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 إيواء هللا ألنبيائو ورسمو والمؤمنيف في الدنيا:
 دراسة موضوعية في القرآف الكريـ
 عبد الكريـ شرؼ دمحم عبده                                                                      

 في جامعتي تعز والسعيدالتفسير المشارؾ ػأستاذ   
 

 ـٕٚٔٓ/ٜ/ٖٓـ                                   تاريخ القبوؿ :ٕٚٔٓ/ٛ/٘ٔتاريخ التسميـ :

 :الممخص
نجائيـ مف مخاطر  استقراء ييدؼ البحث الى اآليات القرآنية الواردة في إيواء هللا ألنبيائو ورسمو , وعباده المؤمنيف في الدنيا , وا 

العدو؛ ومف العذاب ,  كما أف فيو بياف دالالت اإليواء في المغة ومفيوميا في تفسير القرآف الكريـ , وما يتعمق بيا مف أحكاـ بغية 
  . ـاالستفادة منيا في واقع اليو 

Abstract 

This research tells us and induce all ayats which discussed Allah housing for prophets ,messengers 

and faithful people in the world , protect them from dangerous enemy and torment. Also in this 

research evidence of housing in language , explain  different meaning of housing  in language,  holly 

Qur'an and what are rules which concerned with them .we hope to profit ,take a benefit from these 

rules in our daily life. 

مقدمة :
الحمد هلل الذؼ آوػ أنبياءه المرسميف وأولياءه المتقيف , 
ومنعيـ مف أعدائيـ ونصرىـ وأحاطيـ بعنايتو ورعايتو  , 
والصالة والسالـ عمى مف آواه هللا يتيما صغيرا , وخاطبو بعد 

 {واصبر لحكـ ربؾ فإنؾ بأعيننا}مبعثو بقولو تعالى : 
 [ صالة وسالما حق قدره ومقداره العظيـ. ٛٗ]الطور:

 :  أما بعػػػػػػػػػػػػػػد
فيذه سنوات شداد ابتمي المسمموف فييا بنشوب حرب لـ    

ورأينا خالليا ىا بعد في أكثر مف بمد وموطف, تضع أوزار 
مشاىد متكررة مف التيجير والنزوح.. فأينما التفت وجدت 

, أو عمى ضفاؼ مف الميجريف في الفيافي والقفار أفواجا
األنيار وشواطئ البحار .. ىناؾ حيث يركبوف الموج فييمؾ 
مف ىمؾ .. وينجو مف نجا.. ناىيؾ عف األرياؼ وقمـ الجباؿ 

بل باإليواء وآخروف يمقوف الجفاء.. والودياف ... ومنيـ مف يقا
 تمؾ ىي مشكمة البحث.

, وح" مف الديار مف المشقة بمكافنز ولما كاف الخروج" ال    
 فقد جاء ذكره في القرآف مقترنا بقتل النفس كما قاؿ تعالى :

 ِدَياِرُكـْ  ِمفْ  اْخُرُجوا َأوِ  َأْنُفَسُكـْ  اْقُتُموا َأفِ  َعَمْيِيـْ  َكَتْبَنا َأنَّا َوَلوْ }
كما أذف هللا لمف  [ٙٙ: النساء{ ]ِمْنُيـْ  َقِميل   ِإّلَّ  َفَعُموهُ  َما

أخرجوا مف ديارىـ بقتاؿ الذيف أخرجوىـ منيا معتبرا ذلؾ مف 
 ِبَأنَُّيـْ  ُيَقاَتُموفَ  ِلمَِّذيفَ  ُأِذفَ }أشد أنواع الظمـ فقاؿ سبحانو :

فَّ  ُظِمُموا  ِدَياِرِىـْ  ِمفْ  ُأْخِرُجوا الَِّذيفَ  . َلَقِدير   َنْصِرِىـْ  َعَمى ّللاََّ  َواِ 
  [ٓٗ ,ٜٖ: الحج{ ] ّللاَُّ  َربَُّنا اَيُقوُلو  َأفْ  ِإّلَّ  َحقّ   ِبَغْيرِ 
وشرع القرآف لمقادريف القتاؿ في سبيل هللا وفي سبيل حماية    

 ّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي ُتَقاِتُموفَ  َّل  َلُكـْ  َوَما} المستضعفيف فقاؿ تعالى :
َساءِ  الرَِّجاؿِ  ِمفَ  َواْلُمْسَتْضَعِفيفَ   َيُقوُلوفَ  الَِّذيفَ  َواْلِوْلَدافِ  َوالنِّ

ـِ اْلَقْرَيةِ  َىِذهِ  ِمفْ  َأْخِرْجَنا َربََّنا  َلُدْنؾَ  ِمفْ  َلَنا َواْجَعلْ  َأْىُمَيا الظَّاِل
 . [٘ٚ: النساء{ ]َنِصيًرا َلُدْنؾَ  ِمفْ  َلَنا َواْجَعلْ  َوِليِّا

ليجرة والنزوح وىنا وجد الباحث في حديث القرآف عف ا     
اليجرة قد  ولما كاف الحديث عفسموػ .. لممياجريف.. 

, فقد كانت الحاجة ماسة إلى استفاض في كتب السيرة
وىنا طفقت أبحث عف  الحديث عف اإليواء كمقابل ليا ..

 آيات اإليواء .
 :البحثأىدؼ  
دة في إيواء هللا ألنبيائو ورسمو, تتبع واستقراء اآليات الوار  -

نجائيـ مف مخاطر العدو؛ ومف وعباده المؤمنيف في الدنيا , وا 
الرسل عمييـ السالـ  العذاب, وبياف ما تعرض لو األنبياء و 
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مف األذػ نتيجة حمميـ الرسالة.. مما جعميـ  والمؤمنوف 
 يياجروف فيؤوييـ هللا ينصره.

واستنباط ما يتعمق  بياف دالالت اإليواء في القرآف الكريـ , -
, مع اإلشارة إلى أف ذلؾ يقتصر عمى اآليات بيا مف أحكاـ

 ييا لفع اإليواء ومشتقاتو في القرآف .التي ورد ف
البحث عزاء لمذيف ىجروا مف ديارىـ بغير حق بسبب  في -

عميـ مسكيـ بالحق ورفضيـ الظمـ والضيـ, إسالميـ .. أو ت
 يجدوا فيو سمواىـ .. ويبثوا إلى هللا شكواىـ .  

 :البحثأىمية  
البحث مف كوف الحاجة إلى اإليواء ماسة إزاء تنبع أىمية 

وجات التيجير والنزوح  المنتشرة في كثير مف البمداف.. م
, أو دوال قائميف باإليواء أفرادا أو ىيئاتوذلؾ لترشيد جيود ال

لمقياـ بدورىـ في   ,وذلؾ مف خالؿ القرآف الكريـ ,وحكومات
تخفيف آالـ اليجرة " النزوح" وتييئة أجواء االستقرار بشكل 

 أفضل ما أمكنيا ذلؾ .
 الدراسات السابقة: 

ا منو, بحثا كيذا وال قريب الباحث في حدود عمموجد لـ ي   
إلى تحقيق  لموصةؿ, وجمع شوارده تتبع مواردهاستدعى مما 

 .ا منيج االستقراء واالستنباطىدفو المقصود. سالك  
مقدمة, وثالثة مباحث, وعشرة  ولتحقيق ذلؾ تـ تقسيمو إلى

 عمى النحو التالي: ,, وخاتمةمطالب
 خطة البحث: 

 .مقدمة -
: مفيـو ودالالت وآيات اإليواء لألنبياء المبحث األوؿ -

 .والرسل والمؤمنيف في القرآف
 مفيـو ودالالت اإليواء في المغة. :المطمب األوؿ -
 : مفيـو اإليواء في االصطالح .   المطمب الثاني -
اآليات التي ذكر فييا اإليواء لألنبياء  :المطمب الثالث -

 والرسل والمؤمنيف في القرآف. 
: إيواء هللا ألنبيائو ورسمو عمييـ السالـ في المبحث الثاف - 

 القرآف الكريـ.
 -  إلى السفينة.: إيواء هللا لنبيو نوحالمطمب األوؿ -

 .  المطمب الثاني : إيواء هللا لنبيو لوط
يواءه ألخيو وأبويو  المطمب الثالث : إيواء هللا ليوسف  وا 

 وأىمو. 

 وأمو الصديقة مريـ.  إيواء هللا لعيسى  :المطمب الرابع -
 .  : إيواء هللا لعبده ورسولو دمحمالمطمب الخامس -
: إيواء هللا لممؤمنيف في الدنيا في القرآف المبحث الثالث -

 الكريـ .
إيواء هللا لممؤمنيف المياجريف "إلى المدينة" : المطمب األوؿ -

 المنورة.
 المطمب الثاني: إيواء هللا لمفتية المؤنة "فتية الكيف".  -
 خاتمة : وتتضمف أىـ النتائج والتوصيات.  -

المبحث األوؿ : مفيـو ودّلّلت وآيات اإليواء لألنبياء 
 والرسل والمؤمنيف في القرآف

 ت اإليواء في المغةّل: مفيـو و دّلالمطمب األوؿ 
أفصح ,  وىو , الزما فعال كاف إذا بالقصر:  مف أوػ اإليواء 
: اإليواء   .قاؿ ابف فارس(ٔ)وأكثر  أفصح  بالمد:  غيره وآوػ 
 ,التجمُّع أحدىما: أصالف والياء والواو اليمزة( أوؼ )مف 

( ٖ)ويأتي اإليواء بمعنى الضـ واإلحاطة (ٕ) اإلشفاؽ والثاني

 وآوانا وكفانا وسقانا، أطعمنا الذي هلل الحمد): ومنو قولو 
نا َأؼ (ٗ)...(فكـ ممف ّل كافي لو وّل مؤوي   مْأوػ   ِإلى ردَّ

    (ٙ)فكـ ممف ال راحـ لو وال عاطف  (٘)لنا
وعميو فمعاني اإليواء عند أىل المغة  تدور عمى التجمع      

واإلشفاؽ والضـ واإلحاطة بالعناية والحناف والرعاية والعطف 
 والمنعة  , والرد إلى المأوػ الذؼ ىو المنزؿ أو المكاف.

  :المطمب الثاني : مفيوـ اإليواء في اّلصطالح    
ضـ الغير  يطمق اإليواء في اصطالح العمماء عمى "    

 والنصرة كما يطمق عمى : المنعة (ٚ)لممأوػ أو االنضماـ إليو
 .(ٛ)واالسترخاء والراحة والحماية والممجأ واألمف والنجدة

 . (ٜ)لمفئات المحتاجة إليو"  المأوػ  ا بأنو : "توفيرويعرؼ حديث  
ضـ المياجريف "النازحيف ويمكف لنا تعريف اإليواء بأنو : 

"مف المستضعفيف لممأوػ مع حمايتيـ وتوفير سبل الراحة ليـ 
 بما يضمف استقرارىـ ماديا ونفسيا . 

بياء المطمب الثالث :اآليات التي ذكر فييا اإليواء لألن
 .والرسل والمؤمنيف في القرآف

لأللفاظ الصريحة إليواء األنبياء والرسل  مف خالؿ التتبع  
نيف " مثل  ػ فآواكـ ػ سآوؼ ػ آوؼ ػ آوػ ػ أوػ ػ آويناىما والمؤم

ػ فآوػ ػ نجد أنيا تكررت ثماف مرات وىي مرتبة حسب 
 َقِميل   َأْنُتـْ  ِإذْ  َواْذُكُروا}ورودىا في اآليات والسور. قاؿ تعالى : 
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 َفآَواُكـْ  النَّاُس  َيَتَخطََّفُكـُ  َأفْ  َتَخاُفوفَ  اأْلَْرضِ  ِفي ُمْسَتْضَعُفوفَ 
  [ٕٙ: األنفاؿ{ ]..ِبَنْصرِهِ  َوَأيََّدُكـْ 

 ,ٕٗ: ىود{ ]اْلَماءِ  ِمفَ  َيْعِصُمِني َجَبل   ِإَلى َسآِوي  َقاؿَ   }
: ىود{ ] َشِديد   ُرْكف   ِإَلى آِوي  َأوْ  ُقوَّةً  ِبُكـْ  ِلي َأفَّ  َلوْ  َقاؿَ [}ٖٗ
ي َقاؿَ  َأَخاهُ  ِإَلْيوِ  آَوى  ُيوُسفَ  َعَمى َدَخُموا َوَلمَّا[}ٓٛ  َأَنا ِإنِّ

 َفَممَّا[}ٜٙ: يوسف] {َيْعَمُموفَ  َكاُنوا ِبَما َتْبَتِئْس  َفاَل  َأُخوؾَ 
 ِإفْ  ِمْصرَ  اْدُخُموا َوَقاؿَ  َأَبَوْيوِ  ِإَلْيوِ  آَوى  ُيوُسفَ  َعَمى َدَخُموا
 اْلَكْيفِ  ِإَلى اْلِفْتَيةُ  َأَوى  ِإذْ  [}ٜٜ: يوسف{ ] آِمِنيفَ  ّللاَُّ  َشاءَ 
َنا َفَقاُلوا { َرَشًدا َأْمِرَنا ِمفْ  َلَنا َوَىيِّئْ  َرْحَمةً  َلُدْنؾَ  ِمفْ  آِتَنا َربَّ

 َرْبَوة   ِإَلى آَوْيَناُىَماوَ  آَيةً  َوُأمَّوُ  َمْرَيـَ  اْبفَ  َوَجَعْمَنا [}ٓٔ: الكيف]
ـْ } وقولو تعالى : [ٓ٘: المؤمنوف { ] َوَمِعيف   َقَرار   َذاتِ   َيِجْدؾَ  َأَل
 [ٙ: الضحى{ ]َفآَوى  َيِتيًما
وحيف نتابع معنى ىذه األلفاظ نجد أنيا جاءت بمعاف     

متقاربة أكثرىا يفيد المعاني المغوية اآلنفة الذكر , ومف 
 (ٓٔ)خالليا يمكف تعريف اإليواء اصطالحا عمى أنو : الضـ

 الذؼ يتحقق معو( ٔٔ) واالنضماـ إلى المأوػ ػ الممجأ والحرزػ
واألخطار كما  (ٖٔ)والحماية مف األعداء  (ٕٔ)والرعاية  الحفع

 . (ٗٔ)تتحقق بو "الراحة واالستقرار
وسيأتي تفصيل ىذه المعاني في ضوء سياقيا مع استثناء ما 

 ليس لو عالقة بالبحث منيا. 
المبحث الثاني : إيواء هللا ألنبيائو ورسمو عمييـ السالـ في 

 القرآف الكريـ.
إلى السفينة  وح : إيواء هللا لنبيو نالمطمب األوؿ 

 ومحاولتو إيواء ولده . 
إال قميل ػ بالرغـ مف طوؿ لبثو  لما لـ يؤمف مع نوح     

وتنوع أساليبو ػ كانت إرادة هللا قد تجمت بشأف قـو نوح 
 ُيْؤِمفَ  َلفْ  َأنَّوُ  ُنوح   ِإَلى َوُأوِحيَ }بإغراقيـ كما في قولو تعالى : 

 َيْفَعُموَف . َكاُنوا ِبَما َتْبَتِئْس  َفاَل  آَمفَ  َقدْ  َمفْ  ِإّلَّ  َقْوِمؾَ  ِمفْ 
 الَِّذيفَ  ِفي ُتَخاِطْبِني َوّلَ  َوَوْحِيَنا (٘ٔ)ِبَأْعُيِنَنا اْلُفْمؾَ  َواْصَنعِ 
وفي اآليات نيي  [ٖٚ ,ٖٙ: ىود{ ]  ُمْغَرُقوفَ  ِإنَُّيـْ  َظَمُموا

 تكذيبؾ مف (ٙٔ)لنوح عف الحزف " فال تبتئس :أؼ ال تحزف 
يذائؾ  االنتقاـ وقت حاف فقد , مف قبل قومؾ ومعاداتؾ وا 
 .(ٛٔ) فييـ خير ال فإنيـ عمييـ وال تحزف  (ٚٔ)منيـ 
ومع ذلؾ التطميف النفسي المتمثل في النيي عف الحزف     

والذؼ يقتضيو اإليواء؛ واإلنجاء فقد أمره هللا تعالى بقولو : 

( مما يفيد وجوب اتخاذ األسباب المادية لمنجاة واصنع الفمؾ)
مف المخاطر , مع العمـ بأف تسخير األسباب المادية صورة 

( أؼ  بأعيننامف صور العناية اإلليية المتجمية في قولو : ) 
 الكالءة لتكثير ػ األعيف ػ وحفع , وجمعت وكالءة  منا "بمرأػ
لو مف  فيي رعاية مف هللا وحفع (ٜٔ)وديمومتيا  والحفع

شفاؽ عميو , وكل ذلؾ مف معاني اإليواء  أعدائو ومنعة لو , وا 
 لـ أف نوح :  عباس ابف ( فعفووحيناوأما قولو ) (ٕٓ)

 مثل يصنعيا أف هللا فأوحى  الفمؾ صنعة كيف يكف يعمـ
 .(ٕٔ)الطائر جؤجؤ
قد تمقى مف ربو تعالى نييا عف طمب  ولما كاف نوح     

 َوَّل }النجاة ألؼ مف القـو الظالميف ,كما في قولو تعالى  
فقد كاف  [ٖٚ: ىود{ ]ُمْغَرُقوفَ  ِإنَُّيـْ  َظَمُموا الَِّذيفَ  ِفي ُتَخاِطْبِني

ابف نوح مف الظالميف أنفسيـ بالتكذيب ألبيو الرسوؿ فمـ يحع  
وابو حيف قاؿ لو أبوه نوح بشيء مف ىذا اإليواء , فقد كاف ج

: { َسآِوي  َقاؿَ  اْلَكاِفِريَف. َمعَ  َتُكفْ  َوّلَ  َمَعَنا اْرَكبْ  ُبَنيَّ  َيا 
أؼ يمنعني  [ٖٗ ,ٕٗ: ىود{ ] اْلَماءِ  ِمفَ  َيْعِصُمِني َجَبل   ِإَلى

فآثر اف يأوؼ إلى الجبل ال إلى  (ٕٕ)مف الماء لئال يغرقني 
السفينة , ظنا منو أف الجبل سيكوف مأوػ لو ومنجاة مف 
الماء  ؟ حيف عزؼ عف المأوػ الذؼ فيو النجاة وىو السفينة 
التي ستعمو سطح الماء ميما كاف ارتفاعو , وقد كاف جواب 

 َوَحاؿَ  َرِحـَ  َمفْ  ِإّلَّ  ّللاَِّ  َأْمرِ  ِمفْ  اْلَيْوـَ  َعاِصـَ  َّل  َقاؿَ  }أبيو 
[ فال مأوػ لو وال ٖٗ]ىود: {اْلُمْغَرِقيفَ  ِمفَ  َفَكافَ  اْلَمْوجُ  َبْيَنُيَما

 منجاة ..  
ننا"     نتابع ونحف أنفاسنا لنمسؾ , السنيف آالؼ بعد وا 

 بيـ تجرؼ  وىي.  المشيد نشيد كأننا يأخذنا واليوؿ السياؽ
 وابنو.  بالنداء يبعث المميوؼ الوالد ونوح , كالجباؿ موج في

 تحسـ الغامرة والموجة , الدعاء إجابة يأبى المغرور الفتى
 لـ وكأف , شيء كل وينتيي راجفة خاطفة سرعة في الموقف

 (ٖٕ) !جواب وال دعاء يكف
السفينة  واستوت , اليوؿ وسكف , العاصفة وما أف ىدأت  

 الوالد ليفة نوح نفس في استيقظت حتى.  جبل الجودؼ عمى
فَّ  َأْىِمي ِمفْ  اْبِني ِإفَّ  َربِّ  َفَقاؿَ  َربَّوُ  ُنوح   َوَناَدى}(ٕٗ)المفجوع   َواِ 

 فقد حممتو [٘ٗ: ىود]{ اْلَحاِكِميفَ  َأْحَكـُ  َوَأْنتَ  اْلَحقُّ  َوْعَدؾَ 
...  الرحمة التعرض  لنفحات عمى البشر وسجية النبوة شفقة
 ..فدعا لموعد معارضا ابنو ترؾ رأػ أف  لو وقع ما وغاية
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 الترؾ ابنو بو استوجب الذؼ الوجو لو ليكشف الشفقة بحسب
 (ٕ٘)الغرقى في
 ليس إنو نوح يا قاؿ} :  فكاف جواب هللا تعالى لنوح    
 وال دينؾ أىل مف )ليس: الجميور قاؿ{  أىمؾ مف

األىل  عمـو مف لخروجو الموجبة بالعمة صرح ثـ "(ٕٙ)واليتؾ(
 وحده النسب قرابة ال الديف بالقرابة المراد بأف لو المبينة ,

   ( ٕٚ) { صالح غير عمل إنو: }  فقاؿ
 َما َتْسَأْلفِ  َفاَل : }تعالى  فقاؿ السؤاؿ ىذا مثل عف نياه ثـ   
ـ   ِبوِ  َلؾَ  َلْيَس    ..[ٙٗ: ىود{ ]ِعْم
 مطابقتو اإلنساف يعمـ ال بما الدعاء جواز عدـ )وفيو
ـ   ِبوِ  َلؾَ  َلْيَس  َما َتْسَأْلفِ  َفاَل } قولو ويحتمل (ٕٛ)(لمشرع { ِعْم

 عمـ فيو المصمحة تعمـ ال أمرا مني تطمب ال أؼ [ٙٗ: ىود]
 .  (ٜٕ)يقيف ..

 عمى قائـ خمقو في للاّ  حكـ ومما تدؿ عميو اآلية " أف    
 قد األنبياء وأف ولي, أو نبي محاباة دوف  المطمق العدؿ

 مقاميـ إلى بالنظر ذنبا ذلؾ ويعد اجتيادىـ, في يخطئوف 
 ما بطمب الدعاء يجوز ال وأنو بربيـ, معرفتيـ وتماـ الرفيع
 بما ولي   يدعو أف الجيالة مف وأف خمقو, في للاّ  سنف يغاير
 مف وغيره نوح مف صدر ما كل ويحمل (ٖٓ)األنبياء" عنو نيي
 عميو وبناء واألكمل,.. األفضل ترؾ عمى االجتياد خطأ

 َربِّ  قاؿَ  :}ربو  مف المغفرة نوح طمب ..لذا. العتاب حصل
ي ـ   ِبوِ  ِلي َلْيَس  َما َأْسَأَلؾَ  َأفْ  ِبؾَ  َأُعوذُ  ِإنِّ ّلَّ  ِعْم  ِلي َتْغِفْر  َواِ 

 التجئ إني رب أؼ [ٚٗ: ىود{ ]اْلَخاِسِريفَ  ِمفَ  َأُكفْ  َوَتْرَحْمِني
 عمـ بو لي ليس ما أسألؾ أف وبجاللؾ بؾ وأستعيذ إليؾ

ف صحيح,  مف أكف ىذا,.. سؤالي ذنب لي تغفر لـ وا 
 التعمـ جية عمى األمور في السؤاؿ وأما (ٖٔ)أعماال الخاسريف
 (ٕٖ)ىذا في داخل فغير واالسترشاد

 العمـ أىل مف ألمثالو ينبغي كاف ما ألنو اذنب   ىذا وعدّ    
 األفضل وترؾ المقصود, غير الخطأ ىذا في الوقوع الصحيح
 عف شغمو الولد حب ألف جيال   سؤالو وسمى (ٖٖ)واألكمل
 . (ٖٗ) باإلىالؾ منيـ القوؿ عميو سبق مف استثناء تذكر
عف سؤاؿ نجاة ابنو الكافر  كما يؤخذ مف نيي نوح   

النيي عف إيواء أىل اإلفساد  ويؤيد ىذا االستنباط مف اآلية 
حيف سئل ىل خصكـ رسوؿ هللا بشيء    عمي ما روؼ عف

 وىذه هللا كتاب إال شيء عندنا ما دوف ىذا القرآف ؟ قاؿ

 إلى عائر بيف ما حـر المدينةوفييا )  النبي عف الصحيفة
 هللا لعنة فعميو محدثا أو آوى  حدثا فييا أحدث مف كذا

 (ٖ٘)..(عدؿ وّل صرؼ منو يقبل ّل أجمعيف والناس والمالئكة
 . (ٖٙ)ثور إلى عير بيف ما حـر المدينة وفي رواية : )

 في لممحدث والمؤوػ  المدينة حـر في المحدث أف:  وفيو  
 ىو مف أحدث فيو حدث ا الحـر في والمحدث (ٖٚ)سواء اإلثـ
منو صرؼ أؼ  يقبل فال (ٖٛ)محـر استحالؿ أو دـ سفؾ مف

 إحداث في وألف (ٜٖ) والبدؿ الفدية مف يعدلو :توبة , وال ما
يواء الحدث  ىؤالء استحق فميذا الغدر ..معنى المحدث وا 
, استواء المحدث ومف آواه  في اإلثـ وعميو كاف  (ٓٗ)المعنة 

فمف آوػ محدثا باء بإثمو مع اختالؼ وتفاوت في االثـ 
 بحسب حرمة المكاف والزماف.

قد تاب مما عد عميو وأمثالو مف الرسل  ولما كاف نوح    
 قبوؿ ذنبا , فقد أحاطو هللا بعنايتو وبركاتو وىو ما يدؿ " عمى

وفي ذلؾ قاؿ ووعده بالخيرات والبركات  (ٔٗ)زلتو ومغفرة توبتو
قيل يا نوح اىبط بسالـ منا وبركات عميؾ وعمى  }: تعالى

 جيتنا مف عميؾ [ )أؼ مسمماٛٗ(]ىود:أمـ ممف معؾ
 معاشؾ بو يقـو وما نسمؾ في نامية خيرات أؼ عميؾ وبركات
وىذا الخطاب في حد ذاتو  (ٕٗ)األرزاؽ( أنواع مف ومعاشيـ

وذلؾ بما  يفيض  بالرحمة والعناية االليية عمى نوح 
يتضمنو مف المعاني النفسية المتضمنة تطمينا لو وألمـ ممف 
معو , بعد ىبوطو لألرض التي ىي مأواه األوؿ قبل غرؽ 

 قومو ونجاتو ومف معو . 
قد تعرض لمتكذيب ولمتيديد بالرجـ,  ولما كاف نوح    
 َتْنَتوِ  َلـْ  َلِئفْ  َقاُلوا}ب النصرة مف ربو  كما قاؿ هللا تعالى:وطم
 َكذَُّبوِف . َقْوِمي ِإفَّ  َربِّ  َقاؿَ  اْلَمْرُجوِميَف. ِمفَ  َلَتُكوَنفَّ  ُنوحُ  َيا

ِني َفْتًحا َوَبْيَنُيـْ  َبْيِني َفاْفَتحْ  { اْلُمْؤِمِنيفَ  ِمفَ  َمِعيَ  َوَمفْ  َوَنجِّ
ي َربَّوُ  َفَدَعا}: وكما قاؿ عز وجل [ٛٔٔ - ٙٔٔ: الشعراء]  َأنِّ

َماءِ  َأْبَوابَ  َفَفَتْحَنا َفاْنَتِصْر. َمْغُموب   ْرَنا . ُمْنَيِمر   ِبَماء   السَّ  َوَفجَّ
 َعَمى َوَحَمْمَناهُ  . ُقِدرَ  َقدْ  َأْمر   َعَمى اْلَماءُ  َفاْلَتَقى ُعُيوًنا اأْلَْرَض 
{  ُكِفرَ  َكافَ  ِلَمفْ  َجَزاءً  ِبَأْعُيِنَنا َتْجِري  . َوُدُسر   َأْلَواح   َذاتِ 

فكانت السفينة مأوػ لو عند غرؽ قومو ,  [ٗٔ - ٓٔ: القمر]
وتعد النجاة مف المخاطر , كما يعد النصر عمى األعداء , 

 معنياف مف معاني اإليواء . 



 ـٕٚٔٓ(  سبتمبر ٔالعدد ) ٔمجمة السعيد لمعموـ اإلنسانية والتطبيقية     المجمد   142

 
 

 ونستنتج أف إنجاء هللا عز وجل لرسولو  نوح          
يرات والبركات تعد مف إيواء هللا ونصرة هللا لو , ووعده بالخ

لو, كما أف ىالؾ ولده الكافر ػ بالرغـ مف دعوتو لو لركوب 
السفينة ػ  كاف بمقتضى السنف اإلليية  التي ال يسع األنبياء 
ف كاف فيو ذنب يستغفروف منو , ويستنبط مف  جيميا , وا 
ذلؾ عدـ جواز إيواء أىل اإلفساد مع تفاوت في اإلثـ مف 

   ف والزماف . حيث المكا
 ومف معو:  المطمب الثاني: إيواء هللا لنبيو لوط 

لمخاطر عند نيي قومو عف الفاحشة ,  تعرض لوط    
ومنيا التيديد باإلخراج مف القرية التي سكنيا , ومف ذلؾ ما 

 َأْخِرُجوا َقاُلوا َأفْ  ِإّلَّ  َقْوِموِ  َجَوابَ  َكافَ  َفَما}جاء في قولو تعالى:
ُروفَ  ُأَناس   ِإنَُّيـْ  َقْرَيِتُكـْ  ِمفْ  ُلوط   آؿَ  فقد  [ٙ٘: النمل{ ] َيَتَطيَّ

ىو وسيمة قـو لوط في  ج ػ كما في اآلية ػكاف التيديد باإلخرا
تياف الرجاؿ  التعامل معو ماداـ ينكر عمييـ الفاحشة وا 

 ِمفَ  َلَتُكوَنفَّ  ُلوطُ  َيا َتْنَتوِ  َلـْ  َلِئفْ  َقاُلوا}(ٖٗ)
والتيديد باإلخراج مف الديار  [ٚٙٔ: الشعراء{]اْلُمْخَرِجيفَ 

 :كالتيديد بالقتل , وقد سوػ القرآف بينيما كما في قولو تعالى
 ِدَياِرُكـْ  ِمفْ  اْخُرُجوا َأوِ  َأْنُفَسُكـْ  اْقُتُموا َأفِ  َعَمْيِيـْ  َكَتْبَنا َأنَّا َوَلوْ }
 .. [ٙٙ: النساء{ ] ِمْنُيـْ  َقِميل   ِإّلَّ  َفَعُموهُ  َما

وعمة تيديد قـو لوط لو ومف آمف معو باإلخراج والطرد      
 إتياف قـو لوط مف يفعمو مف ديارىـ ىي أنيـ يتطيروف عما

 (ٗٗ)أدبارىـ في الذكراف
 االستيزاء يتضمف وجو عمى لألمر وفي قوليـ ىذا " تعميل 

 عف أو أفعالنا عف والتنزه التطير يزعموف  أناس إنيـ أؼ
وىكذا حيف يكوف الشذوذ  (٘ٗ) قذرا   فعمنا ويعدوف  األقذار

جماعيا , يظل الممتنع عنو عرضة لمتندر واالستيزاء 
واالستنكار, بل عرضة لمتيديد باإلخراج مف الديار, فوجود 
الممتنع عف القذارة في وسط موبوء يكدر عمى الشواذ صفوىـ 

 .  المزعـو
ومف شأف المتطير عف القذارة أف يواجو مف الظروؼ    

ا يضيق بيا ذرعا  وتمؾ ىي المحظات العصيبة العصيبة م
وجود حيف رأػ قومو ييرعوف إليو عند  التي تمر بموط 

, .. وىؤالء القـو ال يمنعيـ حق شباب حساف في ضيافتو
, تيـ العدواف عميو وانتياؾ حرمتوالضيف مف المجاىرة برغب

 ُرُسُمَنا َجاَءْت  َوَلمَّا} : لؾ ما نقمو القرآف في قولو تعالىومف ذ

 ، َعِصيب   َيْوـ   َىَذا َوَقاؿَ  َذْرًعا ِبِيـْ  َوَضاؽَ  ِبِيـْ  ِسيءَ  ُلوًطا
َئاِت  َيْعَمُموفَ  َكاُنوا َقْبلُ  َوِمفْ  ِإَلْيوِ  ُيْيَرُعوفَ  َقْوُموُ  َوَجاَءهُ  يِّ  السَّ

ـِ َيا َقاؿَ   ُتْخُزوفِ  َوَّل  ّللاََّ  َفاتَُّقوا َلُكـْ  َأْطَيرُ  ُىفَّ  َبَناِتي َىُؤَّلءِ  َقْو
 َلَنا َما َعِمْمتَ  َلَقدْ  َقاُلوا ، َرِشيد   َرُجل   ِمْنُكـْ  َأَلْيَس  َضْيِفي ِفي
نَّؾَ  َحقّ   ِمفْ  َبَناِتؾَ  ِفي  [ٜٚ - ٚٚ: ىود{ ]ُنِريدُ  َما َلَتْعَمـُ  َواِ 
 فسيئ بيـ " وخاؼ فقد جاءت المالئكة لوطا       

 الذراع وضيق(ٙٗ)ذرعا  بمجيئيـ ذلؾ أجل مف فضاؽ عمييـ ,
 شدة عف كناية الطاقة  .. وىو فقد عف عبارة والذرع

مما  (ٚٗ)فيو ػ واالحتياؿ المكروه مدافعة عف لمعجز االنقباض
جعل اليـو في نظره شديدا بالؤه.. السيما وىو يرػ قومو " 

 " (ٛٗ)المشي سرعة مع ويرعدوف   إليو ييرعوف" يستحثوف 
   (ٜٗ)أضيافو  مف الفاحشة لطمب دفعا   يدفعوف  كأنما
 , السميمة الفطرة فييـ يوقع أف لوط  حياؿ ذلؾ حاوؿ    

 يا قاؿ} لمرجاؿ  هللا خمقو الذؼ اآلخر الجنس إلى ويوجييـ
 بنات ثالث لو كاف وقد { لكـ أطير ىف بناتي ىؤّلء قـو

 لخبثيـ فيمتنع بيف يزوجيـ أف منو يطمبوف  وكانوا ابنتاف وقيل
جممة  النساء بناتي ىؤالء بقولو أراد كفاءتيـ .. وقيل لعدـ ال
 ىذه في فأراد " ندبيـ وىو أولى , (ٓ٘)ليـ أب القـو نبي ألف ,

المؤمنة  الكافر نكاح جواز سنتيـ وكانت النكاح إلى الحالة
(٘ٔ . ) 

 في البدو وتقاليد نخوتيـ أف "يممس ثـ يحاوؿ لوط      
 (في ضيفيفاتقوا هللا وّل تخزوف ) (ٕ٘)إطالقا " الضيف إكراـ
كما يستحث  (ٖ٘)ضيفي في العار عميَّ  وتجمبوا تذلوني أؼ ال

أليس منكـ رجل }فييـ الرشد  والمروءة والفطرة السميمة 
 , المريضة المنحرفة الفطرة يممس لـ كمو ىذا ( " ولكفرشيد
.  المأفونة المريضة العقوؿ وال , اآلسنة الميتة القموب وال

" اندفاعيا في الشاذة المريضة الفورة وظمت : قالوا }"ٗ٘المحمـو
نؾ.  حق مف بناتؾ في لنا ما عممت لقد  {! نريد ما لتعمـ وا 

 في إشارة خبيثة إلى العمل الخبيث .      
 نازح , القـو بيف غريب وىو بضعفو لوط  ىنا "أحس  

 في قوة مف لو وليس , تحميو لو عشيرة ال , بعيد مف إلييـ
أليمة  حزينة كممة عف شفتاه وانفرجت العصيب؛ اليـو ىذا

 لي أف لو قاؿ:} عبر فييا عف طمب اإليواء والنصرة  (٘٘)
 كالمو يوجو وىو قاليا.. ! {شديد ركف إلى آوي  أو قوة بكـ
 وىـ صورتيـ في المالئكة جاء الذيف الفتية " ىؤالء إلى
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 وال بأس بأىل ليسوا نظره في ولكنيـ الوجوه؛ صباح صغار
 قوة بيـ فيجد قوة أىل كانوا لو أف يتمنى إلييـ فالتفت ,قوة
!(٘ٙ) . 
 ما:  يقاؿ .. { لو أف لي بكـ قوة }وقوؿ آخر في معنى   
..   ِبَيا َلُيـْ  نحو ال ِقَبلَ .  طاقة بو لي وما , قّوة بو لي

ويرجح األوؿ جواب  (ٚ٘)بنفسي  عميكـ قويت لو والمعنى
ةَ  َرَأْوا المالئكة لو َوَقدْ   . (ٛ٘)َحاُلوُ  ِإَلْيوِ  آَلْت  َوَما َكْرِبوِ  ِشدَّ

أما الركف الذؼ أراد أف يحتمي بو ىنا فيو "العشيرة       
كما قالو الطبرؼ ورجحو صاحب تفسير المنار  (ٜ٘)المانعة"

ِجِئيفَ  َيْحُموفَ  الَِّذيفَ  اْلَقِويَّةِ  اْلَعَصِبيَّاتِ  " َأْصَحابِ  أنيـ  الالَّ
 َفَيْعَتزُّ  ِمْنُيـْ  َيُكفْ  َلـْ  أِلَنَّوُ  َذِلؾَ  َتَمنَّى .. اْلُمْسَتِجيِريفَ  َوُيِجيُروفَ 

فْ  ػ ,ِبِيـْ  اُىـْ  َواِ   ػ  اْلَجِديدِ  َوَوَطِنوِ  ِجَواِرهِ  أَْىلِ  ِبَمْعَنى َقْوَموُ  َسمَّ
نََّما وِ  َمعَ  َجاءَ  َغِريب   ُىوَ  َواِ   اْلِعَراِؽ. ِفي اْلَكْمَداِنيِّيفَ  َأْورِ  ِمفْ  َعمِّ
 {وفصيمتو التي تؤويو }ويؤيد ذلؾ قولو تعالى :  (ٓٙ.)ََ 

 [.ٖٔ]الحاقة:
 القوؼّ  : أف المراد بالركف الشديد ىو هللا "وقاؿ الزمخشرؼ    

وقد  (ٔٙ) ومنعتو شّدتو في الجبل مف بالركف العزيز, وشبيو
 ُرْكف   ِإَلى َيْأِوي  َكافَ  َلَقدْ  ُلوًطا، ّللاَُّ  َوَيْرَحـُ :)..قاؿ النبي 

 سبحانو هللا ىو الشديد بالركف فيكوف المراد (ٕٙ) { َشِديد  
وقوتو القوة التي يركف إلييا األنبياء حيف يأوؼ  (ٖٙ)وتعالى

غيرىـ إلى قوة العشيرة ومنعتيا ؛ وىو األرجح كوف العشيرة 
 الماتعة لموط عميو السالـ لـ تكف معو .   

 الشديد الركف عف  لموط الرسل كشف ويؤيد ذلؾ     
 إنا رسل ربؾ لف يصموا إليؾقالوا يا لوط  } إليو ؼ يأو  الذؼ

   أوليائو , وقد كاف ذلؾ.  عف يتخمى ال الذؼ هللا .. وىو ركف{
فمع تمؾ الشدة كاف الفرج قد جاء بما يحمل مف نجاة     

يواء " لموط وابنتيو فقد طوػ   حتى وقتو في األرض لو هللا وا 
قبل طموع الصبح الذؼ ىو موعد  (ٗٙ)إبراىيـ  إلى ووصل نجا

ىالؾ قومو الذيف انتكست فطرتيـ , فمتنتكس بيـ األرض 
 فأسر بأىمؾ  بقطع مف الميلولتمطر عمييـ السماء حجارة ) 

 اْنُصْرِني َربِّ  َقاؿَ  }: .. ( وتمؾ إجابة هللا لدعوة لوط 
ـِ َعَمى والنصرة والمنعة مف  [ٖٓ]العنكبوت: {اْلُمْفِسِديفَ  اْلَقْو

 معاني اإليواء. 
 وقد ختمت قصة قـو لوط في سورة النمل بأمر لوط    

بالحمد هلل عمى ىالؾ أىل ىذه الفاحشة مف قومو وذلؾ في 

 فساء مطر المنذريف . قل الحمد هلل .. }قولو تعالى: 
؛  [عند مف اعتبر أف الخطاب لموط ٜ٘ػ ٛ٘]النمل : {

 (٘ٙ)باعتبار القرآف منزال عميو   ولئف كاف الخطاب لدمحم
فممجيئ األمر بالحمد .. داللة عمى وجوب الحمد هلل عمى 
ىالؾ المفسديف الذيف فسدت الفطرة لدييـ , وأفسدوىا في 

فقطع دابر  }: ويؤيد ىذا االستنباط قولو تعالى مجتمعيـ ,
[ ٘ٗ] األنعاـ: {القـو الذيف ظمموا والحمد هلل رب العالميف

 الدابر قطع مف يعقب لما الظمـ ترؾ فاآلية تدؿ عمى وجوب
 كل مف الحمد القاطع استحقاؽ مع الدائـ العذاب إلى

 النكاؿ ػ أؼ المفسديف ػ مف عمييـ جرػ  ما عمى(ٙٙ)حامد
 تخميص إنو حيث مف والعصاة الكفار إىالؾ فإف واإلىالؾ ,

 نعمة الخبيثة وأعماليـ الفاسدة عقائدىـ شـؤ مف األرض ألىل
 أف لمعباد تعميـ تعالى منو فيذا عمييا ,  يحمد أف يحق جميمة

     (ٚٙ) ذلؾ مثل عمى يحمدوه
ء واإلنجاء فقاؿ بيذا اإليوا وقد امتف هللا عمى لوط      

ْيَناهُ  َوِعْمًما ُحْكًما آَتْيَناهُ  َوُلوًطا}: عز وجل  اْلَقْرَيةِ  ِمفَ  َوَنجَّ
 . َفاِسِقيفَ  َسْوء   َقْوـَ  َكاُنوا ِإنَُّيـْ  اْلَخَباِئثَ  َتْعَملُ  َكاَنْت  الَِّتي

اِلِحيفَ  ِمفَ  ِإنَّوُ  َرْحَمِتَنا ِفي َوَأْدَخْمَناهُ     [٘ٚ ,ٗٚ: األنبياء{ ]الصَّ
تعرض لمخاطر اإلخراج  ويستنتج مما سبق أف لوط    

وىدد بو نتيجة نييو قومو عف الخبائث , فآواه هللا ونجاه 
وضمو إلى مياجر إبراىيـ , ومنعو ممف أراده بسوء ونصره 

 عمى قومو المفسديف , وكل ذلؾ مف معاني اإليواء . 
يواؤه ألخيو وأبويو  المطمب الثالث: إيواء هللا ليوسف  وا 

 واىمو :
أحسف القصص, فيي تأخذ لب  تضمنت سورة يوسف   

القارغ وعاطفتو وىو يتابع أحداثيا , وال يتسع بحثنا ىنا 
الستعراض تفاصيميا , غير أنا نقف عمى ما يتعمق بإيواء 
يوسف ومنجاتو مف المخاطر التي ألمت بو , والتمكيف لو , 

خوانو وأىمو أجمعيف .   ثـ إيوائو لشقيقو , ثـ ألبويو وا 
ي } القصة برؤيا يوسف  وقد بدأ القرآف       يا أبت ِإنِّ
ْمَس  َكْوَكًبا َعَشرَ  َأَحدَ  َرَأْيتُ  { َساِجِديفَ  ِلي َرَأْيُتُيـْ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّ

 بكتمانيا الرؤيا أمره وقبل أف يؤوؿ يعقوب  [ٗ: يوسف]
 البموػ  مكابدة مع المدة طوؿ خاؼ أو , .. صغيرا   رآه ألنو

 نزغ .. المبني عمى )(ٛٙ)اإلخوة  بكيد األذػ تعجيل وخشي
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وقد كاف كما بينتو اآليات  (ٜٙ)إخوتو ... ( نفوس في الشيطاف
(ٚٓ). 

باجتباء هللا  ومف جانب تأويل الرؤيا أخبره يعقوب     
سحاؽ إياه تماـ نعمتو عميو كما أتميا عمى أبويو إبراىيـ وا  , وا 

وفدية , وذلؾ باتخاذ هللا إبراىيـ خميال  وتنجيتو مف النار , 
مما يشي بأف يوسف سيتعرض   (ٔٚ) إسحاؽ بذبح عظيـ

 لمخاطر , وقد كاف وضعو في الجب أوالىا .
بشرى بة الجب .. بيف محاولة اإلخفاء ويوسف في غيا

 اإليواء : 
 التي البئر وضع يوسف في غيابة الجب وىي " قعر    
 غيب شيء " أو المكاف المخفي فييا " وكل  تطوػ  وال تحفر
 وقد كاف إخفاؤه أىوف شرا " وتنزيال   (ٕٚ) غيابة فيو شيئا   عنؾ
 بقتمو  بعضيـ اقتراح في ُمتوقِّدة كانت التي الشر لدرجة

تفترسو الذئاب , أو  (ٗٚ)أو طرحو أرضا مف األراضي (ٖٚ)"
 تعدو عميو الكالب .

تداركو  ؛ خفاءففي الوقت الذؼ نفذ فيو إخوانو جريمة اإل    
فكانت لو غيابة الجب مأوػ حتى لكأنيا صالة  ,هللا بمطفو

بالنجاة مف سفر عاجمة يتحقق لو بيا اإليواء,  انتظار لرحمة
شر إخوانو , وحفظو مف الذئاب والكالب , وضمو إلى 
مستقر يتمكف فيو مف التعميـ , ويسمؾ فيو طريق تمكيف أكبر 

رادتو الغالبة ) وهللا غالب عمى أمره(.   , بأمر هللا وا 
مف األنس والبشرػ في  في البئر وقد لقي يوسف     

وأوحينا إليو لتنبئنيـ بأمرىـ ىذا وىـ ّل  }: قولو تعالى
[ ما اطمأف بو عمى نجاتو وعمو شأنو ٘ٔ]يوسف: {يشعروف 

 يحيى إلى ؛ وسواء أكاف ىذا الوحي في صغره " كوحي هللا
أـ وحي إلياـ عمى  (٘ٚ) مدركا   ذاؾ إذ ... وكاف وعيسى
 سيعيش وأنو ناج أنو روعو في هللا " فقد ألقى( ٙٚ)يراألظ
 الذؼ ىذا وبفعميـ (ٚٚ)الشنيع الموقف بيذا إخوتو يواجو حتى
 وكبرياء شأنو لعموّ  يوسف أنو ( َيْشُعُروفَ  ّلَ  َوُىـْ )(  ٛٚ)فعموه 

 المبّدؿ العيد وطوؿ , أوىاميـ عف حالو سمطانو , وبعد
 .(ٜٚ) واألشكاؿ لمييئات

 الظممة في " إيناسا وقد شكل ىذا الوحي ليوسف     
وتطييب ا لقمبو ,  (ٓٛ)أمره" إليو يؤوؿ بما وبشرػ  , والوحشة
"كما بشره بالفرج وعمو المنزلة والنصر والتخمص (ٔٛ)لو  وتثبيت ا

مف الكيد , وىو معنى مف معاني اإليواء السيما في الجانب 
 النفسي . 
 جاءت سيارة  وىـ " مارةوقد كاف مف ذلؾ الفرج أف        
: يوسف{ ] َواِرَدُىـْ  َفَأْرَسُموا} : (ٕٛ)المسافريف مف الطريق

( أؼ أرسمو في َدْلَوهُ  َفَأْدَلى }والمنزؿ  المنيل يرد الذؼ[ٜٔ
 ىذا بشرى  يا : }يوسف فمما رآه المدلي قاؿ بو البئر ...فتعمق

 سبيل وذلؾ عمى (ٗٛ)كأنو قاؿ يا قـو بشراؼ  (ٖٛ) {غالـ
هللا متوقعا (٘ٛ)خمق ما أحسف رأػ بيوسف إذ والفرح السرور

وهُ بيعو . )   يستشر كيـ  أف منيـ خيفة ( " ِبَضاَعةً  َوَأَسرُّ
 الماء أىل معنا أبضعيا بضاعة ىو: ليـ وقالوا الركب فيو ,

(ٛٙ)  
 ِمفَ  ِفيوِ  َوَكاُنوا َمْعُدوَدة   َدَراِىـَ  َبْخس   ِبَثَمف   َوَشَرْوهُ }  

 إخوة وشرػ بمعنى باع " أؼ وباع  [ٕٓ: يوسف{ ]الزَّاِىِديفَ 
َتوُ  وَكَتُموا "(ٚٛ)يوسف  يوسف  , َمْمُموِكيََّتوُ  َوَأْظَيُروا , ُأُخوَّ
.. وساعد يوسف عمى ذلؾ َتْحتَ  إَلى اْلَقَراَبةِ  َعفْ  َوَقَطُعوهُ   الرِّؽِّ
عود عمى وقيل أف الضمير في شروه ي(ٛٛ)َوالتَّْيِديِد " التَّْخِويفِ 

واألوؿ أولى  (ٜٛ)باعوه " وىو قوؿ قتاده  "السيارة الذيف
بالصواب ألف الذيف شروه "باعوه" كانوا فيو مف الزاىديف , 
والذيف اشتروه مف إخوانو أسروه بضاعة .. ولو زىدوا فيو ما 

زاىد  فيو ىو ما العقل صحيح يشترؼ  أف محاؿ أسروه ..ألنو
دراىـ فالذيف زىدوا فيو ىـ إخوانو إذ باعوه بثمف بخس )  (ٜٓ)

  (ٜٔ)( قيل عشروف وقيل اثناف وعشروف معدودة
{  ..ِمْصرَ  ِمفْ  اْشَتَراهُ  الَِّذي َوَقاؿَ  }: ويؤيد ىذا  قولو تعالى   
بمصر  بائعو مف يوسف اشترػ  أؼ الذؼ [ٕٔ ,ٕٓ: يوسف]
 اتحادىما مما يدؿ عمى أف ىذا الشراء الثاني , وزعـ (ٕٜ)

ال  جدا   ضعيف  كثير{  ّمْصرَ  ِمف: }  لقولو ال يبقى  وا 
 ىكذا أخذ ىؤالء السيارة يوسف كرقيق , وباعوه (ٖٜ)جدوػ(

ليكوف في طريقو إلى المأوػ بتدبير هللا  (ٜٗ)الرقيق  بيع
  تعالى.

كراـ مثواه  في قصر عزيز مصر  :يوسف وا 
 يتوسـ والخير اشتراه مف مصر فيو خيرا" الذؼ قد توسـو    
 المالح السجايا تصاحبيا حيف وبخاصة , الصباح الوجوه في
والمثوػ :  {مثواه  أكرمي }(ٜ٘) خيرا   امرأتو بو يوصي ىو فإذا

 أبمغ عمى إكرامو عف كناية ىو المأوػ أو "مكاف اإلقامة وىو
قامتو ثوائو محل حتى يكوف  (ٜٙ)وأتمو  وجو  حسنا   كريما وا 
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حساف الحسف والمباس الطيب وذلؾ بالطعاـ (ٜٚ)مرضيا  وا 
مستقرة وىي غاية  (ٜٛ) وساكنة طيبة نفسو تكوف  حتى تعيده

 اإليواء. 
, وأمر امرأتو بإكراـ مثواه  ضمو إلى مأواهوقد زاد عمى       

 حرصا منو عمى "اجتالب { ..عسى أف ينفعنا}؛ أف قاؿ 
 بيما .. فيبرّ  ولدا   يتخذانو أو , فينفعيما ليما ونصحو محبتو
نما .. زوجو والدة مف آيسا   كاف ولعمو  لحسف ذلؾ قاؿ وا 
وىو تدبير  (ٜٜ) بالكماؿ المؤذنة  يوسف مالمح في تفّرسو

حاطتو بالحب والحناف  مف هللا في إيواء يوسف حسيا, وا 
واإلشفاؽ واألنس نفسيا , وكل تمؾ المعاني مف معاني 

 اإليواء. 
 ؛ وىا األرض في التمكيف ليوسف قدر " .. وبمثل ىذا التدبير

وذلؾ  ... وبيتو الرجل قمب في يوسف بتمكيف بشائره بدأت قد
 مالؾ وأنو , قوة طريقيا في تقف , التي ال الغالبة هللا بقدرة
أؼ عمى أمر {  أمره عمى غالب وهللا}  (ٓٓٔ)ومسيطرعميو أمره

 , أمرا   إخوتو لو أراد (ٔٓٔ)ويحوطو" ويدبره يوسف "يسوسو
 فال يوسف إخوة أما , أمر هللا نفذ فقد .. أمرا   هللا لو وأراد

} (ٕٓٔ)أرادوا ما عمى وخرج أيدييـ مف فأفمت أمرىـ يممكوف 
[ ىذه الحقيقة ٕٔ]يوسف:{ يعمموف  ّل الناس أكثر ولكف

..حقيقة التقدير والتدبير بيد العمي القدير , والعميـ الخبير 
 سبحانو . 

أف " سيل لو أسباب العزة  فمف تدبير هللا ليوسف      
وعممو مف تأويل األحاديث ؛ والتي ىي تعبير  (ٖٓٔ)والرفعة "
 مف قبمو مف وسنف اإلليية الكتب أسرار فيـ أو (ٗٓٔ)الرؤيا 
 أغراضيا مف الناس عمى اشتبو وما غمض وما (٘ٓٔ()األنبياء

 مودعات عمى ويدليـ ويشرحيا, ليـ يفسرىا ومقاصدىا,
 " فقد (ٚٓٔ)الجميع عمى ذلؾ حمل مف مانع وال  (ٙٓٔ).حكميا
 عمما   وأوتي , األمور عمى الحكـ صحة يوسف  أوتي

 مف  أعـ ىو بما أو , الرؤيا بتأويل أو األحاديث بمصائر
ف  (ٛٓٔ)الكثير"  ويشمل عاـ فالمفع , وأحواليا بالحياة العمـ وا 

  كاف عممو بتأويل الرؤيا أظير أثرا في تمكينو . 
قد بمغ  وفي ظل ىذا المثوػ أو المأوػ .. كاف يوسف   

هُ  َبَمغَ  َوَلمَّا}أشده ..كما قاؿ تعالى:   {  َوِعْمًما ُحْكًما آَتْيَناهُ  َأُشدَّ
: تكامل القوػ العقمية والنفسية وبموغ األشد [ٕٕ: يوسف]

 مما جعل امرأة العزيز تراوده عف نفسو :) (ٜٓٔ)والجسمية 

 َوَقاَلْت  اأْلَْبَوابَ  َوَغمََّقتِ  َنْفِسوِ  َعفْ  َبْيِتَيا ِفي ُىوَ  الَِّتي َوَراَوَدْتوُ }
 إلى السوؽ  في المالطفة والمراودة : [ٖٕ: يوسف{ ]َلؾَ  َىْيتَ 

 بيف ىو الذؼ المعنى استعماليا في ىذا , وأكثر غرض
 خفيفة شتى إغراءات ..وال شؾ أف ىناؾ(ٓٔٔ) والنساء الرجاؿ

" لكنيا باءت (ٔٔٔ)لطيفة قبل ىذه المفاجأة الغميظة العنيفة 
بالفشل الذريع مما اضطرىا إلى ىذا الطمب الجرؼء بعد 

 إغالؽ األبواب.
 الذؼ مف باهلل أؼ  أعتصـ { هللا معاذ} وقد كاف جوابو    

 مثواي أحسف ربي إنو}  (ٕٔٔ)منو  بو واستجير إليو, تدعوني
 وأكرمني منزلتي, أحسف (ٖٔٔ)إف صاحبؾ وزوجؾ سيدؼ { 

 مف إليو تدعوني الذؼ وىذا  (ٗٔٔ)أخونو  فال , وائتمنني
 (٘ٔٔ)منزلو  عمى ائتمنني الذؼ لسيدؼ وخيانة ظمـ الفجور,
تعالى  هللا إلى راجعة الياء: وقيل(.ٙٔٔ)المفسريف  أكثر وعميو

 بالء ومف آواني,: أؼ مثواَؼ , أحسف ربي أؼ أنو تعالى
 .(ٚٔٔ)عافاني  الجبِّ 

 المباشر يوسف رد أف في  وقاطع  صريح والنص        
 بتذكر المصحوب , التأبِّي ىو كاف السافرة المراودة عمى
 ىذه يتجاوزوف  مف وجزاء حدوده وبتذكر , عميو هللا نعمة

وقد انتيت بو ىذه المراودة إلى السجف , وذلؾ  (ٛٔٔ)الحدود
 (ٜٔٔ)بعد تيديده مف قبل امرأة العزيز أماـ نسوة المدينة 

 يوسف في  السجف  :
دخل يوسف  (ٕٓٔ)بعد ظيور اآليات ببراءة يوسف     

السجف ػ كما يبدو لمناس ػ تنفيذا لعقوبة قررىا المأل "كتمانا 
وسترا لما يدور في  (ٕٔٔ)لمقصة لئال تشيع بيف الناس 

لكننا مع  (ٕٕٔ)البيوتات والقصور في مجتمع فقدت فيو الغيرة 
ْجفُ  َربِّ قاؿ }كاف قد دعا ذلؾ نتذكر أف يوسف  َأَحبُّ  السِّ

ّلَّ  ِإَلْيوِ  َيْدُعوَنِني ِممَّا ِإَليَّ  ي َتْصِرؼْ  َواِ   ِإَلْيِيفَّ  َأْصبُ  َكْيَدُىفَّ  َعنِّ
 ليست التفضيل فصيغة  [ٖٖ: يوسف{ ]اْلَجاِىِميفَ  ِمفَ  َوَأُكفْ 
نما إليو دعتو لما محبة شائبة لو ليس إذ بابيا عمى  ىو وا 

 السجف اإليثار إلى وأقربيما أىونيما شراف والسجف

فالسجف أىوف الشريف وأخف الضرريف , وحفع الديف (ٖٕٔ)
 }ضرورة ..قبل ضرورة حفع النفس.. كما في قولو تعالى : 

حشاء إنو مف عبادنا كذلؾ لنصرؼ عنو السوء والف
[ فالراحة النفسية واالستقرار الروحي ٕٗ] يوسف:{المخمصيف
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في السجف أولى مف راحة البدف في القصر, وىذا مف أىـ 
 معاني اإليواء.  

ْجفَ  َمَعوُ  َوَدَخلَ }دخل يوسف السجف       َقاؿَ  َفَتَيافِ  السِّ
ي َأَحُدُىَما ي اآْلَخرُ  َوَقاؿَ  َخْمًرا َأْعِصرُ  َأَراِني ِإنِّ  َأْحِملُ  َأَراِني ِإنِّ
 ِمفَ  َنَراؾَ  ِإنَّا ِبَتْأِويِموِ  َنبِّْئَنا ِمْنوُ  الطَّْيرُ  َتْأُكلُ  ُخْبًزا َرْأِسي َفْوؽَ 

فدعاىما يوسف إلى التوحيد ,  [ٖٙ: يوسف{ ]اْلُمْحِسِنيفَ 
 (ٕٗٔ)وبيف ليما فساد عقيدة الشرؾ , ونبأىما بتأويل رؤياىما

وقاؿ لمذي  }مما يشي بأنو كاف مستقرا قائما بمياـ الدعوة .
[ ومف ٕٗ]يوسف: { ظف أنو ناج منيما اذكرني عند ربؾ

المعمـو أف االستعانة بالناس جائزة في الشريعة ... لكف األمر 
كاف خالؼ األولى ألف حسنات  بالنسبة ليوسف الصديق 
ضع سنيف , فمبث في السجف ب (ٕ٘ٔ)األبرار سيئات المقربيف (

والبضع مف الثالث إلى التسع ؛ وحيف أذف هللا لو بالخروج 
والتمكيف , كانت رؤيا الممؾ قد شاعت ويؤوليا الكثير بأنيا 

 فتذكر الناجي مف الفتييف يوسف )أضغاث أحالـ( 
َكرَ  ِمْنُيَما َنَجا الَِّذي َوَقاؿَ }: ما قاؿ تعالىوتعبيره الرؤيا ك  َوادَّ

ُئُكـْ  َناأَ  ُأمَّة   َبْعدَ  يقُ  َأيَُّيا ُيوُسفُ  َفَأْرِسُموِف . ِبَتْأِويِموِ  ُأَنبِّ دِّ  الصِّ
 َوَسْبعِ  ِعَجاؼ   َسْبع   َيْأُكُمُيفَّ  ِسَماف   َبَقَرات   َسْبعِ  ِفي َأْفِتَنا

 َلَعمَُّيـْ  النَّاسِ  ِإَلى َأْرِجعُ  َلَعمِّي َياِبَسات   َوُأَخرَ  ُخْضر   ُسْنُباَلت  
 ( [ٙٗ ػ٘ٗ:يوسف{ ]َيْعَمُموفَ 

 َوَقاؿَ }"  أفضى تعبير الرؤيا إلى طمب الممؾ ليوسف   
ُسوؿُ  َجاَءهُ  َفَممَّا ِبوِ  اْئُتوِني اْلَمِمؾُ   َربِّؾَ  ِإَلى اْرِجعْ  َقاؿَ  الرَّ
ْسَوةِ  َباؿُ  َما َفاْسَأْلوُ  ِتي النِّ  ِبَكْيِدِىفَّ  َربِّي ِإفَّ  َأْيِدَيُيفَّ  َقطَّْعفَ  الالَّ
تريث وأبى الخروج   " أؼ أف يوسف [ٓ٘: يوسف{ ]َعِميـ  

. 
َؤاؿِ  التََّريُّثِ  َىَذا َوِفي     ُيوُسَف  َأْخاَلؽِ  ِفي َجِميَمة   َفَواِئدُ  َوالسُّ
  َِوِمْنَيا َوَأَناِتوِ  َصْبِرهِ  َعَمى َداَلَلُتوُ  ِمْنَيا: َوَأَدِبوِ  َوَعْقِمو .., 
ا َيُكوفَ  َأفْ  َيْرَض  َلـْ  ِإذْ  ؛ َكَراَمِتَيا َوِحْفعُ  َنْفِسوِ  ِعزَّةُ   ُمتََّيم 

َفاعِ  , ومنيا ُوُجوبُ  َوَنَزاَىَتوُ  َبَراَءَتوُ  ُيْظِيرَ  َحتَّى ِباْلَباِطلِ   َعفِ  الدِّ
ْبَطاؿُ  النَّْفسِ  َرؼِ  ُتِخلُّ  الَِّتي التَُّيـِ  َواِ   اْجِتَناِب  َكُوُجوبِ  ِبالشَّ

 براءة وطمب , والصبر النفس ومنيا ) ثبات (ٕٙٔ)ُمَواَفَقِتَيا 
 وأقرب , حضوره عند صدرػ الممؾ ػ في أجل ليكوف  الساحة,

 فقد "طمب (ٕٚٔ)التوحيد( مف إليو دعاه ما منو يقبل أف إلى
 بدنو؛ عف السجف رفع يطمب أف قبل سمعتو عف االتياـ رفع

 يطمب أف قبل يمثمو الذؼ ولدينو لشخصو الكرامة وطمب
  (ٕٛٔ)الممؾ  عند الحظوة

  ووجو الممؾ السؤاؿ لمنسوة بناء عمى طمب يوسف    
 لِلَِّ  َحاَش  ُقْمفَ  َنْفِسوِ  َعفْ  ُيوُسفَ  َراَوْدُتفَّ  ِإذْ  َخْطُبُكفَّ  َما َقاؿَ }
 َحْصَحَص  اآْلفَ  اْلَعِزيزِ  اْمَرَأتُ  َقاَلتِ  ُسوء   ِمفْ  َعَمْيوِ  َعِمْمَنا َما

نَّوُ  َنْفِسوِ  َعفْ  َراَوْدُتوُ  َأَنا اْلَحقُّ  اِدِقيفَ  َلِمفَ  َواِ  : يوسف{ ]الصَّ
 فانقطع والكذب الباطل ومعنى حصحص الحق : ذىب [ٔ٘
  (ٜٕٔ)فظير الحق وتبيف ,

ذلؾ  }وعند أكثر المفسريف أف ىذا الجزء مف اآلية       
متعمق برد يوسف لرسوؿ الممؾ  { ليعمـ أني لـ أخنو بالغيب

, وتريثو وعدـ استعجالو في الخروج , فيو مف قوؿ يوسف  
 , إليو الممؾ رسوؿ ردؼ مف فعمتو, الذؼ الفعل أؼ ىذا
 النسوة يسأؿ أف إياه ومسألتي , إليو والخروج إجابتو وتركي
 إنما , أيدييف قطعف إذ شأنيف عف أيدييف قطعف الالتي
 .(ٖٓٔ)"بالغيب"زوجتو  في أخنو لـ أني ليعمـ فعمتو
لكف ىذا القوؿ  ينتقض بأف توجيو السؤاؿ مف قبل       

الممؾ ال مف قبل العزيز , وكيف يكوف العزيز متسائال وىو 
الذؼ قد قاؿ ليوسف " أعرض عف ىذا " وقاؿ ليا )واستغفرؼ 
لذنبؾ(بعد أف تبيف لو براءتو بما شاىده مف قد قميصو مف 

 دبر؟؟!   
لحوار ىنا مع الممؾ ال ا يؤيد ذلؾ أف اآليات تثبت اومم     

, وبأف اعتراؼ امرأة العزيز ىنا أماـ الممؾ , مما مع العزيز
الكالـ متصل بقوؿ امرأة أف يجعمنا نؤثر سداد قوؿ مف قاؿ 

( في حاؿ غيبتو .. أني لـ أخنوالعزيز أؼ )ليعمـ( يوسف )
لسجف ممتنعا باعتبار أنيا اعترفت  وىو ال يزاؿ غائبا في ا

 واقع " وما أبرغ نفسي " عف الحضور... وعميو يكوف قوليا
 بالمراودة واعترفت بالذنب أقرت قد ألنيا الحقيقة عمى

  (ٖٔٔ)  يوسف عمى وباالفتراء
وبعد أف حصحص الحق باعترافيا أماـ الممؾ ؛  كاف البد    

كاممة السيما وامرأة العزيز قد  مف إعالف براءة يوسف 
"في المجالس  حديثيا األلسف والكت , بحبو شيرت

 إعالنا   فكاف البد مف إعالف براءتو  (ٕٖٔ)"!والسيرات
بما مف شأنو  (ٖٖٔ)الممؾ وقد كاف ذلؾ بحضرة رسميا  

, وصفاء سريرتو ,  اإلفصاح عف نقاء جوىر يوسف 
وعممو ووفائو . مما يجعمو أىال لمنصب جديد .. يتحقق معو 
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وأوحينا إليو لتبئنيـ  بأمرىـ ىذا وىـ ّل  }وعد هللا لو 
 [.٘ٔ]يوسف: {يشعروف 

 يوسف خميفة الممؾ " في المأوى الكبير": 
, لعزيز , وا عالف براءة يوسف رسمي اوبعد اعتراؼ امرأة ا    

 {ائتوني بو أستخمصو لنفسي}طمبو الممؾ مرة أخرػ 
 وموضع مشورتي وأىل خاّصتي مف [" أؼ أجعموٗ٘]يوسف:
 وعممو فضمو ورأػ عميو, وتعّرؼ الممؾ خاطبو فمما ثقتي,

إنؾ اليـو لدينا : }لو قاؿ أخالقو, وسموّ  أدبو, وحسف وبراعتو,
 في شيء كلّ  عمى تؤتمف وأمانة وعّزة مكانة ذا{ مكيف أميف

 (ٖٗٔ)البالد شؤوف  في الّتاـ الّتصرؼ وصاحب الحكـ, أمور
 والصالحية الكاممة .

 اجعمني عمى خزائف األرض إني حفيظ}وىنا قاؿ يوسف      
 في أخرجيا ال األمواؿ حفع مف إليّ  جعمتو لما حفيع { عميـ
 بوجوه( عميـ) مصارفيا غير في أصرفيا وال مخارجيا غير

 ىذا وفي(ٖ٘ٔ)ومصالحيا  ومخرجيا ومدخميا وتفريقيا جمعيا
قامة المالي والّتنظيـ الّتخطيط ألىمية إيماء  بيف التوازف  وا 

 .السيما في إدارة الدوؿ (ٖٙٔ)والنفقات" المالّية الموارد
 التي وقد طمب يوسف خزائف األرض وىي " األمكنة    

 الظمـ ورفع العدؿ, نشر إلى بو األمواؿ ..ليتوصل فييا تخزف 
 عبادة وترؾ باهلل اإليماف إلى مصر أىل دعاء إلى بو ويتوسل
مف نفسو الكفاية  السيما وقد عمـ يوسف  (ٖٚٔ)األوثاف 

واألمانة , وأنو متعيف لتدبير ما يطرأ عمى الناس مف الشدة , 
ذا تـ الوصفاف تعيف لموالية  وعمل ذلؾ بكونو حفيظا عميما , وا 
, ومف عمـ التعييف لموالية وجب عميو , ويجوز لممسمـ قبوؿ 

 كما (ٖٛٔ)الوالية مف الكافر لما يترتب عميو مف المصمحة (
 السمطاف أمور مف أمر في دخل إذا نفسو مف وثق لمف يجوز
 يطمب ؛ ال أفالباطل مف أمكنو ما وييدـ الحق منار يرفع أف

 ليا التي باألوصاؼ نفسو يصف أف لو ويجوز ذلؾ لنفسو,
 بإلقاء المموؾ مف يخاطبو لمف وتنشيطا   , يرومو فيما ترغيبا  
 (ٜٖٔ)بو  منوطة وجعميا إليو األمور مقاليد
 :كما قاؿ تعالى وكل ذلؾ مف تمكيف هللا ليوسف    
نَّا َوَكَذِلؾَ } {   َيَشاُء.. َحْيثُ  ِمْنَيا َيَتَبوَّأُ  اأْلَْرضِ  ِفي ِلُيوُسفَ  َمكَّ
 والحبس الضيق بعد أراد حيث منيا ينزؿ أؼ  [ٙ٘: يوسف]

 إلى أمرىا التي األرض في يتصرؼ مباءة .., وكأنو ويتخذه
فالكممة   (ٓٗٔ)منزلو في الرجل يتصرؼ كما مصر سمطاف

األولى ىنا ليوسف دوف اعتراض , األمر الذؼ جعمو أىال 
ألف يتبوأ مف أرض مصر حيث يشاء في المأوػ الكبير , 

 ويؤوؼ إلييا مف يريد. 
 يوسف يؤوي إليو أخاه " بنياميف":

جاء الناس يكتالوف مف داخل مصر وما جاورىا ؛ بما    
( وفازوا بالكيل فعرفيـ وىـ لو منكروف فييـ إخوة يوسف )

لممرة األولى مع رد بضاعتيـ ,  غير أف يوسف اشترط 
عمييـ أف يأتوا بأخ ليـ مف أبييـ إف أرادو كيال المرة القادمة 

ائتوني }, وأشعرىـ بمنع الكيل عنيـ إف لـ يأتوا بو قائال : 
بأخ لكـ مف أبيكـ أّل تروف أني أوفي الكيل وأنا خير 

ليف فإف لـ تأتوني بو فال كيل لكـ عندي وّل تقربوف المنز 
 [.ٓٙػ  ٜ٘]يوسف:{
وعاد أوالد يعقوب ليقنعوا أباىـ بالسماح ألخييـ بنياميف    

ف الكيل لف يكوف إال )شقيق يوسف ( بالمجيء معيـ كو 
, فذكرىـ , وأثبتوا لو صدؽ الطمب  برد بضاعتيـباإلتياف بو

ىو سبب امتناعو عف  , وأف ذلؾبتفريطيـ بيوسف مف قبل
ثقا مف هللا ..فمما إرساؿ أخييـ "بنياميف" إال أف يؤتوه مو 

 , أرسمو معيـ  ونصحيـ بالدخوؿ مف أبواباستوثق منيـ
 متفرقة لحاجة في نفسو كما في ىو مبيف في السورة.

 ألخيو :  إيواء يوسف  
دخل أبناء يعقوب عمى العزيز مف أبواب متفرقة ػ أخذا     

يـ ػ ومعيـ أخوىـ بنياميف ,  فآواه يوسف إليو كما بنصح أبي
 إني قاؿ أخاه إليو آوى  يوسف عمى دخموا ولما}قاؿ تعالى :

[ ومعنى ٜٙ]يوسف:{يعمموف  كانوا بما تبتئس فال أخوؾ أنا
وأخبره بأنو  (ٔٗٔ) وأمو ألبيو أخاه إليو آوػ إليو أخاه أؼ "ضـ

 والبؤس الحزف  اجتالب أخاه , ونياه عف االبتئاس وىو :
بتييئة  وبذلؾ يكوف قد بدأ يوسف  (ٕٗٔ)والشدة  والضر

أخيو لالنضماـ إليو في مأواه وسمطانو  , وذلؾ التطميف مف 
المستمزمات النفسية لإليواء , وتييئة لعدـ االكتراث بما 

 سيحدث . 
 :   األذاف واّلتياـ

َزُىـْ  َفَممَّا }قاؿ تعالى :     َقاَيةَ  َجَعلَ  ِبَجَياِزِىـْ  َجيَّ  ِفي السِّ
َـّ  َأِخيوِ  َرْحلِ  ف   َأذَّفَ  ُث ُكـْ  اْلِعيرُ  َأيَُّتَيا ُمَؤذِّ  { َلَساِرُقوفَ  ِإنَّ

 جعل طعاما, أبعرتيـ ليـ وَحمَّل جيزىـ [  ولمآٚ]يوسف:
 قوؿ في فضة مف إناء: , في رحل أخيو وىي "السقاية"
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 فيو, يشرب كاف - زيد ابف قالو - ذىب مف: األكثريف وقيل
والتعبير عف  (ٖٗٔ) ذاؾ إذ الطعاـ عزَّة مف بو لمناس ويكيل

اإلناء تارة بالسقاية التي يشرب بيا ,وأخرػ بالصواع الذؼ 
 فوضعيا (ٗٗٔ)واحد  شيء وىما يكاؿ بو يرجح ىذا القوؿ ..

أحد  يشعر ال حيث مف وأبيو أمو ابف بنياميف أخيو متاع في
 أحدا   أمر .. بل بنفسو الجعل يباشر لـ ويظير أنو(٘ٗٔ)

 ال أو يشعر حيث مف بنياميف{  َأِخيوِ  َرْحلِ  ِفي}  فجعميا
 يعممو لـ أعممو غير أنو ونقل القرطبي أنو  (ٙٗٔ)يشعر
 .(ٚٗٔ)أخبره  وال رحمو في الصاع " السقايو" بدس
, وتييأ إخوة أف وضعت السقاية في رحل بنياميف وما    

: } ناداىـ مناد  يوسف ومعيـ أخوىـ " بنياميف " قافميف حتى 
ـْ )  (ٛٗٔ)أصحابيا "  وأراد " { .. اْلِعيرُ  َأيَُّتَيا ُك (  َلَساِرُقوفَ  ِإنَّ

 القرآف في وليس ... يوسف دبره بما عالـ غير والمنادؼ
 إلى األقرب وىو  يوسف بأمر ذلؾ قالوا أنيـ عمى يدؿ ما

 ىناؾ يكف ولـ يجدوىا فمـ السقاية طمبوا ألنيـ الحاؿ؛ ظاىر
 فقالوا أخذوىا الذيف ىـ أنيـ ظنيـ عمى وغمب غيرىـ, أحد
  (ٜٗٔ).أولى وىذا ظنيـ ؛ غمبة عمى بناء ذلؾ

قامة الحجة والحكـ :   الدفاع وا 
تمقى أخوة يوسف ىذه التيمة كما يتمقاىا البرؼء بالسؤاؿ     

 َنْفِقدُ  َقاُلوا َتْفِقُدوَف . قالوا وأقبموا عمييـ َماَذا}عف سببيا : 
[ مف ٕٚ]يوسف:{َبِعير   ِحْملُ  َجاَء ِبوِ  َوِلَمفْ  اْلَمِمؾِ  ُصَواعَ 

 َوَأَنا} الُجَعالة  باب مف أو جائزة , وىذا (ٓ٘ٔ)الطعاـ مكافأة 
وفيو أف  (ٔ٘ٔ)والكفالة  الضماف باب مف وىذا{  َزِعيـ   ِبوِ 

ىكذا توجو االتياـ ليـ  (ٕ٘ٔ)الكفيل ضامف , وىو ىنا المؤذف 
 . 
 َلَقدْ  َتالِلَِّ  َقاُلوا }بادر إخوة يوسف بنفي التيمة باأليماف :  

َساِرِقيَف  ُكنَّا َوَما اأْلَْرضِ  ِفي ِلُنْفِسدَ  ِجْئَنا َما َعِمْمُتـْ 
 ُكْنُتـْ  ِإفْ  َجَزاُؤهُ  قالوا َفَما} [ فتوجو ليـ السؤاؿ :ٖٚ(]يوسف:
أف   يعقوب ديف في المتبع كاف وقد [ٗٚ(]يوسف: َكاِذِبيفَ 
 جزاؤه:  قالوا:} سرؽ  ما مقابل (ٖ٘ٔ)ويستعبُد" "يسترؽُّ  السارؽ 

 الظالميف نجزي  كذلؾ.  جزاؤه فيو رحمو في وجد مف
وتـ اعتماد حكميـ  (ٗ٘ٔ) الظالميف مف والسارؽ  [٘ٚ]يوسف:{

 , كما تقرر عمى التو تنفيذه. 
 التفتيش لتنفيذ الحكـ : 

 َقْبلَ  ِبَأْوِعَيِتِيـْ  َفَبَدأَ }وبدأ التفتيش عف الصواع بأوعيتيـ      
َـّ  َأِخيوِ  ِوَعاءِ  [ ٙٚ ]يوسف: {َأِخيوِ  ِوَعاءِ  ِمفْ  اْسَتْخَرَجَيا ُث

نما بدأ بتفتيش يـ احتماؿ ينفي أوعيتيـ ..كي وا   طمب بأنو ظنِّ
 وعاء وفتش , األمر ىذا ىو ليدبر معيـ بأخييـ يأتوا أف منيـ
وجاء (٘٘ٔ)الممؾ  ُصَواع منو ليستخرج ذلؾ؛ بعد مف شقيقو

دور التنفيذ باحتجاز بنياميف ػ شقيق يوسف ػ واستبقائو رقيقا 
ىنا عند عزيز مصر كما ىو في شريعة آؿ يعقوب وتـ 

 إطالؽ سراح البقية . 
واستولت الدىشة عمى أخوة يوسف , فظيرت في فمتات     

 ُيوُسفُ  َفَأَسرََّىا َقْبلُ  ِمفْ  َلوُ  َأخ   َسَرؽَ  َفَقدْ  َيْسِرؽْ  ِإفْ }لسانيـ  
 ِبَما َأْعَمـُ  َوّللاَُّ  َمَكاًنا َشرّّ  َأْنُتـْ  َقاؿَ  َلُيـْ  ُيْبِدَىا َوَلـْ  َنْفِسوِ  ِفي

 اْلَعِزيزُ  َأيَُّيا َيا َقاُلوا}وبمحاولة يائسة  [ٚٚ: يوسف{ ]َتِصُفوفَ 
 ِمفَ  َنَراؾَ  ِإنَّا َمَكاَنوُ  َأَحَدَنا َفُخذْ  َكِبيًرا َشْيًخا َأًبا َلوُ  ِإفَّ 

 َنْأُخذَ  َأفْ  ّللاَِّ  َمَعاذَ  َقاؿَ }فكاف جوابو  [ٛٚ: يوسف]{ اْلُمْحِسِنيفَ 
 [ٜٚ: يوسف{ ]َلَظاِلُموفَ  ِإًذا ِإنَّا ِعْنَدهُ  َمَتاَعَنا َوَجْدَنا َمفْ  ِإّلَّ 

ف(ٙ٘ٔ)بسقيـ بريئا نأخذ أف مف باهلل أؼ أستجير ذلؾ  فعمنا وا 
 الظالميف .   عداد في نكوف 
 الَِّذؼ اْلِفْعلُ  ُىوَ  : : َواْلَكْيدُ  سمى القرآف ذلؾ كيداوقد   

وىو ىنا : تدبير إليي خفي .  (ٚ٘ٔ)الظَّاِىرَ  اْلَباِطفُ  ِفيوِ  ُيَخاِلفُ 
  (ٛ٘ٔ)خفي  بطريق المقصود إلى بيا يتوصل  كالحيمة "

لو  صنعنا أؼ " ىكذا (ِلُيوُسفَ  ِكْدنا َكذِلؾَ : ) تعالىفقولو 
 أخاه يخمص حتى(ٓٙٔ) الدقيق التدبير ىذا لو ودبرنا (ٜ٘ٔ)

 يأخذه أف لو أف منيـ بإقرار , ألبيو إخوتو مف وأمو ألبيو
 الممؾ أما شريعة " كما في شريعتيـ ؛(ٔٙٔ)ويحتبسو منيـ

االستيالء  دوف  , سرقتو عمى السارؽ  تقر معاقبة فكانت
 َيَشاءَ  َأفْ  ِإّلَّ  اْلَمِمؾِ  ِديفِ  ِفي َأَخاهُ  ِلَيْأُخذَ  َكافَ  َما}   عميو.. 

 يوسف أليـ الذؼ هللا تدبير ىو [ وىذاٙٚ]يوسف: { ّللاَُّ 
 الكيد مف وىو(ٖٙٔ)أو عممو إياه وأوحاه إليو  (ٕٙٔ)أسبابو "
 الحكمة مف فيو لما ويرضاه , هللا يحبو الذؼ المراد المحبوب
( ٘ٙٔ)كونو أراد ألخيو الرفعة (ٗٙٔ)المطموبة  والمصمحة

 إجازة عمى داللة ذلؾوتخميصو مما وقع ىو فيو . وفي 
 ألف وذلؾ الحقوؽ  واستخراج المباح إلى التوصل في الحيمة

وقيد ابف  (ٙٙٔ)ينكره  ولـ فعمو مف ذلؾ رضي تعالى هللا
 إلى التوصل جواز العربي المالكي ذلؾ الجواز بقولو "وفيو

  .(ٚٙٔ)أصال   ىدمت وال شريعة تخالف لـ إذا بالحيل األغراض
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 عمى العمماء "عند : أنياوفصل ابف حجر في الحيمة     
 مباح بطريق بيا توصل فاف عمييا ؛  الحامل بحسب أقساـ
ف توصل بيا فيي باطل إثبات أو حق إبطاؿ إلى  حراـ , وا 
 مستحبة, واف أو واجبة فيي باطل دفع أو حق اثبات إلى

 فيي مكروه في وقوع مف سالمة إلى مباح بطريق بيا توصل
ف توصل بيا  مباحة أو مستحبة  فيي مندوب ترؾ إلى , وا 
  (ٛٙٔ)مكروىة(

حيمة إيواء يوسف ألخيو كانت وبحسب ىذا التقسيـ ؛ فإف   
 , كونو أراد رفعتو  ودفع ضرر إخوانو عنو .     واجبة

 جمسة مشاورات بيف أخوة يوسف :
 [ٓٛ: يوسف] {َنِجيِّا َخَمُصوا ِمْنوُ  اْسَتْيَأُسوا َفَممَّا} :قاؿ تعالى 

انفرد أخوة يوسف يتشاروف, ويذكرىـ كبيرىـ بموثقيـ ألبييـ 
وبتفريطيـ في يوسف مف قبل .. وتقرر بقاء الكبير في مصر 

فَّ إ}, وعودة البقية إلى أبييـ بخبر السرقة قائميف:   اْبَنؾَ  ِِ
 . َحاِفِظيفَ  ِلْمَغْيِب  ُكنَّا َوَما َعِمْمَنا ِبَما ِإّلَّ  َشِيْدَنا َوَما َسَرؽَ 
ا ِفيَيا َأْقَبْمَنا الَِّتي َواْلِعيرَ  ِفيَيا ُكنَّا الَِّتي اْلَقْرَيةَ  َواْسَأؿِ  نَّ  َواِ 

 قاؿ َبلْ } فأجابيـ أبوىـ:  [ٕٛ ,ٔٛ: يوسف{ ]َلَصاِدُقوفَ 
َلْت   َيْأِتَيِني َأفْ  ّللاَُّ  َعَسى َجِميل   َفَصْبر   َأْمًرا َأْنُفُسُكـْ  َلُكـْ  َسوَّ
 َيا َوَقاؿَ  َعْنُيـْ  َوَتَولَّى . اْلَحِكيـُ  اْلَعِميـُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  يًعاَجمِ  ِبِيـْ 

ْت  ُيوُسفَ  َعَمى َأَسَفى  . َكِظيـ   َفُيوَ  اْلُحْزفِ  ِمفَ  َعْيَناهُ  َواْبَيضَّ
 ِمفَ  َتُكوفَ  َأوْ  َحَرًضا َتُكوفَ  َحتَّى ُيوُسفَ  َتْذُكرُ  َتْفَتأُ  َتالِلَِّ  َقاُلوا

 ّللاَِّ  ِمفَ  َوَأْعَمـُ  ّللاَِّ  ِإَلى َوُحْزِني َبثِّي َأْشُكو ِإنََّما َقاؿَ  . اْلَياِلِكيفَ 
ويشتد بو الكرب , فيمح  [ٙٛ - ٖٛ: يوسف{ ] َتْعَمُموفَ  ّلَ  َما

ُسوا اْذَىُبوا َبِنيَّ  َيا}عمييـ  بالبحث عف يوسف وأخيو   َفَتَحسَّ
 ِمفْ  َيْيَأُس  َّل  ِإنَّوُ  ّللاَِّ  َرْوحِ  ِمفْ  َتْيَأُسوا َوَّل  َوَأِخيوِ  ُيوُسفَ  ِمفْ 
  [ٚٛ: يوسف{ ]اْلَكاِفُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإّلَّ  ّللاَِّ  َرْوحِ 
"  " ىذه المرة وذىب أبناؤه ودخموا عمى يوسف      

مسنا وأىمنا الضرو جئنا بضاعة مزجاة فأوؼ لنا }شعارىـ 
[ ,فرؽ عزيز مصر لحاليـ , ٛٛ]يوسف:{الكيل وتصدؽ عمينا

 َأْنُتـْ  ِإذْ  َوَأِخيوِ  ِبُيوُسفَ  َفَعْمُتـْ  َما َعِمْمُتـْ  َىلْ }سؤاؿ وكاشفيـ بال
ىنا تممكتيـ الدىشة وطغى عمييـ  [ٜٛ: يوسف{ ]َجاِىُموفَ 
 َوَىَذا ُيوُسفُ  َأَنا َقاؿَ (ٜٙٔ)ُيوُسفُ  أَلَْنتَ  َأِإنَّؾَ  َقاُلوا} االستفياـ

 ُيِضيعُ  ّلَ  ّللاََّ  َفِإفَّ  َوَيْصِبْر  َيتَّقِ  َمفْ  ِإنَّوُ  َعَمْيَنا ّللاَُّ  َمفَّ  َقدْ  َأِخي
فْ  َعَمْيَنا ّللاَُّ  آَثَرؾَ  َلَقدْ  َتالِلَِّ  َقاُلوا . اْلُمْحِسِنيفَ  َأْجرَ   ُكنَّا َواِ 

بتفضيل هللا يوسف  [ وىو اعتراؼٜٔػ  ٜٓ]يوسف:َلَخاِطِئيَف (

 (ٓٚٔ)" والممؾ والحسف والفضل والعقل والحمـ بالعمـ عمييـ "
 وأخيو أبيو وبيف بينو تفريقيـ في طئيـ كما ىو اعتراؼ بخ

وقد كاف  (ٔٚٔ)  صنعوا بو صنيعيـ الذؼ مف ذلؾ وغير
 َلُكـْ  ّللاَُّ  َيْغِفرُ  اْلَيْوـَ  َعَمْيُكـُ  َتْثِريبَ  َّل  ..}جوابو جواب الكريـ 

 وال  عميكـ تعيير [ أؼ الٕٜ]يوسف: (الرَّاِحِميفَ  َأْرَحـُ  َوُىوَ 
 لكـ ولكف , األخوة وحق الحرمة مف وبينكـ بيني لما إفساد
  (ٕٚٔ)والعفو الصفح عندؼ

خ  :  وتو وأىمو في أرض مصرقرار يوسف إيواء أبويو وا 
ولما كاف يوسف قد عمـ بذىاب بصر أبيو مف الحزف ؛    

 اْذَىُبوا}كاف أوؿ ما فعل أف أرسميـ بقميصو إلى أبيو 
 ِبَأْىِمُكـْ  َوْأُتوِني َبِصيًرا َيْأتِ  َأِبي َوْجوِ  َعَمى َفَأْلُقوهُ  َىَذا ِبَقِميِصي
 وغيرىـ والذرارؼ  النساء مف [ٖٜ - ٜٓ: يوسف{ ]َأْجَمِعيفَ 

ي َأُبوُىـْ  َقاؿَ  اْلِعيرُ  َفَصَمتِ  َوَلمَّا}(ٖٚٔ)األىل" لفع ينتظمو مما  ِإنِّ
ُدوِف. َأفْ  َلْوَّل  ُيوُسفَ  ِريحَ  أَلَِجدُ   َضاَلِلؾَ  َلِفي ِإنَّؾَ  َتالِلَِّ  َقاُلوا ُتَفنِّ
ـِ  َأْلَقاهُ  اْلَبِشيرُ  َجاءَ  َأفْ  َفَممَّا}  [ٜ٘ ,ٜٗ: يوسف{ ] اْلَقِدي
ي َلُكـْ  َأُقلْ  َأَلـْ  َقاؿَ  َبِصيًرا َفاْرَتدَّ  َوْجِيوِ  َعَمى  َما ّللاَِّ  ِمفَ  َأْعَمـُ  ِإنِّ
[ وحينيا طمبوا مف أبييـ أف يستغفر ٜٙ]يوسف:{ َتْعَمُموفَ  َّل 

 ِإنَّا ُذُنوَبَنا َلَنا اْسَتْغِفْر  َأَباَنا ايَ  َقاُلوا}ليـ معترفيف بخطيئتيـ 
 اْلَغُفورُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  َربِّي َلُكـْ  َأْسَتْغِفرُ  َسْوؼَ  َقاؿَ  َخاِطِئيَف. ُكنَّا

ِحيـُ  قيل أرجأ استغفاره ليـ إلى  [ٜٛػ  ٜٚ]يوسف:  { الرَّ
ليكوف الدعاء أحظى  (ٗٚٔ)الجمعة  لو تأتي حتى السحر وقيل
 باإلجابة. 

وتحرؾ يعقوب وذريتو لمذىاب إلى مصر وعزيزىا يوسف    
 أمراءه الممؾ وأمر لتمقييـ, خرج باقترابيـ أخبر , فمما 

يعقوب  هللا نبي لتمقي  يوسف مع بالخروج الناس وأكابر
 فمما (٘ٚٔ).األشبو وىو لتمقيو أيضا خرج الممؾ إف: ويقاؿ

وقاؿ  } (ٙٚٔ)( أؼ " ضميما إليو"آوى إليو أبويولقييـ ) 
[ وىذا القوؿ ٜٜ{]يوسف:ادخموا مصر إف شاء هللا آمنيف

 قبل إخوانو وأىالييـ مف معيما ومف (ٚٚٔ) وجيو يوسف ألبويو
. وقد قصد تأمينيـ ٛٚٔتمقاىـ وىو األرجح حيف مصر دخوليـ
 المكاره " وقيل "مف جميع(ٜٚٔ)والقحط  الجيد مف "

 نصبال عنيـ وزاؿ السارة, الحاؿ ىذه في فدخموا والمخاوؼ,
وكانوا إذ دخموا (ٓٛٔ)والبيجة  السرور وحصل المعيشة, ونكد

وقيل ثالثة وسبعوف  (ٔٛٔ)ثالثة وتسعوف ما بيف رجل وامرأة 
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 المياه في ينتقموف  مواش وأصحاب عمد أىل كانوا و  (ٕٛٔ)
 مأواىـ الكبير. (ٖٛٔ)والمناجع

وبذلؾ يكوف إيواؤه ليـ قد شمل األمف الغذائي أف ال     
يجوعوا , واألمف االجتماعي أف يتبوؤوا مف مصر حيث 
يشاؤوا , وأال يضطيدوا , كما اشتمل عمى األمف النفسي 
بإدخاؿ السرور عمييـ , إذ اإليواء ال يكتمل إال بأنواع األمف 

 المذكورة كميا .  
 َعَمى َأَبَوْيوِ  َوَرَفعَ } دولةفمما وصموا مقر إقامة ال    

 أمر لتدبير عميو يجمس كاف الذؼ أؼ السرير(ٗٛٔ){اْلَعْرشِ 
وا)(٘ٛٔ)باإلخوة فعمو ما فوؽ  ليما الممؾ, تكرمة  َلوُ  َوَخرُّ

داً  سجود تحية وتكريـ وتشريف ال سجود عبادة ( ُسجَّ
 في عيدىـ والعظماء المموؾ السجود تحية وكاف (ٙٛٔ)وتعظيـ

 آدـ  لدف مف جائز ا ىذا يزؿ , ولـ شرائعيـوسائغا في (ٚٛٔ)
 وُجعل الممة, ىذه في ىذا فحـر ,عيسى شريعة إلى

 وتعالى . سبحانو (ٛٛٔ)الرب بجناب مختصا السجود
تأويل  ىناؾ ذكر يوسف ألبيو يعقوب عمييما السالـ     
 َربِّي َجَعَمَيا َقدْ  َقْبلُ  ِمفْ  ُرْؤَيايَ  َتْأِويلُ  َىَذا َأَبتِ  َيا َوَقاؿَ } رؤياه:
ا ْجفِ  ِمفَ  َأْخَرَجِني ِإذْ  ِبي َأْحَسفَ  َوَقدْ  َحقِّ  ِمفَ  ِبُكـْ  َوَجاءَ  السِّ
ْيَطافُ  َنَزغَ  َأفْ  َبْعدِ  ِمفْ  اْلَبْدوِ   َربِّي ِإفَّ  ِإْخَوِتي َوَبْيفَ  َبْيِني الشَّ
" " [ٓٓٔ: يوسف{ ]اْلَحِكيـُ  اْلَعِميـُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  َيَشاءُ  ِلَما َلِطيف  

ولـ يذكر غيابة الجب ألنو قد وعد إخوانو عدـ التثريب عمييـ 
. , وينسب ذلؾ اإلخراج واإلخفاء القسرؼ  وىو أدنى المـو
والتيجير والتعرض لممخاطر , والبعد عف األىل إلى نزغ 
الشيطاف .. فيو وراء الحسد ومكائد التيجير, وضد اإليواء 

نبياء والمرسميف , واالستقرار ليؤالء األخيار سواء كانوا مف األ
 أو مف عباد هللا المؤمنيف . 

أف إلقاءه في غيابة   ويستنتج مف قصة يوسف     
الجب كاف بدافع الحسد مف إخوتو ليخل ليـ وجو أبييـ , وأف 

 إرادة هللا غالبة في كل أمر بما في ذلؾ أمر يوسف 
يوائو  سواء بإيناسو بالوحي في البئر , أوفي نجاتو ومنعتو وا 

عميمو ورفعتو , أوفي صرؼ السوء والفحشاء عنو , وتمكينو وت
ليامو  إيواء أخيو بنياميف , ثـ إيواء أبويو وأىمو أجمعيف .  وا 

  الصديقة مريـ:    وأمو المطمب الرابع: إيواء هللا لعيسى   
وجعمنا }: جعل هللا ابف مريـ وأمو آية كما قاؿ هللا تعالى    

ذات قرار  ما إلى ربوةوآويناىابف مريـ وأمو آية 

وىي  [ ومف ذلؾ أف كفميا زكريا ٓ٘]المؤمنوف:{ومعيف
صغيرة   وأنبتيا نباتا حسنا ورزقيا مف الطيبات كما قاؿ عز 

َمَيا} وجل :  َيا َفَتَقبَّ  َحَسًنا َنَباًتا َوَأْنَبَتَيا َحَسف   ِبَقُبوؿ   َربُّ
َمَيا وجعل رزقيا دوف سعي  [ٖٚ: عمراف آؿ{ ]َزَكِريَّا  َوَكفَّ

أنى لؾ ىذا  }بسبب والكد , مما استدعى سؤاؿ زكريا ليا 
[ وفي ذلؾ تأميف لغذائيا ٖٚ(]يوسف: قالت ىو مف عند هللا
 . حاؿ إيوائيا لدػ زكريا

 َقاَلِت  ِإذْ }: ى بولد وجيو ومقرب, بقولو تعالىثـ بشرىا تعال   
ُرؾِ يُ  ّللاََّ  ِإفَّ  َمْرَيـُ  َيا اْلَماَلِئَكةُ   اْلَمِسيحُ  اْسُموُ  ِمْنوُ  ِبَكِمَمة   َبشِّ
ْنَيا ِفي َوِجيًيا َمْرَيـَ  اْبفُ  ِعيَسى ِبيفَ  َوِمفَ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ { اْلُمَقرَّ

فحيف نسبو إلييا دؿ أف البشرػ كانت بولد  [٘ٗ: عمراف آؿ]
 عند عالية ومنزلة مف غير أب , ومع ذلؾ فيو  " ذو وجو

ْنيا ووجاىتو ِفي( ٜٛٔ)وكرامة " وشرؼ هللا,  بالنبوة الدُّ
وبالوجاىة تتحقق المنعة التي تعد  (ٜٓٔ)بالشفاعة  وفيَ اآْلِخَرةِ 

 مف أنواع اإليواء والتكريـ .   
آواىا إلى مكاف قصي فيو  وحيف أراد هللا أف تضعو      

 َأّلَّ  َتْحِتَيا ِمفْ  َفَناَداَىا}, ونخل ىضيـ طمعو  ماء يسرؼ 
ا َتْحَتؾِ  َربُّؾِ  َجَعلَ  َقدْ  َتْحَزِني  النَّْخَمةِ  ِبِجْذعِ  ِإَلْيؾِ  َوُىزِّي  . َسِريِّ
والذؼ ناداىا مف  [ٕ٘ ,ٕٗ: مريـ{ ]َجِنيِّا ُرَطًبا َعَمْيؾِ  ُتَساِقطْ 

الذؼ حممت بو وىو الذؼ أشارت  تحتيا ىو ابنيا عيسى 
إليو وىي واثقة مف مخاطبتو ليا إ ذ قاؿ ال تحزني ػ كما رجح 

خالفا لمف قاؿ أنو جبريل ؾ الطبرؼ وىوما اختاره الباحث ػ ذل
 إلى يرشدىا ذلؾ أف في نداء طفميا إيناس ليا, ألنو " (ٜٔٔ)

ويزيح الحزف  !وبرىانيا حجتيا عمى ويدليا.  وشرابيا طعاميا
 عنيا . 

 أو ينبوع مف لمحظتو أف ىذا الجدوؿ السارؼ جرػ  واألرجح   
,  فتستند إلييا وأما النخمةػ  الجبل في ماء مسيل مف تدفق

.  شراب وذاؾ طعاـ فيذا.  رطبا   عمييا فتساقط وتيزىا
 أجود مف والتمر والرطب.  لمنفساء مناسب الحمو والطعاـ
{  عينا   وقرؼ . }  ىنيئا  {  واشربي فكمي. }  النفساء طعاـ

 (.ٕٜٔ). قمبا   واطمئني

ونمحع أف اآلية أبرزت قيمة األمف النفسي واألمف الغذائي     
فمف األوؿ " ال تحزني" وقرؼ عينا " وبينيما كمي مف الرطب 
, واشربي مف الجدوؿ السارؼ الذؼ ال يخشى انقطاعو .  
وىذا األكل والشرب سبق ب" ال تحزني , وختـ ب" وقرؼ 
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أوال , وبقرة  عينا " ليكوف األمف النفسي المتمثل بانتفاء الحزف 
العيف واطمئناف القمب ثانيا متوازيا قبل األمف الغذائي وبعده , 
إذ اإليواء ال يكتمل بأحدىما دوف اآلخر . وىو المنشود ىنا 

وفي ذلؾ إيواء ليما وتكريـ  لألـ الصديقة وولدىا الرسوؿ 
 أيما تكريـ .  

عيف ومف إيواء هللا ليما أف آواىما إلى ربوة ذات قرار وم     
 آَيًة َوآَوْيَناُىَما َوُأمَّوُ  َمْرَيـَ  اْبفَ  َوَجَعْمَنا}كما في قولو تعالى  

 أؼ " ضممناىما [ٓ٘: المؤمنوف { ]َوَمِعيف   َقَرار   َذاتِ  َرْبَوة   ِإَلى
 يأوياف إلى وأنزلناىما.. وجعمناىما وصيرناىما وأسكناىما

 واد في أنيا والمراد (ٖٜٔ)ظاىر" وماء استواء, ذو مرتفع مكاف
 الزروع مف فيو لما إليو يأوؼ  مف نفس بو تنبسط فسيح

فنعـ المأوػ الذؼ  (ٜ٘ٔ)واالستقرار الحياة وأسباب (ٜٗٔ)والثمار
  آواىما هللا إليو. 

ذا كاف األمف النفسي والغذائي ميماف في اإليواء ,        وا 
فمما ال يقل أىمية عنيما تحقيق  المنعة , وذلؾ باألمف مف 

إذ  ع أذػ المعتديف , وقد كاف ذلؾ لعيسى العدواف , ودف
, ونصره يف أحس منيـ الكفر أف يمسوه بأذػمنعو هللا  مف الذ

 ِمْنُيـُ  ِعيَسى َأَحسَّ  َفَممَّا}بالحوارييف كما في قولو  تعالى :  
 َأْنَصارُ  َنْحفُ  اْلَحَواِريُّوفَ  َقاؿَ  ّللاَِّ  ِإَلى َأْنَصاِري  َمفْ  َقاؿَ  اْلُكْفرَ 
 َيا} [ ٕ٘]آؿ عمراف: { ُمْسِمُموفَ  ِبَأنَّا َواْشَيدْ  ِبالِلَِّ  آَمنَّا ّللاَِّ 
 َمْرَيـَ  اْبفُ  ِعيَسى َقاؿَ  َكَما ّللاَِّ  َأْنَصارَ  ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا

 َأْنَصارُ  َنْحفُ  اْلَحَواِريُّوفَ  َقاؿَ  ّللاَِّ  ِإَلى َأْنَصاِري  َمفْ  ِلْمَحَواِريِّيفَ 
 األنصار, الحواريوف : الحسف . قاؿ[ٗٔ: الصف]{ ّللاَِّ 

 الرجل خاصة العرب كالـ في والحوارؼ  الناصر, والحوارؼ 
   (ٜٙٔ)ينوبو  فيما  بو يستعيف الذؼ
 :فقاؿ تعالى ومف إيواء هللا لو أف كف بني إسرائيل عنو  
ذْ }  الَِّذيفَ  َفَقاؿَ  ِباْلَبيَِّناتِ  ِجْئَتُيـْ  ِإذْ  َعْنؾَ  ِإْسَراِئيلَ  َبِني َكَفْفتُ  َواِ 

 أؼ [ٓٔٔ: المائدة{ ]ُمِبيف   ِسْحر   ِإّلَّ  َىَذا ِإفْ  ِمْنُيـْ  َكَفُروا
الدفع والصرؼ  :والكف (ٜٚٔ)بقتمؾ  ىموا وقد عنؾ , كففتيـ
وتواطأ بعضيـ  تماألوا عميو  وقد كاف ذلؾ حيف(ٜٛٔ)والمنع 

 عميو أنيـ.. أذكوا ويروػ  (ٜٜٔ)بو وقتمو  الفتؾ مع بعض عمى
 (ٕٓٓ) فيو فأخذوىـ بيتا والحواريوف  ىو دخل حتى العيوف 
بينيـ  مف هللا فنجاه  ,َظفروا بو قد أنيـ وظنوا بمنزلو وأحاطوا

 يعميوف  ضالليـ في وتركيـ أظيرىـ, بيف مف ورفعو ..

(ٕٓٔ.) 

 َخْيرُ  َوّللاَُّ  ّللاَُّ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا } :ذلؾ يقوؿ تعالى وفي    
ي ِعيَسى َيا ّللاَُّ  َقاؿَ  . ِإذْ  اْلَماِكِريفَ   ِإَليَّ  َوَراِفُعؾَ  ُمَتَوفِّيؾَ  ِإنِّ
ُرؾَ   أؼ " إني [٘٘ػ ٗ٘:عمراف آؿ{]..َكَفُروا الَِّذيفَ  ِمفَ  َوُمَطيِّ
 كفروا الذيف مف ومطيرؾ إلي, ورافعؾ األرض, مف قابضؾ
 عيسى شبو طرح بأف تعالى هللا وجازاىـ (ٕٕٓ)نبوتؾ" فجحدوا
 مذلة إسرائيل بني وأعقب عيسى الحوارييف, ورفع أحد عمى
 مكرا هللا سماىا التي ىي العقوبة فيذه واآلخرة الدنيا في وىوانا
 المفسريف جميور فسر ىذا وعمى ..."هللا ومكر"  قولو في

 عميو فيمقى يصبر مف لمحوارييف قاؿ عيسى أف عمى اآلية
 . (ٖٕٓ)ذلؾ  فكاف أنا أحدىـ فقاؿ الجنة ولو فيقتل شبيي

قرارىـ وا   محاولتيـ بعيسى في مكرىـ وقد بيف هللا          
 ِعيَسى اْلَمِسيحَ  َقَتْمَنا ِإنَّا َوَقْوِلِيـْ : }بقتمو, كما في قولو تعالى

كما بيف تعالى مكره بيـ  [ ٚ٘ٔالنساء:{ ]ّللاَِّ  َرُسوؿَ  َمْرَيـَ  اْبفَ 
 َوَما َقَتُموهُ  َوَما: }قولو تعالى , وذلؾ بإبطاؿ مكرىـ , كما في

 ّللاَُّ  َرَفَعوُ  َبلْ ، َيِقيناً  َقَتُموهُ  َوَما: }وقولو{ َلُيـْ  ُشبِّوَ  َوَلِكفْ  َصَمُبوهُ 
 .(ٕٗٓ)[ٛ٘ٔػٚ٘ٔ]النساء:{ِإَلْيوِ 

ونستنتج مما سبق أف هللا تعالى آوػ مريـ بنت عمراف       
صغيرة بتسخيره مف يكفميا , وبإطعاميا بكرامة خارقة , 
وبشرىا بعيسى ابنيا مف غير أب , وآواىا وابنيا إلى ربوة فييا 
كل عوامل االستقرار, ومنعيا مف سائر المكائد التي أحاطت 

واف بني إسرائيل بيا ؛ كما كف هللا عف عيسى ابف مريـ عد
إذا تواطأوا عمى الفتؾ بو وقتمو ,وسخر لو الحوارييف لنصره  
ورفعو إليو , وأعقب أعداءه مذلة وىوانا ,  فكاف ذلؾ إيواء مف 

 هللا لو مكتمل المعاني حتى النياية .
ا يتيمً  : إيواء هللا لعبده ورسولو دمحم المطمب الخامس

 ا:ومياجرً 
باإليواء لو   يطالعنا القرآف بامتناف هللا عمى نبيو دمحم       

ـْ }يتيما, كما قاؿ تعالى:    [ٙ: الضحى{ ]َفآَوى  َيِتيًما َيِجْدؾَ  َأَل
 أمو توفيت أمو,.. ثـ بطف في َحمل   وىو ُتوّفي أباه أف وذلؾ
 فكاف في (ٕ٘ٓ)سنيف  ست العمر مف ولو وىب بنت آمنة
 ثماف العمر مف ولو توفي أف إلى المطمب, عبد جده كفالة
 وينصره يحوطو يزؿ فمـ طالب, أبي عمو , ثـ في كفالةسنيف
 ابتعثو أف قومو بعد أذػ عنو ويكّف  َوُيوّقره, َقدره مف وَيرفع
 هللا بقدر ذلؾ وكل عمره ... مف سنة أربعيف رأس عمى هللا

   (ٕٙٓ)بقميل اليجرة قبل طالب أبو أف ُتوفي إلى تدبيره, وُحسف
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وعمى أصحابو رضي هللا عنيـ  وحيف اشتد األذػ عميو    
مو بو فأقروا قتمو كما قاؿ اليجرة , حيف ائتمر قو  اختار هللا لو

ذْ }: تعالى  َأوْ  َيْقُتُموؾَ  َأوْ  ِلُيْثِبُتوؾَ  َكَفُروا الَِّذيفَ  ِبؾَ  َيْمُكرُ  َواِ 
: األنفاؿ{]اْلَماِكِريفَ  َخْيرُ  َوّللاَُّ  ّللاَُّ  َوَيْمُكرُ  َوَيْمُكُروفَ  ُيْخِرُجوؾَ 

فكاف إيواء هللا لو في الغار إيذانا بنصره ومنعو مف   [ٖٓ
وأيده بجنود ال ترػ, حتى   عدوه كما أنزؿ السكينة  عميو  

 ّللاََّ  ِإفَّ  َتْحَزفْ  ّلَ   }:  يطمئف  صاحبو أبا بكر  ظل 
{  ..  َتَرْوَىا َلـْ  ِبُجُنود   َوَأيََّدهُ  َعَمْيوِ  َسِكيَنَتوُ  ّللاَُّ  َفَأْنَزؿَ  َمَعَنا

 وأعجب وأعظـ وأجل أشرؼ الغار ىذا فقصة [ٓٗ: التوبة]
وقد آواه هللا وصاحبو إلى  (ٕٚٓ)الكيف  أصحاب قصة مف

والمنعة  (ٕٛٓ)الغار, فتنزلت عميو فيو السكينة والطمأنينو
 بمد ثـ توجو" إلى حماية وتمؾ  مف معاني اإليواء ..وال

 آَووه إلييـ وصل فمما والخزرج .. األوس مف األنصار
 وكل , , رضي هللا عنيـيديو بيف وقاتموا وأحاطوه وَنَصُروه

فتحقق لو بذلؾ  (ٜٕٓ) " وعنايتو وكالءتو لو هللا حفع مف ىذا
جميع معاني اإليواء مف الضـ إلى المأوػ والمنعة والنصرة 
واالستقرار النفسي , وعطف عميو القموب في المدينة  كما 

 غير عمى وىو طالب عمو أبي قمب "عطف عميو 
 .(ٕٓٔ)!دينو
 بأصحاب كاف " وقد اعتبر مجاىد أف إيواء هللا لو   

عوه في بيعة العقبة وىـ الذيف باي (ٕٔٔ)ويحوطونو  يحفظونو
الثانية عمى أف يمنعوه مما يمنعوف منو أنفسيـ وأزرىـ " 

 " (ٕٕٔ)نساءىـ" 
والمنزؿ  إليو, وقاؿ الطبرؼ أف ذلؾ كاف بالمأوػ الذؼ أوػ    

وىو المدينة المنورة , وكال القوليف يرجع  (ٖٕٔ)الذؼ نزلو 
األوؿ إلى أصحاب المساكف الذيف آووه ونصروه , ويرجع 

 الثاني إلى المكاف والمدينة وال تعارض بينيما . 
[ ٙ]الضحى: {ألـ يجدؾ يتيما فآوى }وقد تضمنت اآلية     

بنعمة اإليواء لو في  تذكير هللا عز وجل لعبده ورسولو 
حياتؾ ..  وماضي حالؾ, واقع في ف " انظرمقتبل حياتو أ

 بيذا إليؾ يعيد أف قبل حتى قالؾ وىل ربؾ ودعؾ ىل
 ألـ ىدايتو؟ حيرتؾ تدرؾ ألـ رعايتو؟ يتمؾ تحط ألـ األمر؟
 . (ٕٗٔ). إليو فآواؾ يتيما   ولدت عطاؤه؟ لقد فقرؾ يغمر
 تقوية النعـ ػ وهللا أعمـ بمراده ػ  ىذه تعداد مف ولعل القصد   
 أمره أوؿ مف  أفاض هللا عميو ليذكره  " بما (ٕ٘ٔ). قمبو

 ليستشيد العظاـ , النعماء فنوف  مف النزوؿ وقت إلى
 الشريف قمبو ؛ فيزدادالموعود المترقب عمى الموجود بالخاص
وثقة  (ٕٙٔ)وانشراحا وحبورا   وسرورا   طمأنينة الرحيب وصدره

صغره وبعد أف الذؼ آواه وحفظو وحماه وأحاطو بعنايتو في ب
, سيؤويو ومف معو مف المؤمنيف  وقد كاف ذلؾ كما بعثتو

 أشرنا إليو . 
يوائو لو     ويشيد لذلؾ إشارة القرآف إلى عناية هللا وحفظو وا 
  ( ِبَأْعُيِنَنا َفِإنَّؾَ  َربِّؾَ  ِلُحْكـِ  وذلؾ في قولو تعالى : )َواْصِبْر 
 الف ونحفظؾ, .. نحوطؾ منا بمرأػ أؼ " [ٛٗ: الطور]

فأنت في  (ٕٚٔ)المشركيف  مف بسوء أرادؾ مف إليؾ يصل
نما .(ٕٛٔ)حفظنا وحراستنا وحمايتنا فاهلل يعصمؾ مف الناس  وا 

 نوف  واحد.. لمناسبة مدلولو أف مع األعيف لفع جمع
 .(ٜٕٔ)العظمة

ئو بإيوا وبيذا يتبيف أف هللا امتف عمى رسولو ونبيو دمحم     
وبعد  وأثناء تجارتو ,, في صغره , كما حفظو عند شبابو

بعنايتو ,  , وفي غزواتو , وأحاطومبعثو, وعند ىجرتو وبعدىا
 {وهللا يعصمؾ مف الناس}: تعالىوحرسو بعصمتو كما قاؿ 

حتى اختار الرفيق األعمى فآواه هللا إليو, ورفع  .[ٚٙالمائدة:]
          .ا ا وميت  قدره حي  

الدنيا في القرآف : إيواء هللا لممؤمنيف في المبحث الثالث
 الكريـ.

مع  إيواء هللا لعباده المؤمنيف المياجريف المطمب األوؿ:
 :النبي 
امتف هللا عمى المؤمنيف الذيف أخرجوا مف ديارىـ بمكة    

فآواىـ هللا إلى المدينة , وفي ذلؾ تذكير لممؤمنيف بالحاؿ التي 
كانوا عمييا مف القمة  واالستضعاؼ , والمخاوؼ مف 

, وعدـ أمنيـ عمى أنفسيـ وأمواليـ  , وتعرضيـ اؼطاالخت
وفي ذلؾ يقوؿ  اؿ بينيـ وبيف إقامة شعائر دينيـلألذػ مما ح

 اأْلَْرضِ  ِفي ُمْسَتْضَعُفوفَ  َقِميل   َأْنُتـْ  ِإذْ  َواْذُكُروا} :تعالى
 ِمفَ  َوَرَزَقُكـْ  ِبَنْصرِهِ  َوَأيََّدُكـْ  َفآَواُكـْ  النَّاُس  َيَتَخطََّفُكـُ  َأفْ  َتَخاُفوفَ 
أؼ ضمكـ إلى  [ٕٙ: األنفاؿ{ ] َتْشُكُروفَ  َلَعمَُّكـْ  الطَّيَِّباتِ 
 إليو تأووف  مأوػ  لكـ " فجعل(ٕٕٓ)أو إلى األنصار المدينة
 مف منيـ قتمتـ حتى عمييـ بنصره وقواكـ ػ مف أعدائكـ ػ  منيـ
 .(ٕٕٔ)طيبا "  حالال غنيمتيـ وأطعمكـ ببدر قتمتـ
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وفي اآلية ارتباط بيف اليجرة وتدبيره أمر القتاؿ مما ىيأ      
, كما مى مف أخرجوىـ مف الديار بغير حقليـ االنتصار ع

فَّ  ُظِمُموا ِبَأنَُّيـْ  ُيَقاَتُموفَ  ِلمَِّذيفَ  ُأِذفَ في قولو تعالى: )  ّللاََّ  َواِ 
. َنْصِرِىـْ  َعَمى  ِإّلَّ  َحقّ   ِبَغْيرِ  ِدَياِرِىـْ  ِمفْ  ُأْخِرُجوا الَِّذيفَ  َلَقِدير 
 بأنيـ) في [ والباءٓٗ ,ٜٖ: الحج] ( ّللاَُّ  َربَُّنا َيُقوُلوا َأفْ 

 المشركيف مف عمييـ يقع كاف ما بسبب أؼ لمسببية (ظمموا
 .       (ٕٕٕ)وطرد"  وضرب سب مف
يواءىـ مف قبل       وقد جعل هللا ىجرة المياجريف , وا 

األنصار عالمة عمى صدؽ الوالء واإليماف كما في قولو 
 َوَأْنُفِسِيـْ  ِبَأْمَواِلِيـْ  َوَجاَىُدوا َوَىاَجُروا آَمُنوا الَِّذيفَ  ِإفَّ } تعالى: 

 َأْوِلَياءُ  َبْعُضُيـْ  ُأوَلِئؾَ  َوَنَصُروا آَوْوا َوالَِّذيفَ  ّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي
 [ .ٕٚ]األنفاؿ:{ ..َبْعض  
 إخوانيـ آووا ذاؾ إذ المدينة وىـ أىل فاألنصار    

 هللا ونصروا ,أمواليـ في وواسوىـ منازليـ, في المياجريف
 كل: أؼ أولياء بعض بعضيـ فيؤالء معيـ , بالقتاؿ ورسولو
 بيف  هللا رسوؿ آخى وليذا أحد؛ كل مف باآلخر أحق منيـ

 بذلؾ يتوارثوف  فكانوا أَخَواف, اثنيف كل واألنصار, المياجريف
ا إرث ا  ذلؾ تعالى هللا نسخ حتى القرابة, عمى مقدم 

ـِ َوُأوُلو}بقولو تعالى :  (ٖٕٕ)بالمواريث  َأْوَلى َبْعُضُيـْ  اأْلَْرَحا
[ وبذلؾ كاف إيواؤىـ ٘ٚ]األنفاؿ:{ّللاَِّ  ِكَتاِب  ِفي ِبَبْعض  

يتائيـ الماؿ ,   إلخوانيـ ماديا في الضـ إلى المأوػ , وا 
ونفسيا في تبادؿ الحب ومشاعر المشتاقيف لبعضيـ , فيـ 

 وفي , النصرة وفي (ٕٕٗ)أولياء في التعاوف وفي اإلرث 
 والنسب الدـ رابطة عمى يترتب ما وسائر والتعويضات الديات

 .(ٕٕ٘) قاتوعال التزامات مف
وفوؽ ذلؾ فالقرآف الكريـ يمنحيـ جميعا شيادة اإليماف    

 }الحق كما يبشرىـ بمغفرة ورزؽ كريـ كما قاؿ تعالى : 
 آَوْوا َوالَِّذيفَ  ّللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي َوَجاَىُدوا َوَىاَجُروا آَمُنوا َوالَِّذيفَ 
ا اْلُمْؤِمُنوفَ  ُىـُ  ُأوَلِئؾَ  َوَنَصُروا  { َكِريـ   َوِرْزؽ   َمْغِفَرة   َلُيـْ  َحقِّ
 واإلنفاؽ الجياد بمناسبة ىنا يذكر [. " والرزؽ ٗٚ]األنفاؿ:
 التي ىي المغفرة وفوقو. .  كمو ىذا وتكاليف والنصرة واإليواء

   (ٕٕٙ) الكريـ" الرزؽ  أكـر
وقد كاف مف جوانب اإليواء المادؼ أو االقتصادؼ         

لممياجريف أف خصيـ هللا بجزء مف ماؿ الفيء كما في قولو 
 َوَأْمَواِلِيـْ  ِدَياِرِىـْ  ِمفْ  ُأْخِرُجوا الَِّذيفَ  اْلُمَياِجِريفَ  ِلْمُفَقَراءِ }تعالى: 

 ُأوَلِئؾَ  َوَرُسوَلوُ  ّللاََّ  َوَيْنُصُروفَ  َوِرْضَواًنا ّللاَِّ  ِمفَ  َفْضاًل  َيْبَتُغوفَ 
اِدُقوفَ  ُىـُ  نما جعل ليـ ذلؾ النصيب  [ٛ ,ٚ: الحشر{ ]الصَّ وا 

} , " وقولو تعالى كونيـ أخرجوا مف ديارىـ وأمواليـمف الفيء 
ثباتا   المياجريف حاؿ مف لمواقع بيانا   بل لمقيد ليس{  ِلْمُفَقَراء  وا 
 (ٕٕٚ)ولممياجريف ولمرسوؿ هلل :قيل كأنو اختصاصيـ لمزيد

 عمييا يحج والناقة والعبد والزوجة الدار وقد "كاف ألحدىـ
 في سيما ليـ وجعل فقراء, أنيـ إلى هللا فنسبيـ ويغزو,
   (ٕٕٛ)الزكاة"

وقد  تعزز ىذا اإليواء االقتصادؼ بإيواء نفسي وذلؾ "بما    
مف قبل األنصار فأثنى (ٜٕٕ)ظير مف صور الحب واإليثار"

ارَ  َتَبوَُّءوا َوالَِّذيفَ }هللا عمييـ بقولو عز وجل:  يَمافَ  الدَّ  ِمفْ  َواإلِْ
 َحاَجةً  ُصُدوِرِىـْ  ِفي َيِجُدوفَ  َوَّل  ِإَلْيِيـْ  َىاَجرَ  َمفْ  ُيِحبُّوفَ  َقْبِمِيـْ 
 َخَصاَصة   ِبِيـْ  َكافَ  َوَلوْ  َأْنُفِسِيـْ  َعَمى َوُيْؤِثُروفَ  ُأوُتوا ِممَّا
 [ٜ: الحشر{ ]اْلُمْفِمُحوفَ  ُىـُ  َفُأوَلِئؾَ  َنْفِسوِ  ُشحَّ  ُيوؽَ  َوَمفْ 
 .(ٖٕٓ)المياجريف يحبوف  األنصار بذلؾ وعني
ومف صور حب األنصار لممياجريف أنيـ ال يجدوف في     

ا.. مما وغيظ ا أنفسيـ " حزازة  دونيـ المياجروف  أعطى وحسد 
 النضير بني أمواؿ قسـ  هللا رسوؿ أف وذلؾ الفيء, مف
 أنفس فطابت األنصار منيا يعط ولـ المياجريف, بيف

  (ٖٕٔ)بذلؾ  األنصار
 }وبذلؾ يكوف قد تحقق لممياجريف ما وعدىـ هللا بقولو  :    

َئنَُّيـْ  ُظِمُموا َما َبْعدِ  ِمفْ  ّللاَِّ  ِفي َىاَجُروا َوالَِّذيفَ  ْنَيا ِفي َلُنَبوِّ  الدُّ
 ومعنى " لنبوئنيـ" أؼ لنحمنيـ [ٔٗ: النحل{ ]..َ  َحَسَنةً 

الطيب  الرزؽ : وقيل(ٕٖٕ)بو  والنزوؿ ولنسكننيـ , بالمكاف
 وكمييما حصال في المدينة ليـ.   (ٖٖٕ)

ومما سبق نستنتج  أف هللا آوػ عباده المؤمنيف      
إلى المدينة المنورة , فأيدىـ  المياجريف مع النبي دمحم 

بنصره عمى عدوىـ , ورزقيـ مف الغنائـ حالال طيبا , وبوأىـ 
في الدنيا حسنة  وجعميـ ومف آووىـ مف األنصار متحابيف 
متفانيف مع بعضيـ , وشيد ليـ بأنيـ مؤمنيف حقا , وكتب 

  ليـ مغفرة ورزقا كريما. 

 " فتية الكيف" : إيواء هللا لمفتية المؤمنة المطمب الثاني
وقد أجمل القرآف قصة إيواء أصحاب الكيف  في قولو    

ـْ } تعالى: ـِ اْلَكْيفِ  َأْصَحابَ  َأفَّ  َحِسْبتَ  َأ ِقي  ِمفْ  َكاُنوا َوالرَّ
َنا َفَقاُلوا اْلَكْيفِ  ِإَلى اْلِفْتَيةُ  َأَوى  ِإذْ  َعَجًبا. آَياِتَنا  ِمفْ  آِتَنا َربَّ
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 آَذاِنِيـْ  َعَمى َفَضَرْبَنا . َرَشًدا َأْمِرَنا ِمفْ  َلَنا َوَىيِّئْ  َرْحَمةً  َلُدْنؾَ 
َـّ  . َعَدًدا ِسِنيفَ  اْلَكْيفِ  ِفي  اْلِحْزَبْيفِ  َأيُّ  ِلَنْعَمـَ  َبَعْثَناُىـْ  ُث

[ والكيف : ىو الغار أو ٕٜٔػ]الكيف:{َأَمًدا َلِبُثوا ِلَما َأْحَصى
والرقيـ عمى األرجح شيء فيو  (ٖٕٗ)الشق المستطيل في الجبل

إنما  (ٖٕ٘)[ٜ: المطففيف{ ]َمْرُقوـ   ِكَتاب  }كتاب .. ومنو  
 العناية مف بو هللا أكرميـ ما أف عمى لمتنبيو أجمل قصتيـ "

   .(ٖٕٙ) إيمانيـ ألجل ليـ تأييدا   كاف إنما
أما عف سبب مصير الفتية إلى الكيف فيو الفرار      

 عبادة إلى دعاىـ وثف, عابد ممؾ ليـ بدينيـ ..إذ كاف
 أو دينيـ, عف يفتنيـ أف خشية منو بدينيـ فيربوا األصناـ,
وكانوا عمى ديف عيسى (ٖٕٚ)الكيف في منو فاستخفوا يقتميـ,
 وقيل كانوا قبل ممة النصرانية بالكمية ,(ٕٖٛ). 
وفي تفصيل قصة أصحاب الكيف وصفيـ هللا بأنيـ :     

 الفتوة بال واسطة , ورأس ( كونيـ آمنوا " فتية آمنوا بربيـ)
 (ٜٖٕ)المكاـر واستعجاؿ المحاـر اجتناب ا ومنيا اإليماف ..

 وثبات , الرأؼ سداد لمعنى الجامع الرجولة ُخمق واكتماؿ
 (ٕٓٗ)الحق عف والدفاع , الجأش
: نوا واىتدوا بال واسطة قاؿ تعالىولما كانوا قد آم    

 صبروا حتى وبصيرة إيمانا, هللاأؼ فزادىـ  ( "وزدناىـ ىدى)
 إلى بدينيـ أظيرىـ بيف مف واليرب ,قوميـ  دار ىجراف عمى
 وشد الصبر, أليميـ بأف قموبيـ عمى هللا وربط... , هللا

 مف عميو كانوا عما أنفسيـ عزفت حتى اإليماف بنور قموبيـ
ولوال أف ربط هللا عمى قموبيـ لما  (ٕٔٗ)العيش" خفض

 مجامع في وقفوا أو , المشرؾ الرـو ممؾ يدؼ قاموا...بيف
 .  (ٕٕٗ) الشرؾ عقيدة فساد معمنيف خطباء قوميـ
 مف ىربا الكيف إلى مصيرىـ كاف بل: وقاؿ آخروف     
 عمى ادعى جنائية دعوػ  بسبب طمبيـ كاف سمطاف طمب

 .(ٖٕٗ)جناىا أنو ليـ صاحب
والقوؿ األوؿ ىو األرجح كونو يتفق وسياؽ اآليات الواردة     

ربنا آتنا مف لدنؾ رحمة }في قصتيـ , ومف ذلؾ قوليـ : 
لى ربيـ أف فرغبوا إ [ٓٔ]الكيف:وىيء لنا مف أمرنا رشدا(

 يبتغونو مف رضاه  بما ييسر ليـ ػ  , وأف رحمةيرزقيـ :
 العمل إلى سدادا األوثاف  ػ  عبادة ومف بو, الكفر مف واليرب
وىو ما رجوه مف نشر الرحمة  (ٕٗٗ)يحبو تعالى منيـ بالذؼ

 :اإلليية عمييـ متعمقة بإيوائيـ إلى الكيف كما في قولو تعالى

[ ٙٔالكيف:] {فأوو إلى الكيف ينشر لكـ ربكـ مف رحمتو }
مف   "بتيسيره المخرج(ٕ٘ٗ)تعمقيا بالمرحوميف بتوفر "وذلؾ

 وأف يجنبيـ(ٕٙٗ)الفتنة  ـ عمىطمب الممؾ الكافر ليـ وعرضي
الكافريف ,  لمقـو والميانة , حتى ال يكونوا فتنة واأللـ المشقة

 مف خوليـ ما حصوؿ عاقبتيا تكوف  أحواال   وأف يييئ ليـ 
 فعبر , المشركيف مناوأة مف والنجاة الحق الديف عمى الثبات
أسباب الحصوؿ  إعداد ىي التي بالتييئة التقدير ذلؾ عف

ومف ( ٕٚٗ)و ىو: الرشد في أمرىـ ػ شأنيـ وحاليـ ػعمى المراد 
لمنجاة "  (ٕٛٗ)يرتفق بو وينتفع ذلؾ تييئة المرفق ليـ وىو: ما

 والخوؼ عمى أنفسيـ ودينيـ  , والتييئة والكرب الغـ مف
 لمضيف القرػ  بتييئة تشبييا   , والعناية  لإلكراـ مستعارة

  (ٜٕٗ)المعتنى بو 
 عف أعداءىـ صرؼ كاف مف إجابة هللا لدعائيـ أف" وقد    

 كاف وأف , الكيف "المأوػ" موضع أليميـ وأف , تتبعيـ
 أناميـ وأف سميمة , أجساميـ ببقاء صالحة جية عمى وضعو
 أحواؿ فيو تتغير الذؼ الزمف عمييـ ليمضي طويال   نوما  

 وشاىدوه الحق الديف عمى ثبتوا إذ َرَشدىـ فحصل , المدينة
 وعمى الديف صدؽ عمى لمناس آية وجعميـ منصورا  متبعا ,

 نومتيـ أعاد بذلؾ أيقنوا أف وبعد (ٕٓ٘)البعث" وعمى هللا قدرة
 أماتيـ أو هللا يعممو أمد إلى أحياء فأبقاىـ لمعادة الخارقة
 ٕٔ٘)ليـ" كرامة الِبمى مف أجسادىـ وحفع

بعد ومما يزيد التأكيد عمى أف فرارىـ كاف بدينيـ أنيـ      
يقظتيـ مف نوميـ الطويل الذؼ استمر"  ثالثمائة سنة وتسع 
سنوات" بعثوا أحدىـ بورقيـ ليأتييـ بطعاـ فحذروه أف يستمفت 

 ...َفاْبَعُثوا}: تعالى انتباه اآلخريف وأمروه بالتخفي كما قاؿ
 َطَعاًما َأْزَكى َأيَُّيا َفْمَيْنُظْر  اْلَمِديَنةِ  ِإَلى َىِذهِ  ِبَوِرِقُكـْ  َأَحَدُكـْ 
 ِإفْ  ِإنَُّيـْ  .َأَحًدا ِبُكـْ  ُيْشِعَرفَّ  َوَّل  َوْلَيَتَمطَّفْ  ِمْنوُ  ِبِرْزؽ   َفْمَيْأِتُكـْ 
 ِإًذا ُتْفِمُحوا َوَلفْ  ِممَِّتِيـْ  ِفي ُيِعيُدوُكـْ  َأوْ  َيْرُجُموُكـْ  َعَمْيُكـْ  َيْظَيُروا

 (ٕٕ٘)وتحيمو [ أؼ ليتمطف في اختفائوٕٓػٜٔ:الكيف] { َأَبًدا
 ظفر لو قتميـ عمى ظنا منيـ أف الممؾ الذؼ كاف "عازما

 غيرىـ اطالع مف اليزاؿ موجودا "  فذكروا المحذور (ٖٕ٘)بيـ"
 بالحجارة, الرجـ إما أمريف, بيف أنيـ عمييـ, وظيورىـ عمييـ,

ما دينيـ, وعمى عمييـ لحنقيـ قتمة, أشنع فيقتمونيـ  أف وا 
 ال الحاؿ, ىذه وفي ,ممتيـ في ويردوىـ دينيـ, عف يفتنوىـ
 الخموة إلى انزووافال يزالوف يذكروف حيف " (ٕٗ٘)أبدا  يفمحوف 
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 الفتنة مف فرارا   إلى الكيف  , وأووا الكفر أىل لمخالطة تجنبا  
  .(ٕ٘٘)دينيـ  في
يستنتج مما سبق أف الفتية المؤمنيف المذكوريف في سورة     

قموبيـ  ط عمى, وربوا بدينيـ فآواىـ هللا إلى الكيفالكيف فر 
,  وحرسيـ بالرعب وبالكمب, وضرب بأف ثبتيـ عمى الحق

, وقمبيـ ذات اليميف آذانيـ ثالثمائة سنيف وتسع سنواتعمى 
, وقد حفظا ألجسادىـ, وجعميـ آية إذ بعثيـوذات الشماؿ 

دالة عمى حقيقة البعث  أىمؾ عدوىـ , وجعل مف ذلؾ عالمة
, عباده المؤمنيفعمى إيواء هللا ل , وداللة واضحةبعد الموت

 وحفظيـ ومنعيـ أف يناليـ عدوىـ بسوء.                                        
 ا بالديف: العزلة حاؿ الفتنة فرارً  

ويؤخذ مف اعتزاؿ فتية الكيف لقوميـ , مشروعية        
 ,عداه فيما تشرع العزلة  الفتف.. وال وقوع عند الفرار بالديف

والجمع , وذلؾ بأف تكوف  الجماعات ترؾ مف بيا يفوت لما
مفارقة األبداف تبعا لمفارقة األدياف ؛ فيكوف جزاؤىـ العاجل: 

ُكـْ  َلُكـْ  َيْنُشْر  }"  َأْمِرُكـْ  ِمفْ  َلُكـْ  َوُيَييِّئْ   َرْحَمِتوِ  ِمفْ  َربُّ
 بالديف الفرار في صريحة اآلية )ىذه[ ٙٔ]الكيف:{مرفقا
 واألمواؿ واألوطاف واألصدقاء والقرابات والبنيف األىل وىجرة

 المحنة .. فسكنى مف اإلنساف يمقاه وما  الفتنة , خوؼ
 بالخالق واالنفراد الخمق عف والعزلة الغيراف ودخوؿ الجباؿ
 عمييـ هللا صموات األنبياء سنة ىي الظالـ مف الفرار وجواز

المؤمنيف مف بعدىـ ,  مع عدـ االقتصار  (ٕٙ٘)واألولياء ..(
أو السواحل أو البيوت , بل  والشعاب الجباؿ مى في العزلة ع

العيرة يضماف إخفاء المكاف وكف المساف , دوف اختصاص 
 الكيوؼ سكنى لموضع مما ذكر , وقد فضل القرطبي 

 التي الحالة ألنيا األحواؿ أرفع معتبرا أنيا الجباؿ في والغيراف
 كتابو في عمييا ونص أمره , بداية في  لنبيو هللا اختارىا
ذ: } تعالى فقاؿ الفتية عف مخبرا  يعبدوف  وما اعتزلتموىـ وا 

  [  ٙٔ]الكيف:{ الكيف إلى فأووا هللا إّل
والعمة في ذلؾ ضماف السالمة مف ضرر مادؼ أو         

نما  األحاديث جاءت بدني  "  والبعد عف شرور الناس , وا 
 ذلؾ ألف - أعمـ وهللا - الغنـ واتباع والجباؿ الشعاب بذكر
 يبعد موضع فكل فييا ؛ يعتزؿ التي المواضع في األغمب ىو
 داخل فيو الناس ػ كيفا أو بيتا أو رباطا في الساحل ػ  عف
  (ٕٚ٘)الموفق"  وهللا ذكرنا كما معناه في

 قاؿ قاؿ :  أنو الخدرؼ  سعيد أبي وفي الصحيح عف   
 يتبع غنـ المسمـ ماؿ خير يكوف  أف يوشؾ: )  هللا رسوؿ
 (ٕٛ٘)( الفتف مف بدينو يفر القطر ومواقع الجباؿ شغف بيا

 خاؼ لمف العزلة فضيمة عمى داؿ والخبر قاؿ ابف حجر : 
 (ٜٕ٘) دينو عمى

 :في أصل العزلة ومف ذلؾ السمف اختالؼ ونقل ابف حجر 
 اكتساب مف فيو لما أولى بأف االختالط قوؿ الجميور: -

,  المسمميف سواد وتكثير اإلسالـ بشعائر , لمقياـالدينية الفوائد
 , وغير وعيادة واغاثة إعانة مف إلييـ الخير أنواع وايصاؿ

 .ذلؾ
 ما معرفة بشرط السالمة لتحقق أولى العزلة قـو وقاؿ -

 .يتعيف
 ال لمف المخالطة تفضيل المختار وفصل النووؼ فقاؿ: "  -

 فالعزلة األمر أشكل فاف معصية في يقع أنو ظنو عمى يغمب
 أولى.

العزلة أو الخمطة باختالؼ  : تختمف غيره وقاؿ - 
 عمى قدرة لو كانت عمى مف المخالطة تتحتـاألشخاص.. ف

 الحاؿ بحسب كفاية واما عينا اما عميو فيجب المنكر إزالة
 عمى يغمب ػ العزلة في حقو ػ مف تترجح , وممف  واالمكاف

 والنيي بالمعروؼ األمر في قاـ إذا نفسو في يسمـ انو ظنو
 يأمف ػ عنده الخمطة والعزلة ػ مف تستوؼ  , وممف المنكر عف
 الفتنة وقعت , .. فاف  يطاع ال انو يتحقق ولكنو نفسو عمى

 فتعـ الفتنة ..  قد تعـ أصحاب  ألف العقوبة العزلة ترجحت
 تصيبف ّل فتنة واتقوا تعالى: ) قاؿ كما أىميا مف ليس مف

والحديث عمى  [ٕ٘( ]األنفاؿ: خاصة منكـ ظمموا الذيف
 في الجياد لو يتأتى ال لمف العزلة فضيمة عمومو يدؿ عمى

 .  (ٕٓٙ) أعمـ وهللا الفتف وقوع بزماف قيد يكوف  اف اال هللا سبيل
يستنتج مما سبق مشروعية العزلة والفرار بالديف حيف      

تحيط المخاطر بالمؤمنيف وىـ ضعفاء عف الجياد أو مواجية 
 لمطغياف.  

  :البحث خاتػػػػػػػػػػػػػمة -

 .أىـ النتائج والتوصياتالخاتمة تتضمف 
 : النتػػػػػػػػػػائ::أوًّل 
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ني اإليواء في المغة عمى التجمع واإلشفاؽ والضـ تدور معا-
واإلحاطة  بالعناية والحناف والرعاية والعطف والمنعة والرد 

 المنزؿ أو المكاف.إلى المأوػ الذؼ ىو 
اإليواء في االصطالح بأنو : ضـ المياجريف  مف  يعرؼ -

المستضعفيف "النازحيف "  لممأوػ  مع حمايتيـ وتوفير سبل 
 الراحة ليـ بما يضمف استقرارىـ ماديا ونفسيا "معنويا".

  تدور معاني اإليواء عند المفسريف عمى : الضـ -
,  والرعاية الحفع الذؼ يتحقق معو واالنضماـ إلى المأوػ 
أو األخطار, كما تتحقق بو الراحة والحماية مف األعداء , 

 واالستقرار.

كما أف  ,, تعد مف إيواء هللا لوونصرة هللا لو نجاة نوح  -
كاف بمقتضى السنف اإلليية  التي ال يسع  ىالؾ ولده الكافر

األنبياء جيميا , ويستنبط مف ذلؾ عدـ جواز إيواء أىل 
ف حيث مكاف اإليواء ماإلفساد مع تفاوت في اإلثـ 

 كالحرميف.
تعرض لمخاطر اإلخراج وىدد بو   تبيف أف لوط  -

نتيجة نييو قومو عف الخبائث , فآواه هللا ونجاه وضمو إلى 
ده بسوء ونصره عمى قومو مياجر إبراىيـ, ومنعو ممف أرا

مييـ ,  والنصر , بأف قطع دابرىـ وقمب األرض عالمفسديف
 .مف معاني اإليواء

مف إخوتو ػ لتغييب في قعر تعرض يوسف ػ بدافع الحسد  -
مر يوسف بإيناسو بالوحي , فكانت إرادة هللا غالبة في أالبئر

يوائو وتعميمو و في البئر رفعتو, وصرؼ , ونجاتو ومنعتو وا 
ليامو السوء والفحشاء عنو, وتمكينو إيواء أخيو بنياميف , وا 

بعد أف أصبح  إيواء أبويو وأىمو أجمعيف, ثـ بمكيدة واجبة
 عزيز مصر.

, وبشرىا  آوػ هللا مريـ ورزقيا صغيرة إذ كفميا زكريا -
, وآواىا وابنيا إلى ربوة فييا كل بعيسى ابنيا مف غير أب
 .نيا سائر المكائد التي أحاطت بياعوامل االستقرار, ودفع ع

عدواف بني إسرائيل إذا  كف هللا عف عيسى ابف مريـ  -
 وقتمو, وسخر لو الحوارييف لنصره, وتواطأوا عمى الفتؾ ب

, وفي ذلؾ إيواء مف هللا إليو, وأعقب أعداءه مذلة وىوان اورفعو 
 لو مكتمل المعاني حتى النياية.

بإيوائو في   تبيف أف هللا امتف عمى رسولو ونبيو دمحم   -
بو , وأثناء تجارتو, وبعد مبعثو, وعند ىجرتو , وعند شباصغره

بعصمتو حتى  , وحرسو, وأحاطو بعنايتووبعدىا, وفي غزواتو
 .  ا ا وميت  , ورفع قدره حي  اختار الرفيق األعمى

تبيف أف هللا آوػ عباده المؤمنيف المياجريف مع النبي دمحم  -
 فأيدىـ بنصره عمى عدوىـ ورزقيـ مف إلى المدينة المنورة ,

, وجعميـ ومف آووىـ مف األنصار ا طيب  الغنائـ حالال  
 ا, وكتب ليـ مغفرة  وشيد ليـ بأنيـ مؤمنيف حق  متحابيف, 

 ا.ا كريم  ورزق  
نيف فروا بدينيـ فأووا إلى تبيف أف فتية الكيف المؤم -

وحرسيـ قموبيـ بأف ثبتيـ عمى الحق, , وربط هللا عمى الكيف
بالرعب, وضرب عمى آذانيـ ثالثمائة وتسع سنوات, وحفع 

ـ آية إذ وجعمي ,بتقميبيا ذات اليميف وذات الشماؿأجسادىـ 
دالة عمى  , وجعل مف ذلؾ عالمةبعثيـ, وقد أىمؾ عدوىـ
, وداللة واضحة عمى إيواء هللا لعباده حقيقة البعث بعد الموت

المؤمنيف, ومنع عدوىـ أف يناليـ بسوء , ويستنبط مف ذلؾ 
مشروعية العزلة والفرار بالديف حيف تحيط المخاطر بالمؤمنيف 

 مطغياف.  وىـ ضعفاء عف المواجية ل
 : التوصيات

 , وما ببياف الفروؽ بيف اليجرة والنزوحيوصي الباحث  -
, وما يتعمق بو مف مى ىذه الفروؽ في واجبات اإليواءيترتب ع

النصرة والتأييد وا عادة ىؤالء المياجريف أو النازحيف إلى 
 ديارىـ وأمواليـ.

يوصي الباحث بعمل بحثي يستيدؼ معرفة أماكف وبمداف  -
وخدمات اإليواء التي تقـو بيا المنظمات والييئات المختمفة 
في البمداف العربية واالسالمية والغربية لبياف مقدار القرب 
والبعد مف التشريعات الخاصة باإليواء لممياجريف أو النازحيف 

 في القرآف الكريـ.
 ينا دمحم وعمى آلو وصحبو أجمعيف.  وصمى هللا عمى نب  
  

                                                            : الحواشيقائمة 
1
 بن أٌوب البماء أبو:   اللغوٌة والفروق المصطلحات فً معجم الكلٌات 

 - هـ1412 - بٌروت - الرسالة )مؤسسة202ص الكفوي الحسٌنً موسى
 المصري دمحم - دروٌش عدنان:  تحمٌك.م(1221
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2
ىػ ٜٖ٘أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا) ت :  المغة مقاييس معجـ 
 .1/53 )بيروت ػ دار الجيل ( ٘ـ(  جٗٓٓٔ/
3
ـ( ٖٔٔٔىػ /ٔٔٚابف منظور دمحم بف مكـر ) ت : العرب لساف 
   مادة "أوا", بيروت ػ دار صادر ( ٘ٔ/ٗٔ

 النٌسابوري المشٌري الحسن أبو الحجاج بن مسلم  :  مسلم صحٌح 4

ن: الذكر والدعاء , باب : ما ٌمول عند  (2015/ 4)  (هـ261: المتوفى)
النوم وأخذ المضجع  )دار إحٌاء التراث العربً ـ بٌروت ( تحمٌك دمحم 

 فؤاد عبد البالً . 
5
 . 14/15لسان العرب : مادة أوا"  
6
 الصوت خفض : استحباب باب شرح النووي على مسلم  ن: الذكر ,  

 (25/ 11) كالتلبٌة فٌها برفعه الشرع ورد التى المواضع إال فى بالذكر
 (1322 , الثانٌة بٌروت ط – العربً التراث إحٌاء )دار

1
: أبو الماسم الحسٌن بن دمحم المعروف  المرآن غرٌب فً المفردات 

هـ )دار المعرفة  لبنان , د. ط , د. ت   502بالراغب األصفهانً ت
   (34: ص)(
1
الشحود. د. ط , د.  : علً بن ناٌف العلمٌة والمماالت البحوث موسوعة 

   (14/ ت( ص
2
  (26/ 102) البٌان مجلة   
10
 بن حسن بن صدٌك الطٌب أبً المرآن : مماصد فً البٌان فتح انظر   

 هـ1301 ت المنوجً الحسٌن علً
 المدٌر وفتح (161/ 5)د. ر , د. ت ( ) المكتبة العصرٌة ـ صٌدا بٌروت

 : دمحم بن علً الشوكانً  التفسٌر علم من والدراٌة الرواٌة فنً بٌن الجامع
 (431/ 2) ـ( ٖٗٛٔىػ / ٕٓ٘ٔ)ت 

11
 بن الحك عبد دمحم العزٌز : أبو الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر  

 لبنان - العلمٌة الكتب )دارـ( ٔ٘ٔٔىػ/ٙٗ٘)ت األندلسً عطٌة بن غالب

 تحمٌك: عبد السالم عبد الشافً دمحم. (636/ 2)م( 1223 ـ ـ ط األولى  
12
 للنشر سحنون )دار عاشور بن الطاهر دمحم : والتنوٌر التحرٌر 

 م(1221 – تونس - والتوزٌع
 2/320. 

13
 إلى السلٌم العمل وإرشاد (160/ 5) المرآن مماصد فً البٌان فتح  

السعود  أبو العمادي دمحم بن دمحم: الكرٌم  المرآن مزاٌا

د. رلم , ود ت  بٌروت - العربً التراث إحٌاء )دارـ( ٗٚ٘ٔىػ/ٕٜٛ)ت

: المثانً  والسبع العظٌم المرآن تفسٌر فً المعانً وروح (11/ 4)(

 التراث إحٌاء دار )  م(177هـ/721) ت الفضل  أبو األلوسً محمود

 (2/125) بٌروت ـ د ط, و د .ت( – العربً
14
 (   1/4660تفسٌر الشعراوي )  
15
 المحٌط : البحر تفسٌرانظر  مدغمة باعٌنا:  مصرف بن طلحة ولرأ 

 )دارـ ( ٖٗٗٔىػ / ٘ٗٚ)ت األندلسً  حٌان بأبً الشهٌر ٌوسف بن دمحم

 الشٌخ:  م(تحمٌك 2001 -ط األولى  – بٌروت/  لبنان - العلمٌة الكتب
 . (221/ 5)الموجود , وآخرون  عبد أحمد عادل

16
 أبو اآلملً , غالب بن كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن دمحم تفسٌر الطبري : 

 2000 -  )مؤسسة الرسالة ـ ط األولى م ( 222هـ /  310)ت  جعفر
: ص) المرآن غرٌب فً والمفردات 15/301 شاكر دمحم أحمد: م( تحمٌك

66) 
11
 (221/ 5) المحٌط البحر تفسٌر 
11
)دار  4/1116ـ( ٜٚٙٔىػ /ٖٚٛٔ)ت فً ظالل المرآن : سٌد لطب  

 م( 1212الشروق ـ الماهرة ـ ط العاشرة ـ 
12
 (221/ 5) المحٌط البحر تفسٌر 
20
 بتصرف . (221/ 5) السابك : 
21
 (221/ 5) السابك : 

                                                                                           
  
22

فً العمٌدة المنٌر  التفسٌر وانظر(331/ 15) الطبري تفسٌر 

 - المعاصر الفكر الزحٌلً )دار مصطفى بن وهبة : د والشرٌعة والمنهج
  (11ـ16/ 12) هـ ( 1411 , الثانٌة دمشك ـ ط , بٌروت

23
 (1111/ 4) المرآن ظالل فً  
24
 (4/1112السابك :  )  
25
  (123/ 3)  العزٌز الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر  
26
 (11/ 12) : الزحٌلً المنٌر التفسٌر  
21
   (126/ 2) : الشوكانً  المدٌر فتح  
21
 (124/ 6) المرآن مماصد فً البٌان وانظر فتح (126/ 2) السابك :   
22
 (123/ 3) العزٌز الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر  
30
 (11/ 12)  السابك :  
31
 (12ـ11/ 12) السابك : 
32
 (12/12السابك : )   
33
 (12/12السابك :  )  
34
 (124/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح  
35
ىػ ٕٙ٘)ت البخاري  إسماعٌل بن البخاري : أبوعبد هللا دمحم صحٌح 
برلم  (20/ 3)ن: الجمعة باب من انتظر حتى تدفن  ـ ( ٜٙٛ/

 (هـ7722 ألوىلالنجاة ـ ط  )دار طوق1110
36
  (154/ 1)البخاري ن: الجمعة باب من انتظر حتى تدفن   صحٌح 
31
 بن الملن عبد بن خلف بن علً الحسن أبو :  البخارى صحٌح شرح  

 -ـ ط الثانٌة  الرٌاض/  السعودٌة - الرشد المرطبً )مكتبة البكري بطال
 (540/ 4) إبراهٌم  بن ٌاسر تمٌم أبو:  م( تحمٌك2003

31
 (542/ 4) السابك :  
32
  (542/ 4) السابك : 
40
 (321/ 22) البخاري صحٌح شرح الماري عمدة 
41
 (121/ 2) : الشوكانً المدٌر فتح  
42
 (13/ 12) المعانً روح 
43
, 113ــ 161, والشعراء 51ـ54انظر اآلٌات فً النمل من   

  [ٗٛ - ٓٛاألعراؼ]و 35ـ21والعنكبوت من 
44
 (411/ 12) الطبري تفسٌر   
45
 (20/2 ) روح المعانً    
46
 . (401/ 15) الطبري تفسٌر   
41
 (12/105 ) روح المعانً    
41

   (411/ 15) الطبري تفسٌر   
42
 (212/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح   
50
 جبٌر, بن وسعٌد مجاهد لول وهو عباس ابنوروي هذا المول عن   

 على بناته عرض على اإلنسان أولى ألن إلدام المول وهذا: الكرخً لال
 باألنبٌاء ؟!وأٌضا   فكٌف المروءة بأهل ٌلٌك ال مستبعد والفجار األوباش
 انظر فتح .للكل  كفاٌة ففٌهن أمته بنات أما العظٌم الجمع تكفً ال فبناته
 (220ـ212/ 6) المرآن مماصد فً البٌان

51
 . 2/16الجامع ألحكام المرآن   
52
 (. 1214/ 4فً ظالل المرآن : )  
53
 (220/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح  
54
 (1214/ 4) المرآن ظالل فً  
55
 ( . 4/1214السابك : )   
56
  (    4/1214السابك : )   
51
 أبو:  التأوٌل وجوه فً األلاوٌل وعٌون التنزٌل حمائك عن الكشاف    

ـ ٖٖٔٔىػ  / ٕٛ٘ت الخوارزمً )  الزمخشري عمر بن محمود الماسم
 عبد:  بٌروت ( تحمٌك – العربً التراث إحٌاء دار ) (322/ 2) (,

 . المهدي الرزاق
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51
 هـ )الهٌئة1354 رضا ت علً بن رشٌد المنار : دمحم تفسٌر   

 (   م 1220للكتاب ـ  العامة المصرٌة
 (12 /112) 

52
 (411/ 15) الطبري تفسٌر   

  
60

 ( 112/ 12)رضا  علً بن رشٌد المنار : دمحم تفسٌر 
61
  (322/ 2) : الزمخشري الكشاف  
62
/ 4)صحٌح البخاري ن: الجمعة , باب من انتظر حتى تدفن      

     الخلٌل إبراهٌم فضائل من ن: الفضائل  باب مسلم وصحٌح (141
 ( 152برلم) (1132/ 4)

63
 (114/ 2) مسلم على النووي شرح   
64
 (222/ 6) المرآن مماصد فً البٌان انظر تفسٌر المرطبً  و فتح   
65
/ 10) المرآن مماصد فً البٌان فتح (126/ 13) المرطبً تفسٌر   

51) 
66
 ( 321/ 6) المرطبً تفسٌر   
61
 (1/152 ) األلوسً تفسٌر   

  
61

 (523: ص) السالم عبد بن العز تفسٌر 
62
 (.214/ 12)  والتنوٌر التحرٌر  
10
 [  20ــ 15انظر اآلٌات ] ٌوسف :   
11
ه  َواتََّخذَ }انظر اآلٌات : )   ٌْنَاهه ) [125: النساء{ ]َخِلٌال   ِإْبَراِهٌمَ  ّللاَّ  َوفََد

( بِِذْبح    (560/ 15) الطبري تفسٌروانظر  [101: الصافات] َعِظٌم 
12
 بن دمحم بن األمٌن :  دمحم  بالمرآن المرآن إٌضاح فً البٌان أضواء  

 الشنمٌطً  الجكنً المختار
  (1/ 13) م( 1225 -هـ 1415لبنان  – بٌروت ـ رالفك ) دار  

 أراد أنه وحد لمن " غٌابات "فالحجة والجمع بالتوحٌد " غٌابة " وٌمرا
,  واحدا مكانا شغل واحد جسم ألنه منه غٌبه وما فٌه ولوعه موضع
.  غٌابة فً مكان كل فجعل ونواحٌه البئر ظلم أراد أنه جمع لمن والحجة

  هللا عبد أبو خالوٌه بن أحمد بن الحسٌن:  السبع المراءات فً انظر الحجة
 العال عبد. د:  هـ( تحمٌك1401 ـ بٌروت ـ ط الرابعة – الشروق )دار
 (123: ص) مكرم سالم

13
 11/1021تفسٌر الشعراوي     
14
 (312/ 4) كثٌر ابن تفسٌر   
15
 (424/ 2) : الكشاف   
16
 . بتصرف ٌسٌر . 12/222انظر التفسٌر المنٌر : وهبة الزحٌلً    
11
 (4/1215فً ظالل المرآن : )   
11
 بتصرف؟؟ .  515/ 15تفسٌر الطبري    
12
 (424/ 2) : للزمخشري الكشاف   
10
 (424/ 2)  السابك :   
 المرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء كثٌر :أبو ابن تفسٌر  11

والتوزٌع ـ ط الثانٌة  )دار طٌبة للنشر (314/ 4) هـ( 114الدمشمً ) ت 
   سالمة. دمحم بن سامً م( تحمٌك1222ـ 
12
 هذا أن وٌروى .. لجماعة منه لٌسمً الماء ٌأتً الذي هو والوارد  

 انظر المحرر . ٌعموب منزل من فراسخ ثالثة على باألردف كان الجب

 (232/ 3) العزٌز الكتاب تفسٌر فً الوجٌز
13
 (53/ 5) العربً البن المرآن أحكامانظر   (1/ 15) الطبري تفسٌر    

14
(3/ 15) السابك:    

 
. 

15
     (221/ 5) تفسٌر البحر المحٌط  .    
16
 (1/ 15) الطبري تفسٌر    
11
 به لال ابن عباس ومجاهد والضحان. (1/ 15) السابك    

ىػ ٖٗ٘)ت  ( العربً ابن)  األندلسً هللا عبد بن أحكام المرآن : دمحم   11
العلمٌة د. ط , د. ت(. وانظر أحكام  الكتب )دار 5/54ـ(,  ٛٗٔٔ/ 

 الهراسً ت  الطبري المعروف بالكٌا دمحم بن الدٌن المرآن: عماد
 .4/230 (هـ504

    
12

 (10/ 15) الطبري تفسٌر

                                                                                           
20
 (10/ 15) السابك:    
21
 . 15/15السابك :     
22
     (11/ 15) السابك    
23
 . .12/206روح المعانً : اآللوسً .      
24
ِويَ    ً    ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنْ  ََ  ره ر   اللَِّمٌطَ  بِأَنَّ  لََضى أَنَّهه  َعِل : }  َولََرأَ  , حه

انظر أحكام المرآن البن العربً   { .  َمْعدهوَدة   َدَراِهمَ  بَْخس   بِثََمن   َوَشَرْوهه 
  (230/ 4) هراسً الكٌا ـ المرآن وأحكام .5/54
25
 (4/1211) المرآن ظالل فً   
26
وانظر المحرر الوجٌز البن عطٌة  (11/ 15) الطبري تفسٌر   

 السلٌم العمل وإرشاد .12/246.والتحرٌر والتنوٌر  3/243األندلسً 
 (.   4/262) الكرٌم : ألبً السعود المرآن مزاٌا إلى
21
 . 12/201روح المعانً :    
21
 .  (306ـ  305/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح   
22
 .12/246التحرٌر والتنوٌر    
100
 (1211/ 4) المرآن ظالل فً   
101
 . 15/11تفسٌر الطبري   
102
 (1212/ 4) المرآن ظالل فً  
103
تفسٌر المرآن العظٌم : أبً الحسن علً بن دمحم بن عبد الصمد علم   

( ) 1/401هـ  السخاوي ) 643الدٌن السخاوي المصري الشافعً ت 
م( تحمٌك د. 2001دار النشر للجامعات ـ الماهرة مصر ط األولى ـ 

 موسى علً موسى مسعود , و د . أشرف دمحم عبد هللا المصاص. 
104
 (560/ 15) الطبري تفسٌر  
105
 (20/ 3) : الشوكانً المدٌر فتح  
106
 (3/ 13) بالمرآن المرآن إٌضاح فً البٌان أضواء  
101
 .  3/20فتح المدٌر للشوكانً :   
101
 (1212 /4) المرآن ظالل فً  

   
102

انظر للباحث " بلوغ األشد فً المرآن الكرٌم " بحث ممبول للنشر 

 فً مجلة الدراسات االسالمٌة جامعة آل البٌت .    
110
 (243/ 3) العزٌز الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر   
111
 (. 4/1210 (فً ظالل المرآن    
112
 (32/ 16) الطبري تفسٌر 
113
وهو مروي عن  (312/ 4) كثٌر ابن وتفسٌر (32/ 16) السابك:   

 إسحاق .  بن ودمحم والسدي مجاهد
114
 (32/ 16) الطبري تفسٌر  
115
 (33/ 16) السابك:  
116
 مسعود بن الحسٌن دمحم البغوي المسمى معالم التنزٌل : أبو تفسٌر  

 م(1221 -  والتوزٌع ـ ط  الرابعة للنشر طٌبة )دار هـ 516 البغوي ت
 وآخرون. النمر هللا عبد دمحم:  تحمٌك (221/ 4)

111
 (221/ 4) السابك :  
111
 (.   4/1211فً ظالل المرآن )  
112
 (.32ـ24انظر اآلٌات فً سورة ٌوسف من )   

  
120

من اآلٌات :  تبرئة الشاهد لٌوسف )إن كان لمٌصه لد من دبر  

فكذبت وهو من الصادلٌن ( .. ولول عزٌز مصر مخاطبا لها  )إنه من 
كٌدكن ..( )واستغفري لذنبن إنن كنت من الخاطئٌن( .. ولولها أمام 

 ) ولمد راودته عن نفسه فاستعصم(. النسوة  
121
 .252/ 12التفسٌر المنٌر : الزحٌلً   
122
 (3/242انظر المحرر الوجٌز : بن عطٌة األندلسً  )  

123
 (322/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح  
124
 [41ــ36انظر اآلٌات ٌوسف]    
125
 .  213, 12/211التفسٌر المنٌر : للزحٌلً   
126
 (266 ـ12/265) المنار تفسٌر   
121
  (232/ 4) هراسً الكٌا ـ المرآن أحكام  
121
 (2004/ 4) المرآن ظالل فً  
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122
 (140/ 16) الطبري تفسٌر  
130

وانظر تفسٌر المرآن العظٌم : السخاوي  (140/ 16) السابك:  

 .6/353, فتح البٌان فً مماصد المرآن 1/401
131
 (ٖٖ٘/ٙالقرآف ) مقاصد في البياف فتح   
132
 (1213/ 4) المرآن ظالل فً   
133
 بتصرف بسٌط . (, 1211/ 4) السابك:   
134
 (2/ 13) للزحٌلً المنٌر: التفسٌر  
135
 (351/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح  
136
 (2/ 13) للزحٌلً المنٌر التفسٌر  
131
 (356/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح  
131
 . 402/ 1تفسً المرآن العظٌم : السخاوي   
132
 (356/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح  
140
 (351/ 6) السابك:  
141
 (162/ 16) الطبري تفسٌر  
142
 (311/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح  
143
/ 6) المرآن مماصد فً البٌان وانظر فتح (400/ 4) كثٌر ابن تفسٌر  

314) 
144
 (314/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتحو  4/400تفسٌر ابن كثٌر    

 ممبض وسطه فً رأسان له ناءبتصرف... ولال المرطبً : أن الصواع إ
 لاله اآلخر بالرأس الطعام وٌكال الواحد الرأس من منه ٌشرب الملن كان

انظر تفسٌر  صواع فهو به ٌشرب شًء وكل عباس ابن عن النماش
 المشربة أن السماٌة أصلهاولال صدٌك حسن خان  (126/ 2) المرطبً

 فً البٌان فتح. انظر  به ٌكال صاعا   جعلت بها ٌشرب الملن كان التً
  (312/ 6) المرآن مماصد

145
 (401/ 4) كثٌر ابن وتفسٌر (113/ 16) الطبري تفسٌر  
146
 . 24/ 13  روح المعانً   

   
141

 .126/ 2تفسٌر المرطبً 

141
 (313/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح  

  
142

 .  6/313السابك: 
150
 (112/ 4) المٌسر التفسٌر  
151
 (401/ 4) كثٌر ابن تفسٌر  
152
 (233/ 2) المرآن ألحكام الجامع   
153
 (114/ 16) الطبري تفسٌر  

154
 (. 4/2012فً ظالل المرآن : )  
155

 (11/1021) الشعراوي تفسٌر  
156
 (203/ 16) الطبري تفسٌر  
151
 (24/ 5) العربً  البن المرآن أحكام  
151
 (326/ 12) حجر ابن - الباري فتح  
152
 (116 /16) الطبري تفسٌر  
160
 ( . 4/2020 : فً ظالل المرآن   
161
 . 16/116تفسٌر الطبري    
162
 .  (311/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح  
163
 .13/22روح المعانً    
164
 (401/ 4) كثٌر ابن تفسٌر  
165
 (. 11/1021تفسٌر الشعراوي )  
166
 الكٌا ـ المرآن وانظر أحكام (322/ 4) للجصاص المرآن أحكام 

 (233/ 4) هراسً
161
.وانظر 2/122,وتفسٌر المرطبً 5/25أحكام المرآن البن العربً    

 (311/ 6) المرآن مماصد فً البٌان فتح
161
 (326/ 12) حجر ابن - الباري فتح   
162
 ذلن فمرأ( . ٌوسف ألنت أإنن:) لوله لراءة فً المرأة اختلف ولد  

 محٌصن ابن عن وروي  االستفهام على ,(  أإنن:) األمصار لرأة عامة

                                                                                           
 ذلن فً المراءة من الخبر,  والصواب على ," ٌوسف ألنت إنن:"لرأ أنه

علٌه  المرأة من الحجة إلجماع , باالستفهام لرأه من لراءة , عندنا
 

.انظر 
 (245 ـ16/244) الطبري تفسٌر

110
 (163/ 11) الغٌب وانظر مفاتٌح (245/ 16) الطبري تفسٌر  
111
 بتصرف(245/ 16) السابك:  
112
 (241/ 16) السابك : 
113
 (13/52 ) روح المعانً  
114
 .3/211المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز    
115
 (411/ 4) كثٌر ابن تفسٌر  
116
 (264/ 16) الطبري تفسٌر 
111
اختلف المفسرون فً المراد بأبوٌه فمال بعضهم أباه وخالته كان لد  

ال ابن نكحها بعد موت أمه , ولال آخرون أباه وأمه الحمٌمٌة وبذلن ل
إسحاق , وطالب الطبري بحجة ممن لال بموتها .. والظاهر أنها ماتت 

ألن السورة لم تذكر أم ٌوسف بشًء مما ذكرت من حزن ٌعموب علٌه  , 
وهو الذي ذهب بصره من شدة الحزن والبكاء , وال شن أن األم أكثر 
حزنا , ولم ٌذكر المرآن شٌئا من حزنها ففً ذلن حجة على موتها لبل 

 عرضه لإللماء فً الجب . وهللا أعلم ت
111
  (266/ 16) الطبري تفسٌر   

    
112

 (411/ 4) كثٌر ابن تفسٌر
110
 ناصر بن الرحمن عبد: المنان  كالم تفسٌر فً الرحمن الكرٌم تٌسٌر 

 2000- هـ1420 األولى الرسالة ـ ط ـ )مؤسسة (405 /1السعدي ) بن

 مماصد فً البٌان فتح واللوٌحك ,  معال بن الرحمن عبد:  تحمٌك  م

  (402/ 6) المرآن
111

 بن العز تفسٌر. انظر  ألفا   وتسعون ستمائة وهم موسى مع وخرجوا  

 (523: ص) السالم عبد
112
 (416/ 2) : للزمخشري الكشاف 
113
 (411/ 2) السابك: 
114
 أو , إسحاق وابن - عنه تعالى هللا رضً - الحسن لاله , وأمه أبوه 

 انظر تفسٌر ! بنٌامٌن بأخٌه نفاسها فً ماتت لد أمه وكانت وخالته أبوه
 (523: ص) السالم عبد بن العز
115
 وأوالده الحلبً البابً ) مصطفى  مصطفى : أحمد المراغى تفسٌر  

 (43/ 13)د. ت ( بمصر
116
 . 16/210تفسٌر الطبري   
111
 ألبً إرشاد العمل السلٌم : وانظر  (43/ 13) المراغى الشٌخ تفسٌر  

 , والتكرمة التحٌة مجرى جارٌة عندهم السجدة كانت (301/ 4) السعود
 انحناء إال كانت ما:  . ولٌل.ونحوها. الٌد وتمبٌل والمصافحة , كالمٌام
وا معناه:  ولٌل.  ٌأباه سجدا   وخرورهم , الجباه تعفٌر دون  ألجل وخر 

 حمائك انظر الكشاف عنوهذا أٌضا فٌه نبوة. . شكرا   هلل سجدا   ٌوسف
 (411/ 2) التأوٌل وجوه فً األلاوٌل وعٌون تنزٌلال

 111
 (43/ 13) المراغى تفسٌر 
111
 (412/ 4) كثٌر ابن تفسٌر  
112
 (415/ 6) الطبري تفسٌر  
120
 (ٜٕٕ/ ٖ) لمزحيمي المنير التفسير   
121
 .11/115انظر تفسٌر الطبري   

  
122

 ( 4/2301فً ظالل المرآن سٌد لطب )
123
/ 2) المرآن مماصد فً البٌان وفتح (31ـ 36/ 12) الطبري تفسٌر   

124) 
124
 (32/ 11) المعانً روح   
125
 )دار(1143/ 2) عبد الكرٌم الخطٌب للمرآن : المرآنً التفسٌر  

 ـ دون ر , ت( الماهرة – العربً الفكر
126
 (43/ 2) البغوي تفسٌر  
121
 (216/ 11) الطبري تفسٌر  
121
 بتصرف ٌسٌر .  (14/ 4) المرآن مماصد فً البٌان فتح  
122
 (453/ 6) الطبري تفسٌر  
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200
 (456/ 1) العزٌز الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر   
201
 (46/ 2) كثٌر ابن تفسٌر   
202
 (461/ 6) الطبري تفسٌر   
203
 وأضواء (451/ 1) العزٌز الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر   

 (21/ 4) : الشنمٌطً البٌان
204
 (21/ 4) : الشنمٌطً البٌان أضواء   
205
 . 1/426تفسٌر ابن كثٌر    
206
 . 1/426السابك:    
201
 (142 ـ5/141) السابك:   
201
 (261/ 14) الطبري تفسٌر   
202
 (426/ 1) كثٌر ابن تفسٌر   
210
 .   (11/ 20) المرطبً تفسٌر (456/ 1) البغوي تفسٌر   
211
 بتصرف بسٌط .  (11/ 20) المرطبً تفسٌر   
212
()دار الوفاء ـ ط األولى ـ 110انظر الرحٌك المختوم )ص   

 م( 1222
213
 بتصرف .  (411/ 24) الطبري تفسٌر   
214
 ( 6/3221فً ظالل المرآن : )   
215
 (210/ 15) المرآن مماصد فً البٌان فتح   
216
 (30/161 ) روح المعانً    
211
/ 5) : الشوكانً المدٌر فتحوانظر  (411/ 22) الطبري تفسٌر   

146) 
211
. وانظر فتح البٌان فً مماصد المرآن 1/431تفسٌر ابن كثٌر    

 .12/462, وروح المعانً 13/231
212
 . نمله عن الزجاج .13/231فتح البٌان فً مماصد المرآن    
220
  ( 431/ 2): الشوكانً  المدٌر فتح   
221
 (411/ 13) الطبري تفسٌر   

 
222

 (55/ 2) المرآن مماصد فً البٌان فتح  
223
 (312/ 3) البغوي تفسٌر وانظر (25/ 4) كثٌر ابن تفسٌر   
224
 ( 1551/ 3وانظر ظالل المرآن : )     
225
 (312/ 3) البغوي تفسٌر ( و3/1551فً ظالل المرآن : )   
226
 (1560/  3) المرآن ظالل فً   
221
 (21/51 ) : األلوسً روح المعانً   

 
221

وهً رواٌة ذكرها الطبري عن سعٌد  (211/ 23) الطبري تفسٌر  

  بن جبٌر  . 
222
 . 23/212انظر تفسٌر الطبري    
230
 (212/ 23) تفسٌر الطبري   
231
 (16/ 1) البغوي تفسٌر   
232
 (206/ 11) الطبري تفسٌر   
233
 (512/ 4) كثٌر ابن تفسٌر   
234
 ..  (15/260والتحرٌر والتنوٌر ) (602/ 11)تفسٌر الطبري     
235
انظر الكهف .. أصحاب , ولٌل جبل  واد أو لرٌة اسم هو:  ولٌل   

 .11/260الطبري 
236
 (265/ 15) والتنوٌر لتحرٌرا   
231
 (605/ 11) الطبري تفسٌر   
231
عٌسى  بٌنما ٌعتبر ابن كثٌر  دٌن أنهم كانوا على  لال الطبري :     

بالكلٌة ,  النصرانٌة ملة أنهم كانوا لبل
 

أعلم فً أي الزمن كانوا ,  وهللا
, 11/605وال ٌترتب على تحدٌده كبٌر فائدة . انظر تفسٌر الطبري 

  5/140وتفسٌر ابن كثٌر 
232
  (311/ 10) المرطبً تفسٌر   
240
 بتصرف. (266/ 15)  والتنوٌر التحرٌر   
241
 (615/ 11) الطبري تفسٌر   
242
 بتصرف(212/ 15) والتنوٌر  التحرٌرانظر    
243
 (612/ 11) الطبري تفسٌر   

                                                                                           
244
 ابن تفسٌر وانظر. بتصرف 605ـ 604 / 11) الطبري تفسٌر   

 (132/ 5) كثٌر
245
 (211/ 15)   والتنوٌر التحرٌر  
246
 .(611/ 11) الطبري تفسٌر  
241
 بتصرف .  (266/ 15)  والتنوٌر التحرٌر  
241
وانظر التحرٌر والتنوٌر البن عاشور  (611/ 11) الطبري تفسٌر   

15/211.  

 
242

 . 15/211التحرٌر والتنوٌر  
250
 (261/ 15) السابك   
251
 (261/ 15) السابك  
252
 (522/ 3) العزٌز الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر  
253
 (522/ 3) السابك   
254
 (412: ص) المنان كالم تفسٌر فً الرحمن الكرٌم تٌسٌر  
255
 (بتصرف ٌسٌر. 15/261التحرٌر والتنوٌر   
256
 (312/ 10) المرطبً تفسٌر  
251
 . بتصرف ٌسٌر . 10/312السابك   
251
/ 1)  الفتن من الفرار الدٌن من اإلٌمان , باب صحٌح البخاري ن :  
( 1211 – 1401 ـ الثالثة بٌروت ط – الٌمامة , كثٌر ابن ) دار (15

 البغا .  دٌب مصطفى. د:  تحمٌك
252
 (43/ 13) حجر ابن - الباري فتح  
260
 (43/ 13) السابك:  

 قائمة المصار والمراجع

: أحمد بن علً الرازي الجصاص  ) دار إحٌاء  المرآن أحكام -
هـ / دون رلم الطبع ( تحمٌك 1405 التراث العربً / بٌروت 

 دمحم الصادق لمحاوي 
 )دار ( العربً ابن)  األندلسً هللا عبد بن أحكام المرآن : دمحم  -

 العلمٌة د. ط , د. ت(.  الكتب
الطبري المعروف  دمحم بن أحكام المرآن: أبو الحسن علً    -

هـ , 1405الهراسً ) دار الكتب العلمٌة / بٌروت ,  بالكٌا
 دون رلم الطبعة ( تحمٌك موسى دمحم بن علً 

 دمحم بن دمحم: الكرٌم  المرآن مزاٌا إلى السلٌم العمل إرشاد -
د.ط  وتبٌر - العربً التراث إحٌاء السعود )دار أبو العمادي
 , , ت (

 دمحم بن األمٌن :  دمحم  بالمرآن المرآن إٌضاح فً البٌان أضواء -
لبنان  – بٌروت ـ الفكر ) دار الشنمٌطً  الجكنً المختار بن

  م( 1225 -هـ 1415
تهىغ األشذ فً انمرآٌ انكرٌى: عثذانكرٌى شرف دمحم |" تسس  -

 يمثىل نهُشر فً يدهح انذراساخ االساليٍح خايعح آل انثٍد .    

 سحنون )دار عاشور بن الطاهر دمحم : والتنوٌر التحرٌر -
 م(1221 – تونس - والتوزٌع للنشر

 انمرشً كثٍر تٍ عًر تٍ إسًاعٍم انفذاء كثٍر :أتى اتٍ ذفسٍر -

و( 9111وانرىزٌع ـ ط انثاٍَح ـ  انذيشمً )دار طٍثح نهُشر

   ساليح. دمحم تٍ سايً ذسمٍك
 حٌان بأبً الشهٌر ٌوسف بن دمحم المحٌط : البحر تفسٌر -

 -ط األونى  – بٌروت/  لبنان - العلمٌة الكتب األندلسً )دار
الموجود , وآخرون  عبد أحمد عادل الشٌخ:  م(تحمٌك 2001

 . 

 بن الحسٌن دمحم البغوي المسمى معالم التنزٌل : أبو تفسٌر -
 -  والتوزٌع ـ ط  الرابعة للنشر طٌبة البغوي )دار مسعود
 وآخرون. النمر هللا عبد دمحم:  تحمٌك  م(1221

 ذفسٍر انشعراوي  ) د ر ، د. ط ، د. خ (   -

 غانة تٍ كثٍر تٍ ٌسٌذ تٍ خرٌر تٍ دمحم ذفسٍر انطثري : -

و(  0222 -  )يؤسسح انرسانح ـ ط األونى خعفر أتى اَيهً ،

  شاكر دمحم أزًذ: ذسمٍك
 ) د ر ، د. ط ، د. خ (   السالم عبد بن العز تفسٌر   -
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ذفسٍر انمرآٌ انعظٍى : أتً انسسٍ عهً تٍ دمحم تٍ عثذ انصًذ  -

عهى انذٌٍ انسخاوي انًصري انشافعً انسخاوي  ) دار انُشر 

و( ذسمٍك د. 0222نهدايعاخ ـ انماهرج يصر ط األونى ـ 

يىسى عهً يىسى يسعىد ، و د . أشرف دمحم عثذ هللا 

 انمصاص. 

 الفكر )دار خطٍةعثذ انكرٌى ان للمرآن : المرآنً التفسٌر  -
 ـ دوٌ ر ، خ( الماهرة – العربً

 الحلبً البابً ) مصطفى  مصطفى : أحمد المراغى تفسٌر -
 د. ت ( بمصر وأوالده

 المصرٌة رضا )الهٌئة علً بن رشٌد المنار : دمحم تفسٌر  -
 (   م 1220للكتاب ـ  العامة

 بن وهبة : د فً انعمٍذج وانشرٌعح وانًُهحالمنٌر  التفسٌر -
دمشك ـ  , بٌروت - المعاصر الفكر الزحٌلً )دار مصطفى

  هـ ( 1411 , الثانٌة ط

 الرحمن عبد: المنان  كالم تفسٌر فً الرحمن الكرٌم تٌسٌر -
 األولى الرسالة ـ ط ـ السعدي )مؤسسة بن ناصر بن

 اللوٌحك  معال بن الرحمن عبد:  تحمٌك  م 2000- هـ1420
:  دمحم تٍ أزًذ ب، أتً تكر اتٍ فرذ اندايع ألزكاو انمرآٌ    -

هـ ( ) دار عانى انكرة / انرٌاض / ط 179األَصاري )خ 

 و ( ذسمٍك : هشاو سًٍر انثخاري 0222

 أتى خانىٌه تٍ أزًذ تٍ انسسٍٍ:  السبع المراءات فً الحجة -

هـ( 9029 ـ تٍروخ ـ ط انراتعح – انشروق )دار  هللا عثذ

  يكرو سانى انعال عثذ. د:  ذسمٍك

انرزٍك انًخرىو : صفً انرزًٍ انًثاركفىري  )دار انىفاء ـ  -

 و( 9111ط األونى ـ 

: انًثاًَ  وانسثع انعظٍى انمرآٌ ذفسٍر فً انًعاًَ روذ  -

 – انعرتً انرراز إزٍاء دار انفضم ) أتى األنىسً يسًىد

 تٍروخ ـ د ط، و د .خ(
شرذ انُىوي عهى يسهى : أتى زكرٌا ٌسً تٍ شرف تٍ يري  -

 , الثانٌة بٌروت ط – العربً التراث إحٌاء )دارانُىوي  
 هـ 1322

 عبد بن خلف بن علً الحسن أبو :  البخارى صحٌح شرح -
/  السعودٌة - الرشد المرطبً )مكتبة البكري بطال بن الملن

 بن ٌاسر ٌمتم أبو:  م( تحمٌك2003 -ـ ط الثانٌة  الرٌاض
  إبراهٌم 

 الثالثة بٌروت ط – الٌمامة , كثٌر ابن ) دارصسٍر انثخاري  -

 البغا .  دٌب مصطفى. د:  ( تحمٌك1211 – 1401 ـ

البخاري )دار  إسماعٌل بن البخاري : أبوعبد هللا دمحم صحٌح -

 (هـ7722 ألوىلالنجاة ـ ط  طوق
 انمشٍري انسسٍ أتى انسداج تٍ يسهى  :  يسهى صسٍر -

)دار إزٍاء انرراز انعرتً ـ تٍروخ ( ذسمٍك دمحم  انٍُساتىري

 فؤاد عثذ انثالً . 

 : تذر انذٌٍ انعًٍُ  البخاري صحٌح شرح الماري عمدة -

 بن حسن بن صدٌك الطٌب أبً المرآن : مماصد فً البٌان فتح -
د.  ) المكتبة العصرٌة ـ صٌدا بٌروت المنوجً الحسٌن علً

 ر , د. ت ( 
:  التفسٌر علم من والدراٌة الرواٌة فنً بٌن الجامع المدٌر فتح -

د  –هـ ) بٌروت / دار الفكر 1250دمحم بن علً الشوكانً ـ 
 .ط , د . ت ( 

فً ظالل انمرآٌ : سٍذ لطة )دار انشروق ـ انماهرج ـ ط  -

 و( 9120انعاشرج ـ 

 وجوه فً األلاوٌل وعٌون التنزٌل حمائك عن الكشاف  -
 انخىارزيً ) انسيخشري عًر تٍ يسًىد انماسى أتى:  التأوٌل

 الرزاق عبد:  تٍروخ ( ذسمٍك – انعرتً انرراز إزٍاء دار
 . المهدي

 البماء أبو:   اللغوٌة والفروق المصطلحات فً معجم الكلٌات -
 بٌروت - الرسالة )مؤسسة الكفوي الحسٌنً موسى بن أٌوب

                                                                                           
 دمحم - دروٌش عدنان:  تحمٌك.م(1221 - هـ1412 -

 المصري

, بيروت ػ دار صادر : العرب لساف  - ابف منظور دمحم بف مكـر
 ) 

 الحك عبد دمحم العزٌز : أبو الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر -
ـ ط  نثُاٌ - انعهًٍح انكرة )دار األندلسً عطٌة بن غالب بن

 و( ذسمٍك: عثذ انسالو عثذ انشافً دمحم.9112 ـ األونى  
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أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا :  المغة مقاييس معجـ -
 .)بيروت ػ دار الجيل (

: أبو الماسم الحسٌن بن دمحم  المرآن غرٌب فً المفردات -
المعروف بالراغب األصفهانً )دار المعرفة  لبنان , د. ط , 

  د. ت  (

: علً بن ناٌف الشحود.  العلمٌة والمماالت البحوث موسوعة -
   د. ط , د. ت(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


