
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩(سورة يوسف 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
تَدخُلُواْ ِمن باٍب واِحٍد وادخُلُواْ ِمن َأبواٍب وقَاَل يا بِني الَ {:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المفسر 

 كِّلُونتَوكَِّل الْمتَوِه فَلْيلَيعكَّلْتُ وِه تَولَيِإالَّ ِللِّه ع كْمٍء ِإِن الْحاللِّه ِمن شَي ننكُم ما ُأغِْني عمقٍَة وتَفَرا * ملَمو
 مهرثُ َأميح خَلُواْ ِمند ِإنّها واهقَض قُوبعةً ِفي نَفِْس ياجٍء ِإالّ حاللِّه ِمن شَي نم منْهغِْني عي ا كَانم موهَأب

ونلَمعالنّاِس الَ ي َأكْثَر لََِكنو نَاهلّما ع٦٨-٦٧(سورة يوسف[ }لَذُو ِعلٍْم لّم([.  
ر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن ال ، إنه أم-عليه السالم-يقول تعالى إخباراً عن يعقوب 

 -مارضي اهللا تعالى عنه- يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس
 وذلك أنهم كانوا ؛ إنه خشي عليهم العين:ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد

منظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل ذوي جمال وهيئة حسنة، و
   .الفارس عن فرسه

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

 }ن باٍب واِحٍدوقَاَل يا بِني الَ تَدخُلُواْ ِم{: -عليه الصالة والسالم-يل يعقوب  عن ِق-تبارك وتعالى-فقوله 
 خشية العين هو الذي عليه عامة المفسرين من السلف والخلف، -رحمه اهللا-اآلية، ما ذكره الحافظ ابن كثير 

قد دخلوا مجتمعين مع ما لهم من وك إذا رآهم نه خاف عليهم من المِلأل ؛إنه قال لهم ذلك: وبعضهم يقول
      اهللا لكنى، أو أن يتخوفهم على ملكه أو نحو ذلك،  أن يوصل إليهم أذ والصورة والحسنالهيئة والكمال

 ما قال، والمقصود أنه قال -عليه الصالة والسالم- لم يبين العلة التي من أجلها قال يعقوب -تبارك وتعالى-
 لكن أحياناً يكون ،االجتماع قوةفي ذلك خوفاً عليهم من أمر تخوفه، واألكثر أنه خشية العين، وال شك أن 

القوة في قد تجعل الف ذلك، فاألصل أن االجتماع قوة لكن مقتضيات األحوال في بعض األحيان على خ
التفرق و اجتماعهم إذا دخلوا مجتمعين سبباً لحصول األذى لهم، فقد يكونالتفرق وليس في االجتماع، 

 يكون ب في مكان واحدفي الحرولة اجتماع الناس المقاِتفالمقصود به التفرق باألبدان وليس التفرق بالقلوب، 
والَ {ليس المقصود التفرق بالقلوب، وإذا تفرقوا كان ذلك أدعى لبقائهم ونكايتهم بالعدو،  وسبباً إلبادتهم،

كُمِريح بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ وعهذا ال إشكال فيهو، ])٤٦(سورة األنفال[ }تَنَاز. 

 إن هذا االحتراز ال يرد قدر اهللا وقضاءه، فإن اهللا إذا : أي}ِمن شَيٍءما كَان يغِْني عنْهم من اللِّه {وقوله 
   .عف وال يمانَأراد شيئاً ال يخالَ

بذل السبب، ويتخذ ما يمكن أن يحصل به باإلنسان مطالب وغاية ما هنالك أن هذا من باب بذل السبب، ف
 عليه وقضاه، فالبد من وقوعه به، -جلعز و-الخالص، فإذا جاء القدر خلي بين العبد وبين ما قدره اهللا 
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 يتخذ األسباب، وليس ذلك من باب أنه من الحذر الزائد، أو سوء الظن -عليه الصالة والسالم-فهذا يعقوب 
صلى اهللا عليه -مور تقع، ووقوعها كثير، وقد أخبر النبي األبالناس، أو الوسوسة أو نحو هذا، فإن هذه 

قد تظهر هذه العين بصورة فبسبب العين، لكن اإلنسان قد ال يشعر بهذا،  أن أكثر من يموت من أمته -وسلم
  .األطباء، يموت اإلنسان منه عادة، وقد يصاب به بسبب العين وهكذامرض معروف عند 

} كِّلُونتَوكَِّل الْمتَوِه فَلْيلَيعكَّلْتُ وِه تَولَيِإالَّ ِللِّه ع كْمخَلُواْ* ِإِن الْحا دلَمغِْني وي ا كَانم موهَأب مهرثُ َأميح ِمن 
   .هي دفع إصابة العين لهم:  قالوا}عنْهم من اللِّه ِمن شَيٍء ِإالّ حاجةً ِفي نَفِْس يعقُوب قَضاها

الستثناء متصالً، ، فيكون ا}ِإالّ حاجةً ِفي نَفِْس يعقُوب قَضاها{، أن تكون الحاجة هي دفع إصابة العينيحتمل 
ولكن لحاجة في نفس يعقوب قضاها، ويحتمل أن تكون أي ، "لكن"معنى ب، ويحتمل أن يكون منقطعاً "ما كان"

 لهم شفقته عليهم، ومحبته لسالمتهم، فقال لهم ما قال، ثم بين أن هذا ال يرد عنهم أنه أظهرهذه الحاجة هي 
 عن -مارضي اهللا تعالى عنه- قدر، ولما سئل ابن عباس ، ال ينجي حذر منشيئاً -عز وجل-من قضاء اهللا 

فكيف يضع له الصبي الفخ : الهدهد وما قيل من إنه يرى الماء وهو في الهواء، يراه تحت األرض، فقالوا
 يرجع إلى الدخول }قَضاها{:  ويحتمل أن يكون الضمير في قوله،إذا جاء القدر عمي البصر: ويصطاده؟ فقال

دخولهم متفرقين، وذلك أنه اطمأن أنهم لن يؤتوا من هذه الناحية التي : أي} ِفي نَفِْس يعقُوب قَضاهاِإالّ حاجةً{
هذه عين أصابتهم، لكن طالما أنه حصل مقصوده : لو وقع لهم شيء وقد دخلوا مجتمعين لربما يقولفتخوفها، 

يمكن أن  أن يؤتوا من هذه الناحية، لكن استراح من ومن تفرقهم وما أوصاهم به، فزال ما كان يتخوفه عليهم
اطمأنت نفسه بهذا ف بعد ذلك مما وقع ألخيهم، -عز وجل-يؤتوا من أمر آخر كما حصل مما قصه اهللا 

  . -رحمه اهللا-بل دخولهم، وهذا الذي اختاره ابن جرير الدخول الموصوف بهذه الصفة أنهم لم يؤتوا من ِق
}ِإنّهلّوا علَذُو ِعلٍْم لّم نَاهلتعليمنا إياه لذو علٍم:  وقال ابن جرير، بعلمهلذو عمٍل:  قال قتادة والثوري}م 
}ونلَمعالنّاِس الَ ي َأكْثَر لََِكنو{.  

، وإن كان هذا خالف الظاهر، بعلمهعمل : يأ }لَذُو ِعلٍْم{ يحتمل ما ذكر من أنه }لَذُو ِعلٍْم لّما علّمنَاه{: قوله
يمكن أن يكون من قبيل التفسير و أن العلم الحقيقي الذي ينفع هو الذي يعمل به صاحبه، لكن هذا من باب

، هذا هو الظاهر "لذو علم لتعليمنا إياه: وقال ابن جرير": بالالزم، وليس من التفسير بالمطابق، يقول
القدر، قال لهم هذا وهو يعلم بأن الحذر ال ينجي من :  أي} لَذُو ِعلٍْموِإنّه{: المتبادر، وبعض أهل العلم يقول

بأن الحذر وبذل األسباب مطلوب، :  أي}لَذُو ِعلٍْم لّما علّمنَاه{: أن الحذر ال ينجي من القدر، وبعضهم يقول
  . ولكن هذا أبعد هذه المعاني

، كما يقول -ة والسالمعليه الصال- ال يعلمون ما يعلمه يعقوب :أي، }ولََِكن َأكْثَر النّاِس الَ يعلَمون{: وقوله
 .-رحمه اهللا-ابن جرير 

}لُونمعا كَانُواْ يِبم تَِئسفَالَ تَب قَاَل ِإنِّي َأنَاْ َأخُوك ِه َأخَاهى ِإلَيفَ آووسلَى يخَلُواْ عا دلَم٦٩(سورة يوسف[ }و([.  
، وأدخلهم دار كرامته يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين

ومنزل ضيافته، وأفاض عليهم الصلة واأللطاف واإلحسان، واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له، 
ال تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بكتمان ذلك عنهم، وأن ال :ال تبتئس، أي: فه أنه أخوه، وقال لهوعر 
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 أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززاً مكرماً يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه، وتواطأ معه
  .معظماً
نه إ: هم أحد عشر، ويقولونأن، يذكرون في كتب التفسير أو ما تلقي من اإلسرائيليات، }آوى ِإلَيِه َأخَاه{: قوله

نا إني أ: بقي واحد وهو بنيامين، فضمه إليه، وقال لهوحينما استضافهم جعل كل اثنين في منزل في ضيافته، 
ِإنِّي {: قالوإنما ما أخبره بهذا، : ، وبعض المفسرين يقولأخوه يوسفأخوك، الظاهر المتبادر أنه أخبره أنه 

ال تبتئس من عملهم ومعاملتهم لك، أو أنا أخوك مكان ذلك واعتبرني أخاً لك، فال تحزن : يعني }َأنَاْ َأخُوك
 أخوه، وهنا أشار إلى أنه أخبره أنه سيحتال بحيلة، األخ الذي فقدته، لكن الظاهر المتبادر أنه أخبره أنه

 -عليه الصالة والسالم- أراد بنيامين أن يبقى معه، فقال له يوسف }ِإنِّي َأنَاْ َأخُوك{: نه لما قال لهإ: يقولون
أخبره بأن هذا سيزيد في حزن أبيهم ويضاعف ذلك الحزن عليه، وأنه ال يتمكن من أخذه إال أن يحتال و، ذلك

سورة [ }َأيتُها الِْعير ِإنَّكُم لَساِرقُون{ال أبالي بما تفعل، فحصل ما حصل : حيلة ينادى عليه بها، فقال لهب
إلى آخره، وهذا جواب عن أسئلة ترد هنا، وهي كيف روع أخاه هذا الترويع، وأخذه على أساس  ،])٧٠(يوسف
يمكن أن وأصالً هذا كان باتفاق، وبنيامين يعلم، : م قال وال يجوز ترويع المسلم إلى آخره، بعضه،هيسترقّأنه 

هذا يترتب عليه عقوق :  إليه، أوحى إليه بهذا ففعله، وإذا قال قائل-عز وجل-وقع بوحي اهللا ذلك يكون 
زيادة األذى والحزن حتى كف بصره وتضاعفت عليه الهموم واألحزان، و، -عليه الصالة والسالم-ليعقوب 
 - عز وجل-مور اهللا األإن هذه :  كان بوحي فينتفي هذا اإلشكال، وبعض أهل العلم يقولإن هذا: فإذا قيل

قدرها ورتبها من أجل أن يحصل له كمال الصبر، فيصل إلى مرتبة الصابرين ثم بعد ذلك يحصل له ما 
حان  بعد االمت-عز وجل-يحصل من عظيم الثواب إضافة إلى حسن العاقبة، فجرى له ما جرى مما قص اهللا 

 وفلذة كبده ابتالء ، بأن يذبح وحيده-عليه الصالة والسالم- إبراهيم -عز وجل-واالبتالء، كما امتحن اهللا 
صلى اهللا عليه -، كما أخبر النبي  وعلى قدر مقامهم وإيمانهم،ولياءه يبتلي أ-عز وجل-وامتحاناً، فاهللا 

بتلى م الصالحون، ثم األمثل فاألمثل من الناس، ياألنبياء، ث((: ئل أي الناس أشد بالء؟ فقالعندما س -وسلم
، )١())...،الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صالبة زيد في بالئه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه

  .على قدر دينه إن كان دينه صلباً شدد عليه في البالء، واهللا المستعان
 قَالُواْ وَأقْبلُواْ  *ايةَ ِفي رحِل َأِخيِه ثُم َأذَّن مَؤذِّن َأيتُها الِْعير ِإنَّكُم لَساِرقُونفَلَما جهزهم ِبجهاِزِهم جعَل السقَ{

ِعيمَأنَاْ ِبِه زِعيٍر وُل بِبِه ِحم آءن جِلمِلِك والْم اعوص قَالُواْ نَفِْقد وناذَا تَفِْقدم ِهملَي٧١-٧٠(سورة يوسف[}ع([.  
في قول -أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية، وهي إناء من فضة لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماً، 

ة الطعام إذ ذاك، قاله  كان يشرب فيه، ويكيل للناس به من عز:من ذهب، قال ابن زيد: ، وقيل-األكثرين
ن زيد، وقال شعبة عن أبي  ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن ب-مارضي اهللا تعالى عنه- ابن عباس

                                                
، )١٢٠(، برقم )١/٩٩(ستدرك إسناده حسن، والحاكم في الم: ، وقال محققوه)١٤٨١(، برقم )٣/٧٨(رواه أحمد في المسند  - ١

، وفي صحيح الجامع برقم )١٤٣( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم :وقال
)٩٩٢.(  
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كان من فضة : صواع الملك، قال: -مارضي اهللا تعالى عنه- بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
   .وك، فوضعها في متاع بنيامين من حيث ال يشعر أحديشربون فيه، وكان مثل المكُّ

   .}َأيتُها الِْعير ِإنَّكُم لَساِرقُون{ : بينهمثم نادى مناٍد
از والِجهاز، فهذا الذي يعطونه من الطعام يطلق عليه أنه جهاز الجه}اِزِهمهم ِبجهزها جفالبضاعة التي }فَلَم ،

  .}جهزهم ِبجهاِزِهم{يحملها الراكب، أو المؤن التي يحملها كل ذلك يقال له جهاز، 
س له مقدار محدد، ويطلق على وعاء واسع ليفيتفاوت ومكيال يختلف من بلد آلخر، عن المكُّوك هو عبارة و

كان يشرب فيه،   بأنه الصواع، وفسر}صواع الْمِلِك{: لومن الوسط يضيق من األعلى يشرب به، وق
  : صواع، ومن ذلك قول الشاعر:كل إناء يشرب فيه يقال له:  قال بعضهموالصواع يقال لما يشرب فيه،

  سك بيننا مستعاراًوترى الم*** نشرب اإلثم بالصواع جهاراً 
  .الخمر: أياإلثم و

  . صواع: صواع، وما يكال به يقال له:فما يشرب به يقال له
:  يطلق على اإلبل المرحولة التي وضع عليها الطعام أو المتاع أو األحمال، وبعض أهل العلم يقول:العيرو

هي الحمير، :  بل بعضهم يقول،يرما يحمل الطعام أو المتاع من اإلبل أو البغال أو الحم العير يطلق على كل
 .وهذا ال دليل عليه

وِلمن جاء { ، صاعه الذي يكيل به: أي}قَالُوا نَفِْقد صواع الْمِلِكماذا تفقدون {: فالتفتوا إلى المنادي وقالوا
  .لة وهذا من باب الضمان والكفا}وَأنَا ِبِه زِعيم{ وهذا من باب الجعالة، }ِبِه ِحمُل بِعيٍر

 دليل على أن األحكام تستنبط من القصص }وَأنَا ِبِه زِعيم وِلمن جاء ِبِه ِحمُل بِعيٍر{ :-في قوله عزوجل
 اآلية ما سيقت لبيان  فقط، فهذهاآليات التي سيقت لبيان األحكام واألخبار وليس من األمر والنهي الصريح، أو

  .لكفالة جواز الجعالة وجواز اهامنولكن يؤخذ حكم، 
 من أجل أن -صلى اهللا عليه وسلم-، هذه الحيلة التي احتال بها يوسف }جعَل السقَايةَ ِفي رحِل َأِخيِه{ :وقوله

لوقفوضع الصواع في رحل أخيه كما في بقي أخاه عنده، ي :}اِرقُونلَس ِإنَّكُم ا الِْعيرتُهَأي َؤذِّنم َأذَّن ثُم{ 
 ثم بعد ذلك أرسل ،إنه تركهم حتى انطلقوا وفارقوا البلد أو كادوا: لتراخي، ولهذا يقال على اتدل "ثم" :فقوله

يعني ال يشك هؤالء بأن المسألة مدبرة، يعني لو أنه مجرد ما  محكمة، في أثرهم من أجل أن تكون الصورة 
؟ لكن ى فقدتهمتوكيف عرفت؟ هم سيقولون فإن، }َأيتُها الِْعير ِإنَّكُم لَساِرقُون{: وضع هذا وهم عنده قال

َأيتُها الِْعير ِإنَّكُم { فكأنهم بحثوا عن صواعهم، ثم لما فقدوه استدركوا وتبعوا هذه العير، ونادى المنادي ،تركهم
اِرقُونن الذي نادى لم يكن يعلمإ: يمكن أن يقالو ،فأطلق عليهم أنهم سارقون مع العلم بأنهم ما سرقوه، }لَس 

 ليتمكن من أخذ أخيه، فهو نادى بحسب ظنه، -صلى اهللا عليه وسلم-أن القضية كانت بمكيدة كاد بها يوسف 
إنكم سرقتم الصواع، أو لسارقون لصواع الملك، وإنما : ما حدد هنا المفعول، ما قال: وبعض أهل العلم يقول

عليه الصالة -دى به، قصد يوسف  حينما قال للفتى هذا، فتنا-عليه الصالة والسالم-أطلق، وأن يوسف 
 أخذوه من أبيهم وهو منهحيث إنه سرقة، إ:  ما فعلوا من أنهم وقع منهم ما يمكن أن يقال عنه-والسالم

، فأطلق عليهم هذا الوصف، وفي ضمن }ِإنَّكُم لَساِرقُون{: صغير وألقوه في الجب، وفعلوا به ما فعلوا، فقال
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، فاهللا }ِإنَّكُم لَساِرقُون{الصواع بحسب ظن الفتى الذي نادى بذلك   منيكون ما وقعأن هذا الوصف يمكن 
 .تعالى أعلم

}اِرِقينا كُنَّا سمِض وِفي اَألر ا ِجْئنَا ِلنُفِْسدتُم مِلمع قَالُواْ تَاللِّه لَقَد * كَاِذِبين ِإن كُنتُم آُؤهزا جقَالُواْ  *قَالُواْ فَم 
فَبدَأ ِبَأوِعيِتِهم قَبَل ِوعاء َأِخيِه ثُم استَخْرجها * وِجد ِفي رحِلِه فَهو جزاُؤه كَذَِلك نَجِزي الظّاِلِمين جزآُؤه من 

شَاء اللّهِلِك ِإالَّ َأن يِفي ِديِن الْم ْأخُذَ َأخَاهِلي ا كَانفَ موسنَا ِليِكد اء َأِخيِه كَذَِلكن نَّشَِمن ِوعاٍت مجرد فَعء آ نَر
ِليمقَ كُلِّ ِذي ِعلٍْم عفَو٧٦-٧٣(سورة يوسف[}و([.   

تَاللِّه لَقَد عِلمتُم ما ِجْئنَا ِلنُفِْسد ِفي األرِض وما { :لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة، قال لهم إخوة يوسف
اِرِقين{ا  أنّ، ألنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة؛رفتمونا لقد تحققتم وعلمتم منذ ع: أي}كُنّا س ا ِجْئنَا ِلنُفِْسدم

اِرِقينا كُنّا سمِض و{ : ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة، فقال لهم الفتيان: أي}ِفي األرآُؤهزا جأي}فَم : 
   .}ِإن كُنتُم كَاِذِبين{السارق إن كان فيكم 

أي سرقة الصواع، إن كنتم كاذبين،مل أن يكون ما جزاؤه السارق، ويحتعلى ، ما جزاؤه:حملي .  
قَالُواْ جزآُؤه من وِجد ِفي رحِلِه فَهو جزاُؤه كَذَِلك {أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ : أي

ِزي الظَّاِلِمينعليه السالم- وهكذا كانت شريعة إبراهيم ،}نَج-سروق منه، وهذا دفع إلى الم، أن السارق ي
   .-عليه السالم-هو الذي أراد يوسف 

 يمكن أن يكون الجملة الشرطية وخبرهمبتدأ، : ، جزاؤه}قَالُواْ جزآُؤه من وِجد ِفي رحِلِه فَهو جزاُؤه{ :قوله
 وِجد ِفي من{خبر، ويحتمل أن يكون الخبر  }فَهو جزاُؤه{ :قولهوبحيث يكون الخبر هو الشرط والجواب، 

من باب التأكيد واإليضاح وزيادة التقرير، والمعنى أن جزاء من وجد في  }فَهو جزاُؤه{: ، ويكون قوله}رحِلِه
رحله فإنه يجازى هو دون أحد سواه، من وجد في رحله فإن الجزاء يختص به دون أن يؤخذ به أحد آخر، ال 

اع في رحله فإنه يتحمل العقوبة منفرداً مختصاً بها دون يجني أحد على أحد، الذي تجدون عنده هذا الصو
      أنه يجازى بذلك بشريعتهم، شريعة يعقوب : أي}فَهو جزاُؤه{البقية، والجزاء عندهم حينما حكموا بهذا 

، يسترقه المسروق  سنةًسترقّإنه ي:  قالوا-صلى اهللا عليه وسلم-، بل شريعة إبراهيم -عليه الصالة والسالم-
عف، ضعف ما نه يضرب، ويؤخذ منه الضإك فيسترقه وأطلق، وأما في شريعة المِل: منه سنة، وبعضهم قال

 يعني }كَذَِلك ِكدنَا ِليوسفَ ما كَان ِليْأخُذَ َأخَاه ِفي ِديِن الْمِلِك{: -عز وجل-؛ ولهذا قال اهللا سرق، وال يسترقّ
بق عليه قانون الملك فإنه سيضرب ويغرم ثم يذهب معهم، ولن يتمكن من أخذه في شريعة الملك، لو طُ

هذا المعمول به عندنا  }جزآُؤه من وِجد ِفي رحِلِه فَهو جزاُؤه{: قالوا لكن هم نطقوا بألسنتهم ووإبقائه عنده،
معاذَ {: حد مكانه في هذا، قالوهذه شريعتنا، فأخذهم بها، فلما جاءوا يريدون الخالص ويريدون أن يدخل وا

هنَا ِعندتَاعنَا مدجن و{، فهذا }اللِّه َأن نَّْأخُذَ ِإالَّ ماُؤهزج وِلِه فَهحِفي ر ِجدن وم آُؤهزواهللا أعلم- }ج-. 

ية،  فتشها قبله تور:ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، أي؛ -عليه السالم-وهذا هو الذي أراد يوسف 
}آِء َأِخيِهثُما ِمن ِوعهجتَخْراس {.  

يحصل  ما بدأ بوعاء األخ على أساس أنه ما ،هذا من حسن التدبير، ومن كيده لهم، أو من كيده ألخذ أخيه
حينما ال يجد شيئاً في رحل من فر هذا، ويذكر بعض المفسرين، أنه كان يفتش شك، فبدأ بأوعيتهم وأخّلهم 
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أما هذا الصغير فال يحصل منه شيء، فأصروا هم من أجل إظهار : بقي بنيامين قاليستغفر، فلما  فتشه
 بنيامين، فلما :البراءة، وأن يطمئن الطرف اآلخر من أنه لم يحصل منهم سرقة، فأصروا إال أن يفتش األخير

  .، وهذا ليس له مستند إال اإلسرائيلياتإذا به الصواعففتح رحله 
 ولهذا ؛ فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم، وإلزاماً لهم بما يعتقدونه}ن ِوعاء َأِخيِهثُم استَخْرجها ِم{ 

ويرضاه، لما فيه من   المراد الذي يحبه اهللا، وهذا من الكيد المحبوب}كَذَِلك ِكدنَا ِليوسفَ{: قال تعالى
  .الحكمة والمصلحة المطلوبة

جزاء السارق أن يؤخذ هو دون أحد :  أي}وِجد ِفي رحِلِه فَهو جزاُؤهجزآُؤه من {: قوله تعالى على لسانهم
، فكان ذلك إلزاماً -عليه الصالة والسالم- أو شريعة إبراهيم ، يعقوبةسواه، نطقوا بالحكم واختاروا شريع

ن هذا الحكم،  على ألسنتهم فليس لهم أن يحتجوا بعد ذلك بحجة يتنصلون بها م-عز وجل-لهم بما أجراه اهللا 
 هذه "ما" في شريعة الملك، و: أي}ما كَان ِليْأخُذَ َأخَاه ِفي ِديِن الْمِلِك{وكان ذلك سبباً لتمكنه من أخذ أخيه 

يصير  جد عنده المسروقنافية، ما كان ليأخذه في شريعة الملك وقانونه؛ ألن قانون الملك ليس فيه أن من و
 ثم يذهب، فلو أعمل فيه قانون الملك لفاته هذا المقصود، المتقدمةقب بالعقوبة إنما يعاأمره إلى المسروق منه، 

  .-واهللا أعلم-
 قاله الضحاك وغيره، ، لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر: أي}ما كَان ِليْأخُذَ َأخَاه ِفي ِديِن الْمِلِك{: وقوله

 ولهذا مدحه اهللا تعالى ؛ يعلم ذلك من شريعتهموإنما قيض اهللا له أن التزم له إخوته بما التزموه، وهو كان
 اآلية، ])١١(سورة المجادلة[ }يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم{:  كما قال تعالى،}نَرفَع درجاٍت من نّشَآء{: فقال

}ِليمقَ كُّل ِذي ِعلٍْم عفَوعز وجل- إلى اهللا ليس عالم إال فوقه عالم حتى ينتهي:  قال الحسن البصري}و- ،
 فحدث -مارضي اهللا تعالى عنه- ا عند ابن عباسنك: وكذا روى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير، قال

اهللا : بئس ما قلت: الحمد هللا فوق كل ذي علم عليم، فقال ابن عباس: بحديث عجيب، فتعجب رجل فقال
   .فوق كل عالموهو العليم 

 -عز وجل- ال إشكال فيه إطالقاً، واهللا ،فوق كل ذي علم عليم: نسان، وقول اإل-رحمه اهللا-ما ذكره الحسن 
تبارك -اهللا علم ، وال يقصد به أن ذلك بإطالق بحيث يكون فوق }وفَوقَ كُّل ِذي ِعلٍْم عِليم{: صرح بهذا

 في مناسبة  ما هو أعلم، وإنما المقصود من الخلق، فوق كل ذي علم عليم، فإذا قالها اإلنسان وأطلقها-وتعالى
بعض  يوجد في كثير مما يذكر في المنهيات أنومن المناسبات أو من غير مناسبة، فهذا ال تحفظ فيه إطالقاً، 
 على أنه من المنهيات ال يسوغ أن يقال كذا،: العبارات تؤخذ وتوضع في بعض كتب المنهيات، ويقال

نه ما يحتاج إلى تفصيل، إن قصد به القائل ، وم أصالًما ليس بمنهي فمنه ،اللفظية، وهذا ليس على إطالقه
  .كذا فهو منهي، وإن قصد به القائل كذا فهو صحيح، بحسب قصد القائل

:  قال}وفَوقَ كُّل ِذي ِعلٍْم عِليم{ :-رضي اهللا تعالى عنه- وكذا روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس
وفوق كل : لم، وهكذا قال عكرمة، وقال قتادةيكون هذا أعلم من هذا، وهذا أعلم من هذا، واهللا فوق كل عا

 :، وتعلمت العلماء، وإليه يعود، وفي قراءة عبد اهللادئبذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى اهللا، منه 
  ."وفوق كل عالم عليم"
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م يبِدها لَهم قَاَل َأنتُم شَر مكَانًا واللّه قَالُواْ ِإن يسِرقْ فَقَد سرقَ َأخٌ لَّه ِمن قَبُل فََأسرها يوسفُ ِفي نَفِْسِه ولَ{
ا تَِصفُونِبم لَم٧٧(سورة يوسف[ }َأع([.  

 }ِإن يسِرقْ فَقَد سرقَ َأخٌ لَّه ِمن قَبُل{ :وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين
عليه - كما فعل أخ له من قبل، يعنون به يوسف َل فعيتنصلون إلى العزيز من التشبه به، ويذكرون أن هذا

  .-السالم
، -عليه الصالة والسالم-يوسف ذلك يقصدون ب }ِإن يسِرقْ فَقَد سرقَ َأخٌ لَّه ِمن قَبُل{: قوله على لسانهم

د  كان في صغره عند عمته، وأنها قد أحبته محبة عظيمة، فطلبه أبوه بع يوسف إن:يقولبعض المفسرين و
 -عليه الصالة والسالم-كانت منطقة إسحاق وذلك، ولم تصبر على فراقه، وكانت هي أكبر من يعقوب، 

كان في شريعتهم أن الوارث هو األكبر، والمنطقة ما يتمنطق به اإلنسان مما فقد ،  الكبيرةعندها باعتبار أنها
نها فقدتها، فنظروا فوجودها معه من  ثم بعد ذلك ذكرت أ،يضع فيه السالح أو نحو هذا، فوضعتها تحت ثيابه

، فظنوا أنه سرقها وهو صغير، وهذا ال دليل -عليه الصالة والسالم-أجل أن تأخذه عندها،  كما فعل يوسف 
إنهم قصدوا بذلك أنه في صغره وجد عند جده ألمه صنماً من ذهب فأخذه فكسره، : عليه، وبعضهم يقول

قد سرق قلب أبيهم، وهذا خالف أنه إنهم قصدوا بهذا : ، وبعضهم يقولفعيره إخوانه بذلك، وهذا ال دليل عليه
فعلوا به ما فعلوا،  أنهم كذبوا عليه بهذا، وهم فعلوا أكبر من الكذب، -واهللا تعالى أعلم-الظاهر، واألقرب 

ال ه كما زعموا وبين سرقة هذا، ويفال عالقة بين سرقة أخ، وهذا القياس الذي قاسوه هو من أبطل القياس
ال يوجد وإلحاق فرع بأصل في حكم في علة جامعة بينهما، توجد علة جامعة، والقياس كما هو معلوم هو 

علة، حتى ما يسمونه بقياس غلبة األشباه مثل قياس الخيل على الحمير في عدم وجوب الزكاة مثالً بحكم 
  .بهذا ال يعول عليه، فكيف  باطلالشبه الظاهر، هذا القياس

َأنتُم شَر مكَانًا واللّه َأعلَم ِبما {:  الكلمة التي بعدها، وهي قوله:يعني }سرها يوسفُ ِفي نَفِْسِهفََأ{: وقوله
قال العوفي عن ،  وهذا من باب اإلضمار قبل الذكر، تذكرون، قال هذا في نفسه ولم يبده لهم: أي}تَِصفُون

أنتم شر مكاناً {أسر في نفسه : ، قال}ها يوسفُ ِفي نَفِْسِهفََأسر{ :-رضي اهللا تعالى عنهما- ابن عباس
  .}واهللا أعلم بما تصفون

ا قالوا ، المشهور وهو الظاهر المتبادر أنه أسر الجملة التي بعدها، يعني لم}فََأسرها يوسفُ ِفي نَفِْسِه{: قوله
 ليس المقصود نفسه، ويحتمل أن يكون أسرها في } ِبما تَِصفُونَأنتُم شَر مكَانًا واللّه َأعلَم{: هذا قال في نفسه

 في نفسه كظمهاوإنما  لهم رداً وال إنكاراً، هذه الجملة، أسرها في نفسه يعني كأنه تلقى هذه التهمة ولم يبِد
ن  سمع منهم شيئاً كرهه ولم يرد هذه التهمة وإنما أبقاها في نفسه وتحملها ومضت، ويحتمل أن يكو،توسك

 فيما  إلى أن قال لهم بمعنى أنه أجل الجواب، لم يجبهم في ساعته وإنما أجل ذلك}فََأسرها يوسفُ ِفي نَفِْسِه{
 جاءوا إليه فيما بعد  يعني حينما،])٨٩(سورة يوسف[} هْل عِلمتُم ما فَعلْتُم ِبيوسفَ وَأِخيِه ِإذْ َأنتُم جاِهلُون{: بعد

  .])٨٨(سورة يوسف[ }نَا وَأهلَنَا الضر وِجْئنَا ِبِبضاعٍة مزجاٍةمس{: وقالوا له
إنما أسرها يوسف في نفسه عندما تلقى : ، بعض العلماء قال}فََأسرها يوسفُ ِفي نَفِْسِه{: والضمير في قوله

َأنتُم {: ني أسر في نفسه قولهيع: هذه التهمة وكظمها، ولم يرد عليهم، وال إشكال في مثل هذا التعبير، وقيل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فأسر يوسف في : ، من باب اإلضمار قبل الذكر، كنى عنها بالضمير ثم ذكرها بعد ذلك، ولم يقل}شَر مكَانًا
} فِْسِهِإن يسِرقْ فَقَد سرقَ َأخٌ لَّه ِمن قَبُل فََأسرها يوسفُ ِفي نَ{: لو قالواف، }َأنتُم شَر مكَانًا{: نفسه قوله

لم يجبهم في الحال :  أي}فََأسرها يوسفُ ِفي نَفِْسِه{:  كان يقال بعدهالتيما ذكرت الجملة ووانتهى الكالم 
كَانًا{: ل ذلك، أو كظم ذلك وتحمله ولم يرد عليهم، لكن حينما قالوإنما أجم شَر يكون ذلك تفسيراً }َأنتُم 

 .هذا معنى اإلضمار قبل الذكرو، }هافََأسر{: للضمير الهاء في قوله

} ِسِنينحالْم ِمن اكِإنَّا نَر كَانَهنَا مدا فَخُذْ َأحخًا كَِبيرا شَيَأب لَه ِإن ِزيزا الْعها َأياذَ اللِّه َأن نَّْأخُذَ *قَالُواْ يعقَاَل م 
  .])٧٩-٧٨(سورة يوسف[  }ظَاِلمونِإالَّ من وجدنَا متَاعنَا ِعنده ِإنَّآ ِإذًا لَّ

عطفونه عليهم ين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم، شرعوا يترققون له ولما تعي
 ، ويتسلى به عن ولده الذي فقده، يعنون وهو يحبه حباً شديداً}قَالُواْ يَأيها الْعِزيز ِإن لَه َأباً شَيخاً كَِبيراً{
 ، العادلين المنصفين:أي} ِإنّا نَراك ِمن الْمحِسِنين{ بدله يكون عندك عوضاً عنه، : أي}َأحدنَا مكَانَهفَخُذْ {

ِإنّآ ِإذاً { : كما قلتم واعترفتم: أي}قَاَل معاذَ اللِّه َأن نّْأخُذَ ِإالّ من وجدنَا متَاعنَا ِعنده{القابلين للخير، 
ونن أخذنا بريئاً بسقيم إ:أي} لّظَاِلم.  

، يمكن أن " للخيرأي من العادلين المنصفين القابلين":  قال}ِإنّا نَراك ِمن الْمحِسِنين{: -تبارك وتعالى-قوله 
نراك من :  إليهم غاية اإلحسان، أوفى لهم الكيل وأحسن ضيافتهم، فقالوا على ظاهره، فهو أحسنريفس

معاذَ اللِّه َأن نّْأخُذَ ِإالّ من وجدنَا {: امين لنا، ثم من لطيف تعبيره أنه قال لهمن إلينا بدفع بنيالمحسنين فأحِس
هنَا ِعندتَاعمعاذ اهللا أن نأخذ إال من سرق، فلم يتهمه بالسرقة ولم يصفه بذلك:  ولم يقل}م.  

}َألَم مها قَاَل كَِبيرواْ نَِجيخَلَص واْ ِمنْهَأستَيا اسا فَلَمُل مِمن قَباللِّه و نِثقًا موكُم ملَيَأخَذَ ع قَد اكُمَأب واْ َأنلَمتَع 
 اِكِمينالْح رخَي وهِلي و اللّه كُمحي ِلي َأِبي َأو ْأذَني تَّىح ضاَألر حرَأب فَ فَلَنوسِفي ي طتُمواْ ِإلَى *فَرِجعار 

 واسَأِل الْقَريةَ الَِّتي كُنَّا *واْ يا َأبانَا ِإن ابنَك سرقَ وما شَِهدنَا ِإالَّ ِبما عِلمنَا وما كُنَّا ِللْغَيِب حاِفِظين َأِبيكُم فَقُولُ
اِدقُونِإنَّا لَصا ولْنَا ِفيهالَِّتي َأقْب رالِْعيا و٨٢-٨٠(سورة يوسف[ }ِفيه([.  

خوة يوسف أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا ألبيهم برده إليه، يخبر تعالى عن إ
قَاَل { ،يتناجون فيما بينهم }نَِجيا{ ، انفردوا عن الناس:أي }خَلَصواْ{وعاهدوه على ذلك، فامتنع عليهم ذلك 

مهلبئر عندما هموا بقتلهيهوذا، وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في ا:  وهو روبيل، وقيل}كَِبير.   
في الرأي والقدر والمنزلة، ولهذا :  في السن، وبعضهم يقول:أي }كَِبيرهم{ : في قولهبعض أهل العلم يقول

 ذكر من كان معروفاً بهذه الصفة،  رأياً،اختلفوا فيه هل هو فالن أو فالن، فمن نظر إلى أنه األعقل واألرجح
ال فائدة في  و،-واهللا تعالى أعلم-إنه روبيل، : فاألصل أنه كبير السن قالومن نظر إلى أن الكبير إذا أطلق 

   .هذا من المبهمات التي سبق اإلشارة إلى أنه ال فائدة من تحديد المسمى بذلكفتعيينه، 
قد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع  لتردنه إليه ف}َألَم تَعلَموا َأن َأباكُم قَد َأخَذَ علَيكُم موِثقاً ِمن اللَِّه{: قال لهم

 في }حتَّى يْأذَن ِلي َأِبي{ لن أفارق هذه البلدة : أي}فَلَن َأبرح الَْأرض{ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه 
   .بأن يمكنني من أخذ أخي: بالسيف، وقيل:  قيل}َأو يحكُم اللَّه ِلي{ ،الرجوع إليه راضياً عني

  . ما شاء، وهذا فيه بعد-عز وجل-حتى يستخلصه، أو يقضي اهللا ن يقاتلهم وذلك بأ
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}اِكِمينالْح رخَي وهثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع، حتى يكون عذراً لهم عنده، ويتنصلوا }و ،
  .ا مما وقع بقولهموءإليه ويبر

 يعني فقدوا األمل من أن يرجعه إليهم،: سواأ، استي}فَلَما استَيَأسواْ ِمنْه خَلَصواْ نَِجيا{: -عز وجل- هقول
ارِجعواْ ِإلَى َأِبيكُم فَقُولُواْ يا َأبانَا ِإن ابنَك سرقَ وما شَِهدنَا ِإالَّ {: سوا للمبالغة، وقولهأاستيفي  والسين والتاء

 }وما شَِهدنَا ِإالَّ ِبما عِلمنَا{ن يكون بما علمنا من استخراج الصواع من وعائه، ويحتمل أ:  يعني}ِبما عِلمنَا
، فشهدنا بما علمنا من شريعتك من أنه يؤخذ السارق دون غيره، فنحن ال }فَما جزآُؤه{: حينما قيل لنا: أي

 . األول القول هو-واهللا تعالى أعلم-نستطيع أن نقول غير هذا، واألقرب 

     وقال عبد الرحمن بن ،ما علمنا أن ابنك سرق: قال قتادة وعكرمة .}ينوما كُنَّا ِللْغَيِب حاِفِظ{: وقوله
  نا ما جزاء السارق؟ لَما علمنا في الغيب أنه سرق له شيئاً، إنما سَأ: زيد بن أسلم

بعد  فسرق، وهذا فيه اًإنهم كانوا نيام: ، بعضهم فسر الغيب بالليل، قالوا}وما كُنَّا ِللْغَيِب حاِفِظين{ :قوله
أن ذلك وقع في وقت غيابهم عنه، ما كانوا معه، :  أي}وما كُنَّا ِللْغَيِب حاِفِظين{: وقيلوشيء من التكلف، 

 لم يكن ذلك :أي "ما علمنا أن ابنك سرق: "قتادة وعكرمة  قالهوالذي، }وما كُنَّا ِللْغَيِب حاِفِظين{: فقالوا
ما علمنا في : قال عبد الرحمن بن زيد": ، والقول اآلخرهذا القول هذا توجيهفبحضرتنا حتى نكفه عن ذلك، 

سألهم عن ذلك  ، أخبروه بحكم السارق عندهم؛ ألنه"نا ما جزاء السارق؟الغيب أنه سرق له شيئاً إنما سألَ
 هذا قد وقع منه ، فتبين فيما بعد أن}من وِجد ِفي رحِلِه فَهو جزاُؤه{ :-ولم يكن عندهم علم بما حصل-فقالوا 

 ما كنا نعلم أنه سيقع منه ذلك حينما أخذناه :أي }وما كُنَّا ِللْغَيِب حاِفِظين{ :وقوله، فأخذ بهذا الحكمما وقع، 
منك، فنحن طلبنا أخذه من أجل أنه منع منا الكيل، وال نعلم ما تصير إليه األمور في عواقبها، وهذا لعله هو 

، يعني نحن نتحدث عن } ِبما عِلمنَا وما كُنَّاِإن ابنَك سرقَ وما شَِهدنَا ِإالَّ{: وقيل، -واهللا تعالى أعلم-األقرب 
، -عز وجل-الظاهر، وجد الصواع في رحله، هل سرق حقيقة أو ما سرق، أو كيف وقع هذا، هذا عند اهللا 

 ،-واهللا تعالى أعلم-  آنفاً أقرب منهلكن نحن نشهد بحسب الظاهر، وهذا معنى تحتمله اآلية، لكن ما ذكرته
  . وبعضهم يقول غير ذلك

 : أي}والِْعير الَِّتي َأقْبلْنَا ِفيها{المراد مصر، قاله قتادة، وقيل غيرها، :  قيل}واسَأِل الْقَريةَ الَِّتي كُنَّا ِفيها{
 فيما أخبرناك به من أنه سرق }ونوِإنَّا لَصاِدقُ{التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا، 

  .وأخذوه بسرقته
 كانوا يشاهدون ذلك، فهم شاهدوا هذه ؛ ألنهماسألهم عن صدقنا وأمانتنا: أي }والِْعير الَِّتي َأقْبلْنَا ِفيها{ :وقوله

ا في الواقعة، ويعرفون حقيقة ما حصل، فإذا سألهم أخبروه، فلم يكن ذلك كذباً من أوالد يعقوب كما كذبو
 .-واهللا أعلم-المرة األولى، 
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