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ا َفَصَلِت اْلِعرُي قَاَل أَبُوُهْم ِإِِنِ 93ْذَهُبوْا ِبَقِميِصي َهَذا فَأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأِب يَْأِت َبِصريًا َوْأُتوِن بَِأْهِلُكْم َأْْجَِعنَي )) ا ( َوَلمَّ
ا َأن َجاء اْلَبِشرُي أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه 95ِلَك اْلَقِد ِِ )( قَاُلوْا تَاَّللَِّ ِإنََّك َلِفي َضلَ 94أَلِجُد رِيَح يُوُسَف َلْواَل َأن تُ َفنُِِدوِن ) ( فَ َلمَّ

( 97( قَاُلوْا يَا أَبَانَا اْستَ ْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئنَي )96فَاْرَتدَّ َبِصريًا قَاَل َأَلَْ َأُقل لَُّكْم ِإِِنِ َأْعَلُم ِمَن اَّللَِّ َما اَل تَ ْعَلُموَن )
َ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم )  ( . (98قَاَل َسْوَف َأْستَ ْغِفُر َلُكْم َرِبِِ

 [ . 98 – 93] يوسف : 
-------------- 

هم قال الطربي : ذُكر أن يوسف ملا عرف نفسه إخوته سأهلم عن أبي(  ْذَهُبوْا ِبَقِميِصي َهَذا فَأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأِب يَْأِت َبِصريًا) ا
 . فقالوا : ذهب بصره من احلزن فعند ذلك أعطاهم قميصه ، وأراد يوسف تبشري أبيه حبياته ، وإدخال السرور عليه بذلك

  : قال احملققون : إمنا عرف أن إلقاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من هللا تعاىل ولوال قال الرازي
 ك .الوحي ملا عرف ذل

  حكمه بعد األمر إلقاء القميص على وجه أبيه بأن أباه يأيت بصريًا ويزول عماه دليل على أن هذا كله  : قال ابن عطيةو
 . بوحي وإعالم من هللا

 وأما كونه يصري بصرياً فحصل ليوسف عليه السالم بالوحي فبشرهم به من ذلك احلني.:  قال ابن عاشورو 
 ُنيبَء ساعتئٍذ. ولعل يوسف 

 وكان الذي محل قميصه يهوذا ، قال ليوسف : أنا الذي محلت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته ، وأنا :  لعلماءقال بعض ا
 .الذي أمحله اآلن ألسرّه ، وليعود إليه بصره ، فحمله 

 قيل : هو القميص الذي توارثه يوسف وكان يف عنقه ، وكان من اجلنة ، أمره جربيل :  قال أبو حيان   يرسله إليه  أن
 فإن فيه ريح اجلنة ، ال يقع على مبتلى وال سقيم إال عويف.

 براهيم كساه هللا إياه من اجلنة حني خرج من النار ، مث إلسحاق ، مث ليعقوب ، مث ليوسف.وقيل : كان إل
 وقيل : هو القميص الذي قّد من دبر ، أرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة.

 ن ملبوس يوسف مبنزلة قميص كل واحد ، قال ذلك : ابن عطية.والظاهر أنه قميص م
 وهكذا تتبني الغرابة يف أن  وجد يعقوب رحيه من بعد ، ولو كان من قمص اجلنة ما كان يف ذلك غرابة ولوجده كل أحد.

 ال خيفى بعده وقيل : هو القميص الذي قد من دبر وأرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة و . : .. وقال اآللوسي. 
) اإللقاء على وجهه ( مبعىن املبالغة يف تقريبه منه ، ملا ناله من ضعف بصره ، فترتاجع إليه قوة بصره ، قوله تعاىل  قال القامسي :

 . بانتعاش قلبه ، بشمه واطمئنانه على سالمته . وللمفرحات تأثري عظيم يف صحة اجلسم ، وتقوية األعضاء
 ي أن هذا القميص كان إلبراهيم كساه هللا له حني أخرج من النار ، وكان من ثياب اجلنة ، مث صار رو :  قال يف التسهيل

إلسحاق ، مث ليعقوب ، مث دفعه يعقوب ليوسف ، وهذا حيتاج إىل سند يوثق به ، والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي 
 د .مبنزلة قميص كل أح

 يدل على أنه أعطاهم قميصًا ، فلعّله جعل قميصه عالمة ألبيه على ( ا اذهبوا بقميصي هذ )قوله  : وقال ابن عاشور
 حياته ، ولعّل ذلك كان مصطلحاً عليه بينهما.

وكان للعائالت يف النظام القدمي عالمات يصطلحون عليها وحيتفظون هبا لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفنت واالغرتاب ، إذ  
بالغزو والغارات وقطع الطريق ، وتلك العالمات من لباس وِمن كلمات يتعارفون هبا وهي  كانت تعرتيهم حوادث الفقد والفراق
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 الشعار ، ومن عالمات يف الَبدن وَشامات.
وفائدة إرساله إىل أبيه القميَص أن يثق أبوه حبياته ووجوده يف مصر ، فال يظن الدعوة إىل قدومه مكيدة من ملك مصر ، ولقصد 

 تعجيل املسرة له.
جبلبه فإّن قمصان امللوك  هظهر أنه جعل إرسال قميصه عالمة على صدق إخوته فيما يبلغونه إىل أبيهم من أمر يوسف واأل

إرسال  كان امللوك خيلعوهنا على خاصتهم ، فجعل يوسف ، و والكرباء تنسج إليهم خصيصًا وال توجد أمثاهلا عند الناس 
 خبرب صدق. صدق إخوته أهنم جاءوا من عند يوسف قميصه عالمة ألبيه على 

 من رجال ونساء وأطفال . (َوْأُتوِن بَِأْهِلُكْم َأْْجَِعنَي ) 
ا َفَصَلِت اْلِعريُ  )  خرجت من مصر منطلقة إىل الشام.: أي  ( َوَلمَّ

 . يقال : فصل القوم عن املكان وانفصلوا ، مبعىن فارقوه
 ه .قال ملن حضر من قرابته ممن مل خيرج إىل مصر وهم ولد ولد: أي  (قَاَل أَبُوُهْم  )

 : رائحته اليت تدل عليه، وتشري إىل قرب لقائي به.ي أ( ِإِِنِ أَلِجُد رِيَح يُوُسَف ) 
 لوال أن تنسبوين إىل الفند ، من الفند وهو ضعف العقل بسبب املرض والتقدم يف السن.أي :  (َلْوالَ َأن تُ َفنُِِدوِن ) 

 والتفنيد : النسبة للفَند بفتحتني ، وهو اختالل العقل من اخلرف.
، وهلجتك بذكره ،  أي : لفي ذهابك عن الصواب املتقدم ، يف إفراطك يف حمبة يوسف( قَاُلوْا تَاَّللَِّ ِإنََّك َلِفي َضلَِلَك اْلَقِد ِِ  )

 . ورجائك للقائه ، وكان عندهم أنه مات أو تشتت ، فاستحال االجتماع به ، وجعله فيه لتمكنه ودوامه عليه
 ووصفوا ذلك بالقدمي لطول مّدته ، وكانت مدة غيبة يوسف عن أبيه عليهما السالم اثنتني وعشرين سنة.

 ة إذ مل يكن أدب عشريته منافياً لذلك يف عرفهم.وكان خطاهبم إياه هبذا مشتمالً على شيء من اخلشون
 لفظ الضالل يف القرآن يطلق على ثالثة إطالقات: -

 إطالق الضالل على الضالل عن طريق اهلدى إىل طريق الزيغ، وعن طريق اجلنة إىل طريق النار. األول:
َاِسُروَن(.ومنه قول  ه تعاىل )َغري ِ ال َمغ ُضوِب َعَلي ِهم  َوال الضَّالِّنَي(.كما قال تعاىل )َوَمن  ُيض ِلل  فَُأولَِئَك ُهُم اخل 

 ومنه قوله تعاىل )َقد  َضلُّوا ِمن  قَ ب ُل َوَأَضلُّوا َكِثرياً َوَضلُّوا َعن  َسَواِء السَِّبيِل(، وهذا أغلب استعمال الضالل.
 هو إطالق الضالل على الَغي َبة واالضمحالل. والثاِن:

تَ ُروَن( أي: غاب واضمحل ومل يبق له أثر.ومنه قوله تعاىل )َوضَ  ُهم  َما َكانُوا يَ ف   لَّ َعن  
َر ِض( أي: َر ِض أَإِنَّا َلِفي َخل ٍق َجِديٍد( فمعىن )َضَلل َنا يف األ  اضمحلت عظامهم وحلومهم  ومنه قوله تعاىل )َوقَاُلوا أَِإَذا َضَلل َنا يف األ 

 وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت هبا.
 إطالق الضالل على الذهاب عن علم الشيء، فكل ما مل يهتد إىل علم شيء تقول العرب: ضل. الث:والث

 ومنه قول أوالد يعقوب )ِإنَّ أَبَانَا َلِفي َضالٍل ُمِبنٍي( أي: ذهاب عن علم احلقيقة حيث يفّضل يوسف علينا.
هابك عن حقيقة العلم بالشيء، ألنك تظن يوسف حياً، وال يريدون الضالل، وقوله )قَاُلوا تَاَّللَِّ ِإنََّك َلِفي َضالِلَك ال َقِدمِي( أي: ذ

 ألهنم لو أرادوا الضالل يف الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من األنبياء. )الشنقيطي(.
ا َأن َجاء اْلَبِشرُي )    . قال مجهور املفسرين البشري هو يهوداقال الرازي :  (فَ َلمَّ
 تبشري : املبادرة بإبالغ اخلرب املسّر بقصد إدخال السرور.وال:  قال ابن عاشور 

 . : طرح البشري القميص على وجه يعقوب ، أو ألقاه يعقوب نفسه على وجهه أي (أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه فَاْرَتدَّ َبِصريًا ) 
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 إنه كان قد عمي بالكلية فاهلل تعاىل جعله بصرياً يف هذا الوقت. قيل :
عظم  قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة األحزان ، فلما ألقوا القميص على وجهه ، وبشر حبياة يوسف بل كان  وقيل :

 ه .فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه ، فعند ذلك قوي بصره وزال النقصان عن
وحيتمل أن يشري إىل  -هو انتظاره لتأويل الرؤيا  -وهللا أعلم  -ا وهذ( قَاَل َأَلَْ َأُقل لَُّكْم ِإِِنِ َأْعَلُم ِمَن اَّللَِّ َما اَل تَ ْعَلُموَن ) 

 حسن هظنه باهلل تعاىل فقط.
 . طلبوا أن يستغفر هلم ملا فرط منهم، الضمري لبنيه  (قَاُلوْا يَا أَبَانَا اْستَ ْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئنَي  )
َ قَاَل َسْوَف َأْستَ ْغِفُر َلُكْم رَ )    .: سوف أدعوه لكم  يأ(  ِبِِ

 .قال بعضهم : أرجأهم إىل وقت السحر 
 عن رسول هللا  عن ابن عباسة : يف احلديث أن ذلك كان ليلة مجعوقد ورد :  قال ابن كثري  ( ِّتَ غ ِفُر َلُكم  َرّب ( َسو َف َأس 

 ذا الوجه، ويف رفعه نظر، وهللا أعلم.وهذا غريب من ه، معة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه  يقول: حىت تأيت ليلة اجل

 . فإنه املتجاوز عن السيئات ، الرحيم ملن تاب( ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم  ) 
 الفوائد :

 النفس تنشرح عند حلول الفرج .-1
 حام .ر احلث على صلة األ-2
 استحباب تبشري املسلم .-3
 نسبة العلم والفضل إىل هللا .-4
 طأ .االعرتاف باخل-5
 من آذى مسلماً فيجب أن يتحلل منه .-6
ٍء فَ ل َيَتَحلَّل ُه ِمن ُه ال يَ و َم قَ ب َل َأن  الَ )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  ن  َأّب ُهَري  َرَة ع َمن  َكاَنت  لَُه َمظ َلَمٌة أَلَحٍد ِمن  ِعر ِضِه ، أَو  َشي 

ِر َمظ َلَمِتِه َوِإن  ملَ  َتُكن  َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمن  َيُكوَن ِديَناٌر ، وَ  َسيَِّئاِت َصاِحِبِه َفُحِمَل  اَل ِدر َهٌم ِإن  َكاَن َلُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمن ُه ِبَقد 
 ( رواه البخاري . َعَلي هِ 

 كرم يعقوب وعفوه وصفحه على أوالده .-7
 استحباب حتري األوقات الفاضلة .-8
 أن هللا غفور رحيم . -9
 


