
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٢(سورة يوسف 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
ي السماواِت واَألرِض يمرون علَيها وهم وكََأين من آيٍة ِف{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المفسر 

ونِرضعا منْهع* شِْركُونم مهِباللِّه ِإالّ و مهَأكْثَر ْؤِمنا يمو *  ذَاِب اللِّه َأوع نةٌ مغَاِشي مهاْ َأن تَْأِتيَأفََأِمنُو 
  .])١٠٧-١٠٥( سورة يوسف[}رونوهم الَ يشْع تَْأِتيهم الساعةُ بغْتَةً

 بما خلقه اهللا في السموات ،يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات اهللا ودالئل توحيده
 وكم في األرض من قطع ، والجميع مسخرات، وسيارات وأفالك دائرات،واألرض من كواكب زاهرات ثوابت

 وكم من ، وقفار شاسعات، وأمواج متالطمات،زاخرات وبحار ، وجبال راسيات، وحدائق وجنات،متجاورات
 ، وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح واأللوان والصفات، وحيوان ونبات،أحياء وأموات

 وغير ، المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية لألسماء والصفات، خالق أنواع المخلوقات،فسبحان الواحد األحد
 .ذلك

من ِإيمانهم : -مارضي اهللا تعالى عنه-  قال ابن عباس}ِمن َأكْثَرهم ِباللِّه ِإالّ وهم مشِْركُونوما يْؤ{: وقوله
.  وهم مشركون به،اهللا:  ومن خلق الجبال؟ قالوا،ن خلق السموات ومن خلق األرضم: أنهم ِإذا قيل لهم

:  وفي الصحيح،من بن زيد بن أسلموكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرح
وقال اهللا . )١(" تملكه وما ملك، هو لكاًلبيك ال شريك لك إال شريك": أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم

 كما في ، يعبد مع اهللا غيره، وهذا هو الشرك األعظم،])١٣(سورة لقمان[ }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{: تعالى
أن تجعل ((:  قال؟ الذنب أعظم: أي،يا رسول اهللا: قلت -رضي اهللا تعالى عنه-مسعود الصحيحين عن ابن 

 .)٢())هللا نداً وهو خلقك

ِإذا -ذلك المنافق يعمل :  قال}وما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللِّه ِإالّ وهم مشِْركُون{: وقال الحسن البصري في قوله
ِإن الْمنَاِفِقين يخَاِدعون اللّه وهو خَاِدعهم {:  يعني قوله تعالى، وهو مشرك بعمله ذلك، رياء الناس-عمل

رالَى يواْ كُسالَِة قَامواْ ِإلَى الصِإذَا قَاموِإالَّ قَِليالًاء اللّه ونذْكُرالَ يو النَّاس وثَ،])١٤٢(سورة النساء[ }ون  م
ي النجود عن عروة  كما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أب،شرك آخر خفي ال يشعر به غالباً فاعله

على مريض فرأى في عضده سيراً فقطعه ـ أو انتزعه ـ ثم  -رضي اهللا تعالى عنه- دخل حذيفة: قال

                                                
 .، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها)١١٨٥( برقم -رضي اهللا عنهما-  رواه مسلم من حديث ابن عباس - ١

، )]٢٢(سورة البقرة[ }فَالَ تَجعلُواْ ِللِّه َأنداداً وَأنتُم تَعلَمون{ :، كتاب التفسير، باب قوله تعالى)٤٢٠٧(م رواه البخاري برق - ٢
 .، كتاب اإليمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده)٨٦(ومسلم برقم 
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رواه  .)٣())من حلف بغير اهللا فقد أشرك(( : وفي الحديث، }وما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللِّه ِإالّ وهم مشِْركُون{ :قال
 وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود ،-مارضي اهللا تعالى عنه- الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر

إن الرقى ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-سعود موغيره عن ابن 
  .)٥())اهللا يذهبه بالتوكل ولكن ،ا إالالطيرة شرك وما منَّ(( : وفي لفظ لهما،)٤())والتمائم والتولة شرك

 أفأمن هؤالء المشركون باهللا أن يأتيهم أمر : أي، اآلية}َأفََأِمنُوا َأن تَْأِتيهم غَاِشيةٌ ِمن عذَاِب اللَِّه{: وقوله
ِهم اَألرض َأو َأفََأِمن الَِّذين مكَرواْ السيَئاِت َأن يخِْسفَ اللّه ِب{:  كما قال تعالى،يغشاهم من حيث ال يشعرون

 ونرشْعثُ الَ ييح ِمن ذَابالْع مهْأِتيي* ِجِزينعم ِبما هفَم ِفي تَقَلُِّبِهم مْأخُذَهي َأو *  ٍف فَِإنلَى تَخَوع مْأخُذَهي َأو
 *قُرى َأن يْأِتيهم بْأسنَا بياتاً وهم نَآِئمون َأفََأِمن َأهُل الْ{: وقوله.  ])٤٧-٤٥(سورة النحل[ }وفٌ رِحيمءربكُم لَر

ونبلْعي مهى وحنَا ضْأسب مهْأِتيى َأن يُل الْقُرَأه َأِمن َأو*   ماللِّه ِإالَّ الْقَو كْرم نْأماللِّه فَالَ ي كْرَأفََأِمنُواْ م
ون٩٩-٩٧(سورة األعراف[}الْخَاِسر([.  

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

 من كاف التشبيه  هذه الكلمة مركبة، كأي،}وكََأين من آيٍة ِفي السماواِت واَألرِض{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 وكم : أي}وكََأين من آيٍة{ ،لتكثير التي ل"كم" بمعنى ، وصارت بعد ذلك تستعمل استعمال اللفظة الواحدة،وأي

 وال ، أنها ال تلفت أنظارهم:بمعنى }ِفي السماواِت واَألرِض يمرون علَيها وهم عنْها معِرضون{من آية 
 ذكر ،} وهم مشِْركُونوما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللِّه ِإالَّ{: -تبارك وتعالى- وقوله ، وال يقفون عندها،يتفكرون فيها

:  إذا قيل لهممن إيمانهم أنهم":  قال-مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباس -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
 ونسب هذا إلى كثير ،"اهللا وهم مشركون به:  قالوا،؟من خلق السماوات من خلق األرض من خلق الجبال

 فهذا هو معنى اآلية ،"شريك لك إال شريكاً هو لك تملكه وما ملكلبيك ال " وذكر قولهم في التلبية ،من السلف
  .-واهللا تعالى أعلم-

 ذكر هذا عندما -تبارك وتعالى- ال إشكال فيه؛ ألن اهللا ،}وما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللِّه ِإالَّ وهم مشِْركُون{ :وقوله
كيف أثبت لهم اإليمان : يقال الف ،راك ينافي اإليمان ومعلوم أن اإلش،اإليمان ذكره بهذه الصفة وهي اإلشراك

ال ينفع صاحبه و اإليمان الذي ال ينجي ، اإليمان المنخرم، هو اإليمان اللغوي اإليمان المثبت؛ ألنمع الشرك

                                                
، برقم )٩/٢٧٦(اهية الحلف باآلباء، وأحمد في المسند ، كتاب األيمان والنذور، باب في كر)٣٢٥١(رواه أبو داود برقم  -  ٣
 ).٦٢٠٤(إسناده ضعيف لجهالة محمد الكندي، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم : ، وقال محققوه)٥٣٧٥(

، كتاب الطب، باب تعليق )٣٥٣٠( برقم ه تعليق التمائم، وابن ماجفي، كتاب الطب، باب )٣٨٨٥(رواه أبو داود برقم  -  ٤
صحيح لغيره، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم : ، وقال محققوه)٣٦١٥(، برقم )٦/١١٠(تمائم، وأحمد في المسند ال
)٢٩٧٢.( 

صلى -، كتاب السير عن رسول اهللا )١٦١٤( الطيرة، والترمذي برقم في، كتاب الطب، باب )٣٩١٠(رواه أبو داود برقم  -  ٥
إسناده صحيح، وصححه األلباني : ، وقال)٣٦٨٧(، برقم )٦/٢١٣(الطيرة، وأحمد في المسند ، باب ما جاء في - اهللا عليه وسلم

 ).٤٢٩(في السلسلة الصحيحة برقم 
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 ولكنه ليس بإيمان تحصل به النجاة ويتحقق به ، فال شك أن المشركين عندهم شيء من اإليمان،في اآلخرة
عز -كثيراً من أسماء اهللا و ، ولذلك هؤالء يثبتون مثالً توحيد الربوبية،-تبارك وتعالى-الص هللا التوحيد الخ

 ،])٢٥(سورة لقمان[ }ولَِئن سَألْتَهم من خَلَقَ السماواِت والَْأرض لَيقُولُن اللَّه{ :-تبارك وتعالى-اهللا قال  ،-وجل
 -عليهم الصالة والسالم- ال تحصل به النجاة؛ ولهذا جاءت الرسل ،في ولكنه إيمان ال يك،فهذا من اإليمان

:  وأبوا وقالوا فلما سمعوا هذا استنكفوا،])٦٥(سورة األعراف[ }اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلٍَه غَيره{ألقوامهم 
}ابجع ءذَا لَشَيه ا ِإناِحدا وةَ ِإلَهَل الْآِلهعفي -تبارك وتعالى- فكانوا يشركون باهللا ،])٥(صسورة [ }َأج 

 ،ى اللغويهو اإليمان بالمعن: يمكن أن يقالهنا  فاإليمان المثبت ، وإن كانوا يقرون في الجملة بربوبيته،إلهيته
المعنى اآلخر الذي ذكره و ،اإليمان مع اإلشراكلهم لذا أثبت  ؛وليس اإليمان الشرعي الذي تحصل به النجاة

وما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللِّه ِإالَّ وهم { أن هذه في أهل النفاق ،-رحمه اهللا-هو كالم الحسن البصري بعد ذلك 
شِْركُونواهللا تعالى - ،ليس هذا هو المرادو ،ظاهراً مع انطواء قلوبهم على الكفر يؤمنون إيماناً : يعني}م

ن أو ون المقصود بهم المنافقإ:  وال يمكن أن يقال،ينة والنفاق وجد في المد، هذه السورة مكية؛ ألن-أعلم
 فالرياء أو الحلف ،في الكفار فهذه اآلية ،أو برياء ، بالحلف بغير اهللا: قد يقع منهم اإلشراكنالذين والمؤمن

 ، ولكنه ال يفسد إيمانهم إال إذا كان الرياء في أصل اإليمان، يقع من أهل اإليمان-عز وجل-بغير اهللا 
 ،-واهللا تعالى أعلم- ، وهو الذي يدل عليه القرآن في مواضع كثيرة،هو ما ذكره أوالًد أن معنى اآلية فالشاه
من حيث ال  بأمر يغشاهم :أي": بقوله  فسر الغاشية،}َأفََأِمنُواْ َأن تَْأِتيهم غَاِشيةٌ من عذَاِب اللِّه{: ثم قال

رضي اهللا تعالى -معنى عام يدخل فيه ما يذكره السلف  حملها على ، وهذا جيد، بأمر يغشاهم،"يشعرون
 ،هي الساعة:  وبعضهم يقول، العذاب الذي ينزل بهم ويغمرهمما يغشاهم من:  فالغاشية بعضهم يقول،-معنه

  فهذه المعاني على كل حال ترجع إلى ما ذكره الحافظ ابن كثير ،هي القوارع التي تصيبهم: وبعضهم يقول
  .تغمرهمو تغشاهم -تبارك وتعالى-نزل بهم نقمة من اهللا ت : أي}اِشيةٌ من عذَاِب اللِّهغَ{ ،-رحمه اهللا-
}شِْرِكينالْم ا َأنَاْ ِمنماللِّه و انحبسِني وعِن اتَّبمٍة َأنَاْ وِصيرلَى بو ِإلَى اللِّه ععِبيِلي َأدِذِه سسورة [}قُْل ه

  .])١٠٨(يوسف
 آمراً له أن يخبر الناس أن هذه ، إلى الثقلين اإلنس والجن-صلى اهللا عليه وسلم-وله يقول تعالى لرس

 يدعو إلى ، وهي الدعوة إلى شهادة أن ال ِإله ِإال اهللا وحده ال شريك له،سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته
صلى اهللا -ول اهللا اهللا بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رس

ه ه اهللا وأجلّنز وُأ: أي}وسبحان اللِّه{: وقوله.  على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي،-عليه وسلم
وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو 

تُسبح لَه السماواتُ السبع واَألرض ومن { ، كبيراً تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علواً،مشير
 حبسٍء ِإالَّ ين شَيِإن مو اِفيِهنا غَفُورِليمح كَان ِإنَّه مهِبيحتَس ونلَِكن الَّ تَفْقَهِه ودم٤٤(سورة اإلسراء[ }ِبح([.  

هِذِه سِبيِلي { ،ر وتؤنثل تذكّ والطريق والسبي، هذه طريقي: أي}قُْل هِذِه سِبيِلي{: -تبارك وتعالى-قوله 
 هذه اآلية }علَى بِصيرٍة َأنَاْ ومِن اتَّبعِني{ ،-تبارك وتعالى- أن سبيله الدعوة إلى اهللا :أي }َأدعو ِإلَى اللِّه
 وسبيل -صلى اهللا عليه وسلم- أن سبيله :يأ }قُْل هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَى اللِّه{:  األول المعنى،تحتمل معنيين
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   واهللا ،نى صحيح وهذا مع، فأتباعه هم الدعاة إلى اهللا من بعده،-تبارك وتعالى-أتباعه هو الدعوة إلى اهللا 
 ،])١٨٧(سورة آل عمران[ }لَتُبينُنَّه ِللنَّاِس والَ تَكْتُمونَه{:  قال، أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب-عز وجل-
: وقال ،])١٢٥(سورة النحل[}ادع ِإِلى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنَِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي َأحسن{: قالو
 إلى غير ذلك من اآليات التي ، ال أحد أحسن قوالً ممن دعا إلى اهللا: أي])٣٣(سورة فصلت[ }ومن َأحسن قَولًا{
 وهذا من ، اآليات التي تدل على لزوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ومن ذلك،دل على هذا المعنىت

  .الدعوة إلى اهللا جل جالله
ى اللِّه قُْل هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَ{ ،}قُْل هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَى اللِّه علَى بِصيرٍة َأنَاْ ومِن اتَّبعِني{: المعنى الثاني
 ،}علَى بِصيرٍة َأنَاْ ومِن اتَّبعِني{ : ثم قال،}قُْل هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَى اللِّه{:  المعنى األول: يعني}علَى بِصيرٍة

 ، يعني من أهل البصائر، هو وأتباعهأنه على بصيرة: ة والثاني،الدعوة إلى اهللا: األولى: يعني ذكر له صفتين
 وجادة ، على طريق واضح، أنا ومن اتبعني على بصيرة: يعني}لَى اللِّه علَى بِصيرٍة َأنَاْ ومِن اتَّبعِنيَأدعو ِإ{

قُْل هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَى اللِّه علَى بِصيرٍة َأنَاْ {:  قلتإذا وصلتَ ، وال شك، ليس فيها غبش وال لبس،مستقيمة
 إلى الترجيح بين  وال يحتاج، أدعو على بصيرة،}َأدعو{  بـمتعلق }علَى بِصيرٍة{: قولهف ،}ومِن اتَّبعِني

 ، والقرآن يعبر باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فكل واحد من هذين المعنيين حق،هذين المعنيين
صلى اهللا عليه - النبيو،  وهي سبيل أتباعه من بعده، اهللا سبيله الدعوة إلى-صلى اهللا عليه وسلم-فالنبي 

 أيضاً -صلى اهللا عليه وسلم-كما أن النبي  ، فأتباعه هم الذين يحملون الدعوة من بعده،خاتم األنبياء -وسلم
 فهؤالء ليسوا على ، أو بقوا على كتب محرفة،على بصيرة هو وأتباعه بخالف غيرهم ممن اتبعوا السبل

سورة [ }لَِّذين ُأوِرثُوا الِْكتَاب ِمن بعِدِهم لَِفي شَك منْه مِريٍبوِإن ا{: -عز وجل- كما قال اهللا ،بصيرة
 ، فهم ليسوا على ثقة، واالنزعاج في النفس، والتحير والتردد الشك الذي يبعث على القلق: يعني])١٤(الشورى
 أعني أولئك ، مع أنهم يبذلون الشيء الكثير، يخبرنا عن مكنوناتهم وما في نفوسهم-عز وجل-واهللا 

 وكذلك اليهود مهما أظهروا من محاولة إبداء ، من دعاة النصارى أو من كبرائهم وقساوستهم،المنحرفين
صلى -أن النبي :  فالشاهد،}لَِفي شَك منْه مِريٍب{التماسك والثقة بما عندهم إال أن اهللا يخبرنا عما في نفوسهم 

 على محجة ،أن الدعوة على بصيرة:  والمعنى اآلخر،وأتباعه هو ، على بصيرةابهح وأص-اهللا عليه وسلم
 البين الجلي الذي ال  بالحق الواضح-وهللا الحمد- وهذه الشريعة جاءت ، ال غبش فيها وال لبسةواضحة بين

 هذا -تبارك وتعالى-تحقق به النجاة عند اهللا ت وما ، ومحكماتها، فاألصول الكبار وكليات الشريعة،لبس فيه
ما يتعلق و ،ما يتعلق بالشركو ،اإليمانو ،قضايا التوحيدك ، بياناً واضحاً جلياً-عز وجل-ينه اهللا كله ب

الْيوم َأكْملْتُ لَكُم {:  فيها ممتناً على المؤمنين-تبارك وتعالى- التي قال اهللا ،أصول الدينو ،باألصول الكبار
 فما تتحقق به النجاة بينه اهللا بياناً ،])٣(سورة المائدة[ }يتُ لَكُم اِإلسالَم ِدينًاِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِض

 ، ذكر فيها مجاالً الجتهاد العلماء-تبارك وتعالى- وأما ما يتعلق بالجزئيات والتفاصيل فإن اهللا ،شافياً
 -تبارك وتعالى-فإن اهللا  ما استطاع -عز وجل- وكل من بذل وسعه في طلب الحق واتقى اهللا ،فيجتهدون

 وال ، وال يكون بذلك آثماً، وإذا أصاب أعطاه أجرين، ويأجره على اجتهاده،يغفر له ما يقع منه من خطأ
 وهذا هو الواجب ،اءة لذمتهموعلمه برمن يثقون بدينه على العامة سؤال  و، يعني إذا وقع منه الخطأ،ذاًمؤاخَ
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صلى اهللا عليه - أن سبيله : تضمنت هذا المعنى الكبير،آلية عظيمة فهذه ا، وبهذا ال يلحقهم الحرج،عليهم
 على محجة -صلى اهللا عليه وسلم- وأن المؤمن المتبع للنبي ، وسبيل أتباعه هو الدعوة إلى اهللا-وسلم

 وإنما يكون لإلنسان من هذا بقدر ما يكون ، تكون على بصيرة-تبارك وتعالى- كما أن الدعوة إلى ،واضحة
  وهو اتباع طريقة السلف الصالح  ، وهو الصراط المستقيم،-صلى اهللا عليه وسلم-سبيل النبي  تباعاله من 

 فإنه يكون عنده من الغبش ، وبقدر ما يحصل لإلنسان من مخالفة هذه الطريقة،-مرضي اهللا تعالى عنه-
اعاً كلما كان أكثر سلوكاً  فكلما كان اإلنسان أكثر اتب، ما يكون عنده من المخالفةواالنحراف واللبس بقدر

 يظنون أن مناط النجاة والذين ،-تبارك وتعالى- وأسعد بهذه اآلية ونظائرها في كتاب اهللا ،للصراط المستقيم
 ، وإن لم يتحققوا في العلم،أن يكون له فيها حكم ونظر وقول فاصلوهو بتحقيق كل جزئية من الجزئيات 

فالكثير منهم  ،نهم حملوا أنفسهم أمراً ال يمكنهم أن يحتملوهأل ؛حيرواللبس والتن القلق فهؤالء يقع عندهم م
مما يقع من  بل حتى ،في أحكام الشريعة فحسب ليس ، البد أن يكون له في كل جزئيةمهما قل علمهأنه يظن 

 وتبقى بعض القضايا قد ،وما أشبه ذلك ، أو خطأوابصوفعله قول هذا و ،أفعال الناس وأقوالهم وتصرفاتهم
 التحير والتردد في كثير من القضايا فإذا تتبع هذه األمور فإنه يقع له من المشقة واالستشكال و،شكل عليهت

 أن نحكم على كل شيء مما يجري حولنا من أفعال لم يأمرنا ، لم يطالبنا بهذا-عز وجل- واهللا ،الشيء الكثير
  إما أنها ال تعنيه، وهناك أمور تبقى،ا هناك أمور تتضح لإلنسان فيحكم فيه،الناس وأقوالهم وتصرفاتهم

 ومن حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه؛ ولهذا كان السلف يكرهون ، بما يعنيهفيعرض عنها ويشتغل
 وما ، والتكلف والتمحل في مثل هذه األشياء، أو السؤال عن أمور ال تقع إال نادراً،السؤال عن أمور لم تقع

 ذلك  وغلب، ويتشاغل بها، فإذا كان الرجل يتتبع هذه القضايا،اب المسائليسمونه باألغاليط وهو تتبع صع
 أن يعرض عن هذا إلنسانلوكان  ، واستشكال كثير من األمور، مؤذن بمزيد من التحير والقلقفإن هذاعليه 

 ، فالنعن: ولن يسأل ، ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟؟ وما دينك؟من ربك:  سيسأل في قبرهألنه ،كله
 في نهاية األرب عن بعض علماء -رحمه اهللا-وقد ذكر الشوكاني  ،كذاكتاب في  هرأيعن  و،فعل فالنو

 : ومرتبة، فهؤالء يعرفون ما لهم وما عليهم،هم العلماء: مرتبة:  يقول،ن الناس ثالث مراتبإ: اليمن أنه قال
ارتقوا عن مرتبة العوام ولم يصلوا إلى والمشكلة من الذين في الوسط :  يقول،ئهم فهؤالء تبع لعلما،هم العوام

ض المسائل  أو بع، وينشغلون ببحث بعض األغاليط،هم يسألون عما ال يعنيالذين هم فهؤالء ،مرتبة العلماء
 ويتحدث عن ،يحكم في المسائل الكبارف ،يتزبب قبل أن يتحصرمف ، أو لم يصلوا إلى مرتبتها،التي ال تعنيهم
  .-واهللا المستعان- ،ل لهاهو لم يتأهو ،دقيق القضايا

} فَ كَانواْ كَينظُرِض فَيواْ ِفي األرِسيري َأفَلَم ىِل الْقُرَأه نم ِهمِإلَي االً نّوِحيِإالّ ِرج ِلكلْنَا ِمن قَبسآ َأرمو
  .)]١٠٩(سورة يوسف[ }تَعِقلُونعاِقبةُ الِّذين ِمن قَبِلِهم ولَدار اآلخرة خَير لّلِّذين اتّقَواْ َأفَالَ 

 عليه سياق هذه اآلية الكريمة أن اهللا  كما دّل،يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال ال من النساء
 وهو الذي نقله الشيخ ،وعليه أهل السنة والجماعة.  ِإلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريعتعالى لم يوِح

 كما قال تعالى ، وإنما فيهن صديقات،عري عنهم أنه ليس في النساء نبيةأبو الحسن علي بن إسماعيل األش
ما الْمِسيح ابن مريم ِإالَّ رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه {: مخبراً عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال تعالى
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امْأكُالَِن الطَّعيقَةٌ كَانَا يِصد هُأمُل وسفلو  ، فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية،])٧٥(ائدةسورة الم[ }الر
  . فهي صديقة بنص القرآن،كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف واإلعظام

 }ِإالّ ِرجاالً{ : أخرج بقوله،-عليهم الصالة والسالم- بالرسل واألنبياء هذا اآلية تضمنت معنيين فيما يتعلق
: -عز وجل- كما قال اهللا ، وإال فالمالئكة فيهم رسل،سيرسلون إلى الناالمقصود الذين و ،النساءوالمالئكة، 

 أن اهللا بهمتن في كييذكره بعض المفسر فما ،])٧٥(سورة الحـج[ }اللَّه يصطَِفي ِمن الْملَاِئكَِة رسلًا وِمن النَّاِس{
 وليس ألحد أن ،يس فيهم نساء بمعنى أنه لكونهم رجاالًو ، إلى أهل األرض بهذا يقصدون،لم يرسل مالئكة

م الفتى ع ِن،رجلة: ن المرأة قد يقال لهاإ:  كقول بعضهم، ويحمل القرآن على معاٍن شاذة أو نادرةيتكلف
األلفاظ في كالم العرب منها ما يختص بالرجال كلفظة و ، فهذا ال يحمل عليه القرآن إطالقاً،وبئست الرجلة

 المذكر  صيغتإذا جاءو ، فهذا ال يحصل فيه االشتراك،"امرأة"  ومنها ما يختص بالنساء كلفظة،"رجل"
 مشتركاً بين  ومنه ما يكون، فإن النساء يدخلن على سبيل التبع، في األمر والنهي،المختصة به في القرآن

من ألفاظ  "من" فلفظة ،])٩٧(سورة النحل[ }من عِمَل صاِلحا من ذَكٍَر َأو ُأنثَى{ "من" مثل لفظة ،الرجال والنساء
 ، أو أنها تختص بالرجال وهناك ألفاظ اختلفوا فيها هل تشمل الرجال والنساء،تشمل الرجال والنساءالعموم ف

لَا يسخَر قَوم من قَوٍم عسى َأن يكُونُوا خَيرا منْهم ولَا { ،"القوم" كلفظة ،والنساء يدخلن فيها على سبيل التبع
ن نِّساء ماحتج بها ِمفهذه اآلية  ،])١١(سورة الحجرات[ }اءِنسن لفظة القوم تختص إ: ن قالن األصوليين م

 فيها على سبيل ن النساء يدخلنإ و،هذا هو الغالب في االستعمال ،}ولَا ِنساء من نِّساء{: بالرجال؛ ألنه قال
  : كقول الشاعر،خلن في ذلك وإن كان ورد في بعض كالم العرب ما قد يدل على أن النساء يد،التبع

   أم نساء حصٍن آُلأقوم ***ولست أدري وسوف يقال أدري
ما لَكُم يا قَوِم اعبدواْ اللَّه { :-عليهم الصالة والسالم- ولكن قول األنبياء ،هذه تدل على ما دلت عليه اآلية

هرِإلٍَه غَي نيدخل فيه الرجال والنساء،])٥٩(سورة األعراف[ }م .  
 ، اآلية}ومآ َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالّ ِرجاالً{:  في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه- وقال الضحاك عن ابن عباس

 يعتضد بقوله -مارضي اهللا تعالى عنه-  وهذا القول من ابن عباس، ليسوا من أهل السماء كما قلتم:أي
 ])٢٠(سورة الفرقان[ }بلَك ِمن الْمرسِلين ِإلَّا ِإنَّهم لَيْأكُلُون الطَّعام ويمشُون ِفي الَْأسواِق َأرسلْنَا قَآوم{: تعالى
نجينَاهم  ثُم صدقْنَاهم الْوعد فََأ*وما جعلْنَاهم جسدا لَّا يْأكُلُون الطَّعام وما كَانُوا خَاِلِدين {:  وقوله تعالى،اآلية

ِرِفينسلَكْنَا الْمَأهن نَّشَاء ومِل{: وقوله تعالى. ])٩- ٨(سورة األنبياء[ }وسالر نا معا كُنتُ ِبدسورة [ }قُْل م
  .  اآلية])٩(األحقاف

جسدا لَّا { بهذا القيد }نَاهم جسداوما جعلْ{ ، معنى اآلية ال يشكل،}وما جعلْنَاهم جسدا لَّا يْأكُلُون الطَّعام{ :قوله
امالطَّع ْأكُلُونوإنما هم جسد يأكلون ، ما جعلهم جسداً ليس من شأنه األكل،مقيدة بهذا القيدو فهي مرتبطة ،}ي 

  .الطعام
اس طباعاً  ال أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الن،دنالمراد بالقرى الم }من َأهِل الْقُرى{: وقوله
   .وأخالقاً
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اآليات و ، سواء كان كبيراً أو صغيراً، فهي مجمع البنيان،تدل على معنى االجتماعالقرية و ، جمع قريةرىالقُ
 ،])٤(سورة األعراف[ }وكَم من قَريٍة َأهلَكْنَاها{ ،التي وردت في القرآن في ذكر القرى تحمل على هذا المعنى

}ى نَقُصالْقُر اِتلْكآِئهَأنب ِمن كلَيالبالد التي قد تكون والمدن ف ، وما أشبه ذلك،])١٠١(سورة األعراف[ } ع
اصطالح الناس اليوم بالتعبير بالقرية عن مجمع  وال يحمل هذا على ،قرى: حواضر واسعة كبيرة يقال لها

 وبه يتعارف ،ل عليه القرآنذي نز ليس هذا هو المعنى ال،والمدينة مجمع البنيان الكبير ،البنيان الصغير
المراد بالقرى المدن ال أنهم من أهل ":  قال}من َأهِل الْقُرى{: فقوله ،الناس الذين خوطبوا آنذاك بالقرآن

أهل : وحينما يقال ، أهل البادية في الجملة وليس فيهم جفاء، طبعاً وذلك أن أهل القرى ألطف وأرق،"البوادي
 كما ، وليس المقصود بهذا من كان ينتسب إلى قبيلة، هذا هو المراد،في الصحراءالبادية يقصد به من يسكن 

 مؤذن برقة الطبع والفهم وهو واألمصار والمدن الناس إما أن يكونوا من سكان القرىف ،يظنه بعض الناس
  وردولذلك ؛ تأثراً بالبيئة التي يعيشون فيها،ومجانبة األوصاف المذمومة مما يتصل بالشدة والغلظة والجفاء

هم :  واألعراب}وِمن اَألعراِب{:  قال-عز وجل- وإال فإن اهللا ،هذا المعنىلالنهي عن التشبه باألعراب 
وِمن اَألعراِب من يْؤِمن ِباللِّه والْيوِم {:  قال-تبارك وتعالى- فاهللا ، يعيشون في الصحراءالذين ،سكان البادية

ا يتَِّخذُ ميِتِهاآلِخِر ومحِفي ر اللّه مِخلُهديس مةٌ لَّهبا قُروِل َأال ِإنَّهساِت الرلَوصاللِّه و اٍت ِعندبسورة [ }نِفقُ قُر
  .)]٩٩(التوبة
ةُ ينْظُروا كَيفَ كَان عاِقبف{ ، يعني هؤالء المكذبين لك يا محمد في األرض}َأفَلَم يِسيرواْ ِفي األرِض{: وقوله

ِلِهمقَب ِمن {:  كقوله، وللكافرين أمثالها، كيف دمر اهللا عليهم، من األمم المكذبة للرسل: أي}الَِّذين َأفَلَم
 فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن ، اآلية])٤٦(سورة الحـج[ }يِسيروا ِفي الَْأرِض فَتَكُون لَهم قُلُوب يعِقلُون ِبها

ولَدار الْآِخرِة {: ولهذا قال تعالى؛  وهذه كانت سنته تعالى في خلقه،ى المؤمنين ونجاهللا قد أهلك الكافرين
 وهي خير ، كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار اآلخرة، وكما نجينا المؤمنين في الدنيا: أي}خَير ِللَِّذين اتَّقَوا

 يوم لَا *لَِّذين آمنُوا ِفي الْحياِة الدنْيا ويوم يقُوم الَْأشْهاد ِإنَّا لَنَنصر رسلَنَا وا{:  كقوله،لهم من الدنيا بكثير
 ، وأضاف الدار إلى اآلخرة،])٥٢-٥١(سورة غافر[ }ينفَع الظَّاِلِمين معِذرتُهم ولَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الداِر

  .  ويوم الخميس، وبارحة األولى، وعام أول، ومسجد الجامع،ة األولىصال:  كما يقال،}ولَدار الْآِخرِة{: فقال
     قول اهللا ك ،ما جاء فيه األمر صراحة بالنظر والسير في األرضكل  و،}َأفَلَم يِسيرواْ ِفي األرِض{: قوله

األمر فيها  ،])١١(سورة األنعام[ }مكَذِِّبينقُْل ِسيرواْ ِفي اَألرِض ثُم انظُرواْ كَيفَ كَان عاِقبةُ الْ{: -تبارك وتعالى-
بالسير في األرض لمن كان عنده شيء من التردد والشك فإنه يؤمر بالسير في األرض من أجل أن يعرف 

عليهم - وما آل إليه أمر المكذبين للرسل ،-صلى اهللا عليه وسلم- ما جاء به النبي  وصدقَ،ويستيقن الحقيقة
 :لهذا ال يحتاج إليه إال من كان متردداً؛ وفهذا ،المراد بذلك أن الجميع يخاطبون بهذا وليس ،-الصالة والسالم

 ، وصفاته-عز وجل-على األشياء التي تقع بما عرف من أسماء اهللا  ج من الناس من يحت،الناس على مراتب
لناس باالرتقاء إلى  ولم يرد الخطاب في القرآن في عامة المواضع مطالباً ل، الكاملةفهؤالء أصحاب المراتب

إلى مثل  -صلى اهللا عليه وسلم-حتى يعرف صدق النبي -أن ينظر الناس من ال يحتاج من ف ،هذه المرتبة
مي أبو بكر بالصديق؛ لتصديقه ، فس-رضي اهللا عنها-وخديجة  ،-رضي اهللا عنه- كأبي بكر الصديق ،هذا
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صلى اهللا عليه -ل نزول الوحي على النبي وأو في كل ما أخبر به، -صلى اهللا عليه وسلم-لرسول اهللا 
اهللا عزوجل أوصاف  فقالت محتجة بما عرفت من  وهو يرتعد-رضي اهللا عنه- أقبل على خديجة -وسلم

 ،إلى آخر ما ذكرت. .)٦( وتحمل الكل، إنك لتصل الرحم، واهللا ال يخزيك اهللا،كال: على ما يقع في الخليقة
 أكثر الخلق يحتاجون إلى االستدالل بالمخلوق على ،ال يصلون إلى هذا لكن أكثر الخلق ،فهذه مرتبة عالية

 ،الشجرو ،الجبالو ،اإلبلك ، وما فيهما السماوات واألرضنزلت آيات كثيرة تلفت النظر إلى لهذا ؛الخالق
ب  هو الر وأنه، إله واحد-تبارك وتعالى-يتوصلوا إلى أن اهللا لينظرون فيها والنجوم والكواكب،  ،الدوابو

للذين والنظر واالستدالل على اهللا تبارك وتعالى بمخلوقاته يكون  ، خالق كل شيء، المعبود وحده،وحده
على  المتكلمين بمثل هذه اآلية على أن أول واجب استداللبطالن عرف ي وبهذا ،يحصل لهم تردد وشك

 ما أمر كل الناس -عز وجل- فاهللا ،}واْقُْل ِسيرواْ ِفي اَألرِض ثُم انظُر{: هو النظر؛ ألن اهللا قالاإلنسان 
 مثالً أهلك -فالمؤمن المصدق الذي ليس عنده شك أن اهللا عزوجل ، وإنما أمر به من يحتاج إليه،بهذا

لكن من نظر في مدائن صالح وكيف أهلكهم رب العالمين، ااذهب و: المكذبين من األمم الماضية ال نقول له
   . مثل هذاكان في شك أو كان مكذباً يقال له

حتّى ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنّواْ َأنّهم قَد كُِذبواْ جآءهم نَصرنَا فَنُجي من نّشَآء والَ يرد بْأسنَا عِن الْقَوِم {
ِرِمينج١١٠(سورة يوسف[ }الْم[(.  

 عند ضيق الحال وانتظار -ينصلوات اهللا وسالمه عليهم أجمع-يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله 
واْ معه متَى وزلِْزلُواْ حتَّى يقُوَل الرسوُل والَِّذين آمنُ{:  كقوله تعالى،الفرج من اهللا في أحوج األوقات إليه

  .}بواذِّقد كُ{ إحداهما بالتشديد : قراءتان}بواِذكُ{:  وفي قوله، اآلية])٢١٤(سورة البقرة[ }نَصر اللِّه
قراء السبعة ل وقراءة التخفيف هي التي قرأ بها الكوفيون الثالثة من ا،ة بالتشديد هي قراءة الجمهورراءالق

حتّى ِإذَا استَيَأس { ، بالتشديد ال إشكال فيها}ذَّبواكُ{قراءة و ،}بواِذكُ{ بالتخفيف ،عاصم وحمزة والكسائي
الَِّذين يظُنُّون { ،قين بمعنى العلم واليالظن:  بعضهم قال} قَد كُِذبواْوظَنّواْ َأنّهم{ ، تأخر النصر: يعني}الرسُل

ِهمبالَقُو رم مواْ{ ، يعني يتيقنون])٤٦(سورة البقرة[ }َأنَّهكُِذب قَد ماْ َأنّهظَنّوتيقنوا أن قومهم قد كذبوهم:أي }و ، 
 فظنوا أن الرسل قد ،فيكون هذا في أتباع الرسل ، بمعنى أنه تأخر،يحصلما بأنهم وعدوهم بالنصر فلم إ

 وتأخر ، فلم يحصل هذا، على عدوهمهميديل وأن اهللا ،هم بالعذابءأعداوعدوا  وا وإما أن يكون،كذبوا عليهم
هذا المعنى ال إشكال فيه، لكن على المعنى األول  و،؟ وتخوفوننا به،أين ما تعدوننا به:  فقالوا لهم،وأبطأ عنهم
ا مما يرد من الخواطر التي تقع في هذ: يقال،  إذ كيف يحصل من أتباع الرسل وهم أهل اإليمانفيه إشكال

واهللا - وهذا أحسن ما يقال فيه ، ثم ما يلبث أن يدفعها فال تضره، من غير تطلبذهن اإلنسان وتهجم عليه
 على اإلنسان في أوقات الشدة  فترد الواردات أحياناً، ال يكلف نفساً إال وسعها-عز وجل- فاهللا ،-تعالى أعلم

اللهم أنت ((:  قالالذي  مثل، وقد يحصل له بعض المخالفة في حال الفرح الشديد من غير قصد،فيدفعها

                                                
، ومسلم، )٣( برقم - صلى اهللا عليه وسلم-  رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا - ٦

 ).١٦٠(، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا كتاب اإليمان، باب بدء الوحي إلى رسول 
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 حمله شيخ ، إلى آخره،)٨())أذرونيثم إذا مت فأحرقوني ((: حديث الرجل الذي قالو ،)٧())عبدي وأنا ربك
 ببهذا بسب أوصى أنه  على وكثير من أهل العلم، الشديداإلسالم ابن تيمية على أن هذا في حال الخوف

  .هذا المعنى ال إشكال فيهو ، له-عز وجل- ولذلك غفر اهللا ، الشديدالخوف
 ، تقرؤها-ارضي اهللا عنه-وكذلك كانت عائشة  .}بواذِّقد كُ{ إحداهما بالتشديد : قراءتان}بواِذكُ{: وفي قوله

 حتَّى ِإذَا{: ائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول اهللا تعالى عروة بن الزبير عن ع عن البخاريروى
بوهم ذَّ فقد استيقنوا أن قومهم قد كَ:قلت. بواذِّ كُ:بوا؟ قالت عائشةذِّبوا أم كُِذأكُ: قلت: قال} استَيَأس الرسُل

 معاذ اهللا لم : قالت}م قَد كُِذبواوظَنُّوا َأنَّه{:  فقلت لها،أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك: فما هو بالظن؟ قالت
 ،هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم: فما هذه اآلية؟ قالت:  قلت،تكن الرسل تظن ذلك بربها

 وظنت الرسل ،بهم من قومهمذّ ممن كَ}حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل{ ، واستأخر عنهم النصر،فطال عليهم البالء
معاذ : بوا مخففة؟ قالتِذلعلها قد كُ:  عروة فقلت لها قال، جاء نصر اهللا عند ذلك،بوهمذّأن أتباعهم قد كَ

  .انتهى ما ذكره. )٩("اهللا
أي : عند أهل العلم   والمعنى في هذه القراءة      ، وثابتة وال تنكر إطالقاً     قراءة متواترة  }كُِذبوا{ والقراءة بالتخفيف 

ر ظنوا   هؤالء الكفا   يعني ، قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب       -عليهم الصالة والسالم  -ظن القوم أن الرسل     
ظنـوا أن  :  وبعـضهم يقـول  ، وهذا فيه بعد، أن أقوامهم كذبوهم: يعني}كُِذبوا{  فحمل الضمير ،أنهم قد كذبوا  

يعني أن   }بواَأنَّهم قَد كُذِ  { ، فيكون هذا في األتباع الذين آمنوا بالرسل       ،الرسل قد كذبوا فيما ادعوا من نصرهم      
 ، وهـذا فيـه بعـد      ، النصر الذي وعدوهم به     حيث لم يأت   ، قد كذبوا عليهم   -عليهم الصالة والسالم  -الرسل  

ه قد كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بـأنهم         هم الذين ظنوا أن    ،-عليهم الصالة والسالم  -ن الرسل   إ: وبعضهم يقول 
 أن األمر قد بلغ من الشدة غايته بحيث إن هـؤالء     واألقرب هو  ، وهذا أيضاً فيه بعد    ،ينتصرون على الكافرين  

 وبهـذا ال يـضر      ، ما لبثوا أن دفعوهـا      لكنهم ، وردت عليهم هذه الواردات    -عليهم الصالة والسالم  -الرسل  
   .-واهللا تعالى أعلم- ،اإلنسان ما يرد عليه في أوقات الشدائد العصيبة

وظَنُّوا َأنَّهم قَد { : قرأها-ماضي اهللا تعالى عنهر- أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس: وقال ابن جريج
حتَّى يقُوَل { : ثم تال،كانوا بشراً:  ثم قال لي ابن عباس:-هو ابن أبي مليكة-قال عبد اهللا .  خفيفة}كُِذبوا

      .]٢١٤:ورة البقرةس[}قَِريبالرسوُل والَِّذين آمنُوا معه متَى نَصر اللَِّه َأال ِإن نَصر اللَِّه 
 ،-م الصالة والسالمعليه-أن الظن وقع من الرسل على  }كُِذبوا{: قوله  يحمل-رضي اهللا عنهما- ابن عباس

 وإنما هي ، فضالً عن أن يكون وقع لهم يقين بأن اهللا قد أخلف وعده،وليس المقصود به أنهم وقع لهم شك
  .الخواطر والواردات التي ترد

                                                
  .، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها)٢٧٤٧( برقم -رضي اهللا عنه-رواه مسلم من حديث أنس  - ٧
عتصام بالكتاب والسنة، باب قول ، كتاب اال)٧٠٦٩( برقم -رضي اهللا عنه-رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري  -  ٨

 .)]١٥(سورة الفتح[ }يِريدون َأن يبدلُوا كَلَام اللَِّه{: لىاهللا تعا

 .)]١١٠(سورة يوسف[ }حتّى ِإذَا استَيَأس الرسُل{ باب قوله ،، كتاب التفسير)٤٤١٨(رواه البخاري برقم  - ٩
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أنها خالفت  -ارضي اهللا تعالى عنه- وأخبرني عروة عن عائشة :قال لي ابن أبي مليكةو: قال ابن جريج
 ، من شيء إال قد علم أنه سيكون حتى مات-صلى اهللا عليه وسلم-ما وعد اهللا محمداً :  وقالت،هذلك وأبتْ

مليكة في حديث قال ابن أبي . بوهمولكنه لم يزل البالء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذّ
 واختلفوا ،والقراءة الثانية بالتخفيف.  مثقلة من التكذيب}بواوظَنُّوا َأنَّهم قَد كُذِّ{ كانت عائشة تقرؤها :عروة

رضي اهللا تعالى - وعن ابن مسعود. ما تقدم -مارضي اهللا تعالى عنه-  فقال ابن عباس،في تفسيرها
حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل { :أنه قرأ -رضي اهللا تعالى عنه- عن عبد اهللا  فيما رواه سفيان الثوري-عنه

 :-مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباسو .هو الذي تكره:  قال عبد اهللا، مخففة}وظَنُّوا َأنَّهم قَد كُِذبوا
 وظن قومهم ،أن يستجيب لهم قومهم ست الرسللما أي:  قال}حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنُّوا َأنَّهم قَد كُِذبوا{

   .}فَنُجي من نَشَاء{ جاءهم النصر على ذلك ،أن الرسل قد كذبوهم
يا أبا : سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له: إبراهيم بن أبي حرة الجزري قالوروى ابن جرير عن 

حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل {أقرأ هذه السورة  فإني إذا أتيت عليه تمنيت أن ال ،عبد اهللا كيف هذا الحرف
 وظن المرسل إليهم أن ، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم،نعم: ؟ قال}وظَنُّوا َأنَّهم قَد كُِذبوا

 لو رحلت إلى ،ما رأيت كاليوم قط رجالً يدعى إلى علم فيتلكأ:  فقال الضحاك بن مزاحم،الرسل قد كذبوا
 ثم روى ابن جرير أيضاً من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ،ليمن في هذه كان قليالًا

 وهكذا روي من ،فرج اهللا عنك كما فرجت عني:  فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال، فأجابه بهذا الجواب،ذلك
 إال أن ،احد من السلف وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير و،غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك
 ، إلى أتباع الرسل من المؤمنين}وظَنُّوا َأنَّهم قَد كُِذبوا{ :بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله

 فيما وعدوا به من -مخففة-ذبوا الرسل قد كَ  أي وظن الكفار أن،ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم
سمعت عبد اهللا بن : جرير عن تميم بن حذْلم قالفروى  -نهرضي اهللا تعالى ع- وأما ابن مسعود. النصر

 وظن قومهم حين ، من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم:}حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل{مسعود يقول في هذه اآلية 
  .ا بالتخفيفبوذَأبطأ األمر أنهم قد كَ

كَان حِديثاً يفْتَرى ولََِكن تَصِديقَ الِّذي بين يديِه وتَفِْصيَل كُّل لَقَد كَان ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ ألولي األلْباِب ما {
ْؤِمنُونٍم يةً لّقَومحرى ودهٍء و١١١(سورة يوسف[ }شَي[(.  

   . وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين،لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم: يقول تعالى
حتَّى ِإذَا {: قالف ، وذكر أخبار الرسل في القرآن-عليه الصالة والسالم-ر يوسف  خب-عز وجل- اهللا ذكر

 }لَقَد كَان ِفي قَصِصِهم{: فمن أهل العلم من يقول ، ففي خبرهم عبرة}استَيَأس الرسُل وظَنُّوا َأنَّهم قَد كُِذبوا
عليه الصالة -اجة لتخصيص ذلك بيوسف وال ح،  وإخوته-عليه الصالة والسالم- في خبر يوسف :يعني

  . وإخوته-والسالم
  . وهي العقول:}ِعبرةٌ ألولي األلْباِب{

 ، على المكذبين-عليهم الصالة والسالم- وما جرى لهم وما وقع من نصر الرسل يعني أنهم يعتبرون بذلك
 فيحصل له ، أمر إلى غيره فينتقل فيها اإلنسان من النظر في،العبرة مأخوذة من العبور و،وما أشبه ذلك

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

http://www.pdffactory.com


:  فيقول، ينظر فيما وقع مثالً لغيره فينتقل من ذلك إلى نفسه، فال يقع في المحظور والمكروه،ه بذلكمقصود
 والشقي من وعظ ،عظ بغيرهالعاقل من و: يقال ولهذا ،تبر فيع،ما حصل له لو كنت مكانه لحصل لي مثل

 فإنه ينتقل من ذلك إلى ،التوبات والعذاب والمثُقكذبين من الع إلى ما حصل للم وأنه إذا نظر اإلنسان،بنفسه
يتجنب أسباب ف ، عليه-عز وجل-قدر نعمة اهللا  فيعرف ، وأنه لو كان بهذه المثابة لحل به ما حل بهم،نفسه

ون يذكرون مثل هذه المواضع محتجين بها على إثبات القياس؛ ألنه فيه نوع  واألصولي، وما أشبه هذا،الهالك
 فرع هو إلحاق:  فالقياس،])٢(سورة الحشر[ }فَاعتَِبروا يا ُأوِلي الَْأبصاِر{:  يقول-عز وجل- واهللا ،تباراع

 أو ،ين يعني تنتقل من الخد إلى الع،العبرة أصلها بهذا المعنى:  ويقولون،بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما
  .العكس

}ىفْتَرِديثاً يح ا كَانم{لهذا القرآن أن يفترى من دون اهللا وما كان : أي،أي ي ختلقكذب وي، } َِديقتَص لَِكنو
 وينفي ما وقع فيها ،ق ما فيها من الصحيحصد من الكتب المنزلة من السماء وهو ي: أي}الَِّذي بين يديِه

 من تحليل وتحريم }وتَفِْصيَل كُلِّ شَيٍء{ ، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير،من تحريف وتبديل وتغيير
 والنهي عن المحرمات وما ، وغير ذلك من األمر بالطاعات والواجبات والمستحبات،ومحبوب ومكروه

 واإلخبار ، وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية، واإلخبار عن األمور الجلية،شاكلها من المكروهات
هدى ورحمةً { فلهذا كان ؛اثلة المخلوقات وتنزهه عن مم، باألسماء والصفات-تبارك وتعالى-عن الرب 

ْؤِمنُونٍم يويبتغون به الرحمة من ، ومن الضالل إلى السداد، تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد،}ِلقَو 
 يوم ، فنسأل اهللا العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا واآلخرة، في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد،رب العباد
  . ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة، وجوههم الناضرةيضةُبربح الميفوز بال

  . وبه المستعان، وهللا الحمد والمنة-عليه السالم-آخر تفسير سورة يوسف 
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