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ا َكلََّمُه قَاَل ِإنََّك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا ِمِكنٌي َأِمنٌي )  ( قَاَل اْجَعْلِِن َعَلى َخَزآئِِن 54)قَاَل اْلَمِلُك ائْ ُتوِن بِِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَ ْفِسي فَ َلمَّ
 ( . (55اأَلْرِض ِإِِنِ َحِفيٌظ َعِليٌم )

 [ . 55 -54] يوسف : 
-------------- 

، ا  تام ا  انكشاف  براءة يوسفويف الكالم إجياز باحلذف، والتقدير: وبعد أن انكشفت للملك (  ُتوِن بِهِ قَاَل اْلَمِلُك ائ ْ ) 
بسبب ما مسعه عنه من النسوة ومن امرأة العزيز، وبعد أن مسع تفسريه للرؤيا وأعجب به، كما أعجب بسمو نفسه وإبائه ..بعد  

 .  بووسف ذذاائتوينكل ذلك قال امللك خلاصته: 
  : اختلفوا يف ذذا امللك فمنهم من قال : ذو العزيز ، ومنهم من قال : بل ذو الريان الذي ذو امللك قال الرازي

 األكرب ، وذذا ذو األظهر لوجهني : 
 يدل علوه.(  ِئِن األرضعلى َخزَا اجعلين) أن قول يوسف  األول :
قبل ذلك خالصا   يدل على أنه قبل ذلك ما كان خالصا  له ، وقد كان يوسف  ي (َأْسَتْخِلْصُه لِنَ ْفسِ ) أن قوله  الثاِن :

 للعزيز ، فدل ذذا على أن ذذا امللك ذو امللك األكرب.
 ( أي : أجعله من خاصيت وأذل مشوريت . َأْسَتْخِلْصُه لِنَ ْفِسي) 
 خالصا  للعزيز ، واالستخالص : طلب خلوص  أجعله خالصا  يل دون غريي ، وقد كان قبل ذلك : قال الشوكاِن

 م .هلم دون غريذ الشيء من شوائب الشركة ، قال ذلك ملا كان يوسف نفوسا  ، وعادة امللوك أن جيعلوا األشواء النفوسة خالصة
 وقد دّل امللَك على استحقاق يوسف :  قال ابن عاشور  ه على تقريَبُه منه ما ظهر من حكمته وعلمه ، وصرب

 حتّمل املشاق ، وحسن خلقه ، ونزاذته ، فكل ذلك أوجب اصطفاءه.
ا َكلََّمهُ )   ( أي : امللك . فَ َلمَّ

 فلما كلم امللك يوسف علوه السالم . واختاره ابن جرير .
 فلما كلم امللك يف الكالم حذف ، وتقديره فأتوه به ، فلما كلمه ، أي  (فَ َلمَّا َكلََّمُه : قوله تعاىل )  قال الشوكاِن :

ابتداء إاّل ذم يوسف ، وحيتمل أن يكون املعىن : فلما كلم يوسف امللك ، قول : واألّول أوىل ؛ ألن جمالس امللوك ال يتكلم فوها 
 ( .قَاَل ِإنََّك الووم َلَديْ َنا ِمِكنٌي أَِمنٌي  )ل : الثاين أوىل ؛ لقول امللك وقوم ، دون من يدخل علوه

 ( أي : أنت الووم قريب املنزلة رفوع الرتبة ، مؤمتن على كل شيء . اْليَ ْوَم َلَديْ َنا ِمِكنٌي َأِمنيٌ  قَاَل ِإنَّكَ ) 
، مبعىن صاحب مكانة ومرتبة عظومة، يقال: مكن فالن مكانة إذا ارتفعت -بضم الكاف -وَمِكنٌي صفة مشبهة من الفعل مكن

 له علوه سلطانا وقدرة.منزلته، ويقال: مكنت فالنا من ذذا الشيء إذا جعلت 
 : مأمون على ما نكلفك به، وحمل ثقتنا.يأَِمنٌي بزنة فعول مبعىن مفعول، أ

 فدل ذلك على أنه رأى من كالمه وحسن ( إنك الووم لدينا مكني أمني  )فلما جاءه وكلمه قال :  قال ابن عطية
 مث ملا زاول األعمال مشى القدموة حىت واله خطة العزيز. منطقه ما صدق به اخلرب أو أرىب علوه ، إذ املرء خمبوء حتت لسانه ؛

 .. : َكَما رَاَع النَِّساَء َذَذا اْلَمِلُك َلمَّا َكاَن ِمْن أَْذِل اْلَعْقِل َوالدِّرَايَِة َلَْ يَ ُرْعُه ِمْن يُوُسَف َمْنَظرُُه الرَّائُِع اْلَبِهُج   .قال اجلصاص
َا َنَظْرَن إىَل ظَاِذِر ُحْسِنِه َوََجَالِِه ُدوَن ِعْلِمِه َوَعْقِلِه َوأَنَّ اْلَمِلَك  لِِقلَِّة ُعُقوهلِِنَّ َوَضْعفِ  َلَْ يَ ْعَبْأ ِبَذِلَك ، َوَلِكنَُّه َأْحاَلِمِهنَّ ، َوأَن َُّهنَّ إَّنَّ

أْلَْرِض إيّنِ اْجَعْليِن َعَلى َخزَاِئِن ا )فَ َقاَل يُوُسُف  (يْ َنا َمِكنٌي أَِمنٌي ْوَم َلدَ إنَّك اْلو َ  )بِبَ َوانِِه َوِعْلِمِه قَاَل َلمَّا َكلََّمُه َوَوَقَف َعَلى َكَمالِِه 
 فَ َوَصَف نَ ْفَسُه بِاْلِعْلِم ، َواحْلِْفِظ. (َحِفوٌظ َعِلوٌم 
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املتصرف األول  -أيها امللك -علينللملك: اج  : قال يوسفي أ ( قَاَل اْجَعْلِِن َعَلى َخَزآِئِن اأَلْرِض ِإِِنِ َحِفيٌظ َعِليمٌ  ) 
يف خزائن أرض مملكتك، املشتملة على ما حيتاج إلوه الناس من أموال وأطعمة، ألىن شديد احلفظ ملا فوها، علوم بوجوه تصريفها 

 .فوما يفود وينفع 
ملا جعلته  (َحِفوٌظ  ِإينّ  ) اخلزائن َجع خزانة ، وذي اسم للمكان الذي خيزن فوه الشيء ، واحلفوظ : الذي حيفظ الشيء ، أي :و 

بوجوده َجعها وتفريقها ومدخلها  (َعِلوٌم  )إيّل من حفظ األموال ال أخرجها يف غري خمارجها ، وال أصرفها يف غري مصارفها 
 وخمرجها.

 طلب يوسف :  قال الشوكاِن أذل مصر  منه ذلك لوتوصل به إىل نشر العدل ، ورفع الظلم ، ويتوسل به إىل دعاء
 إىل اإلميان باهلل ، وترك عبادة األوثان.

 وصف يوسف نفسه باألمانة والكفاية اللتني مها طلبة امللوك ممن يولونه، وإَّنا قال ذلك قال صاحب الكشاف :
لمه أن أحدا وإقامة احلق، وبسط العدل، والتمكن مما ألجله تبعث األنبواء إىل العباد، ولع لوتوصل إىل إمضاء أحكام هللا تعاىل

 ا .ال حلب امللك والدنو غريه ال يقومه مقامه يف ذلك، فطلب التولوة ابتغاء وجه هللا
  ب اإلنسان عمال  يكون له أذال  ودّلت اآلية أيضا  على جواز أن خيط  :وقال القرطيب. 

الرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن  يا عبد)  : فقد روى مسلم عن عبد الرمحن بن مَسُرة قال : قال يل رسول هللا  فإن قيل
 ا ( .عطوتها عن غري مسألة أعنت علوهأعطوتها عن مسألة وُِكْلت إلوها وإن أُ 

 ه ( .ل على عملنا من أرادلن أو ال نستعم)  وقال 
وتوصول الفقراء إىل  إَّنا طلب الوالية ألنه علم أنه ال أحد يقوم مقامه يف العدل واإلصالح أّوال  : أن يوسف  فاجلواب :

، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم باحلق ، وذكذا احلكم الوومتعني علوه فإنه َل يكن ذناك غريهحقوقهم فرأى أن ذلك فرض م
، وخيرب بصفاته ، ووجب أن يتواّلذا ويسأل ذلكوال يقوم مقامه لتعنّي ذلك علوه يف القضاء أو احلسبة وَل يكن ذناك من يصلح

هلا وعلم بذلك ، فأما لو كان ذناك من يقوم هبا ويصلح ، كما قال يوسف ا به من العلم والكفاية وغري ذلكستحقهاليت ي
( فإن يف سؤاهلا واحلرص علوها مع العلم بكثرة آفاهتا وأيضا  ) "ال تسأل اإلمارة: "بد الرمحنلع؛ لقوله فاألوىل أاّل يطلب

وذذا معىن ؛ ذا يوشك أن تغلب علوه نفسه فوهلك، ومن كان ذكل على أنه يطلبها لنفسه وألغراضهتخلص منها دلووصعوبة ال
ابتلى هبا فريجى له  ، مث إنمن التقصري يف حقوقها فَ ّر منها ، وخلوفهومن أباذا لعلمه بآفاهتا (وِكل إلوهام )قوله علوه السال

 ( .ِعنَي علوهاأ): ، وذو معىن قوله التخلص منها
 .  ) التفسري ( .يكن ذنالك غريه ، وذو األظهر  أنه رأى ذلك فرضا  متعونا  علوه ؛ ألنه َل.الرابع : مث قال : ..

 : َوَقْد قَاَل َمارََة َوطََلَب اْلواَِليَةَ َكْوَف َسَأَل اإْلِ  قال ابن العريب ،  َمارََة ، َوِإنَّ )ِلَسُمَرَة َها وُِكْلت ك إاَل َتْسَأْل اإْلِ ْن َسأَلَت ْ
َها َها ، َوِإْن َلَْ إلَو ْ  ( .َلى َعَمِلَنا َمْن أَرَاَدُه ؟إنَّا اَل نُ َويلِّ عَ ) َوَقْد قَاَل النَِّبُّ  (َتْسَأهْلَا أُِعْنت َعَلو ْ

 َوَعْن َذِلَك أَْربَ َعُة َأْجوِبٍَة : 
اْلَكرمُِي اْبُن اْلَكرمِِي اْبُن اْلَكرمِِي اْبُن اْلَكرمِِي يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب )  ُه َلَْ يَ ُقْل : إيّنِ َحِسوٌب َكرمٌِي ، َوِإْن َكاَن َكَما قَاَل النَِّبُّ أَنَّ  اأْلَوَُّل :

 ( .ِن ِإْسَحاَق ْبِن إبْ رَاِذوَم بْ 
َا قَاَل : وٌل ، إَّنَّ  إيّنِ َحِفوٌظ َعِلوٌم ، َسَأهَلَا بِاحْلِْفِظ َواْلِعْلِم اَل بِاحلََْسِب َواْلََْماِل. َواَل قَاَل : إيّنِ َمِلوٌح َجَِ

َل إىَل اْلُفَقرَاِء ُحُظوَظُهْم اَل حلََظِّ نَ ْفِسِه. الثَّاِن :  َسَأَل َذِلَك لِوُ َوصِّ
َا قَاَل َذِلَك ِعْنَد َمْن اَل يَ ْعرِفُُه ، فََأرَاَد الت َّ  الثَّاِلُث :  ( .َفاَل تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكْم  )َك ُمْسَتثْ ىن  ِمْن قَ ْولِِه ْعرِيَف بِنَ ْفِسِه ، َوَصاَر َذلِ إَّنَّ
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رُُه. الرَّاِبُع :   أَنَُّه رََأى َذِلَك فَ ْرض ا ُمتَ َعو َّن ا َعَلْوِه ؛ أِلَنَُّه َلَْ َيُكْن ُذَناِلَك َغو ْ
 حفوظ علوم وهللا تعاىل يقول فال تزكوا أنفسكم.فإن قلت كوف مدح يوسف نفسه بقوله إين:  قال اخلازن  

 إَّنا يكره تزكوة النفس إذا قصد به الرجل التطاول والتفاخر والتوسل به إىل غري ما حيل فهذا القدر املذموم يف تزكوة النفس.: قلت 
مثاله أن يكون ، جيب علوه ذلك أما إذا قصد بتزكوة النفس ومدحها إيصال اخلري والنفع إىل الغري فال يكره ذلك وال حيرم بل 

بعض الناس عنده علم نافع وال يعرف به فإنه جيب علوه أن يقول أنا عاَل ، وملا كان املالك قد علم من يوسف أنه عاَل مبصاحل 
أيضا  مع   الدين وَل يعلم أنه عاَل مبصاحل الدنوا نبهه يوسف بقوله إين حفوظ علوم على أنه عاَل مبا حيتاج إلوه يف مصاحل الدنوا

 كمال علمه مبصاحل الدين.
 الفوائد :

ْنَساِن َأْن َيِصَف نَ ْفَسُه بِاْلَفْضِل ِعْنَد َمْن اَل يَ ْعرِفُُه ، َوأَنَُّه لَْوَس ِمْن اْلَمْحُظوِر ِمْن تَ زِْكَوةِ  أنه جيوز -1 َفاَل  )يِف قَ ْوله تَ َعاىَل   الن َّْفسِ ِلْْلِ
 ( .تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكْم 

 .يصف نفسه مبا فوه من علم وفضل  اآلية أيضا  على أنه جيوز لْلنسان أندّلت  -2
قال املاوردّي : ولوس ذذا على اإلطالق يف عموم الصفات ، ولكنه خمصوص فوما اقرتن بوصله ، أو تعلق بظاذر من مكسب ، 

بفضله ؛ فإن يوسف دعته الضرورة إلوه ملا سبق وممنوع منه فوما سواه ، ملا فوه من تزكوة ومراءاة ، ولو موزه الفاضل عنه لكان ألوق 
 من حاله ، وملا يرجو من الظَّفر بأذله.

 بعد االبتالء والثبات يأيت الفرج والتمكني .-3
 .األمانة والصدق من أسباب التمكني يف األرض -4
 أول التمكني ابتالء .-5
 فضل العلم وشرفه ، إذ به رفع امللك يوسف إىل حضرته وذو رفوع .-6
 حتقوق الكلمة القائلة : املرء خمبوء حتت لسانه .-7
 الوصف باألمانة ذو األبلغ يف اإلكرام .-8
 التمكني يف األرض من مثرات اإلحسان .-9

قال بعض أذل العلم : يف ذذه اآلية ما يبوح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر ، والسلطان الكافر ، :  قال القرطيب -10
فاجر وشهواته يفوض إلوه يف فعل ال يعارضه فوه ، فوصلح منه ما شاء ؛ وأما إذا كان عمله حبسب اختوار البشرط أن يعلم أنه 
 ك .وفجوره فال جيوز ذل

َها َحْيُث َيَشاء )  نِِا لُِيوُسَف ِف اأَلْرِض يَ َتبَ وَُّأ ِمن ْ ( َوأَلْجُر 56ْلُمْحِسِننَي )ُنِصيُب ِبَرْْحَِتَنا َمن نََّشاء َواَل ُنِضيُع َأْجَر ا وََكَذِلَك َمكَّ
ُقوَن ) ٌر لِِلَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يَ ت َّ  ( . (57اآلِخَرِة َخي ْ

 [ . 57] يوسف : 
---------- 

نِِا لُِيوُسَف ِف اأَلْرضِ  ) ومثل : يال يضوع أجر الصابرين احملسنني أ سبحانه يف خلقه، من كونه تعاىل بوان لسنة هللا(  وََكَذِلَك َمكَّ
ذذا التمكني العظوم. مكنا لووسف يف أرض مصر، بعد أن مكث يف سجنها بضع سنني، ال لذنب اقرتفه، وإَّنا الستعصامه بأمر 

 هللا.
َها َحْيُث َيَشاء)  ومثل ذذا التمكني العظوم، مكنا لووسف يف أرض مصر، حوث ذوأنا له أن ينتقل يف أماكنها  ( يَ َتبَ وَُّأ ِمن ْ
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 مكان فوها. يء له التنقل، دون أن مينعه مانع من احللول يف أومنازهلا حوث يشا
 سار .حوث يشاء بعد الضوق واحلبس واإل يتخذ منها منزال  :  قال ابن جرير 

 فاْلملة الكرمية كناية عن قدرته على التصرف والتنقل يف َجوع أرض مصر، كما يتصرف ويتنقل الرجل يف منزله اخلاص.
 .نصوب برمحتنا وفضلنا وعطائنا من نشاء عطاءه من عبادنا مبقتضى حكمتنا ومشوئتناي : أ (ا َمن نََّشاء ُنِصيُب ِبَرْْحَِتنَ ) 
  فوه إثبات املشوئة هلل، ولوعلم أن كل شيء عّلقه هللا باملشوئة فإنه مقرون باحلكمة، أي: أنه لوست مشوئة هللا جمردة ذكذا

الدلول على ذلك، قوله تعاىل )َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِلوما  تأيت عفوا ، ال، ذي مشوئة مقرونه باحلكمة، و 
 َحِكوما ( فلما بنّي أن مشوئتهم مبشوئة هللا، بنّي أن ذلك مبين عن علم وحكمة.

بل نوفوهم أجورذم على إحساهنم يف الدنوا قبل اآلخرة إذا  الذين يتقنون أداء ما كلفهم هللا بأدائه، (ِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي َواَل نُ ) 
 شئنا ذلك.

 إحسان يف عبادة اخلالق، إحسان إىل املخلوق.فاإلحسان : 
ٌن( وقال كما قال تعاىل )َوَمْن َأْحَسُن ِدينا  ممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلِلَِّ َوُذَو حُمْسِ ،   يف عبادة هللا، إخالصا  هلل تعاىل، ومتابعة للرسول 

 تعاىل )بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلِلَِّ َوُذَو حُمِْسٌن فَ َلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِِّه(.
 فاإلحسان يف عبادة هللا: أن تقوم بالعمل متقنا  فوه إخالصا  ومتابعة.

 ك.واإلحسان إىل املخلوق: بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة، وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملو 
جن ، وصربه عن حمارم هللا عما دعته إلوه املرأة.فمن أعظم اإلحسان الصرب يف ذات هللا :   لصربه يف اْلّب ، ويف الرّق ، ويف السِّ

ٌر لِِلَِّذيَن آمَ  ) ُقوَن َوأَلْجُر اآلِخَرِة َخي ْ الدار اآلخرة أعظم وأكثر يف   رب تعاىل أن ما ادخره  هللا لنبوه يوسفخي( ُنوْا وََكانُوْا يَ ت َّ
َذَذا َعطَاُؤنَا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك ِبَغرْيِ ِحَساٍب  )  تعاىل يف حق سلومان وأجل، مما خوله من التصرف والنفوذ يف الدنوا كما قال

 ( .َوِإنَّ لَُه ِعْنَدنَا َلزُْلَفى َوُحْسَن َمآٍب 
 ٌر  َوأَلْجرُ  )وله تعاىل : ق ال القرطيبق ما نعطوه يف اآلخرة خري وأكثر مما أعطوناه يف الدنوا ؛ ألن أجر : أي  (اآلخرة َخو ْ

 . اآلخرة دائم ، وأجر الدنوا ينقطع ؛ وظاذر اآلية العموم يف كل مؤمن مّتق
منقطع ويف  يف الدنوا نعوم -وم ويف اآلخرة ال مهوم وال غموم يف الدنوا مهوم وغم –يف الدنوا موت ويف اآلخرة ال موت 

 اآلخرة نعوم دائم .
 يوسف على صربه وتقواه وإحسانه، مبا يستحقه من خري وسعادة يف الدنوا واآلخرة. تعاىل وذكذا كافأ هللا

 الفوائد :
 أن التقي األمني ال يضوع سعوه ،بل حيسن عاقبته ، ويعلي منزلته يف الدنوا واآلخرة .-1
 فضولة اإلحسان يف كل شيء .-2
 ب اآلخرة خري من ثواب الدنوا املنقطع .أن ثوا-3
 فضولة اإلميان والتقوى .-4
 من كان حمسنا  يف دنواه أصابته رمحة هللا وثوابه يف الدنوا كما يصوبانه يف اآلخرة .-5
 


