
 
 

 تفسیر القرطبي
 یوسفسورة 

 
 معالي الشیخ الد�تور

 عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر
 عضو هیئة �بار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء
                           

  المكان: هـ١٨/١١/١٤٣١ المحاضرة:تار�خ 

 
  



 
 

 
 

:ùà—ÿ =̂4åÕjJF=ŒãÈÍ=ÓáÈã۰۰۹E ٢ 

ومن معها ممن طلب منه أن �عدل عن تكلیف أبي �كر �الصالة �عده، فشبههن �النسوة عائشة 
حینما طلبت  -رضي هللا عنها-الالتي قطعن أیدیهن؛ ألنهن أظهرن خالف ما یبطن، وعائشة 

-معللة ذلك  ،اإلمامة �عدهأن �عدل عن تكلیف أبي �كر في  -علیه الصالة والسالم -من النبي
علیه -ال �ستطیع أن �قوم مقام النبي  ،رجل أسیف -رضي هللا عنه-�أنه  -رضي هللا عنها
؛ ألنه جرت العادة أن من �أتي -رضي هللا عنها-، وأ�طنت غیر ما أظهرت -الصالة والسالم

در أن شخًصا �خلف المحبوب یتشاءم الناس �ه، وهذا شيء معروف عند الناس، وما زال، لو قُ 
محل ثقة من الناس و�ارع ناجح في عمله ومرغوب لدى الخاصة والعامة، ثم فجأة ُأبدل �غیره �ره 

علیه الصالة  -الناس البدل؛ ألنه �قوم مقام من اتفق الناس على الرضا �ه، فقال النبي 
فأوجه الشبه �عیدة �ل البعد عن  ، من هذه الحیثیة، و�ال»إنكن صواحب یوسف«: -والسالم

صواحب یوسف بین أمهات المؤمنین و�ین صواحب یوسف إال من هذه الحیثیة، فُأطلقت 
 الصحبة لهذه المناسبة.

َخْیٌر {] أي في الصغر والكبر والتوسط، أو متفرقون في العدد. ٣٩[یوسف:  }َأَأْر�اٌب ُمَتَفرُِّقونَ {"
ا ُ اْلواِحُد اْلَقهَّ  ]".٣٩[یوسف:  }رُ َأِم للااَّ

أو متفرقون في األماكن، �ل رب ممن ُ�عبد وُ�دعى من دون هللا في مكان، متفرقون في األماكن 
 أو متفرقون متفاوتون في األحجام، أو متفرقون متفاوتون في األتباع �ثرًة وقلة.

، -تعالى-"وقیل: الخطاب لهما وألهل السجن، و�ان بین أیدیهم أصنام �عبدونها من دون هللا 
ارُ {فقال ذلك إلزاًما للحجة، أي آلهة شتى ال تضر وال تنفع.  ُ اْلواِحُد اْلَقهَّ [یوسف:  }َخْیٌر َأِم للااَّ

ُ َخْیٌر َأمَّا ُ�ْشِرُ�ونَ {] الذي قهر �ل شيء، نظیره: ٣٩  ].٥٩[النمل:  }آهللَّ
ولعال �عضهم على �عض، و�ّین  ،وقیل: أشار �التفرق إلى أنه لو تعدد اإلله لتفرقوا في اإلرادة

 أنها إذا تفرقت لم تكن آلهة".
ال شك أنه لو �انت آلهة متعددة لحصل التفرق، حصل التفرق هذا إذا ُتصور أن هذه اآللهة 

ُ َلَفَسَدَتا{تعقل، فكل إله یدعي أن األمر له دون من سواه،  [األنبیاء:  }َلْو َ�اَن ِفیِهَما آِلَهٌة ِإالَّ للااَّ
�ل واحد منهم یزعم أنه أحق من غیره، فهو اإلله الحق، هذا الذي ال ینبغي أن �عبد دونه، ]، ٢٢

الذي ال ینبغي أن ُ�عبد سواه، فالتفرق أ�ًضا من هذه الحیثیة، لو ُقدر أنها آلهة، ومن شأن اإلله 
 ؟أن �عقل، أما وقد �ان واقعها أنها ال تعقل، فكیف ُتقارن وُتوازن �اهلل الواحد القهار

] بّین عجز األصنام وضعفها ٤٠[یوسف:  }ما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ َأْسماءً {: -تعالى-"قوله 
] أي من دون هللا إال ذوات أسماء ال معاني لها. ٤٠[یوسف:  }ما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنهِ {فقال: 

ْیُتُموها{  ] من تلقاء أنفسكم".٤٠[یوسف:  }َسمَّ
ق لها، ال حقائق لها، فهل الحجر الذي ُ�عبد من دون هللا، وُتطلب منه هي مجرد أسماء ال حقائ

الحوائج، وهو حجر ال �ضر وال ینفع، فلكونه، أو لكون وجوده مثل عدمه سیان ال �ضر وال 
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ینفع، ما هو إال مجرد اسم، هذا في اآللهة المحسوسة، فكیف �اآللهة غیر المحسوسة مثل 
]، هذا غیر محسوس، فهو مجرد اسم ال حقیقة ٤٣[الفرقان:  }َذ ِإَلَهُه َهَواهُ َأَرَأْیَت َمِن اتَّخَ {الهوى، 

ال وجود له في الحقیقة؛ ألن وجوده �ال  -سبحانه وتعالى-له، والمحسوس من اآللهة سوى هللا 
 وجود، مثل العدم سواء �سواء؛ ألنه ال �ضر وال ینفع.

أصناًما لیس لها من اإللهیة شيء إال "وقیل: عنى �األسماء المسمیات، أي ما تعبدون إال 
]، وقد ابتدأ �خطاب االثنین؛ ألنه قصد ٤٠[یوسف:  }ما َتْعُبُدونَ {االسم؛ ألنها جمادات. وقال: 

  جمیع من هو على مثل حالهما من الشرك".
ْجنِ  َ�ا{هما اثنان  ]، لكن ُوجه الخطاب لهما ولمن شاكلهما من ساكن ٣٩[یوسف:  }َصاِحَبِي السِّ

وآلهة من دون هللا، فاستحقوا أن �خاطبوا �مثل هذا الخطاب، والخطاب  االسجن �لهم �عبدون أر�ا�ً 
نه ینبغي أن ُتستغل الحاجة في أأ�ًضا یتعدى المسجونین إلى غیرهم، ومثل ما أشرنا سا�ًقا 

والخصوم  ،مدرس في موقعه والطلبة �حاجته، القاضي في موقعهالدعوة، و�لٌّ حسب موقعه، ال
سكرتیر أو مدیر  -حاجب الموظف-�حاجته، الطبیب في موقعه والمرضى �حاجته، الحاجب 

ألن �سهل لهم الدخول إلى من یر�دون، �ستغل، والمحتاج في الغالب  ؛مكتب أو، الناس �حاجته
لكنه �أتي تبًعا، فعلى هذا على �ل إنسان أن  ،لذاته ا�ستمع، و�ن لم �كن االستماع مقصودً 
 �ستغل موقعه ومكانه، �هللا المستعان.

ْیُتُموها َأْنُتْم َوآ�اُؤُ�مْ {" ] فحذف المفعول الثاني للداللة، والمعنى: ٤٠[یوسف:  }ِإالَّ َأْسماًء َسمَّ
 سمیتموها آلهة من عند أنفسكم.

] ٤٠[یوسف:  }ِمْن ُسْلطانٍ {] ذلك في �تاب. قال سعید بن جبیر: ٤٠[یوسف:  }ما َأْنَزَل للااَُّ { 
َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإ�َّاُه {] الذي هو خالق الكل. ٤٠[یوسف:  }ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ هللَِِّ {أي من حجة. 
مُ  یُن اْلَقیِّ  ]".٤٠[یوسف:  }لنَّاِس ال َ�ْعَلُمونَ َولِكنَّ َأْكَثَر ا{أي القو�م.  ،]٤٠[یوسف:  }َذِلَك الدِّ

یُن اْلَقیِّمُ { ] هذا وصف للدین �أنه قو�م مستقیم ال اعوجاج فیه، وجاء وصفه �أنه ٤٠[یوسف:  }الدِّ
]، أي أخالق، مجموعة من األخالق واآلداب تحلى، ینبغي أن ١٦١[األنعام:  }ِدینًا ِقَیماً {ِقَیم 

بغي أن �طبق، لم ُینزل لمجرد التالوة أو لمطلق التبرك، نعم یتحلى بها المسلم، والقرآن ُخُلٌق ین
�ان خلقه القرآن، فالدین �ما أنه  -علیه الصالة والسالم-یتلى و�تدبر و�طبق و�عمل �ه، فالنبي 

 َقّیم، فهو ِقَیم أ�ًضا.
ْجِن َأمَّا َأَحُدُكما َفَیْسِقي َر�َُّه َخْمرًا {: -تعالى-"قوله  َوَأمَّا اْآلَخُر َفُیْصَلُب َفَتْأُكُل �ا صاِحَبِي السِّ

 ]، فیه مسألتان: ٤١[یوسف:  }الطَّْیُر ِمْن َرْأِسِه ُقِضَي اْألَْمُر الَِّذي ِفیِه َتْسَتْفِتیانِ 
ُه َخْمراً {: -تعالى-األولى: قوله  ] أي قال للساقي: إنك ترد ٤١[یوسف:  }َأمَّا َأَحُدُكما َفَیْسِقي َر�َّ

علیه من سقي الملك �عد ثالثة أ�ام، وقال لآلخر: وأما أنت فتدعى إلى  على عملك الذي �نت
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ُقِضَي {ثالثة أ�ام فتصلب فتأكل الطیر من رأسك، قال: �هللا ما رأیت شیًئا، قال: رأیت أو لم تر 
 ]".٤١[یوسف:  }اْألَْمُر الَِّذي ِفیِه َتْسَتْفِتیانِ 

، خاف من التأو�ل فأنكر، وعلى �ل حال إذا ائً خاف، خاف من التأو�ل فأنكر، �هللا ما رأیت شی
 ادعى شخص أنه رأى رؤ�ا فُأولت، هل تقع أو ال تقع؟

 طالب: ..........
هل تقع أو ال تقع؟ هنا وقعت، وقد أنكر أنه رأى، وقد �كون وقوعها عقو�ة له على �ذ�ه، 

یتفاوت بتفاوت  والكذب في ادعاء الرؤ�ا أعظم من الكذب في الیقظة، و�ن �ان الكذب في األصل
 .األثر المترتب علیه، و�تفاوت المكذوب علیه أ�ًضا

وعلى �ل حال هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، �ثیر من أهل العلم �قول: إذا �انت الرؤ�ا  
فإنها ال �مكن تأو�لها، ال �مكن تأو�لها، ولو أخطأ مخطئ فأولها فإنها ال تقع، ومنهم من  اكذ�ً 

من المعبر�ن �عرفون أنها �الفعل من أحوال  الیس للمعبر إال ما سمع، لكن �ثیرً قال: إنها تقع، و 
المدعي أنها �الفعل واقعة أو لم تقع، ومن مجموع الرؤ�ا هذا الخبیر العارف �التعبیر قد �قول له: 

، وقد �سأل الشخص عن رؤ�ا یزعم أنها حصلت له، فیقول المعبر العارف ائً كذبت، ما رأیَت شی
یر: ما حصلت لك الرؤ�ا، حصلت لغیرك؛ ألنها تلیق �شخص صفته �ذا و�ذا، ومرد ذلك �التعب

إن شاء هللا -الخبرة والمعرفة، وعلى �ل حال حصلت مثل هذه القصة لعمر سیذ�رها المؤلف 
    .-تعالى

 طالب: ..........
ر ما �ستشف ما ال، هو إذا ذ�ر رقم، إذا ذ�ر رقم �ستفاد منه في التعبیر، إذا ذ�ر رقم أو ذ�

 ، هذا شيء آخر.�ستنبط منه رقم، أما یذ�ر شيء ال مساس له �األرقام فیستنبط منه رقم
 طالب: ..........

، فال �كاد �صدق له رؤ�ا، ومن یالزم الصدق أما �النسبة لمن �كثر الكذب في حدیثه مع الناس
 ال شك أن هذا في الغالب ال تخطئ له رؤ�ا.

  طالب: ..........
، �ثیر منهم توسعه غیر مرضي، و�خبرون عن دقائق وعن أشیاء ال ینبغي اإلخبار بها، أو نعم

ال �مكن إدراكها من خالل الرؤ�ا، ال شك أنه أحیاًنا في �عض التعبیرات التي یزاولها �عض 
الناس قد جاوزت حد الرؤ�ا، وقد �خبرون عن أشیاء یترتب علیها شيء من الفتنة للناس أو 

 خبار �المغیبات، �هللا المستعان، توسعوا في ذلك توسًعا غیر مرضي.لبعضهم �اإل
 "وحكى أهل اللغة أن سقى وأسقى لغتان �معنى واحد، �ما قال الشاعر:

 ســـــــــقى قـــــــــومي بنـــــــــي مجـــــــــد وأســـــــــقى
 

ــــــــــــــــن هــــــــــــــــالل  ــــــــــــــــًرا والقبائــــــــــــــــل م  نمی
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 ،حلقهقال النحاس: الذي علیه أكثر أهل اللغة أن معنى سقاه ناوله فشرب، أو صب الماء في 
 ].٢٧[المرسالت:  }َوَأْسَقْیناُكْم ماًء ُفراتاً {: -تعالى-ا، قال هللا ومعنى أسقاه جعل له سقیً 

من �ذب في رؤ�اه ففسرها العابر له أیلزمه حكمها؟ قلنا: ال  :الثانیة: قال علماؤنا: إن قیل
 ،ألنه نبي، وتعبیر النبي حكم، وقد قال: إنه �كون �ذا و�ذا ؛یلزمه، و�نما �ان ذلك في یوسف

ا لنبوته، فإن قیل: فقد روى عبد الرزاق عن معمر ما أخبر �ما قال تحقیقً  -تعالى-فأوجد هللا 
عن قتادة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني رأیت �أني أعشبت ثم أجدبت ثم 

ا، جل تؤمن ثم تكفر، ثم تؤمن ثم تكفر، ثم تموت �افرً أعشبت ثم أجدبت، فقال له عمر: أنت ر 
ا، فقال له عمر: قد قضى لك ما قضى لصاحب یوسف، قلنا: لیست فقال الرجل: ما رأیت شیئً 

 ".ألن عمر �ان محدًثا ؛ألحد �عد عمر
 ب، قد �كذب في دعواه أنه لم یر شیًئا، قد �كذب في دعواه أنه لم یر شیًئا.قد، لكن أ�ًضا قد �كذ

 ".ألن عمر �ان محدًثا"
 �عني ملهًما �ما جاء في الحدیث الصحیح.

أنه دخل  :و�ذا تكلم �ه وقع، على ما ورد في أخباره، وهي �ثیرة، منها ،ا �انو�ان إذا ظن ظنً "
 عن أنه سأل رجًال  :فكان �ما ظن، خرجه البخاري. ومنها ،اعلیه رجل فقال له: أظنك �اهنً 

 ".فیه أسماء النار �لها، فقال له: أدرك أهلك فقد احترقوا،  :اسمه فقال له
 اسمه شهاب بن جمرة بن لظى، ما أدري إ�ش، فقال: أدرك أهلك، �یف؟

 طالب: ..........
 .نعم

  طالب: ..........
ابن حرقة، من الحرقة، من الحرقة، فقال: أدرك أهلك فقد احترقوا، فوجدهم �ذلك، هذا استنباط 

 التي ینبغي أن یتداول منها أحسنها.من األلفاظ 
 طالب: ..........

 هذا من �اب الفأل، من �اب الفأل ینبغي تحسین األسماء، من �اب الفأل ینبغي تحسین األسماء.
 ".الموطأفي خرجه فكان �ما قال، "

 طالب: ..........
 ي هو أدرك أهلك؟ذال

 طالب: ..........
 هذا �سند صحیح إلى عبد الرزاق.

 .-إن شاء هللا تعالى-وسیأتي لهذا مز�د بیان في سورة الحجر خرجه في الموطأ، "
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ْیطاُن ِذْ�َر َر�ِِّه {: -تعالى-قوله  ُه ناٍج ِمْنُهَما اْذُكْرِني ِعْنَد َر�َِّك َفَأْنساُه الشَّ َوقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَّ
ْجِن ِ�ْضَع ِسِنینَ   .]٤٢[یوسف:  }َفَلِبَث ِفي السِّ

 فیه خمس مسائل: 
هنا �معنى  ]٤٢[یوسف:  }َظنَّ { ]،٤٢[یوسف:  }َوقاَل ِللَِّذي َظنَّ {: -تعالى-األولى: قوله 

 ".أ�قن، في قول أكثر المفسر�ن
، ما �كفي الظن في ]٤٦[البقرة:  }الَِّذیَن َ�ُظنُّوَن َأنَُّهم مُّالُقوا َر�ِِّهمْ {: -تعالى-�عني �ما في قوله 
 الظن في مثل هذا، بل ال بد من الیقین. مثل هذا، ال �كفي

 ".وفسره قتادة على الظن الذي هو خالف الیقین"
، ، و�قابله الوهماالنقیض، االحتمال الراجح من وجهي االحتمال �سمى ظنً  �عني الذي �حتمل
 االحتمال المرجوح.

أصح وأشبه ا ور�ك �خلق ما �شاء، واألول ألن العابر �ظن ظن�  ؛قال: إنما ظن یوسف نجاته"
ا في حكم وأن ما قاله للفتیین في تعبیر الرؤ�ا �ان عن وحي، و�نما �كون ظن�  ،�حال األنبیاء

 فإن حكمهم حق �یفما وقع. ،الناس، وأما في حق األنبیاء
أي سیدك، وذلك معروف في اللغة  ]٤٢[یوسف:  }اْذُكْرِني ِعْنَد َر�ِّكَ {: -تعالى-الثانیة: قوله 
 رب، قال األعشى: :أن �قال للسید

 ر�ـــــــــــــــي �ــــــــــــــــر�م ال �كـــــــــــــــدر نعمــــــــــــــــة
 

ـــــــــــارق أنشـــــــــــدا  ـــــــــــي المه  و�ذا تنوشـــــــــــد ف
 أي اذ�ر ما رأیته، وما أنا علیه من عبارة الرؤ�ا للملك، وأخبره أني مظلوم محبوس بال ذنب. 

ال �قل «: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :وفي صحیح مسلم وغیره عن أبي هر�رة قال
وال �قل  ،سیدي موالي :ولیقل ،ر�ي :وال �قل أحد�م ،ر�ك ئوض ،أطعم ر�ك ،اسق ر�ك :أحد�م
 .»غالمي ،تيافت ،فتاي :ولیقل ،أمتي ،عبدي :أحد�م

ِإنَُّه َر�ِّي َأْحَسَن { ]،٥٠[یوسف:  }إلى ر�ك{ ]،٤٢[یوسف:  }اْذُكْرِني ِعْنَد َر�ِّكَ {وفي القرآن: 
 ".أي صاحبي، �عني العز�ز ]٢٣[یوسف:  }َمْثوايَ 

، ُوجد �عض األشیاء التي  جاء شرعنا -علیه السالم-هذا في شرع من قبلنا، شر�عة یوسف 
داً {�خالفها؛ �ما هنا، و�ما في سجوده، سجود أبو�ه مع إخوته،  وا َلُه ُسجَّ  ].١٠٠[یوسف:  }َوَخرُّ

 طالب: ..........
 الجمهور على أنه مكروه فقط، لكن صر�ح النهي یدل على التحر�م.

 طالب: ..........
 و�ن �ثر إطالقها. ،المسألة فیها شيء من المبالغة
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علیه -و�قال لكل من قام �إصالح شيء و�تمامه: قد ر�ه یر�ه، فهو رب له. قال العلماء: قوله "
من �اب اإلرشاد إلى إطالق اسم األولى، ال أن إطالق ذلك  »ولیقل ،ال �قل أحد�م«: -السالم

أي مالكها وسیدها،  »أن تلد األمة ر�ها«: -علیه السالم-وألنه قد جاء عنه  ؛االسم محرم
وهذا موافق للقرآن في إطالق ذلك اللفظ، فكان محل النهي في هذا الباب أال نتخذ هذه 

 األسماء عادة فنترك األولى واألحسن. 
حقیقة إنما هي أن العبود�ة �ال عبدي وأمتي �جمع معنیین: أحدهما: :وقد قیل: إن قول الرجل

عبدي وأمتي تعظیم علیه، و�ضافة له إلى  :، ففي قول الواحد من الناس لمملو�ه-تعالى-هلل 
أن المملوك یدخله من  لى نفسه، وذلك غیر جائز. والثاني:�ه إ -تعالى-نفسه �ما أضافه هللا 

ن في . وقال ابن شعباذلك شيء في استصغاره بتلك التسمیة، فیحمله ذلك على سوء الطاعة
 ".الزاهي

، و�ین أن ُینسب من فرق بین أن ینسب هذا اللفظ إلى نفسه فیقول: عبدي وأمتي، عبدي مثًال 
قبل غیره فیقال: عبد فالن، فالذي ینسب الشيء إلى نفسه مع لفظ �فید شیًئا من التعظیم، ال شك 

حینئذ �سلم من األمر أسهل؛ ألنه فأن مثل هذا مجانب للتواضع، أما أن ینسبه غیره إلى ذلك، 
 التز�یة.

 طالب: ..........
 .نعم

 طالب: ..........
، فاألولى أال غیر متعدٍّ  االزمً  ا، إذا �ان الطعن خاص� �هللا على حسب الطعن، إن �ان غیر متعدٍ 

ینتصر لنفسه، و�ذا �ان الطعن فیه یتعدى ضرره ینبغي أن یدافع عنه، و�ن دافع عن نفسه فال 
ال �حب  -سبحانه وتعالى-األمر إلى ذ�ر شيء من مناقبه ومحاسنه، فاهلل �أس، و�ن اقتضى 

 :، ولذا لما قیل في ابن عمرالجهر �السوء من القول إال من ظلم، وهو مظلوم في هذه المسألة
في جوفه �تاب هللا؟ وهذا �ثیر في سیرهم أنهم إذا  ن، قال: �یف �كون عیًیا ماإنه �ان عیی� 
 �شيء دافعوا عن أنفسهم، لكن �ونه یتولى الدفاع غیره أولى.هموا ُظلموا أو اتُّ 

 وهذا محمول على ما ذ�رناه. ،ر�ي وال ر�تي :وال �قل المملوك ،عبدي وأمتي :ال �قل السید "
ألن الرب من  ؛»سیدي :ولیقل ،ر�ي :ال �قل العبد«: -صلى هللا علیه وسلم-وقیل: إنما قال 

 -تعالى-ختلف في السید هل هو من أسماء هللا المستعملة �االتفاق، وا -تعالى- أسماء هللا
إنه  :فالفرق واضح، إذ ال التباس وال إشكال، و�ذا قلنا ،لیس من أسماء هللا :أم ال؟ فإذا قلنا

 من أسمائه فلیس في الشهرة وال االستعمال �لفظ الرب، فیحصل الفرق.
 ".-علیه السالم-ا في شرع یوسف وقال ابن العر�ي: �حتمل أن �كون ذلك جائزً 

 �عني إطالق الرب.
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ْیطاُن ِذْ�َر َر�ِّهِ {: -تعالى-الثالثة: قوله "  }َفَأْنساهُ {الضمیر في  ]٤٢[یوسف:  }َفَأْنساُه الشَّ
، أي أنساه الشیطان -علیه السالم-أنه عائد إلى یوسف  ] فیه قوالن: أحدهما:٤٢[یوسف: 
حین علم أنه سینجو و�عود إلى -أنه لما قال یوسف لساقي الملك ك وذل ،-وجلَّ  عزَّ -ذ�ر هللا 

نسي في ذلك الوقت أن �شكو إلى  ]٤٢[یوسف:  }اْذُكْرِني ِعْنَد َر�ِّكَ { :-حالته األولى مع الملك
قب �اللبث. قال عبد العز�ز بن عمیر و هللا و�ستغیث �ه، وجنح إلى االعتصام �مخلوق، فع

في السجن فعرفه یوسف، فقال: �ا أخا  -علیه السالم-الكندي: دخل جبر�ل على یوسف النبي 
: �ا طاهر ابن الطاهر�ن! -علیه السالم-المنذر�ن! مالي أراك بین الخاطئین؟! فقال جبر�ل 

میین؟! وعزتي! أللبثنك في �قرئك السالم رب العالمین و�قول: أما استحیت إذ استغثت �اآلد
 ؟ قال: نعم! قال: ال أ�الي الساعة.السجن �ضع سنین، فقال: �ا جبر�ل! أهو عني راضٍ 

في ذلك وطول سجنه، وقال  -تعالى-جاءه فعاتبه عن هللا  -علیه السالم-وروي أن جبر�ل  
أخرجك  ، قال: فمن-تعالى-له: �ا یوسف! من خلصك من القتل من أیدي إخوتك؟! قال: هللا 

، قال: فمن -تعالى-قال: فمن عصمك من الفاحشة؟ قال: هللا  -تعالى-من الجب؟ قال: هللا 
، قال: فكیف وثقت �مخلوق وتر�ت ر�ك فلم -تعالى-صرف عنك �ید النساء؟ قال: هللا 

علیهم -تسأله؟! قال: �ا رب �لمة زلت مني! أسألك �ا إله إبراهیم و�سحاق والشیخ �عقوب 
 رحمني، فقال له جبر�ل: فإن عقو�تك أن تلبث في السجن �ضع سنین.أن ت -السالم

رحم هللا «: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :وروى أبو سلمة عن أبي هر�رة قال
ما لبث في السجن �ضع  ]٤٢[یوسف:  }اْذُكْرِني ِعْنَد َر�ِّكَ {لوال الكلمة التي قال:  ،یوسف
 .»سنین

 ".�طول الحبس �ضع سنین وقال ابن عباس: عوقب یوسف
لو لبثت في السجن ما لبث یوسف «: -علیه الصالة والسالم-حدیث أبي هر�رة من قوله 

لو لبثت في السجن ما لبث یوسف «، -علیه السالم-، وفي هذا مدح لیوسف »ألجبت الداعي
 َفاْسَأْلُه َما َ�اُل اْرِجْع ِإَلى َر�ِّكَ {، �عني داعي الملك حینما طلبه الملك، فقال له: »ألجبت الداعي

لیقترن خروجه �البراءة مما ُنسب إلیه، فإذا ُأمر �الخروج وخرج مباشرة،  ؛]٥٠[یوسف:  }النِّْسَوةِ 
 }اْرِجْع ِإَلى َر�َِّك َفاْسَأْلُه َما َ�اُل النِّْسَوةِ {ما تحصل البراءة مثل رده لرسول الملك وقوله له: 

لكي یبحث الملك، و�طلب الجواب، وُ�سمع الجواب الصحیح، وحینئذ تنتشر براءة  ؛]٥٠[یوسف: 
�قل له  ولم ،عادة أن المسجون مجرد ما ُ�فتح الباب، ولو لم �قل، لكن ال-علیه السالم-یوسف 

لو لبثت في السجن ما لبث «: -علیه الصالة والسالم-أحد: اخرج، ینظر إلى الباب، ولذا قال 
 .-علیه السالم-، وال شك أن هذا مدح لیوسف »اعيیوسف ألجبت الد
 طالب: ..........
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على الخالف في  -�عني واحد �سجن في السجن �ضع سنین، سبع سنین، أو أقل أو أكثر 
، سنین، ثم �قال له: الملك یدعوك، �قول له: ارجع إلى الملك، �عني عادة اإلنسان وجبلته -ذلك

-�النسبة للمسجون ینظر إلى الباب و�خرج، هذا من تواضعه تدعو إلى أنه مجرد ما �فتح الباب 
لئال یتطاول الناس علیه �سبب  ؛-علیه السالم-، و�رادة رفع شأن یوسف -علیه الصالة والسالم

 ما ُذكر عنه في هذه السورة.
اْذُكْرِني { :لما قال للذي نجا منهماوقال ابن عباس: عوقب یوسف �طول الحبس �ضع سنین "

 ولو ذ�ر یوسف ر�ه لخلصه. ،]٤٢[یوسف:  }�ِّكَ ِعْنَد رَ 
صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :وروى إسماعیل بن إبراهیم عن یونس عن الحسن قال

ما لبث في  -]٤٢[یوسف:  }اْذُكْرِني ِعْنَد َر�ِّكَ {�عني قوله:  -لوال �لمة یوسف«: -وسلم
 ".قال: ثم یبكي الحسن و�قول: نحن ینزل بنا األمر فنشكو إلى الناس »السجن ما لبث

هذه �مكن تكون من خیر ما �قوله الناس، ال تنسنا �ا فالن، اذ�ر حاجتي إلى فالن، اذ�ر وأنت 
للمدیر اذ�ر �ذا، وأنت ذاهب إلى المستشفى اسأل الطبیب عن �ذا، هذه أمر اعتاده  ذاهب

سباب أمر ال �أس �ه، و�ل �حسب موقعه، وقد �كون من �عض الناس، وال شك أن مزاولة األ
حسنات األبرار سیئات  :، ولكنه من �عضهم غیر مقبول، فالناس منازل؛ �ما �قولون الناس مقبوًال 

المقر�ین، یلیق �فئة من الناس ما ال یلیق �غیرهم، وُ�قبل من قوم ما ال �قبل من غیرهم، فإذا 
، قبلت منه هذا القدر الذي أدر�ه من ه جاء �صلينأا فاته �عض الصالة تفرح وجدت شا�� 

الصالة، لكن �بیر سن �فوته شيء من الصالة، ما یناسب هذا، طالب علم األمر فیه أشد، فال 
شك أن الناس منازل، فُیطلب من �عض الناس وُ�توقع منهم غیر ما یتوقع من البعض اآلخر، 

هذه منزلته، �هللا  -علیه السالم-أعرف �ان منه أخوف، فیوسف  وال شك أن من �ان �اهلل
 المستعان.

 طالب: ..........
الذي یزاول األسباب وال یلتفت إلیها، ال شك أنه أفضل، الذي یزاول األسباب وال یلتفت إلیها 

�اشر األسباب، أما من  -علیه الصالة والسالم-�قلبه، بل �عتمد على ر�ه هذا أفضل، فالنبي 
ر، ولو أني فعلت �ذا، ولو أني، هذا ى وتذمَّ یزاول األسباب مع التفاته إلیها �حیث لو تر�ها تشكَّ 

یزاول األسباب أفضل من �ونه یتر�ها، وشخص إذا زاول األسباب اعتمد علیها اعتماًدا �لی�ا، 
 انه سببً محض التو�ل أفضل له؛ ألنه ینقله من مجرد �و ورأى أنه لو لم �عالج ما برئ، مثل هذا 

  ، وهذا خطر.اإلى �ونه مؤثرً 
الساقي أن یذ�ر یوسف  وقیل: إن الهاء تعود على الناجي، فهو الناسي، أي أنسى الشیطانُ "

لر�ه، أي لسیده، وفیة حذف، أي أنساه الشیطان ذ�ره لر�ه، وقد رجح �عض العلماء هذا القول 
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العقاب �اللبث في السجن، إذ الناسي فقال: لوال أن الشیطان أنسى یوسف ذ�ر هللا لما استحق 
 .غیر مؤاخذ

وأجاب أهل القول األول �أن النسیان قد �كون �معنى الترك، فلما ترك ذ�ر هللا ودعاه الشیطان  
َكَر َ�ْعَد {: -تعالى-إلى ذلك عوقب، رد علیهم أهل القول الثاني �قوله  َوقاَل الَِّذي َنجا ِمْنُهما َوادَّ

ِإنَّ {: -تعالى-فدل على أن الناسي هو الساقي ال یوسف، مع قوله  ،]٤٥[یوسف:  }ُأمَّةٍ 
فكیف �صح أن �ضاف نسیانه إلى الشیطان،  ،]٤٢[الحجر:  }ِعباِدي َلْیَس َلَك َعَلْیِهْم ُسْلطانٌ 

 ولیس له على األنبیاء سلطنة؟! 
فیما  -تعالى- قیل: أما النسیان فال عصمة لألنبیاء عنه إال في وجه واحد، وهو الخبر عن هللا

یبلغونه، فإنهم معصومون فیه، و�ذا وقع منهم النسیان حیث �جوز وقوعه فإنه ینسب إلى 
-ا، وذلك إنما �كون فیما أخبر هللا عنهم، وال �جوز لنا نحن ذلك فیهم، قال الشیطان إطالقً 

. »تنسون إنما أنا �شر أنسى �ما «وقال: . »دم فنسیت ذر�تهآنسي «: -صلى هللا علیه وسلم
 ".وقد تقدم

َ َفَنِسَیُهمْ {: -تعالى-قوله: النسیان قد �كون �معنى الترك، �عني منه قوله  [التو�ة:  }َنُسوا للااَّ
َ َفَنِسَیُهمْ {]، ٦٧ ]، أي تر�وا عبادته، فنسیهم، �عني تر�هم من هدایته ٦٧[التو�ة:  }َنُسوا للااَّ

بة للنسیان وجر�انه على األنبیاء، فنسیانهم ومغفرته، وتر�هم في عذا�ه في اآلخرة، أما �النس
تشر�ع، ونسیانهم شیًئا مما ُأمروا بتبلیغه هذا ما �مكن أن �حصل، فاإلجماع قائم على عصمتهم 
من مثله، �عني ُأمر بتبلیغ شيء فنسیه، اإلجماع قائم على عصمتهم من مثل ذلك، و�ونهم 

لیكون ذلك  ؛أعظم العبادات في الصالة ینسون لیسنوا و�شرعوا، وقد حصل النسیان والسهو في
 .-علیه الصالة والسالم-شرًعا ألمته 

 طالب: ..........
ْیَطاُن ِذْ�َر َر�ِّهِ { ، ما فیه شك أن االحتمال قائم أنه �حتمل أن �كون ]٤٢[یوسف:  }َأنَساُه الشَّ

الساقي نسي، أنساه الشیطان، و�حتمل أن �كون الناسي هو یوسف، والذي أنساه الشیطان، 
ْجِن ِ�ْضَع ِسِنینَ {فعوقب،   ].٤٢[یوسف:  }َفَلِبَث ِفي السِّ

ْجِن ِ�ْضَع ِسِنینَ {: -تعالى-الرا�عة: قوله " البضع قطعة من  ]٤٢[یوسف:  }َفَلِبَث ِفي السِّ
الدهر مختلف فیها، قال �عقوب عن أبي ز�د: �قال �ضع و�ضع �فتح الباء و�سرها، قال 

 ."أكثرهم: وال �قال �ضع ومائة، و�نما هو إلى التسعین
 �عقوب هذا من؟ وأبو ز�د من؟

 طالب: ..........
إذا قال سیبو�ه: حدثني الثقة، صحیح، وأبو ز�د؟ أبو ز�د األنصاري اإلمام اللغوي الثقة الذي 

 �قصده.
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وقال الهروي: العرب تستعمل البضع فیما بین الثالث إلى التسع. والبضع والبضعة واحد، "
ومعناهما القطعة من العدد. وحكى أبو عبیدة أنه قال: البضع ما دون نصف العقد، یر�د ما 

 بین الواحد إلى أر�عة، وهذا لیس �شيء.
: -رضي هللا عنه-قال ألبي �كر الصدیق  -صلى هللا علیه وسلم- وفي الحدیث أن رسول هللا

وعلى هذا . »اذهب فزائد في الخطر«فقال: ما بین الثالث إلى السبع. فقال:  »؟و�م البضع«
 . "أكثر المفسر�ن، أن البضع سبع، حكاه الثعلبي

 سیغلبون في �ضع سنین.�عني في مراهنة أبي �كر للمشر�ین في غلبة الروم راهنهم على أنهم 
 وقطرب. -رضي هللا عنه-قال الماوردي: وهو قول أبي �كر الصدیق "

ابن عباس: من ثالث إلى عشرة. قال األصمعي.  هوقال مجاهد: من ثالث إلى تسع، وقال
العشرة  إال مع وحكى الزجاج أنه ما بین الثالث إلى الخمس. قال الفراء: والبضع ال یذ�ر

 عین، وال یذ�ر �عد المائة.والعشر�ن إلى التس
سبع سنین، قاله ابن جر�ج  :ا ثالثة أقاو�ل: أحدهاوفي المدة التي لبث فیها یوسف مسجونً 

ه، قال وهب: أقام أیوب في البالء سبع سنین، وأقام یوسف في السجن بوقتادة ووهب بن من
 سبع سنین.

 ابن عباس. هاثنتا عشرة سنة، قال :الثاني
 نة، قاله الضحاك.أر�ع عشرة س :الثالث

ا. واشتقاقه ا و�ضعً عن مجاهد عن ابن عباس قال: مكث یوسف في السجن خمسً  :وقال مقاتل
من �ضعت الشيء أي قطعته، فهو قطعة من العدد، فعاقب هللا یوسف �أن حبس سبع سنین 
أو تسع سنین �عد الخمس التي مضت، فالبضع مدة العقو�ة ال مدة الحبس �له. قال وهب بن 
منبه: حبس یوسف في السجن سبع سنین، ومكث أیوب في البالء سبع سنین، وعذب �خت 

 نصر �المسخ سبع سنین.
وقال عبد هللا بن راشد البصري عن سعید بن أبي عرو�ة: إن البضع ما بین الخمس إلى 

 االثنتي عشرة سنة.
فإن األمور  ،حاصًال  و�ن �ان الیقین ،الخامسة: في هذه اآل�ة دلیل على جواز التعلق �األسباب

ة، والتعو�ل على نَّ بید مسببها، ولكنه جعلها سلسلة، ور�ب �عضها على �عض، فتحر�كها سُ 
المنتهى �قین. والذي یدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسیان إلى الشیطان �ما جرى 

 ".ن فتأملوه لموسى في لقیا الخضر، وهذا بیّ 
التعلق بها �عني فعلها، ولیس المراد بذلك الر�ون إلیها،  التعلق �األسباب �عني فعل األسباب،

�عض المبتدعة، فمذهب أهل السنة وسط بین طرفي نقیض، �ما �قوله  ،وادعاء أنها مؤثرة بذاتها
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فالمعتزلة تأثیر األسباب، واألشعر�ة یلغون أثر األسباب، وأن األسباب وجودها مثل عدمها، وأن 
تحصل عندها ال بها، تحصل عندها ال بها، والمعتزلة على النقیض األشیاء التي ُعلقت علیها 

األثر  -سبحانه وتعالى-من ذلك یرون أنها مؤثرة بذاتها، وأهل السنة یرون أنها مؤثرة �جعل هللا 
ذلك األثر  -سبحانه وتعالى-لكن ال لذاتها، �جعل هللا  ،فیها، ال شك أن الثیاب تقي من البرد

الدفء إنما حصل عندها ال بها، اإل�صار إنما حصل عند البصر ال �ه، فیها، وعند األشعر�ة 
ولذلك ال فرق عندهم بین األعمى والمبصر، العین ال أثر لها، وجودها مثل عدمها، و�نما عندها 

�عني في عقولهم -، ولذا استفاض عنهم وقالوه �الحرف: إنه �جوز �حصل اإل�صار ال بها
 ة األندلس؛ لماذا؟ أن یرى أعمى الصین �ق -الكبار

وال أثر له، وهذا شيء ما هو �إلزام، نصوا علیه �الحرف،  ،ألن البصر سبب، والسبب ال قیمة له
 .ما هو �إلزام، �عني یلزمهم أن �قولوا �ذا، ال

على هذه  -سبحانه وتعالى-فعلى من سلك هذا المسلك الوسط والمنهج السوي أن �حمد هللا 
من المعتزلة -لضل وزل، �م فیهم من األذ�یاء والعباقرة من الطائفتین إذ لو تر�ه وعقله  ؛النعمة

! لكن العقل وحده ال یهدي، العقل إن لم ُیلزم وُ�زم بزمام الشرع، فإنه في الغالب -واألشعر�ة
وما جاء عن هللا وعن رسوله،  ،نقص ال �ستقل �الهدا�ة، نعم �ستفید منه من �سخره لفهم الشرع

، فهي نقم، �ثیر -سبحانه وتعالى-كن النعم إذا لم تستخدم فیما یرضي هللا ال شك أنه نعمة، ل
من األذ�یاء �ستغل ذ�اءه فیما �ضر الناس و�ؤذیهم �ه، مثل هذا ذ�اؤه و�ال علیه، �هللا 

 المستعان.
-] لما دنا فرج یوسف ٤٣[یوسف:  }َوقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأرى َسْبَع َ�َقراٍت ِسمانٍ {: -تعالى-قوله "

رأى الملك رؤ�اه، فنزل جبر�ل فسلم على یوسف و�شره �الفرج وقال: إن هللا  -علیه السالم
ن لك في األرض، یذل لك ملو�ها، و�طیعك جبابرتها، ومعطیك الكلمة مخرجك من سجنك، وممكّ 

�لها �ذا و�ذا، فما لبث العلیا على إخوتك، وذلك �سبب رؤ�ا رآها الملك، وهي �یت و�یت، وتأو 
 لیوسف بالء وشدة، في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤ�ا حتى خرج، فجعل هللا الرؤ�ا أوًال 

ا �شرى ورحمة، وذلك أن الملك األكبر الر�ان بن الولید رأى في نومه �أنما خرج وجعلها آخرً 
بلت العجاف وقد أق -أي مهاز�ل -ثرهن سبع عجافإمن نهر �ا�س سبع �قرات سمان، في 

سبع سنبالت خضر قد أقبل علیهن  أىعلى السمان فأخذن �آذانهن فأكلنهن، إال القرنین، ور 
سبع �ا�سات فأكلنهن حتى أتین علیهن فلم یبق منهن شيء وهن �ا�سات، و�ذلك البقر �ن 

هل العلم أا فلم یزد فیهن شيء من أكلهن السمان، فهالته الرؤ�ا، فأرسل إلى الناس و عجافً 
�ا َأیَُّها اْلَمَألُ َأْفُتوِني {م والبصر �الكهانة والنجامة والعرافة والسحر، وأشراف قومه، فقال: منه

قال ابن  ،]٤٤[یوسف:  }َأْضغاُث َأْحالمٍ {فقص علیهم، فقال القوم:  ]،٤٣[یوسف:  }ِفي ُرْء�ايَ 
 قال لي عطاء: إن أضغاث األحالم الكاذ�ة المخطئة من الرؤ�ا. :جر�ج
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�بر عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الرؤ�ا منها حق، ومنها أضغاث أحالم، وقال جو 
 �عني بها الكاذ�ة.

أي أخالط أحالم. والضغث في  ]٤٤[یوسف:  }َأْضغاُث َأْحالمٍ {: -تعالى-وقال الهروي: قوله 
وما أشبههما، أي قالوا: لیست رؤ�اك ببینة، واألحالم  اللغة الحزمة من الشيء �البقل والكأل

 الرؤ�ا المختلطة.
 وقال مجاهد: أضغاث الرؤ�ا أهاو�لها.

 }َسْبَع َ�َقراٍت ِسمانٍ {: -تعالى-وقال أبو عبیدة: األضغاث ما ال تأو�ل له من الرؤ�ا. قوله 
 }ِسمانٍ {لمؤنث ا بین المذ�ر وافرقً  ]٤٣[یوسف:  }َسْبعَ {حذفت الهاء من  ]٤٣[یوسف: 
ا، نعت للسبع، و�ذا من نعت البقرات، و�جوز في غیر القرآن سبع �قرات سمانً  ]٤٣[یوسف: 

وقد مضى في سورة البقرة  ،]١٥[نوح:  }َسْبَع َسماواٍت ِطباقاً {ا، قال الفراء: ومثله خضرً 
 ".اشتقاقها ومعناها

الوصف والتا�ع عموًما إذا تبع المضاف مع المضاف إلیه، هل �كون تا�ًعا للمضاف أو للمضاف 
 إلیه؟ 
 ]؟٤٣[یوسف:  }َسْبَع َ�َقراٍت ِسمانٍ {هنا 

 طالب: ..........
 ؟ماذال

 طالب: ..........
] للمضاف، للمضاف، لكن إذا اتحدت ١٥[نوح:  }َسْبَع َسماواٍت ِطباقاً {نعم، للمضاف إلیه، 

 الحر�ة فصارت المضاف �كسرة، مررت �غالم ز�ٍد الفاضل، وصف ألیهما؟
 طالب: غالم.

 یدر�ك؟ماذا 
 طالب: ..........

كالهما مجرور، غالم وز�د �الهما مجرور، نعم هنا �میز اإلعراب، عالمة اإلعراب، مررت 
الغالم هو الفاضل؟ هنا �حتاج إلى النظر في السیاق وما یدل  �غالم ز�ٍد الفاضل، وما یدر�ك أن

 علیه.
ْكَراِم{]، ٢٧[الرحمن:  }َوَ�ْبَقى َوْجُه َر�َِّك ُذو{: -تعالى-في مثل قوله  [الرحمن:  }ُذو الَجالِل َواِإل

]، هذا واضح إذا �ان ٧٨[الرحمن:  }َتَباَرَك اْسُم َر�َِّك ِذي{] مع قوله: ٢٧[الرحمن:  }ُذو{، ]٢٧
وهذا  ا، و�ذا اختلفا إعراب المضاف مع المضاف إلیه، �ان هذا مرفوعً اإلعراب �الحروف سهًال 

لُیعرف التا�ع لمن،  ال بد من فهم السیاق �امًال فهذا أمره سهل، لكن إذا �انا مجرور�ن  امجرورً 
 هل هو للمضاف أو للمضاف إلیه. 
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هذا  ماذا]، ل١٥[نوح:  }َسْبَع َسماواٍت ِطباقاً { ،]٤٣[یوسف:  }َ�َقراٍت ِسمانٍ َسْبَع {ولذا عندنا 
هذا ُنصب وهذا ُجر؟ تكون القاعدة واحدة إما للمضاف أو للمضاف  ماذاُنصب؟ قد �قول قائل: ل

إلیه؟ نقول: ال، أحیاًنا �كون الوصف للمضاف، وأحیاًنا �كون للمضاف إلیه، و�ذا اختلف إعراب 
 .األمر سهلفن المضاف إلیه المضاف ع

 طالب: ..........
وات؟ اهذا في غیر القرآن، في غیر القرآن، الوصف ألي شيء؟ الوصف للسبع أو للسم

وات، ألن السبع هي اوات الطباق وال السبع الطباق؟ �جوز هذا وذاك؛ ألن السبع هي السماالسم
 وات.االسم

ا فإن �انت سمانً  ،والبقر إذا دخلت المدینة: المعز -رضي هللا عنه-وقال علي بن أبي طالب "
ا، و�ن �انت المدینة مدینة �حر و��ان سفر ا �انت شدادً فهي سني رخاء، و�ن �انت عجافً 

: ا مترادفة، �أنها وجوه البقر، �ما في الخبرقدمت سفن على عددها وحالها، و�ال �انت فتنً 
 .»ا�شبه �عضها �عًض «

ا �لها فإنها یر�د لتشابهها، إال أن تكون صفرً  »اصي البقركأنها صی«: وفي خبر آخر في الفتن
 ".أمراض تدخل على الناس

 ألن لون الصفرة دلیل المرض.
و�ن �انت مختلفة األلوان، شنیعة القرون و�ان الناس ینفرون منها، أو �أن النار والدخان "

�ساحتهم. وقد تدل �خرج من أفواهها فإنه عسكر أو غارة، أو عدو �ضرب علیهم، و�نزل 
�أكلهن {نة، لما �كون فیها من الولد والغلة والنبات. البقرة على الزوجة والخادم والغلة والسَّ 

من عجف �عجف، على وزن عظم �عظم، وروي عجف �عجف  ]٤٣[یوسف:  }سبع عجاف
 على وزن حمد �حمد.

: أي ؤى جمع الرؤ�ا ر  ]٤٣سف: [یو  }�ا َأیَُّها اْلَمَألُ َأْفُتوِني ِفي ُرْء�ايَ {: -تعالى-قوله 
العبارة مشتقة من عبور  ،]٤٣[یوسف:  }ِإْن ُ�ْنُتْم ِللرُّْء�ا َتْعُبُرونَ {أخبروني �حكم هذه الرؤ�ا. 

النهر، فمتى عبرت النهر، بلغت شاطئه، فعابر، الرؤ�ا �عبر �ما یؤول إلیه أمرها. والالم في 
 .ن فقال: للرؤ�ا، قاله الزجاجللتبیین، أي إن �نتم تعبرون، ثم بیّ  ]٤٣[یوسف:  }ِللرُّْء�ا{
  ".]، فیه مسألتان٤٤[یوسف:  }قاُلوا َأْضغاُث َأْحالٍم َوما َنْحُن ِبَتْأِو�ِل اْألَْحالِم ِ�عاِلِمینَ {

 طالب: ..........
 تأو�ل، �عني إذا رئي هذا �كون �ذا، إن ثبت، إن ثبت، إن ثبت.

 .طالب: .........
الفعل رأى، المصادر الثالثة تختلف �اختالف المعاني، تقول: رأى رؤ�ا �عني في النوم، ورأى رأً�ا 

لكن هذا هو األصل، فرؤ�ا  ،�عني �عقله، ورأى رؤ�ة ببصره، قد �ستعار �عضها مكان �عض
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بهذه األحداث �عني تحلیل األحداث �شبه تعبیر الرؤ�ا؛ ألنه �ستدل بهذا �القرائن التي تحتف 
 وتأو�لها �ما �ستدل �القرائن التي تحتف �الرؤ�ا لتأو�لها، مجرد استعارة. ،األحداث على تفسیرها

) َأْحالمٍ  ] قال الفراء: و�جوز (َأْضغاثَ ٤٤[یوسف:  }َأْضغاُث َأْحالمٍ {: -تعالى-األولى: قوله "
، إنما هي أضغاث ا له تأو�لشیئً  ألن المعنى: لم ترَ  ؛قال النحاس: النصب �عید ]٤٤[یوسف: 

 :أحالم، أي أخالط. وواحد األضغاث ضغث، �قال لكل مختلط من �قل أو حشیش أو غیرهما
 ".ضغث

]، منصوب �الفعل رأیت، �الفعل ٤٤[یوسف:  (َقاُلوا َأْضغاَث َأْحالٍم)؟ ماذاالنصب، النصب على 
ُقُلوِ�ِهْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َر�ُُّكْم َحتَّى ِإَذا ُفزَِّع َعن {: -تعالى-رأیت أضغاَث أحالم؛ �ما في قوله 

 ].٢٣[سبأ:  }َقاُلوا الَحقَّ 
 قال الشاعر:"

 كضـــــــــغث حلـــــــــم غــــــــــر منـــــــــه حالمــــــــــه
قال الزجاج: المعنى بتأو�ل األحالم  ]٤٤[یوسف:  }َوما َنْحُن ِبَتْأِو�ِل اْألَْحالِم ِ�عاِلِمینَ { 

 المختلطة، نفوا عن أنفسهم علم ما ال تأو�ل له، ال أنهم نفوا عن أنفسهم علم التأو�ل.
 ".وقیل: نفوا عن أنفسهم علم التعبیر

ما قالوا: نحن �التأو�ل، ما نحن �التأو�ل عالمین، لم �قولوا: وما نحن �التأو�ل �عالمین، إنما نفوا 
 تأو�ل األحالم التي هي األضغاث.عن أنفسهم 

واألضغاث على هذا الجماعات من الرؤ�ا التي منها "وقیل: نفوا عن أنفسهم علم التعبیر، 
فعلم أن القوم  ]٤٥[یوسف:  }َأَنا أَُنبُِّئُكْم ِبَتْأِو�ِلهِ {ومنها �اطلة، ولهذا قال الساقي:  ،صحیحة

 عجزوا عن التأو�ل، ال أنهم ادعوا أال تأو�ل لها.
ا، و�نما أرادوا محوها من صدر الملك حتى ال تشغل �اله، وعلى وقیل: إنهم لم �قصدوا تفسیرً 

 ".ا فعندهم علمهذا أ�ًض 
قد �ستعمل �عض الناس إذا ُطلب منه تأو�ل رؤ�ا قال: خیر �كون، خیر �كون، وانصرف عن 

 ال �شتغل بها، هذا قد ُ�سلك من قبل �عض الناس. هألن ؛رؤ�اصاحب ال
جمع حلم، والحلم �الضم ما یراه النائم، تقول منه: حلم �الفتح  ]٤٤[یوسف:  }اْألَْحالِم{و"

 واحتلم، وتقول: حلمت �كذا وحلمته، قال:
 فحملتهــــــــــــــا و�نــــــــــــــو رفیــــــــــــــدة دونهــــــــــــــا

 
ــــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــــا المحل  ال یبعــــــــــــــــــــدن خیاله

ألن النوم حالة أناة  ؛حلم :ضد الطیش، فقیل لما یرى في النوم أصله األناة، ومنه الحلم 
  .وسكون ودعه



 
 

 
 

:ùà—ÿ =̂4åÕjJF=ŒãÈÍ=ÓáÈã۰۰۹E ١٦ 

ألن القوم  ؛الثانیة: في اآل�ة دلیل على �طالن قول من �قول: إن الرؤ�ا على أول ما تعبر
ولم تقع �ذلك، فإن یوسف فسرها على سني الجدب  ،]٤٤[یوسف:  }َأْضغاُث َأْحالمٍ {قالوا: 

 ،والخصب، فكان �ما عبر، وفیها دلیل على فساد أن الرؤ�ا على رجل طائر، فإذا عبرت
 ".وقعت

أو رفضوا  دلیل على �طالن قول من �قول: إن الرؤ�ا على أول ما ُتعبر، لكن هل هم عبروها؟
، فلیس في اآل�ة دلیل ]، ما عبروا٤٤[یوسف:  }َأْحالمٍ َقاُلوا َأْضَغاُث {تعبیرها؟ هل هم عبروها؟ 

على البطالن على قوله، وأما �ون الرؤ�ا على رجل طائر أو جناح طائر، قد جاء في الحدیث، 
 عندك مخرج؟ ما ُخرج عند�م؟

 طالب: ..........
 نه الترمذي، لكن ما تكلم علیه؟أمعروف 

 طالب: ..........
 ما خرج عندك؟

 ..........طالب: 
فإذا ُعبرت وقعت، هذا یدل له الحدیث الصحیح  ،فیها دلیل على فساد أن الرؤ�ا على رجل طائر

لئال تقع، بل ینفث عن  ؛أن الرؤ�ا إذا لم تكن حسنة، فإن �انت مما �سوء فإنه ال �حسن تعبیرها
�ما دل له  ،م تقعو�ستعیذ من الشیطان، وحینئٍذ ال تقع، فإذا ُعبرت تقع، إذا لم تعبر ل ،شماله

 سواء �انت حسنة أو لیست حسنة. ،هذا الحدیث
 طالب: ..........

 -كما مر بنا مراًرا-فیها دلیل على فساد أن الرؤ�ا على رجل طائر، وهذا یؤ�د لنا أن المؤلف 
لیس من أهل الحدیث �ما هو معروف، وقد �سوق �عض األحادیث الضعیفة، وقد �صدر 

 .التمر�ض األحادیث الصحیحة �صیغة
 ،الكمال هلل، یبقى أن التفسیر تفسیر جامع على اسمه، تفسیر نافع ماتع ومفید وعلى �ل حال 

�عني ما  ،إال أنه في هذه الجهة أنه ضم أحادیث �ثیرة، ُوجد فیه أحادیث �ثیرة، �عني فیه معدل
�قرب من عشرة آالف حدیث الكتاب، الكتاب �مجموعه فیه ما �قرب من عشرة آالف حدیث، 

وهو  ،فهي �میة طیبة، لكن یبقى أنه لیس من أهل الصناعة، ولذا قد ینسب الحدیث إلى السنن
موجود في الصحیح، قد ینسب الحدیث إلى السنن وهو موجود في الصحیح، وقد ینسبه إلى مسلم 

 .ي البخاري، وهكذاوهو ف
 على �ل حال الكمال هلل.و 
َكَر َ�ْعَد أُمَّةٍ {] �عني ساقي الملك. ٤٥[یوسف:  }َوقاَل الَِّذي َنجا ِمْنُهما{: -تعالى-قوله "  }َوادَّ

]، ٨[هود:  }ِإلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدةٍ {] أي �عد حین، عن ابن عباس وغیره، ومنه: ٤٥[یوسف: 
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وأصله الجملة من الحین. وقال ابن درستو�ه: واألمة ال تكون الحین إال على حذف مضاف، 
: واد�ر �عد حین أمة، أو �عد زمن أمة، -�هللا أعلم -و�قامة المضاف إلیه مقامه، �أنه قال

وما أشبه ذلك، واألمة الجماعة الكثیرة من الناس. قال األخفش: هو في اللفظ واحد، وفي 
 ".و�ل جنس من الحیوان أمة المعنى جمع،

َلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَیَن َوَجَد َعلَْیِه أُمًَّة {�عني �ما جاء في سورة القصص  ،الجماعة الكثیرة من الناس
َن النَّاسِ   ].٢٣[القصص:  }مِّ

 ".»لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت �قتلها« وفي الحدیث:"
 جاء األمر �قتلها، ثم ُنسخ ذلك األمر.

َكرَ {: -تعالى-"قوله   }اْذُكْرِني ِعْنَد َر�ِّكَ {] أي تذ�ر حاجة یوسف، وهو قول: ٤٥[یوسف:  }َوادَّ
 ]".٤٢[یوسف: 

 طالب: أحسن هللا إلیكم، ما استثني من الكالب شيء؟
 ي هو العقور وما أشبه ذلك.ذاستثني األسود وغیره، والكلب الَكِلب ال

َكَر َ�ْعَد أُمَّةٍ { :-همام عن قتادة عن عكرمة عنهفیما روى عفان عن - "وقرأ ابن عباس  }َوادَّ
واد�ر �عد (النحاس: المعروف من قراءة ابن عباس وعكرمة والضحاك قال . ]٤٥[یوسف: 

 �فتح الهمزة وتخفیف المیم، أي �عد نسیان، قال الشاعر: ]٤٥) [یوسف: هٍ مَ أَ 
 أمهــــــــــــت و�نــــــــــــت ال أنســــــــــــى حــــــــــــدیًثا

 
 كــــــــــــذاك الــــــــــــدهر یــــــــــــودي �ـــــــــــــالعقول" 

 بال شك، الدهر �عني طول العمر �عرض اإلنسان للنسیان، �هللا المستعان. 
�فتح األلف و�سكان المیم وهاء  ]٤٥) [یوسف: هٍ مْ �عد أَ (عي: بَ وعن شبیل بن عزرة الضُ "

ا إذا نسي، خالصة، وهو مثل األمه، وهما لغتان، ومعناهما النسیان، و�قال: أمه �أمه أمهً 
، ذ�ره النحاس، ورجل أمه ذاهب العقل. قال ]٤٥) [یوسف: أمهواد�ر �عد ( :فعلى هذا

فهي لغة غیر  ،�معنى أقر واعترف ]٤٥) [یوسف: أمه(الجوهري: وأما ما في حدیث الزهري 
 مشهورة. 

أي �عد نعمة، أي �عد أن أنعم هللا علیه  ]٤٥) [یوسف: �عد إمة( :وقرأ األشهب العقیلي
 في �قائه في السجن مدة. -تعالى-�النجاة. ثم قیل: نسي الفتى یوسف لقضاء هللا 

 ".وقیل: ما نسي، ولكنه خاف أن یذ�ر الملك الذنب الذي �سببه حبس هو والخباز
ممن ُسجن  ألنه إذا أخبره �طلب یوسف ذ�ر أنه جاء من السجن من عند یوسف، و�ذا عرف أنه

 عرف الذنب الذي �سببه ُسجن، �هللا المستعان.
َكرَ {فقوله: " أي ذ�ر وأخبر. قال النحاس: أصل اد�ر اذتكر، والذال قر�بة  ]٤٥[یوسف:  }َوادَّ

ألن الذال مجهورة، والتاء مهموسة، فلو أدغموا  ؛المخرج من التاء، ولم �جز إدغامها فیها
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ألن  ؛ا وهو الدال، و�ان أولى من الطاءا مجهورً حرفً بدلوا من موضع التاء أذهب الجهر، ف
َأَنا أَُنبُِّئُكْم {الطاء مطبقة، فصار اذد�ر، فأدغموا الذال في الدال لرخاوة الدال ولینها، ثم قال: 

وقال:  ،]٤٥) [یوسف: أنا آتیكم بتأو�له( :أي أنا أخبر�م. وقرأ الحسن ]٤٥[یوسف:  }ِبَتْأِو�ِلهِ 
صحیح حسن، أي أنا أخبر�م  ]٤٥[یوسف:  }أَُنبُِّئُكمْ {قال النحاس: ومعنى  كیف ینبئهم العلج؟!

هل أخاطب الملك ولكن بلفظ التعظیم، أو خاطب الملك و  ]٤٥[یوسف:  }َفَأْرِسُلونِ {إذا سألت. 
یقُ {نداء مفرد، و�ذا  ]٤٦[یوسف:  }ُیوُسفُ {مجلسه.  دِّ أي الكثیر  ]٤٦[یوسف:  }الصِّ

 ."الصدق
 یوسف، ُحذف حرف النداء للعلم �ه.أصلها: �ا 

 ".أي فأرسلوه، فجاء إلى یوسف فقال: أیها الصدیق! ]٤٦[یوسف:  }َأْفِتنا{"
 لعدم اللبس. ؛ُحذفت هذه الجمل

أي إلى الملك وأصحا�ه.  ]٤٦[یوسف:  }َلَعلِّي َأْرِجُع ِإَلى النَّاسِ {وسأله عن رؤ�ا الملك. "
مكانك من الفضل  ]٤٦[یوسف:  }َلَعلَُّهْم َ�ْعَلُمونَ {التعبیر، أو  ]٤٦[یوسف:  }َلَعلَُّهْم َ�ْعَلُمونَ {

 ا له".و�حتمل أن یر�د �الناس الملك وحده تعظیمً  ،والعلم فتخرج
 .�ارك هللا فیك

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 


