنن مجاعة من  أحب إىل قلب« بنيامي»: قال إخو  يوسف وهم يتشاورون يف املكر به: ليوسف وأخوه يأ
 ل األقوياء الذين عندهم القدر  على خدمته ومنفعته والدفاع عنه دون يوسف وأخيه.الرجا

- ذييل قصدوا به درء اخلطأ عن أنفسام فيما يفعلونه بيوسف وإلقائه على أبيه الذي فرق بينامت( انَا َلِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي ِإنه ََبَ ) 
 يف املعاملة. -يف زعمام

 األمور املتعلقة باألبناء يف موضعاا الصحيح، وليس املراد به الضالل يف العقيد  والدين. واملراد بالضالل هنا: عدم وضع
: إن أبانا لفي خطأ ظاهر، حيث فضل يف احملبة صبيي صغريين على جمموعة من الرجال األشداء النافعي له القادرين على يأ

 خدمته.
 :بل أرادوا: إن أبانا اً الدين إذ لو أرادوه لكانوا كفار  الضالل يف( الٍل مجِبٍي ِإن ُه أَبانا َلِفي ضَ ) مل يريدوا بقوهلم  َال القرطيب ،

 ه .ر ، مع استوائام يف االنتساب إليلفي ذهاب عن وجه التدبري يف إيثاره اثني على عش
 : صال  والسالم يف عليه وعلى نبينا ال -لظاهر أن مراد أوالد يعقوب ِبذا الضالل الذي وصفوا به أباهم ا َال الشنقيطي

 إمنا هو الذهاب عن علم حقيقة األمر كما ينبغي. -هذه اْلية الكرمية 
قَالجوْا تاهلل ِإن ُهَك )ويدل هلذا ورود الضالل ِبذا املعىن يف القرآن ويف كالم العرب. فمنه ِبذا املعىن قوله تعاىل عنام خماطبي أباهم : 

 . (َلِفي َضالَِلَك القدمي 
اك إلياا وعلمكاا دأي لست عاملًا ِبذه العلوم اليت ال تعرف إال بالوحي ، فا (َوَوَجَدَك َضآالًّ فادى )  نبينا وقوله تعاىل يف 

 مبا أوحي إليك من هذا القرآن العظيم. 
اب عن باهم يف زعمام يف ذهأاملراد أوالد يعقوب الضالل يف الدين ، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارًا ، وإمنا مرادهم أن  سولي
اك احلقيقة ، وإنزال األمر منزلته الالئقة به ، حيث آثر اثني على عشر  ، مع أن العشر  أكثر نفعًا له ، وأقدر على القيام ر إد

 بشؤونه وتدبري أموره.
 واعلم أن الضالل أطلق يف القرآن إطالقي آخرين :

ا الرسل صلوات هللا عليام وسالمه. وهذا أشار معانيه الضالل يف الدين ، اي الذهاب عن طريق احلق اليت جاءت ِب :أحدمها 
 ( .َغرْيِ املغضوب َعَلْيِام َواَل الضآلي ) يف القرآن. ومنه ِبذا املعىن 

َلاجْم َأْكثـَرج األولي  )وقوله    ( .َوَلَقْد َضل ُه قـَبـْ
 ( .ِقلجوَن َوَلَقْد َأَضل ُه ِمْنكجْم ِجِبالًّ َكِثرياً أَفـََلْم َتكجونجوْا تـَعْ  )وقوله  

إطالق الضالل مبعىن اهلالك والغيبة من قول العرب : ضل السمن يف الطعام ، إذا غاب فيه وهلك فيه ، ولذلك تسمي  :الثاِن 
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العرب الدفن إضالاًل. ألنه تغيب يف األرض يؤول غلى استاالك عظام امليت فياا ، ألهنا تصري رميمًا ومتتزج باألرض. ومنه ِبذا 
 ( .وقالوا أَِإَذا َضَلْلَنا يف األرض ) عاىل املعىن قوله ت

 أي غاب واضمحل.( .َوَضل ُه َعنـْاجْم م ُها َكانجوْا يـَْفتَـرجوَن ) ومن إطالق الضالل على الغيبة قوله تعاىل 
 : إن من األمور املعلومة أن تفضيل بعض األوالد على بعض يورث احلقد واحلسد ، ويورث اْلفات ، فلما كان  َال الرازي

 يعقوب عليه السالم عاملاً بذلك فلم أقدم على هذا التفضيل وأيضاً األسن واألعلم واألنفع أفضل ، فلم قلب هذه القضية ؟
أنه عليه السالم ما فضلاما على سائر األوالد إال يف احملبة ، واحملبة ليست يف وسع البشر فكان معذوراً فيه وال يلحقه  واجلواب :

 بسبب ذلك لوم.
وألنه رأى فيه من آيات ، حيتمل أن يعقوب إمنا خص يوسف مبزيد احملبة والشفقة ألن أمه ماتت وهو صغري : و  زنَال اخلا

 . الرشد والنجابة ما مل يره يف سائر إخوته
 ال اآللوسي ام فالذي ينبغي أن يعول عليه أنه عليه السالم إمنا أحبه أكثر منام ملا رأى فيه من خمايل اخلري ما مل ير في:  َو

وال لوم على الوالد تفضيله بعض ولده على بعض يف احملبة ملثل ، وزاد ذلك احلب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك االمارات عنده 
 ر .بة ليست مما تدخل حتت وسع البشذلك ، وقد صرح غري واحد أن احمل

اقتلوا يوسف أو اقذفوا به يف أرض بعيد  جماولة حىت ميوت، أي : (  اَْ تُ ُلوْا يُوُسَف ََِو اْطَرُحوُه ََْرًضا ََيُْل َلُكْم َوْجُه ََبِيُكمْ ) 
فإنكم إن فعلتم ذلك، خلصت لكم حمبة أبيكم دون أن يشارككم فياا أحد، فيقبل عليكم بكليته، ويكون كل توجاه إليكم 

 وحدكم، بعد أن كان كل توجاه إىل يوسف.
وتكونوا من بعد الفراغ من أمر يوسف بسبب قتله أو طرحه يف أرض بعيد ، قوما  :أي ( بَ ْعِدِه ََ ْوًما َصاِِلِنَي َوَتُكونُوْا ِمن  )

صاحلي يف دينكم، بأن تتوبوا إىل هللا بعد ذلك فيقبل هللا توبتكم، وصاحلي يف دنياكم بعد أن خلت من املنغصات اليت كان 
 يثريها وجود يوسف بينكم.

 أي تائبي ; أي حتدثوا توبة بعد ذلك فيقبلاا هللا منكم ( قـَْوماً َصاحِلَِي : قوله تعاىل )  َال القرطيب. 
 وقيل : "َصاحِلَِي" أي يصلح شأنكم عند أبيكم من غري أثر  وال تفضيل.

 يعين : تائبي فتوبوا إىل هللا يعف عنكم فتكونوا قوماً صاحلي وذلك أهنم ملا علموا  (قوماً صاحلي  : قوله تعاىل ) َال اخلازن
 ل .عل ونكون من الصاحلي يف املستقبوا عليه من الذنوب والكبائر قالوا نتوب إىل هللا من هذا الفأن الذي عزم

  من بعضام  اً ، وتنشيط وإزالة لشناعته،  لفعله ر الذنب منام تسايالً فقدموا العزم على التوبة قبل صدو  َال السعدي :و
 لبعض.

  اليت تعد سلفًا ، فاي نوع من املكر والكيد الذي يزينه الشيطان ، وفياا التوبة األصل فياا أن تكون بعد الذنب ، أما التوبة
 عد  مفاسد :

 : أن فياا تسويفاً بالتوبة .َواًل 
 أن فياا استصغار للمعصية واستخفاف بفعلاا . ثانياً :
 أهنا دافع للشر وتسويغه . ثالثاً :

ْم اَل تَ ْقتُ ُلوْا يُوُسَف  )  َُ تله أعظم إمثا وأشنع، واملقصود حيصل بتبعيده عن أبيه من غري قتل، ولكن توصلوا فإن ق( ََاَل ََآِئٌل مهن ْ
 : إىل تبعيده بأن تلقوه

بِ  يَ ْلَتِقْطُه بَ ْعُض السهيهارَ )   الذي اقرتحه أحدهم، واستقر عليه أمرهم. يبيان للرأ( ِة ِإن ُكنُتْم فَاِعِلنَي َوََْلُقوُه ِف َغَيابَِة اجلُْ
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 ظلمة البئر . أي واجلب :
 السيار : مجع سيار، واملراد ِبم مجاعة املسافرين الذين يبالغون يف السري ليصلوا إىل مقصودهم.و 

 واملعىن: قال قائل من إخو  يوسف أفزعه ما هم مقدمون عليه بشأن أخيام الصغري:
لتقطه من اجلب بعض ، إىل أن ي ، ألقوه يف قعر اجلب حيث يغيب خربه من ذلك ال تقتلوا يوسف، ألن قتله جرم عظيم، وبدالً 

 ، وبذلك تسرتحيون منه وخيل لكم وجه أبيكم. ، فيذهب به إىل ناحية بعيد  عنكم املسافرين
  : السّيار  اجلمع الذي يسريون يف الطريق للسفر ; وإمنا قال القائل هذا حىت ال حيتاجوا إىل محله إىل موضع َال القرطيب

ار  حيمله إىل موضع بعيد ; وكان هذا وجاًا يف التدبري حىت ال حيتاجوا إىل بعيد وحيصل املقصود ; فإن من التقطه من السيّ 
 احلركة بأنفسام ، فرمبا ال يأذن هلم أبوهم ، ورمبا يطلع على قصدهم.

  يف يوسف، وأبرهم وأتقاهم يف هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض،  وهذا القائل أحسنام رأياً : َال السعدي
 . فع به الضرر الثقيلرر اخلفيف يدوالض

 اشتمل فعلام هذا على جرائم كثري  من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغري الذي ال  َال حممد بن إسحاق :
ذنب له والغدر باألمانة وترك العاد والكذب مع أبيام وعفا هللا عن ذلك كله حىت ال ييأس أحد من رمحة هللا تعاىل وقال 

عزموا على قتله وعصمام هللا رمحة ِبم ولو فعلوا ذلك هللكوا مجيعًا وكل ذلك كان قبل أن نبأهم هللا فلما بعض أهل العلم 
 أمجعوا على التفريق بي يوسف وبي والده بضرب من احليل.

 لقتل ملسلم ويف هذا دليل على أن إخو  يوسف ما كانوا أنبياء ، فإن األنبياء ال جيوز عليام التواطؤ على ا:  َال الشوكاين
 ظلماً وبغياً.

 وقيل : كانوا أنبياء ، وكان ذلك منام زلة قدم ، وأوقعام فياا التااب نار احلسد يف صدورهم واضطرام مجرات الغيظ يف قلوِبم.
افرتاء ورّد بأن األنبياء معصومون عن مثل هذه املعصية الكبري  املتبالغة يف الكرب ، مع ما يف ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالد و 

 الكذب.
 ) فتح القدير ( .  وقيل : إهنم مل يكونوا يف ذلك الوقت أنبياء ، بل صاروا أنبياء من بعد.

 الفوائد :
 إن امليل القلَب أمر خارج عن نطاق البشر .-1
عض مما يعده وجوب عناية الوالدين مبدارا  األوالد وتربيتام على احملبة والعدل بينام ، ومنه اجتناب تفضيل بعضام على ب -2

 املفضول إهانة له وحمابا  ألخيه يف اهلوى .
 ذوو املصاحل قد جيتمعون على هدف مشرتك ولو كان فيه خطر وضرر . -3
 احلسود ال يسود . -4

فلما حسدوا يوسف على تقدمي أبيام له ، مل يرض سبحانه حىت أقامام بي يدي يوسف وخروا له سجدًا ، ليعلموا أن احلسود 
 ال يسود .

 احلسد سبب لكثري من الشرور .-5
ْن ِعنِد أَنفجِسِام)قال تعاىل عن الياود والنصارى  ْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَرجدُّوَنكجم مِّن بـَْعِد ِإميَاِنكجْم كجف ُهارًا َحَسًدا مِّ  ...( . َود ُه َكِثرٌي مِّ

َذا اْلقجْرآنج َعَلىَٰ َرججٍل مَِّن اْلَقْريـَتَـْيِ َعِظيمٍ َوقَ وكان من أسباب امتناع القرشيي من اإلميان ما ذكره تعاىل بقوله ) أَهجْم  . الجوا َلْواَل نـجّزَِل هََٰ
 ( . ... يـَْقِسمجوَن َرمْحََت رَبِّكَ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya32.html
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 .قال ابن تيمية : ما خال جسد من حسد 
 ذا خضع لوسوسة الشيطان احنط إىل أسفل سافلي .أن اإلنسان إ-6
وهذا ،  م إمنا هو إبعاد يوسف عن أبياماالقتصاد عند االنتقام، واالكتفاء مبا حصل به الغرض دون إفراط، ألن غرضا -7

 اإلبعاد يتم عن طريق إلقائه يف غيابة اجلب.
 .التنافس على الظاور يؤدي إىل إضمار الشر والتخلص من األقران -8
 .الغرْي  تؤدي يف هنايتاا بالقتل ، فال يؤذي اإلنسان نفسه فقط بل يؤذي غريه   -و

 هــ1439/ رمضان /  29اخلميس :                                                                                                                                                                                          
 


