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  إهداء
  

 ه نبي اهللا يوسف أهدي هذا الكتاب وأدعو اهللا أن أكون قد أصبت فيما فهمتإلي
  . حقهه وأكون قد أعطيتهوما كتبت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ةمقدم
ونعوذ باهللا من شرور  ، ونستهديه ونستغفره ،  نحمده ونستعينه، ن الحمد هللاإ
 له الملك ، شريك له  اهللا وحده الإالن ال اله أ ونشهد ، عمالناأنفسنا ومن سيئات أ

 ة للبشريةوموعظ ،  للقلوب وشفاء،  للعالمينى هدالقرآننزل أ ، وله الحمد
 لكل  وجعله نبراساً، نا صماذاآ سمع بهأ و، نار اهللا به قلوبا عمياأف ، جميعا

  .لكبريا ةاي الغإليه وصل إلين عاد إف ، نسان ضل عن الطريقإ
ن إف ،  صلي اهللا عليه وسلم محمد للعالمينةي المبعوث رحملسلم عأصلي وأو
قدره حق أن أستطيع أ ولن  ، ةقول عنه شيئا عجز القلم عن الكتابأن ألت واح

  4 القلم ﴾ٍ َوِإ��َ� َ�َ�َ� ُ�ُ�ٍ	 َ�ِ��ٍ� ﴿ القلم ةن قال اهللا فيه في سورأقدره بعد 
عن َأبِي هريرةَ قَاَل قَاَل رسوُل اللَّه  أحمد أإلمام  مسندفيوقد قال هو عن نفسه  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثْتُ ﴿صعا باُألِإنَّم اِلحص مالخَْألتَما������  ، ﴾ٍ ق ��و�� 

 �ِ���ُ� َ%ْ�ُ� َ#"َل َ#"َل َرُ�ُل ا���+-َ%ْ� َأِب& ُهَ	ْ�َ	َة َرِ'َ& ا�ِإ��َ�� «  :--�& ا, %��� و
�ِق َ�ْ��َ%�$َ� َمَ"�ِرَم اَُ &ُ'ْ�ِ(ُ«  

  -:وبعد
  الست سنوات  ليا حو  ، الخذ مني وقتا طوي   أوقد   ما كتبت    ةروهذا الكتاب هو باك   

 ولقد تـرددت كثيـرا فـي         ،  الناس إلي لكي يخرج    ة وذلك في البحث والدراس    ،
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 ومـن بعـدهم      ، تالف بين العلمـاء   خاالوثار الجدل   أ قد   هعو موض ألن ، ةتكتاب
  .ةالعام
ـ  للرغبـة ا نفسي فيأن وجدت  إال ،  الخوض فيهإلي يدعان وما  وأن  ، ةلكتاب
  .  أمام الناس ما فهمته وما خرجت بهأضع

  ، هميأ علي من يهمني رمراألعرض أخذت أ و، ستخرت اهللا وقبل كل هذا 
رجو الـرد عليـه   أخطاء فأن كان هناك إ ف، مر توكلت علي اهللاأل اية وفي نه

ـ وا ومح ،  مستعد لتقبل كل ما يقال فيه      يننإ و ، ةبموضوعي ـ ع  الـرد  ةل  أيى  ل
  .استفسار فيه

ست مفسرا  لفأقول ، وهو غير مؤهل لهذا فسير التإلي ما دعاهل ئل ساأفقد يس
 كان ؛ الشعراوي متوليمامنا الشيخ محمد إحد يدعيها حتى أ وال ، دعيهاأوال 
  . الكريمالقرآننها خواطر حول إ ، يقول

 وما ، تنا لكتاب اهللاو وتاللقراءتناوتتدافع  تتوالد أفكارنها إ:قولأوعلى هذا ف
 ،  والتفسيره الفقةئمأما كتبه سلفنا الصالح من لوقراءتنا خرجنا به بعد دراستنا 

 فنقول ما فهمناه وما ، جالء السابقين والمعاصريناألعلماؤنا وما وضحه لنا 
  .  اهللاهعسي أن ينفعنا ب ، القرآن من هعقلناه وما استطعنا أن نخرج ب

 كثيرا القرآنمؤمن يقرأ  ولكنها لكل مسلم ،  لشخص معينت ليسه سمة وهذ
  .ة يقرأهاآي ويقف عند كل  ،مقبفهم وع

 ، الكريم القرآن  يجد فكرا جديدا وفهما جديدا لكل ما قرأ منقرأيلما ه ك فإن
   . اتياآل أمامه  اهللافتحيو

5ْ6ُ 4ْ�َ َآ�َن ا0ْ1َ�ُْ/ ِمَ.اًدا ِ�َ"ِ�َ��ِت َر)$*  ﴿  في سورة الكهفتعالى ويقول تبارك و

      109  الكهف ﴾ًدا َاَ. َآِ�َ��ُت َر)$* َو4ْ�َ ِ>ْ;�8َ ِ)ِ�ْ'ِ�ِ: َم.7ِ8َ�ََ. ا0ْ1َ�ُْ/ 5َ1ْ6َ َأْن 7َ8ْ%َ
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َو4ْ�َ َأ��َ�� Hِ* اَ�ْرِض ِمْ@ EَFََ/ٍة َأ6ْ�ٌم َوا0ْ1َ�ُْ/ َیُ�.Aُ? ِمْ@ َ)ْ�ِ.ِ? َ<1َْ�ُ= َأْ)0ٍُ/ َم� 7ِ�ََ.ْت  ﴿

  27لقمان  ﴾    َآِ�َ��ُت ا���ِ: ِإن� ا���َ: Jِ�َیJٌ َحِ"�ٌ�

  12سراءإال ﴾ �َوُآFَ �5ْ*ٍء ْ�MHَ��Mِ7ْ%َ ?ُ�8َ ﴿ ، مفسر بذاته القرآنن ولك
 ﴾ )2(ِإ��� َأQ/ْ6ُ ?ُ�8َ�ْJَ�ًْ�� َ�َ/ِ)��َ�َ �V��Uِ�ْ%َ �ْ"ُُ�4َن ) 1(ا�/ ِ%ْ�َ� Qَی�ُت اْ�ِ"�Pَِب ا�1ِ�ُ�ِْ@  ﴿

    يوسف
   17 القمر ﴾ .�ِآٍ/َوUَ�َْ. َی�Yْ/َ�� اQ/ْUُ�َْن ِ��X$ْآِ/ 5ْWَHَ ِمْ@ ُم ﴿
 وءالـض بعض  ألقىن أ ، استطاعتيل بقدر واحأ ،  وبعون من اهللا وقدرته نهإف

 وتفـصيلها بعـض     ، العزيز امرأة سيدنا يوسف مع     ة بقص ة الخاص اتياآلعلى  
  . الشئ

  - الطبـري  - مهات كتـب التفـسير    أ هذا الكتاب على     ة كتاب فيوقد اعتمدت   
 متـولي  محمـد    اإلمـام  ة لفضيل ةمانييإلاطر    وكذا الخوا   -  ابن كثير   -القرطبي

       .الشعراوي
بعد قول  أثم  ،   ما نقلته من كتب التفسير     فيطلت بعض الشئ    أن كنت قد    إوعذرا  

  .اآليات ه منت وما استنبطما فهمتهذلك 
  . النورإلى والتوجيه حتى خرج هذا الكتاب بالرأيساهم  وشكرا لكل من 

غيت ، فهذا نعمة وفـضل مـن اهللا تبـارك            فيما ابت  وأصبتفإن كنت قد وفقت      
  . رضوانه سبحانه وتعالى فهو نعم المولى ونعم النصيرإالوتعالى ، وما ابتغيت 

  
  
  

  حامد سليم محمد                                            
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   والرسل األنبياء ةمهم
  

َ.ًة Z�َ1َHََ\ ا���Zُ: ا��Z$�1ِ�8َ@       َآ�Zَن ا��Z�8ُس ُأم�Zً= َواِحZ        ﴿:  كتابه الكـريم   في لعزهارب   يقول
            :ِZ�Hِ 4اZ7ُ�َPَ�ْا �Z�َ�Hِ ِس�Z�8ا� @َ�ْZ(َ �َ"ُ0ْ�َZ�ِ $	0َ�ْ�Z(ِ َب�Pَ"ِ�ْا �ُWُ�ََل َمJَ�ِْریَ@ َوَأXِ8ْیَ@ َوُم/ِ$̂ ُم1َ

       َ( �Z�ً_ْ(َ ُت�Z8َ$�1َ�ْا �ُWُ%َْء�Z<َ �Zَم .ِZ�ْ(َ @ْیَ@ ُأوُ%4ُ? ِمXِِإ` ا�� :ِ�Hِ aَ�َPَ�َْوَم� ا    :ُZ��ى ا�.َZWَHَ �ْWُ8َZ�ْ
 ِصZZَ/اٍط  ZZ�ََ̂�ُء ِإ ZZَی @ْZZي َم.ِZZWَْی :ُZZ��َوا� :ِZZ�ِْذgِ(ِ $	ZZ0َ�ْا @َZZِم :ِZZ�Hِ 4اZZ7ُ�َPَ�ْا �ZZ�َ�ِ 4اZZ8َُمQ @َیXِZZا��

�ٍ�UِPَYْ213 ةالبقر ﴾ ُم.  
̂$ِ/یَ@ َوُمXِZ8ِْریَ@ Z�ِ;َ        ﴿ :وقال تعالى    Z1َُم �Z>ُُر�           Z�Eُح :ِZ��ا� Z�َ�َ ِس�Z�8��ِ 4َنZ"َُی    .َZ�ْ(َ =ٌ

  . )165( النساء ﴾ ا�/Aُ<5ِ َوَآ�َن ا���ُ: Jِ�َیJًا َحِ"�ً��
 لكل مـن وافقهـم      تعالىن برضوان اهللا    يمبشرن النبيين والمرسلين    إوعلى هذا ف  

 اهللا  أوامـر  واتبعـوا     ، رسلوا به بعين الحق   أخذ ما   أو ،  اهللا ة رسال إليواستمع  
  .تعالىسبحانه و
  .اآلخرة الدنيا ويوا به بعذاب من اهللا فرسلأ من خالف ما  لكلومنذرين

 وبعلم منـه    ،  صعبة ةيتعرضون لمواقف كثير   دعوتهم   ي ف نبيائهأ رسل اهللا و   لكن
 ، الخروج من هذه المواقـف    كيفية  يريهم اهللا   ثم   ،  وبتقدير منه  ، تعالىسبحانه و 

 ، بهم البـشر   ليهتدي ، ة المواقف المختلف  في  بهم تقتدي ة للبشري قدوةه جعلهم   ألن
  .لهم اوذلك تعليم

    ؛ الشيطان له  ةاي اهللا بعد غوإلي كلمات يتوب بها آدم  اهللا علم ـةاي البديفف
 Qَدُم ِمْ@ َر)$ِ: َآِ�َ��ٍت �PَHََب َ�َ�ْ�ِ: ِإ��ُ: ُه4َ ا��4�Pاُب ا�/�ِح�ُ� ﴿�U�َPَHَ ﴾ 37 ةالبقر.    
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ـ والثانية       اهللا طيبا فيتقبلـه اهللا إلي كيف يكون القربان آدم ابني علمنا من خالل  
﴿                      @َZ5ْ ِمZ�1UَPَُی �ْZ�َِهَ�� َو.ِZَأَح @ْZ5َ ِمZ$1UُPُHَ ��ً�(َ/ْ6ُ �(َ�/6َ $ ِإْذ	َدَم ِ)�0َ�ْQ *ْ8َ(ْا lَ1َ�َ �ْWِ�ْ�َ�َ 5ُ%َْوا

@َ�Uِ�P�ُ�ُْ: ِمَ@ ا��5ُ�1 ا�UَPَ�8َ� �6ََل ِإ��َ�� َی�َPُ6ْ�  .27  ةالمائد ﴾ اmَ�ِ/ �6ََل َ
Z�َ1َHََ\ ا���Zُ:     ﴿ التـراب جسادنا  أعلمنا من خالل الغراب كيف نوارى        ـ والثالثة

ْرِض ِ�ُ�ِ/َیZُ: َآaَZ�ْ ُی4َZاِري َ<4ْZَأَة َأِ���Z6َ :ِZَل َی�Z َوْیَ��ZPَ َأJْZEَ�َُت َأْن               َ�nَُ/اً)� َیZHِ \ُZ0َ1ْ* ا     
  . 31 ةالمائد ﴾oَ1َ ِمَ@ ا���8ِدِم�َ@َأُآ4َن ِمْ'5َ َهXَا اْ�ُ_َ/اِب lُHََواِرَي َ<4َْأَة َأِ�* lَHَْص

ـ أ يعلمنا من خالل سيدنا      ـ  مينلياوفى عدم الحنث ب    َوُ�Z�َ(ِ XْZِ.َك Zpِْ_ً'�       ﴿وب  ي

  .44ص  ﴾     َ%8َ0ْْ\ ِإ��� َوَ>ْ.َ��ُ? َص�ِ)ً/ا ِ�ْ�َ� ا1ْ�َ�ُْ. ِإ��ُ: َأو�اٌب`pْ�Hَِ/ْب ِ)ِ: َو
   وما هذه إال أمثلة ، علمنا من خاللهمن اهللا يإف ، والمرسليناألنبياءوهكذا لجميع 

ـ دنا يوسف عليه الـسالم يابتلى به س مما ا واحد وفى هذا الكتاب سنذكر ابتالء   
 اختلف فيها العلماء    والتي  العزيز امرأة كانت بينه وبين     التي  الهم  وهى قضيه  الأ
َأى ُ)ْ/َه�Zَن َر)$Zِ: َآXَZِ�َ�        َوZUَ�َْ. َه��Z(ِ &ْZِ: َوَه4ْZ�َ �ZWَ(ِ ��Z` َأْن رَ                 ﴿ لعـزه ارب   فيقول ،

 @َ�Mِ�َrْ�ُ�َْ̂�َء ِإ��ُ: ِمْ@ �1َ�ِِدَ�� ا   .24 يوسف ﴾Mْ8َ�ِِ/َف 8ْ�َُ: ا�4AYَء َوا0ْ7َ�ْ
   .ةبهذه القضي ة الخاصاآلياتوسنبدأ بعرض 
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  ِ)Yِْ� ا���ِ: ا�/�ْحَ�ِ@ ا�/�ِح�ِ�

        

 َأْن َی�8َ�َ7َ8ْ َأْو Xَrِ�P�َُ? َوَ�ً.ا َو�6ََل ا��Xِي اPَFَْ/اُ? ِمْ@ ِمMَْ/ `ْمَ/    ﴿Yَ�َ ?َُأِ%ِ: َأْآِ/ِم* َمْ'4َا
 َأْمِ/ِ? �َ�َ tٌ�ِ�nَ :ُ��َح�ِدیِ\ َوا��َوَآXَِ�َ� َم"�Hِ aَ>ُ4�ُ�ِ ��8* اَ�ْرِض َو8ُ�َِ��$َ�ُ: ِمْ@ َ%lِْوی5ِ ا

uَ َأQ ?ُ�.Fَُ%�8َ�ُْ? ُحْ"ً�� َوِ�ْ�ً�� َوَآJِZEْ�َ �َ�ِXَي        َوَ���� َ)�َ ) 21(َوَ�ِ"@� َأْآَ'َ/ ا���8ِس ` َیْ�َ�4�َُن      
 @َ�8ِYِZZ0ْ�ُ�ْ22(ا (  &ْZZ�َ�6َ4َاَب َوZZ(ْ�َوَراَوَدْ%ZZُ: ا��ZZPِ* ُهYِZZ7ْ�َ @ْZZ�َ �ZZWَPِ�ْ(َ *ZZHِ 4َZZِ: َوnَ��ZZUَِ& اَ

           :Z4َاَي ِإ��Z'َْم @َYَZَأْح *Z$(َر :ُZِإ�� :ِZ��َذ ا��Z�ََل َم�Z6َ �َZ�َ &َ�َْه` ُoZ�ِ7ْ4�ُ�َِن   ُی�Zا��� )23 (  .ْZUَ�ََو
َ̂�َء                       Z0ْ7َ�ْ4َء َواAYZا� :ُZ8ْ�َ َف/ِMْZ8َ�ِ �َ�ِXَZَآ :ِZ$(َن َر�Z4ْ` َأْن َرَأى ُ)ْ/َهZ�َ �Wَ(ِ َه��ْ& ِ)ِ: َوَه��

     @َ�Mِ�َrْ�ُ�ِْمْ@ ُدُ)ٍ/ َوَأ7َ�َْ�� <َ       ) 24(ِإ��ُ: ِمْ@ �1َ�ِِدَ�� ا :ُMَ��ِ6َ ا�1َ�َْب َو6َ.�ْت �Uَ1َPَ>َْه� َوا.َ$�
                     �ٌ�Z�ِاٌب َأXَZ�َ َأْو @َEَYْZَأْن ُی m4ًءا ِإZ>ُ �َZ�ِْهlَ(ِ اُء َمْ@ َأَراَدJَ<َ ى ا�1َ�ِْب �6ََ�ْ& َم�.َ�َ)25 (

                  5ٍZ1ُ6ُ @ْZِم �.Z6ُ :ُMُZ��ِ6َ َن�Zِإْن َآ �ZWَ�َِأْه @ْZِهٌ. ِم�ZFَ .َWِZFََو *YِZ7ْ�َ @ْZ�َ *Z8ِ%َْراَوَد *َZ�6ََل ِه
ZZ"َ�ْا @َZZ4َ ِمZZ6َْ& َوُه.َMَZZHَ @َ�(ِِذ�)26 (  @َZZ4َ ِمZZَوُه &ْ(َXَZZ"َHَ /ٍZZ(ُُد @ْZZِم �.ZZ6ُ :ُMُZZ��ِ6َ َن�ZZَوِإْن َآ

Hََ���� َرَأى Mَ��ِ6َُ: 6ُ.� ِمْ@ ُدُ)�Z6َ /ٍZَل ِإ��Zُ: ِمZْ@ َآZ�ِْ.ُآ@� ِإن� َآZ�َْ.ُآ@� �Z�ِ�ٌَ�        ) 27(ا���Mِد�6َِ@  
)28 (    �ِ1ِ�ْXَ�ِ 7ِِ/ي_ْPَ>ْا َواXََأْ�ِ/ْض َ�ْ@ َه aُ>ُ4ُی @َ�;ِwِ�rَ�ِْإ��ِ� ُآ8ِْ& ِمَ@ ا)َو�6ََل ) 29

                  *ZHِ �Z8َ�ََ/اَه �Zِإ�� �V1ُح �Wَ7َ_َFَ .ْ6َ :ِYِ7ْ�َ @ْ�َ َه��PَHَ اِوُد/َ%ُ JِیJِ�َ�ْاْ�َ�ِ.ی8َِ= اْمَ/َأُة ا *Hِ 4ٌَةYْ�ِ
ْت ZWُ�َ@� ُمlًZ"َ�P َوZ%َQْ& ُآHَ     �5Zَ���� َ<ِ�َ�ْ& ِ)َ�ْ"ِ/ِه@� َأْرَ<َ�ْ& ِإWِ�ْ�َ@� َوَأpَ)30(     َ.Pَ�َْ��ٍل ُم�1ٍِ@   

                 @َZ�ْ6َُو �@Wَُی.ِZَأْی @َZ�ْ�z6ََو :ُZ�َ/ْ1ََأْآ :ُZ8ََرَأْی �Z���َHَ �@Wِ�ْZ�َ�َ ْج/ُZ�ْ�8ً َو�6ََ�ِ& ا�$">ِ �@Wُ8َْواِحَ.ٍة ِم
ًَ̂/ا ِإْن َهXَZا ِإ` َمَ�Zٌ� َآZِ/یٌ�            Z(َ اXَZَه �Zِ: َم��َح�َش ِ�)31 (   Zا�� �@"ُ�ِXَZHَ &ْZ�َ�6َ   :ِZ�Hِ *Z8ِ�8Pُ�ْ�ُ يXِ

    @َZZِم �ZZ�ً4"ُ�َ�َ8َ@� َوEَYْZZ�ُ�َ ?ُ/ُZZُمQ �ZZ5ْ َمZZ�َ7َْی �ْZZ�َ @ْ;ِZZ�ََو �َMَZZ�ْPَ>ْ�Hَ :ِYِZZ7ْ�َ @ْZZ�َ :ُZZ%َُراَوْد .ْZZUَ�ََو
�6ََل َرب$ ا�Eْ$YZُ@ َأَحAtZ ِإZ�َ*� ِم���Z َیZْ.8ِ�َ4�ُ* ِإZ�ْ�َِ: َوِإ` َ%MْZِ/ْف Z$8�َ*                   ) 32(ا�nِ��Mِ/یَ@  

�EَPَ>ْ�Hََب َ�ُ: َر)MَHَ :ُAَ/َف 8ْ�َُ: َآْ�َ.ُه@� ) 33(@� َأْصtُ ِإWِ�ْ�َ@� َوَأُآْ@ ِمَ@ ا�Eَ�ِْهِ��َ@ َآْ�َ.ُه
 ِح�Zٍ@        ) 34(ِإ��ُ: ُه4َ ا��Yِ��ُ{ اْ�َ�ِ��ُ�     Z�P�88ُُ: َحEُYْZ�َ�َ ِت�Zَیmِمْ@ َ)ْ�ِ. َم� َرَأُوا ا �ْWُ�َ ُث�� َ)َ.ا

)35( ﴾            
************************************        

﴿    �ZZ6َُل  َو�ZZ(َ �ZZَم :ُ�ْlَZZ>ْ�Hَ �َZZ$(َر ZZ�َِإ }ْZZ<َِل اْر�ZZ6َ 4ُلZZ>ُ�/َءُ? ا��ZZ<َ �ZZ���َHَ :ِZZ(ِ *�ِ4ZZPُاْئ �ُZZ�ِ�َ�َْل ا
�6ََل َم� َ�1ُzُْ"@� ِإْذ َراَوْدُ%Z@�      ) 50(ا�4َYْ$8ِة ا��ِ%* �z6َْ�َ@ َأْیِ.َیWُ@� ِإن� َر)$* ِ)َ"ْ�ِ.ِه@� َ�ِ��ٌ�         
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   ْ�6ُ :ِYِ7ْ�َ @ْ�َ aَ>ُ4ا             ُی JِZیJِ�َ�َْأُة ا/َZاْم &ِZ�َ�6َ 4ٍءZ>ُ @ْZِم :ِZ�ْ�َ�َ �8َ�ْ�ِ�َ ِ: َم���َح�َش ِ� @َm َن
َذZ�ِ �َZ�َِ�ْ�َ�َ� َأ�$Z�َ *Zْ�      ) 51(َح0َMَْ� ا0َ�ْ	A َأَ�� َراَوْدُ%ُ: َ�ْ@ Yِ7ْ�َِ: َوِإ��ُ: َ�ِ�َ@ ا���MZِد�6َِ@           

  َ.ZZ�ْي َآ.ِZZWَْی ` :َZZ��َوَأن� ا� tِZZ�ْ_َ�ْ�(ِ :ُZZ8ْ�ُِئ�8َِ@ َأ�ZZrَ�ْا )7ْ�8َ�  ) 52ZZِإن� ا� *YِZZ7ْ�َ ُئ$/ZZ(َُأ �ZZَوَم
             �ٌ�Z4ٌر َرِحZ7ُnَ *$(4ِء إ` َم� َرِحَ� َر)$* ِإن� َرAY��(ِ م��َرٌة�َ)53 (     :ِZ(ِ *�ِ4ZPُاْئ �ُZ�ِ�َ�َْل ا�Z6ََو
   ) 54( َأِم�ٌ@ َأْ<ِrْPَ�Hَ *Yِ7ْ8َ�ِ :ُMَْ���� َآ��َ�ُ: �6ََل ِإ��َ� ا4ْ�َ�َْم َ�َ.ْی�8َ َمِ"�@ٌ    Z�َ�َ *Z8ِ�ْ�َ<ْ�6ََل ا

      �ٌ�Z�ِ�َ �ٌ�7ِْرِض ِإ�$* َح�َوَآXَZِ�َ� َم"�ZHِ aَZ>ُ4�ُ�ِ �Z�8* اَ�ْرِض َی�4Z1َPَُأ ِمJَ�َ)55 (       �ZWَ8ْاِئِ@ اَ
       @َ�8ِYِZZ0ْ�ُ�ْا /َZZ<َْأ }ُ��ِZZ�ُ `َ̂�ُء َو ZZ�َ @ْZZَم �ZZ8َPِ�َْح/َ(ِ tُ�MِZZ�ُ َ̂�ُء ZZَی \ُZZ�ْ56(َح ( /ُZZ<ْ�َوَ

/َ�ِm4َن اUُ�Pَم48ُا َوَآ�4�ُا َیQ @َیXِ���ِ /ٌ�ْ�َ 57(ِة( ﴾  
  

ص.ق ا� ا�����                                                                                                 
  

  سوره  يوسف                                                    
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  ةياالبد
ن وطأت  أ بعد تبدأ  مصر في سيدنا يوسف    ةن قص أ نجد   ، ة السابق اآلياتمن     

  .ة وابتاعه العزيز من السيار،رض مصرأقدماه 
   :فيقول تعالى 21 اآلية  العزيز منامرأة قصته مع ةيا وبد

﴿   َPZFْي اXِZZَل ا���Z6ََو   ?ُXَZZrِ�P�َ َأْو �ZZ8َ�َ7َ8َْأْن َی YَZ�َ ?ُ4َاZZ'َْم *ZZَأْآِ/ِم :ِZ%ِْمَ/َأ` /َMْZZِم @ْZZاُ? ِم/َ
     Z�َ�َ tٌ�ِ�nَ :ُ��َح�ِدیِ\ َوا��َوَ�ً.ا َوَآXَِ�َ� َم"�Hِ aَ>ُ4�ُ�ِ ��8* اَ�ْرِض َو8ُ�َِ��$َ�ُ: ِمْ@ َ%lِْوی5ِ ا

  )21( يوسف ﴾4�َُن َأْمِ/ِ? َوَ�ِ"@� َأْآَ'َ/ ا���8ِس ` َیْ�َ�
  ؛﴾َو�6ََل ا��Xِي اPَFَْ/اُ? ِمْ@ ِمMَْ/ `ْمَ/َأِ%ِ:  ﴿

  .مصر  اشترى يوسف من مصر هو عزيزالذي
  .نه وزير الملكأ :القرطبي فيويقول ابن عباس  

   . كان على خزائن مصر:ابن كثير في ويقول ابن اسحق 
  .تهأ امرإليوعهد به  اشتراه ماذالن نعرف أوعلينا  

  . به لجماله وحسن صورته وصغر سنه عجاباإتراه العزيز اش
 استأثرحتى  أو   ، اتدماحدى الخ إ إلي ولم يعهد به     ، تهأ امر إليوعهد به العزيز    

  . به لنفسه
 كمـا قالـت بعـض كتـب          ،  النساء تيأيلم يكن له ولد وال        العزيز ألن وذلك  
  .التفسير

  ، وكذا قـال    ا ال يولد له   كان حصور : قال ابن عباس   : حيث قال    القرطبي يفف 
  .الطبري كان ال يأتي النساء وال يولد له وكذا قال  :إسحاق ابن 



12                                                                       ��� وا
	أة ا�����  
  

 

 

 

وكان للشراء علة فهو     :ن الكريم   آ خواطره حول القر   في الشعراويويقول اإلمام   
 فـي لحاح عليه    اإل فيوكانت ال تنجب وتكثر     ،  قد اشتراه المرأته ليقوم بخدمتها      

أن من اشتراه كان ضعيفا من ناحية رغبتـه          لسيروتقول أغلب ا  ،  طلب العالج   
  انتهى  ............. النساءيف

ال ما كانت   إ النساء و  ي أنه كان ضعيفا من ناحية رغبته ف       إلى الرأي فيوقد نميل   
  .امرأته حاولت فعل الفاحشة مع يوسف

  ,لوألا كان هذا هو السبب 
  0ةد الواحدلياصابع أ يتعدى ال صغر سن يوسف بحيث :الثانيما السبب أ
 كان قال أو  ، يشترىأون يباع أكان رفض أو  ، خوتهإم واه لو كان كبيرا لق   ألن 

    . عملأي على يقوي الوكان  ، لمن ابتاعوه الحقيقة
  . بهةايولصغر سنه هذه كان البد من العن

 حنانـا   ةأالمـر  في اهللا قد جعل     ألن ، النساء إاليقدر عليها     الصغار ال  ةايوعن 
 خلقهـا   التي للنساء خصائصهن    ألن  ،  للصغار ما يفوق الرجال    الااحتموعطفا و 
  .اهللا فيهن

ن إ ف  ، السعيحتمال مشاق هذا    ا و  على الرزق  والسعي وللرجال خصائص القوة    
 حيـث   ، رضألا فـسدت    ،  فطرها الخالق  التي ةن يغير سنة الحيا   أنسان  إل  واح

َوْ>�ِ �َZWَ�Z.$یِ@ َحZzْHِ �Z7ً�8َِ/َة ا���6ِlَZHَ           :ِZْ�     ﴿ : كتابه الكريم  يف وجل يقول المولى عز  
ا��ZzَHَ *Pَِ/ ا��Z�8َس َ�َ�Z1ْ%َ ` �ZWَ�ِْ.یْrَ�ِ 5َ�Zِ	 ا���Zِ: َذZ�َِ� ا�Z.$یُ@ ا�ZUَ�ْ$ُ� َوَ�ِ"Z@� َأْآَ'Zَ/ ا��Z�8ِس `                        

                30الروم  ﴾ َیْ�َ�4�َُن
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ن يرث  أ ىإل ،لن تتغير  و ،لم تتغير خرى  ألاالمخلوقات   فيوعليه تجد هذه الفطرة     
فسدوا عقول  أ كما   ،لم يتدخل فيها المفسدون من البشر      ما ، عليهاا  رض وم ألااهللا  

   .همالجهال من
 َأْن َی�8َ�َ7َ8ْ َأْو Xَrِ�P�َُ? َوَ�ً.ا ﴿  :قال   ؟  قال لهاماذاYَ�َ ?َُأْآِ/ِم* َمْ'4َا ﴾   

 من مـسكن و مخـدع        سيقيم فيه يوسف   الذيعداد المكان   إ هو : كرام المثوى إ
   ﴿: اآليـة ه وبنص   ألن ،   ن يكون الئقا به   أعلي   ،   كل ومشرب أوملبس وم YَZ�َ

ن يكـون   أ أو  ،  المستقبل في قد يكون ذا نفع لهم       أي :﴾ َأْن َی�8َ�َ7َ8ْ َأْو XَZrِ�P�َُ? َوZ�ًَ.ا      
  . يتبنونهأي  ، لم يرزقا بهالذيعن الولد  بنا بديالالهم 

إن النفع المقصود هنا هو النفع الموصول بعاطفـة         : الشعراويوهنا يقول اإلمام    
وهو غير نفع الموظفين العاملين تحت قيادة وإمرة عزيـز مـصر ؛              من ينفع ؛  

هنـا    بيت الرجل ؛   فيوكإنسان تربى    ؛  للرجل وزوجه  كابنفعندما ينشأ يوسف    
َأْو  ﴿  قال عنهـا الرجـل     التيويكون النفع محمال بالعاطفة      ستختلف المسألة ؛  

�P�ََوَ�ً.ا ?ُXَrِ ﴾ انتهى.......وقد علمنا من السير أنهما لم يرزقا بأوالد.  
 العزيز  امرأةن يوسف سيقيم مع     أ فنعرف   البديهيستنباط  الاوعلى هذا وبالعقل و   

   .بن لهاالا بمثابةليؤنسها ويكون 
 فيه وقع   ألن،  حسنت منزلة يوسف    أ و ، لزما ي  العزيز بكل م   امرأةوبالفعل قامت   

  .ته أن رأمنذ قلبها 
  0 لم تلدهالذيبنها ا العزيز محبة له وجعلته بمثابة امرأةصبح يوسف لدى أو

هذا الحنان وهـذا العطـف       ا ووجد منه   ، هتمامالاهذا   و ةياهذه العن وسف  يوجد  
  غـدر   بـسبب  بألا ثم عطـف      ، ةمومألان فقد حنان    أ حرم منه زمنا منذ      الذي

  .فقدها من قبل التيمه أ فتعلق بها وجعلها مثل  ،خوتهإ
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 لـه  ال تـرفض  العزيز امرأةصبحت أو ، بالط العزيزيفصبح يوسف متمكنا  أو
          .رض مصرأ ي تمكين يوسف فبداية ي وهذه ه ،طلبا

نـه  إف ﴾ َوَآXَZِ�َ� َم"��Z�8   ﴿وعندما يقول اهللا   :﴾َوَآXَZِ�َ� َم"�ZHِ aَZ>ُ4�ُ�ِ �Z�8* اَ�ْرِض           ﴿
على أ إلي من وصول يوسف      ،  المستقبل فيدث  ن كان سيح  إ و لةال محا  مر واقع أ

كمـا يقـول      ،  حياته في سيتعرض لها    التيالمواقف   بالرغم من   ، مراتب الحكم 
َ� �Z���َ                    ﴿ : النحـل     سورة في تعالى�Z�َ%َ�0َ1َْ�ُ: َوZ>ُ ?ُ4�ُEِ�ْPَYْZ%َ �Z�َHَ :ِZ��ا� /ُZَأْم Z%ََأ

ِْ̂/ُآ4َن    1 النحل  ﴾ ُی
 :حاديث هنا كما تقول كتب التفـسير      ألايل  أوت :﴾ ی5ِ ا�َح�ِدیZ\ِ  َو8ُ�َِ��$َ�ُ: ِمْ@ َ%lْوِ   ﴿

  .  من اهللا يخص بها بعضا من عبادهة وهى نعم، هو تعبير الرؤيا
 وكذا   عليهما السالم ،   بنه سيدنا يوسف  ا وورثها   ، ولقد خص اهللا بها نبيه يعقوب      
�Z6ََل   ﴿: ؤيته ر أىر ليوسف عندما     لسيدنا  هو تحذيره   ، هذاوالدليل على    ، هؤبناأ

�zَ�ْ�َ̂ن ��YَZ�ْ�ِِن Z�َُ.و�                     Zا ِإن� ا�.ًZ�َْآ �َZ�َ وا.ُZ�"ِ�َHَ �َZ%ِ4َ�ِْإ َی� ُ)MُUْ%َ ` �*8َْ� ُرْؤَی�َك َ�َ�
     .5 يوسف ﴾ ُم�1ٌِ@

 ولكـن يوسـف     ، ضايأ كانوا يعرفون تعبير الرؤيا    بناء يعقوب أن  أوهذا يؤكد   
  .بيهأ عن رثه النبوةأون اهللا أ فيخوته إيختلف عن 

 فهمـي  يكون مصيبا ف  أوقد   ،فهمها  أ كما   اآلية هذه   في  ، حاديثألايل  أوولكن ت 
  :كون مخطئا أأوهذا 

 ،ة اللغة العبراني  هيصلية  ألا لغته   ألن ، ةالفرعوني هل مصر أ لغة معانيهو فهم   
  .ةجيد غيرها لغ يال صغيرا ووهو كان
 فـي  تعلم تعبيـر الرؤيـا       نهأ لو   :قول له أ  ، هذا سائل ما دليلك على      وسيسألني

  . رؤيا الملك يعبروا نأ  ،لى بمن علموهأولكان  ،مصر
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�ِم                 ﴿ : عنـدما سـئلوا    ولكنهم قالوا َZْح��ٍم َوَمlْPَ(ِ @ُZ0ْ�َ �Zِوی5ِZ اََZُث َأْح�_َZpْ4�ُْا َأ�Z6َ

  0نهم يجهلون تعبير الرؤياأ أي ، 44 يوسف ﴾ ِ)َ��ِ�ِ��َ@
 السجن  لصاحبي 37 اآلية ي يقول ف  كما ،أو أن اهللا قد كشف له بعضا من الغيب          

: ﴿      �ZZِم�� �ZZ�َ"ُ�َِذ �ZZ�َ"ُ�%ِlْ5َ َأن َیZZ1ْ6َ :ِZZ�ِِویlْPَ(ِ �ZZ�َ"ُ%ُlْ�1�َ �̀ َ̀ َی�ZZ�َwَ �ZZ�َ"ُ�%ِlٌْم ُ%ْ/َزZZ�ِ�6َِ: ِإ �ZZ6ََل 

     ZZِة ُه/َ�ِm�ZZ(ِ �ZZَوُه :ِZZ�ّ��(ِ 4َنZZ8ُُیْ�ِم �̀  ﴾ ْ� َآHِ�ZZُ/وَنَ���ZZ8ِ�َ* َر)$ZZ* ِإ�$ZZ* َ%َ/ْآZZُ& ِم��4ْZZ6َ =َZZٍم 
  .واهللا أعلم .37 يوسف

َ̀ َیْ�َ�4�ُنَ        ﴿   َأْمِ/ِ? َوَ�ـِ"@� َأْآَ'َ/ ا���8ِس �َ�َ tٌ�ِ�nَ :ُ�ّن اهللا فعال لما يريد     أ يأ ﴾ َوا�
راد شـيئا   أ إذا و ، عن شيء قد قـدره     أو ،   وما يشاء وال يرده شيء عن مراده      

اَ�ْرِض َوِإَذا 6ََ� َأْم/ًا �Z�َ��gِHَ َی4ZUُُل Z�َُ: ُآZ@            َ)ِ.یُ{ ا��Yَ��َواِت وَ   ﴿ ، يقول له كن   فإنما

  . 117 البقرة ﴾ Hََ�ُ"4ُن
َْ̂*ٍء ِإَذا َأَرْدَ��ُ? َأن ��4Uَُل َ�ُ: ُآ@ Hََ�ُ"4ُن ﴿       . 40 النحل ﴾ ِإ��َ�� �8َ�ُ4ْ6َ ِ�
  .68غافر  ﴾ َ�ُ: ُآ@ Hََ�ُ"4ُنُه4َ ا��Xِي ُی0ِْ�* َوُیِ��ُ& gِHََذا 6ََ� َأْم/ًا ��gِHََ�� َی4Uُُل  ﴿ 

 فالكل تحت سمائه    ، ن يفعل شيئا على غير مراد اهللا      أا كان   يأوال يمكن لمخلوق    
  . وقدرته هوقدر

َ̀ َیْ�َ�4Z�ُنَ        ﴿ ـ   كثر الناس هم  أ و : ﴾َوَ�ـِ"@� َأْآَ'Zَ/ ا��Z�8ِس   ضـعيفي  أو ، ة من العام
مـن    اهللا ة حكم إليهم   وال يصل تفكير   ، عمالألابظاهر  خذون  أالذين ي  ،مان  يإلا

  مرحلة ما من حياتهم    في ،  وابتالءات ،  من اختبارات  ، كل فعل يفعله مع عبده    
،  ن الصبر علـى الـبالء     أ وال يعلمون     ،  وصبرهم نافذ   وتكون نظرتهم ضيقة   ،

  .خرىأ مرحلة فيه  ؤ يكون جزاةوالشكر على النعم
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  شدألابلوغ 
 

﴿ ?ُ�8َ�ْ%َQ ?ُ�.Fَُأ uَ�َ(َ ����َ�8َِ@َوYِ0ْ�ُ�ْي اJِEْ�َ �َ�ِXًَ� َوَآ��يوسف ﴾  ُحْ"�ً� َوِ�ْ )22(  
  .شدهأ العزيز وبلغ امرأة بيت فيكبر يوسف 

 خواطره في الشعراوي متولي الشيخ محمد ةمام الدعاإشد هنا كما يقول     ألاوبلوغ  
سـتواء  الا النـضج و   فـي ته  اي غ إلي وصل   أيشده  أوبلغ   : الكريم   القرآنحول  
  .ة البلوغايرض من بدألا عمارة في ناإلنسا ةومهم

  شد بلـوغ الحلـم    األ : القرطبي فينس  أ مالك بن  سلم و أويقول ربيعه وزيد بن     
   . استكمل عقله وتم خلقهأيشده أولما بلغ يوسف  ،وفى ابن كثير 

﴿    ً�Z��ْ�ِ�8َ�ُْ? ُحْ"�ً� َو%َQ﴾ :     هو الفيـصل بـين      : الشعراوي اإلمامالحكم كما يقول
شد حكمة وعلـم فيكـون      األن لم يحكم هذا     إ ،ضا  يأرضتين ويقول   متعاقضيتين  

  .ةهناك رعون
 أي سـلطان الملـك   في على الحكم فكان يحكم     المتوليجعلناه   : القرطبيويقول  

  0 وقيل علم الرؤيا،  والعلم علم الدين،وقيل الحكم والنبوة ،تيناه علما بالحكم آو
  .قواماأللئك أونه حباه بها بين أيعنى النبوة  ،  تفسيرهيف بن كثيراويقول  
  

  : ومن هنا نقول واهللا المستعان
﴿      ً�Z��ْ�َِو �ًZ�"ُْح ?ُ�Z8َ�ْ%َQ﴾ : يفكـر   الذيتاه اهللا الحكمة والنبوة ورجاحة العقل       آ أي 

 وليس  ، صلح منها األ بميزان دقيق ويختار     األمور ويزن   ،  فعل أي ياتىن  أقبل  
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ميـزان   أو ، ة المصلحة الشخصي  أو ، ة النزو أو ، العاطفة أو ،بميزان الطيش   
   .الهوى

 : ﴾ َوَ(َ �Z���َ�uَZ َأ�Z8َ�ْ%َQ ?ُ�.ZFُُ? ُحْ"�Z�ً َوِ�ْ��Z�ً            ﴿:ا   ونتدبرها جيـد   اآليةن نقرأ   أوعلينا  
ـ  آ أي ، ن الحق سبحانه قد سبق بالحكم قبل العلم       أفنجد   ال أو العقـل    ةتاه رجاح

امر اهللا  أو ليختار ما يناسب     ، ةا المتعارض ايليميز بين القض  و ،األمورليحكم بين   
  . عنهاهللا  ويبتعد عما نهى، تعالىنه واسبح

 تـصرفات  فـي ن لم يكن هناك عقل راجح متحكم        إه  ألن ،  تعليمه ي ثم بدأ اهللا ف   
 وعلماء لـيس    ةساتذأفكم من    ، ة سيتعلمه سيكون بال فائد    الذين العلم   إ ف ، العبد

 ماال يفيد وقد يضر ومـنهم       في  فيستخدمون علمهم  ،لديهم رجاحة العقل المستنير   
 وهنا يسقط المـتعلم     ، فسادإلاضرار و  ما تعلمه لإل   أومن يستخدم مكانته العلمية     

   .هوجألا
نمـا يعـده ويؤهلـه لمـا     إف ،  لسيدنا يوسـف  الحكمضا عندما يؤتى اهللايأوهنا  

فتنـة  ثـم    ، العزيز امرأة من فتنة    ، المرحلة المقبلة من حياته      يسيتعرض له ف  
  . والحكم بعد ذلك،  ثم السجن،النسوة

﴿ @َ�8ِYِ0ْ�ُ�ْي اJِEْ�َ �َ�ِXََوَآ ﴾:   
  .نسان يحسن ما أدى من عمل يجزيه اهللاإكل  : الشعراوي اإلمام يقول 
 المـؤمنين وقيـل     أي ﴾ َوَآJِZEْ�َ �َ�ِXَZي ا�8ِYِZ0ْ�ُ�ْ@َ      ﴿:القرطبي و الطبريويقول  

  .الصابرين على النوائب
 عملـه   فـي نه كان محـسنا     أ أي ﴾ َ� JِEْ�َي ا�8ِYِ0ْ�ُ�ْ@َ  َوَآXَِ� ﴿:ويقول ابن كثير  

   .تعالىعامال بطاعة اهللا 
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  مراودة   ال
  

َوَراَوَدْ%ُ: ا��Pِ* ُهYِ7ْ�� @�َ �WَPِ�ْ(َ *Hِ 4َِ: َوnَ��Uَِ& اَ�ْ)4َZاَب َوZ�َ�6َْ& َه�Z6َ �َZ�َ &َZ�َْل َم�Z�ََذ        ﴿

َ̀ ُیِ7ْ�oُ ا����4�ُ�َِنا�ّ�ِ: ِإ��ُ: َر)$* َأْحYََ@ َمْ'4َاَي ِإ��ُ:   )23 (يوسف ﴾ 
  

  :   خواطرهفي الشعراوي اإلمام ليقو
 يأ ، خداع يستر ما تريده ممـن تريـده    فيبة برفق ولين    ل مطا هي: مراودةال  

  . ما تطلبه إليسلوب يخدع ليتحرر مما هو فيه أ فيطالبته بلين ورفق 
  .حدث لتكرار الأوما لقوة الحدث إالحدث يبالغ فيه :غلقت

 اذَ اللَّهعخارت قواك إذا إال ال تستغيث أنت : م .   
    

  :في تفسيره ويقول الطبري
- وهي التي كان يوسف في بيتهـا         - العزيز امرأةدت  واور:  ذكره تعالى يقول  

 ﴾َوَراَوَدْ%Zُ: ا��ZPِ* ُهYِZ7ْ�� @Z�َ �ZWَPِ�ْ(َ *ZHِ 4َZِ: ٍ               ﴿ لسدياوعن   ،عن نفسه أن يواقعها     
  .أحبتهقال 

وغلقت المرأة أبواب البيوت ، عليها وعلى       :  يقول ﴾ َوnَ��Uَِ& اَ�ْ)4َابَ  ﴿:  وقوله :
  .دته عليه ، بابا بعد بابوايوسف لما أرادت منه ور

 نفسها  إليقال يوسف إذ دعته المرأة      :  يقول جل ثناؤه   ﴾ �6ََل َمَ��َذ ا�ّ�:ِ   ﴿:  وقوله
   .ستجير به منه أه وإلياعتصم باهللا من الذي تدعوني : ىإلوقالت له هلم 

 .إن صاحبك وزوجك سيدي :  يقول﴾ِإ��ُ: َر)$* َأْحYََ@ َمْ'4َاَي﴿:  وقوله
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أحسن منزلتي وأكرمني وائتمنني ، فال أخونه       :  يقول ﴾ َأْحYََ@ َمْ'4َZايَ   ﴿:  وقوله
 . أمنني على بيته وأهله ﴾ َأْحYََ@ َمْ'4َاَي ﴿: عن ابن إسحاق ، قال

إنه ال يدرك البقاء ، وال ينجح من ظلم         :  يقول ﴾ َ̀ ُیِ7ْ�oُZ ا���4�ُ�ِ�Zنَ    ِإ��Zُ:    ﴿: وقوله
ه من الفجور ظلم وخيانة لـسيدي       إليففعل ما ليس له فعله ، وهذا الذي تدعوني          

   .الذي ائتمنني على منزله
   

  : القرطبي
   . والطلب برفق ولينةرادإلا ةدواصل المرأ 

﴿  ِ&ZUَ��nَ4َابَ  َوZ(ْ�بـواب  أنها سـبعة   إيقال  0وال يقال غلق الباب   ثير  غلق للك :﴾ اَ
   . نفسها  إليغلقتها ثم دعته 

  قبل وتعالأهلم و: ﴾ َو�6ََ�ْ& َهْ�َ& َ�َ� ﴿
  .هإلي أعوذ باهللا وأستجير به مما دعوتني أي :﴾ �6ََل َمَ��َذ ا�ّ�ِ: ﴿: تعالىقوله 

؛ قالـه مجاهـد       هو سيدي أكرمني فال أخونه     أي،    يعني زوجها  :﴾ ِإ��ُ: َر)$*  ﴿
  .وابن إسحاق والسدي

  
  : ابن كثير

صـاها  أو العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر وقـد           امرأة عن   تعالى خبرأ
ها وذلـك   إلي على نفسه ودعته     هتلاوح أيدته عن نفسه    وازوجها به وبإكرامه فر   

أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه فحملها ذلك علـى أن تجملـت لـه                
 فامتنع من ذلك أشد     ﴾ َوZ�َ�6َْ& َه�Z�َ &َZ�َْ      ﴿ نفسها   إليبواب ودعته   ألاليه  وغلقت ع 

 وكانوا يطلقون الرب على السيد ﴾ َمَ��َذ ا�ّ�ِ: ِإ��ُ: َر)$Z* َأْحYَZَ@ َمْ'4َZايَ       ﴿متناع و الا
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 فال أقابله بالفاحشة    إلي منزلي وأحسن    أي ايمثون بعلك ربي أحسن     أ أيالكبير  
َ̀ ﴿في أهله    .انتهى........ قال ذلك مجاهد﴾  ُیِ7ْ�oُ ا����4�ُ�َِنِإ��ُ: 

  
  :وعلى هذا نقول واهللا المستعان

ويخرج ،   فيه لين يخدع     ، سلوب مزخرف ومزين  أ ب الشيء عرض   هي: ةدواالمر
 ليلقى قبوال   ة عن حالته الطبيعي   ، الشيء المعروض عليه هذا     أو ، المطلوب منه 
  .خراآللدى الطرف 

  ة هذه الحاليحل الزنا فلى مراأو هيوهذه 
ا��ZPِ* ُه4َZ     ﴿ : العزيز امرأة بالط   فيصبح شابا يافعا    أ و ، شب يوسف عن الطوق   

   �ZWَPِ�ْ(َ *ZHِ ﴾   لحظة تملكها فيها    في يوسف   إلي نظرت المرأة    ، وكان يوسف جميال 
  .ويزين لها الشيطان فعل الفاحشة معه ، الأود نفسها وا وأخذت تر، الشيطان

  
  :  خواطرهفي عراويالش اإلماميقول 

 ،دراك  إ ،ثالثـة عوامـل    الفعـل    في اإلنسان يتعرض لها    ة شعوري ةلكل عملي  
  .فنزوع  ،فوجدان 

خـرى تنظـر    أربة  إ يوسف لجماله وال يوجد      إلي العزيز تنظر    امرأةل  وألاكان  
دراك وهـو   إلاكثر مـن    أ يصبح الخيال يسرح  ف    شده أ أه فيه لكن عندما بلغ      إلي

  .انتهى............عجابا به إ نفسها فيها وجدت ألنالنزوع 
ـ  العزيز ويوسف مرت بمراحل غو     امرأةن العالقة بين    إ ف :وعلى هذا  ة منهـا   اي
  .الشيء وسنفصلها بعض ،وصد منه
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 : ة والصدايمراحل الغو

  :ة الخفيمراودةال :لىوألاالمرحلة  
  ولهـا  ، كرمت مثواه من قبـل    أ التي وهى   ، العزيز امرأة بيت   فييوسف شاب   
 وتعامله معاملة غير معاملة العبيد      ، بيتها في وجعلته   ،من تربيتها له  الفضل عليه   

 بشيءمرته  أن  إ ف ،  تجاهه ة وتتنازعها العاطف  ،  وله ميزة عن غيره    ،  القصر في
  .ن يطيعها أفيجب 

 فكيـف   ،  وعلمـه  ،  ورجاحة عقله  ، هء وحيا ، خالقهأوتعرف   ، ولكنها تعرفه 
  .ه إلييكون الوصول س
 ،وتلميحات،شـارات إ ك ، مر عليه بمكر المرأة ودهائها    ألان تعرض   أ عليها   ، إذاً
  .لعلها تجد منه استجابة  ، حاءاتإيو

  .ه إلي ما ترمى إلينه استجاب أ إليفلم تجد منه ما يشير 
 ، ن تنالـه  أ شكل يجب    أيوب ، نها تريده إ ،ع نفسها   زخذت تنا أ ؟ تفعل   ماذا ف إذا

 ،  والتجاهل يثير ثائرتها   ، ةن تكون مطلوب  أوتحب    من يتجاهلها  ال تحب  والمرآة
 ، طريقـه  أو ، سلوبأ أيبو ، ا كانتيأتها  اين تنال غ  أ على    وتصر وتعقد العزم 

  .ستسالمالاوال ترضى ب
   

  :ةة المكشوفايالغو: ةالمرحلة الثاني
  مترددا أو فقد يكون يوسف خائفا      ،  بالعرض ة هذه المرحل  في  العزيز امرأة قامت

 وقامـت بغلـق     ،  بيتهـا  ينه يقيم ف  أ ونعرف   ، صرف العبيد وسدنتها  فقامت ب ،  
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 وتزينت كزينـة    ، ﴾ َوnَ��ZUَِ& اَ�ْ)4َZابَ    ﴿ : محكما إغالقا) بواب القصر أ(بواب  ألا
  .المرأة لزوجها

 فـي حاسيسه عندما يراهـا  أ وتتحرك   ، ه لعله تنازعه نفس   ، برزت مفاتنها له  أ و
 فـي وليست لديه خبرة الرجـال      نه شاب   أو ،  خاصة ، هاإلي ويميل   ، ةهذه الفتن 

  .هذه المواقفمثل  فيعصاب ألاتمالك 
  . منها ي واستح بل، ها وتجاهلهاإلي فلم ينظر ، ولكن خاب ظنها

 المرحلـة   فين تدخل   أ إال فما كان منها     ،  العزيز على يوسف   امرأةزاد حنق   ف 
  .ةلياالت
  
  :ة التصريح الواضح لفعل الفاحش: المرحلة الثالثة  

ـ  رجل لم يتحرك لكل ما سبق من         في ،  تملكها الشيطان  امرأة تفعل   ماذا  باليأس
  . فكان البد من التصريح ، ة والمكشوف،  منهاة الباطن، ةاي والغومراودةال
  : ﴾ َو�6ََ�ْ& َهْ�َ& َ�َ� ﴿ 

   .نالكأف جلكأ وتجهزت من نفسيت أ تزينت وهي قدإني أي
 لم يكـن    الذي نفسه بسبب هذا الطلب      فيهتز داخليا   او ، يد يوسف    فيسقط  أهنا  

 كانت تالعبه وتداعبه    التي وهى   ، كرمتهأ بيتها و  في تربى   التيالمرأة   ،يتوقعه  
 تطلـب منـه هـذا الطلـب         ، صغيرا فقدها   التيمه  أوجعلها مثل    ،وهو صغير 

  .الفاحش
 إلـي  العزيز لتعود    امرأة تذكير   أي ،  فكان البد من التذكير    ؟  يفعل يوسف  ماذا 

  .هارشد
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   :مراحل التذكير

  :التذكير باهللا:لىوألاالمرحلة 
﴿      ِ:Z�َّذ ا��Z�ََل َم�Z6َ ﴾ :   مرتبـة   أيذكر وال تعلوها    تتذكير وال على مراتب ال  أوهى 
  .خرىأ
 فـي نذكر حـديث رسـول اهللا         وهنا   ؛  الفاحش مر بهذا الفعل  أاهللا لم ي   ن أ أي  

            - 2568 :ة ظله يوم القيام   فيالسبعة الذين يظلهم اهللا     Z(َِأ @ْZ�َ َة َأْو/َZُهَ/ْی Z(َِأ @ْZ�َ
َ̀ «  �6ََل -ص� ا� ���: و<��-َ<ِ��ٍ. َأن� َرُ<4َل ا���ِ:   ِ��$ِ: َی4َْم Hِ :ُ��ا� �ُWُA��ِ1َْ�ٌ= ُی>َ

         ZUً���َُم :ُZ1ُ�ْ6َ َن�Z5ٌ َآZ<َُوَر :ِZ��َدِة ا��Z1َ�ِ(ِ lََ̂ Z�َ ب��Fَِإَم�ٌم َ��ِدٌل َو :ُA��ِ �̀ � ِ)�EِYْZ�َ�ِْ. ِإَذا  �5�ِ ِإ
 َی4�َُد ِإَ�ْ�ِ: َوَرُ>َ�ِن �0َ%َ)��  �Pَج ِم8ُْ: َح/َ�َ *ZH       5ٌZ<َُوَر �Z6َ�/7َ%ََو �َZ�َِذ Z�َ�َ �Z�َ�َPَ<ْ�Hَ :ِZ��ا� 

      ?ُ�8َ�ْ�َ &ْpَ�7َHَ ��ً�ِ��َ :َ��َذَآَ/ ا�  �Z�ََأ ُف َوَرُ>5ٌ َدPْ�َُ: اْمَ/َأٌة َذاُت َحtٍYَ َوَ>َ��ٍل �UَHََل ِإ�$
َ̀ َ%ْ�َ�ZFِ �َZَ��ُ�ُ: َمZ7ِ8ْ%ُ �Zُ	 َیZ8ُ��ُِ:                ا���َ:  Z�Pَح �Z�7ََه�ْlَHَ =ٍ6َ.َMَZ(ِ َق�.MَZ%َ 5ٌZ<ُسـنن  . » َوَر

  الترمذي
 فنزل درجة من    ،تؤمن برب يوسف     ها ال ألن العزيز بهذا التذكير     امرأةلم تتعظ   

  .درجات التذكير
  :التذكير بمن رباه : الثانيةةألمرحل

  طلبها فيلحاح  إلا فيها زادت   ألن ،رها بمن له الفضل عليه وعليها       ن يذك أراد  أف
  .﴾ ِإ��ُ: َر)$* َأْحYََ@ َمْ'4َاَي ﴿ فقال لها ،
 كرمنـي أو  ، كإلي بي وعهد    ، ربانيخونه هو من    أن  أ تطلبين منى    الذين  أ أي 
 َأن َی8 ﴿ :لك قال   الذي وهو    ، وتربيتي يحسن وفادت أوYَ�َ ?َُأْو  َأْآِ/ِم* َمْ'4َا �Z8َ�َ7َ

  .خونه أن أ فكيف تطلبين منى :﴾Xَrِ�P�َُ? َوَ�.ًا 
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 فنزل  ،  طلبها الشاذ  فية  روظلت مستم  ؛ ضايأ لهذا   الا العزيز لم تلق ب    امرأةلكن  
  .خرى أمنزلة 

  
  : ة العاقبالتذكير بسوء :ةالمرحلة الثالث

َ̀ ُیِ7ْ�oُZ ا���4�ُ�ِ�Zنَ      ﴿  لم ي فه ،خيرة لديهألارقة  الوإالمام يوسف  ألم يكن    :﴾ ِإ��ُ: 
ن أنه ال يمكن    أو ،ن اهللا لم يأمر بهذا      أ و  ،  اهللا ىإل ؤهوولجتتعظ بتذكيره لها باهللا     
 لصدها  ةخير بشدة وغلظ  ألان يكون التذكير    أ فكان يجب    ، يخون صاحب البيت  

  :فقال لها سباب عدم الفعلأخر ما لديه من آويذكرها ب ،
َ̀ ُیِ7ْ�oُ ا���       ﴿    فـي ن يفلـح    أن من يفعل هذا الفعل ال يمكن        أوهو  :﴾ �4�ُ�َِنِإ��ُ: 

 ،  ربـاه  الذي وللرجل   ، مام اهللا أه سيكون ظالما لنفسه     ألن ، خرةاآل في أوالدنيا  
  .ثيمألكل خوان   اهللا دائما بالمرصادألنو

   :وللتدليل على ذلك سنعطى مثال 
نت مخلـص   أ و ، ك له فضل علي   إنسان ىإلساءة ما   إراد منك فعل    أحدا  أن  أهب  

  ؟ كنت ستفعل ماذا ف، هللا ولهذا الرجل
  . ستذكره باهللا أنكأو،  اتق اهللا :الأونك ستقول له أأظن  
  .فضال هذا الرجل عليك أ ستذكره ب ، الفعلال تريدنت أصر وأ إذاو
  .جره  زنك ستوبخه وستأظن ألحاحه إصراره وإ زاد إذاو 
  . العزيز امرأة وهذا هو ما فعله يوسف مع 
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  قضية الهم
  

َوZZUَ�َْ. َه��ZZ(ِ &ْZZِ: َوَه4ْZZ�َ �ZZWَ(ِ ��ZZ` َأن ر�َأى ُ)ْ/َه�ZZَن َر)$ZZِ: َآMْZZ8َ�ِ �َ�ِXَZZِ/َف ZZ8ْ�َُ: ا�4AYZZَء     ﴿

@َ�Mِ�َrْ�ُ�َْ̂�ء ِإ��ُ: ِمْ@ �1َ�ِِدَ�� ا   .24 يوسف ﴾ َوا0ْ7َ�ْ
 ، العزيزامرأة ولكنهم اتفقوا على هم ، العزيز امرأة هم يوسف ب   فياختلف العلماء   

  . العزيز هو لعمل الفاحشة امرأةن هم إفقالوا 
   :قوال العلماءأ

  : الطبري
دته ، جعلـت تـذكر لـه        وا العزيز لما همت بيوسف وأرادت مر      امرأةذكر أن   

  .  نفسها إليمحاسن نفسه ، وتشوقه 
. حديث المرء نفسه بمواقعته ، ما لم يواقع       : ومعنى الهم بالشيء في كالم العرب     

 كان من هم يوسف بالمرأة وهمها به ، فإن أهل العلم قالوا في ذلك ما أنا                 فأما ما 
  ذاكره ،

سمع عبيد اهللا بن أبي  : ثنا ابن عيينة ، قال    : الا حدثنا أبو كريب ، وابن وكيع ، ق       
ن ، تجلس منها مجلس الخا:  قال﴾ َوUَ�َْ. َه��ْ& ِ)ِ: َوَه�ZWَ(ِ ��Z    ﴿يزيد ابن عباس في     

  .وحل الهيمان
إن : وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا وهو هللا نبي؟ قيـل           :  قال قائل  فإن

 بخطيئـة ،    األنبياء من   ىكان من ابتل  : أهل العلم اختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم       
ـ  ذكرهـا ، فيجـد   إذافإنما ابتاله اهللا بها ليكون من اهللا عز وجل على وجل          يف

 . حمته طاعته إشفاقا منها ، وال يتكل على سعة عفو اهللا ور
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بل ابتالهم اهللا بذلك ليعرفهم موضع نعمته عليهم ، بصفحه عنهم           : خرونآ وقال  
  . اآلخرةوتركه عقوبته عليه في 

بل ابتالهم بذلك ليجعلهم أئمة ألهل الذنوب في رجاء رحمة اهللا ،            :  وقال آخرون 
 .  تابوا إذاس من عفوه عنهم يألاوترك 

نهم قالوا فـي    إ بآرائهم ، ف   القرآنلوا  أو وأما آخرون من خالف أقوال السلف وت      
ولقد همت المرأة بيوسف ، وهم بهـا        : معناه:  مختلفة ، فقال بعضهم    الاذلك أقو 

 ينالها بمكروه لهمها به ما أرادته من المكروه ، لـوال أن             أويوسف أن يضربها    
ها ، ال أنها ارتدعت مـن  ذاأ برهان ربه ، وكفه ذلك عما هم به من         أىريوسف  
َآMْZ8َ�ِ �َ�ِXَZِ/َف Z8ْ�َُ: ا�4AYZَء          ﴿: والشاهد على صحة ذلك قوله    : قالوا. سها  قبل نف 

َ̂�ء   ﴾ َوا0ْ7َ�ْ
 . ها ، وهو غير الفحشاء ذاأهو ما كان هم به من : فالسوء:  قالوا

 بتدئأفتناهى الخبر عنها ، ثم      . ولقد همت به    : معنى الكالم :  وقال آخرون منهم  
كـأنهم  .  برهان ربـه    أىرها يوسف ، لوال أن      وهم ب : الخبر عن يوسف ، فقيل    

 أن يوسف لم يهم بها ، وأن اهللا إنما أخبر أن يوسف لوال        إليوجهوا معنى الكالم    
   ﴿ : برهان ربه فلم يهم بها ، كمـا قيـل         أىررؤيته برهان ربه لهم بها ، ولكنه        

    �̂ Pُ�ْ1َ�%َُ̀� ا�  :ُPُ�َْ�ُ"ْ� َوَرْح�ِ: َ�َ�5ُ�ْ ا�ّHَ َ̀ �َو4ْ�ًَ��ِ6َ �̀  ويفـسد   83 النـساء  ﴾ �zَ�َْن ِإ
لقد قمت لوال زيد    : قبلها ، ال تقول   " لوال"هذين القولين أن العرب ال تقدم جواب        

 القرآنيل  أولوال زيد لقد قمت ، هذا مع خالفهما جميع أهل العلم بت           : ، وهي تريد  
   .يلهأوالذين عنهم يؤخذ ت

له مواقعة الخطيئة ، فإن أهل العلـم        وأما البرهان الذي رآه يوسف فترك من أج       
  .نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة: مختلفون فيه ، فقال بعضهم
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 ىثنا ابن عيينة ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن ابن أب    : حدثنا أبو كريب ، قال    
يـا يوسـف   : نودي:  قال﴾ 4ْ�َ` َأن ر�َأى ُ)ْ/َه�Zَن َر)$Z:ِ   ﴿: مليكة ، عن ابن عباس    

 .ون كالطير وقع ريشه فذهب يطير فال ريش له  ، فتكيأتزن

ثنا ابن عيينة ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابـن            : قال
تمثـال صـورة    :  برهان ربه ، قال    أىرلم يتعظ على النداء حتى      : عباس ، قال  

ـ يا يوسف :  فقال-صبعه إعاضا على  :  قال سفيان  -وجه أبيه     ، فتكـون  يتزن
  ب ريشه؟كالطير ذه

ثنا سلمة ، عن طلحة ، عن عمرو الحضرمي ، عـن            : قال.  حدثنا ابن حميد     -
 المرأة فهـو يحـل      يرجل أن يوسف لما جلس بين       يبلغن: ابن أبي مليكة ، قال    

!  زنى تناثر ريشه     إذايا يوسف بن يعقوب ال تزن ، فإن الطير          : نودي. هميانه  
 صبعه ، فقامإ على فتمثل له يعقوب عاضا. ثم نودي فأعرض . فأعرض 

عد اهللا عز وجل علـى الزنـا     أو يوسف ما    أىربل البرهان الذي    : وقال آخرون 
 . أهله 

  : ذكر من قال ذلك
 ، عن   ى أب ىثن:  ، قال  ى عم ىثن: ثني أبي ، قال   :  حدثني محمد بن سعد ، قال      -

:  يقول﴾ ُ)ْ/َه�َن َر)$ِ:َوUَ�َْ. َه��ْ& ِ)ِ: َوَه�� ِ)�Wَ 4ْ�َ` َأن ر�َأى  ﴿: أبيه ، عن ابن عباس
  ربه أرى تمثال الملكاتآي

كان بعض أهل العلم : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال  :  حدثنا ابن حميد ، قال     -
:  يوسف فصرف عنـه الـسوء والفحـشاء        أىرالبرهان الذي   : فيما بلغني يقول  

إنما هـو   : ويقول بعضهم . صبعه ، فلما رآه انكشف هاربا       إيعقوب عاضا على    
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يال إطفير سيده حين دنا من الباب ، وذلك أنه لما هرب منها واتبعته ألفياه لدى         خ
 . الباب 

  إن اهللا جل ثناؤه أخبـر عـن هـم         : قوال في ذلك بالصواب أن يقال     األلى  أو و
 يوسف برهان ربه أىر العزيز كل واحد منهما بصاحبه ، لوال أن        امرأةيوسف و 
. ركوب ما هم به يوسف من الفاحـشة          اهللا ، زجرته عن      اتآية من   يأ، وذلك   

  . صورة يعقوب اآليةوجائز أن تكون تلك 
  . وجائز أن تكون صورة الملك 

  . على الزنا القرآن التي ذكرها اهللا في اآليات وجائز أن يكون الوعيد في 
   .أي ذلك من أيب وال حجة للعذر قاطعة 

مان به ، وترك ما     اإليو ،   تعالى والصواب أن يقال في ذلك ما قاله اهللا تبارك و         
  عالمه إليعدا ذلك 

َ̂�ء     ﴿:  وقوله كما أرينـا   :  ذكره تعالى يقول   ﴾ َآMْ8َ�ِ �َ�ِXَِ/َف 8ْ�َُ: ا�4AYَء َوا0ْ7َ�ْ
عليه وإتيان  يوسف برهاننا على الزجر عما هم به من الفاحشة ، كذلك نسبب له              

 . الزنا ، لنطهره من دنس ذلك 

 اختلف القراء في قراءة ذلـك ، فقرأتـه      ﴾ �ِدَ�� اَrْ�ُ�ْ��MِZ@َ  ِإ��ُ: ِمْ@ 1�َِ   ﴿:  وقوله
 بفـتح الـالم مـن       ﴾ ِإ��Zُ: ِمZْ@ �1َ�ِِد�Z�َ اَrْ�ُ�ْ��MِZ@َ        ﴿: عامة قراء المدينة والكوفة   

فسنا واخترنـاهم   ألنإن يوسف من عبادنا الذين أخلصناهم       : يلأو، بت " المخلصين"
 ﴾ ِإ��Zُ: ِمZْ@ �1َ�ِِد�Z�َ اَrْ�ُ�ْ��MِZ@َ         ﴿: ةوقرأ ذلك بعض قراء البصر     لنبوتنا ورسالتنا 

أن يوسف من عبادنا الذين أخلصوا توحيدنا وعبادتنا ، فلم          : بكسر الالم ، بمعنى   
في كل ما عرض له من هم يهم به فيما  يشركوا بنا شيئا ، ولم يعبدوا شيئا غيرنا      

 .ال يرضاه ما يزجره ويدفعه عنه ؛ كي نصرف عنه ركوب ما حرمنا
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  :رطبيالق
وال خالف أن همها كان المعصية، وأما يوسف فهم بها          . اختلف العلماء في همه    

﴿        ِ:Z$(َن َر�Z4ْ` َأن ر�َأى ُ)ْ/َهZ�َ ﴾    ؛ وهـذا لوجـوب       البرهان ما هم   أىر ولكن لما
َ̂�ء      ﴿:تعالى؛ قال اهللا     بياءألنالعصمة ل  Z0ْ7َ�ْ4َء َواAYZَف 8ْ�َُ: ا�/ِMْ8َ�ِ �َ�ِXََآ    @ْZِم :ُZِإ��

�ِ   @َ�Mِ�َrْ�ُ�ْبرهان ربـه   أىر لوال أن    أي؛    في الكالم تقديم وتأخير    إذا ف ﴾�1َِدَ�� ا 
، وهم    همت زليخاء بالمعصية وكانت مصرة     أي:  وقال أحمد بن يحيى    .هم بها 

فهذا كله حديث نفس من غير       00؛ فبين الهمتين فرق    يوسف ولم يواقع ما هم به     
 ، والبرهان كفه عن الضرب عن نفسه بضربها ودفعها   يأهم بها   :   وقيل  ، عزم

إن هـم   : وقيـل . هم أنه قصدها بالحرام فامتنعت فـضربها      و؛ إذ لو ضربها أل    
 هذا القول إلي، و ، وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته  يوسف كان معصية  

 ذهب معظم المفسرين وعامتهم،

 .، وأعظم للثواب خالصإلاكفاف في مثل هذه الحالة دال على نالاو

 ألمضى مـا    ،  برهان ربه  أىر لوال أن    أي :؛ على هذا محذوف  " لوال"واب  وج
 هم به؛

: ، وقـالوا   روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من الـسلف         : قال ابن عطية  
، عفـو اهللا     إلـي الحكمة في ذلك أن يكون مثال للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع            

، وهـذا كلـه      من الذنب  كما رجعت ممن هو خير منهم ولم يوبقه القرب           تعالى
ـ  أن جلس بين  إليعلى أن هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقة            زليخـاء  يرجل

  .؛ حكاه الطبري وهي قد استلقت له ، وأخذ في حل ثيابه وتكته ونحو ذلك
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وابن عباس ومن دونه ال يختلفون في أنه هـم          :  وقال أبو عبيد القاسم بن سالم     
بياء من أن يتكلمـوا فـيهم       ألن، وأشد تعظيما ل    يل كتابه أوبها، وهم أعلم باهللا وبت    

 ليعيرهم بها؛   األنبياءإن اهللا عز وجل لم يذكر معاصي        : وقال الحسن . بغير علم 
:  حكمـا  األنبياءمع أن زلة    : قال الغزنوي . ولكنه ذكرها لكيال تيأسوا من التوبة     

ذ ، والتلـذ  ، العمـل   عن عجـب   يوالتخل،   ، وشدة الحياء بالخجل    زيادة الوجل 
  .، وكونهم أئمة رجاء أهل الزلل ملألابنعمة العفو بعد 

، وكان ذلك الهم حركة      وقال قوم جرى من يوسف هم     :  قال القشيري أبو نصر   
؛ وما كان من هذا القبيـل ال يؤخـذ بـه     طبع من غير تصميم للعقد على الفعل      

ـ   العبد، وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء البارد          م ل الطعـا  وا؛ وتن
كل والشرب ال يؤاخذ    األ، ولم يصمم عزمه على        لم يأكل ولم يشرب    إذا؛ ف  اللذيذ

؛ والبرهان صرفه عن هذا الهم حتـى لـم يـصر عزمـا        بما هجس في النفس   
   .مصمما

َ̂�ء        ﴿:تعالىقوله    Z0ْ7َ�ْ4َء َواAYZا� :ُZ8ْ�َ َف/ِMْ8َ�ِ �َ�ِXَالكـاف مـن    ﴾ َآ ﴿  َ��ِXَZَآ ﴾ 
،  البراهين كذلك .: كون خبر ابتداء محذوف، التقدير    ، بأن ي   يجوز أن تكون رفعا   

  . أريناه البراهين رؤية كذلكأي؛  ويكون نعتا لمصدر محذوف
  . المباشرة:والْفَحشاء  الشهوة: السوَء و

  .ا الزن؛الْفَحشاءو،   الثناء القبيح؛ السوَء:  وقيل
  .احشة ركوب الفالْفَحشاء، و  خيانة صاحبه؛ السوَء : وقيل
  .عقوبة الملك العزيز؛ السوَء : وقيل
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ََاَrْ�ُ�ْ��MِZ@  ﴿ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر         يلهـا  أو؛ وت   بكسر الالم  ﴾َ َ

  . الذين أخلصوا طاعة اهللا
؛ وقد كان يوسف     الذين أخلصهم اهللا لرسالته   : يلهاأو، وت  وقرأ الباقون بفتح الالم   

،  تعـالى ه كان مخلصا في طاعة اهللا       ألن ؛ صلى اهللا عليه وسلم بهاتين الصفتين     
  .تعالىمستخلصا لرسالة اهللا 

 

  :ابن كثير
  :نه قالأ إال القرطبي أو الطبري ما قاله فيلم يزد ابن كثير 

 اهللا تزجره عما كان هم به وجـائز أن          آياتة من   يأ أىرنه  أ الصواب أن يقال    
ن مـا رآه    يكون صورة يعقوب وجائز أن يكون صورة الملك وجـائز أن يكـو            

مكتوبا من الزجر عن ذلك وال حجه قاطعة على تعيين شيء من ذلك فالصواب              
 .تعالىأن يطلق كما قال اهللا 

َ̂�ء        ﴿وقوله   Z0ْ7َ�ْ4َء َواAYZا� :ُZ8ْ�َ َف/ِMْZ8َ�ِ �َ�ِXَكما أريناه برهانا صـرفه  أي :﴾    َآ 
إ�Z: مZ@ ��1د��Z      ﴿ عما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء فـي جميـع أمـوره            

@�M�rخيار صـلوات  األ من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين  أي ﴾ا��
  انتهى..............اهللا وسالمه عليه

  
  : خواطرهفي الشعراوي اإلماميقول 

   . ال يفعل أون يفعل أما إ ف، بالشيءالهم هو حديث النفس 
 .ن برهان ربه يعوقه عـن الهـم لهـم بهـا    ألوال  ، دحرف امتناع لوجو ،لوال 

  . الزنا واإلتيان هي:الْفَحشاء
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  . فكرة الهمهي:السوَء
ـ حينما : وبعض المعتدلين قالوا  مرحلـة  ىراودته عن نفسه وخرجت بالفعل إل

ومن ،   منازعة الجوارح    إلى الكالم   فيراودة  مفإن المسألة خرجت من ال     السعار
وعندما ،  ها  ن يدافع عن نفسه ويريد قتل     أ وهو يريد ،    فيه تريد قتله   هيسعار ما   

  .هفإن اهللا صرف السوء عن،   كقاتليقتلها يجازى
، ولوال برهان ربه لهم بها ليقتلها       ،  وهمت به لتقتله وهم بها ليقتلها       : وعلى هذا   

  . فإن المعنى يقصد
وهى ،  إلي أن السوء هو فكرة الهم       ) الشعراويمام  إلاوهذا قول   ( أطمئن   ولكني

  انتهى .............مقدمات الفعل
  :وعلى هذا نقول واهللا المستعان

 العزيز هو لعمل    امرأةن هم   أى  لن العلماء والمفسرين قد اتفقوا ع     أمما سبق نجد    
  .ةالفاحش

ـ هل هو لع    : هم يوسف  في ولكنهم اختلفوا     عنـه    م لـدرئها  أ  ؟ ةل الفاحـش  م
   ؟وضربها

ن أ يف فهم قد حصروا تفكيرهم      :سبابهمأ فالذين قالوا بأنه هم لعمل الفاحشة لهم        
  . الدليل على هذا هيكلمة لوال 

  . ةعطاه اهللا له ليبتعد عن فعل الفاحشأ الذي  البرهانفيولكنهم اختلفوا 
كـان  ن دليلهم   أ أو  ، ألسبابهمنه هم لضربها لم يعطوا دليال مقنعا        أوالذين قالوا   

 .اناقص

  ليكون حدا فاصال ليوضح هذه     ،ةوجد نص صريح من السنة النبوية الشريف       ي وال
  .ةالقضي
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ن نعمل عقولنـا    أ يريدنا   تعالىنه و ان اهللا سبح  أ إليعزو ذلك   أ ننيإف : وعلى هذا 
ـ  ، عقولنا وال نفكر   أ فتصد  ،  من رسول اهللا   شيءن نأخذ كل    أ ال   ، هآيات يف ن إف

 وسـكت عـن     أشياءحاديثه  أعطانا من سنته و   أرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
 القرآن فيما ما سكت عنه فهو      أ و ،  لنا خذناه من سنته فهو واضح    أ فما   ، شياءأ

 .عمال العقل فيه إلأو ، ضايأما واضحا إ ،الكريم 

ال أوا  ن فعلي ، ةلة حل هذه المعضل   وا مح في تعالى نبدأ بعون من اهللا تبارك و      يولك
 ؟ن نعرف ما هو الهم أ

 )حركه(فعل  للوهم --هم حديث نفس :هناك همان 

  : أنواعوهم حديث النفس عدة 
  
 

  : الحزن همهو:لوألا
   ما شابه ذلكأو  مالأو مثل الحزن على فقدان حبيب 

  : )هم النفس(هم حديث النفس:الثاني
  ،  ونتدبر فيها كيفية حلها،  بالنا وتؤرق حياتناما تشغلهو انشغال العقل بقضية  

  . قد يقصرأوطول هذا الوقت ي قد ، خذ حلها وقتاأ فقد ي
 ،  كيفية تسديد هذا الدين    في لة بالنهار ونفكر  ذومل  يللان الدين هم ب   أ :فمثال نقول 

 وهكذا.....  العمل في مشكلة ما أو

 :الحركي الهم إلي وهو المؤدى :الثالث

  :نه يمر بعدة مراحل للقيام بهذا العملإ ما فشيء بعمل اإلنسان يقوم يلك

  حديث نفس            اإلنسانفكرة تمر بعقل ) 1(
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                حديث نفس     ةتدبر هذه الفكر) 2(

 حديث نفس  ذ هذه الفكرة   يعقد العزم على تنف) 3(

 حديث نفس ستعداد للقيام للتنفيذ               الا)4(

 )حركه(القيام بالتنفيذ                        فعل)5(

ه  وهذ ، والقيام بالتنفيذ للفعل   ،ستعداد للقيام بالفعل    الا تليولكن تأتى مرحلة دقيقة     
 . مرحلة الهم هي

  .ستعداد للعمل والعمل نفسهالا تليهو مرحلة  :  للفعلالحركي فان الهم إذاً
 . العزيزامرأةوهذا كان هم  

وهللا المثـل   وهذا الهم سنعطى له مـثال        : يسمى هم رد الفعل      ،خيرأوهناك هم   
  :األعلى

  ؟فعل  كنت ستماذا ف ، وهم بضربك ،عتداء عليكالالة وان رجال قام بمحأهب 
 .ضا بالدفاع عن نفسكيأ أنتم ستهم أ ؟هل ستتركه 

   هناك همان حركيانإذا
   هم فعل:لوألا  

 .هم رد فعل : والثاني

  .واع الهمألنف يفبعد هذا التعر
  .إذا فعلينا أن نسوق األدلة على براءة يوسف من هم عمل الفاحشة
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  ةءأدلة البرا

  
  :لوألاالدليل 

 ، وحدثته نفسه بفعل الفاحشة    ، العزيز امرأة إليقد مال   ن يوسف عليه السالم     ألو   
 لم يحدث والطريق ممهد لـه       ماذالو ، ؟ دتهواة عندما ر  ايعرض منذ البد  أ ماذالف

  ، حـد أ معهمـا ولم يكن   ،   كامل زينتها    في العزيز   امرأة  و ،؟   إال بواب بغلق  
 .ها إلي دعته التي هي نهاأوزيادة على ذلك 

  :الثانيالدليل 
  
م أ ، بعد ذلك    العاقبة ثم بسوء     ،  رباه الذيبالرجل   ثم    ،  باهللا  يوسف  ذكرها ماذال 
  .؟نه كان اعتراضا واهياأ

 

  :الدليل الثالث
 أمـام  هها وخارت قوا  إلي مال    قد ن كان إ  ؛ للفعل سابقا لهمه    هي  كان همها  ماذال 
  . ؟غراءاتهاإ

وهـم   (اآليةن  وتكو ، بالهم المبتدىن يكون هو    أمامها  أن كان ضعف    إلى  وألا ف
ن يبدأ هو   أ وتترك للرجل     ،  والدعوة غراءإلا المرأة لها صفة     ألن) بها وهمت به  

  .ةاي الهم حتى النهبداية من األمور بباقي
  .سابقا لهمه  كان همهاأي :﴾ َوUَ�َْ. َه��ْ& ِ)ِ: َوَه�� ِ)�Wَ ﴿:اآليةولكن منطوق 
 ؟ سابقا لهمه هيلماذا كان همها  :ونعود لسؤالنا 

  :فنقول وباهللا التوفيق ؛
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  :هناك سببان لهمها
  :السبب األول

  . أنها قد وجدت فيه ضعفا فأرادت أن تشجعه وتخرجه من حالة الضعف هذه 
  :الثانيالسبب 

  . أنها قد وجدت فيه إعراضا قويا فأرادت أن تجبره على الفعل بالقوة 
   .؟ أي السببين نميليفإل

  ،  ة يوسف من الهم بها لعمل الفاحـشة       ءرا على ب  ة القوي  الدالئل حدىإ هيوهذه  
  0 العزيز ولم تحدثه نفسه بعمل الفاحشةامرأة إليوأن يوسف أصال لم يمل 

 ولـم يقـل   :﴾ َوZUَ�َْ. َه��Z(ِ &ْZِ: َوَه�ZWَ(ِ ��Z      ﴿ : أن اهللا قال أبضاوعلينا أن نذكر هنا  
  . ؟) َوUَ�َْ.(فلماذا قال اهللا   ، )وهمت به وهم بها(

  .  ولتأكيدهمنهالهم التعطى إحساسا بقوة ) َوUَ�َْ.( ا كلمةتأتى هن ألنه 
بينهما وأنه قـد     برعونة الهم  انطباعا تعطى    ،   فقط )وهمت به وهم بها   (أما قوله 

  .يكون مال إليها بالفعل
 

  : الرابعالدليل 
 زوجته  إلي  العزيز عندما عهد به   العزيز منذ صغره     امرأة بيت   فييوسف   تربية

 وتربى   ،   ولقد دللنا على ذلك من قبل     ،   ةد الواحد لياصابع  أدى  فكان عمره لم يتع   
   ،مه أوكبر يوسف وهو يجعلها مثل  ،  بيت المرأةفييوسف 

 إلي فهل عندما يكبر سيميل شهوانيا       ؟ منذ صغره  ما  بيت فيحد  أ تربى   إذاهل  ف  
  ؟من ربته مهما كانت المغريات 

  .سيء البيت وهذا ،  كانت تربيته كانت سيئةإذا إالاللهم  
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  ؟  سيئة عليه السالمربية يوسفتفهل كانت  ،  فقد يكون بيت العزيز سيئا
   21يوسف  ﴾ َو8ُ�َِ��$َ�ُ: ِم@ َ%lِْوی5ِ اَ�َح�ِدیِ\ ﴿:  م قول رب العزةأ 
 ﴿ @َ�8ِYِ0ْ�ُ�ْي اJِEْ�َ �َ�ِXًَ� َوَآ���8َ�ُْ? ُحْ"�ً� َوِ�ْ%َQ ?ُ�.Fَُأ uَ�َ(َ ����َ22يوسف  ﴾ َو  
  .تعالىعين اهللا سبحانه وأ على  تربى عليه السالمن يوسفأ أي 
  

  : الخامسالدليل 
 ن ربه ال يرضى بهذا الفعل ولم يأمر به        أبعزيز  ل ا مرأةباهللا وتذكيره ال  اعتصامه   

  .﴾ �6ََل َمَ��َذ ا�ّ�ِ: ﴿
  .﴾ اَيِإ��ُ: َر)$* َأْحYََ@ َمْ'4َ ﴿ له الفضل عليه وعليها الذيثم تذكيره لها بزوجها 

َ̀ ُیِ7ْ�oُ ا����4�ُ�َِن ﴿األمورن يهددها بعاقبة أ إليمر األثم وصل به    . ﴾ ِإ��ُ: 
 مراودة و للترويوجد فترة زمنية     ي الو ،   وموقف واحد  ،    وقت واحد  فيكل هذا   

،  ةوقف فجأة وبدون مقدمات ليهم بها لعمل الفاحـش         ثم ينقلب الم    ، النفس للفعل 
   . مقدمات لعدم الفعل ،ة أعذار شديد  قاله يوسف منالذين كل أمع  ؟كيف هذا 

 

  :الدليل السادس
 الشيء بعمل   اإلنسان مع النفس حتى يقتنع      مراودةحديث النفس للفعل يأخذ وقتا و     

  . النفسمراودة العزيز لم يأخذ وقتا حتى لامرأةوالموقف مع  ،
  

  : السابعالدليل
اه اهللا ليوسف ولم يدل حـديث       عطأ الذي البرهان   في  والمفسرين اختالف العلماء 

   ، ومفسرين ليس له دليل قاطعولكنه اجتهاد علماء  ، على هذا البرهانشريف 
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  ،  هو الحجة على الحكـم       :  خواطره   في الشعراوي اإلماموالبرهان كما يقول    
   ،  ا واضـح  القرآنن يكون ب  أما  إ والدليل    ، بدليل أإلثبات هو    : كما نقول نحن   أو
 الـسنة  أو القرآن من   باالستنباط أو  ، ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم      من سنة رسو   أو

 لـه عـصمته مـن اهللا        نبيونحن هنا نتكلم عن      ،    معا منهما أو   ةالنبوية الشريف 
 .كون كالمنا مدعم بكل ما سبق ين أ فيجب تعالىسبحانه و

َ̂�ء ﴿ :يقــول رب العــزةف ZZ0ْ7َ�ْ4َء َواAYZZا� :ُZZ8ْ�َ َف/ِMْZZ8َ�ِ �َ�ِXَZZ24ف يوســ ﴾ َآ.   
) َ��ِXَZـ  العزيز ولم يم   امرأةن يوسف صبر على فتنة      أجل  أ من   أي : )َآ  هـا إليل ي

 سنصرف عنه فإننا  ،اعتصم باهللاوا  ال يفعل الفاحشة معهلكيها الحجج   إليوساق  
 .وسنعود لهذه النقطة فيما بعد، سوء يصيبه من وراءها 

 .لنبعد : )Mْ8َ�ِِ/َف (

  .  العلماءفسره: )َا�4AYء(
  :  نحنقولون

 -سـارق  (نـه   امثل   ،    بصفة تشينه  أو ،    بعمل شائن  اإلنسانهو وصم    :ا�4AYZءَ 
  .)الخ--مرتش  -كاذب --زان 

  .لسوء امما يصيبه هذا  ،ن يفعل كذا أل وانه حأ أن نقول عنه أو 
ننا بهذا نكون قد أسـأنا      إف السرقةل  وا ح أون هذا الشخص سرق     أكأن نقول مثال    

  .هإلي
  . بدنه في أو ، ة نفسيإساءة سمعته وهذه فيما إ ، وبة ماوذلك لينال عق

َ̂�ء ( Z0ْ7َ�َْن          ﴿: الزنا حيث يقول رب العزة        فعلة هي :) ا�Zَآ :ُZِإ�� Z�َ$J4ْا ا�Z(ُ/َUْ%َ َ̀ َو

 �ًَ̂= َوَ<�ء َ<�1ًِ    32 سراءإلا ﴾�Hَِح
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  :الثامنالدليل 
َ̂�ء    َآMْZ8َ�ِ �َ�ِXَِ/َف Z8ْ�َ     ﴿ جيدا   اآليةن نقرأ   أعلينا هنا    Z0ْ7َ�ْ4َء َواAYZيوسـف   ﴾ ُ: ا�

 بهذا المنطوق وبهـذا   اآليةنزل اهللا   أ ماذال :نفسناأن نسأل   أننا يجب   إف وعليه ،24
  ؟الترتيب

  . قدم صرف السوء على الفحشاء أي 
  

  :فنقول وباهللا التوفيق 
 أىر ثم    ، شةح وحدثته نفسه بفعل الفا     ،  العزيز امرأة إلي كان يوسف قد مال      نإ

 هذه الحالة قد صرف عنه فعـل        في فان اهللا     ،  منعه عن الفعل   الذيه  برهان رب 
  .الفاحشة

  .فقط ) لنصرف عنه الفحشاء ( :اآلية ويكون منطوق 
  ،   ال يصيبه سوء بعـد ذلـك       كين يصرف عنه الفحشاء     أ كان اهللا يريد     إذاما  أو
 الفحـشاء هنـا     ألن  ، )لنصرف عنه الفحشاء والسوء    (: يكون اآليةنطوق  من  إف

 .  كان سيصيبه بعد ذلكالذي على السوء  الفعلمحاولة في دمةمق

 الكريم  القرآن ي ف بل وكل حرف     ،   وكل كلمة  ،   ةيأ اهللا هو المتكلم فان كل       ألنو
 يريده اهللا منه    الذي يؤدى المعنى والغرض     كيل ،   موضوع بحساب وميزان دقيق   

  .هإليويهدف 
 :ن نعمل عقولناأعلينا فإذا 

َ̂�ء ﴿ :نزلها اهللاأ كما اآليةنقرأ ول   .﴾ Mْ8َ�ِِ/َف 8ْ�َُ: ا�4AYَء َوا0ْ7َ�ْ
  ؟ قدم اهللا السوء على الفحشاءماذالونعود لسؤالنا 
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Z�َ�6َْ& َمJَZ<َ �Zاء َمZْ@ َأَراَد           ﴿: يقول رب العزة     إذ ، ةليا الت اآلية في عليه   واإلجابة 

̀� َأن ُیEَYَْ@ َأْو Xَ�َاٌب َأِ��ٌ�   . 25  سفيو ﴾ ِ)lَْهِ�َ� ُ<4َءًا ِإ
  العزيـز راد بأهلأنه قد  إف ،   ل فعل الفاحشة  وا وح  ، هاإليكان يوسف قد مال     ن  إف

 لـم   أوغوتـه   أ هيمهما كانت    ،   هلهأ فيلة خيانة العزيز    واومح ،    بالفعل اسوء
  . هتغو

 في براءتهظهار  إن اهللا قد صرف عنه هذا السوء ب       إف ،   بهذاه لم تحدثه نفسه     ألنو
Hََ���� َرَأى Mَ��ِ6َُ: 6ُ.� ِم@ ُدُ)ٍ/ �6ََل ِإ��ُ: ِم@ َآZ�ِْ.ُآ@� ِإن�             ﴿ : من سورة يوسف   28 اآلية

  .﴾َآْ�َ.ُآ@� َ�ِ��ٌ� 
 . على لسان العزيز ةليا التاآلية في براءته تأكيد ويأتي 

﴿       َ@�;ِwِ�rَ�ْ1ِِ� ِإ��ِ� ُآ8ِ& ِمَ@ ا�Xَ�ِ 7ِِ/ي_ْPَ>ْا َواXََأْ�ِ/ْض َ�ْ@ َهـ aُ>ُ429يوسف   ﴾  ُی  
 امـرأة  من فرية تفتريها عليـه       يأتي سيصيب يوسف    الذين السوء   إعلى هذا ف  و

 .  جريمة لم يرتكبها ولم يفكر فيهافيالعزيز 

  ؟ عن الفحشاء ماذا ولكن  ، هذا عن السوء:ويسأل سائل
 . ه السبيلإليجيبه واهللا هو الموفق وأف

At ِإZ�َ*� ِم���Z َیZْ.8ِ�َ4�ُ* ِإZ�ْ�َِ:      �6ََل َرب$ ا�Eْ$YZُ@ َأَحZ      ﴿:33األية في  ذكرها يأتيالفحشاء  

̀� َ%Mِْ/ْف 8�َ$* َآْ�َ.ُه@�    33يوسف  ﴾ َأْصtُ ِإWِ�ْ�َ@� َوَأُآ@ م$َ@ ا�Eَ�ِْهِ��َ@َوِإ
 يفعـل   ن لم إبالعقاب    العزيز امرأةوهددته   ،   ن تكالبت عليه النسوة   أوذلك بعد    

�Hِ *8ِ�8Pُ�ِْ: َوUَ�َْ. َراَود%XَHَ &ْ�َ�6َ       �َMَZ�ْPَ>َ�Hَ :ِYِZ7ْ�� @Z�َ :ُAِ�ُ"@� ا��Xِي �ُ    ﴿ : معها الفاحشة 

 32 يوسف ﴾ َوَ�ِ;@ ��ْ� َی5ْ�َ7ْ َم� Qُمُ/ُ? 8َEَYْ�ُ�َ@� َوَ�َ�ُ"�4ً� م$َ@ ا�nِ��Mِ/یَ@

�EَPَZ>ْ�Hََب Z�َُ: َر)ZAُ:        ﴿: حيث قال رب العـزة    34 اآلية في صرف الفحشاء    يأتيو

  . حينهفي توضيح ذلك وسيأتي ﴾ُ  ِإ��ُ: ُه4َ ا��Yِ��ُ{ اْ�َ�ِ��ُ�ُه@�MَHََ/َف 8ْ�َُ: َآْ�َ.
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ِإ��Zُ: ِمZْ@ �1َ�ِِد�Z�َ       ﴿: نحـن بـصددها    التي اآلية فييقول رب العزة     :الدليل التاسع 

 َ@�MِZ�َrْ�ُ�ْوهم من  ،  ما بفتح الالم    إوالمخلصين كما قال العلماء     ،  24 يوسف ﴾ ا
  .لنفسه  استخلصهم اهللا

  .هللا وهم الذين اخلصوا دينهم  ،  الالم بكسرأو
 أو معـصية    فـي يقع بـالتفكير     ،    استخلصه اهللا لنفسه   أو،  هل عبد مخلص هللا     ف

 كتابه الكريم علـى لـسان   ين اهللا يقول فأمع    ،  براثن الشيطان  فيفاحشة ويقع   
�ُ �Z%ِ�J�ِ1ِHََ  ﴿ : سـورة ص   فـي  الشيطان      @َ�Z�ِ�َ<َْأ �ْWُ�84َِیZnْ)82( ِإ `  �Z1َ�ِ    �ُWُ8ْZَدَك ِم

   @َ�MِZ�َrْ�ُ�ْمن  عباد اهللا المخلصين   تثنى لعنة اهللا عليه   سفا،   82،83ص ﴾  )83(ا
   ، المعاصيإلي الستدعينهم" ألغوينهم: "فمعنى  :ا��	��5 ����ل  يةامجرد الغو

 ةاي يتكفل دائما بالغو   الذيوقد صرف اهللا عنه الشيطان       : الشعراوي اإلمامويقول  
نمـا يعجـز هـو      إ من العباد    هقر أن من يستخلصه اهللا لنفس     فالشيطان نفسه ي  ،  

  .انتهى  ...........قتراب منهالاته وال يجرؤ على ياكشيطان عن غو
 . ن لم يفعلإ النفس وفي المعصية وقوع هي :فهمهاأ كما غواية وال

يقـع  فكيف  ،   واستخلصه اهللا لنفسه   ،    أخلص الدين هللا   نبييوسف عليه السالم     و
   .امرأة العزيز ويهم بعمل الفاحشة معها شيطان ويميل إلى  براثن الفي
  

  : األنبياءعصمة :الدليل العاشر
  منها االقتراب أو ،   ة الخطيئ في جميعا من مجرد الوقوع      األنبياءن اهللا قد عصم     إ
واخـذ  ،   تعـالى  عظمة اهللا سبحانه و    في ولكن جل تفكيرهم      ،  التفكير فيها  أو ،
  اهللا جعلهـم قـدوة     ألن ،    كانت المغريـات   ا مهم مهاشياء بحاللها وليس بحرا   ألا
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 بفعل  هن كان يوسف قد حدثته نفس     إف،  فعالهم ليقتاد بهم الناس     أ في للبشر   وأسوة
 بالفاحـشة   ه تحدثه نفس  مانيإلا ضعيف   نسانإن هذا يكون دليال لكل      إف ،   الفاحشة

بتعاد الا أو  برهانا للكف  أوثم يجعل لنفسه حجة بأن اهللا لم يريه دليال          ويذعن لها   
 . برهان ربه فارتدع وابتعد رى يوسفأكما عنها 

 .ة لياالت اآلياتحينها من خالل  فيذن اهللا إ سنوردها بأخرىدلة أهناك و

ن يوسف لم يهم بعمل الفاحشة      أ في  السابقة والالحقة  دلةألا من   ظهروبعد كل ما    
  . يفكر فيهاالعزيز ولم امرأةمع 
ن أوقبل هذا علينـا      ،   قل نتصوره ألا على   أوحدث   الذي ن نعرف ما  أ فعلينا   إذا

  .ن عرفنا معناهأنحلل البرهان بعد 
   ،الحجة على الحكم ، الشعراوي اإلمامكما قال  ن البرهان هوأقلنا من قبل 

ثبات لقـضية   إدليل   ن البرهان هو  أ أي ،    بدليل الشيءثبات  إ ،   كما نقول نحن   أو
 . لحكمأو

 .قضية ال ه  هذ ماديا ليثبتيأتين أما إ ف

فتهم بعمل ما    ،   كأن تنشغل بقضية ما تهمك وال تجد لها حال         : عقليا   يأتين  أ أو
 أوخرى للخروج من هذا المأزق   أك فكرة   إلي ولكن تأتى     ، قد يكون فيه ضرر لك    

ألبتعد عن هـذا     ألهمنين اهللا   ألوال   ،   فعل كذا أن  أفتقول لقد كدت     ،   هذه القضية 
 . فعل غيرهأالفعل و

   ، برهان ربه لهم بهاأىرن ألوال ، والمفسرين كما قال العلماء ونقول 
 ؟ ماذاولكن هم ب 

 الفهم بـأن هـم      إليوأدت   ،    تباحث فيها العلماء   التيهو القضية    ،   ن الهم هنا  إف
  . فعل الفاحشةليوسف هو 
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 :دلة علي ضوء األولنتصور ما حدث

 تفعل مـع    ماذاف  ،  العزيز على يوسف وزاد سخطها وغضبها      امرأةلحاح  إ اشتد
ـ وتطلب منه فعل لو طلبته من الملوك ألجابوها    ،   مامهاأالواقف  الرجل  هذا    ه إلي

ولكنه يناطحهـا   خر من الرجال لم يرفض طلبها وحسب ،         آمامها نوع   أولكن  ،  
  . تمنعه من الفعلالتيبالحجج 

 عليـه   باالنقضاضفهمت   ،   ن تجبره على الفعل ولو بالقوة     أ إال فما كان عليها    
 ،   لتجذبـه نحوهـا    أو هـا إلي لتشده   )اإلمام من   أي(تمسكه من قميصه من قبل      ل
فمـا كـان مـن      ،   )ه بعد ولم تمسكه   إلينها لم تصل    أوعندما نقول همت معناه     (

  ، من قميصها  ن يلمسها أوكاد    ، ويدافع عن نفسه   ،   ن هم ليردها عنه   أ إاليوسف  
  :)البرهان (ربانيلهام إولكن جاءه   وجهها هذا الهمفيعندما وجد 

در لهـا   أولكـن    ،   وال تلمسها  ،   وسف ال تمدن يدك عليها لتدفعها عنك      ا ي ن ي أ 
نا منجوك من سـوء     إف ،    الباب إلي واتجه ،   مامهاأ من   واهرب ،   ظهرك بسرعة 

 اآليـة  فـي توضـيحه    و شرحه وسيأتي ودليل ذلك القميص   ، ن لمستها إيلحقك  
  .ةلياالت
  
  
  
  

  السوء
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 َو6َ.�ْت Mَ��ِ6َُ: ِم@ ُدُ)ٍ/ َوَأ7َ�َْ�� َ<�$َ.َه� َ�َ.ى ا�1َ�ِْب �6ََ�ْ& َم� َ>Jَاء َمْ@             َواُ<�Uَ1َPَ ا�1َ�ْبَ  ﴿

̀� َأن ُیEَYَْ@ َأْو Xَ�َاٌب َأِ��ٌ�    25يوسف  ﴾ َأَراَد ِ)lَْهِ�َ� ُ<4َءًا ِإ
  :الطبري 
أما يوسف ففـرارا    .  العزيز باب البيت     امرأةواستبق يوسف و  : يقول جل ثناؤه   

وأمـا المـرأة فطلبهـا      .  برهان ربه فزجره عنها      أىركوب الفاحشة لما    من ر 
دته عليها ، فأدركتـه فتعلقـت بقميـصه ،          وايوسف لتقضي حاجتها منه التي ر     

شـقته مـن   : ، يعني الخروج من الباب ، فقدته من دبرها مانعة له منإليفجذبته  
 . يوسف كان هو الهارب وكانت هي الطالبة ألنخلف ال من قدام ، 

وصادفا سيدها وهو زوج    :  يقول جل ثناؤه   ﴾ َوَأ7َ�َْ�� َ<�$َ.َه� Z�ََ.ى ا�Z1َ�ْبِ      ﴿:  وقوله
  .عند الباب: المرأة لدى الباب ، يعني

 

  :القرطبي  
 المعجز  القرآنوهذا من اختصار    :  قال العلماء  ﴾ َواُ<�Uَ1َPَZ ا�Z1َ�ْبَ    ﴿: تعالىقوله   

 برهان ربه هرب منها فتعاديا، هي       ىأرالذي يجتمع فيه المعاني؛ وذلك أنه لما        
 .، فأدركته قبل أن يخرج  نفسها، وهو ليهرب عنهاإليلترده 

؛ قبضت في أعلى قميصه      من خلفه  أي ﴾ َو6َ.�ْت MَZ��ِ6َُ: ِمZ@ ُدُ)Z/ٍ       ﴿: تعالىقوله  
  . أسفل القميصإلي، ونزل التخريق  فتخرق القميص عند طوقه

  .نه السباق؛ وم  الشيءإلي طلب السبق :ستباقالاو
 .، وأكثر ما يستعمل فيما كان طوال  القطع:والقد
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 وجدا العزيز عند الباب، وعني      أي :﴾ َوَأ�Z>َ �Z�َ7َ�ْ$َ.َه� Z�ََ.ى ا�Z1َ�ْبِ        ﴿: تعالىله  قوو
Z�َ�6َْ& َم�Z     ﴿فــ     فلما رأت زوجها طلبت وجها للحيلة وكـادت          ، الزوج :بالسيد

 .  زنىأي : ﴾    َ>Jَاء َمْ@ َأَراَد ِ)lَْهِ�َ� ُ<4َءًا

  ﴾ َأن ُیEَYَْ@ ﴿: ابتداء، وخبره :﴾ َم� َ>Jَاء ﴿و
 ﴿     ٌ��Z�ِاٌب َأXَZ�َ عطف على موضـع    :﴾ َأْو    ﴿   َ@EَYْZإال:  المعنـى  ألن ﴾ َأن ُی 

  .ماليأ يعذب عذابا أو: ما بمعنىليأ عذابا أوويجوز . السجن
 

  :بن كثيرا
 المرأة  ،وسف هارب ي ، البابإلي  ، يستبقا ، عن حالهما حين خرجا    تعالىيخبر  

 البيت فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدتـه            إليتطلبه ليرجع   
قدا فظيعا يقال إنه سقط عنه واستمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في إثـره فألفيـا                
سيدها وهو زوجها عند الباب فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرهـا وكيـدها               

  .بدائهاوقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف 
  . فاحشةأي:﴾ َم� َ>Jَاء َمْ@ َأَراَد ِ)lَْهِ�َ� ُ<4َءًا ﴿
﴿      @َEَYْZَأن ُی �̀  يضرب ضربا شديدا موجعـا      أي﴾ َأْو XَZ�َاٌب َأ��Z�ٌِ     ﴿ يحبس أي﴾ِإ

  .فعند ذلك انتصر يوسف عليه السالم بالحق وتبرأ مما رمته به من الخيانة
 

  : الشعراوي
 قد غلقت من     العزيز امرأةوكانت  ،  با واحدا   هنا با   يذكر نلحظ أن الحق سبحانه    

 يـدلنا  ﴾ َوَأ�Z>َ �Z�َ7َ�ْ$َ.َه� Z�ََ.ى ا�Z1َ�ْبِ     ﴿:لكن قول الحق سبحانه ، كثر من باب أقبل  
 إلـي وهى قد استبقت مـع يوسـف        ،  خيراألنها لحقت بيوسف عند الباب      أعلى  

  .األخيربواب كلها حتى الباب األ
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 ، لخلـف  افشدته من قميصه من ، خير  األب   البا إليهذا دليل على أنه قد سبقها       
  .انتهى ...... يدها فيوتمزق القميص 

  
  :وعلى هذا نقول واهللا المستعان 

   :عود على بدء
 ،   ليفتحـه  إلـى البـاب    العزيز وولى هاربا     مرأةدار يوسف ظهره ال   أبسرعة   

ن خرج يوسف من هذا     إ  ،  موقف ال تحسد عليه    في العزيز نفسها    امرأةفوجدت  
 ، هذه الحالة من السعار    في وهى   ولن يفعل ما تأمره به     ، أمرهاان سيفتضح   المك

  . التعامل معه فيولن يكون لها القدرة بعد ذلك 
 لكي ال   ، ن يفعل ما تأمره به    أ وعليه    ، ن تمنعه من الهرب   أعليها   ؟ تفعل ماذا إذا

  .يستطيع بعده إفشاء سرها
فأمـسكت   ، نعه من الباب   وتم ،  جرت وراء يوسف لتمنعه من الخروج      بسرعة 

فمع انـدفاع    ،   ولكن يوسف شاب وقوى    ،    الوراء إليبقميصه من الخلف لتجذبه     
مام ليعطى نفسه قوة    انحنى ظهر يوسف لأل    ،   لقميص من الخلف  وجذبها ل  يوسف

تمكـن  وانقطع القميص من الخلـف       ،   دفاع للهرب ومعالجة الباب لفتحه    نالا في
  .يوسف من فتح الباب

  .الباب مام أ بسيدها العزيز إذاف  ،أةجفام وكانت ال
ن لم تخرج منها بسرعة فـسوف يـدرك         إ ورطة و  في العزيز أنها    امرأةأدركت  

  .العزيز ما حدث 
 ربـاه   الذينه يوسف   إ ،   روهذا الرجل ليس ككل رجال القص       ، رجل يفتح الباب  

  .خالقهأويعرف 
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  .والمنظر العام ليس حسنا  ،مامهأه وليست ءا وامرأته ور
  . ةن تخرج بسرعة من هذه الورطأ فعليها اإذ

 لتبعد  ة هذه اللحظ  فيواستثماره     ،   فكان البد من استحضار مكر المرأة وخداعها      
̀� َأن ُیEَYَْ@ َأْو Xَ�َاٌب            ﴿:عنها الشكوك فقالت   �6ََ�ْ& َم� َ>Jَاء َمْ@ َأَراَد ِ)lَْهِ�َ� ُ<4َءًا ِإ

  . 25يوسف  ﴾ َأِ��ٌ�
 اوأرادت به سـوء    ،   الحقت به سوء  أف  منها ،  بريءهو  ى يوسف تهمة    للقت ع أ 
 .لة فعل الفاحشة معها وا بمحه باتهاماسوءلحقت به أ

 . يعذب أو بأن يسجن ارادت به سوءأو

التهمـة  ثم تلحـق   ، هي صنعته الذي الخروج من المأزق     فيوهذه قدرة عجيبة    
 ما حدث م  يتحقق  ال لكيوتفرضها على زوجها    بل   ،    ثم تحدد العقوبة    ، بالبريء

  . ولتجعله يصدقها ،
َی�Z َأی�ZWَA ا��XِZیَ@ Qَم4Z8ُا ِإن          ﴿ :نها فيقول سـبح    الكريم  كتابه فيوعلى هذا يعلمنا اهللا     

 َمْ�َHَ �Z��Z�َ �ْPُZِدِم�@َ             Z�َ�َ 40ُ1ِاMْPُHَ =ٍ�َ�WَEَ(ِ �ً41ُا 4ْ6َم�Mِ%ُ 48ُ��1َا َأنPَHَ lٍ1َ8َ(ِ 	ٌ>ِ�Hَ �ْءُآ�<َ 
  .6الحجرات ﴾

 لحكم على ا فيبسبب تسرعهم    ،    مشاكل ومأزق كثيرة   فييقعون  ناس  أم من    وك
  . ثم يندمون بعد ذلك ،وراألم
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  اهدالش
 

﴿                      5ٍZ1ُ6ُ @Zِم �.Z6ُ :ُMُZ��ِ6َ َن�Zِإن َآ �Wَ�ِِهٌ. م$ْ@ َأْه�Fَ .َWِFََو *Yِ7ْ�� @�َ *8ِ%ْ�6ََل ِهَ* َراَوَد

 26  يوسف﴾ MَHََ.6َْ& َوُه4َ ِمَ@ ا�َ"�ِذِ)�َ@

  :الطبري
 .كان صبيا في المهد : فإن أهل العلم اختلفوا في صفة الشاهد ، فقال بعضهم 

عن ابن عباس ،   ،  صبي:  قال ﴾ َو�Fَ .َWِFَِهٌ. م$ْ@ َأْهِ��ZWَ     ﴿ :عن سعيد بن جبير    
 بنـت فرعـون ، وشـاهد        ما شطة ابن  : تكلم أربعة في المهد وهم صغار     : قال

  . ن مريم عليه السالميوسف ، وصاحب جريج ، وعيسى اب

ثنـا أبـي ، عـن       : ثنا وكيع ؛ وحدثنا ابن وكيع ، قال       : حدثنا أبو كريب ، قال     
عـن   0لحيةكان ذا   : إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال            

 . كان من خاصة الملك:  قال﴾ َو�Fَ .َWِFَِهٌ. م$ْ@ َأْهِ��Wَ ﴿: ابن عباس

 المطلـوب  ألن﴾ ُ: 6ُ.� ِم@ MَHَ 5ٍ1ُ6َُ.6َْ& َوُه4َ ِمَ@ ا�َ"�ِذِ)�@َ  ِإن َآ�َن M��ِ6َُ   ﴿: وقوله 
 كان هاربا فإنما يؤتى من قبل دبره ، فكان معلوما أن الشق لو كان من قبـل                  إذا

لم يكن هاربا مطلوبا ، ولكن كان يكون طالبا مدفوعا ، وكان يكون ذلك شـهادة              
  .على كذبه 

 

  :القرطبي
هما لما تعارضا في القول احتـاج       ألن ﴾ َ. �ZFَِهٌ. م$Zْ@ َأْهِ��ZWَ      َوWZFَِ  ﴿ :تعالىوله  وق

 حكـم   أي  :، فشهد شاهد من أهلهـا       شاهد ليعلم الصادق من الكاذب     إليالملك  
  .ه حكم منه وليس بشهادةألن؛  حاكم من أهلها
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  : الشعراوي
مثل قول   حضر بمعنى    مرة تكون  فهي  متعددة بمعاني القرآن يكلمة شهد تأتى ف   

Xَ�َ .ْŴَْاَ)�wَ ��َWُِئ7ٌَ= م$َ@ اْ�ُ�ْ�ِم�8َِ@ ﴿ق سبحانهالح   .  2 النور﴾ َوْ�َ�
̀� ِ)َ�� َ�ِ��8َ�ْ ﴿وتأتى مرة بمعنى علم مثل قوله سبحانه    81 يوسف ﴾ َوَم� WِFَْ.َ�� ِإ

 فـي  رجح كالم على كالم الستنباط حـق         أي،   حكم وقضى    :وتأتى شهد بمعنى  
ن قرابتـه مـن ناحيـة       إ القـرآن  هذه الحالة وثق     فيوالشاهد  ،  تجاهين  الااحد  

 فلو كان مـن طـرف المحكـوم لـه لـردت              العزيز امرأةالمحكوم عليه وهو    
   انتهى.....شهادته

     

 :وعلى هذا نقول واهللا المستعان 

 ﴿    *Yِ7ْ�� @�َ *8ِ%ْيكـن  قضية لمفي وجد يوسف نفسه قد تورط ﴾ �6ََل ِهَ* َراَوَد  
  .صال أ فيها أو يفكر، ها إلي يسعى أو  ، يفعلها فلم ، هو السبب فيها

 هـذه   فيوهذا ما نقابله ونعيشه      ،    الحقيقة لي فيذهل يوسف من القدرة الغريبة      
كـل  أو ،   والمجـرم بريئـا     متهما ،  البريءصبح  أف ،    الحقائق في ليام  من    يألا

ا اي المحـاكم بالقـض    وامـتألت  ،   وضاعت الحقوق بين الناس    ،   افتخارا الحقوق
 وليس للـدفاع عـن المظلـوم         ، لفاظهأحامون درسوا القانون ليتالعبوا به وب     وم
 يـا تـرى    مـاذا ف ،   موكليهم من وهم يعلمون الحقيقة   ،   صحابهألعطاء الحق   إو

 . سالماإلأمة   ياأفيقي، سيفعل اهللا بهم يوم القيامة 

Z�َ *Z8ِ%ْ@    �6ََل ِهَ* َراَودَ   ﴿: جملة واحدة    إالمام يوسف من دفاع عن نفسه       أفلم يكن   

  *Yِ7ْ��﴾. ن يوسف قد بدأ كالمه بكلمة   أننا نجد هنا    إ) َ*Zبضمير الغائـب  أي:) ِه 
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 ،   حديث طويل ال طائل من ورائه      في يسترسل   أو يزد   ولم ،   كأنها غير موجودة  
  دب أوفيه 

ها ألن ،  المرأةإليولم يلتفت  ، األمرومن يهمه   ،    من اتهم عنده   إليووجه كالمه   
نه لـم   أولم يقسم ب   ،   يكذبها أو ،   يؤنبها أو ،   فلم يوبخها  ،   الكذب ب الحديثابتدأت  

   ﴾ �6ََل ِهَ* َراَوَدYِ7ْ�� @�َ *8ِ%ْ* ﴿  الحديثفيجز أو ولكنه األمريفعل هذا 

فكال ،  القول فيهناك تعارض  ،  موقف صعبفينه إ ،   صمت العزيز ولم يتكلم   
 .الطرفين عزيز عنده 

  . زوجته:المرأة
  .خالقه أرباه ويعرف ويوسف هو من 

 ؟ يفعل ماذا ف ،وكالهما قريب من نفسه

ثـم   ،صدر حكمه كما أمرت زوجتـه       أو ،    ليوسف اتهامها فين صدق زوجته    إ
 رآه الذيولكن الموقف    ،   تظهر براءة يوسف بعد ذلك فقد يندم على حكمه الظالم         

 .فيه شك من كالم زوجته

 . اتهامهافيته صادقة قد تكون زوج  ، دفاعه عن نفسهفين صدق يوسف إو

﴿     �ZWَ�ِِهٌ. م$ْ@ َأْه�Fَ .َWِFَعلى شخص قريب منه     األمرفكان البد من عرض      :﴾ َو  
 بميزان الحـق والعـدل      األمورويزن   ،   ة من الحكمة والعقل   لياعلى درجة ع  ،  

  . حكمه إليويطمئن 
ه ألن ،    من أهلها  أي ،   أيضالزوجته  ن يكون قريبا    أليس هذا فحسب ولكن يجب      

يوسف هو المخطىء فـسوف     كان نإو ،   ن كانت هي المخطئة   إكتم فضيحتها   سي
 .األمر وينتهييحكم عليه 

 . هذه القضيةفي من سيعطى حكمه أو على الشاهد األمرتم عرض 
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 . ﴾ ِإن َآ�َن Mُ��ِ6َُ: 6ُ.� ِم@ MَHَ 5ٍ1ُ6َُ.6َْ& َوُه4َ ِمَ@ ا�َ"�ِذِ)�َ@ ﴿ : قال الرجلماذاف

 فـي نها تكون صـادقة     إف ،   مامألا كان قطع من     ن إ يرتديه الذين القميص   أ أي
ـ     و ،   ة تكون المواجه   هذه الحالة  فيه  ألن ،   كالمها ال وايكون هو مقبال عليها ومح

فيقطع القمـيص    ،   فتدفعه عنها  ،    مدافعة عن نفسها   هيوتكون   ،   عتداء عليها الا
  . هذه الحالةفيويكون هو كاذبا  ، اإلماممن 
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   السوءصرف
 

  26يوسف  ﴾ َوِإْن َآ�َن Mُ��ِ6َُ: 6ُ.� ِم@ ُدُ)ٍ/ Xَ"َHََ)ْ& َوُه4َ ِم@ ا���Mِد�6َِ@ ﴿

  :الشعراوي
 امرأةوصادق  ن كان قد من الخلف فيوسف       إن قميص يوسف عليه السالم      أ أي 

بـل   0ن يشاهد القميص  أ قبل   الرأيونلحظ أن الشاهد هنا قال هذا       ،  كاذبةالعزيز  
    .ثبـات اإلطار دليـل    إ وهو   األمر إلي سينظر به    الذيساس  األته   كلما فيوضع  
  .انتهى

  
  :وعلى هذا نقول واهللا المستعان

 : عشرالحاديالدليل 

 وكان هو  ،   ادعائها فينها تكون كاذبة    إف ،   ن كان القميص قطع من الخلف     إو أي
  .هء لها وهى وراكان ن ظهرهأوبرهان ذلك  ،  كالمهفيصادقا 

  .ها لتقطع قميصه من الخلف دفعالذي فما 
 قطع  ىإلدى  أمما   ،   لة فرار منها  ا ح فيوهو   ،    الطالبة له  هي كانت   إذا إال اللهم

  0القميص من الخلف من شدة اندفاعه وفراره منها

حاء من  إين برهان ربه هو     أعلى   ،   وبرهان ما بعده برهان   س هذه دليل دامغ     ليأ
ـ و ،   ال يلمس المـرأة   أو ،   بعدم الدفاع عن نفسه    ،    يوسف ىإلاهللا    نأ عليـه   نلك

  .مامهاأ ليهرب من  بسرعةيعطى لها ظهره
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 ،  ) العزيز امرأة  و يوسف( االثنين كان ستحدث مواجهة بين       هذه الحالة  فيه  ألن 
 إلـي فالت منها مما كان سـيؤدى       اإلل هو   وامام وسيح األكانت ستمسك به من     ف

 . مامألقطع القميص من ا

 : وهم بالمعصية ها  إلين كان يوسف قد مال      إدث  ن نتصور ما كان سيح    أعلينا  و
  ؟ل يديها وا متنفيصبح أو ، فهل كانت ستتركه بعد هذا الهم

وتمسك بقميـصه    ،   أمامهان يذهب من    أنها كانت ستقبض عليه بسرعة قبل       أم  أ
وكان سيقطع القميص مـن   ، ةمام ويكون هناك مشادة بينهما وتكون مواجه   أمن  
 .قبل 

ولـم   ،   ة منفصلة آي فية  ءأن يضع برهان البرا    ،   تعالى و انهومن حكمة اهللا سبح   
  .وال نمر عليها مر الكرام ، ه سبحانهآياتلنتدبر  ،  السابقةباآليةتوصل 

  . المادية والعقليةباألدلة األحكامومن هنا فإن اهللا يعلمنا كيفية استنباط 
 

  28يوسف  ﴾ @ َآْ�ِ.ُآ@� ِإن� َآْ�َ.ُآ@� Hَ�ٌ��ِ�ََ���� َرَأى Mَ��ِ6َُ: 6ُ.� ِم@ ُدُ)ٍ/ �6ََل ِإ��ُ: ِم ﴿
  :الطبري

:  خبر عن زوج المرأة ، وهو القائل لها        ﴾ Hََ���� َرَأى Mَ��ِ6َُ: 6ُ.� ِم@ ُدُ)/ٍ      ﴿: وقوله
ِإن� َآZ�َْ.ُآ@�    ﴿  صنيعكن ، يعني من صنيع النـساء ،        أي: إن هذا الفعل من كيدكن    

  . أنه القائل ذلكإنه خبر عن الشاهد: وقيل﴾ َ�ِ��ٌ�
 

  :القرطبي
لعظـم فتنـتهن    "  ��Z�ِ�ٌَ  "وإنما قال   ﴾ ِإن� َآZ�َْ.ُآ@� ��Z�ِ�ٌَ      ﴿:المكر والحيلة، : الكيد

وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثيـر عـن    . واحتيالهن في التخلص من ورطتهن    
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إن كيد النساء أعظم مـن      : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :أبي هريرة قال  
�zَ�ْ�ِ̂ن َآ�َن 7��ِpًَ� ﴿:  يقولتعالى اهللا ألنشيطان كيد ال   ]76: النساء[ ﴾ ِإن� َآْ�َ. ا�

  
  :ابن كثير

 لما تحقق زوجهـا صـدق يوسـف    أي ﴾ Hََ���� َرَأى Mَ��ِ6َُ: 6ُ.� ِم@ ُدُ)/ٍ      ﴿وقوله  
ـ      أي﴾ �6ََل ِإ��ُ: ِم@ َآZ�ِْ.ُآ@�     ﴿وكذبها فيما قذفته ورمته به       خ  إن هذا البهـت واللط

ثم قال   ﴾ ِإن� َآZ�َْ.ُآ@� ��Z�ِ�ٌَ     ﴿الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن          
  .آمرا ليوسف عليه السالم بكتمان ما وقع

 

  : الشعراوي
 القدرة  ال يملك ويقوم به من     0قاع السوء بخفاء  إيحتيال على   الاالكيد كما نعلم هو     

  نتهىا.......عظمأ ضعفها ألنوكيد المرأة عظيم ،  ةعلى المواجه
 

﴿ @َ�;ِwِ�rَ�ْ1ِِ� ِإ��ِ� ُآ8ِ& ِمَ@ ا�Xَ�ِ 7ِِ/ي_ْPَ>ْا َواXََأْ�ِ/ْض َ�ْ@ َهـ aُ>ُ4ُی ﴾  
   29يوسف  
 

  :الطبري
 ذكره عن قيل الشاهد أنه قال       تعالىوهذا فيما ذكر عن ابن عباس ، خبر من اهللا           

:  يقول ﴾  َهـXَا َأْ�ِ/ْض َ�@ْ  ﴿يا يوسف   }  ُیaُ>ُ4 {:  وليوسف ، يعني بقوله    للمرآة
 : كما. دتك عليه فال تذكره ألحد واك فيما رإليأعرض عن ذكر ما كان منها 
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يوسف {: قال ابن زيد في قوله    : أخبرنا ابن وهب ، قال    :  حدثنا يونس ، قال    -  
سليه أن  :  أنت زوجك ، يقول    ﴾ َواْ<PَZْ_7ِِ/ي  ﴿ال تذكره ،    : قال} أعرض عن هذا  

 نبت ، وأن يصفح عنه فيستره عليك ال يعاقبك على ذنبك الذي أذ

﴿     َ@�;ِwِ�Zrَ�ْيوسـف  مراودةإنك كنت من المذنبين في :  ، يقول ﴾ ِإ��ِ� ُآ8ِ& ِمَ@ ا 
ـ من الخاطئات ،    :  لم يقل  ﴾ ِإ��ِ� ُآ8ِ& ِمZَ@ اwِ�Zrَ�ِْ;�@َ      ﴿ : وقيل  نفسه عن ه لـم   ألن

  ك فيخطئ يقصد بذلك قصد الخبر عن النساء ، وإنما قصد به الخبر عمن يفعل ذل
  :القرطبي

نداء " يوسف"و.  القائل هذا هو الشاهد﴾ ُیaُZ>ُ4 َأZ�ِْ/ْض Z�َْ@ َهZـXَا      ﴿: تعالىقوله  
  .  يا يوسف، فحذفأيمفرد، 

    . ال تذكره ألحد واكتمهأي ﴾ َأْ�ِ/ْض َ�ْ@ َهـXَا ﴿
﴿    ِ�1ِ�XَZ�ِ 7ِِ/ي_ْPَZ>ْوأنت استغفري زوجك مـن ذنبـك ال        : أقبل عليها فقال   ﴾ َوا

خبـار  إلاه قصد   ألن ولم يقل من الخاطئات      ﴾ ِإ��Zِ� ُآZ8ِ& ِمZَ@ اwِ�Zrَ�ِْ;�@َ        ﴿ .يعاقبك
 من القوم   أو،   من الناس الخاطئين  : عن المذكر والمؤنث، فغلب المذكر؛ والمعنى     

  .الخاطئين

: نال؛ وفيـه قـو    إن القائل ليوسف أعرض ولها استغفري زوجهـا الملـك   أو:
 . ، كان ساكنا ؛ فلذلك أنه لم يكن غيورا: أحدهما

 سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفي بادرته وعفا           تعالىأن اهللا   :  الثاني
  .عنها

 

  :ابن كثير
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  فال تذكره ألحـد   أي   : عن هذا صفحا   ضربا أي: ﴾ ُیaُ>ُ4 َأْ�ِ/ْض َ�ْ@ َهZـXَا     ﴿
﴿    ِ�1ِ�XَZ�ِ 7ِِ/ي_ْPَZ>ْرها  أنه عـذ   أويقول المرأته وقد كان لين العريكة سهال         ﴾ َوا
 الذي وقع منك مـن  أي اْ<PَZْ_7ِِ/ي �1ِ�XَZ�ِِ   :  صبر لها عنه فقال لها     الاها رأت م  ألن

  .﴾ ِإ��ِ� ُآ8ِ& ِمَ@ اwِ�rَ�ِْ;�َ@ ﴿إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه 
  

  :الشعراوي
الـذى  ،  وبهذا القول من الزوج أنهى الحق سبحانه هذا الموقف عند هذا الحـد              

 ويطلب من يوسف أن يعرض عـن        أخطأتأن امرأته قد      مصر يقر  جعل عزيز 
  .انتهى.......ليكتمه  األمرهذا 

 

  :التوفيقوباهللا فنقول 
 إالو،   أخـرى وال يـذكر مـرة       ،   ن ينسى أ موقف يجب    أماموجد العزيز نفسه    

 يفقـد   وقدوسيرته ،  لسن سيرة زوجته  األوتلوك   ،   وستكون فتنة  ،   األمرسينتشر  
وليحمى سمعته مـن     ،    مهدها فين تموت هذه الفتنة     أفأراد  ،  ك  منصبه جراء ذل  

  .وهذا من طبيعة علية القوم دائما،   طبيعيةاألموربحيث تكون  والقال ، القيل
  :األمرفقال ليوسف بصيغة  ،  ال يفتضح بيتهلكيمن هنا اتخذ العزيز موقفه 

 نهائيا وال   األمرذا  ن تنسى ه  أ عليك يا يوسف     أي:﴾ ُیaُZ>ُ4 َأZ�ِْ/ْض Z�َْ@ َهZـXَا        ﴿
  .حد أتحدث به 

 َواْ<Pَْ_7ِِ/ي 1ِ�Xَ�ِِ� ِإ��Zِ� ُآZ8ِ& ِمZَ@ اwِ�Zrَ�ِْ;�@َ     ﴿ : اهاإي موبخا   المرأتهثم وجه حديثه    
  .ذنبت ذنبا شديدا أك ألن والغفران  والعفو الصفحاطلبي أي:﴾
  .  مثل ما تقع فيه سائر النساءفي تقعي العزيز أن امرأةنت أ ولكه ما كان ألن
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  مكر النسوة
 

﴿                     �Zِإ�� �ًZ1ُّح �Wَ7َ_َZFَ .ْZ6َ :ِYِZ7ْ�� @Z�َ �Zَه�PَHَ اِوُد/َZ%ُ JِZیJِ�َ�ْاْ�َ�ِ.ی8َِ= اْمَ/َأُة ا *Hِ 4ٌَةYْ�ِ َو�6ََل

 @ٍ�1ِAٍل م�َpَ *Hِ 30يوسف  ﴾8َ�ََ/اَه� 

  :الطبري
 العزيز فـي مدينـة      امرأةوتحدث النساء بأمر يوسف وأمر      :  ذكره تعالىيقول  
د وا العزيز تـر   امرأة: كتم ، وقلن  ت، وشاع من أمرهما فيها ما كان ، فلم ي         مصر  

 :فتاها ، عبدها ، عن نفسه

 شغاف قلبها ، فدخل     إلي يقول قد وصل حب يوسف       ﴾ �Wَ7َ_َZFَ .ْZ6َ ُح�Z1ًّ      ﴿: وقوله 
  حجابه وغالفه الذي هو فيه: وشغاف القلب. تحته حتى غلب على قلبها 

�ٍل م�Z1ِA@ٍ       ِإ��� 8َ�ََ/ا  ﴿: وقولهَZpَ *ZHِ �Zدتها وا العزيز في مرامرأةإنا لنرى : قلن ﴾ َه
فتاها عن نفسه وغلبة حبه عليها لفي خطأ من الفعل وجور عن قـصد الـسبيل                

لهن ومبين لمن تأمله وعلمه أنه ضالل وخطأ غير صواب وال سداد وإنما كان ق             
كرا منهن فيمـا  ما قلن من ذلك وتحدثهن بما تحدثن به من شأنها وشأن يوسف م     

  .ذكر لتريهن يوسف
 

  :القرطبي
 ساقي العزيز،   امرأة: قيل.  النساء تذلك أن القصة انتشرت في أهل مصر فتحدث       

 امـرأة : وقيـل .  صاحب سجنه  امرأة، و   صاحب دوابه  امرأة، و   خبازه امرأةو
 .الحاجب؛ عن ابن عباس وغيره
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﴿ :ِYِ7ْ�� @�َ َه��PَHَ فتاةالمرأة و، عرب الشابالفتى في كالم ال ﴾ ُ%َ/اِوُد  . 

 .دخل حبه في شغافها؛: وقيل. شغفها غلبها:  قيل﴾ �Wَ7َ_َFَ .ْ6َ ُح1ًّ� ﴿

�ٍل م�1ِAٍ@ ﴿: تعالىقوله َpَ *Hِ في هذا الفعلأي ﴾ ِإ��� 8َ�ََ/اَه�    
 

  : ابن كثير
 العزيز شاع في المدينة وهي مـصر حتـى          امرأة أن خبر يوسف و    تعالىخبر  

اء ينكرن األمر والكرماءمثل نساء  ﴾ َو�Z6ََل 4َYْZ�ٌِة ZHِ* اْ�َ�ِ.یZ8َ=ِ     ﴿ ستحدث به النا 
اْمَ/َأُة اJِ�َ�ْیZ%ُ Jَِ/اِوُد �PَHََهZ�َ �Z@         ﴿ العزيز وهو الوزير ويعبن ذلك عليها      امرأةعلى  

   :ِYِZ7ْ��﴾ نفسها   إليل غالمها عن نفسه وتدعوه      وا تح أي ﴿      ً�Z1ُّح �Wَ7َ_َZFَ .ْZ6َ    ﴾ أي 
الشغف :  شغاف قلبها وهو غالفه قال الضحاك عن ابن عباس         يإلقد وصل حبه    

�ٍل         ﴿الحب القاتل والشغف دون ذلك والشغاف حجاب القلـب          َZpَ *ZHِ �Z8َ�ََ/اَه �Zِإ��

 @ٍ�1ِAاه عن نفسهإيدتها وا في صنيعها هذا من حبها فتاها ومرأي ﴾م.  
  

  :  الشعراوي
ولكنه ،   تعصبا للفضيلة    أوق  لكنهن لم يقلن ذلك تعصبا للح     ،  وما قلنه هو الحق     

  0 العزيز امرأة أقامت فيه الذيوفضحا للضالل  ، يز العزامرأةة بايلرغبة للنكا
وينـشرن  ،   العزيـز مـن كبريائهـا        امرأةأن ينزلن    ،   خرآشيئا   أيضاوأردن  

  . خسيس المنهجإالمكن أن يتعدى الموقف فيهما  يال ، فضيحتها فأتين بنقيضين
لهـا  أو) منـازل    إلـي  وقسم فضيلته الحب     (﴾  �Wَ7َ_َZFَ ُحZ6َ    ً�Z1ّ.ْ  ﴿: لنسوةاوقالت  

وقد شـرحها   ) لجوى  ا –لهيام  ا – ةلتدلا –لعشق  ا -لكلف  ا –لتعلق  ا -لهوى  ا(
  . خواطره فيسهاب إفضيلته ب
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 :لموفقاواهللا  وعلى هذا نقول

وبدأت النـسوة تـتكلم     ،   أخبر بها العلماء     التي المدينة بالكيفية    فيانتشر الخبر   
  .﴾ اْمَ/َأُة اJِ�َ�ْیJِ ُ%َ/اِوُد �PَHََه� َ�@ ��Yِ7ِْ: ﴿ العزيزامرأةتلوك سيرة و
  . لها وتصغيرا لفعلهاإكبارا هي ﴾ اْمَ/َأُة اJِ�َ�ْیJِ ﴿ وكلمة 

  ، العزيزامرأة لها لكونها إكبارا
وتطلب فعل الفاحشة مـع أحـد        ،   ةليالعاة  ن هذه المكا  فيألنها وهى    ،   وتصغيرا

  .قصر لا فيلخدم ا
  . وعلى هذا قلنلحرج أمام خدمهنا موضع فيوألن فعلها هذا يضعهن 

﴿       ٍ@�Z1ِAٍل م�َZpَ *ZHِ �Zُح1ًّ� ِإ��� 8َ�ََ/اَه �Wَ7َ_َFَ .ْ6َ ﴾: أنها ال يمكن أن تفعـل هـذا   أي 
 ،  شـغاف قلبهـا    إليووصل هذا الحب     ،    كان حبه قد تمكن منها     إذا إال ،   لفعلا

  . ما تفعلولم تعد تدرى  ، ضالللا إليصلها أووحبها هذا قد 
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﴿                  �@Wُ8ْZ$ٍة م.َZ�5 َواِحZُآ &ْZ%َQَو lًZ"َ�Pُم �@ZWُ�َ ْت.َZPَ�َْوَأ �@Wِ�ْZ�َِإ &ْ�َZ>َِه@� َأْر/ِ"ْ�َ(ِ &ْ�َ�ِ>َ ����َHَ
Wُ@� َوْ6ُ�Zَ@ َح�Zَش ِ�ّ�Zِ: َم�Z     ِ<"$�8ً� َو�6ََ�ِ& اْ�ُ/ْج َ�َ�َHَ �@Wِ�ْ����Z َرَأْیZ8َُ: َأْآZ�َ/ْ1َُ: َوZ�ْ�z6ََ@ َأْیZِ.یَ            

̀� َمَ�ٌ� َآِ/یٌ� َ̂/ًا ِإْن َهـXَا ِإ    31 يوسف ﴾ َهـXَا َ)
  :الطبري

 العزيز بمكر النسوة الالتي قلن في المدينة ما ذكـره اهللا عـز              امرأةفلما سمعت   
 .وجل عنهن 

 لما أظهر النـساء   : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال       :  حدثنا ابن حميد ، قال     -  
د عبدها مكرا بها لتريهن يوسف ، وكـان يوصـف لهـن             واتر: ذلك من قولهن  

 بحسنه وجماله ؛

 ﴿ lً"َ�Pُم �@Wُ�َ ْت.َPَ�َْوَأ �@Wِ�ْ�َْ& ِإ�ِه@� َأْرَ<َ/ِ"ْ�َ(ِ &ْ�َ�ِ>َ ����َHَ ﴾  
أعدت لهن متكئـا يعنـي      : أفعلت من العتاد ، وهو العدة ، ومعناه       }  َوَأZPَ�َْ.تْ  { 

ام ، وما يتكئن عليه من النمارق والوسائد ، وهو مفتعل مـن قـول               مجلسا للطع 
فهذا الـذي ذكرنـا     . ما يتكئ عليه    : ألق له متكئا ، يعني    :  ، يقال  تكأتا: القائل

يل المتكأ ، وأنهـا     أويل هذه الكلمة ، هو معنى الكلمة وت       أوعمن ذكرنا عنه من ت    
   .اج وأترا، وشرابا، وطعام ،اأعدت للنسوة مجلسا فيه متكئ

 ثم فسر بعضهم المتكأ بأنه الطعام على وجه الخبر عن الذي أعد من أجله المتكأ     
وآتت كل واحـدة مـنهن   : ترج ، إذ كان في الكالم  ألا، وبعضهم عن الخبر عن      

 تعـالى قـال اهللا    .  السكين إنما تعد لألترج وما أشبهه مما يقطع به           ألنسكينا ،   
  :لالتي تحدثن بشأنها في المدينة العزيز والنسوة اامرأةذكره مخبرا عن 

 ﴿       ً�8�$"Z>ِ �@Wُ8ْZ$ُآ�5 َواِحَ.ٍة م &ْ%َQوأعطت كل واحدة من  :  يعني بذلك جل ثناؤه    ﴾ َو
   .النسوة الالتي حضرنها سكينا لتقطع به من الطعام ما تقطع به
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وقالـت  :  ذكـره  تعالى يقول﴾ َو�6ََ�ِ& اْ�ُ/ْج َ�َ�Hَ �@Wِ�َْ���� َرَأْیZ8َُ: َأْآZ�َ/ْ1َ:ُ        ﴿: وقوله 
َHَ����Z َرَأْیZ8َُ:    ﴿ فخرج عليهن يوسـف ،    ﴾ اْ�ُ/ْج َ�َ�Wِ�ْ@�  ﴿:  العزيز ليوسف  امرأة

 .ن يوسف أعظمنه وأجللنه يأفلما ر:  يقول جل ثناؤه﴾ َأْآ1َْ/َ�ُ:

: يل في معنى ذلك ، فقال بعـضهم       أو اختلف أهل الت   ﴾ َو�z6َْ�َ@ َأْیِ.َیWُ@�  ﴿: وقوله 
. تـرج   األديهن وهن يحسبن أنهـن يقطعـن        يأهن حززن بالسكين في     أن: معناه
َ̂/اً    ﴿: وقوله Z(َ اXَهن لم يرين فـي حـسن       ألنقلن ما هذا بشرا ،      :  يقول ﴾ َم� َهـ

نـا مـن    يألو كان من البشر لكان كبعض ما ر       : صورته من البشر أحدا ، فقلن     
   .صورة البشر ، ولكنه من المالئكة ال من البشر 

 

  :القرطبي
.  في ذمهـا   حتيالهناو،   اهاإي بغيبتهن   أي ﴾ َHَ���� Z"ْ�َ(ِ &ْ�َ�ِ>َِ/ِه@�    ﴿: تعالىه  قول

 ﴿: وقولـه . ، فسمي ذلك مكـرا     إنها أطلعتهن واستأمنتهن فأفشين سرها    : وقيل
 �@Wِ�ْ�َْ& ِإ�وليمة لتوقعهن   إليهن تدعوهن   إلي أرسلت   أي؛    في الكالم حذف   ﴾ َأْرَ<َ 

؛ وهو كل ما جعلتـه عـدة         من العتاد "  َوَأZPَ�َْ.تْ  : "ىتعالقوله   فيما وقعت فيه؛  
: أصح ما قيل فيه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قـال        " متكأ. "لشيء

 إلـي  بالمدى حتى بلغـت الـسكاكين   ﴾ َو�z6َْ�َ@ َأْیZِ.َیWُ@�  ﴿: تعالىله  قوو مجلسا،
  العظم؛
  . معاذ اهللاأي ﴾ َو6ُْ�َ@ َح�َش ِ�ّ�ِ: ﴿: تعالىقوله 

 

  :ابن كثير
قال بعضهم بقولهن ذهب الحب بها وقال محمد بـن          " ﴾ َHَ���Z"ْ�َ(ِ &ْ�َ�ِZ>َ �Zِ/ِه@�      ﴿

 رؤيـة   إلـي إسحاق بل بلغهن حسن يوسف فأحببن أن يريه فقلـن ليتوصـلن             
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"  منزلهــا لتـضيفهن      إلـي  دعتهن   أي ﴾ َأْرَ<َ�ْ& ِإWِ�ْZ�َ@�   ﴿ومشاهدته فعند ذلك  
 عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والـسدي         قال ابن " متكأ  "وأعتدت لهن   

هو المجلس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين من : وغيرهم
 وكان هذا مكيـدة     ﴾ َوQَ%ْ& ُآ�5 َواِحَ.ٍة مWُ8ْ$@� ِ<"$��8ً     ﴿تعالىأترج ونحوه ولهذا قال     
 وذلك أنهـا    ﴾    ْج َ�َ�Wِ�ْZ@�  َوZ�َ�6َِ& اْ�Z/ُ    ﴿ على رؤيته  حتيالهنامنها ومقابلة لهن في     

 أي أعظمنه   أي ﴾    َرَأْیZ8َُ: َأْآZ�َ/ْ1َ:ُ    ﴿و   " 7	ج" كانت قد خبأته في مكان آخر فلما        
ديهن دهشة برؤيته وهن يظنن أنهن      يأأعظمن شأنه وأجللن قدره وجعلن يقطعن       

ديهن بها قاله غير واحد وعـن       يأترج بالسكاكين والمراد أنهن حززن      األيقطعن  
ديهن حتى ألقينها فاهللا أعلم وقد ذكر غير واحد أنها قالت           يأقطعن  : تادةمجاهد وق 

ديهن أترجا وآتت كل واحـدة  يألهن بعد ما أكلن وطابت أنفسهن مم وضعت بين        
 خـرج أه تأمره أن إلي يوسف؟ قلن نعم فبعثت إليمنهن سكينا هل لكن في النظر     

ع ليرينه مقـبال ومـدبرا      ن يرج أديهن ثم أمرته    يأنه جعلن يقطعن    يأهن فلما ر  إلي
لم جعلن يولولن فقالت أنتن مـن       األديهن فلما أحسسن ب   يأفرجع وهن يحززن في     

̀�    ﴿م أنا؟ الأنظرة واحدة فعلتن هذا فكيف     َ̂/ًا ِإْن َهZـXَا ِإ Z(َ اXَِ: َم� َهـ�َ@ َح�َش ِ�ّ�َو6ُْ

هـن لـم    ألن نايأوما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي ر        : ثم قلن لها   ﴾ َمَ�ٌ� َآZِ/ی�ٌ  
يرين في البشر شبيهه وال قريبا منه فإنه عليه السالم كان قد أعطي شطر الحسن        

سراء أن رسول اهللا صـلي اهللا       اإلكما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث         
 هو قد أعطى شطر     إذاعليه وسلم مر بيوسف عليه السالم في السماء الثالثة قال ف          

قال رسـول اهللا صـلي اهللا       : ن أنس قال  الحسن وقال حماد بن سلمة عن ثابت ع       
عليه وسلم أعطي يوسف وأمه شطر الحسن وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق             

أعطي يوسف وأمه ثلث الحـسن      : حوص عن عبد اهللا بن مسعود قال      األعن أبي   
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كان وجه يوسف مثل    : حوص عن عبد اهللا قال    ألاعن أبي    أيضاوقال أبو إسحاق    
أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتن به ورواه الحسن           إذا المرأة   كانتالبرق و 

البصري مرسال عن النبي صلي اهللا عليه وسلم أنه قال أعطي يوسف وأمه ثلث              
 قال أعطى يوسف وأمه الثلثين والناس       أوحسن أهل الدنيا وأعطي الناس الثلثين       

قسم الحسن  :  قال لجرشياالثلث وقال سفيان عن منصور عن مجاهد عن ربيعه          
خـر بـين سـائر      آلاصفين فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن والنصف         ن

معناه أن يوسف عليه السالم كـان علـى         :  أبو القاسم السهيلي   اإلمامالخلق وقال   
 بيده علـى أكمـل صـورة        آدم عليه السالم فإن اهللا خلق       آدمالنصف من حسن    

 شـطر   وأحسنها ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله وكان يوسف قد أعطى            
  حسنه فلهذا قال هؤالء النسوة عند رؤيته 

﴿   ِ:Z�ّ�ِ راً    ﴿ قال مجاهد وغير واحد معاذ اهللا      ﴾ َح�َشـشـذَا با هوقـرأ   ﴾ م
   .انتهى...... بمشترى بشراءأيبعضهم ما هذا بشرى 

  
 : واهللا الموفقونقول

هـا  نهن يمكرون ب  أوعلمت  ،   العزيز ما تناقلته نسوة كبار القوم        امرأة إليوصل  
  .حاديثهنأ فيها إليويسيئون 

  
  : الشعراوي اإلمام فيقول 

ليس غضبة  ن قولتها   أكأن الحق ينبهنا على      ،    شيء خلف   شيءالمكر هو ستر    
 ،  خـر آردن شيئا   أ العزيز ولكنهن    امرأة قامت به    الذيللحق وال كرها للضالل     

 هى انت....... العزيز عن كبريائها وينشرن فضيحتها امرأةوهو أن ينزلن 
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 أنفسهن  فيلتظهر ما    ،    مكر أقوى وأشد   في العزيز تفكر    امرأة وعلى هذا بدأت  
 .وفى نفس الوقت يكون ردا عليهن ودفاعا عن نفسها 

 بالمفارش ومخاد ومساند    اوأعدت لكل واحدة منهن مجلسا مجهز      ،   هنإليأرسلت  
  . تام حالة استرخاء فيويكن  ، هاإلي ليستندن

  :الشعراوي اإلمامفيقول   
 انتهى........ حتى ال يطول به المللاإلنسانه إلي يستند الذي الشيءهو :المتكأ  

 ،   سكين ولكنهـا سـكين حـادة       أيوليست   ،   ثم أعطت لكل واحدة منهن سكينا     
لتتأكـد أنهـن     ،    طعام أخـر   أيوليس   ،   خاصةوطعاما مما يتم قطعه بالسكين      

 0 أعـدت لألمـر عدتـه   وهذا من شدة مكرها وأنها قد      ،   سيستعملن تلك السكين  
   :قالت ليوسف ، ديهن من طعاميأ تقطيع ما بفيوعندما وجدتهن قد انهمكن 

﴿ �@Wِ�ْ�َ�َ اْ�ُ/ْج ﴾ .  
  يوجد ولم يكن يتخيلن أن    ،   ن من جماله  يأفهالهن ما ر   ،   دخل يوسف على النسوة   
ديهن من طعـام يقطعنـه   يأنهن نسين ما بأحتى  ، خاذاألرجال بمثل هذا الجمال   

                                    .ديهن فقطعتها يأ إليوصل حد السكين حتى 

  :الشعراوي اإلمامفيقول 
 العزيـز  امـرأة وهن حين أذيـن      ،   وجد على صورة فوق ما تخيلت      يأ:أكبرنه

  .دتها له عن نفسه تخيلن له صورة ما من الحسن وال خبر مروابتد
ورة تخيلنها عنـه فحـدث لهـن        نه فاقت حقيقته المرئية كل ص     يألكنهن حين ر  

 طرأ عليـك    الذي يجعل الشئ    الذي الذهول   هيبهار  نالال مراحل   أوو ،   بهارناال
   انتهى ...... يصددهيذهلك عما تكون 

  . صوابهاإليفعادت العقول  ، ديهنيألم من جراح األأحست النسوة ب
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َ̂/ًا ِإْن هَ        ﴿:عترافالا  وكان ̀� َمَ�ٌ� َآِ/ی�ٌ   َو6ُْ�َ@ َح�َش ِ�ّ�ِ: َم� َهـXَا َ)  �:وآ�;: .�ٌ ـXَا ِإ

 . للتنزيههي: ﴾َح�َش ِ�ّ�ِ: 

 تنزيه هللا سبحانه عن العجز عن خلق هذا الجمال      هي: الشعراوي اإلمامكما قال    
فاحشة بينه   أونهن قد نزهن صاحب تلك الصورة عن حدوث منكر          أ أو ،   المثالي
 مام الـدعاة إخر على لسان آ ةءبرا  أعتبر هذا دليلإذ وإنني( ، العزيزامرأةوبين  
 انتهى  .....)اهللا يوسف لنبي

 ،  فـسهن   ألن تعظيما ليوسف واحتقارا      ﴾ َح�َش ِ�ّ�:ِ  ﴿ :وقالت النسوة تلك الكلمة   
̀� َمَ�Zٌ� َآZِ/ی�ٌ            ﴿:قلنثم   َ̂/ًا ِإْن َهZـXَا ِإ Z(َ اXَلجمـال  اال يمكن أن يكون هذا   :﴾ َم� َهـ

وال يمكـن أن     ،   تخيل والتـصور  لنه فاق ا  أل ،    رجل   أو كان   امرأة ،   على بشر 
  . الكرامالمالئكة أن يكون ملك من إال ال نظنونحن  ، لمالئكة ا على إاليكون 
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  لوألا عترافالا
 

﴿       ْ5Z�َ7َْوَ�ِ;@ ��ْ� َی �َMَ�ْPَ>َ�Hَ :ِYِ7ْ�� @�َ :ُA%َراَود .ْUَ�ََو :ِ�Hِ *8ِ�8Pُ�ْ�ُ يXِا�� �@"ُ�ِXَHَ &ْ�َ�6َ  �Zَم 

   32يوسف  ﴾ Qُمُ/ُ? 8َEَYْ�ُ�َ@� َوَ�َ�ُ"�4ً� م$َ@ ا�nِ��Mِ/یَ@
  : الطبري

ديهن ، فهذا الـذي     يأ العزيز للنسوة الالتي قطعن      امرأةقالت  :  ذكره تعالىيقول   
ه ما أصابكن مـن ذهـاب       إلياه وفي نظرة منكن نظرتن      إيأصابكن في رؤيتكن    

اه إيديكن ، هو الذي لمتنني في حبي يأ ه حتى قطعتنإليالعقل وغروب الفهم ولها     
 العزيز فتاها حبا إنا لنراها في ضالل        امرأةقد شغف   : وشغف فؤادي به ، فقلتن    

دته عن نفسه ، وأن الذي تحدثن به عنها فـي           واثم أقرت لهن بأنها قد ر     . مبين  
دته عليه مـن  وا مما ر﴾ َوUَ�َْ. َراَود%�MَZ�ْPَ>َ�Hَ :ِYِ7ْ�� @�َ :ُAَ  ﴿: أمره حق ، فقالت  

َوZ�� @;ِZ�َْ�     ﴿: وقولـه  فامتنع:  يقول ﴾    �MَZ�ْPَ>َ�Hََ  ﴿: عن ابن عباس ، قوله     .ذلك  

عني على ما   واولئن لم يط  :  تقول ﴾ َی5ْ�َ7ْ َم� Qُمُ/ُ? 8َEَYْ�ُ�َ@� َوَ�َ�ُ"�4ً� م$َ@ ا�nِ��Mِ/ی@َ      
ـ     : ه ليسجنن ، تقول   إليه من حاجتي    إليأدعوه   ا مـن   ليحبسن في السجن ، وليكون

  . بالحبس والسجن ، وألهيننه والمذلةأهل الصغار 
  

  :القرطبي
واللـوم  .  حب هذا هو ذلـك الحـب       أيذلكن الحب الذي لمتنني فيه،      : والمعنى

 أي ﴾ َوZUَ�َْ. َراَود%�MَZ�ْPَ>َ�Hَ :ِYِZ7ْ�� @Z�َ :ُZAَ           ﴿ :ثم أقرت وقالـت   . الوصف بالقبيح 
  .كاب المعصيةها تمنع من ارتألنوسميت العصمة عصمة . امتنع
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 َوَ�ِ;@ ��ْ� َی5ْ�َ7ْ َم� Qُمُ/ُ? 8َEَYْZ�ُ�َ@�      ﴿.، والمعنى واحد    استعصى أي" استعصم":  وقيل
، ووعدت بالسجن إن     ، وهتكت جلباب الحياء     بمحضر منهن  مراودةدته ال واع﴾

ل أمرها إذ كان    أو خالف   الا، وإنما فعلت هذا حين لم تخش لوما وال مق          لم يفعل 
  .الءذاأل أي﴾ َوَ�َ�ُ"�4ً� م$َ@ ا�nِ��Mِ/یَ@ ﴿ .نهاذلك بينه وبي

 

  :ابن كثير
﴿     ِ:�Hِ *8ِ�8Pُ�ْ�ُ يXِا�� �@"ُ�ِXَHَ &ْ�َ�6َ ﴾     هن بأن هذا حقيق أن يحب      إليتقول هذا معتذرة

 فامتنع قال بعضهم لمـا      أي﴾ َوUَ�َْ. َراَود%�MَZ�ْPَ>َ�Hَ :ِYِ7ْ�� @�َ :ُAَ      ﴿لجماله وكماله   
ه الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن وهي العفة مـع            ن جمال يأر

َوZ�� @;ِZ�َْ� َی5ْZ�َ7ْ َمQ �Zُم8َEَYْZ�ُ�َ ?ُ/ُZ@� َوَ�َ�ُ"Z�4ً� م$Zَ@                 ﴿هذا الجمال ثـم قالـت تتوعـده       

  .فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السالم من شرهن وكيدهن ﴾ ا�nِ��Mِ/یَ@
   

  :الشعراوي
  .أثير رؤيتهن ليوسف وأعلنت أنه استعصمقالت ذلك بجرأة من رأت ت 

َوZ�� @;ِZ�َْ� َی5ْZ�َ7ْ َمQ �ZُمZُ/ُ?       ﴿: العزيـز امرأة الحق سبحانه ما جاء على لسان      وبتابع

، حكـام   األ تصدر   التي هيقالت ذلك وكأنها     ﴾ 8َEَYْ�ُ�َ@� َوَ�َ�ُ"Z�4ً� م$Zَ@ ا�nِ��MZِ/ی@َ      
ن لم يطعهـا    إن لهن أنه    تعل0والسامعات لها هن من أكبرن يوسف لحظة رؤيته         

  .هانتهإذالله وإلفيما تريد فلسوف تسجنه وتصغر من شأنه 
 يوسف من    العزيز امرأة سمعنها فقد طمعت كل منهن أن تطرد         الالتيأما النسوة   

  انتهى ........... منهن بهأيحتى تنفرد  ، القص
  

 :ونقول واهللا الموفق
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 ،   النـسوة  فيوشامتة  ،  اتبة   العزيز ما حدث للنسوة فقالت لهن مع       امرأةوجدت  
 .ن واحد آ في،  الفعل ومصرة على ، ومعترفة

اْمَ/َأُة اJِ�َ�ْیJِ ُ%َ/اِوُد �PَHََه� َ�@ ���Wَ7َ_َZFَ .ْZ6َ :ِYِZ7ْ ُحZ1ًّ� ِإ���Z         ﴿ هذا هو من قلتن فيه       أي

    ٍ@�Z1ِAٍل م�َpَ *Hِ عنـه   و عنـى   ،  ما قلتن في   وصلنيولقد  ،   30يوسف   ﴾    8َ�ََ/اَه�
تاهت عقولكن ولم تدرين مـا       ،   نكن ومن نظرة واحدة   إف ،   اهإي أريكن أن   فأردت

 0عيش معه ليل نهارأ التينا أ ليافما ب ، انبهارا لجماله ، ديكنيأ وقطعتن لنعتف

 بما حدث   والتباهيعتراف بل   اال عليهن و  لالنقضاض اللحظة الحاسمة    جاءتثم  
  :لك خالفا لما قالت من قبل  وذ﴾ َوUَ�َْ. َراَود%Yِ7ْ�� @�َ :ُAِ: ﴿: منها

̀� َأن ُیEَYَْ@ َأْو Xَ�َاٌب َأِ���ٌ              ﴿  25 يوسـف  ﴾ �6ََ�ْ& َم� َ>Jَاء َمْ@ َأَراَد ِ)lَْهِ�َ� ُ<4َءًا ِإ
  : عشرالثانيالدليل 

  ﴾ Mَ�ْPَ>َ�Hََ� ﴿ العزيز امرأةيقول رب العزة على لسان 

 العزيـز   امـرأة  إليل  على أن يوسف لم يم     ،   دلة الدامغة األوهذا دليل أخر من     
  .شهوانيا ولم يهم بعمل الفاحشة

فهنـاك   ،   )ولكنه استعـصم  ( ولم تقل    :﴾ �MَZ�ْPَ>َ�Hََ  ﴿: قالت هيه باعترافها   ألن 
 الفاء هنا تعطى سرعة رد فعل يوسف بـالرفض          ألن ،   فرق كبير بين الكلمتين   

ـ   مراودةصامه ورفضه لم يأخذ وقتا لل     عت وأن ا   ، وشدتهلفعل الفاحشة    نفس  مع ال
  . ال يفعلأويفعل 

َی�Z َأی�ZWَA ا��XِZیَ@ Qَم4Z8ُا ِإَذا 4Z�ُِدي ِ���MZَ��ِة        ﴿ :  سورة الجمعةفيكما يقول رب العزة    

 ﴾ ِم@ َی4ِْم ا�Hَ =ِ�َ�ُEُ�ْْ<4ْ�َا ِإَ� ِذْآِ/ ا���ِ: َوَذُروا ا1َ�ْْ�َ{ َذِ�ُ"ْ� َ�ْ�ٌ/ ��ُ"ْ� ِإن ُآَ�ْ%َ �ْPُ8�4Z�ُنَ               
  . 9الجمعة
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 حتى الرزق   شيءوترك كل    ،    لسرعة التلبية  هي) 4ْ�َZ>ْ�Hَا (  كلمة فيهنا  فالفاء   
 التفكيـر   أو للتـروي  لنا الحق سبحانه مجاال        يعط أخر ولم  شيء فيوال نفكر   
  .ال نسعىنسعى أو 

 بدون الفاء تعطـى مجـاال أوسـع         اسعوان كلمة   ال،  ) اسعوا(  وألن اهللا لم يقل   
  . وقت أي في للسعي

 الطبري___ فامتنع: يقول}  Mَ�ْPَ>َ�Hََ� {: ولهعن ابن عباس ، ق 

َوZUَ�َْ. َراَود%YِZ7ْ�� @Z�َ :ُZAِ:         ﴿ :ثم أقـرت وقالـت     (القرطبي نتذكر قول    أنوعلينا   

  �َMَ�ْPَ>َ�Hَ﴾ هـا تمنـع مـن ارتكـاب     ألنوسميت العصمة عـصمة  .  امتنعأي
  .  )، والمعنى واحد  استعصىأي" استعصم: "وقيل. المعصية

فامتنع من ذلك أشـد      ﴾ َوZ�َ�6َْ& َه�Z�َ &َZ�َْ      ﴿ نفسها إليودعته   :بن كثير وكذا قول ا  
   .23يوسف  ﴾ َمَ��َذ ا�ّ�ِ: ِإ��ُ: َر)$* َأْحYََ@ َمْ'4َاَي �6ََل ﴿و   متناعاال

  .امرأة العزيزفهل بعد كل هذا يميل إلى 
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  الفحشاء
 

  ،  لنـسوة اأمام  أة   جر فيصرارها وتحديها لفعل الفاحشة مع يوسف       إثم أظهرت   
َوَ�ِ;@ ��Zْ� َی5ْZ�َ7ْ َم�Z     ﴿ :فأعلنت تحديها له ،  يوسفإليلنسوة ميل  ا يها وجدت ف  ألن

  32يوسف  ﴾ Qُمُ/ُ? 8َEَYْ�ُ�َ@� َوَ�َ�ُ"�4ً� م$َ@ ا�nِ��Mِ/یَ@
سها وقد انهزمت   وبال حياء ألنها وجدت نف     ،   ومفضوحا ،   فأصبح الطلب مكشوفا  

نـه  إن لم يطع أمرها فإو ، األمر أن يفعل وباآلن فعليه   اإذ ،   من قبل أمام يوسف   
لمقـرب  ا من كونـه     اآلن هو عليها    التيلمنزلة  امن  وسينزل  ،  سيعاقب بالسجن   

  السجن  إلي،   من مظاهر العز والترف ما لم يره غيره          أىرو ،    حاشيتها فيها  إلي
 . تصغر من شأنهأشياءويفعل ، 

تخـص   تصدر و  التي القرارات   فيمن تأثير   يظهر لنا ما لنساء علية القوم        وهذا
  .  العامة والدولة

مانـه  يواختبـار إل   ،    اهللا له  اختباروهو من   ،   مام تحد جديد    أوجد يوسف نفسه    
 إلـي وكيف ومتى نلجأ ، مام الشدائد  أويعلمنا اهللا من خالله كيف نقف        ،   وصبره

  .الركن الشديد 
ن لم يفعـل    إف ،   ليست كسابقتها وهذه المرة    ،   فالمرأة مازالت مصرة على الفعل    

 اآلن هو فيها    التيولكن سينزل من المكانة      ،   وليس السجن فقط   ،   فالسجن أمامه 
وهو غير  ،   عمال المشينة األ منازل الذين يقومون ب    إلي ،   من ترف العيش ورغده   

 . على هذا معتاد
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زل  منا إليوينزل   ،    العزيز امرأة يترك النعيم والترف بجوار      الذي شاب هذا    أي
ن إ التي العزيز   امرأة نهاإ امرأة وأي ،   امرأةهل من أجل ليلة مع      ،  الصاغرين  

  . منزلة يحسده عليها العزيز نفسهفيوافق على طلبها فسيكون 
  .أيضا العزيز وحدها ولكن مع نساء علية القوم امرأة وليس مع

 Z8ْ�َُ: ا�4AYZَء     MْZ8َ�ِِ/فَ  ﴿: وقال فيها   تكلم اهللا فيها   التيلفحشاء  ا هيست هذه   ليأثم  

َ̂�ء    .24 يوسف ﴾َوا0ْ7َ�ْ
ثروا الحيـاة  آلذين  ا،  مة وشبابها   األوليتعلم منه رجال    : أخر أىرولكن يوسف له    

وسيحاسبهم بها يوم    ،   أفعالهم لهم ربا مطلع على      أنونسوا   ،   اآلخرةالدنيا على   
     .العرض عليه

  : قال يوسفماذا
﴿ �*ZZ�َِإ AtZZَأَح @ُEْ$YZZَل َرب$ ا��ZZ6َ tُZZُه@� َأْص.َZZ�َْآ *ZZ$8�َ ْف/ِMْZZ%َ �̀  ِم���ZZ َیZZْ.8ِ�َ4�ُ* ِإZZ�ْ�َِ: َوِإ

  33 يوسف ﴾ ِإWِ�ْ�َ@� َوَأُآ@ م$َ@ ا�Eَ�ِْهِ��َ@
 

  :الطبري
 عن مراودةدت يوسف في ال وا العزيز قد ع   امرأةوهذا الخبر من اهللا يدل على أن        

ه ، فاختار السجن على     ليإنفسه ، وتوعدته بالسجن والحبس إن لم يفعل ما دعته           
ـ      واها لو لم تكن ع    ألنه من ذلك ؛     إليما دعته     أن  الادته وتوعدته بذلك ، كان مح

 شيء وال إلي وهو ال يدعى ﴾ َرب$ ا�Eْ$Yُ@ َأَحAt ِإZ�َ*� ِم���Z َیZْ.8ِ�َ4�ُ* ِإZ�ْ�َ:ِ      ﴿: يقول
: يل الكـالم  أووت.. والسجن هو الحبس نفسه ، وهو بيت الحبس         . يخوف بحبس   

ه من معصيتك   إلي مما يدعونني    إلييا رب الحبس في السجن أحب       : قال يوسف 
 : كما. دنني عليه من الفاحشة واوير
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قـال يوسـف ،     : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قـال        :  حدثنا ابن حميد ، قال     -
َرب$ ا�Eْ$YZُ@ َأَحAtZ ِإZ�َ*� ِم���Z           ﴿:  على مـا نـزل بـه       واستعانة ربه   إليوأضاف  

  من أن آتي ما تكره إلي السجن أحب أي : ﴾8ِ* ِإَ�ْ�ِ: َیْ.4�َُ�

̀� َ%Mِْ/ْف 8�َ$* َآZ�َْ.ُه@� َأْصtُZ ِإWِ�ْZ�َ@�         ﴿:  وقوله وإن لم تدفع عني يـا  :  يقول﴾ َوِإ
 ، ﴾هنإلـي أصـب   ﴿على أنفسهن أيدتهن وا بي في مرويفعلنرب فعلهن الذي    

 ويهوين هن ، وأتابعهن على ما يردن مني ، إليأميل : يقول

̀� َ%MْZِ/ْف Z$8�َ*         ﴿: ثنا سلمة ، عن ابـن إسـحاق       :  حدثنا ابن حميد ، قال     -   َوِإ

  ﴾ َأْصtُ ِإWِ�ْ�َ@� ﴿ ما أتخوف منهن أي : ﴾َآْ�َ.ُه@� 

 ﴿: قال ابن زيد ، فـي قولـه  : أخبرنا ابن وهب ، قال:  حدثني يونس ، قال  -  
      tُْف 8�َ$* َآْ�َ.ُه@� َأْص/ِMْ%َ �̀  يكـن منـك   إال:  قال﴾ ِإWِ�ْ�َ@� َوَأُآ@ م$َ@ ا�Eَ�ِْهِ��@َ  َوِإ

 أنت العون والمنعة ، ال يكن مني وال عندي 

هن من الـذين جهلـوا   إليوأكن بصبوتي   :  يقول ﴾ َوَأُآ@ م$Zَ@ ا�ZEَ�ِْهِ��@َ     ﴿: وقوله
 : كما. حقك وخالفوا أمرك ونهيك 

 ﴾َوَأُآ@ م$Zَ@ ا�ZEَ�ِْهِ��َ@    ﴿: اقثنا سلمة ، عن ابن إسح  :  حدثنا ابن حميد ، قال     -  
  . ركبت معصيتكإذا جاهال أي: 
 

  : القرطبي
 دخول السجن،   أي ﴾ �6ََل َرب$ ا�Eْ$Yُ@ َأَحAt ِإَ�*� ِم���Z َیZْ.8ِ�َ4�ُ* ِإZ�ْ�َ:ِ           ﴿: تعالىقوله  

 أسهل علي وأهون من     أي﴾ َأَحAt ِإَ�*�  ﴿ .فحذف المضاف؛ قاله الزجاج والنحاس    
  . المعصية؛ ال أن دخول السجن مما يحب على التحقيقالوقوع في
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̀� َ%Mِْ/ْف Z$8�َ* َآZ�َْ.ُه@�      ﴿  نه؟ يأكيد النسوة الالتي ر   : وقيل.  كيد النسوان  أي ﴾ َوِإ
: وقيـل . هي مظلومة وقد ظلمتها   :  العزيز، وقلن له   امرأةعة  وافإنهن أمرنه بمط  

؛ والقصد بذلك أن تعذلـه   العزيزامرأةطلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة في   
في حقها، وتأمره بمساعدتها، فلعله يجيب؛ فصارت كل واحدة تخلو به على حدة             

اقض لي حاجتي فأنا خير لك من سيدتك؛ تدعوه كل واحدة           ! يا يوسف : فتقول له 
 امـرأة كيـد   : وقيل. يا رب كانت واحدة فصرن جماعة     : ده؛ فقال والنفسها وتر 

فاحشة؛ وكنى عنها بخطاب الجمع إما لتعظيم شأنها        ه من ال  إليالعزيز فيما دعته    
؛ جتهاداالوحتيال الاوالكيد .  التعريضإليفي الخطاب، وإما ليعدل عن التصريح   

 ولهذا سميت الحرب كيدا الحتيال الناس فيها

 -هن، من صبا يصبو     إلي أمل   أي جواب الشرط،    ﴾ َأْصtُZ ِإWِ�ْZ�َ@�    ﴿: تعالىقوله  
  وصبوة صبوا- مال واشتاق إذا

 أي﴾ َوَأُآ@ م$َ@ ا�Eَ�ِْهِ��@َ   ﴿.  إن لم تلطف بي في اجتناب المعصية وقعت فيها         أي
 ممن يعمل عمل الجهال؛ ودل هذا علـى أن          أو ويستحق الذم،    ثماإلممن يرتكب   

 قبح الجهـل والـذم       على أيضا بعون اهللا؛ ودل     إالأحدا ال يمتنع عن معصية اهللا       
  .لصاحبه

 

  :ابن كثير
̀� َ%MْZِ/ْف    ﴿ من الفاحشة    أي ﴾ ب$ ا�Eْ$Yُ@ َأَحAt ِإَ�*� ِم��� َیْ.8ِ�َ4�ُ* ِإZ�ْ�َ:ِ       �6ََل رَ  ﴿ َوِإ

     �@Wِ�ْZ�َِإ tُZُه@� َأْص.َZ�ْنفسي فليس لي منهـا قـدرة وال   إليي ن إن وكلتأي ﴾8�َ$* َآ 
 فـال  نال بحولك وقوتك أنت المستعان وعليـك الـتك    إالأملك لها ضرا وال نفعا      

 وذلك اآلية﴾ َأْصtُ ِإWِ�ْ�َ@� َوَأُآ@ م$َ@ ا�Eَ�ِْهِ��َ@ �EَPَZ>ْ�Hََب Z�َُ: َر)ZA:ُ         ﴿ نفسي يإلتكلني  
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أن يوسف عليه السالم عصمه اهللا عصمة عظيمة وحمـاه فـامتنع منهـا أشـد              
ة مقامات الكمال أنه مـع شـبابه        ايمتناع واختار السجن على ذلك وهذا في غ       الا

ـ  عزيز مصر وهي مع هذا فـي غ        امرأةوجماله وكماله تدعوه سيدته وهى       ة اي
الجمال والمال والرياسة ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا مـن اهللا              
ورجاء ثوابه ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قـال               

إمام عادل وشاب نشأ في عبادة اهللا       :  ظله إالسبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل         
 تحابا فـي اهللا     ناله ورج إلي خرج منه حتى يعود      إذالبه معلق بالمسجد    ورجل ق 

اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله مـا              
 أخاف اهللا ورجـل     إني ذات منصب وجمال فقال      امرأةأنفقت يمينه ورجل دعته     

  .. ا ففاضت عيناهلياذكر اهللا خ
  : الشعراوي   

  ؛وقالولماذا جاء قول يوسف بالجمع :ول ولسائل أن يق
﴿        ِ:Z�ْ�َ8ِ�َ4�ُ* ِإ.ْZِإَ�*� ِم��� َی Atَأَح @ُEْ$Yالتي هي  عزيزعلى الرغم من أن امرأة   ﴾ ا� 

  .32يوسف﴾ َوَ�ِ;@ ��ْ� َی5ْ�َ7ْ َم� Qُمُ/ُ? 8َEَYْ�ُ�َ@� ﴿:قالت
 لـه   وحيتونقول ؛البد أن يوسف عليه السالم قد رأى منهن إشارات أو غمزات             

 السجن ؛ لذلك أدخل يوسـف       إلى ستؤدى به    التيبأال يعرض نفسه لتلك الورطة      
 جمعـتهن   الالتي جمع النسوة    في– عزيزال  امرأة - قوله المفرد    فيعليه السالم   

 أن يخرج نفسه مـن هـذا        إشارة طلبن منه غمزا أو      الالتي ؛وهن   عزيزال امرأة
  .الموقف 

 محاولـة السـتمالته ؛ وللعيـون        فيليه   من واحدة منهن قد نظرت إ      أكثرولعل  
  .واالنفعاالت وقسمات الوجه تعبير ابلغ من تعبير العبارات
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 تطلبه كـل واحـدة      الذي عيونهن قد دلت يوسف على المراد        إشاراتوقد تكون   
  . منهن ؛وفى مثل هذه االجتماعات تلعب لغة العيون دورا هاما

 يوسف عليه السالم قد جمـع        نحن بصدد خواطرنا عنها نجد     التي اآلية فيوهنا  
�Z6ََل َرب$ ا�Eْ$YZُ@ َأَحAtZ ِإZ�َ*� ِم���Z َیZْ.8ِ�َ4�ُ* ِإZ�ْ�َِ:                ﴿ : مع النسوة ؛فقال     عزيزال امرأة

أو  ؛  على فعل الفحـشاء    عزيزال السجن أفضل لديه من أن يوافق امرأة       أن   أي﴾
ا ؛ثـم   يوافق النسوة على دعوتهن له أن يحرر نفسه من السجن بأن يستجيب له            

  .يخرج إليهن من القصر من بعد ذلك 
̀� َ%MْZِ/ْف Z$8�َ* َآZ�َْ.ُه@� َأْصtُZ          ﴿ :ولكن يوسف عليه السالم دعا ربـه ؛فقـال         َوِإ

�@Wِ�ْ�َ@َ     ِإ��ِهِ�ZEَ�ْا @َZ$فيوسف عليه السالم بعرف أنه من البشر ؛ وإن لـم  ﴾    َوَأُآ@ م 
 الجـاهلين الـذين ال    مـن وألصبحيصرف اهللا عنه كيدهن ؛الستجاب لغوايتهن       

  .انتهى ......األمور عواقب إلىيلتفتون 
  

  :ونقول وباهللا التوفيق 
  . وهو على مفترق طريقين  ، موقف صعبفيأصبح يوسف 

 ،  لفاحشة  الضغوط شديدة لفعل    اوفيه  ،    ونعيمها لدنيا ورغدها اأحدهما فيه هناء    
 ، والعـذاب  ، لـشقاء وا ، لـسجن اخـر فيـه     اآلو.ولكن فيه غضب اهللا سبحانه    

ونعـيم  ،   تعـالى ولكن فيه رضاء اهللا سبحانه و     ،  لدنيا  ا فيلشأن  اوالتصغير من   
 والنسوة فـي الـضغط علـي        عزيزال امرأة هو ما أضمرته  :والكيد   . . اآلخرة

     .يوسف لفعل الفاحشة معهن
  . أسمعهيوكأن،  اهللا بالدعاء إليواتجه ، يوسف أمره حسم 

  . تعقيدا األموروزادت ، اشتد الخطب  ، يارب *
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 لـدنيا ابين رغد العـيش وهنـاء        ،   عمل الفاحشة معهن   في ىن قد خيرون  :يارب
 في،   لفعلا عدم   في  الدنيا فيلصغار  ا السجن و  أو؛ مقابل معصيتك    في،  ونعيمها  

  وعدم معصيتك ،  مقابل طاعتك في، لسجن ودخوله افأحببت .مقابل طاعتك 
فيـه  ،  على نعيم زائل    ،   األبدي ونعيمك،  وعفوك  ،  حببت رضاك   أقد  : يارب  

  .لقاك أ يوم وخزي، ومذلة ، غضبك 
عنـى    ن لـم تـصرف    إألنك  ،  واصرف كيدهن عنى    ،  اصرفهن عنى   :يارب  

،  ما يردن منى     إليمتهن  وا مق في قوة   ليوليس  ،  كيدهن سأكون ضعيفا أمامهن     
  .* اآلخرةلدنيا واخسروا وا هن وأكون من الذين جهلوا أمرك فهلكوإليفأميل 

..............................................................................  
  بتصرف*   * بين النجمتين 

............................................................................  
 مـن   براءتهلسالم قد قال كلمة لها مدلول كبير على         اوهنا نجد أن يوسف عليه      

  : حيث قال العزيزامرأةمع   لعمل الفاحشةهمال
 ﴿                       tُZُه@� َأْص.َZ�َْآ *Z$8�َ ْف/ِMْZ%َ �̀ �6ََل َرب$ ا�Eْ$Yُ@ َأَحAtZ ِإZ�َ*� ِم���Z َیZْ.8ِ�َ4�ُ* ِإZ�ْ�َِ: َوِإ

  33يوسف  ﴾ِإWِ�ْ�َ@� َوَأُآ@ م$َ@ ا�Eَ�ِْهِ��َ@ 
 امـرأة  يـتكلم عـن   ولم ،   لة فعل الفاحشة معه   وا مح فيهنا جمع يوسف النسوة     

 فـي   العزيـز  امـرأة وهذا يؤكد أن يوسف لم تتحرك غريزته تجـاه          ،   العزيز
  :األولىدتها وامر

  . اهللاإليكاد أن يغلبه فكان دعائه وتضرعه  ،  عليهالنسوة ولكن تكالب 
  
  



77                                                                       ��� وا
	أة ا�����  
  

 

 

 

  لفحشاءاصرف 
  

﴿ ��ِ�Yَف 8ْ�َُ: َآْ�َ.ُه@� ِإ��ُ: ُه4َ ا�/َMَHَ :ُA(َب َ�ُ: َر�EَPَ>ْ�Hَ}ُ �ُ��ِ�َ�ْيوسف34﴾ ا  
  :الطبري 

 امـرأة فاستجاب اهللا ليوسف دعاءه ، فصرف عنه ما أرادت منه           : يل الكالم أووت
 : كما.  من معصية اهللا وصاحباتهاالعزيز 

�EَPَZ>ْ�Hََب Z�َُ: َر)ZAُ:       ﴿: ثنا سلمة ، عن ابـن إسـحاق       :  حدثنا ابن حميد ، قال     -  

 نجاه من أن يركـب المعـصية   أي: ﴾ 4َ ا��Yِ��ُ{ اْ�َ�ِ��MَHَ�َُ/َف 8ْ�َُ: َآْ�َ.ُه@� ِإ��ُ: هُ 
  .فيهن ، وقد نزل به بعض ما حذر منهن 

 دعاء يوسف حين دعاه بصرف كيد النـسوة عنـه   ﴾ ِإ��ُ: ُه4َ ا��Yِ��{ُ  ﴿:  وقوله
بمطلبه وحاجته ، وما يصلحه ، وبحاجـة        }  اْ�َ�ِ���Zُ  {. ودعاء كل داع من خلقه      

  .لحهم جميع خلقه وما يص
  
  : القرطبي 

̀� َ%MْZِ/ْف Z$8�َ* َآZ�َْ.ُه@�        ﴿ . لمـا قـال    ﴾ �EَPَZ>ْ�Hََب Z�َُ: َر)ZA:ُ      ﴿ :تعـالى قوله    َوِإ
،  ؛ فاستجاب له دعاءه    اللهم اصرف عني كيدهن   : ، وكأنه قال   تعرض للدعاء ﴾

دنه واهن جمع قد ر   ألن: قيل"  َآZ�َْ.ُه@�  . "اولطف به وعصمه عن الوقوع في الزن      
على ما ذكر    العزيز ،    امرأةيعني كيد   : وقيل. يعني كيد النساء  : وقيل. فسهعن ن 
  .لىأو؛ والعموم   قبلاآليةفي 
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  : الشعراوي

ته فصرف عنـه كيـدهن      اي خلقه وتولى تربيته وحم    الذيعليه اهللا    وهكذا تفضل 
 ثم غوايتهن لـه    العزيز  امرأة إليه دعوتهن له أن يستسلم لما دعته        في تمثل   الذي
  انتهى....... لميح دون التصريح بالت
  

  : فنقول وباهللا التوفيق
�EَPَZ>ْ�Hََب Z�َُ: َر)MَZHَ :ُZAَ/َف         ﴿: دور صرف الفحشاء عن يوسف     يأتي اآلية هذه   في

 لبـى اهللا نـداء يوسـف       أي:  34 يوسـف  ﴾ 8ْ�َُ: َآْ�َ.ُه@� ِإ��ُ: ُه4َ ا��Yِ��ُ{ اْ�َ�ِ���ُ     
َأم�Z@ ُیtُZ�Eِ اzَ�ْZ�ُ�ْ/� ِإَذا        ﴿:سورة النمـل   فيلعزة  ا حيث يقول رب     واستغاثته به 

âُِ ا�4AYَء َوَیEَْ�ُ�ُ"ْ� ُ�َ��7َء اlَ�ْْرِض َأِإَ�ٌ: م�َ{ ا���ِ: 6َِ��ً� م�� َ%Xَآ�ُ/وَن  النمل  ﴾َدَ��ُ? َوَیْ"
  .لمستغيث المضطر ا حالة فيفعال كان  ألنه : 62

 ﴾ قَالَ معاذَ اللّه   ﴿  قوله يف أو اضطرار   حالة استغاثة  فين يوسف لم يكن     ألو
ولـم يكـن هنـاك     ،   العزيز مرأة حالة تنبيه وتذكير ال    في ألنه كان    :23 يوسف

 ،  ولكن كان أمامـه خيـارات كثيـرة        ،   ستغاثة والركن الكامل  الا إلياضطرار  
  . كان فيه من قبل الذيلموقف اوحيل للهرب من ،  ووقت متسع

 ،  لفعل  اما  إف،  وال يوجد مخرج له     ،   به   لموقف فان يوسف قد أحيط    ا هذا   يأما ف 
 اهللا وهـو    إليلركن  افكان البد من     ،   وال يوجد خيار أخر   ،  لصغار  ا السجن و  أو

  ).  اهللا يوسف خاصةنبي فينزلت أ قد اآلية أشعر أن هذه وكأنني( ، مضطر
 فـي   خلقه اهللا لـه    الذي ن يعمل عقله  أال  أولعبد يجب عليه    اوهنا يعلمنا اهللا أن     

 إلـي هللا سـيهديه    افان  ،   عقله   اإلنسان ما استعمل    إذاف ،   ات للخروج منها  زماأل
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 لبابا إليكما فعل يوسف وهداه اهللا لحيلة الهروب        ،  برهان للخروج من مأزقه     
 من هو أقوى منه     إليفعليه أن يلجأ    ،  لعبد كل حيله وأحيط به      ا استنفذ   إذاولكن  ،  

  .نه بقدرته فان اهللا سيخرجه م،  فيه  هوالذيومن الموقف 
، ل أن نفكر للخروج من مما نحن فيـه         والدعاء فقط وال نح   ا إليولكن أن نركن    

  .فهذا يعتبر تواكال ، ونقول أن اهللا سيخرجنا مما نحن فيه 
 غيبوبة  فيوهى  ،  ها متربصون بها    ؤأعدا ،    اآلنسالمية  إلا األمةوهذا هو حال    

 ،  ن على غيرهم ليفكر لهـم     ويتواكلو،  لعمل للخروج من غفوتها     التواكل وعدم   ا
  .فبدأ السوس ينخر فيها ، وأعطوا لعقولهم راحة أبدية  ، وينظم لهم حياتهم

  . عليهالمن يريد القضاء أعطت خيرها  يا أمةأفيقي
﴿        ُ��Z�ِ�َ�ْا }ُ��ِ�Yَف 8ْ�َُ: َآْ�َ.ُه@� ِإ��ُ: ُه4َ ا�/َMَHَ ﴾      امـرأة فصرف اهللا عنه ما كانت 

  . هن على فعله معلنسوة يمكروا والعزيز
 لم يبين لنا أحد من      التي اهللا   آيات من   فهي ،   أما كيف صرف اهللا عنه كيد النسوة      

  .لكيداكيف صرف اهللا هذا  جالء األلمفسرين وعلمائنا ا
 فعلى   ،    هذا وقد أكون مخطئا    اجتهادي فيوقد أكون مصيبا    ،   فنقول واهللا أعلم    

   .لسبيلااهللا قصد 
  .أحدهما  أوقد يكون هناك سببان 

فحبس كل رجل   ،  لقوم  ا مسامع كبار    إليووصل   انتشر   األمرأن يكون    ،   ل  وألا
  . قصرها فيزوجته 

  0أن يكون العزيز قد طلب يوسف لديه وجعله بعيدا عن أعين النسوة ،  الثاني
  . السجن فيلبعض أن أهللا قد صرف عنه كيد النسوة بوضعه افيقول 
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عنـدما   ،  اهللا واختيـاره إلي على دعوته السجن وضع يوسف فيه بناء  أن  فأقول  
  .﴾ َرب$ ا�Eْ$Yُ@ َأَحAt ِإَ�*� ِم��� َیْ.8ِ�َ4�ُ* ِإَ�ْ�ِ: ﴿قال 

ولكن تكلمت عن اسـتجابة      ،    نحن بصددها لم تتكلم عن السجن      التي اآليةولكن  
  . صرف الكيد فيالدعوة 

  . اهللا يقول فيهاة وبعد صرف الكيد بفترة ألن ليا التاآلية فيأما السجن فجاء 
 ِح�ٍ@ ﴿ �P�88ُُ: َحEُYْ�َ�َ َی�ِتmم$@ َ)ْ�ِ. َم� َرَأُوْا ا �Wُ�َ 35 يوسف ﴾ ُث�� َ)َ.ا  
  
  :الطبري 

. دت يوسف عـن نفـسه       واثم بدا للعزيز زوج المرأة التي ر      :  ذكره تعالىيقول  
 وذلك نظير   ، وهو واحد ، ألنه لم يذكر باسمه ويقصد بعينه ،          "  َ)Zَ.ا �ZWُ�َ    : "وقيل
4َُْ̂ه�ْ           ﴿: قوله Z�ْ�Hَ �ْ"ُ�َ ا���8ُس ِإن� ا���8َس 6َْ. َ>4�ُ�َْا �ُWُ�َ یَ@ �6ََلXِ173أل عمران ﴾ ا�� 
 أيالـر  في   ﴾ ُثZ(َ ��Zَ.ا �ZWُ�َ      ﴿: معنى قوله : وقيل. إن قائل ذلك كان واحدا      : وقيل

ِ. َم�Z َرَأُوْا  م$Z�ْ(َ @Z   ﴿ا أن يـسجنوه  أوه من ترك يوسف مطلقا ، ور  أوالذي كانوا ر  

قد القمـيص   :  كانت اآلياتوتلك  .  العزيز   امرأة ببراءته مما قذفته به      ﴾اmَی�Zِت   
 . ديهنيأمن دبر ، وخمشا في الوجه ، وقطع 

 ِح�Z@ٍ     ﴿: وقولهZ�P�88ُُ: َحEُYْ�َ�َ ﴾ هم يأ الوقت الذي يرون فيه ر     إليليسجننه  :  يقول
ة له من همه بـالمرأة وكفـارة        وجعل اهللا ذلك الحبس ليوسف فيما ذكر عقوب       . 

 . لخطيئته 

 زوجهـا أمـره     إلي العزيز   امرأةكان شكوى   : وذكر أن سبب حبسه في السجن     
 : كما. وأمرها 
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ُث��Z   ﴿: لسديأثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن :  حدثنا ابن وكيع ، قال    -  

       �P�88ُُ: َحEُYْ�َ�َ َی�ِتmم$@ َ)ْ�ِ. َم� َرَأُوْا ا �Wُ�َ ا.َ(َ ٍ@�Zِح : قالت المرأة لزوجهـا :  قال﴾ 
دتـه  واهم ويخبرهم أنـي ر إليإن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يعتذر  

عن نفسه ، ولست أطيق أن أعتذر بعذري ، فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتـذر ،                 
َم�Z َرَأُوْا  ُث�� َ)َ.ا �Wُ�َ م$@ َ)Z�ِْ.   ﴿: تعالىوإما أن تحبسه كما حبستني ، فذلك قول اهللا          

 ِح�ٍ@�P�88ُُ: َحEُYْ�َ�َ َی�ِتmا ﴾   
 

  :القرطبي
َرَأُوْا  ﴿من بعد أن" ظهر للعزيز وأهل مشورته أي ﴾ ُثZ(َ ��Zَ.ا �ZWُ�َ    ﴿: تعالىقوله   

،   من قد القميص من دبر؛ وشهادة الشاهد       - عالمات براءة يوسف     أي ﴾ اmَی�Zتِ 
 تشيع  الأن يسجنوه كتمانا للقصة     أ: ، وقلة صبرهن عن لقاء يوسف      دييألاوحز  

هي البركات التي كانت تنفتح عليهم ما       : وقيل. ، وللحيلولة بينه وبينها    في العامة 
  . ل أصحوألا؛ و دام يوسف فيهم

ُثZ(َ ��Zَ.ا �ZWُ�َ م$Z�ْ(َ @Zِ. َم�Z َرَأُوْا               ﴿ :قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قولـه         

ـ ألا، وقطع    اآليات وشهادة الشاهد من     ، اآلياتالقميص من   :  قال ﴾ اmَی�Zتِ  دي ي
،  ألجأها الخجل من النـاس    : وقيل. اآلياتاه من   إي، وإعظام النساء     اآلياتمن  

 إذا، لتـشتفي    أن رضيت بالحجاب مكان خوف الـذهاب      إليأس  لياوالوجل من   
  منعت من نظره، 

  ؛ هر لهم أن يسجنوه ظأيفي موضع الفاعل؛ " يسجنُنه" " �88ُEُYْ�َ�َُ: : "تعالىقوله 
 ِح�ٍ@ ﴿: تعالىقوله �P؛ قاله كثير من المفسرين  مدة غير معلومةإلي أي ﴾ َح.  
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  :ابن كثير 
 أي " حين " إليه أنهم يسجنونه    أوثم ظهر لهم من المصلحة فيما ر      : تعالى يقول  

دلة على صدقه في    األ وهي   اآليات مدة وذلك بعد ما عرفوا براءته وظهرت         إلي
دهـا  واهاما أنه ر  إيزاهته وكأنهم واهللا أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث          عفته ون 

عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخـر المـدة               
ه من الخيانة فلما تقرر ذلـك       إليامتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب         

لسدي أنهم إنما سجنوه    اخرج وهو نقي العرض صلوات اهللا عليه وسالمه وذكر          
  .لئال يشيع ما كان منها في حقه ويبرأ عرضه فيفضحها

  
  : الشعراوي

وبعد أن ظهرت العالمات الشاهدة على براءة يوسف عليه السالم أمام العزيـز             
 على أن توقـع     وإصرارها  العزيز امرأةوانكشف لهم انحراف    ،  وأهل مشورته   

  . خوف من الفضيحة وأدون خجل ،  الفعل الفاضح معها فيبيوسف 
 ذلـك   فيليكون  ،   السجن   في ألعزيز وأهل مشورته أن يوضع يوسف        أىرلذلك  

أنه مسئول عـن    وليظهر للناس   ،  حتى تهدأ ضجة الفضيحة     ،  فصل بينه وبينها    
  .انتهى......... بيت العزيز في ظهر الذيكل هذا السوء 

  
  :التوفيقونقول وباهللا 

ودينه ال غبـار     ،   دبهأو ،   ن أخالقه أو ،   ءبريظهر للعزيز وحاشيته أن يوسف      
 فعليهم أن يتخذوا موقفا لدرء هذا   إذا،  فيه فتنة على نسائهم     ن وجوده   لكو ،    عليه

  .الخطر 
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  .حبس يوسف فترة من الزمن حتى تموت هذه الفتنة ، وكان القرار

  ، لكاملـة اة  ئلتبراولكنه لم يبرأ     ،    العزيز امرأة عالقة يوسف مع     تنتهي هنا   إلي
  .خرآولكن اهللا سبحانه له تصريف ، فلقد دخل السجن ظلما 

 خرى له األمفتاح النقلة    هي السجن   في كانا معه    اللذانفكان تعبير رؤيا الرجلين     
 ، لتنقل يوسف نقلة أخرى     ،    لم يستطع أحد أن يعبرها     التي فجاءت رؤيا الملك  ،  

 يوسف  ولتبرئ،  ل العزيز وحاشيته أن يطمسوه      واويتم عن طريقها كشف ما ح     
  . العزيزامرأةلة فعل الفاحشة مع وابراءة كاملة من مح

يـل ال   أوأدرك الملك أن من يعبر تلك الرؤيا بهذا الت        ،  فبعد أن عبر رؤيا الملك      
  .الملكفطلبه  ،  السجنفييمكن أن يكون مثله 
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   علي المبدأالثبات
  

﴿       Z<َ �Z���َHَ :ِZ(ِ *�ِ4ZPُاْئ �ُZ�ِ�َ�َْل ا�Z6َُل         َو�Z(َ �Zَم :ُ�ْlَZ>ْ�Hَ �َZ$(َر Z�َِإ }ْZ<َِل اْر�Z6َ 4ُلZ>ُ�/ءُ? ا��

  50 يوسف ﴾ ا�4َYْ$8ِة ا���ِ%* �z6َْ�َ@ َأْیِ.َیWُ@� ِإن� َر)$* ِ)َ"ْ�ِ.ِه@� َ�ِ��ٌ�
  
  :الطبري 

َأZ�َْ�  ﴿:  يوسف ، الذي قال    إليفلما رجع الرسول الذي أرسلوه      :  ذكره تعالىيقول  

يل رؤيا الملك عن يوسف ، علم الملـك         أو فأخبرهم بت  ﴾ lْPَِویِ�lَHَ :ِZْرِ<Zُ�4نِ   ُأ$1�َُ;ُ"� )ِ 
ائتوني بالذي عبر   : يل رؤياه وصحة ذلك ، وقال الملك      أوحقيقة ما أفتاه به من ت     

  . هذه ىارؤي
 الملك ،   إليفلما جاءه رسول الملك يدعوه      :  يقول ﴾ Hََ���� َ>�ءُ? ا�/�ُ<4لُ   ﴿: وقوله

﴿    Z<َِل اْر�Z6َ    َ�Z$(َر Z�َسيدك   إلي رجعا: قال يوسف للرسول  :  يقول ﴾ ْ{ ِإ ﴿   :ُ�ْlَZ>ْ�Hَ

        �@Wَُی.ِZَأْی @َ�ْ�z6َ *%ِ��وأبى أن يخرج مع الرسول وإجابة الملك  . ﴾َم� َ)�ُل ا�4َYْ$8ِة ا�
حتى يعرف صحة أمره عندهم مما كانوا قذفوه به مـن شـأن النـساء ، فقـال         

 التي سـجنت    المرأة و ديهن ، يأنسوة الالتي قطعن    سل الملك ما شأن ال    : للرسول
  .بسببها

لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بـشأنه ،           : لسدي ، قال ابن عباس    اقال  
  .د امرأتهواهذا الذي ر: ما زالت في نفس العزيز منه حاجة ، يقول
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 علم بـصنيعهن   ذكره ذوتعالىإن اهللا  :  يقول ﴾ ِإن� َر)$Z�ْ"َ(ِ *Zِ.ِه@� َ�ِ���Zٌ       ﴿ :وقوله
وأفعالهن التي فعلن بي ويفعلن بغيري من الناس ، ال يخفى عليه ذلك كله ، وهو                

إن سـيدي العزيـز زوج      : إن معنى ذلـك   : وقيل. من وراء جزائهن على ذلك      
  دتني عن نفسي ذو علم ببراءتي مما قذفتني به من السوءواالمرأة التي ر

  
  :القرطبي

:  فذهب الرسول فأخبر الملك، فقـال أي ﴾  اْئZ(ِ *�ِ4Pُ:ِ َو�6ََل اْ�َ�ِ�ُ� ﴿ :تعالىقوله   
 َر)$Zَ�         ﴿.  يأمره بالخروج  أي ﴾ َHَ����Z<َ �Zءُ? ا�/�ُ<4Zلُ      ﴿ .ائتوني به Z�َِإ }ْZ<َِل اْر�Z6َ

 ذكر النساء   ﴾    lَZ>ْ�Hَْ�ُ: َم�Z(َ �Zُل ا�4َYْZ$8ةِ        ﴿ . حال النسوة  أي ﴾lَ>ْ�Hَْ�ُ: َم� َ)�ُل ا�4َYْ$8ِة     
  العزيز مدخل العموم بالتلويح حتى ال يقع عليها تصريح         امرأةهن  جملة ليدخل في  

 فاسأله أن يتعرف ما بال      أي،   ؛ وفي الكالم محذوف    ؛ وذلك حسن عشرة وأدب    
 أن إال فأبى أن يخـرج  ﴾ ا���ِ%* Z�ْ�z6ََ@ َأْیZِ.َیWُ@� ِإن� َر)$Z�ْ"َ(ِ *Zِ.ِه@� َ�ِ���Zٌ       ﴿ .النسوة

وروى البخاري   00. ، وأنه حبس بال جرم     ف به تصح براءته عند الملك مما قذ     
يرحم اهللا لوطا لقـد     : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :عن أبي هريرة قال   

 ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ألجبـت الـداعي              إليي  أوكان ي 
 و�"6 @;Z�z�� *Z8�Z1*                أو﴿ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له        Z�( ل�Z6 @م�Z% �Z� ﴾ 

 كان هذا الفعل من يوسف عليه السالم أناة وصبرا        : قال ابن عطية  ] 260: البقرة[
 خشي أن يخرج وينـال مـن        - فيما روي    -؛ وذلك أنه     ، وطلبا لبراءة الساحة   

: الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحا فيراه الناس بتلك العين أبدا ويقولـون             
، ويحقق    يبين براءته  ؛ فأراد يوسف عليه السالم أن       مواله امرأةد  واهذا الذي ر  

: حظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسـول     منزلته من العفة والخير؛ وحينئذ يخرج لأل      
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: ، ومقصد يوسف عليه السالم إنما كـان         ربك وقل له ما بال النسوة      إليارجع  
  . بظلمأووقل له يستقصي عن ذنبي، وينظر في أمري هل سجنت بحق 

  
  :ابن كثير

ه بتعبير رؤياه التي كان رآهـا بمـا   إليك لما رجعوا   إخبارا عن المل   تعالىقول   
طالعه على رؤياه   إقنه فعرف فضل يوسف عليه السالم وعلمه وحسن         يأأعجبه و 
 أخرجوه مـن    أي ﴾ اْئZ(ِ *�ِ4ZPُ:ِ    ﴿اه فقال   اي على من ببلده من رع     أخالقهوحسن  

السجن وأحضروه فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملـك   
 العزيـز وأن  امرأةه من جهة    إليرعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب        و

 َر)$Zَ�    ﴿هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما وعدوانا            Z�َ�6ََل اْرِ>ْ{ ِإ

 وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره             اآلية﴾
  .وصبره صلوات اهللا وسالمه عليه

  
  : ويالشعرا

 الذيوهكذا حرص يوسف على أال يستجيب لمن جاء يخلصه من عذاب السجن             
  .ت ساحته براءة يعرفها الملك أإال إذا بر، هو فيه 

 مع هؤالء النـسوة     األمر ذلك   فيوأراد يوسف عليه السالم بذلك أن يحقق الملك         
لـك   إلى ذ  باإلشارةواكتفى يوسف   ،   الفحشاء   إلىودعونه    قطعن أيديهن ؛   الالتي
  . ﴾ ِإن� َر)$* ِ)َ"ْ�ِ.ِه@� َ�ِ��ٌ� ﴿بقوله

 طياته ما قالته النسوة من قبل ليوسف بـضرورة طاعـة            فيويخفى هذا القول    
  . طلبها للفحشاء في  العزيزامرأة
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 ،   واقع الحيـاة     في تخدمنا   التيوهكذا نجد القصص القرأنى وهو يعطينا العبرة        
  . قضايا الحياةفي تخدمنا التية  للعبرهيبل  فليست تلك القصص للتسلية ؛

قبل أن يسند  اإلنسان ريبة من أي تزول كي هو أمر مهم     إنسان أيوبراءة ساحة   
  . عملأي إليه

  :ونقول وباهللا التوفيق
أمـا هنـا     ،   فيما سبق كان الحديث عن العزيز     ،   اختلفلخطاب قد   اهنا نجد أن    

  .فالحديث عن الملك 
﴿     Z(ِ *�ِ4ZPُُ� اْئ�بـأن يـأتوا    مر من الملك طلب بصيغة األهذا كان :﴾ ِ:َو�6ََل اْ�َ�ِ

  .بيوسف 
 هذه اللحظـة    في،   السجن وأخبره أن الملك يريده       فيذهب الرسول إلى يوسف     

ولم يتعجل الخروج   ،  ولة فعل الفاحشة    ا ساحته من مح   ليبرئوجد يوسف ضالته    
  .من السجن 

ثم بعـد   ،   واحدة   من البشر لخرج مسرعا وما لبث فيه لحظة       كان أحد أخر     ولو
  .ذلك يقص على الملك قصته 

 وتـسببوا   اتهموهوعلى لسان من     ،   ولكن يوسف أراد أن يظهر الحق أمام الملك       
فكان عليه أن يرجع الرسول إلى الملـك دون أن          ،   السجن ظلما    في وضعه   في

  .ألمور العظام بل ويعتبره الملوك تمردااوهذه من ، ينفذ أمر الملك 
  0 قضيتهفييطلب أن يحقق الملك أوال  ولوليس هذا وحسب ب 

�6ََل اْرِ>ْ{ ِإَ� َر)$َ� lَ>ْ�Hَْ�ُ: َم� َ)�ُل ا�4َYْ$8ِة ا���ِ%Z�ْ�z6َ *Zَ@ َأْیZِ.َیWُ@� ِإن�     ﴿:فقال للرسول 

  50 يوسف ﴾ َر)$* ِ)َ"ْ�ِ.ِه@� َ�ِ��ٌ�
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 بالالتي ودلل عليهن ،  وبداية الخيط فيها     ،    القضية للملك  أطراف ثم حدد يوسف    
 فعله يوسف   الذيوهذا  ،  وذلك ليبحث الملك    ،  قطعن أيديهن ولكنه لم يسميهن له       

  . لدى الملك واهتماماأعطى لقضيته قوة 
 يد الملك إن    فيأسقط  ،  وقص عليه ما كان من يوسف       ،  عاد الرسول إلى الملك     

، وشـديد   ه خبر عظيم    ءورا ،   لكالم ويرفض الخروج من السجن    امن يقول هذا    
 قطعن الالتيألمر ومن هن النسوة  ااد أن يعرف الحقيقة وبدأ يسأل عن حقيقة         فأر

  .وبدأت تظهر الحقيقة أمام الملك ، أيديهن 
فإنه بهذا يعرض  ،   ﴾ ِإن� َر)$* ِ)َ"Z�ِْ.ِه@� َ�ِ���Zٌ      ﴿: وعندما يقول يوسف عليه السالم    

فيسأل الملك   ،   ملك يعبده ال  الذييخبر الملك بأن له إلها غير       و،   إليمانيةاقضيته  
  . ه رعيتهو عنعرفه ي يعرف ما ال الذيمن إلهه هذا 

  0وهنا نتعلم من يوسف عليه السالم أمرين 
  :  ألول ا
 باألدلـة وبإسلوب مهذب ومدعم    ،   لثبات إلظهار الحق مهما كانت الصعوبات     ا 

  . على البراءة
  :   لثانيا

 المتلقيفيه ذكاء ليجعل    وبإسلوب  ،   ألوقت المناسب    فيإليمانية  اعرض القضية   
 صـاحبي عرضها من قبـل علـى    كما ،  مأخذا متكبرا األموروال يأخذ   ،   يفكر

̀� lْPَ(ِ �Z�َ"ُ%ُlْ�1�َِویِ�5َZ1ْ6َ :ِZ َأن َی�Z�َ"ُ�%ِlْ َذِ�ُ"�Z�َ                  ﴿ :السجن َ̀ َی�Z�َwَ �Z�َ"ُ�%ِlٌْم ُ%ْ/َزZ�ِ�6َِ: ِإ �6ََل 
̀� ُیْ�ِم4ZZ8َُن ِ)��ّ�ZZِ: َوُهm�ZZ(ِ �ZZِ�َ/ِة ُهZZْ� َآHِ�ZZُ/وَن  ِم���َ �Z��ZZ8ِ�َ* َر)$ZZ* ِإ�$ZZ* َ%َ/ْآZZُ& مِ  ��4ْZ6َ =َZZٍم 

}37{     @Zِم :ِZ�ّ��(ِ َك/ِْ̂ A� 4َب َم� َآ�َن �8َ�َ َأنUُ�ِْئـ* ِإْ)َ/اِه�َ� َوِإْ<�0ََق َوَی�(َQ =َ��َوا%�1َْ�ُ& ِم 
ُْ̂"ُ/وَن    Fَْ*ٍء َذِ�َ� ِم@ 5ِ�ْHَ ا�ّ�ِ: َ�َ��8َ�ْ َوَ�َ� ا��Z�8ِس َوZ�َـِ"@�       Zَی َ̀ } 38{ َأْآَ'Zَ/ ا��Z�8ِس 

َمZ1ُ�ْ%َ �Zُ.وَن    } 39{َی� َص�ِح1َِ* ا�Eْ$Yِ@ َأَأْرَ)�Zٌب م4Z6ُ$/7َPَAَن َ�Z�ٌْ/ َأِم ا�ّ�Zُ: ا4َ�ْاِحZُ. ا�Z�WUَ�ُْر                 
       َz�ْZ>ُ @Zِم �Wَ(ِ :ُ�َّل ا�Jَُؤُآ� م�� َأ��(َQَو �ْPُ4�َُه� َأ�Pُ�ْ��>َ َأْ<َ��ء �̀ �ٍن ِإِن اZ"ْ0ُ�ُْ�  ِم@ ُدوِ�ِ: ِإ
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َ̀ َیْ�َ�4�َُن          ̀� ِإی��ُ? َذِ�َ� ا�.$یُ@ ا�Uَ�ْ$ُ� َوَ�ـِ"@� َأْآَ'َ/ ا���8ِس  ̀� َ%1ُ�ُْ.وْا ِإ ̀� ِ�ّ�ِ: َأَمَ/ َأ  ﴾ }40{ِإ
  .يوسف 

 ﴾ ِإ��Zُ: َر)$Z* َأْحYَZَ@ َمْ'4َZايَ         ﴿وقد يكون القصد عن العزيز حيث قال مـن قبـل          
  .يوسف23
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  الثاني العترافا
  

﴿                         @Zِم :ِZ�ْ�َ�َ �Z8َ�ْ�ِ�َ �Zَم :ِZ�ّ�ِ َش�Zَح @َZ�ْ6ُ :ِYِZ7ْ�� @�َ aَ>ُ4ُی �@A%1ُُ"@� ِإْذ َراَودzْ�َ �6ََل َم�
    @َZZ�ِ�َ :ُZZَوِإ�� :ِYِZZ7ْ�� @ZZ�َ :ُZZA%َراَود �ْZZ�ََأ A	ZZ0َ�ْ0ََ� اMْZZَن َحmا JِZZیJِ�َ�َْأُة ا/َZZاْم &ِZZ�َ�6َ 4ٍءZZ>ُ

  51 يوسف ﴾    َ@ا���Mِد�6ِ
  :  الطبري 
 ما كان أمركن ، وما كان شـأنكن إذ راودتـن            ﴾ َم1ُZzْ�َ �Zُ"@�    ﴿: ويعني بقوله  

6ُْ�َ@ َح�َش ِ�ّ�ِ: َم� َ�ِ�َ�َ �8َ�ْ�Z�ِْ: ِم4Z>ُ @Zٍء Z�َ�6َِ& اْمZَ/َأُة           ﴿: يوسف عن نفسه ، فأجبنه    

     A	0َ�ْ0ََ� اMَْن َحmا JِیJِ�َ�ْف فظهـر ،     اآلن تبين الحق وانكـش    :  تقول ﴾ا﴿   �ْZ�ََأ

    ِ:YِZ7ْ�� @Z�َ :ُA%ه=� راود<�=� %=�      ﴿ وإن يوسف لمن الصادقين فـي قولـه          ﴾ َراَود

�@Aن﴾ .  
 .  قال أهل التأويل ﴾ اmَن َح0َMَْ� ا0َ�ْ	A ﴿:  وبمثل ما قلنا في معنى

 :  ذكر من قال ذلك

 ابـن   ثنا معاوية ، عن علي ، عن      : ثنا عبد اهللا ، قال    :  حدثني المثنى ، قال    -  
 تبين :  قال﴾ اmَن َح0َMَْ� ا0َ�ْ	A ﴿: عباس

ثنا عيسى ، عن ابـن      : ثنا أبو عاصم ، قال    :  حدثني محمد بن عمرو ، قال      -  
  تبين ﴾ اmَن َح0َMَْ� ا0َ�ْ	A ﴿: أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول اهللا

أة قالت راعيل امـر   : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال       :  حدثنا ابن حميد ، قال     -
أ��Z   ﴿أي اآلن برز الحق وتبـين ،         : ﴾ اmَن َح0َMْZَ� اZ0َ�ْ	A     ﴿: إطفير العزيز 

  فيما كان قال يوسف مما ادعت عليه ﴾راود%: �@ �Y7: وإ�: ��@ ا��Mد�6@
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قـال  : ثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي ، قـال          :  حدثنا ابن وكيع ، قال     -  
 ِإْذ َراَود%A@� ُیْ6ُ :ِYِZ7ْ�� @Z�َ aَZ>ُ4�Zَ@ َح�Zَش             َم� َ�1ُzُْ"@�  ﴿: ائتوني بهن ، فقال   : الملك

ولكن امرأة العزيز أخبرتنا أنها راودته عن نفسه  . ﴾    ِ�ّ�ِ: َم� َ�ِ��8َ�ْ َ�َ�ْ�ِ: ِم@ ُ<4ٍء
فقالت . ، ودخل معها البيت وحل سراويله ثم شده بعد ذلك ، فال تدري ما بدا له                 

  ﴾ اmَن َح0َMَْ� ا0َ�ْ	A ﴿: امرأة العزيز

" كبوا"في  } فكبكبوا{: حصحص ، كما قيل   : حص ؛ ولكن قيل   : وأصل حصحص 
استئـصال  : وأصل الحـص  " . ذر"في  " ذر ذر"، و   " كف"في  " كفكف: "، وقيل 

: وإنما أريد في هذا الموضع. إذا استأصله جزا   : حص شعره : الشيء ، يقال منه   
  رذهب الباطل والكذب ، فانقطع ، وتبين الحق فظه: حصحص الحق

      
  : القرطبي

 وكان قـد مـات      - العزيز   امرأة إلي النسوة و  إليفأرسل الملك   : قال ابن عباس  
ـ   ِإْذ َراَود%ZA@� ُیZ�َ aَZ>ُ4@        ﴿.  ما شأنكن  أي ﴾ �6ََل َم1ُZzْ�َ �Zُ"@�     ﴿العزيز فدعاهن ف

   :ِYِZ7ْ��﴾               ،أو وذلك أن كل واحدة منهن كلمت يوسف في حق نفسها، على ما تقدم 
ْ6ُ�Zَ@   ﴿.  مـنهن  مـراودة  العزيز، فكان ذلك     امرأةل واحدة قد ظلمت     أراد قول ك  

Z�َ�6َِ& اْمZَ/َأُة    ﴿.  زنىأي ﴾ َم� َ�ِ��8َ�ْ َ�َ�ْ�ِ: ِم@ ُ<4Zءٍ  ﴿.  معاذ اهللا  أي ﴾ َح�َش ِ�ّ�:ِ 

       A	Z0َ�ْ0ََ� اMْZَن َحmا JِیJِ�َ�ْوخافـت أن      لما رأت إقرارهن ببراءة يوسـف      ﴾ا ،
 ﴿و. ؛ وكان ذلك لطفا من اهللا بيوسـف  أيضا هي يشهدن عليها إن أنكرت أقرت   

A	0َ�ْ0ََ� اMْتبين وظهر؛ وأصله حصص، أي ﴾ َح  

 ، بظهوره وثباته  انقطع عن الباطلأي ﴾ َح0َMَْ� ا0َ�ْ	A ﴿؛ فمعنى
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. بانت حصة الحق من حـصة الباطـل       : هو مشتق من الحصة؛ فالمعنى    : وقيل
؛   استأصل قطعه  إذا حص شعره    ؛ وأصله مأخوذ من قولهم   : وقال مجاهد وقتادة  
والحـصحص بالكـسر التـراب      .  قطعـت منهـا    إذارض  ألاومنه الحصة من    

  .والحجارة؛ ذكره الجوهري
 وإن لم يكـن  - وهذا القول منها ﴾ َأَ�ْ� َراَود%Yِ7ْ�� @�َ :ُAِ: َوِإ��ُ: َ�ِ�َ@ ا���MZِد�6ِ@َ        ﴿ 

 ألن إقـرار المقـر   ؛  إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته    -سأل عنه   
 ليوسـف إلظهـار صـدقه       تعالى؛ فجمع اهللا     على نفسه أقوى من الشهادة عليه     

وشددت النـون   . ، وال يخالطها شك    قرار، حتى ال يخامر نفسا ظن     إلاالشهادة و 
  . في المذكرواألنها بمنزلة الميم والو"  َراَود%A@� "و"  َ�1ُzُْ"@� "في 

  
  :ابن كثير

 إخبار عن الملك حـين  ﴾ 1ُzُْ"@� ِإْذ َراَود%A@� ُیYِ7ْ�� @�َ aَ>ُ4ِ:َم� َ� ﴿وقوله تعالى  
جمع النسوة الالتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز فقال مخاطبا لهن كلهن وهو             

َم�Z    ﴿يريد امرأة وزيره وهو العزيز قال الملك للنسوة الالتـي قطعـن أيـدهن             

�@"ُ1ُzْ�َ ﴾     ِإْذ َراوَ  ﴿ أي شأنكن وخبرنكن       ِ:YِZ7ْ�� @Z�َ aَZ>ُ4ُی �@ZA%يعنـي يـوم     ﴾ د 
 أي قالت النسوة جوابا للملك ﴾ 6ُْ�َ@ َح�َش ِ�ّ�ِ: َم� َ�ِ�َ�َ �Z8َ�ْ�Z�ِْ: ِم4Z>ُ @Zءٍ          ﴿الضيافة

Z�َ�6َِ&   ﴿حاش هللا أن يكون يوسف متهما واهللا ما علمنا علية من سوء فعند ذلـك                

   A	Z0َ�ْ0ََ� اMَْن َحmا JِیJِ�َ�ْتقـول  : ابن عباس ومجاهد وغير واحد قال ﴾ اْمَ/َأُة ا
 أي  �َأZ�َْ� َراَود%YِZ7ْ�� @Z�َ :ُZAِ: َوِإ��Z�ِ�َ :ُZَ@ ا���MZِد�6َِ@                ﴿اآلن تبين الحق وظهر وبرز      

 ���# ��� *Yِ7ْ�� @�َ *8ِ%ِْهَ* َراَوَد ﴾.  
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  : الشعراوي
 الالتـي  نتناوله بالخواطر نجد الملك وهو يستدعى النسوة         الذي الموقف   فيوهنا  

  .قطعن أيديهن وراودن يوسف عن نفسه 
 يوسف ؛ثـم    واستعصم امرأة العزيز  ليوسف كانت من     األولىونعلم أن المراودة    

   .انتهى........ النسوة إلى مجلسهاهيدعت 
  :ونقول وباهللا التوفيق

وأراد أن يعرف الحقيقة ممن كانوا هـم أبطالهـا          النسوة    و  الحاشية جمع الملك 
وفيه ظلم ألحد رعايـاه     ألن الموضوع خطير    ،   التقارير   وبنفسه وال يعتمد على   

وإيحاء لمن أمامه بأنه     ،   فيها حزم وقوة  ،  وعلى هذا بدأ كالمه مع النسوة بكلمة        
 إجابـة فال يعطى لمن أمامه فرصة للمراوغة أو الهروب مـن       ،  قد علم الحقيقة    

  .أو الكذب ، سؤاله 
﴿ aَ>ُ4ُی �@A%1ُُ"@� ِإْذ َراَودzْ�َ َم�:ِYِ7ْ�� @�َ  ﴾ 51 يوسف   

فهو حدث غير عادى    ،  هو الحدث الجلل    ،   الشعراوي اإلماموالخطب كما يقول    
بل يتكلمون عنـه بحـديث   ,  وبين أنفسهم  مفهو ليس حديثا بينه    ،يتكلم به الناس    

  .يصل إلى درجة تهتز لها المدينة 
  ,ويقول أيضا

�Z6ََل َم1ُZzْ�َ �Zُ"@� ِإْذ     ﴿:عنهـا   نحن بصدد خواطرنا التي اآلية فيوقول الملك هنا   

:ِYِ7ْ�� @�َ aَ>ُ4ُی �@A%51 يوسف ﴾    َراَود .   
 مما يوضح    خطبا واعتبرها,  لها   فاهتز يدل على أنه قد سمع الحكاية بتفاصيلها        

  . كل زمان ومكانفي القيم هيلنا أن القيم 
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وتنزيهنـا  ،    ننزه يوسف عـن هـذا      أي: )َح�Zَش ِ�ّ�Z:ِ   (وقولهن:وبدأ النسوة الكالم  
  .انتهى.........ليوسف أمر من اهللا 
  . ﴾ 6ُْ�َ@ َح�َش ِ�ّ�ِ: َم� َ�ِ��8َ�ْ َ�َ�ْ�ِ: ِم@ ُ<4ٍء ﴿ ردت النسوة بالحق
  :الدليل الثالث عشر

َو6ُْ�َ@ َح�َش ِ�ّ�ِ:    ﴿ قلن األولىلمرة  ا ففيللمرة الثانية يتم تنزيه يوسف عليه السالم        

َ̂/ًا ِإْن َهـXَا     ̀� َمَ�Zٌ� َآZِ/ی�ٌ     َم� َهـXَا َ)  هـذه المـرة تـأتى       فيلكن  ،   31 يوسف ﴾  ِإ
  . ﴾ َم� َ�ِ��8َ�ْ َ�َ�ْ�ِ: ِم@ ُ<4ٍء ﴿حيث قلنتة ءلتبر

  :والسوء كما قال عنه العلماء 
     . الشهوة:السوء 

   .الثناء القبيح:السوء:  وقيل
  .خيانة صاحبه:السوء:  وقيل
   ، فكرة الهمهي:السوء:  وقيل

فكيف يهم بها لعمل الفاحشة والنسوة لم يعلمن عليه هذا  ،  و السوء   فإذا كان هذا ه   
  :قد اعترفت أمام النسوة من قبل امرأة العزيز ألن:) مجرد العلمأي(السوء 

﴿ �َMَ�ْPَ>َ�Hَ :ِYِ7ْ�� @�َ :ُA%َراَود .ْUَ�َ32يوسف  ﴾ َو  
  ، معهـا عمل الفاحشة بفإن كان يوسف قد هم  فيما بينهن أسرارهن وألن للنسوة  

 فـي وبهذا يكون    ،    أنه هم للفعل ولكنه ارتد ورجع عنه       :فإنها كانت ستقول لهن   
َمِ�َ �Z�َ�َ �Z8َ�ْ�Z�ِْ: ِمZ@         ﴿:وما كن ليقلن      ، إغوائهيوسف ضعف ويكون من السهل      

 َر)$Zَ�     ﴿:وما كان يوسف ليرجع رسول الملك وما قال له . ﴾ُ<4ٍء  Z�َِإ }ْZ<ِ�6ََل اْر

  50يوسف ﴾  ا�4َYْ$8ِة ا���ِ%* �z6َْ�َ@ َأْیِ.َیWُ@� ِإن� َر)$* ِ)َ"ْ�ِ.ِه@� َ�ِ��lَ>ْ�Hَ�ٌْ�ُ: َم� َ)�ُل
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امرأة   بما علمنه من الحقيقة من     اعترفن فإنهن   الفاحشةوألن يوسف لم يهم لعمل      
  .العزيز

اَود%Z�َ :ُZA@   �6ََ�ِ& اْمَ/َأُة اJِ�َ�ْیJِ اmَن َح0َMَْ� ا0َ�ْ	A َأZ�َْ� رَ        ﴿ : تقول فهي وعلى هذا   

  51 يوسف ﴾��Yِ7ِْ: َوِإ��ُ: َ�ِ�َ@ ا���Mِد�6َِ@ 
 أمامها إال االعتراف عالنية وأمام الملـك        امرأة العزيز   تجد  هذه اللحظة لم   في 

 ﴾ َوZUَ�َْ. َراَود%�MَZ�ْPَ>َ�Hَ :ِYِZ7ْ�� @Z�َ :ُZAَ      ﴿:وكانت من قبل قد اعترفت أمام النـسوة     
  .32يوسف 

  .ه للجميع وال أستطيع أن أخفيه أكثر من هذا  ظهر الحق وعالماتأي
َ̀ َیZZWِْ.ي َآZZ�َْ. ا�ZZrَ�ِْئ�8ِ@َ  ﴿   :َZZ�َّوَأن� ا� tِZZ�ْ_َ�ْ�(ِ :ُZZ8ْ�َُأ �ْZZ�َ *ZZ$َأ� �َ�َ�ْ�َZZ�ِ �َZZ�ِ52 { { { {َذ{{{{         �ZZَوَم

        ZZ7ُnَ *ZZ$(ِإن� َر *َZZ$(َر �َZZَرِح �ZZَم �̀ �م��ZZَرٌة ِ)��4AYZZِء ِإَ �َ7ْ�8ZZِإن� ا� *YِZZ7ْ�َ ُئ$/ZZ(َُأ �ٌ�ZZ4ٌر ر�ِح

   يوسف ﴾ }}}}53{{{{

  
  : القرطبي

هو من، :  اختلف فيمن قاله، فقيل  ﴾ َذِ�َ� ِ�َ�ْ�َ�َ� َأ�$* َ�ْ� َأُ�tZ�ْ_َ�ْ�(ِ :ُZ8ِْ        ﴿: قوله تعالى 
 أي أقـررت    ﴾ اmَن َح0َMْZَ� اZ0َ�ْ	A     ﴿: قول امرأة العزيز، وهو متصل بقولها     

لم أذكره بسوء وهو غائب،     بالصدق ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي بالكذب عليه، و         
 بل أنا راودتـه؛     ﴾ َوَم� ُأَ)Z/$ُئ YِZ7ْ�َ*     ﴿: بل صدقت وحدت عن الخيانة؛ ثم قالت      

. ﴾    ِإن� َر)$4Z7ُnَ *Zٌر ر�ِح��Zٌ       ﴿: وعلى هذا هي كانت مقرة بالصانع، ولهـذا قالـت         
، مـن رد   ذلك األمر الـذي فعلتـه   : هو من قول يوسف؛ أي قال يوسف      : وقيل

.  قاله الحسن وقتـادة وغيرهمـا  ﴾ َأ�$* َ�ْ� َأُ�t�ْ_َ�ْ�(ِ :ُ8ِْ  ﴿العزيز  " ليعلم"الرسول  
هو مـن   :  قيل ﴾    َوَم� ُأَ)Z/$ُئ YِZ7ْ�َ*     ﴿: قوله تعالى  .وهو غائب "  ِ)�ْ�َ_tِ�ْ "ومعنى  
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َوَم�Z   ﴿:  وقولـه  ﴾    َذZ�ِ �َZ�َِ�ْ�َ��َ    ﴿: فالظاهر أن قوله  : وقال القشيري . قول المرأة 

 *Yِ7ْ�َ ن قول يوسفم﴾ُأَ)/$ُئ. 

إذا احتمل أن يكون من قول المرأة فالقول به أولى حتى نبرئ يوسف من            :   قلت
حل اإلزار والسراويل؛ وإذا قدرناه من قول يوسف فيكون مما خطر بقلبه، على             

مـن  : قال أبو بكر األنبـاري    ". وه�ZW( �Z   : "ما قدمناه من القول المختار في قوله      
ِإن� َر)$4Z7ُnَ *Zٌر      ﴿:  إلى قوله  ﴾ َ� َأ�$* َ�ْ� َأُ�tZ�ْ_َ�ْ�(ِ :ُZ8ِْ      َذِ�َ� ِ�َ�ْ��َ  ﴿: الناس من يقول  

   �ٌ�Z؛ ألنه متصل بقولهـا      من كالم امرأة العزيز    ﴾ر�ِح :﴿         :ِYِZ7ْ�� @Z�َ :ُZA%َراَود �ْZ�ََأ

 ] 51: يوسف [﴾َوِإ��ُ: َ�ِ�َ@ ا���Mِد�6َِ@ 

من :  على قولهم قال   ؛ فمن بنى    مذهب الذين ينفون الهم عن يوسف عليه السالم       
 ] 51: يوسف[ ﴾ �6ََ�ِ& اْمَ/َأُة اJِ�َ�ْیJِ ﴿: قوله

، وال يكـون فيـه        كالم متصل بعضه ببعض    ﴾ ِإن� َر)$4Z7ُnَ *Zٌر ر�ِح��Zٌ       ﴿:  قوله
لمـا  : وقال الحسن. ؛ ولسنا نختار هذا القول وال نذهب إليه     وقف تام على حقيقة   

 كره نبي اهللا أن يكون قـد زكـى    ﴾ ْ� َأُ�t�ْ_َ�ْ�(ِ :ُ8ِْ  َذِ�َ� ِ�َ�ْ�َ�َ� َأ�$* �َ    ﴿قال يوسف   
: ؛ قـال اهللا تعـالى    ألن تزكية النفس مذمومة    ﴾ َوَم� ُأَ)/$ُئ YِZ7ْ�َ*    ﴿: نفسه فقال 

﴿�"Y7آ4ا أ�J% �H﴾] 32: النجم [ 

هو من قول العزيز؛ أي وما أبرئ نفسي مـن سـوء            : وقيل". النساء" بيناه في   
̀� َم�Z َرِحZَ� َر)$Zَ*        ﴿ . أي مشتهية له   ﴾ �7ْ�8َ� َ�م��َرٌة ِ)��4AYءِ  ِإن� ا  ﴿. الظن بيوسف  ِإ

      �ٌ�Z47ٌُر ر�ِحnَ *$(ِإن� َر﴾ ﴿    َ*Z$(َر �َZَرِح �Zَم �̀ " ما" في موضع نصب باالستثناء؛ و﴾ ِإ
: بمعنى من كثير؛ قال اهللا تعالى     " ما"بمعنى من؛ أي إال من رحم ربي فعصمه؛ و        

وهو اسـتثناء منقطـع، ألنـه    ] 3: النساء [﴾ � �wََب َ�ُ"� م$َ@ ا��YَZ$8ء  ��Hَِ"40ُْا مَ  ﴿
استثناء المرحوم بالعصمة من النفس األمارة بالسوء؛ وفي الخبر عن النبي صلى            
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ما تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه         : (اهللا عليه وسلم أنه قال    
وأعريتموه وأجعتموه أفـضى    وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية وإن أهنتموه         

: قـال . هذا شر صـاحب فـي األرض  ! يا رسول اهللا: قالوا) بكم إلى خير غاية   
  ).فوالذي نفسي بيده إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم(
  

  :ابن كثير
﴿    ِt�ْ_َ�ْ�(ِ :ُ8ْ�َُ� َأ�$* َ�ْ� َأ�تقول إنما اعترفت بهذا علـى نفـسي لـيعلم    ﴾ َذِ�َ� ِ�َ�ْ�َ 

نه بالغيب في نفس األمر وال وقع المحذور األكبر وإنما راودت           زوجي أني لم أخ   
َ̀ َیZWِْ.ي َآZ�َْ.     ﴿هذا الشاب مراودة فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة        :َZ�َّوَأن� ا�

   *Yِ7ْ�َ ِئ�8َِ@ َوَم� ُأَ)/$ُئ�rَ�ْتقول المرأة ولست أبرئ نفسي فإن الـنفس تتحـدث           ﴾ا 
̀� َم�Z َرِحZَ� َر)$Z*َ     ِإ ﴿وتتمنى ولهذا راودته ألن       أي إال ﴾ ن� ا�7ْ�8َ� َ�م��Zَرٌة ِ)��4AYZِء ِإ

 وهذا القول هو األشهر واألليـق  ﴾ ِإن� َر)$* 47ُnٌَر ر�ِح��Zٌ  ﴿من عصمه اهللا تعالى    
واألنسب بسياق القصة ومعاني الكالم وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتـدب             

 فأفرده بتصنيف على حدة وقد قيل إن ذلـك          لنصره اإلمام أبو العباس رحمه اهللا     
" بالغيـب     قال ليعلم أني لم أخنه في زوجته       :من كالم يوسف عليه السالم يقول       

 َأ�$Z�َ *Zْ� َأُ�Z8ْ:ُ      ﴿اآليتين أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز           

َ̀ َیZWِْ.ي َآZ�َْ. ا�ْ      ِ)�ْ�َ_tِ�ْ ﴿ في زوجته    ﴾  اآلية وهذا القول هـو  ﴾ �Zrَِئ�8ِ@َ َوَأن� ا�ّ�َ: 
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيـع  : الذي لم يحك ابن جرير حاتم سواه قال ابن جرير   

عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما جمع الملك النـسوة               
6ُْ�َ@ َح�َش ِ�ّ�Zِ: َمِ�َ �Z�َ�َ �Z8َ�ْ�Z�ِْ: ِم4Z>ُ @Zٍء        ﴿فسألهن هل راودتن يوسف عن نفسه؟     

      A	Z0َ�ْ0ََ� اMَْن َحmا JِیJِ�َ�ْاآلية قال يوسـف     ﴾ �6ََ�ِ& اْمَ/َأُة ا﴿         �ْZ�َ *Z$َأ� �َ�َ�ْ�َZ�ِ �َZ�َِذ
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   ِtZ�ْ_َ�ْ�(ِ :ُZ8ْ�ُوال يوم هممت بما هممت به ؟ فقال        : فقال له جبريل عليه السالم    ﴾ َأ
﴿      *YِZ7ْ�َ ُئ$/Z(َُأ �Zأبى اآلية وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن  ﴾ َوَم 

الهذيل والضحاك والحسن وقتادة والسدي والقول األول أقوى وأظهر ألن سـياق     
الكالم كله من كالم امرأة العزيز بحضرة الملك ولم يكن يوسف عليـه الـسالم               

  .عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك
  

  : الشعراوي
ـ          )امرأة العزيز (قالت ذلك      ز حتى تعلن براءة يوسف عليه السالم وأنها لم تنته

ولم تنسج لـه    ،   لم يستجب لمراودتها له      ألنه السجن وتنتقم منه     فيفرصة غيابه   
  .والمكائد ، والدسائس ، أثناء غيابه المؤامرات 

وأَنَّ اللّه الَ يهدي كَيـد       ﴿: بما فعلت قالت   امرأة العزيز وبعد أن اعترفت       
نِنيائوال يوصله   كيد الخاطئين    أقرت بأنه سبحانه وتعالى ال ينفذ       أنها أي ﴾ الْخ

   غايته إلى
̀� َم�Z         ﴿: فتقول   امرأة العزيز وتواصل   َوَم� ُأَ)/$ُئ Yِ7ْ�َ* ِإن� ا�7ْ�8َ� َ�م��َرٌة ِ)��4AYِء ِإ

           �ٌ�Z4ٌر ر�ِحZ7ُnَ *Z$(ِإن� َر *َZ$(وكأنهـا   امرأة العزيزهذا القول من تمام كالم   ﴾َرِحَ� َر
   لم تحضر لتبرىء نفسهافهي؛ توضح سبب حضورها لهذا المجلس 

  .﴾ ِإن� ا�7ْ�8َ� َ�م��َرٌة ِ)��4AYِء ﴿ 
 أمارة بالسوء ؛يجعلنا    إطالقها ومجرد قول الحق سبحانه المؤكد أن النفس على         

  .نتهىا..........إن يوسف أيضا نفس بشرية:نقول 
      

  :ونقول وباهللا التوفيق 



99                                                                       ��� وا
	أة ا�����  
  

 

 

 

�م��Zَرٌة             ﴿ :امرأة العزيز يقول رب العزة على لسان      َ �َ7ْ�8Zِإن� ا� *YِZ7ْ�َ ُئ$/Z(َُأ �Zَوَم

̀� َم� َرِحَ� َر)$َ* ِإن� َر)$* 47ُnٌَر ر�ِح�ٌ�    53يوسف  ﴾ِ)��4AYِء ِإ
 دعتها لهذا الفعـل     التي هي بالسوء   األمارة بأن نفسها    امرأة العزيز وهنا تعترف   

  .المشين والى اتهام يوسف هذا االتهام
  : الدليل الرابع عشر

   ثالثة أقسام إلى األنفسقسم العلماء 
وأن هذه الـنفس      وباعترافها امرأة العزيز مثل نفس    بالسوء   األمارة النفس   األول

  .تورد صاحبها مورد الهالك
   2 القيامة ﴾  ُأYِ6ُْ� ِ)��7ْ�8ِ� ا����4اَمِ=`َو ﴿  النفس اللوامةالثاني

  . فعل خطيئة ماإذا تلوم صاحبها التيهى و
  27  الفجر﴾ُ َی� َأی��WَPُ ا�7ْ�8ُ� اzْ�ُ�َْ�ِ;�8ُ= ﴿ لث النفس المطمئنةالثا

يمكن أن تفعل شيئا يخالف أوامـر         أنها ال  إلى فعلها   في تطمئن التيوهى النفس   
  . وأن اهللا يرضى عن أفعالها ،اهللا 

  . سؤاالفعلينا أن نسأل أنفسنا
  .نبيهو هللا  واألنفس نوع من تلك أي نفس يوسف عليه السالم من 

 وأن   معية اهللا دائما   فيألنها  ،    دائما أنفس مطمئنة   األنبياء نعلمه أن أنفس     الذي و
   .اهللا قد جعل لها عصمة 
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  ألرضا في التمكين
  

﴿                        ٌ@�Z"ِْی�8َ ِم.َZ�َ 4َْمZ�َ�ْا �َZَل ِإ���Z6َ :ُZ�َ��َآ �Z���َHَ *YِZ7ْ8َ�ِ :ُMْZ�ِrْPَ>َْأ :ِZ(ِ *�ِ4ZPُُ� اْئ�َو�6ََل اْ�َ�ِ 

  52يوسف ﴾    َأِم�ٌ@
  :الطبري

  وقال الملك ، يعني ملك مصر األكبر ،: يقول تعالى ذكره 
حين تبين عذر يوسف ، وعرف      : ثنا سلمة عنه  :  حدثنا بذلك ابن حميد ، قال      -  

أجعله من :  يقول﴾ اْئ4Pُِ�* ِ)ِ: َأْ<ِrْPَ�Yِ7ْ8َ�ِ :ُMْ* ﴿: أمانته وعلمه ، قال ألصحابه   
 خلصائي دون غيري 

فلما كلم الملك يوسف ، وعرف براءتـه وعظـم          :  يقول ﴾ Hََ���� َآ��َ�:ُ  ﴿: قوله و
إنك يا يوسف لدينا مكـين أمـين ؛ أي مـتمكن ممـا أردت ،                : أمانته ، قال له   

 اؤتمنتوعرض لك من حاجة قبلنا ، لرفعة مكانك ومنزلتك لدينا ، أمين على ما               
 . عليه من شيء 

لما وجد  : لسدي ، قال  أ عمرو ، عن أسباط ، عن        ثنا:  حدثنا ابن وكيع ، قال     -  
  ﴾ اْئ4Pُِ�* ِ)ِ: َأْ<ِrْPَ�Yِ7ْ8َ�ِ :ُMْ* ﴿: الملك له عذرا ، قال

َأْ<ِrْPَ�MْZُ:   ﴿ :ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله   : ثنا يزيد ، قال   :  حدثنا بشر ، قال    -  

*Yِ7ْ8َ�ِ ﴾أتخذه لنفسي :  يقول.  
 

  : القرطبي
 لما ثبت للملك براءته ﴾ اْ�َ�ِ�Zُ� اْئZ(ِ *�ِ4ZPُِ: َأْ<ِrْPَ�YِZ7ْ8َ�ِ :ُMْZ*      َو�6ََل   ﴿: قوله تعالى 

؛ وتحقق في القصة أمانته، وفهم أيضا صـبره وجلـده عظمـت              مما نسب إليه  



101                                                                       ��� وا
	أة ا�����  
  

 

 

 

 فـانظر  ﴾ اْئ4Pُِ�* ِ)ِ: َأْ<ِrْPَ�YِZ7ْ8َ�ِ :ُMْ*  ﴿: ، وتيقن حسن خالل قال  منزلته عنده 
 فقط، فلما فعل يوسف    ﴾ اْئZ(ِ *�ِ4ZPُ:ِ    ﴿ - حين تحقق علمه     -إلى قول الملك أوال     

: وروي عن وهب بن منبه قـال      " ائتوني به استخلصه لنفسي   : "ما فعل ثانيا قال   
، عز جاره وجل ثناؤه      حسبي ربي من خلقه   : لما دعي يوسف وقف بالباب فقال     

ثم دخل فلما نظر إليه الملك نزل عن سريره فخر له ساجدا؛ ثـم              . وال إله غيره  
 قال له يوسف ﴾ِإ��َ� ا4ْ�َ�َْم َ�َ.ْی�8َ ِمِ"�ٌ@ َأِم�ٌ@     ﴿. لك معه على سريره فقال    أقعده الم 

 ]55: يوسف [﴾ �6ََل اْ>َ�ْ�8ِ* َ�َ� َ�QJَِئِ@ اَ�ْرِض ِإ�$* َح�7ٌِ� َ�ِ��ٌ� ﴿

جزم ألنه جواب األمر؛ وهذا يدل علـى أن  ﴾ َأْ<ِrْPَ�YِZ7ْ8َ�ِ :ُMْ*   ﴿: قوله تعالى _
ويحتمل أنه جـرى  .  جرى في السجن  ﴾ ِ�َ�ْ�َ�َ� َأ�$Z�َ *Zْ� َأُ�tZ�ْ_َ�ْ�(ِ :ُZ8ِْ        َذِ�َ�   ﴿: قوله

 ] 50: يوسف [﴾ اْئ4Pُِ�* ِ)ِ: ﴿: عند الملك ثم قال في مجلس آخر

 ﴿  *Yِ7ْ8َ�ِ :ُMْ�ِrْPَ>ْ؛  ، أفوض إليه أمـر مملكتـي        أي اجعله خالصا لنفسي    ﴾ َأ
،   أي كلم الملك يوسـف ﴾ � َآ��Hَ ُ:Z�ََ��� ﴿: ؛ ودل على هذا قوله  بهفجاءوافذهبوا  

: الملـك " قال "﴾ ِإ��َ� ا4ْ�َ�َْم َ�َ.ْی�8َ ِمِ"�ٌ@ َأِم�Z@ٌ  ﴿؛  وسأله عن الرؤيا فأجاب يوسف   
  .ال تخاف غدرا" أم�@"،   أي متمكن نافذ القول﴾ ِإ��َ� ا4ْ�َ�َْم َ�َ.ْی�8َ ِمِ"�ٌ@ َأِم�ٌ@ ﴿
  

  :ابن كثير
حين تحقق براءة يوسف عليـه الـسالم ونزاهـة          يقول تعالى إخبارا عن الملك       

 أي أجعلـه مـن      ﴾ اْئZ(ِ *�ِ4ZPُِ: َأْ<ِrْPَ�YِZ7ْ8َ�ِ :ُMْZ*         ﴿عرضه مما نسب إليه قال      
 أي خاطبه الملك وعرفـه رأى فـضله         ﴾ َHَ����Z َآ��Z�َ:ُ    ﴿ وأهل مشورتي    يخاصت

4ْ�ََم Z�ََ.ْی�8َ   ِإ��َ� ا�ْ  ﴿وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال قال له الملك             

  . أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانه وأمانه﴾ ِمِ"�ٌ@ َأِم�ٌ@
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  : الشعراوي
، بعد أن سمع تأويل الرؤيا مرتين ؛ مرة   ﴾ اْئZ(ِ *�ِ4ZPُ:ِ    ﴿ونلحظ أن الملك قد قال    

 خـرج   أوانـه ،  لكن يوسف رفض الخروج من السجن إال بعد أن تثبت براءته            
 يوسـف  فـي ورأى الملك ،  امرأة العزيزهن وحضر المواجهة مع النسوة بما في   

  وسعة علم  ، أخالقا رفيعة 
والراحـة  ،   صفات هـذا الرجـل       فيويفكر  ،   ليتدبر الملك    األول اللقاء   وانتهى

  .وكيف دخل هذا الرجل قلبه ،  مألت نفس الملك التيالنفسية 
  .والمرة الثانية عندما أراد الملك أن يستخلصه لنفسه ويجعله مستشارا له 

اْئZ(ِ *�ِ4ZPُِ: َأْ<ِrْPَ�َHَ *YِZ7ْ8َ�ِ :ُMْZ����Z            ﴿:ويورد الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله        

  ﴾َآ��َ�ُ: �6ََل ِإ��َ� ا4ْ�َ�َْم َ�َ.ْی�8َ ِمِ"�ٌ@ َأِم�ٌ@ 
وبعد أن استشف خفـة      ؛ وهذا االستخالص قد جاء بعد أن تكلم الملك مع يوسف         

لحوار مع يوسف أنه رجل قـد حفـظ         وتيقن الملك من بعد ا     يوسف على نفسه ؛   
  .غريزة الجنس  نفسه من أعنف الغرائز ؛

وعاش فيه فترة طالت ؛ وهو صاحب علـم          وتيقن من أن يوسف تقبل السجن ؛      
 الخـروج مـن     يقبـل وقد ثبت ذلك بتأويل الرؤيا وقد فعل ذلك وهو سجين ولم            

   . براءته أو بعد إثبات البراءةإلثباتالسجن إال 
ِإ��Zَ� ا4ْZ�َ�َْم     ﴿ : بقولـه  األمر أعلن الذيمن أهل الثقة عند الملك      ولكل ذلك صار    

     ٌ@�Zَأِم @ٌ�Z"ِْی�8َ ِم.َZ�َ    ﴾      عليه ومكانة المكـين     التآمرأو    وذلك ليسد باب الوشاية به ؛ 
  . ال ينال منها أحدالتي المكانة هي
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  سينفذ األمـور ؛    الذيفالمعنى أن يوسف عليه السالم أهل للثقة عند الحاكم وهو           
وله صلة بالمحكومين ؛ وإذا كان هو الممكن من عند الحاكم ؛ فهو أيضا أمـين                

  .انتهى........مع المحكومين
  :ونقول وباهللا التوفيق

 جريمة لم   فيبراءة يوسف أمام الملك وعرف الجميع أنه قد سجن ظلما           ظهرت  
  .صطفىالذين ايفعلها ولم يسع إليها ولم يفكر فيها وهذا من فضل اهللا على عباده 

 ألحد غيره سلطان    ال يكون أمر الملك بأن يأتوا بيوسف ليجعله خالصا له بحيث          
 وظهور براءته وأيـضا تعبيـر       أفعاله ألنه حكم عليه حكم أولى من خالل         عليه

   . حكم أخير إال الملك أمامفلم يبق  ، الرؤيا
  .جلس يوسف إلى الملك وبدأ الملك يكلمه 

  .مباشر بين البشر  الكالم الفيوهنا تظهر الحكمة 
  وحكمته  ،   وعلى علمه  ،    أن تعرف إنسانا وتحكم على شخصيته      أردت إذاألنك  

 ينضحوذلك ألن كل إناء   ،    بعد التكلم معه   إال يأتي فإن الحكم ال     وأدبه ،   وخلقه،  
  . بما فيه 

 إال عند الكـالم والتحـدث مـع       ال يظهر ما فيه      ،   ألن كل منا صندوق مغلق    و
  . الحقيقير الحكم يظههنا  فاآلخرين

 نغتر بالمظاهر الخادعة فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه          أالومن هنا يعلمنا ربنا     
 ا���َ�َ :ُZ�Z�ِْ: َوَ<Z���Z6َ �ََل ِإن�        ( حديثه الشريف  فيوسلم  ��Zَص �*Z1ِ�8َأِ)* ُهَ/ْیَ/َة َأن� ا� @ْ�َ

 ُ6ُ�4Zِ)ُ"ْ� َوَأ�Z�َ�ِْ�ُ"�ْ      َی8ُْ�ُ/ ِإَ� ُص4َِرُآْ� َوأَ    `ا���َ: �J�َ َوَ>�5    Z�َْم4َاِ�ُ"ْ� َوَ�ِ"ْ@ ِإ��َ�� َی8ُْ�ُ/ ِإ 
   أحمداإلماممسند ) 

  :من هنا وجد الملك أن يوسف يتصف بصفات جليلة تجعله أمينا عنده منها
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 فـي تأنيـه    --نزاهته وحرصه على إظهار براءته       --علمه بتأويل األحاديث    
   .أدبه -- صدق الحديث -- صموده وترفعه عن الخطايا --األمور 

 من خـالل ثـالث      واكتملت يوسف قد تبلورت     فيمما سبق نجد أن رؤية الملك       
  .مواقف مكملة بعضها ببعض

  
  :الموقف األول

، تعبيـر الرؤيـا      أال وهو    رفه مصر يع  في لم يكن أحد     الذيعلم يوسف   : العلم  
 ليـستفيد مـن      لديه علم لم يؤتى ألحد من رعيته       الذيفأراد الملك أن يرى هذا      

  .ومن هنا نجد فضل العلماء ومكانتهم  ، علمه 
  : الثاني الموقف

مما يـدل   :وترفعه عن الشهوات والصغائر    ،   الحقثباته وإصراره على إظهار      
 ، إليـه ن األهواء ليـست لهـا طريـق    أو ،   وعدالة قضيته ،  ةت شخصي ةعلى قو 

 ،   أساس مبادئه  وأن الحق والعدل هما   ،   التحديات   مواجهة فيوصبره وعزيمته   
 يدين لـه    الذيألن كل هذا من تعاليم ربه        ،    حتى وإن كان على حساب حريته     

   .  ما أمر بهفيوال يستطيع أن يخالفه 
  :الموقف الثالث

 فيبأدبه  فظهرت فيه صفات أخالقية      ،    الحديث عندما تكلم معه الملك     في أسلوبه
  .الحديث مع الملك وكذا سعة علمه وأفقه

   .﴾ ِإ��َ� ا4ْ�َ�َْم َ�َ.ْی�8َ ِمِ"�ٌ@ َأِم�ٌ@ ﴿ه الملكقال لمن هنا 
  .اتخذ الملك موقفين مختلفين اآليةوفى هذه 
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أى : ﴾ اْئZ(ِ *�ِ4ZPُِ: َأْ<ِrْPَ�YِZ7ْ8َ�ِ :ُMْZ*         ﴿:األول قبل كالمه مع يوسف حيث قـال       
  .يجعله مستشارا خاصا به

ا4ْZ�َ�َْم Z�ََ.ْی�8َ ِمِ"�Zٌ@ َأِم�Zٌ@     ِإ��Zَ�   ﴿: بعد كالمه مع يوسف عليه السالم حيث قال  الثاني

  . يوسف تؤهله لمنصب مافي وعلى هذا ظهر للملك صفات أخرى ﴾
 َ�QJَZِئِ@ اَ�ْرِض ِإ�$Z*          ﴿: التالية   اآلية في ومن هنا قال له يوسف      Z�َ�َ *8ِ�ْ�َ<ْ�6ََل ا

  .55يوسف  ﴾ َح�7ٌِ� َ�ِ��ٌ�
ZHِ aَZ>ُ4�ُ�ِ �$8* اَ�ْرِض َو�َ8ُ�ِ�Z�َ$ُ: ِمZ@          َوَآXَِ�َ� َم"�  ﴿وعلينا أن نتذكر قول اهللا سبحانه       

َ̀ َیْ�َ�4�َُن  َأْمِ/ِ? َوَ�ـِ"@� َأْآَ'َ/ ا���8ِس �َ�َ tٌ�ِ�nَ :ُ�َّح�ِدیِ\ َوا��  21 يوسف ﴾    َ%lِْوی5ِ اَ
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  خاتمة
مما سبق نجد أن براءة يوسف عليه السالم من همه لعمل الفاحشة مع امـرأة                  

 إلـى  ،    بيت امرأة العزيـز    فيمن بداية تربيته     اهللا   آيات  خالل  من تأتىالعزيز  
 أقوال   يأتيثم   ،    بعد ذلك  النسوة وامرأة العزيز أيضا   ثم   ،   امرأة العزيز  اعتراف
  .  اهللاآليات من خالل تفسيراتهم العلماء

 اتجاه في أن تتحرك غريزته الشهوانية      نبيوما كان ليوسف عليه السالم وهو هللا        
 ألنه كما دللنا من قبل له عصمته من اهللا وألن اهللا جعله صاحب               ، حرمه اهللا ما  

  .  سبحانه وتعالىإليهدعوة 
ـ  تجربة ما ولكـن اهللا       في أن يدخل أو يتمنى أن يدخل        لنبيكان   وما  الـذي  وه

  .  إذا تعرضنا لمواقف مشابهة ماذا نفعل ليعلمنا نحن هذه التجارب فييدخلهم 
 وإال   اهللا  عبـادة  إلـى هم  و من يدع  أمامأن يكون ذا ضعف      لنبي وما كان أيضا    

  .فسدت دعوته 
وعلى هذا فإن اهللا سبحانه وتعالى يعلمنا من خالل قصة يوسف مع امرأة العزيز              

 بعضها من خالل    إلىأشرنا  مجموعة أحكام وتعاليم وعظات ال تعد وال تحصى         
 أال وهـو عنـدما      ة هذه القص  في وهو األساس لنا   تعليمي جزء   ويأتيكتابنا هذا   

 اهللا يوسف عليه الـسالم مـع امـرأة          نبي تعرض له    الذينتعرض لموقف مثل    
 مثل هـذه    يتخذ منه عبرة لنا وهو أن نعطى ظهورنا للنساء ف         نالعزيز فعلينا أن    

َ�ْ@ ا�1ِ�8*$ َص��    (  مكان واحد  في امرأة مع    خلوة في أو نكون    المواقف وأال ننفرد  

 ��ZZ>ََو :ِZZ�ْ�َ�َ :ُZZ��لا��ZZ6َ �َ َ` ِْمَ/َأٍة إ�ZZ(ِ 5ٌZZ<ُ4َن� َرZZ�ُrُْن  ` َی�zَ�ْ�̂ ZZا� �ZZ�َWُ'َ�َِن َث��ZZــنن )  َآ س
  الترمذي
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 مـا   في االجتهاد إالوعنده سبحانه العلم وما قصدنا      وبعد كل هذا نقول اهللا أعلم       
  . الثواب عندهإال وما نرجو  اهللاآياتفهمناه من 
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