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 ] قیل: شغفها غلبها.٣٠[یوسف:  }َقْد َشَغَفها ُحب�ا{"الفتى في �الم العرب الشاب، والمرأة فتاة. 
 وقیل: دخل حبه في شغافها، عن مجاهد وغیره.

 وروى عمرو بن دینار عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل تحت شغافها.
السدي وأبو عبید: شغاف القلب غالفه، وهو جلدة وقال وقال الحسن: الشغف �اطن القلب. 

 علیه.
وقیل: هو وسط القلب، والمعنى في هذه األقوال متقارب، والمعنى: وصل حبه إلى شغافها 

 فغلب علیه، قال النا�غة:
ـــــــــد حـــــــــال هـــــــــّم دون ذلـــــــــك داخـــــــــل  وق

 
ـــــــــه األصـــــــــا�ع   دخـــــــــول الشـــــــــغاف تبتغی

 الشغاف داء، وأنشد األصمعي للراجز:وقد قیل: إن  
ـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــغاف ـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــي ل  یتبعه

 
 ..................................... 

�العین غیر معجمة،  ]٣٠) [یوسف: شعفها(وقرأ أبو جعفر بن محمد وابن محیصن والحسن  
 هقال ابن األعرابي: معناه أحرق حبه قلبها، قال: وعلى األول العمل. قال الجوهري: وشعف

 وقال أبو ز�د: أمرضه. وقد شعف �كذا فهو مشعوف.  الحب أحرق قلبه.
ثر أهل ا. قال النحاس: معناه عند أكقال: �طنها حب�  ]٣٠) [یوسف: قد شعفها( :وقرأ الحسن

 اللغة قد ذهب بها �ل مذهب".
 المستعان.�عني حتى استولى على قلبها وعلى تفكیرها، فال تفكر إال فیه، وال تحب إال إ�اه، �هللا 

إذا أولع �ه، إال أن أ�ا  -�إسكان الغین-ا أعالیها، وقد شغف بذلك شغفً  "ألن شعاف الجبال
 عبیدة أنشد بیت امرئ القیس:

ــــــــــا ــــــــــد شــــــــــعفت فؤاده ــــــــــي وق  لتقتلن
 

 كمــــا شــــعف المهنــــوءة الرجــــل الطــــالي 
لمعجمة ا ي عن الشعبي أنه قال: الشغف �الغینقال: فشبهت لوعة الحب وجواه بذلك. ورو  

 ]٣٠) [یوسف: قد شغفها(حب، والشعف �العین غیر المعجمة جنون. قال النحاس: وحكي 
) شعفها(�فتح الغین، و�ذا  ]٣٠[یوسف:  }َشَغَفها{�كسر الغین، وال �عرف في �الم العرب إال 

 أي تر�ها مشعوفة.
ب، فلو وقال سعید بن أبي عرو�ة عن الحسن: الشغاف حجاب القلب، والشعاف سو�داء القل

إن الشغاف الجلدة الالصقة �القلب التي  :وصل الحب إلى الشعاف لماتت، وقال الحسن: و�قال
 ".ال ترى، وهي الجلدة البیضاء، فلصق حبه �قلبها �لصوق الجلدة �القلب

�كون على البیضة، على الكلیة، وما أشبه ذلك،  االجلدة التي �شیر إلیها: غشاء رقیق مثل م
تلصق بهذه األعضاء، فكأنه شبه حبها یوسف وما بلغ بهذه الجلدة التي لصقت �القلب، والشعاف 

أبلغ من الشغاف؛ ألنه لو وصل إلى حد الشعاف لُجنت؛ �ما حصل لكثیر من المحبین  ن:�قولو 
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، ما أخبار مجنون لیلى عنا - العافیةنسأل هللا-المتیمین، �صل بهم الحب إلى حد الجنون 
 ببعیدة! 

وهذا �ما �حصل من الرجال �حصل من النساء، و�ذا �ان مثل هذا �حصل من الرجال مع 
تمتعهم �شيء من العقل الذي �حجزهم �عض الشيء، فألن یبلغ �النساء هذا وأشد، وشواهد الحال 

و�شترى، لكن مثل هذا الحب سلطان فوق تدل على ذلك، امرأة ملك، امرأة ملك تحب غالًما یباع 
من الحدود التي تردع الناس مما �جعلهم أو  -سبحانه وتعالى-سلطان الملك، ولوال ما شرعه هللا 

منهم �قطع التفكیر في منتصف طر�قه، و�ال إذا وصل �ه الحد إلى ما وصل بهذه  ا�جعل �ثیرً 
 المرأة، فإنه ال یردعه إال الحد.

للخلق، تردعهم من الوقوع في مثل هذه المحرمات،  ،رعت رحمًة للعالمینفال شك أن الحدود شُ 
�ه،  -سبحانه وتعالى-وال شك أن التساهل في تطبیق هذه الحدود، هذا تفر�ط فیما أمر هللا 

وخیانة لألمة التي ُشرعت الحدود من أجل صیانتها من الوقوع في مثل هذه المحرمات، �هللا 
 المستعان.

 أي في هذا الفعل. ]٣٠[یوسف:  }ِإنَّا َلَنراها ِفي َضالٍل ُمِبینٍ {: تعالىقوله "
ألن یوسف �ان عندهم في حكم  ؛وهو فتى زوجها ]٣٠) [یوسف: َفتاها(وقال قتادة: 

 ".الممالیك، و�ان ینفذ أمرها فیه
بیتي، ملك الزوج ال شك أنه ملك المرأته �اعتبار أنها تنتفع �ه �ما تنتفع �ملكها، وهي تقول: هذا 

وهذه سیارتنا، تقول: هذا بیتنا، وهذا بیتي، وهذه سیارتي، وهو بیت زوجها، وسیارته، لكن �اعتبار 
 أنها تتصرف في ذلك تصرف المالك �ضاف إلیها.

عن أبى عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: إن امرأة العز�ز استوهبت و  :وقال مقاتل"
ا، قال: هو لك، فر�ته حتى أتخذه ولدً  :�ه؟ قالت زوجها یوسف فوهبه لها، وقال: ما تصنعین

 ،أ�فع وفى نفسها منه ما في نفسها، فكانت تنكشف له وتتز�ن وتدعوه من وجه اللطف
 فعصمه هللا.

 ".أي �غیبتهن إ�اها، واحتیالهن في ذمها ]٣١[یوسف:  }َفَلمَّا َسِمَعْت ِ�َمْكِرِهنَّ {: تعالىقوله 
لكن تر�د أن تبرر موقفها، تبرأ نفسها،  ،وتحدثن فیما بینهن فیما صنعته ،وقعن في عرضها

 وتظهر أنها محقة فیما صنعت، �هللا المستعان.
 }َأْرَسَلْت ِإَلْیِهنَّ {ا. وقوله: وقیل: إنها أطلعتهن واستأمنتهن فأفشین سرها، فسمي ذلك مكرً "

لیمة لتوقعهن فیما وقعت فیه، في الكالم حذف، أي أرسلت إلیهن تدعوهن إلى و  ]٣١[یوسف: 
ا فأدعو إني أر�د أن أتخذ طعامً  :فقال مجاهد عن ابن عباس: إن امرأة العز�ز قالت لزوجها

ا، ثم نجدت لهن البیوت، نجدت أي ز�نت، هؤالء النسوة، فقال لها: افعلي، فاتخذت طعامً 
والنجد ما ینجد �ه البیت من المتاع أي یز�ن، والجمع نجود عن أبي عبید، والتنجید التز�ین، 
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وأرسلت إلیهن أن �حضرن طعامها، وال تتخلف منكن امرأة ممن سمیت. قال وهب بن منبه: 
 میة بن أبي الصلت:فجئن على �ره منهن، وقد قال فیهن أ ،إنهن �ن أر�عین امرأة

ـــــــــــــــــــــــــى إذا جئنهـــــــــــــــــــــــــا قســـــــــــــــــــــــــًرا  حت
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــن أنضـــــــــــــاًدا و�باً�  ومهـــــــــــــدت له
[یوسف:  }َوَأْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكًأ{ا. قال وهب بن منبه: فجئن وأخذن مجالسهن. و�روى: أنماطً  

أي هیأت لهن مجالس یتكئن علیها. قال ابن جبیر: في �ل مجلس جام فیه عسل وأترج  ]٣١
ك تْ ا غیر مهموز، والمُ مخففً  ]٣١) [یوسف: متكا(جاهد وسعید بن جبیر وسكین حاد. وقرأ م

روى سفیان عن منصور عن مجاهد قال: المتكأ وهو األترج بلغة القبط، و�ذلك فسره مجاهد. 
 ا هو األترج، وقال الشاعر: هو الطعام، والمتك مخففً مثقًال 

ـــــــــــــاًرا  نشـــــــــــــرب اإلثـــــــــــــم �الصـــــــــــــواع جه
 

ــــــــــــــرى المتــــــــــــــك بیننــــــــــــــا مســــــــــــــتعاًرا   وت
صل المتك وهري: المتك ما تبقیه الخاتنة. وأوقد تقول أزد شنوءة: األترجة المتكة، قال الج 

الزماورد. والمتكاء من النساء التي لم تخفض. قال الفراء: حدثني شیخ من ثقات أهل البصرة 
 ا الزماورد.أن المتك مخففً 

 ؤ�ل �ه، قال الشاعر: یا وعسًال وقال �عضهم: إنه األترج، حكاه األخفش. ابن ز�د: أترجً 
 فظلنــــــــــــــــــــــــــا بنعمــــــــــــــــــــــــــة واتكأنـــــــــــــــــــــــــــا

 
 وشــــــــــــــــر�نا الحــــــــــــــــالل مــــــــــــــــن قللــــــــــــــــه 

من العتاد، وهو �ل ما جعلته  ]٣١[یوسف:  }َوَأْعَتَدْت {: تعالىالنحاس: قوله  قال أي أكلنا. 
أصح ما قیل فیه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن  ]٣١[یوسف:  }ُمتََّكًأ{عدة لشيء. 

قول جماعة من أهل التفسیر إنه الطعام فیجوز على تقدیر: طعام ا، وأما عباس قال: مجلسً 
 ]".٨٢[یوسف:  }َوْسَئِل اْلَقْرَ�ةَ {، مثل: متكأ

األصل أن المتكأ ما یتكئ علیه و�جلس علیه، هذا األصل فیه، وقد �طلق المحل و�راد ما حل 
ا قیل فیه ما رواه أصح م فیه من الطعام، لكن أصله ما یتكئ علیه، هذا األصل فیه، ولذا قال:

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، معروف أن روا�ة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فیها 
 انقطاع، أقول: فیها انقطاع.

ألن حضور النساء  ]؛٣١[یوسف:  }َوآَتْت ُ�لَّ واِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّیناً {ودل على هذا الحذف "
 �ذا قال في �تاب إعراب القرآن له.معهن سكاكین إنما هو لطعام �قطع �السكاكین، 

 وقال في �تاب معاني القرآن له: وروى معمر عن قتادة قال: المتكأ الطعام.
وقیل: المتكأ �ل ما أتكئ علیه عند طعام أو شراب أو حدیث، وهذا هو المعروف عند أهل 

أنه �قال: اتكأنا عند فالن أي أكلنا،  اللغة، إال أن الروا�ات قد صحت بذلك. وحكى القتبي
 ".وتكأ، ومثله متزن ومتعدمُ  ً◌اواألصل في ُمتَّكَ 



 
 

 
 
 

٥  
 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=٥ 

، إذا أراد أن -رحمه هللا تعالى-أصلها: مؤتزن، ومؤتعد، هذا األصل، وهي لغة اإلمام الشافعي 
�قول: هذا حدیث متصل، قال: مؤتصل، ونصَّ ابن الحاجب في شافیته أن مؤتعد ومؤتسر لغة 

 ، وهو حجة في هذا الباب.-رحمه هللا-م الشافعي اإلما
 طالب: ..........
 مؤتعد، ومؤتسر.

 طالب: ..........
 ألنه �قول: مؤتصل، هذا سند مؤتصل، والمراد متصل.

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
 في أي شيء؟

 طالب: ..........
 یدغمون، هذا األصل، هذه لغتهم.متزن، متكئ، ال یدغمون في هذا وهذا، لغتهم متعد، 

ُكلَّ واِحَدٍة ِمْنُهنَّ {ت، و�قال: اتكأ یتكئ اتكاء. أو�و ألنه من وزنت ووعدت ومثله متزن ومتعد؛ "
یناً   مفعوالن، وحكى الكسائي والفراء أن السكین یذ�ر و�ؤنث، وأنشد الفراء: ]٣١[یوسف:  }ِسكِّ

ــــــــــــر  فعیــــــــــــث فــــــــــــي الســــــــــــنام غــــــــــــداة ق
 

 �ســــــــــــــــــــــكین موثقــــــــــــــــــــــة النصـــــــــــــــــــــــاب 
 الجوهري: والغالب علیه التذ�یر، وقال:وقال  

ـــــــرى ناصـــــــحً  ـــــــإذا خـــــــالی ـــــــدا ف ـــــــا ب  ا فیم
 

ــــــــق حــــــــاذق  ــــــــى الحل ــــــــذلك ســــــــكین عل  ف
 األصمعي: ال �عرف في السكین إال التذ�یر. وقال  

ألن الكسرة  ؛�ضم التاء اللتقاء الساكنین ]٣١[یوسف:  }َوقاَلِت اْخُرْج َعَلْیِهنَّ {: تعالىقوله 
تثقل إذا �ان �عدها ضمة، و�سرت التاء على األصل. قیل: إنها قالت لهن: ال تقطعن وال تأكلن 

ل: صنم �انوا �ی فادع یوسف، و حتى أعلمكن، ثم قالت لخادمها: إذا قلت لك ادع لي إیًال 
�عمل في الطین، وقد شد مئزره، وحسر عن ذراعیه،  -علیه السالم-�عبدونه، و�ان یوسف 

ل �العبرانیة الرب، قال: فتعجب النسوة وقلن: �ی، أي ادع لي الرب، و فقالت للخادم: ادع لي إیًال 
 قطعن ما معكن.اكیف �جئ؟! فصعدت الخادم فدعت یوسف، فلما انحدر قالت لهن: 

ى حتى بلغت السكاكین إلى العظم، �المدَ  ]٣١[یوسف:  }َفَلمَّا َرَأْیَنُه َأْكَبْرَنُه َوَقطَّْعَن َأْیِدَیُهنَّ { 
سعید بن جبیر: لم �خرج علیهن حتى ز�نته، فخرج علیهن فجأة وقال قاله وهب بن منبه. 

فدهشن فیه، وتحیرن لحسن وجهه وز�نته وما علیه، فجعلن �قطعن أیدیهن، و�حسبن أنهن 
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لضحاك عن ابن فروى جو�بر عن ا ]٣١[یوسف:  }َأْكَبْرَنهُ {�قطعن األترج، واختلف في معنى 
 ا أمنین وأمذین من الدهش، وقال الشاعر:عباس: أعظمنه وهبنه، وعنه أ�ًض 

 إذا مــــــا رأیــــــن الفحــــــل مــــــن فــــــوق قـــــــارة
 

ــــــــــــدفقا  ــــــــــــي الم ــــــــــــرن المن  صــــــــــــهلن وأكب
ا، وهب بن منبه: عشقنه حتى وقال ابن سمعان عن عدة من أصحا�ه: إنهم قالوا أمذین عشقً  

 ا بیوسف.وحیرة ووجدً ا في ذلك المجلس دهشً  ةمات منهن عشر 
 ن من الدهش، قاله قتادة ومقاتل والسدي، قال الشاعر:ْض وقیل: معناه حِ 

ـــــــــــــى أطهـــــــــــــارهن ـــــــــــــأتي النســـــــــــــاء عل  ن
 

ـــــــــرن إكبـــــــــاًرا  ـــــــــأتي النســـــــــاء إذا أكب  وال ن
وأنكر ذلك أبو عبیدة وغیره وقالوا: لیس ذلك في �الم العرب، ولكنه �جوز أن �كن حضن من  

أكبرنه، وال  :�قال :لمرأة فتسقط ولدها أو تحیض. قال الزجاجشدة إعظامهن له، وقد تفزع ا
 ؛�قال حضنه، فلیس اإلكبار �معنى الحیض، وأجاب األزهري فقال: �جوز أكبرت �معنى حاضت

 ".ألن المرأة إذا حاضت في االبتداء خرجت من حیز الصغر إلى الكبر
وأنجد وأتهم، دخل فیما ذ�ر دخلت، دخلت، أكبرت �عني دخلت في حیز الكبر؛ �ما �قال: أظلم 

من الظالم ونجد وتهامة وغیرها، وهنا من شدة الذهول قطعن أیدیهن، وهناك رجل تزوج امرأة في 
غا�ة الجمال، فجاء بها لكي تراها أم أوالده، و�انت أم أوالده في مهنتها، بیدها السكین تقطع 

من أن تقطع الخضار وما أشبهها، قطعت الفرشة، فرشة  لتجهز الغداء، فلما رأت المرأة بدًال 
البیت، قطعتها �السكین من هول ما رأت، هذا ال شك أنه واقع، �ل هذا أمر معروف عند 
النساء، و�وجد عند �عض الرجال إذا بلغ بهم هذا األمر مبلغه، إذا رأى ما �عجبه یذهل و�فقد 

  المستعان.عقله وتوازنه، و�تصرف مثل هذه التصرفات، �هللا
 ".�جوز أن تكون هاء الوقف ال هاء الكنا�ة ]٣١[یوسف:  }َأْكَبْرَنهُ {قال: والهاء في "

] �عني أكبرنه، لكن الهاء هاء السكت، ال هاء ٣١[یوسف:  }َأْكَبْرَنهُ {�عني لیست �ضمیر، 
الكنا�ة، ولیست أكبرن یوسف، أكبرن �عني حضن، ولیس المراد حضنه �عني حضن یوسف، ال، 

المرأة إذا فزعت أو  ،حضن، �عني نزل علیهن الدم من شدة أو من هول ما رأین، هذا معروف
حصل لها شيء من المصیبة أو الكارثة ینزل علیها شيء من الدم �سمى النز�ف أو استحاضة، 

 هذا معروف، ولیس المراد �الهاء هنا الكنا�ة التي هي الضمیر، و�نما هي هاء السكت.
�نا�ة  ألن هاء الوقف تسقط في الوصل، وأمثل منه قول ابن األنباري: إن الهاء وهذا مز�ف؛"

ا. وعلى قول ابن عباس األول تعود ا، �معنى حضن حیًض عن مصدر الفعل، أي أكبرن إكبارً 
 .الهاء إلى یوسف، أي أعظمن یوسف وأجللنه

وقیل:  قال مجاهد: قطعنها حتى ألقینها. ]٣١[یوسف:  }َوَقطَّْعَن َأْیِدَیُهنَّ {: تعالىقوله 
ا �السكین، قال النحاس: یر�د مجاهد أنه وروى ابن أبي نجیح عن مجاهد قال: حز�  خدشنها.
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ا تبین منه الید، إنما هو خدش وحز، وذلك معروف في اللغة أن �قال إذا خدش لیس قطعً 
 قطع یده. :اإلنسان ید صاحبه

 �عد. هأكمامهن، وفی ]٣١[یوسف:  }َأْیِدَیُهنَّ {وقال عكرمة: 
شغل قلو�هن بیوسف، والتقطیع ا في القطع والجرح، أي لوقیل: أناملهن، أي ما وجدن ألمً 

 ".�شیر إلى الكثرة
إذا انشغل اإلنسان �شيء استولى علیه، ال �حس �ما یؤلمه، ال �حس �ما یؤلمه، ذ�ر عن 
�عضهم أنه إذا أراد أن �ستأصل منه عضو دخل في الصالة، شرع في الصالة، وانشغل بها عما 

انشغال -بنج، إذا وصل االنشغال یر�دون وهو ال �شعر، مثل الحوله، وحصلوا منه على ما 
 إلى هذا الحد، فاإلنسان ال �حس �ما حوله، �هللا المستعان. -القلب

فیمكن أن ترجع الكثرة إلى واحدة جرحت یدها في مواضع، و�مكن  والتقطیع �شیر إلى الكثرة"
 ".أن یرجع إلى عددهن

 األصل أن یرجع إلى �ل واحدة منهن، �ل واحدة قطعت یدها في مواضع من یدها.
 ".أي معاذ هللا ]٣١[یوسف:  }َوُقْلَن حاَش هللَِِّ {: تعالىقوله "

الید هي من آثار، هذا موجود عند عامة  اشتهر على ألسنة الناس أن هذه التقطیعات التي في
الناس، أقول: هذا موجود، الناس یتوقعون أن هذه التقطیعات التي في الید هي من آثار تقطیع 
تلك النسوة، وال أصل له، �عني لو ُوجد في ید ما یوجد في الثانیة التي بها السكین، �عني لو ُوجد 

ذا قطعت واحدة �یف تقطع الثانیة وهي بها في ید واحدة، ما �مكن أن یوجد في الثانیة، إ
 السكین؟ �هللا المستعان، �ل هذا مما اشتهر على ألسنة العامة مما ال أصل له.

 طالب: ..........
صار عمر  ثمانیة عشر، إذا حذفت تسًعا وتسعینتساوي  ثمانیة عشرو  واحد وثمانون  �قولون:
 .-علیه الصالة والسالم-الرسول 

 طالب: ..........
عمر الرسول، هذا اتفاًقا حصل،  ثالًثا وستین، و�ذا حذفت؟ إ�ش �صیر؟ تسة وتسعون المجموع 

 أولوه علیه ونزلوه علیه. ًئاأقول: هذا حصل اتفاًقا، والناس إذا وقع شيء یوافق شی
) [یوسف: هللَِِّ  اَوُقْلَن حاشَ (وروى األصمعي عن نافع أنه قرأ �ما قرأ أبو عمرو بن العالء. "

ا منها. عوًض  ]٣١[یوسف:  }هللَِِّ {وهو األصل، ومن حذفها جعل الالم في  ،�إثبات األلف ]٣١
وحاشا  ،وحشا لك. و�قال: حاشا ز�د ،وحاش لك ،وحاشا لك ،وفیها أر�ع لغات، �قال: حاشاك

 ".از�دً 
 أو ینصب على االستثناء. ،إما �اإلضافة
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 ؛سمعت محمد بن یز�د �قول: النصب أولى :قال النحاس: وسمعت علي بن سلیمان �قول"
 النا�غة: �د، والحرف ال �حذف منه، وقد قالحاش لز  :ألنه قد صح أنها فعل لقولهم

ــــــــن أحــــــــد ــــــــوام م ــــــــن األق  وال أحاشــــــــي م
 

 ..................................... 
�عدها.  وقوع حرف الجر فعل. و�دل على �ون حاشا فعًال  يوقال �عضهم: حاش حرف، وأحاش 

وحكى أبو ز�د عن أعرابي: اللهم اغفر لي ولمن �سمع، حاشا الشیطان وأ�ا األصبغ، فنصب 
) حاش اإلله( :ا�إسكان الشین، وعنه أ�ًض  ]٣١) [یوسف: وقلن حاش هلل( :بها. وقرأ الحسن

�غیر الم، ومنه قول  ]٣١) [یوسف: حاش هللا(ابن مسعود وأبي: وقرأ . ]٣١[یوسف: 
 الشاعر:

 بـــــــــــــــــي ثو�ـــــــــــــــــان إن �ـــــــــــــــــهحاشــــــــــــــــا أ
 

 ا عــــــــــــــــن الملحـــــــــــــــاة والشــــــــــــــــتمضـــــــــــــــنً  
صل الكلمة من الحاشیة، والحشا �معنى الناحیة، تقول: �نت في حشا فالن أي أقال الزجاج: و  

في ناحیته، فقولك: حاشا لز�د أي تنحى ز�د من هذا وتباعد عنه، واالستثناء إخراج وتنحیة 
 عن جملة المذ�ور�ن.

وناحیة مما  ،وصار في حاشیة ،المحاشاة، أي حاشا یوسفوقال أبو علي: هو فاعل من 
 ".قرف �ه

 من المستعمل بین الناس فالن حاش، �عني ذهب مذهًبا �عیًدا في ناحیة �عیدة، �عني هرب.
ا، فحاشا وحاش في االستثناء حرف جر عند سیبو�ه، وعلى ما قال أو من أن �كون �شرً "

 ".المبرد وأبو علي فعل
 في حروف الجر: -رحمه هللا- لذا �قول ابن مالك

ــــــى  هــــــاك حــــــروف الجــــــّر وهــــــي مــــــن إل
 

ــــى  ــــي عــــن عل  حتــــى خــــال حاشــــا عــــدا ف
 المقصود أنه ذ�رها من أحرف الجر، فإذا قال: حاشا ز�ٍد، فمجرور �حاشا 

�منزلة  ]٣١[یوسف:  }ما{قال الخلیل وسیبو�ه:  ]٣١[یوسف:  }ما هذا َ�َشراً {: تعالىقوله "
[المجادلة:  }ما ُهنَّ ُأمَّهاِتِهمْ {و ]،٣١[یوسف:  }ما هذا َ�َشراً {ا، ولیس، تقول: لیس ز�د قائمً 

٢.[ 
 ".-فیما قاله أحمد بن �حیى -وقال الكوفیون: لما حذفت الباء نصبت، وشرح هذا

 هي مثل لیس إذا اقترن خبرها �الباء ُجر، و�ال ُنصب، مثل لیس.
نك إذا قلت: ما ز�د �منطلق، فموضع الباء موضع نصب، وهكذا سائر حروف الخفض، فلما "أ

ا، شیئً  }ما{حذفت الباء نصبت لتدل على محلها، قال: وهذا قول الفراء، قال: ولم تعمل 
ألن المعنى �القمر! فرد أحمد بن �حیى �أن قال:  ؛فألزمهم البصر�ون أن �قولوا: ز�د القمر
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ا. قال النحاس: ال �صح إال ألن الكاف تكون اسمً  ؛روف الخفض من الكافالباء أدخل في ح
 ا ما �منطلق ز�د، وأنشد:ألن الفراء أجاز نص�  ؛قول البصر�ین، وهذا القول یتناقض

ـــــــــــــــا �هللا أن لـــــــــــــــو �نـــــــــــــــت حـــــــــــــــر�ا  أم
 

ــــــــــــــق  ــــــــــــــت وال العتی ــــــــــــــالحر أن  ومــــــــــــــا �
ما فیك براغب ز�د، وما إلیك ا أنه جائز: ا النصب، وال نعلم بین النحو�ین اختالفً ومنع نص�  

�قاصد عمرو، ثم �حذفون الباء و�رفعون. وحكى البصر�ون والكوفیون ما ز�د منطلق �الرفع، 
 وحكى البصر�ون أنها لغة تمیم، وأنشدوا:

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدً أتیًم ــــــــــــــــــي ن ــــــــــــــــــون إل  اا تجعل
 

ــــــــــــذي حســــــــــــب ندیــــــــــــد  ــــــــــــا تــــــــــــیم ل  وم
 ".الند والندید والندیدة المثل والنظیر 

(ما) التمیمیة، (ما) حجاز�ة، و(ما) تمیمیة، معناهما واحد، (ما) الحجاز�ة أحیاًنا �قولون: هذه 
تعمل عمل لیس، و(ما) التمیمیة ُیرفع �عدها الجزءان، ما ز�د منطلق، ما ز�د منطلق، وعلى أنها 
حجاز�ة، ما ز�د منطلًقا، و�ن أتیت �الباء �ما تأتي �ه �عد لیس غالًبا تقول: ما ز�د �منطلٍق، 

واحد، لكن أثرها فیما �عدها �ختلف عند أهل الحجاز �منزلة لیس عاملة، وعند بني تمیم ومعناهما 
 ال تعمل، ملغاة.

وحكى الكسائي أنها لغة تهامة ونجد. وزعم الفراء أن الرفع أقوى الوجهین: قال أبو إسحاق: "
 ".أقوى وأولى -صلى هللا علیه وسلم-ولغة رسول هللا  -وجلَّ  عزَّ -وهذا غلط، �تاب هللا 

، ]٢[المجادلة:  }ما ُهنَّ ُأمَّهاِتِهمْ { ]،٣١[یوسف:  }ما هذا َ�َشراً {]، ٣١[یوسف:  }ما هذا َ�َشراً {
هي لغة القرآن،  -علیه الصالة والسالم-الحجاز�ة، لغة أهل الحجاز أقوى، لغة قر�ش، لغة النبي 

ة تمیم، على لغة هذیل، جاء فهي أقوى من لغة تمیم، على أنه جاء في القرآن ما هو على لغ
 لكنه قلیل، لغات العرب، أكثره من قر�ش، أكثره من لغة قر�ش.

ذ�ره الغزنوي.  ]٣١) [یوسف: ما هذا ببشر( -رضي هللا عنها-قلت: وفي مصحف حفصة "
من صورة البشر، بل هو في  وذ�رت النسوة أن صورة یوسف أحسن قال القشیري أبو نصر:

 ".صورة ملك
]، أنكرن أن �كون هذا من ٣١[یوسف:  }ما هذا َ�َشراً {ألنهم قالوا:  ؛]٣١[یوسف:  }َ�َشراً ما هذا {

�كون هذا  حتىالبشر، هذا ملك، والسبب أنهن ما رأین مثله في البشر، ما له نظیر في البشر 
 ، فلما ارتفع في هذا الباب عن منزلة البشر الذین رأینهم، أنكرن أن �كون من البشر.ا�شرً 

ْنساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِو�مٍ {: تعالىوقال هللا " والجمع بین اآلیتین أن  ،]٤[التین:  }َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ
تبرئة لیوسف عما رمته �ه امرأة العز�ز من المراودة، أي  ]٣١[یوسف:  }حاَش هللَِِّ {قولهن: 

أي لخوفه، أي براءة هلل من هذا، أي قد  ]٣١[یوسف:  }هللَِِّ {د یوسف عن هذا، وقولهن: عُ �َ 
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، والمعنى: أنه في التبرئة عن المعاصي ءنجا یوسف من ذلك، فلیس هذا من الصورة في شي
 كالمالئكة، فعلى هذا ال تناقض.

 ]٣١[یوسف:  }هللَِِّ {وقیل: المراد تنز�هه عن مشابهة البشر في الصورة، لفرط جماله. وقوله: 
ا منهن أن صورة الملك أحسن، وما ى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظن� تأكید لهذا المعنى، فعل

ْنساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِو�مٍ {: تعالىبلغهن قوله   ".] فإنه من �تابنا٤[التین:  }َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ
جرت عادة الناس أنهم إذا رأوا شيء حسن وصفوه �أنه ملك أو من فعل المالئكة، و�ذا رأوا شیًئا 

ا أو تصرًفا قبیًحا قالوا: هذا شیطان أو من فعل الشیاطین، و�ن لم یروا المالئكة ولم یروا قبیحً 
َیاِطینِ { الشیاطین، ولذا جاء تشبیه الشجرة أو طلعها ُه ُرُءوُس الشَّ ]، واألصل ٦٥[الصافات:  }َكَأنَّ

لكن لقبحه ومعرفة السامع �أن �ل قبیح �شبه الشیطان، ولذا �قول  ،المشبه �ه أن �كون معلوًما
 ،قائلهم: �أنیاب أغوال، هم ما رأوا األغوال وال رأوا أنیابها، قد یزول لهم و�خیل لهم �عض الشيء

 بها. الكن ما رأوا أنیابها على الحقیقة �ي �شبهو 
 طالب: ..........

-ي �عض خصاله �شبه المالئكة، في طاعته هلل إن �ان المراد �ه �الملك في �عض خصاله، ف
؛ والمالئكة مطیعون، ال �أس، لكن ال �عتقد فیه العصمة مثلهم أنه ال �عصي -عزَّ وجلَّ 

كالمالئكة، ال، هذا من �اب المبالغة �مكن أن یتجاوز عنه، أو في هذا الباب الذي ُعرف عنه، 
 هللا المستعان.

 طالب: ..........
 إجماع، واإل�مان بهم إ�مان، ر�ن من أر�ان اإل�مان.بال شك، إجماع، 
 طالب: ..........

 �قول؟ ماذاكیف یتأول؟ 
 طالب: ..........

، ثابت �الكتاب والسنة و�جماع األمة، �عض -نسأل هللا العافیة-للجن، حتى إنكار الجن �فر 
یتأول بها ما ورد في النصوص مثل نزول المسیح، �قول:  ،المفتونین �أتي �أقوال ال قیمة لها

المراد بنزول المسیح نزول مبادئ المسیح من العدل والحر�ة والمساواة، وهذا ما تدعو إلیه األمم 
، أقول: -نسأل هللا العافیة-المتحدة، �عني نزول المسیح قیام هذه المنظمة اإلجرامیة الخبیثة 

 لكن ما هو محسوب وال على علماء الشرع مثل هذا. ،المنحى�عض المفتونین ینحى مثل هذا 
 طالب: ..........

 هؤالء ال قیمة لهم.فالعبرة �من ُ�عتد �قوله، و�ال 
 طالب: ..........

 ین؟أ
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 طالب: ..........
 المانع؟ ماا وأصروا �حكم �كفرهم، على �ل حال؛ إذا عرفو 

 طالب: ..........
 الصحیح.شطر الحسن، ثبت في الحدیث 

 طالب: ..........
وأشرنا إلیه سا�ًقا، وهل المراد �ه الشطر �عني، و�اقي الخالئق �لهم الشطر الثاني، أو أنه أعطي 

 ؟-علیه الصالة والسالم-نصف ما یتصور من الحسن، و�ن فاقه غیره في هذا الباب �محمد 
 طالب: ..........

إنكار وجود الجن، هذا شيء ثابت �الكتاب  هذا أسهل، هذا أسهل �كثیر من إنكار وجود الجن،
 والسنة واإلجماع، هذا معلوم من الدین �الضرورة، ما �مكن إنكاره.

 طالب: ..........
 مخالف للواقع ومكابرة، لكن ما �صل إلى حد الكفر. هإنكار مثل هذا ال شك أن

هللا أن یرد علیهن،  منهن لوجب على ا �اطًال وقد ظن �عض الضعفة أن هذا القول لو �ان ظنً "
 -سبحانه-، ولیس �ل ما �خبر �ه هللا تعالىإذ ال وجوب على هللا  ؛و�بین �ذبهن، وهذا �اطل

ا أهل العرف قد من �فر الكافر�ن و�ذب الكاذبین �جب علیه أن �قرن �ه الرد علیه، وأ�ًض 
س ال یرون ألن النا ي الحسن �أنه ملك، أي لم یر مثله؛�قولون في القبیح �أنه شیطان، وف

المالئكة، فهو بناء على ظن في أن صورة الملك أحسن، أو على اإلخبار �طهارة أخالقه و�عده 
 عن التهم. 

 أي ما هذا إال ملك، وقال الشاعر: ]٣١[یوسف:  }ِإْن هذا ِإالَّ َمَلكٌ {
 فلســـــــــــــت إلنســــــــــــــي ولكـــــــــــــن لمــــــــــــــألك

 
ـــــــــن جـــــــــو الســـــــــماء �صـــــــــوب  ـــــــــزل م  تن

ا �كسر الباء والشین، أي ما هذا عبدً  ]٣١[یوسف: ) ما هذا �شرى (وروي عن الحسن:  
ُأِحلَّ {مشترى، أي ما ینبغي لمثل هذا أن یباع، فوضع المصدر موضع اسم المفعول، �ما قال: 

 ".] أي مصیده، وشبهه �ثیر٩٦[المائدة:  }َلُكْم َصْیُد اْلَبْحرِ 
باع وال �شرى مثل ، ما �شرى هذا، هذا ال ی]٣١[یوسف:  وروي عن الحسن، (ما هذا �شًرى)

 .]٣١[یوسف: هذا، (ما هذا �شًرى) 
و�جوز أن �كون المعنى: ما هذا بثمن، أي مثله ال یثمن وال �قوم، فیراد �الشراء على هذا "

�قولك: ما هذا �ألف إذا نفیت قول القائل: هذا �ألف. فالباء على هذا  ؛الثمن المشترى �ه
ِإْن {ألن �عده  ؛ا �شراء. وقراءة العامة أشبهمتعلقة �محذوف هو الخبر، �أنه قال: ما هذا مقدرً 
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ا لشأنه، وألن مبالغة في تفضیله في جنس المالئكة تعظیمً  ]٣١[یوسف:  }هذا ِإالَّ َمَلٌك َ�ِر�مٌ 
 �كتب في المصحف �الیاء. ]٣١) [یوسف: �شرى (مثل 
لما رأت افتتانهن بیوسف أظهرت  ]٣٢[یوسف:  }قاَلْت َفذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفیهِ {: تعالىقوله 

وهو اختیار  ،)هذا(�معنى  )ذلك(أي �حبه، و ]٣٢[یوسف:  }ُلْمُتنَِّني ِفیهِ {عذر نفسها �قولها: 
 الطبري.

�ا�ه، والمعنى: ذلكن الحب الذي لمتنني فیه، أي حب هذا هو  ىعل) ذلك(وقیل: الهاء للحب، و
 ".ذلك الحب. واللوم الوصف �القبیح

 اللوم والعذل �معًنى واحد. 
أي أمتنع، وسمیت العصمة  ]٣٢[یوسف:  }َوَلَقْد راَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصمَ {ثم أقرت وقالت: "

 ألنها تمنع من ارتكاب المعصیة. ؛عصمة
 ".أي استعصى، والمعنى واحد ]٣٢[یوسف:  }استعصم{وقیل: 

-]، أي: طلب العصمة من هللا ٣٢[یوسف:   }استعصم{ األصل أن السین والتاء للطلب،
 ، فأجا�ه فعصمه.- سبحانه وتعالى

عاودته المراودة �محضر منهن، وهتكت  ]٣٢[یوسف:  }َوَلِئْن َلْم َ�ْفَعْل ما آُمُرُه َلُیْسَجَننَّ {"
 ".جلباب الحیاء

عرفت الموافقة منهن لها، فأسفرت وأبدت ما في نفسها؛ ألن اإلنسان قد �خفي ما في نفسه، ثم 
إذا تحدث �ما في نفسه على غیره على أنه خبر من األخبار ال ینسبه إلى نفسه، �قول: ُیذ�ر 

رف، أبدى له أن هذا هو ما في نفسه، فهي أظهرت ذلك كذا، وُ�ذ�ر �ذا، فإذا أظهر الموافقة ط
لما رأت  ؛أن تفعل ما فعلت ا، وال نشاذً ا�عد أن رأت الموافقة منهن، وأنها لیست شاذة وال نشاذً 

 ذلك منهن، أظهرت أن هذا هو صنیعها.
ا وال ووعدت �السجن إن لم �فعل، و�نما فعلت هذا حین لم تخش لومً " وهتكت جلباب الحیاء، 

اِغِر�نَ { خالف أول أمرها إذ �ان ذلك بینه و�ینها. مقاًال  أي  ]٣٢[یوسف:  }َوَلَیُكونًا ِمَن الصَّ
وتقرأ بنون مخففة للتأكید، ونون  ،�األلف ]٣٢[یوسف:  }َوَلَیُكوناً {األذالء. وخط المصحف 

مثقلة، وعلى  ألنها ؛�النون  ]٣٢[یوسف:  }َلُیْسَجَننَّ {والوقف على قوله:  ،التأكید تثقل وتخفف
 ألنها مخففة، وهي تشبه نون اإلعراب في قولك: رأیت رجًال  ؛�األلف ]٣٢[یوسف:  }َلَیُكوناً {

ونحوها الوقف علیها �األلف،  ]،١٥[العلق:  }َلَنْسَفعًا ِ�النَّاِصَیةِ {ا، ومثله قوله: ا وعمرً وز�دً 
 ".كقول األعشى

لكنها مشبهة للتنو�ن في  ،ف في الصورة�عني تشبه التنو�ن، تشبه التنو�ن، و�ن أشبهت األل
[العلق:  }َلَنْسَفعاً {]، ٣٢[یوسف:  }َلَیُكوناً {النطق، ولذا لو �ان الوقف على األلف لیكونا، لكن 

]، هي مشبهة للتنو�ن الذي هو نون ساكنة، و�ن �تب ألًفا إال أنه نون ساكنة تلحق أواخر ١٥
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المرسومة �صورة األلف هي مشبهة للتنو�ن، ولیست األسماء المعر�ة، فنون التو�ید الخفیفة 
 مشبهة لأللف إال في الصورة والكتا�ة.

أي أراد  ،وال تعبد الشیطان �هللا فاعبدا" ونحوها الوقف علیها �األلف، �قول األعشى: 
 .، فلما وقف علیه �ان الوقف �األلفنفاعبد
ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ {: تعالىقوله  ] أي دخول السجن، ٣٣[یوسف:  }ِممَّا َیْدُعوَنِني ِإَلْیهِ قاَل َربِّ السِّ

] أي أسهل علي وأهون من ٣٣[یوسف:  }َأَحبُّ ِإَليَّ {فحذف المضاف، قاله الزجاج والنحاس. 
 ".الوقوع في المعصیة، ال أن دخول السجن مما �حب على التحقیق

، و�ن ترتب علیه ما ترتب من وال ُیتمنى السجن، ومثله لقاء العدو مثًال  ،ال �حب وال ُ�سعى إلیه
لكن ال یتمنى، و�ذا حصل فالثبات، ومثله  ،الخیر والنفع العظیم، لقاء العدو یترتب علیه الشهادة

وال یبذل األسباب في الحصول علیه  ،وال �سعى إلیه ،وال یرجوه المؤمن ،السجن ال �طلبه المسلم
ترتب علیه، یترتب �ل ما شرعه هللا، إن جاء تبًعا لما شرعه هللا فالصبر الصبر، و إال من خال

أنه ما �ضر، یوسف ُسجن و�انت العاقبة له، وغیره  ،-إن شاء هللا تعالى-علیه الخیر الكثیر 
والحمد هلل، حصل من ذلك الخیر العظیم، لكن ما ُ�سعى  ،ُسجن -رحمه هللا-سجن، اإلمام أحمد 

إلیه وُ�تمنى، اإلنسان یتمنى �قول: أنا �هللا عجزت أطلب العلم، عجزت أحفظ القرآن، عجزت 
، ما هو �صحیح هذا، هذا لیس �صحیح؛ من أجل �ذاأحفظ السنة، أسأل هللا أن ییسر السجن 

 .-نسأل هللا العافیة-ر�د ألن اإلنسان قد �فتن، قد �حصل له خالف ما ی
علیه أن �صبر ف -سبحانه وتعالى-لكن إذا حصل له تبًعا لما شرعه هللا له  ،ال، ال یتمنى ذلك 

 .-إن شاء هللا-لكي ینفع غیره  ؛و�حاول أن ینفع نفسه ،و�حتسب و�بذل األسباب
ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ {لما قال:  -علیه السالم-وحكي أن یوسف " أوحى هللا إلیه  ]٣٣[یوسف:  }السِّ

العافیة أحب إلي  :السجن أحب إلي، ولو قلت :�ا یوسف! أنت حبست نفسك حیث قلت
 ]٣٣) [یوسف: السجن(قرأ:  -رضي هللا عنه-لعوفیت. وحكى أبو حاتم أن عثمان بن عفان 

 ".�فتح السین
 ي هو المصدر.ذال
ا. و�عقوب، وهو مصدر سجنه سجنً وحكى أن ذلك قراءة ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن األعرج "
 أي �ید النسوان. ]٣٣[یوسف:  }َوِ�الَّ َتْصِرْف َعنِّي َ�ْیَدُهنَّ {

فإنهن أمرنه �مطاوعة امرأة العز�ز، وقلن له: هي مظلومة وقد  ،وقیل: �ید النسوة الالتي رأینه
 ".ظلمتها

كیف ظلمها؟ ألنهن خشین علیها من أن ُتمرض أو تموت أو تجن، إذا صار سبًبا في حصول 
 كأنه ظلمها، وهذا من �ید النساء �ما هو معروف.فهذه المصائب لها 

 ".وقیل: طلبت �ل واحدة أن تخلو �ه للنصیحة في امرأة العز�ز"
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 �ظهرن خالف ما یردن، �ظهرن خالف ما یردن. ،هؤالء صواحب یوسف
والقصد بذلك أن تعذله في حقها، وتأمره �مساعدتها، فلعله �جیب، فصارت �ل واحدة تخلو �ه "

 ".فأنا خیر لك من سیدتك ،على حدة فتقول له: �ا یوسف! اقض لي حاجتي
لكي تطلبه المرأة العز�ز، هذا الظاهر، وهي تر�ده في الحقیقة لنفسها، فأظهرن  ؛هي تر�د الخلوة

 -خالف ما یبطن، وهؤالء هن صواحب یوسف الالتي ذ�رهن في الحدیث الصحیح لما قال النبي
، قالت عائشة: إن أ�ا �كر رجل أسیف، »مروا أ�ا �كر فلیصل �الناس«: -علیه الصالة والسالم

هذه  -علیه الصالة والسالم-وجعلت توسط �عض النساء لیقلن للرسول  رجل أسیف، فمر عمر،
، عائشة ما �ان قصدها أنه رجل أسیف، و�نما »ألنتن صواحب یوسف«المقالة، فقال لهن: 

تخشى أن یتشاءم �ه الناس؛ ألن اإلنسان إذا جاء �عد رجل محبوب مرغوب عند الناس، وجاء 
مباشرة،  -علیه الصالة والسالم-كونه �أتي �عد الرسول في مكانه، تشاءم منه الناس و�رهوه، ف

علیه الصالة -تخشى من هذا، فأظهرت أنه رجل أسیف ما یتحمل أن �قف في موقف النبي 
ولمن دخل معها في  -علیه الصالة والسالم-، وأظهرت غیر ذلك، فقال لها النبي -والسالم

ننصحه  حتىلوا بیوسف ، صواحب یوسف قالوا: نخ»ألنتن صواحب یوسف«الموضوع: 
قصدهم، �ل واحدة قالت له: اقض لي حاجتي، فأنا  هذاهو یستجیب لطلب امرأة العز�ز، ما ل

 خیر لك من سیدتك، هؤالء هن صواحب یوسف.
 ماوالصحبة تضاف ألدنى مناسبة، الصحبة تضاف ألدنى مناسبة، هؤالء صواحب یوسف، 

 عالقة یوسف؟ 
 طالب: ..........

 المراد �الصحبة الصحبة اللغو�ة أو الشرعیة؟ 
 طالب: ..........

 لیسال، ُوجد أدنى مناسبة فأضفن إلیه؛ �ما �قال: ماذا فعل صاحبك؟ و�ینك و�ینه خصومة، هو 
 �صاحب، لكن ألدنى مناسبة بینك و�ینه صار صاحًبا لك.

 ماعة.تدعوه �ل واحدة لنفسها وتراوده، فقال: �ا رب �انت واحدة فصرن ج"
ع إما لتعظیم یوقیل: �ید امرأة العز�ز فیما دعته إلیه من الفاحشة، و�نى عنها �خطاب الجم

شأنها في الخطاب، و�ما لیعدل عن التصر�ح إلى التعر�ض. والكید االحتیال واالجتهاد، ولهذا 
 الحتیال الناس فیها، قال عمر بن لجأ: ؛اسمیت الحرب �یدً 

 تــــــــــراءت �ـــــــــــي تكیــــــــــدك أم �شـــــــــــر
 

 و�یـــــــــــــد �ــــــــــــــالتبرج مـــــــــــــا تكیــــــــــــــد 
 ".جواب الشرط، أي أمل إلیهن ]٣٣[یوسف:  }َأْصُب ِإَلْیِهنَّ { 
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و�ذا راودوها رفضت، وهي ما أظهرت محاسنها إال  ،المرأة من �یدها قد تظهر محاسنها للرجال
 .وفي النها�ة توافق ،من أجل ما یر�دونه منها، فكونها ترفض من أجل أن ترتفع في أعینهم

على �ل حال، هذا من �ید النساء، سمیت الحرب �یًدا؛ ألن الناس �حتالون فیها، وسمیت  
 �ما في سنن أبي داود. ،-علیه الصالة والسالم-لغة النبي  -فتح الخاء-َخْدَعة 

من صبا �صبو إذا مال واشتاق ] جواب الشرط، أي أمل إلیهن ٣٣[یوسف:  }َأْصُب ِإَلْیِهنَّ {"
 ا وصبوة، قال:صبوً 

ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــبا قلب ــــــــــــــــــــى هن  إل
 

 يبِ ْصــــــــــــــــــــــــــــوهنـــــــــــــــــــــــــــد مثلهـــــــــــــــــــــــــــا �ُ  
 أي إن لم تلطف بي في اجتناب المعصیة وقعت فیها.  

أي ممن یرتكب اإلثم و�ستحق الذم، أو ممن �عمل عمل  ]٣٣[یوسف:  }َوَأُكْن ِمَن اْلجاِهِلینَ {
قبح  ا علىا ال �متنع عن معصیة هللا إال �عون هللا، ودل أ�ًض الجهال، ودل هذا على أن أحدً 

 الجهل والذم لصاحبه. 
[یوسف:  }َوِ�الَّ َتْصِرْف َعنِّي َ�ْیَدُهنَّ { :لما قال ]٣٤[یوسف:  }َفاْسَتجاَب َلُه َر�ُّهُ {: تعالىقوله 
تعرض للدعاء، و�أنه قال: اللهم اصرف عني �یدهن، فاستجاب له دعاءه، ولطف �ه  ]٣٣

 ألنهن جمع قد راودنه عن نفسه. ]؛٣٤[یوسف:  }َكْیَدُهنَّ {وعصمه عن الوقوع في الزنى. 
وقیل: �عني �ید امرأة العز�ز، على ما ذ�ر في اآل�ة قبل، والعموم  وقیل: �عني �ید النساء.

 .أولى
]، فیه أر�ع ٣٥[یوسف:  }ُثمَّ َبدا َلُهْم ِمْن َ�ْعِد ما َرَأُوا اْآل�اِت َلَیْسُجُننَُّه َحتَّى ِحینٍ {: تعالىقوله 

 مسائل:
ِمْن َ�ْعِد ما {هل مشورته ظهر للعز�ز وأ أي ]٣٥[یوسف:  }ُثمَّ َبدا َلُهمْ {: تعالى األولى: قوله

من قد القمیص من دبر، وشهادة الشاهد، وحز -أي عالمات براءة یوسف  }اْآل�اتِ َرَأُوا 
ا للقصة أال تشیع في العامة، �تمانً  ؛أن �سجنوه -األیدي، وقلة صبرهن عن لقاء یوسف

 و�ینها.وللحیلولة بینه 
وقیل: هي البر�ات التي �انت تنفتح علیهم ما دام یوسف فیهم، واألول أصح. قال مقاتل عن 

قال:  ]٣٥[یوسف:  }ُثمَّ َبدا َلُهْم ِمْن َ�ْعِد ما َرَأُوا اْآل�اتِ {: همجاهد عن ابن عباس في قول
 ".القمیص من اآل�ات، وشهادة الشاهد من اآل�ات

هذا  ن وهو ملطخ �الدم غیر ممزق آ�ة وعالمة، �یف �كو القمیص، القمیص الذي جيء �ه 
القمیص وفیه من الدم ما فیه وغیر ممزق، هذا الذئب الذي أكله في غا�ة الرحمة، �یف �أكل وال 

 �مزق الثیاب، وأ�ًضا القمیص الذي أُلقي على وجه أبیه فارتد �صیًرا.
 طالب: ..........
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 القمیص فیه عدة آ�ات.كذلك، المقصود أن القمیص فیه عدة آ�ات، 
 طالب: ..........

الظلم، الظلم، الظلم إذا اقترن �ه ما �قتضي االستجا�ة من توافر األسباب وانتفاء الموانع، وعلى 
 قدر الداعي أ�ًضا، وقدر حاجته، وقر�ه من هللا تكون االستجا�ة.

 طالب: ..........
أو  ،؛ ألنه ما یلزم أن تكون االستجا�ة برفع، ألمر یر�ده هللا-سبحانه وتعالى-عاد ألمر یر�ده هللا 

، لكن برفع ما هو أعظم منه، أو �ادخاره له في الجنة یوم القیامة ،�إجا�ة الدعوة نفسها، قد �جاب
 نعم.

وقطع األیدي من اآل�ات، و�عظام قال: القمیص من اآل�ات، وشهادة الشاهد من اآل�ات "
 النساء إ�اه من اآل�ات.

الخجل من الناس، والوجل من الیأس إلى أن رضیت �الحجاب مكان خوف وقیل: ألجأها 
 الذهاب، لتشتفي إذا منعت من نظره، قال:

ـــــــــى أمـــــــــل ـــــــــا صـــــــــبا�ة مشـــــــــتاق عل  وم
 

 مــــــــــن اللقـــــــــــاء �مشــــــــــتاق بـــــــــــال أمـــــــــــل 
 ".أو �ادته رجاء أن �مل حبسه فیبذل نفسه 

لعله، لعله �ستجیب �عد هذا كان �إمكانها أن تأمر �قتله؛ ألنه ما استجاب، والعز�ز بیدها، لكن 
السجن، والقتل �أس، ما هو �حل �النسبة لها، هي تر�ده لنفسها، فلعله إذا حبس �مل من الحبس 

 و�ستجیب.
في موضع الفاعل،  ]٣٥[یوسف:  }َلَیْسُجُننَّهُ { ]،٣٥[یوسف:  }َلَیْسُجُننَّهُ {: تعالىقوله "الثانیة: 

أي ظهر لهم أن �سجنوه، هذا قول سیبو�ه. قال المبرد: وهذا غلط، ال �كون الفاعل جملة، 
ألن  ؛وهو مصدر، أي بدا لهم بداء، فحذف ]٣٥[یوسف:  }َبدا{ولكن الفاعل ما دل علیه 

 الفعل یدل علیه، �ما قال الشاعر:
 وحـــــــــــق لمـــــــــــن أبــــــــــــو موســـــــــــى أبــــــــــــوه

 
ــــــــــــــه الــــــــــــــذي نصــــــــــــــب الجبــــــــــــــاال   یوفق

 أي وحق الحق، فحذف. 
 علیه، وحذف ألن في الكالم دلیًال ؛ وقیل: المعنى ثم بدا لهم رأي لم �كونوا �عرفونه، وحذف

ا القول، أي قالوا: لیسجننه، والالم جواب لیمین مضمر، قاله الفراء، وهو فعل مذ�ر ال أ�ًض 
 ]،٣٥[یوسف:  }َلُهمْ {ه، و�دل على هذا قوله: ا لكان �سجنانِّ  مؤنثً فعل مؤنث، ولو �ان فعًال 

 ب المذ�ر، قاله أبو علي.ولم �قل لهن، فكأنه أخبر عن النسوة وأعوانهن فغلّ 
وقال السدي: �ان سبب حبس یوسف أن امرأة العز�ز شكت إلیه أنه شهرها ونشر خبرها، 

 للملك. ]٣٥[یوسف:  }َلُهمْ {فالضمیر على هذا في 
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أي إلى مدة غیر معلومة، قاله �ثیر من  ]٣٥[یوسف:  }َحتَّى ِحینٍ {: تعالىالثالثة: قوله 
 المفسر�ن.

 وقال ابن عباس: إلى انقطاع ما شاع في المدینة.
عكرمة:  وقال ا.ثالثة عشر شهرً  لىا أنه عیَ كِ وقال سعید بن جبیر: إلى ستة أشهر. وحكى الْ 

لقول في مقاتل: سبع. وقد مضى في البقرة اوقال الكلبي: خمس سنین. وقال تسع سنین. 
 الحین وما یرتبط �ه من األحكام.

�معنى إلى، �قوله:  ]٣٥[یوسف:  }َحتَّى{وقال وهب: أقام في السجن اثنتي عشرة سنة. و
من  -صلى هللا علیه وسلم-ا لیوسف ]. وجعل هللا الحبس تطهیرً ٥[القدر:  }َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجرِ {

 ".أطاع المرأة في سجن یوسف -یوسفو�ن عرف براءة -أن العز�ز همه �المرأة. و�
 من �عد ما رأى اآل�ات أطاع المرأة، �عد ما رأى اآل�ات أطاع المرأة، هللا المستعان.

اْذُكْرِني {قال ابن عباس: عثر یوسف ثالث عثرات: حین هم بها فسجن، وحین قال للفتى: "
ْجِن ِ�ْضَع { ،]٤٢[یوسف:  }ِعْنَد َر�ِّكَ  ، وحین قال إلخوته: ]٤٢[یوسف:  }ِسِنینَ َفَلِبَث ِفي السِّ

ُكْم َلساِرُقونَ { . [یوسف: }ِإْن َ�ْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن َقْبلُ {فقالوا:  ،]٧٠[یوسف:  }ِإنَّ
٧٧[." 

، �قوله »ولو لبثت في السجن ما لبث یوسف ألجبت الداعي«ومع ذلك ُمدح للحدیث الصحیح: 
، �عني »ولو لبثت في السجن ما لبث یوسف ألجبت الداعي«، -علیه الصالة والسالم-الرسول 

َقاَل اْرِجْع ِإَلى َر�َِّك َفاْسَأْلُه {الذي دعاه إلجا�ة الملك، الذي دعاه إلجا�ة الملك، ما أجا�ه، قال: 
وال  ،أجب الملك، ما یتأخر، �عني لو غیر یوسف لو قیل له: ]٥٠[یوسف:  }َما َ�اُل النِّْسَوةِ 
اْرِجْع ِإَلى َر�َِّك َفاْسأَْلُه {ي �ظهر وقد بريء تمام البراءة، وعرف الناس �لهم براءته، ذیتردد، لكن ال
 .-علیه السالم-لیعرف الناس أنه بريء مما اُتهم �ه  ؛]٥٠[یوسف:  }َما َ�اُل النِّْسَوةِ 

السجن، وأقام خمسة أعوام، وما رضي �ة على الفاحش -علیه السالم-الرا�عة: أكره یوسف "
ا. فإن لعظیم منزلته وشر�ف قدره، ولو أكره رجل �السجن على الزنى ما جاز له إجماعً  ؛بذلك

ا فإنه �سقط عنه إثم الزنى أكره �الضرب فقد اختلف فیه العلماء، والصحیح أنه إذا �ان فادحً 
ال �جمع  تعالىوحده. وقد قال �عض علمائنا: إنه ال �سقط عنه الحد، وهو ضعیف، فإن هللا 

َوما َجَعَل َعَلْیُكْم { ،على عبده العذابین، وال �صرفه بین بالءین، فإنه من أعظم الحرج في الدین
یِن ِمْن َحَرجٍ   .]٧٨[الحج:  }ِفي الدِّ

وصبر یوسف، واستعاذ �ه من الكید، فاستجاب  ،-إن شاء هللا-في النحل  وسیأتي بیان هذا 
 ".له على ما تقدم



 
 

 
 

:ùà—ÿ =̂4åÕjJF=ŒãÈÍ=ÓáÈã۰۰۸E ١٨ 

هل �حصل اإلكراه في الزنا؟ المرأة إجماًعا أنه �حصل إكراهها على الزنا، لكن الرجل هل �حصل 
إكراهه على الزنا �حیث �صل إلى حد ال �مكن أن یتأخر عنه؟ جمع غفیر من أهل العلم �قولون: 

�حصل اإلكراه، إكراه الرجل؛ ألنه إذا ُأكره لم ینتشر، فإذا انتشر دل على أن عنده شيء من  ال
الرغبة، وهذه الرغبة تنافي اإلكراه، تنافي اإلكراه، ومنهم من �قول: إنه �حصل اإلكراه إذا ُهدد 

صول وخوف و�وشر ضر�ه، وال یتم له أن �خرج من هذا اإلكراه وما یترتب علیه من ألم إال �ح
شيء من هذه الرغبة التي تحقق مطلب هذا المكِره، و�ال فأكثر أهل العلم على أنه ال یتصور 
اإلكراه على الزنا �النسبة للرجل؛ ألنه متى یتصور الزنا منه؟ إذا ُوجدت منه الرغبة، فكیف توجد 

 الرغبة مع اإلكراه؟
 طالب: ..........

 كیف؟
 طالب: ..........

 فیه؟ماذا 
 ..........طالب: 

ُكْم َلساِرُقونَ {]، ٤٢[یوسف:  }اْذُكْرِني ِعْنَد َر�ِّكَ {حین هّم بها فُسجن؟   .]٧٠[یوسف:  }ِإنَّ
 طالب: ..........

هذه �النسبة له، لكن لو وقعت من غیره لما ُسمیت عثرة؛ ألنهم �ما �قولون: حسنات األبرار 
سیئات المقر�ین، �عني �النسبة لشخص تسمى عثرة، ما حصل من إبراهیم من التور�ة مما �جوز 

، واعتذر بها عن الشفاعة؛ ألنها �النسبة له -علیه السالم-له فعله ُعدت �ذ�ات على إبراهیم 
 �بیر، لكن �النسبة لغیره من آحاد الناس لیست �شيء. شيء

ْجَن َفَتیانِ {: تعالىقوله " ] تثنیة فتى، ٣٦[یوسف:  }َفَتیانِ {]، ٣٦[یوسف:  }َوَدَخَل َمَعُه السِّ
ا على وهو من ذوات الیاء، وقولهم: الفتو شاذ. قال وهب وغیره: حمل یوسف إلى السجن مقیدً 

وهو �قول: هذا أ�سر من مقطعات النیران،  ،�عصي سیدتهحمار، وطیف �ه هذا جزاء من 
 ".وسرابیل القطران، وشراب الحمیم

 مقطعات، المقطعات هذه الثیاب التي تقطع لهم یوم القیامة، نسأل هللا العافیة.
كل الزقوم. فلما انتهى أو "هذا أ�سر من مقطعات النیران، وسرابیل القطران، وشراب الحمیم، 

 ".ا قد انقطع رجاؤهم، واشتد بالؤهمجد فیه قومً یوسف إلى السجن و 
 كأنه سجن مؤ�د �النسبة لهم.

�شروا تؤجروا، فقالوا له: �ا فتى! ما أحسن حدیثك! لقد بورك لنا أفجعل �قول لهم: اصبروا و "
في جوارك، من أنت �ا فتى؟ قال: أنا یوسف ابن صفي هللا �عقوب، ابن ذبیح هللا إسحاق، ابن 

 ".هیمخلیل هللا إبرا
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-لكن المرجح عند أهل التحقیق أنه إسماعیل  ،كون الذبیح إسحاق مسألة خالفیة بین أهل العلم
 .-علیه السالم

وقال ابن عباس: لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني، وأنا أر�د أن "
و�داوي فیه الجر�ح، تسجنه، فسجنه في السجن، فكان �عزي فیه الحز�ن، و�عود فیه المر�ض، 

و�صلي اللیل �له، و�بكي حتى تبكي معه جدر البیوت وسقفها واألبواب، وطهر �ه السجن، 
واستأنس �ه أهل السجن، فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حتى �جلس في السجن مع 

ا لم أحب یوسف، وأحبه صاحب السجن فوسع علیه فیه، ثم قال له: �ا یوسف! لقد أحببتك حب� 
قال: أحبني أبي ففعل بي إخوتي ما وذ �اهلل من حبك، قال: ولم ذلك؟ ا حبك، فقال: أعیئً ش

فعلوه، وأحبتني سیدتي فنزل بي ما ترى، فكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه 
ر فیهم فملوه، فدسوا إلى خبازه وصاحب شرا�ه أن �سماه وصاحب شرا�ه، وذلك أن الملك عمَّ 

وأبى صاحب الشراب، فانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك، فأمر  ،زا، فأجاب الخباجمیعً 
ْجَن َفَتیانِ {الملك �حبسهما، فاستأنسا بیوسف، فذلك قوله:   ]،٣٦[یوسف:  }َوَدَخَل َمَعُه السِّ

وقد قیل: إن الخباز وضع السم في الطعام، فلما حضر الطعام قال الساقي: أیها الملك! ال تأكل 
 فإن الطعام مسموم.

وقال الخباز: أیها الملك ال تشرب! فإن الشراب مسموم، فقال الملك للساقي: اشرب! فشرب فلم 
 ".�ضره، وقال للخباز: �ل، فأبى، فجرب الطعام على حیوان فنفق مكانه

 �عني مات.
فحبسهما سنة، و�قیا في السجن تلك المدة مع یوسف. واسم الساقي منجى، واآلخر مجلث، "

 ذ�ره الثعلبي عن �عب.
وقال النقاش: اسم أحدهما شرهم، واآلخر سرهم، األول �الشین المعجمة، واآلخر �السین 

 المهملة.
وذ�ر اسم اآلخر ولم أقیده. ا هو نبو، قال السهیلي: وقال الطبري: الذي رأى أنه �عصر خمرً 

ا، ا �ان أو �بیرً ألنهما �انا عبدین، والعبد �سمى فتى، صغیرً  ]؛٣٦[یوسف:  }َفَتیانِ {وقال: 
 ".ذ�ره الماوردي

 .»ال �قل أحد�م عبدي وأمتي، ولیقل: فتاي وفتاتي«
 }َعْن َنْفِسهِ ُتراِوُد َفتاها {ا للعبد في عرفهم، ولهذا قال: وقال القشیري: ولعل الفتى �ان اسمً "

و�مكن أن �كون  ،اا للخادم و�ن لم �كن مملو�ً ]. و�حتمل أن �كون الفتى اسمً ٣٠[یوسف: 
قاَل {حبسهما مع حبس یوسف أو �عده أو قبله، غیر أنهما دخال معه البیت الذي �ان فیه. 

ي َأراِني َأْعِصُر َخْمراً   ".اأي عنبً  ]٣٦[یوسف:  }َأَحُدُهما ِإنِّ
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ُ�عصر، الخمر ال �عصر، إنما الذي ُ�عصر العنب، وأطلق علیه خمر �اعتبار ما ألن الخمر ال 
كان أو ما سیكون، �طلق على العنب خمر �اعتبار ما سیكون، ولذا قولهم: مطاحن الدقیق، 

 ُ�طحن. االدقیق ال ُ�طحن إال �اعتبار ما �ان، لما �ان حب� 
 طالب: ..........

 فیه؟ماذا 
 طالب: ..........

 .نعم
 طالب: ..........

ْجَن َفَتیانِ {   ]، دخل مع یوسف السجن فتیان.٣٦[یوسف:  }َوَدَخَل َمَعُه السِّ
كان یوسف قال ألهل السجن: إني أعبر األحالم، فقال أحد الفتیین لصاحبه: تعال حتى نجرب "

الطبري أنهما ا، قاله ابن مسعود. وحكى هذا العبد العبراني، فسأاله من غیر أن �كونا رأ�ا شیئً 
سأاله عن علمه فقال: إني أعبر الرؤ�ا، فسأاله عن رؤ�اهما. قال ابن عباس ومجاهد: �انت 

 رؤ�ا صدق رأ�اها وسأاله عنها، ولذلك صدق تأو�لها.
أصدقكم رؤ�ا أصدقكم «: -صلى هللا علیه وسلم-وفي الصحیح عن أبي هر�رة عن النبي 

 .»احدیثً 
 ا، وهذا قول ابن مسعود والسدي.ه عنها تجر�بً وقیل: إنها �انت رؤ�ا �ذب سأال

 ا، قاله أبو مجلز.ا، واآلخر صادقً وقیل: إن المصلوب منهما �ان �اذ�ً 
لف ا �ُ من تحلم �اذ�ً «: قال: -صلى هللا علیه وسلم-وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي 

 ".»یوم القیامة أن �عقد بین شعیرتین ولن �عقد بینهما
تعجیز، یؤتى �حبتین من الشعیر �قال: اعقد بینهما؛ �ما أن المصور ُ�كلف أن هذا تعجیز، هذا 

لیظهر عجزه في العیان، وهو عاجز في الغیب  ؛ینفخ في �ل صورة صورها الروح، ولیس بنافخ
 لكن ظهور العجز في العیان وأمام الناس هذا فیه نكال له.

 طالب: ..........
 ؟»من تحلم«

 طالب: ..........
 الترمذي؟حدیث 

 طالب: ..........
 صحیح ما فیه إشكال.

 طالب: ..........
 هذا غالًبا في مسلم، صحیح مسلم، هذا في مسلم.
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قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  قال أبو عیسى: هذا حدیث حسن صحیح. وعن عليٍّ "
عباس: لما قال: حدیث حسن. قال ابن . »من �ذب في حلمه �لف یوم القیامة عقد شعیرة«

رأ�ا رؤ�اهما أصبحا مكرو�ین، فقال لهما یوسف: مالي أراكما مكرو�ین؟ قاال: �ا سیدنا! إنا رأینا 
، فقصا علیه، قاال: نبئنا بتأو�ل ما رأینا، وهذا یدل على أنها �انت ما �رهنا، قال: فقصا عليَّ 

 رؤ�ا منام. 
و�داو�هم، و�عزي  ،د المرضىأنه �ان �عو  ه] فإحسان٣٦[یوسف:  }ِإنَّا َنراَك ِمَن اْلُمْحِسِنینَ {

، قال الضحاك: �ان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام �ه، و�ذا ضاق وسع له، و�ذا الحزانى
 احتاج جمع له، وسأل له.

 أي العالمین الذین أحسنوا العلم، قاله الفراء. ]٣٦[یوسف:  }ِمَن اْلُمْحِسِنینَ {وقیل: 
لنا إن فسرته، �ما �قول: افعل �ذا وأنت  ]٣٦[یوسف:  }ِسِنینَ ِمَن اْلُمحْ {وقال ابن إسحاق: 

تنانیر، وجعلته في ثالث  ةمحسن. قال: فما رأیتما؟ قال الخباز: رأیت �أني اختبزت في ثالث
 سالل، فوضعته على رأسي فجاء الطیر فأكل منه.

، ثم أوانٍ عناقید من عنب أبیض، فعصرتهن في ثالث ثالثة وقال اآلخر: رأیت �أني أخذت 
ي َأراِني َأْعِصُر َخْمراً {صفیته فسقیت الملك �عادتي فیما مضى، فذلك قوله:   ]٣٦[یوسف:  }ِإنِّ

) [یوسف: اأراني أعصر عنبً  يإن(ا، بلغة عمان، قاله الضحاك. وقرأ ابن مسعود: أي عنبً 
٣٦[. 

له: ما معك؟  ا ومعه عنب فقالأعرابی�  يوقال األصمعي: أخبرني المعتمر بن سلیمان أنه لق
 قال: خمر.

خمرة  :، فحذف المضاف. و�قالخمر أي عنب ]٣٦[یوسف:  }َأْعِصُر َخْمراً {وقیل: معنى. 
 وخمر وخمور، مثل تمرة وتمر وتمور.

�عني ال �جیئكما ] ٣٧[یوسف:  }ال َ�ْأِتیُكما َطعاٌم ُتْرَزقاِنهِ {لهما یوسف:  ]٣٧[یوسف:  }قالَ {
لتعلما أني أعلم تأو�ل رؤ�اكما،  ]٣٧[یوسف:  }َنبَّْأُتُكما ِبَتْأِو�ِلهِ  ِإالَّ {ا طعام من منزلكما غدً 

فقاال: افعل! فقال لهما: �جیئكما �ذا و�ذا، فكان على ما قال، و�ان هذا من علم الغیب خص 
ني دین الملك. ألنه ترك ملة قوم ال یؤمنون �اهلل، �ع ؛ن أن هللا خصه بهذا العلم�ه یوسف. و�یَّ 

والعلم بدین هللا،  ،العلم بتأو�ل رؤ�اكما، والعلم �ما �أتیكما من طعامكما م: عنديومعنى الكال
لتهتدوا، ولهذا لم �عبر لهما حتى دعاهما إلى اإلسالم، فقال:  ؛ ما یتعلق �الدینفاسمعوا أوًال 

ُ اْلواِحُد اْلَقهَّ { ْجِن َأَأْر�اٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخْیٌر َأِم للااَّ -٣٩[یوسف:  }اُر. ما َتْعُبُدونَ �ا صاِحَبِي السِّ
٤٠[." 



 
 

 
 

:ùà—ÿ =̂4åÕjJF=ŒãÈÍ=ÓáÈã۰۰۸E ٢٢ 

-الناس �ه حاجة أن �ستغل هذه الحاجة للدعوة، فلما احتاجا إلى یوسف  �ان �ا لیت �ل من
دعاهما، والمحتاج في الغالب �ستجیب إلى من احتاج إلیه، ولو أن األطباء  -علیه السالم

استغلوا حاجة المرضى إلیهم في دعوتهم إلى الخیر لنفع هللا بهم نفًعا عظیًما، فالناس �حاجة 
 اوأبدانهم، لكن هم ما �حسون �األمور المعنو�ة، قد �كون القلب مر�ًض  ماسة إلى ما �شفي قلو�هم

ذهب إلى األطباء،  احسی�  امرًض  امرًضا معنوً�ا، فال یبحث له عن دواء، لكن إذا �ان قلبه مر�ًض 
ونفذ ما �قول له األطباء بدقة، فهم محتاجون إلى مثل هذا، فلو اسُتغلت هذه الحاجة، ومثله 

 لى الغني �سأله من ماله، فاستغل الغني دعوته، لنفع هللا �ه، وهكذا.الفقیر لو جاء إ
 لما احتاجا إلى یوسف، استغل هذه الحاجة في دعوتهم إلى التوحید، �هللا المستعان.

 لیسعدا �ه. ؛فدعاهما إلى اإلسالم ،وقیل: علم أن أحدهما مقتول"
فأعرض عن  ،مكروه على أحدهماوقیل: إن یوسف �ره أن �عبر لهما ما سأاله لما علمه من ال

 }ِإالَّ َنبَّْأُتُكما{في النوم  ]٣٧[یوسف:  }ال َ�ْأِتیُكما َطعاٌم ُتْرَزقاِنهِ {خذ في غیره فقال: أسؤالهما، و 
بتفسیره في الیقظة، قاله السدي، فقاال له: هذا من فعل العرافین والكهنة، فقال  ]٣٧[یوسف: 

: ما أنا �كاهن، و�نما ذلك مما علمنیه ر�ي، إني ال أخبر�ما �ه -علیه السالم-لهما یوسف 
 .-وجلَّ  عزَّ -ا، بل هو بوحي من هللا ا وتنجیمً تكهنً 

ا فأرسل �ه إلیه، ا معروفً وقال ابن جر�ج: �ان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعامً 
أي �جري  ]٣٧[یوسف:  }ُتْرَزقاِنهِ {فالمعنى: ال �أتیكما طعام ترزقانه في الیقظة، فعلى هذا 

علیكما من جهة الملك أو غیره. و�حتمل یرزقكما هللا. قال الحسن: �ان �خبرهما �ما غاب، 
وقیل: إنما دعاهما بذلك إلى اإلسالم، وجعل المعجزة التي �ستدالن  .-علیه السالم-كعیسى 

 بها إخبارهما �الغیوب. 
ألنهم أنبیاء على  ]؛٣٨[یوسف:  }ِإْبراِهیَم َوِ�ْسحاَق َوَ�ْعُقوبَ َواتََّبْعُت ِملََّة آ�اِئي {: تعالىقوله 

ِ ِمْن َشْيءٍ { أي ما ینبغي لنا ]٣٨[یوسف:  }انَ ا �َ مَ {الحق.  [یوسف:  }َلنا َأْن ُنْشِرَك ِ�اهللَّ
٣٨[." 

، �ستدل أهل العلم بهذه اآل�ة وما جاء في مثلها ابهذه اآل�ة �ستدل أهل العلم في �ون الجد أ�ً 
 و�حجبون �ه اإلخوة. ،�ستدلون بها على �ون الجد أً�ا

ِ {: تعالىللتأكید، �قولك: ما جاءني من أحد. وقوله  ]٣٨[یوسف:  }ِمنْ {" ذِلَك ِمْن َفْضِل للااَّ
أي على  ]٣٨[یوسف:  }َوَعَلى النَّاسِ { .إشارة إلى عصمته من الزنى ]٣٨[یوسف:  }َعَلْینا

 المؤمنین الذین عصمهم هللا من الشرك.
ِ َعَلْینا{وقیل:   ]٣٨[یوسف:  }َوَعَلى النَّاسِ {إذ جعلنا أنبیاء،  ]٣٨[یوسف:  }ذِلَك ِمْن َفْضِل للااَّ

على نعمة التوحید  ]٣٨[یوسف:  }َولِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َ�ْشُكُرونَ {إذ جعلنا الرسل إلیهم. 
 ".واإل�مان
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 ، وعلى آله وصحبه أجمعین.صل على محمدٍ اللهم 


