
 ِمن ُنَكِت القرآن

(825) 

 التي هو في بيتها

 تفسير جديد مقترحأقوال المفسرين و رّد 

 

يوسف ( لكَ  تَ ي  هَ  وقالت   األبوابَ  قتِ وغلّ  هِ ها عن نفسِ يتِ التي هو في بَ  هُ وراودت  )
22. 

 

 :لم يقل

 .وراودته أمرأة العزيز عن نفسه

 .إرادتيناختالف : اإلرادة من طرفها والممانعة من طرفه: المراودة

 

 :لك هيتَ 

 .تعالَ 

 .نتُ وتزيّ  أتُ تهيّ : ، أيئًت لكَ هِ : قراءةفي 



 

 ؟التي هو في بيتها: لماذا قال

 

 :أقوال المفسرين

 :أبو حيان

رب تضيف ، والعمرَ ا على الحُ سترً  ،ال بامرأة العزيزو  ،ح باسمهالم يصرّ  »
  .«ت، وصاحبة البيتة البيربّ : البيوت إلى النساء فتقول

 

 :الشوكاني

ا إلى قصدً  ،وزليخا ،امرأة العزيز: ولم يقل ،(هاالتي هو في بيتِ ) إنما قال »
والمحافظة على الستر  ،مع استهجان التصريح باسم المرأة ،زيادة التقرير

 .«عليها

 :أقول

 .لصارت لغة القرآن كلغة التوراة واإلنجيل( زليخا: )لو قال

 



 :ابن عاشور

 (هابيتِ في لتي هو ا: )لهبطريق الموصولية في قو  ة العزيزالتعبير عن امرأ»
ألن كونه في  ،عليه السالم يوسف لقصد ما تؤذن به الصلة من تقرير عصمة

 . «هارادِ مُ عه لِ طوّ بيتها من شأنه أن يُ 

 

وفيه تكريس للعادات والتقاليد، وقد ال تكون مرغوبة  م،كالم المفسرين غير مسلّ 
 !في كل عصر ومصر، كما قد ال تكون من اإلسالم في شيء

 (العزيز امرأةُ : )في مواضع أخرى لو كان كالم المفسرين صحيًحا لما قال
  .85و 23يوسف 

  .25يوسف ( المرأته وقال الذي اشتراُه ِمن ِمصرَ : )لماذا قال إذنو 

 .(هاالتي هو في بيتِ : )مثل   (ن مصرَ مِ  اشتراهُ الذي )

 .امرأة العزيز: الثانية. العزيز: األول

 .قال المفسرون في المرأة ما ال يصلح في الرجل

 !استهجان التصريح باسم الرجل، والرغبة في الستر عليه؟: هل هو أيًضا

طويلة، وهي ، والرّد عليكم في السورة نفسها، وهي غير ها المفسرونما لكم أيّ 
 !قة تسهل قراءتها، بل قراءتها ممتعةمشوّ 



 

 :تفسير جديد مقترح

  :يعرض هنا سؤال

 عليه السالم بها أصاًل؟ كيف خال يوسفُ 

 (.هاالتي هو في بيتِ : )في قوله: الجواب

ومما يؤكد هذا أنه  .خرين في البيتهناك أناًسا آ وكان يعتقد أنّ  ،بيتها فالبيتُ 
، 28اآلية  (قا البابَ واستبَ : )هرب وأراد الخروج من البيتقت األبواب ا غلّ لمّ 
 اممّ  إلي   أحب   السجنُ  ربّ  قالَ )، 22اآلية ( مَ فاستعصَ  هِ عن نفسِ  هُ ولقد راودت  )
 .22اآلية ( ني إليهِ ونَ دعُ يَ 

 .ن فيهمَ  فَ رَ عَ لو كان بيته لَ 
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