
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٤(سورة يوسف 
  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

و ِفي بيِتها عن نَفِْسِه وغَلَّقَتْ اَألبواب وراودتْه الَِّتي ه{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المفسر 
ونالظَّاِلم فِْلحال ي ِإنَّه ايثْوم نسي َأحبر اذَ اللَِّه ِإنَّهعقَاَل م تَ لَكيقَالَتْ ه٢٣ (}و({.  

زوجها به  وقد أوصاها ، في بيتها بمصر-عليه السالم-يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف 
 أي حاولته على نفسه ودعته إليها؛ وذلك أنها أحبته حباً شديداً؛ لجماله ، فراودته عن نفسه،وبإكرامه

وقَالَتْ هيتَ { ، وغلّقت عليه األبواب ودعته إلى نفسها، فحملها ذلك على أن تجملت له،وحسنه وبهائه
لَك{.  

  : أما بعد،م على رسول اهللالحمد هللا والصالة والسال، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 والمحاولة برفق ،هي اإلرادة:  المراودة،}وراودتْه الَِّتي هو ِفي بيِتها عن نَفِْسِه{: -تبارك وتعالى-قوله ف

 إنه مأخوذ من الرود : ومن أهل العلم من يقول، من أجل أن يتحقق مطلوبهافقد حاولت امرأة العزيز ،ولين
 ففعلت هذا الفعل كالذي يذهب ويجيء ،من راد يرود إذا ذهب وجاء:  وبعضهم يقول،وهو الرفق واللين

وراودتْه الَِّتي { :-عز وجل– وقد قال اهللا ، يعني كأنها فعلت فعل المخادع،ويتردد من أجل أن يحقق مأربه
  .ة على الستر محافظا وفيه، زيادة تقريرا فيهفاآلية ،امرأة العزيز ولم يقل ،}هو ِفي بيِتها

فإنه يدل على القلة أو على  بخالف أغلق ،التكثيرعلى تدل على وزن فعل  : غلّق،}وغَلَّقَتْ اَألبواب{: قوله
  .وأغلقت األبواب:  لو قال،المرة الواحدة

}تَ لَكيقَالَتْ ه{:  وقال،امتنع من ذلك أشد االمتناع ف،}ونسي َأحبر اذَ اللَِّه ِإنَّهعمايثْووكانوا يطلقون ،} م 
الفاحشة  فال أقابله ب وأحسن إلي، منزلي: أي}َأحسن مثْواي{ إن بعلك ربي : أي،الرب على السيد والكبير

  .، قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم}ِإنَّه ال يفِْلح الظَّاِلمون{في أهله، 
 وهذا القول ال -رحمه اهللا- وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير ، العزيز: أي،}ِإنَّه ربي{: قوله

فمن معاني كلمة الرب  ، ذكر منها بعض أهل العلم سبعة وقد،إشكال فيه؛ ألن كلمة الرب تأتي لمعاٍن متعددة
 -المعليه الصالة والس-يوسف  ف، ومن معانيها المالك، ومن معانيها المربي، ومن معانيها المتصرف،السيد

صلى - عن النبي -رضي اهللا عنه- أبي هريرة وما ورد من حديث ، فهو مملوك،لومبيع للعزيز كما هو مع
ئ ربك اسق ربك، وليقل سيدي موالي، وال يقل ك وضم ربِعطْال يقل أحدكم َأ(( أنه قال -اهللا عليه وسلم

  . وإال فإن ذلك ليس بمحرم،ب هو من باب األد، )١()) وليقل فتاي وفتاتي وغالمي،أحدكم عبدي أمتي
                                                

، ومسلم، كتاب األلفـاظ مـن األدب   )٢٤١٤(، برقم )٩٠١ / ٢(رواه البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي            - ١
 .)٢٢٤٩(، برقم )١٧٦٤ / ٤(المولى والسيد ووغيرها، باب حكم إطالق لفظة العبد واألمة 
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 -واهللا أعلم–  لكن األشهر واألقرب، اهللا: أي}ِإنَّه ربي َأحسن مثْواي{: -تبارك وتعالى–قوله  وقيل في معنى

  .]سورة يوسف) ٢١[( }َأكِْرِمي مثْواه{: المرأته ويدل على ذلك قول العزيز ،أنه قصد العزيز
قال ابن عباس ح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء،  فقرأه كثيرون بفت،}هيتَ لَك{: وقد اختلف القراء في قوله

:  وقال عكرمة:وقال البخاريمعناه أنها تدعوه إلى نفسها، : احدومجاهد وغير و -مارضي اهللا تعالى عنه-
}تَ لَكي{:  وقرأ آخرون،وهكذا ذكره معلقاً بالحورانية، ، هلم لك: أي}هلهمزة كسر الهاء وا ب،}ِهْئتُ لَك

وممن روي عنه هذه القراءة ابن هئت باألمر أهيئ هئة، : قول القائلبمعنى تهيأت لك، من وضم التاء، 
 وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو وائل، وعكرمة وقتادة، وكلهم يفسرها -مارضي اهللا تعالى عنه-عباس 

  .بمعنى تهيأت لك
وبها قرأ ،مارضي اهللا تعالى عنه- وهي رواية عن ابن عباس ،هذه القراءة مروية عن بعض الصحابة كعلي 

هذا ال :  وقال، كأبي عمرو بن العالء، وبعض أئمة اللغة، مع أنه أنكرها بعض أئمة القراءة،هشام وآخرون
  أيضاً وأنكرها،}ِهْئتُ لَك{:  من هاهنا إلى اليمن ال تجد من يقوللو ذهبتَ:  وقال،يعرف في كالم العرب

  . هئت لك،هي لغة عربية ومعروفة:  وقالوا، وأقرها آخرون من أهل اللغة،يالكسائ
 وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينةبفتح الهاء وكسر التاء وهي غريبة،  }هيِت{: وقرأ عبد اهللا بن إسحاق

  . بفتح الهاء وضم التاء}هيتُ{
:  فيقال، بل يخاطب الجميع بلفظ واحد،نث ال تثنى وال تجمع وال تؤ}هيتَ{:  معمر بن المثنىةقال أبو عبيد

  . لهن وهيتَ، لكن وهيتَ، لكما وهيتَ، لكم وهيتَ، لكهيتَ
ولَقَد همتْ ِبِه وهم ِبها لَوال َأن رَأى برهان ربِه كَذَِلك ِلنَصِرفَ عنْه السوء والْفَحشَاء ِإنَّه ِمن ِعباِدنَا {

خْلَِصينسورة يوسف) ٢٤([ }الْم[.  
 ثم أورد البغوي هاهنا ، حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق، خطرات حديث النفس:المراد بهمه بها: وقيل

صلى -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة 
 فإن عملها فاكتبوها له بعشر ،اكتبوها له حسنةإذا هم عبدي بحسنة ف: يقول اهللا تعالى((: -اهللا عليه وسلم

 ،)٢()) فإن عملها فاكتبوها بمثلها، فإنما تركها من جرائي،ة وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسن،أمثالها
  . بضربهاهم: وقيلصحيحين وله ألفاظ كثيرة هذا منها، وهذا الحديث مخرج في ال

 فقد كانت }هيتَ لَك{: بيل العزم؛ ألنها راودته وغلقت األواب وقالتلهم المرأة العزيز كان من قبالناسبة 
 أن -رحمه اهللا– فقد ذكر الحافظ ابن كثير -عليه الصالة والسالم- وأما بالنسبة ليوسف ،عازمة غاية العزم

  . واهللا تعالى أعلم،ذلك من خطرات النفس، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم
عن هذا-رحمه اهللا-ئل اإلمام أحمد وس  الهمأنه كان من باب فذكر  -عليه السالم- به يوسف  الذي هم

 وال يحصل له بذلك مذمة وال مالمة؛ ألن هذه ، وال تنقص به مرتبته،ال يؤاخذ اإلنسان عليهف  ،الخطرات
                                                

، ومسلم، كتاب اإليمان، باب إذا هم )٧٠٦٢(، برقم )٢٧٢٤ / ٦) (يريدون أن يبدلوا كالم اهللا: ( البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالى رواه- ٢
 ).١٢٩(، برقم )١١٧ / ١(العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب 
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تلبث أن   فما، تقع في النفوس تهجم على النفس دون أن يتطلبها اإلنسان ودون أن يقصدهاالخطرات التي
حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنُّواْ َأنَّهم قَد كُِذبواْ جاءهم { : -تبارك وتعالى–، وقد قال اهللا اإلنسانيدفعها 

ِرِمينجِم الْمِن الْقَونَا عْأسب درالَ ين نَّشَاء وم ينَا فَنُجرلصالة عليهم ا–فالرسل  ]سورة يوسف) ١١٠[( }نَص
ن هذا من الخطرات التي إ :-واهللا أعلم– فيقال في مثل هذا ،منهم مثل هذا الظن ال يمكن أن يحصل -والسالم
  . وال تضرتلبث أن تزول ثم ما ،لنفوس في أوقات الشدائدتقع في ا

لكن  هو الميل الطبيعي من الرجل للمرأة، و-عليه السالم– به يوسف الهم الذي هم: وقال بعض أهل العلم
  .نه بالتقوىزموأهل اإليمان ي

 بضربها، ولكن هذا القول بعيد، ال يدل عليه ظاهر  هم-عليه السالم–إن يوسف : وقال بعض أهل العلم
  .السياق

وجواب  ،}لَوال{تقديم جواب ب: وقالوا لم يهم إطالقاً، -صلى اهللا عليه وسلم–إن يوسف : وقال بعض العلماء
 وهذا قول }وهم ِبها{: هو ما قبله من قوله } برهان ربِهلَوال َأن رأى{: -وتعالىتبارك – في قوله }لَوال{

  . ، ومنعه نحاة البصرةالكوفيين
إنه رأى آية من آيات اهللا تزجره : والصواب أن يقال: قال ابن جرير :وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال

وجائز أن يكون صورة الملَك، وجائز أن يكون ما رآه  ،وب وجائز أن يكون صورة يعق، بهعما كان هم
مكتوباً من الزجر عن ذلك، وال حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك، فالصواب أن يطلق كما قال اهللا 

  .تعالى
 وقال ، ويتوعده، أناملهض يع-عليه الصالة والسالم-إنه رأى صورة يعقوب : قال بعض علماء التفسير

 -عليه السالم– يوسف رأى:  وقال بعضهم، بصورة أبيه-عليه الصالة والسالم-ل ري تصور له جب:بعضهم
أخذت دت فعل الفاحشة اإن امرأة العزيز لما أر:  وقال بعضهم، الفعل يزجره عن هذا كالماً مكتوباًفي السقف

لت عن هذا الفعل، فقا-عليه السالم– يوسف  فسألها، أبيض ووضعته على صنم مزين بالجواهرغطاء:  حياء 
  . وهذا القول ال دليل عليه،فأنا أحق أن أستحي من ربي:  فقال، على هذه الفعلةمن ربي أن يراني

 عما كان فهر كما أريناه برهاناً ص: أي]سورة يوسف) ٢٤[( }كَذَِلك ِلنَصِرفَ عنْه السوء والْفَحشَاء{: وقوله
 من المجتبين المطهرين :أي }ِإنَّه ِمن ِعباِدنَا الْمخْلَِصين{ ،فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره

  . صلوات اهللا وسالمه عليه،المختارين المصطفين األخيار
والقراءتان  }الْمخْلَِصين{ فتح وقرأ آخرون بال،}المخِْلِصين{ ، ابن عامر وأبو عمرو وابن كثير بكسر الالمقرأ

 ، فهو من أهل اإلخالص، ومن أهل االجتباء واالصطفاء، }الْمخْلَِصين{هللا  فهو من عباد ا،بينهما مالزمة
  .تنفأن االخالص من أسباب نجاة العبد من الشدائد والكروب والعلى  وهذا يدل

  ربِهولَقَد همتْ ِبِه وهم ِبها لَوال َأن رأى برهان{: تعالى في تفسير قوله - تعالىرحمه اهللا-قال الشنقيطي 
 بأن يفعل  هم-عليه وعلى نبينا الصالة والسالم-فهم منه أن يوسف  اآلية، ظاهر هذه اآلية الكريمة قد ي}كذلك

من الوقوع -عليه الصالة والسالم-ت هي به منه؛ ولكن القرآن العظيم بين براءته مع تلك المرأة مثل ما هم 
  . واعتراف إبليس به،ق بالمسألة براءته، وشهادة اهللا له بذلك شهادة كل من له تعلتن حيث بي،فيما ال ينبغي
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  .والشهود يوسف، والمرأة، وزوجها، والنسوة،: أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم
سورة ) ٢٦[( }ِهي راودتِْني عن نَّفِْسي{: زم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قولهجأما 

  .]سورة يوسف) ٣٣[( }اَل رب السجن َأحب ِإلَي ِمما يدعونَِني ِإلَيِهقَ{: وقوله ،]يوسف
: ، وقولها]سورة يوسف) ٣٢[( }ولَقَد راودتُّه عن نَّفِْسِه فَاستَعصم{: وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة

  .]سورة يوسف) ٥١[( }ِسِه وِإنَّه لَِمن الصاِدِقيناآلن حصحص الْحقُّ َأنَاْ راودتُّه عن نَّفْ{
* فَلَما رَأى قَِميصه قُد ِمن دبٍر قَاَل ِإنَّه ِمن كَيِدكُن ِإن كَيدكُن عِظيم {: وأما اعتراف زوج المرأة، ففي قوله

  .]سورة يوسف) ٢٩- ٢٨[( } ِمن الْخَاِطِئيننَِّك كُنِتيوسفُ َأعِرض عن هذَا واستَغِْفِري ِلذَنِبِك ِإ
وشَِهد شَاِهد من َأهِلها ِإن كَان قَِميصه قُد ِمن قُبٍل فَصدقَتْ وهو ِمن {: وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله

اآلية]سورة يوسف) ٢٦([ }الكَاِذِبين .   
ذَِلك ِلنَصِرفَ عنْه السوء والْفَحشَاء ِإنَّه ِمن ِعباِدنَا كَ{:  ببراءته، ففي قوله-جل وعال-وأما شهادة اهللا 

خْلَِصينسورة يوسف) ٢٤[( }الْم[.  
  :قد شهد اهللا تعالى في هذه اآلية الكريمة على طهارته أربع مرات": تفسيره"قال الفخر الرازي في 

  .غة والالم للتأكيد والمبال}ِلنَصِرفَ عنْه السوء{: أولها
  .وكذلك لنصرف عنه الفحشاء: ، أي}والْفَحشَاء{: قوله: والثاني
وِعباد الرحمِن {: ، مع أنه تعالى قال}كَذَِلك ِلنَصِرفَ عنْه السوء والْفَحشَاء ِإنَّه ِمن ِعباِدنَا{: قوله: والثالث

  .]سورة الفرقان) ٦٣([ }بهم الْجاِهلُون قَالُوا سلَاماالَِّذين يمشُون علَى الَْأرِض هونًا وِإذَا خَاطَ
  .وأخرى باسم المفعول. قراءة باسم الفاعل: ، وفيه قراءتان}الْمخْلَِصين{: قوله: والرابع

  .فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتياً بالطاعات والقربات مع صفة اإلخالص
 وعلى كال الوجهين فإنه ،ووروده باسم المفعول يدل على أن اهللا تعالى استخلصه لنفسه، واصطفاه لحضرته

  .اهـ من تفسير الرازي. من أدل األلفاظ على كونه منزهاً عما أضافوه إليه
  .]سورة يوسف) ٢٣[( } الظَّاِلمونمعاذَ اللِّه ِإنَّه ربي َأحسن مثْواي ِإنَّه الَ يفِْلح{: ويؤيد ذلك قوله تعالى

ِإلَّا ِعبادك ِمنْهم * قَاَل فَِبِعزِتك لَُأغِْوينَّهم َأجمِعين {: وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته، ففي قوله تعالى
خْلَِصينصين، لمخلَصين، وال شك أن يوسف من ا، فأقر بأنه ال يمكنه إغواء المخلَ]سورة ص) ٨٣-٨٢[( }الْم

، فظهرت داللة القرآن من جهات متعددة على }ِإنَّه ِمن ِعباِدنَا الْمخْلَِصين{: كما صرح تعالى به في قوله
  .براءته مما ال ينبغي

    هؤالء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف : وعند هذا نقول: وقال الفخر الرازي في تفسير هذه اآلية ما نصه
ضيحة، إن كانوا من أتباع دين اهللا تعالى فليقبلوا شهادة اهللا تعالى على طهارته، وإن  هذه الف-عليه السالم-

  .فليقبلوا شهادة إبليس على طهارتهكانوا من أتباع إبليس وجنوده 
 كما قال ،كنا في أول األمر تالمذة إبليس، إلى أن تخرجنا عليه فزدنا في السفاهة عليه: ولعلهم يقولون

  :الخوارزمي
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   بي الدهر حتى صار إبليس من جندي*** من جند إبليس فارتقىمرًأوكنت ا
   ليس يحسنها بعدي طرائق فسٍق***حسن بعدهفلو مات قبلي كنت ُأ

   .ا هـ كالم الرازي.  بريء مما يقول هؤالء الجهال-عليه السالم-أن يوسف : فثبت بهذه الدالئل
وعذر الرازي ! من الصحابة وعلماء السلف الصالحوال يخفى ما فيه من قلة األدب مع من قال تلك المقالة 

  .في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح
  .وسترى في آخر هذا المبحث أقوال العلماء في هذه المسألة إن شاء اهللا تعالى

 ولكن ماذا ،قدمة مما ال ينبغي في اآليات المت-عليه السالم-قد بينتم داللة القرآن على براءته : فإن قيل
  : فالجواب من وجهين؟}وهم ِبها{: تقولون في قوله تعالى

هو الميل الطبيعي :  وقال بعضهم، التقوى عنه وازعه قلبي صرف يوسف بها خاطرن المراد بهمأ: األول
كما في  ،نه أمر جلي ال يتعلق به التكليفوالشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى، وهذا ال معصية فيه؛ أل

اللهم هذا قسمي فيما أملك، ((: أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: -صلى اهللا عليه وسلم-الحديث عنه 
  . يعني ميل القلب الطبيعي،)٣())فال تلمني فيما ال أملك

 صلى اهللا- وقد قال ،ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد، مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم
إليه نفسه بالطبع خوفاً  ؛ ألنه ترك ما تميل)٤())ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة((: -عليه وسلم

فَِإن الْجنَّةَ ِهي * وَأما من خَافَ مقَام ربِه ونَهى النَّفْس عِن الْهوى {: من اهللا، وامتثاالً ألمره، كما قال تعالى
  .]سورة النازعات) ٤١-٤٠[( }الْمْأوى

وهمَأن تَفْشَالَ {:  يوسف هذا، بدليل قوله بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحد، كهم ت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُممِإذْ ه
ْؤِمنُونكَِّل الْمتَولَى اللِّه فَلْيعا ومهِليو اللّه{: ؛ ألن قوله]سورة آل عمران) ١٢٢[( }واللَّهاومهِلييدل على أن } و 

  .ذلك الهم ليس معصية، ألن إتباع المعصية بوالية اهللا لذلك العاصي إغراء على المعصية
هذا ما يهمني، ويقول : والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة، فيقول اإلنسان فيما ال يحبه وال يشتهيه

م امرأة العزيز، فإنه هم عزم وتصميم، بدليل أنها شقت ، بخالف ههذا أهم األشياء إلي: فيما يحبه ويشتهيه
  .قميصه من دبر وهو هارب عنها، ولم يمنعها من الوقوع فيما ال ينبغي إال عجزها عنه

صلى -معصية يؤاخذ بها صاحبها، بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه : ومثل هذا التصميم على المعصية
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ((: -رضي اهللا تعالى عنه-  من حديث أبي بكرة-اهللا عليه وسلم

إنه كان حريصاً على قتل ((:  قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال،يا رسول اهللا: ، قالوا))في النار
 بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله اهللا بسببها -صلى اهللا عليه وسلم- فصرح ،)٥())صاحبه

   .لنارا

                                                
 ).٢١٣٤(، برقم )٦٤٨ / ١( رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء - ٣
 ).٦١٢٦(، برقم )٢٣٨٠ / ٥( رواه البخاري - ٤
 ).٣١(، برقم )٢٠ / ١( رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما - ٥
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 قتلته لو لم أخف اهللا، أي قاربت أن: أما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهم ولم يهم بالفعل، كقول العربو
      بدفعها عن نفسه فكل ذلك غير ظاهر، بضربها، أو هموتأويل الهم بأنه هم، أقتله، كما قاله الزمخشري

  . وال دليل عليه،بعيد من الظاهر بل
  . أصالً، بل هو منفي عنه لوجود البرهانأن يوسف لم يقع منه هم: -و اختيار أبي حيانوه-والجواب الثاني 

هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى األقوال على قواعد اللغة العربية؛ : قال مقيده عفا اهللا عنه
فَعلَيِه تَوكَّلُوا {: ليه، كقولهأن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل ع: ألن الغالب في القرآن وفي كالم العرب

ِلِمينسم كُنْتُم دليل الجواب المحذوف ال نفس الجواب، ألن : إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه، فاألول: ، أي}ِإن
  .المذكورة ال يتقدم، ولكن يكون المذكور قبله دليالً عليه كاآلية} لَوال{جواب الشروط وجواب 

  .إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم: ، أي]سورة البقرة) ١١١[( }برهانَكُم ِإن كُنتُم صاِدِقينقُْل هاتُواْ {: وكقوله
. هم بها -أي البرهان– لوال أن رآه :أي }وهم ِبها لَوال َأن رأى برهان ربِه{فمعنى اآلية، : وعلى هذا القول

  .هو الغالب في القرآن واللغةهو دليل الجواب المحذوف، كما } لَوال{فما قبل 
 }لَوال{، فما قبل ]سورة القصص) ١٠[( }ِإن كَادتْ لَتُبِدي ِبِه لَولَا َأن ربطْنَا علَى قَلِْبها{: ونظير ذلك قوله تعالى

  .أي لوال أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. دليل الجواب
 وعلى هذا ، وتقديم الجواب في سائر الشروط}لَوال{اب واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جو

، وإلى جواز }وهم ِبها{: ، هو ما قبله من قوله}لَوال َأن رأى برهان ربِه{: في قوله} لَوال{القول يكون جواب 
  .أبو العباس المبرد، وأبو زيد األنصاري: التقديم المذكور ذهب الكوفيون، ومن أعالم البصريين

 بها  لم يقع منه هم-عليه السالم-ختاره أن يوسف أوالذي : وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه
إن جواب :  وال نقول، لوال أن عصمك اهللالقد فارقتَ: ألبتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول

بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في  متقدم عليها، وإن كان ال يقوم دليل على امتناع ذلك، }لَوال{
أبو زيد األنصاري، وأبو :  وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون، ومن أعالم البصريين،جواز تقديم أجوبتها عليها

  .العباس المبرد
فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال : -رحمه اهللا–قال ابن القيم 
 فإن ؛بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر ال يصبر عليه إال من صبره اهللاها يوسف التي صار إلي

  :وذلك لوجوه موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة،
ى الماء والجائع إلى كما يميل العطشان إل ما ركبه اهللا سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة؛: أحدها

ذم إذا صادف وهذا ال ي، الطعام، حتى إن كثيراً من الناس يصبر عن الطعام والشراب وال يصبر عن النساء
  .بل يحمد ،حالالً
  .ته أقوىوشهوة الشباب وحد  كان شاباً،-عليه السالم-أن يوسف : الثاني
  .ة الشهوة ال زوجة له وال سرية تكسر شدأنه كان عزباً: الثالث
أهله بين في وطنه وه أنه كان في بالد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما ال يتأتى ل: الرابع

  .ومعارفه
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  .تهاعأن المرأة كانت ذات منصب وجمال؛ بحيث إن كل واحد من هذين األمرين يدعو إلى مواق: الخامس
لما يجد في  ه في المرأة إباؤها وامتناعها؛س يزيل رغبتَ؛ فإن كثيراً من الناوال آبيةأنها غير ممتنعة : السادس
  .ذل الخضوع والسؤال لهامن نفسه 

  :وكثير من الناس يزيده اإلباء واالمتناع إرادة وحباً، كما قال الشاعر
  ا إلى اإلنسان ما منع شيٍءبحو ***عتْنَفاً في الحب أن ملَوزادني كَ

 عند إبائها وامتناعها، حبه عند بذل المرأة ورغبتها، ويضمحّلفطباع النفس مختلفة، فمنهم من يتضاعف 
وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته، وإبائها بحيث ال يعاودها، 

نع، ويحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع فيشتد شوقه كلما م
  . اره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكهاامتناعه ونف

نة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي ئوفكفته م وبذلت الجهد،وراودت أنها طلبتْ وأرادتْ  :السابع
  .وهو العزيز المرغوب إليه الراغبة الذليلة،

 لم يطاوعها من أذاها له؛ فاجتمع داعي بحيث يخشى إن نه في دارها وتحت سلطانها وقهرها؛أ: الثامن
  .الرغبة والرهبة

قت األبواب وقد غلّ فإنها هي الطالبة والراغبة، نه ال يخشى أن تَِنم عليه هي وال أحد من جهتها؛ أ:التاسع
  .وغيبت الرقباء

ليه، وكان نكر ع لها في الدار؛ بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها وال ي مملوكاً في الظاهرأنه كان: العاشر
ما حملك على :  كما قيل المرأة شريفة من أشراف العربوهو من أقوى الدواعي؛  على الطلب،األنس سابقاً

  .قرب وساد الرجل من وسادتي وطول السواد بيننا: قرب الوساد وطول السواد؛ تعني: قالت ؟الزنا
ن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فأرته إياه أنها استعانت عليه بأئمة المكر واالحتيال،: الحادي عشر

سورة ) ٣٣[( }وِإالَّ تَصِرفْ عنِّي كَيدهن َأصب ِإلَيِهن وَأكُن من الْجاِهِلين{: استعان هو باهللا عليهن فقالو
  .]يوسف

ن وقوع ما هدد وهذا نوع إكراه؛ إذ هو تهديد من يغلب على الظ غار،أنها توعدته بالسجن والص: الثاني عشر
  . فيجتمع داعي الشهوة وداعي السالمة من ضيق السجن والصغار،به

أن الزوج لم يظهر منه الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كال منهما عن صاحبه، بل كان : الثالث عشر
، }ِك ِإنَِّك كُنِت ِمن الْخَاِطِئينواستَغِْفِري ِلذَنِب{ وللمرأة }َأعِرض عن هذَا{: به أن قال ليوسفقابلها غاية ما 

  .وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهنا لم يظهر منه غيرة
قَاَل رب { اوحمله حبه هللا على أن اختار السجن على الزن ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة اهللا وخوفه،

وأن ربه  وعلم أنه ال يطيق صرف ذلك عن نفسه، ]سورة يوسف) ٣٣[( }السجن َأحب ِإلَي ِمما يدعونَِني ِإلَيِه
  وهذا من كمال معرفته بربه  ،تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين
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 أن نفردها -اهللا إن وفق- لعلنا ،لف فائدةاألوفي هذه القصة من العبر والفوائد والِحكَم ما يزيد على  ،وبنفسه

  . انتهى كالم ابن القيم.في مصنف مستقل
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