
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٦(سورة يوسف 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  .، وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 }عِد ما رَأواْ اآلياِت لَيسجنُنَّه حتَّى ِحيٍنثُم بدا لَهم من ب{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المفسر 

  .])٣٥(سورة يوسف[
 وذلك بعد ما عرفوا ؛ يسجنونه إلى حين، أي إلى مدةمثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنه: يقول تعالى

جنوه لما  وظهرت اآليات وهي األدلة على صدقه في عفته ونزاهته، وكأنهم ـ واهللا أعلم ـ إنما س،براءته
 ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر ؛ وأنهم سجنوه على ذلك،شاع الحديث إيهاماً أنه راودها عن نفسها

فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي ،ن براءته مما نسب إليه من الخيانةالمدة امتنع من الخروج حتى تتبي 
  .صلوات اهللا عليه وسالمه-العرض 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،هللالحمد 

 من أن هذه -رحمه اهللا- ما ذكره الحافظ :}رَأواْ اآلياِتثُم بدا لَهم من بعِد ما {: -تبارك وتعالى- هقولف
اآليات هي الدالة على براءته هو األرجح من أقوال المفسرين، وينبغي أن ال يدخل مع هذه اآليات تقطيع 

تقطيع النسوة أليديهن يمكن أن يتعلق ف، -واهللا تعالى أعلم- نسوة أليديهن، فإن هذا ال تعلق له بهذا الموضعال
ن المراد رأوا اآليات الدالة على كماله وأوصافه العظيمة التي إ: بقول آخر في تفسير اآليات، كقول من قال

نهم إ:  رآه النساء قطعن أيديهن، فهؤالء يقولونكانت مبهرة، فكان ذلك سبباً لمراودة امرأة العزيز له، ولما
 امرأة العزيز التي فتنت وفعلت كل شيء بمستطاعها من أجل أن تصل ه وبينسجنوه من أجل الحيلولة بين
المراد بهذه في على هذا القول يمكن أن يدخل ما حصل من هؤالء النسوة وإليه، وتوعدته إن لم يفعل، 

لة على صدقه مثل شق القميص، ما على القول الراجح من أن اآليات يعني الدااآليات، ولكنه قول مرجوح، وأ
إلى زمن  }لَيسجنُنَّه حتَّى ِحيٍن{ ، يدل على أنه كان بريئاً])٣٢(سورة يوسف[ }فَاستَعصم{ : امرأة العزيزوقول

واهللا تعالى -ن امرأة العزيز،  وبينهيبنسى خبره، ويترك الناس االنشغال بما جرى  القالة، ويأمن أجل أن تهد
  .-أعلم

 ودخََل معه السجن فَتَيان قَاَل َأحدهمآ ِإنّي َأراِني َأعِصر خَمراً وقَاَل اآلخر ِإنّي َأراِني َأحِمُل فَوقَ رْأِسي خُبزاً{
  .])٣٦(سورة يوسف[}محِسِنينتَْأكُُل الطّير ِمنْه نَبْئنَا ِبتَْأِويِلِه ِإنّا نَراك ِمن الْ

  .وطلبا تعبيره ثم إنهما رأيا مناماً ،كان أحدهما ساقي الملك، واآلخر خبازه: قال قتادة
 الفتى يقال للشاب في مكتمل العمر، ويقال للخادم أيضاً، ويقال للمملوك، }ودخََل معه السجن فَتَيان{: قوله

اليك للعزيز، وهذا ال دليل عليه، وكثير من الروايات المنقولة عن السلف هؤالء كانوا من المم: يقولوبعضهم 
 والثاني هو ، كان أحدهما هو ساقي الملك:-رحمه اهللا- كما ذكر الحافظ ابن كثير ، إلى بني إسرائيلهامرجع
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في إنهم أغراهم أهل مصر بوضع السم : ، يقال-اهللا تعالى أعلم بها-الخباز، ويذكرون من خبرهم أشياء 
، فقال  خافندم أو  إما ألنه،ال تأكل من هذا الطعام فإن فيه السم: طعامه، فلما أراد أن يأكل قال له الساقي

فال تشرب من هذا فإن فيه السم، يعني كأنه أراد أن يتهمه أيضاً في تخصصه وفي صنعته وهي : الخباز
يات، أنه أمر الساقي أن يشرب من هذا  وفي بعض هذه الروا،السقاية، سقاية الملك، فأمر بهما إلى السجن

الشراب الذي أعده فشرب منه، وما أصابه شيء، وأمر الخباز أن يأكل من هذا الخبز أو الطعام فأبى، فجيء 
بينهما ببهيمة فأعطي لها فماتت، فأمر بهما إلى السجن، ربما لو صح هذا باعتبار أن هذا الساقي كان يعلم، ف

 -عليه الصالة والسالم- بل جاء في بعض الروايات أنه لما ذكر الرؤيا ليوسف ،مواطأة، لكنه لم يطل مكثه
عليه -أما يوسف ، وهذه الروايات ال يعول عليها ألنها من اإلسرائيلياتذكر له أنه سيخرج بعد ثالثة أيام، 

ء دخلوا في  فإنه بقي بعده مدة طويلة كما يدل عليه ظاهر اآليات، وظاهر القرآن أن هؤال-الصالة والسالم
، وهؤالء سألوه عن تعبير الرؤيا، قال أحدهما كذا، وقال }ودخََل معه السجن فَتَيان{ وقت متزامن مع دخوله

هذا أمر يحصل أن واآلخر كذا، يذكرون أنهم سألوه حينما دخل السجن عن عمله، فأخبرهم أنه يعبر الرؤى، 
من أين جاء؟ وماذا عمل؟ وأين يعمل؟ : جلسوا معه وسألوههؤالء الذين في السجن كلما دخل عليهم واحد 

، وذكر  يعبر الرؤىسألوه فأخبرهم أنه  على أحواله؛ ألنه ليس لهم عمل وال شغل، فالشاهد أنهماعرفويتل
بعض المفسرين أنه لم يكن ذلك الذي أخبروه به رؤيا حقيقة، وإنما هو شيء مختلق، أرادوا أن يختبروه به، 

: هذا يشير إليه قوله: هذا ال دليل عليه، وإن قال به بعض السلف، ويقولونوم ابن جرير، وهذا ظاهر كال
، يعني أنهم لما سمعوا هذا التفسير أو التعبير، وفيه أن ])٤١(سورة يوسف[ }قُِضي اَألمر الَِّذي ِفيِه تَستَفِْتياِن{

الموضوع انتهى، باعتبار أن الرؤيا على : ، فقالال، ما رأيت شيئاً: أحدهما يصلب، كأنه أراد أن يتراجع، قال
 ،سر له هذا وفُ،ال ترىامه  عينَ أنه حتى لو أرى اإلنسان:برت، على هذا التفسيرجل طائر، وأنها تقع كما عِر

، وال دليل على أن -رحمه اهللا-أنه يقع كما فسر، هذا على قول بعض أهل العلم، وهو ظاهر كالم ابن جرير 
ِإنّي {: ، على كل حال فهذا يقول-عليه الصالة والسالم-ا ذلك وافتروه من أجل اختبار يوسف هؤالء اختلقو

أعصر عنباً؛ ألن الخمر ال تعصر كما هو معلوم، وإنما تتخذ من عصير العنب، : أي}َأراِني َأعِصر خَمراً
: ن األعراب في البادية وقال لهوالعرب تعبر بهذا كثيراً، قد ذكر األصمعي عن بعض األئمة أنه لقي رجالً م

ال وهذا في لغة أهل عمان، يسمون العنب بالخمر، :  وبعضهم يقول،خمر، وهو يحمل عنب: ما معك؟ فقال
ول إليه، ئول إليه، فسماه باالسم الذي يئه باسم يعنالشيء يمكن أن يعبر ف كان اًإشكال أي} ِصرَأع اِنيَأر ِإنّي

َأعِصر خَمراً وقَاَل اآلخر ِإنّي َأراِني َأحِمُل فَوقَ رْأِسي { الساقي، الذي يسقي الملك، هذا هو: ، قالوا}خَمراً
ِمنْه رزاً تَْأكُُل الطّي{وهذا هو الذي كان خباز الملك، : ، قالوا}خُبِسِنينحالْم ِمن اكْئنَا ِبتَْأِويِلِه ِإنّا نَرنَب{ ،

 }ِمن الْمحِسِنين{: يعني من المحسنين في تعبير الرؤى، وبعضهم يقول: }الْمحِسِنيننَراك ِمن {: بعضهم يقول
يعني ألهل السجن، كان يحسن إليهم ويواسيهم ويرفق بهم، ويتفقد حاجتهم، ويخفف عمن كان محزوناً أو 

هم رأوا فيه من أمارات ف، ويحتمل هذا وهذا، }نَراك ِمن الْمحِسِنين ِإنّا{يواسي المريض أو نحو هذا، 
إنا لنراك عالماً بتعبير الرؤى : لواوقيم للماذا : اإلحسان وأعمال المحسنين ما حملهم على هذا، وال يقال

، فإنه بتعبير رؤاهم يكون قد أحسن إليهم، فهذا شيء يقدمه لهم، }نَراك ِمن الْمحِسِنين ِإنّا{: ، وإنما قالوا؟مثالً
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ربما كانت حاجتهم إليه أعظم من حاجتهم أحياناً لطعام يطعموه أو شراب يشربوه، فإن وهم بحاجة إليه، ول
 . بصدده، واهللا المستعانم عما هم وشغلتهمولربما أقلقته تعبير الرؤى، ونالكثيرين يتطلب

}َل َأن يا ِبتَْأِويِلِه قَبْأتُكُمقَاِنِه ِإالَّ نَبزتُر اما طَعْأِتيكُمقَاَل الَ يٍم الَّ ْأِتيكْتُ ِملَّةَ قَوي ِإنِّي تَربِني رلَّما عا ِمما ذَِلكُمكُم
 ونكَاِفر مِة هم ِباآلِخرهِباللِّه و ْؤِمنُوني * لَنَا َأن نُّشِْرك ا كَانم قُوبعيقَ وحِإسو اِهيمرآِئي ِإبتُ ِملَّةَ آبعاتَّبو

  .])٣٨-٣٧(سورة يوسف[} ِلك ِمن فَضِل اللِّه علَينَا وعلَى النَّاِس ولَِكن َأكْثَر النَّاِس الَ يشْكُرونِباللِّه ِمن شَيٍء ذَ
 يخبرهما ، من حلم فإنه عارف بتفسيره منامهما أنهما مهما رأيا في-عليه السالم-يخبرهما يوسف 

الَ { :يقول: مجاهدقال  ،}ا طَعام تُرزقَاِنِه ِإالَّ نَبْأتُكُما ِبتَْأِويِلِهقَاَل الَ يْأِتيكُم{:  ولهذا قال؛بتأويله قبل وقوعه
  .  وكذا قال السدي }كُماِإالَّ نَبْأتُكُما ِبتَْأِويِلِه قَبَل َأن يْأِتي{ ،في يومكما }يْأِتيكُما طَعام تُرزقَاِنِه

، يحتمل أن يكون ال تعلق له بتعبير }كُماقَاِنِه ِإالَّ نَبْأتُكُما ِبتَْأِويِلِه قَبَل َأن يْأِتيقَاَل الَ يْأِتيكُما طَعام تُرز{: قوله
الرؤى، وإنما هو كالمقدمة لما سيذكره بعده من دعوتهم إلى التوحيد، فأراد أن يبين لهما علمه وما أعطاه اهللا 

 علمه وأطلعه على ما -تبارك وتعالى-قبول، وأن اهللا  إياه؛ من أجل أن يكون ذلك سبباً داعياً لل-عز وجل-
وُأنَبُئكُم ِبما تَْأكُلُون وما {: -صلى اهللا عليه وسلم-شاء أن يطلعه عليه من األمور الغيبية، كما قال عيسى 
ْؤِمِنينِإن كُنتُم م ةً لَّكُمآلي ِفي ذَِلك ِإن وِتكُميِفي ب ونِخرهذا : ، فبعض أهل العلم يقول])٤٩(عمرانسورة آل [ }تَد

هذا له اتصال بما ذكر من تعبير : وقيلكهذا، ذكره مقدمة للدعوة إلى التوحيد، وال تعلق له بتعبير الرؤى، 
: الرؤى، فهذا رأى نفسه يعصر خمراً، واآلخر يحمل فوق رأسه خبزاً، فهذا مطعوم وهذا مشروب، فقال لهما

}اما طَعْأِتيكُما ِبتَْأِويِلِه{ ،يعني في المنام، ما تريانه في المنام }الَ يْأتُكُمفهذا الذي يعصر خمراً قلنا}ِإالَّ نَب ، :
، فهذا مما يشرب، واآلخر مما يؤكل، "إني أراني أعصر عنباً": يعصر عنباً، كما تدل عليه قراءة ابن مسعود

سورة [ }ومن لَّم يطْعمه فَِإنَّه ِمنِّي{: -تبارك وتعالى-والطعام يطلق على هذا وهذا، والدليل على هذا قول اهللا 
هذا فيما يريانه في المنام، وهذا : بعض أهل العلم يقول و النهر، من، والمقصود به شيء مشروب])٢٤٩(البقرة

اب ، وعلى هذا يكون ذلك مرتبطاً بتعبير الرؤيا، وهذا جو-رحمه اهللا-الذي عليه كبير المفسرين ابن جرير 
، فإن كان ذلك يتعلق }الَ يْأِتيكُما طَعام تُرزقَاِنِه ِإالَّ نَبْأتُكُما{:  فقال لهما، هما سأاله عن رؤيا،على سؤال يرد

ب ، وإن كان ال تعلق له فالجوا}ِإالَّ نَبْأتُكُما ِبتَْأِويِلِه{ ، في الرؤيا}الَ يْأِتيكُما طَعام{بنفس الرؤيا فاألمر واضح، 
 .أنه مقدمة للدعوة إلى التوحيد

وهذا إنما هو من تعليم اهللا إياي، ألني اجتنبت ملة الكافرين باهللا واليوم اآلخر، فال يرجون ثواباً : ثم قال
هجرت طريق الكفر :  اآلية، يقول}واتَّبعتُ ِملَّةَ آبآِئي ِإبراِهيم وِإسحقَ ويعقُوب{ ،وال عقاباً في المعاد

   .صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين-شرك، وسلكت طريق هؤالء المرسلين وال
 ال يفهم منه أنه كان على هـذا ثـم تركـه،        }تَركْتُ ِملَّةَ قَوٍم الَّ يْؤِمنُون ِباللّهِ     {: -عليه الصالة والسالم  -قوله  

سـورة  [ }تَعـودن ِفـي ِملَِّتنَـا     َأو لَ {: -تبارك وتعـالى  -إطالقاً، فهو ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كما في قوله            
عليه الصالة  -إبراهيم  و لم يكونوا على دين قومهم،       -عليهم الصالة والسالم  - األقرب أن األنبياء     ،])١٣(إبراهيم

 على سـبيل المنـاظرة، كـان        قالللكوكب،   ])٧٦(سورة األنعام [ }هذَا ربي {:  حينما قال في مناظرته    -والسالم
:  عنه -عز وجل -أنه لم يشك إطالقاً في أن عبادة الكوكب باطل بكل حال، ولهذا قال اهللا               مناظراً ال ناظراً، و   
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}   شِْرِكينالْم ِمن كي لَمونفْ ])١٢٠(سورة النحل [ }و ،الكون يشمل الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، وكـذلك         ي 
، فترك ملة هؤالء الناس، عـرف  }لِّه ِمن شَيٍءما كَان لَنَآ َأن نّشِْرك ِبال{: -عليه الصالة والسالم-يوسف  قال  

صـلى اهللا  -أنها باطلة وأعرض عنها، ولم يكن عليها في يوم من األيام، كيف يكون عليها وهو ابن يعقـوب            
و األصل،   ألنه ه  ؛، ابتدأ بالجد األبعد   }واتَّبعتُ ِملَّةَ آبآِئي ِإبراِهيم وِإسحقَ ويعقُوب     {: ، ولهذا قال  ؟-عليه وسلم 
  .صلى اهللا عليه وسلم-ملة إبراهيم : ، يقال-عليه الصالة والسالم- والحنيفية تنسب إليه ،والتوحيد

وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى، واتبع طريق المرسلين، وأعرض عن طريق الضالين، فإن اهللا 
ما كَان { ،داعياً إلى سبيل الرشاديهدي قلبه، ويعلمه ما لم يكن يعلم، ويجعله إماماً يقتدى به في الخير، و

 هذا التوحيد وهو اإلقرار بأنه ال إله إال ،} َأن نُشِْرك ِباللَِّه ِمن شَيٍء ذَِلك ِمن فَضِل اللَِّه علَينَا وعلَى النَّاِسآلَنَ
 إذ جعلنا دعاة لهم }وعلَى النَّاِس{.  أوحاه إلينا وأمرنا به: أي}ِمن فَضِل اللَِّه علَينَا{ ،اهللا وحده ال شريك له

بدلُوا { ال يعرفون نعمة اهللا عليهم بإرسال الرسل إليهم، بل : أي}ولَِكن َأكْثَر النَّاِس ال يشْكُرون{ ،إلى ذلك
  . }ِنعمتَ اللَِّه كُفْراً وَأحلُّوا قَومهم دار الْبواِر

 ذكر أنه -رحمه اهللا-ن ابن القيم إ حتى لقة بهذه السورة مليئة بالفوائد،هذه اآليات وغيرها من اآليات المتع
 أعطاه في -تبارك وتعالى-يستخرج من هذه السورة أكثر من ألف فائدة، فمن هذه الفوائد العجيبة أن اهللا 

 في -المعليهم الصالة والس-إلى التوحيد، وأن هذا أول دعوة الرسل  فجعل ذلك مفتاحاً لدعوته ،تعبير الرؤى
َأَأرباب {كل أحوالهم، فهو في السجن يدعو إلى التوحيد، ويبين ذلك أحسن البيان، بهذه الطرق التي سمعتم، 

ارالْقَه اِحدالْو َأِم اللّه رخَي قُونتَفَر{:  قال-عليه الصالة والسالم-، وأيضاً يوسف ])٣٩(سورة يوسف[ }م ذَِلك
ِل اللَِّه عفَض نَاِمننعمة عظيمة فقد أنعم عليه  للتوحيد واتباع الحق والسنة -عز وجل- أن من هداه اهللا }لَي

عليها، ويتمسك بها، ويثبت على ذلك، فهي -عز وجل-رمها كثير من الناس، فينبغي أن يحمد اهللا جداً، ح 
منحة ومنة عظيمة ال يقدوألوان -عز وجل- اهللا ها، كثير من الناس يتمرغون في الشرك وعبادة غيرر قدر 

 على عبد بالتوحيد واالتباع فهذه نعمة تستوجب مزيداً من الشكر -عز وجل-األهواء والبدع، فإذا من اهللا 
 .واإلقبال على اهللا جل جالله

 ِمن دوِنِه ِإالّ َأسمآء سميتُموهآ ما تَعبدون* صاِحبِي السجِن َأَأرباب متّفَرقُون خَير َأِم اللّه الْواِحد الْقَهار  يا{
 َأكْثَر لََِكنو مالْقَي ينالد ذَِلك اهاْ ِإالّ ِإيودبَأالّ تَع رِإالّ للِّه َأم كْملْطَاٍن ِإِن الْحا ِمن سِبه َل اللّهآ َأنزم آُؤكُمآبو َأنتُم

ونلَمعيوسف ، )]٤٠-٣٩(سورة يوسف[ }النّاِس الَ ي أقبل على الفتيين بالمخاطبة -عليه السالم-ثم إن 
: ع ما سواه من األوثان التي يعبدها قومهما، فقالوالدعاء لهما إلى عبادة اهللا وحده ال شريك له، وخلْ

}ارالْقَه اِحدالْو َأِم اللّه رخَي قُونتّفَرم اببالذي ذل كل شيء لعز جالله وعظم: أي}َأَأر ن ة سلطانه، ثم بي
لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم، وتسمية من تلقاء أنفسهم، تلقاها خلفهم عن 

  .سلفهم، وليس لذلك مستند من عند اهللا
أصحاب :  يقالذا،ه ال إشكال فيو، نسبهما إلى السجن باعتبار أنهما يقيمان فيه، }صاِحبِي السجِن يا{: قوله
، أرباب متفرقون }َأَأرباب متّفَرقُون خَير َأِم اللّه الْواِحد الْقَهار{: قولهار، أصحاب الجنة، وما أشبه ذلك، فالن
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 أفعل "خير"، و}خَير َأِم اللّه الْواِحد الْقَهار{في الذوات، في الصفات، في العدد، في كل ذلك أرباب متفرقون، 
  : تأتي بمعنى التفضيل، كما هو معلوم، كما قال ابن مالك"خير" ألن التفضيل ليس على بابه؛

  عن قولهم أخير منه وأشر*** وغالباً أغناهم خير وشر
 تكون بين اثنين اشتركا في  ألن أفعل التفضيل؛لكن هنا ليست على بابها، وإنما المقصود بها مطلق االتصاف

 يمكن أن تقارن، أو أن يوجد ال من األحجار واألشجار صفة وزاد أحدهما على اآلخر فيها، فهذه المعبودات
هي خير أم اهللا :  أبداً، ففي الخيرية ال وجه للمقارنة حتى يقال-تبارك وتعالى-بينها اشتراك في معنى مع اهللا 

  .؟الواحد القهار
السيفَأما ترى أن ي نقصه قدر *** أمضى من العصا السيفَإذا قيل إن   

ِإالّ {، } تَعبدون ِمن دوِنِه ِإالّ َأسمآء سميتُموهآ َأنتُم وآبآُؤكُم مآ َأنزَل اللّه ِبها ِمن سلْطَاٍنما{: ثم قال لهم
آءميعني هي ليس لها حظ من اإللهية والربوبية سوى أنكم سميتموها بهذه األسماء التي ال تغير من }َأس ،

 أسماء اآللهة، وذلك ال يصيرها آلهة، فهي أسماء ال حقيقة لها وال نصيب لها الحقائق شيئاً، أنتم أضفيتم عليها
مى قشر البصل لحماً، فإنه ال إذا س: -رحمه اهللا-من هذه المعاني التي تضمنتها، كما يقول الحافظ ابن القيم 

ا أيضاً في سائر مى التراب خبزاً فأكله، فإنه ال يكون خبزاً بهذه التسمية، وهكذيتحول إلى لحم، وإذا س
وها األشياء، فالتسمية ال تغير من الحقائق، فهذه عبارة عن أحجار وأشجار، فإذا سموها بأسماء اآللهة، وعد

  .حجة:  أي}مآ َأنزَل اللّه ِبها ِمن سلْطَاٍن{آلهة، فهي مجرد أسماء سموها هم وآباؤهم، 
 حجة وال برهان، ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة : أي}مآ َأنزَل اللّه ِبها ِمن سلْطَاٍن{: ولهذا قال

 هذا الذي : أي}ذَِلك الدين الْقَيم{: والملك كله هللا، وقد أمر عباده قاطبة أن ال يعبدوا إال إياه، ثم قال تعالى
ه الحجة أدعوكم إليه من توحيد اهللا وإخالص العمل له هو الدين المستقيم الذي أمر اهللا به، وأنزل ب

وما َأكْثَر { فلهذا كان أكثرهم مشركين، : أي}ولَِكن َأكْثَر النَّاِس ال يعلَمون{ ،والبرهان الذي يحبه ويرضاه
ْؤِمِنينتَ ِبمصرح لَوالنَّاِس و{ . 

فَيسِقي ربه خَمراً وَأما صاِحبِي السجِن َأمآ َأحدكُما  يا{ :ولما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما فقال
  .)]٤١(سورة يوسف[ }اآلخر فَيصلَب فَتَْأكُُل الطّير ِمن رْأِسِه قُِضي األمر الِّذي ِفيِه تَستَفِْتياِن

نه لم  وهو الذي رأى أنه يعصر خمراً، ولك}صاِحبِي السجِن َأمآ َأحدكُما فَيسِقي ربه خَمراً يا{ :يقول لهما
 وهو في نفس }وَأما الْآخَر فَيصلَب فَتَْأكُُل الطَّير ِمن رْأِسه{ : ولهذا أبهمه في قوله؛يعينه لئال يحزن ذاك

 ألن ؛األمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً، ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه، وهو واقع ال محالة
   .برت وقعتع فإذا ،عبرجل طائر ما لم تُالرؤيا على ِر

لما قاال ما :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-  الثوري عن عمارة بن القعقاع، عن إبراهيم عن عبد اهللاوروى
م بباطل، وحاصله أن من تحلَّ ،}قُِضي الَْأمر الَِّذي ِفيِه تَستَفِْتياِن{: ما رأينا شيئاً، فقال: قاال وأخبرهما، قاال

وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه اإلمام أحمد عن -هللا تعالى أعلموا-لزم بتأويله، وفسره فإنه ي ،
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جل طائر الرؤيا على ِر((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه- معاوية بن حيدة
   .)١())برت وقعتعبر، فإذا عما لم تُ

 }ثَ ِفي السجِن ِبضع ِسِنين ِعند ربك فََأنساه الشَّيطَان ِذكْر ربِه فَلَِبوقَاَل ِللَِّذي ظَن َأنَّه نَاٍج منْهما اذْكُرِني{
  .])٤٢(سورة يوسف[

لئال يشعره  -واهللا أعلم- أن الساقي ناج، قال له يوسف خفية عن اآلخر -عليه السالم-ولما ظن يوسف 
   .}اذْكُرِني ِعند ربك{ :أنه المصلوب قال له

 والثاني يصلب ،يم أن يكون قاله خفية؛ ألن التعبير واضح جداً أن الذي يعصر خمراً هو الذي يسِقال يلز
، وهو سيفهم مباشرة أنه هو }َأحِمُل فَوقَ رْأِسي خُبزا تَْأكُُل الطَّير ِمنْه{: فتأكل الطير من رأسه؛ ألنه قال

 كثير :، الظن يأتي بمعنى العلم، وعلى هذا}ي ظَن َأنَّه نَاٍج منْهماوقَاَل ِللَِّذ{المراد، ومثل هذا ال يخفى إطالقاً، 
 علم أنه سينجو، وعبر بالظن عن العلم، كما -عليه الصالة والسالم-أن يوسف على من أهل العلم سلفاً وخلفاً 

أحياناً يطلق فيتيقنون ويعلمون، :  أي،])٤٦(سورة البقرة[ } ربِهمالَقُومالَِّذين يظُنُّون َأنَّهم {: -عز وجل-قال اهللا 
أظن كذا، يعني بحسب الغلبة؛ ألن القسمة كما هو معلوم رباعية، : ، فيقال مثالًعلى الطرف الراجحالظن 

، -هو ثبوت العلم وتحققهو-، واليقين -وهو استواء الطرفين- والوهم، والشك في الوسط ، الظن:فطرفان
  .شك: ظن، والمستوي يقال له: الطرف الراجح يقال لهو وهم، : الطرف المرجوح يقال لهافهذ

  لراجح وضده وما اعتدل*** الظن والوهم وشك محتمل
 من باب الظنون التي تصيب -عليه السالم- يمكن أن يكون تعبير يوسف  فال،هذه ثالثة أشياء، أعالها اليقين

 عنده وإن لم يقطع به، واألول حيترجا مأي  المقصود به الظن، : فقال،وتخطئ، وبعضهم حمله على ظاهره
وقَاَل ِللَِّذي ظَن َأنَّه { : قال كما قال اهللا أن الساقي ناٍج-عليه السالم-، ولما ظن يوسف -واهللا أعلم-أقرب، 

كبر ِني ِعندا اذْكُرمنْهنَاٍج م{.  
   .ك بذلكواله المِلر مى أن يذكّك، فنسي ذلك الموصاذكر قصتي عند ربك، وهو المِل: يقول
يوسف في : ملك مصر، اذكر له شأني، قل لهوإنما ك األكبر ما هو العزيز، ر الملك، يعني المِلذكِّ: يقول

، تركوه في }اذْكُرِني ِعند ربك{السجن مظلوم، الرجل رأينا منه كذا وكذا وكذا، يعني مما رأوا من إحسانه، 
 فهذا من اتخاذ ، باعتبار أن هذا قريب من الملك، هو ساقي الملك،}ربكاذْكُرِني ِعند {السجن ونسوه فيه، 

  .تأتي بمعنى السيد يالربفعند سيدك، :  أي}اذْكُرِني ِعند ربك{ :في قوله، والرب األسباب
   .وكان من جملة مكايد الشيطان لئال يطلع نبي اهللا من السجن

عائد على الناجي، كما قاله مجاهد } ساه الشّيطَان ِذكْر ربِهفََأنْ{ :هذا هو الصواب أن الضمير في قوله
  . واحدومحمد بن إسحاق وغير

                                                
 ه، وابن ماج- عنه اهللايرض-، كتاب األدب، باب ما جاء في الرؤيا، من حديث أبي رزين )٥٠٢٠( رواه أبو داود برقم - ١

، برقم )٢٦/١٠٠(، وأحمد في المسند ، كتاب تعبير الرؤيا، باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فال يقصها إال على واد)٣٩١٤(م برق
، وصححه األلباني في صحيح الجامع -رضي اهللا عنه-حديث حسن لغيره، من حديث أبي رزين : ، وقال محققوه)١٦١٨٢(

 ).٣٥٣٥(برقم 
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عليه الصالة - أنساه أن يذكر يوسف ،اأنسى الشيطان هذا الرجل الذي نج:  يعني}فََأنساه الشَّيطَان{ :قوله
أنسى أي  "أنساه":  تحتمله اآليةذياني ال عند الملك، وهذا قال به كثير من أهل العلم، والمعنى الث-والسالم
 بالبقاء هذه المدة الطويلة في -عز وجل- أن يذكر ربه، فعاقبه اهللا  الشيطان-صلى اهللا عليه وسلم- يوسفَ
، وكان -تبارك وتعالى-ك وأراد الخالص منه، ولم يتوجه إلى اهللا  بمعنى أنه توجه إلى هذا المِل،السجن

 أي االلتفات ،ن أن يلتفت إلى أحد سواه، هكذا قال بعض المفسرين، فلما حصل هذاينبغي أن يعتمد عليه، دو
اآلية تحتمل و مدة طويلة في السجن، -صلى اهللا عليه وسلم-إلى هذا المخلوق كان نتيجة ذلك أن بقي يوسف 

 منْهما اذْكُرِني ِعند ربك َأنَّه نَاٍج ِللَِّذي ظَن{، فالضمير يرجع إليه،  يعني يوسف،}وقَاَل{: المعنيين، يقول
، والقائل ، يرجع إلى هذين السجينين}ِللَِّذي ظَن َأنَّه نَاٍج منْهما{ :فالضمير في قوله }فََأنساه الشَّيطَان ِذكْر ربِه

لصالة عليه ا- ليوسف -كما هو ظاهر-، والياء هنا ياء المتكلم }اذْكُرِني{، -يوسف عليه السالم-هو 
يرجع إلى هذا الساقي أو يحتمل أن  الضمير }فََأنساه{، وكاف الخطاب لهذا الساقي، }ِعند ربك{، -والسالم

عليه -إذا جعلناه يرجع إلى يوسف ف، }فََأنساه الشَّيطَان ِذكْر ربِه{، -عليه الصالة والسالم-يرجع ليوسف 
 ذكر ربه، يعني أن يتوجه إلى اهللا، -صلى اهللا عليه وسلم-  يوسفَفأنسى الشيطان: فالمعني -الصالة والسالم

فَلَِبثَ ِفي السجِن { فتوجه إلى هذا المخلوق بأمر يجوز أن يطلبه بال إشكال، وهذا من اتخاذ األسباب المباحة
ِسِنين عِبض{.  

عليه - مكث أيوب:  منبه وقال وهب بن،هو ما بين الثالث إلى التسع: ع فقال مجاهد وقتادةضوأما الِب
  .ب بختنصر سبعاًفي السجن سبعاً، وعذّ -عليه السالم- في البالء سبعاً، ويوسف -السالم
من نه إ: -رحمه اهللا- ابن جريروقال من ثالثة إلى سبعة، : وقيلمن واحد إلى أربعة، :  بعضهم يقول:البضع

من : وقيليقل عن الثالثة بحال من األحوال، الثالثة إلى التسعة إلى العشرة، وال يزيد على العشرة، وال 
الثالثة إلى الخمسة، فهذا الذي يدور عليه عامة أقوال أهل العلم في تفسير البضع، وبهذا نعرف أن قول من 

      نه جلس إ: قول من قالو بقي أربع عشرة سنة في السجن، -عليه الصالة والسالم-إن يوسف : قال
نه بقي بضع سنين؛ ألن هذا التعبير للرؤى كان عند دخوله للسجن، في أول  إشكال؛ أل سنة فيهةعشر تياثن

، ة بأن هؤالء العلماء ذكروا معنى البضع باعتبار أنه مثالً من الثالثة إلى التسعة أو إلى العشرفال يقالاألمر، 
واهللا - سنة، ة عشرتي اثنمثالً لمدة سنتين فيكون المجموع }اذْكُرِني ِعند ربك{: وأنه جلس قبل أن يقول له

العلم عند و-كان في وقت دخول أو عند دخول السجن،  ،}اذْكُرِني ِعند ربك{: قوله و الرؤيا؛ ألن تعبير-أعلم
 .-عز وجل-اهللا 
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