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 "�سم هللا الرحمن الرحیم.
، قال والتا�عین ، وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمدٍ 

 :-رحمه هللا تعالى-اإلمام القرطبي 

ي َلَیْحُزُنِني َأْن َتْذَهُبوا ِ�هِ {: -تعالى-"قوله  في موضع رفع، أي ذها�كم  ]١٣[یوسف:  }قاَل ِإنِّ
 �ه. أخبر عن حزنه لغیبته".

 المصدر، المصدر المنسبك من أن وما دخلت علیه في محل رفع فاعل، فاعل حزن الذهاب.
ْئبُ {" ، وذلك أنه رأى في منامه أن الذئب شد على یوسف، ]١٣[یوسف:  }َوَأخاُف َأْن َ�ْأُكَلُه الذِّ

فلذلك خافه علیه، قاله الكلبي. وقیل: إنه رأى في منامه �أنه على ذروة جبل، و�أن یوسف 
في �طن الوادي، فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تر�د أكله، فدرأ عنه واحد، ثم انشقت 

وا على قتله، والذي دافع ؤ إخوته لما تمال األرض فتوارى یوسف فیها ثالثة أ�ام، فكانت العشرة
 عنه أخوه األكبر یهوذا، وتوار�ه في األرض هو مقامه في الجب ثالثة أ�ام.

وقیل: إنما قال ذلك لخوفه منهم علیه، وأنه أرادهم �الذئب، فخوفه إنما �ان من قتلهم له،  
: ما خافهم علیه، ولو وقیل ا.فكنى عنهم �الذئب مساترة لهم، قال ابن عباس: فسماهم ذئا�ً 

ألنه أغلب ما �خاف في الصحارى. والذئب مأخوذ  ؛خافهم لما أرسله معهم، و�نما خاف الذئب
ألنه  ؛من تذاءبت الر�ح إذا جاءت من �ل وجه، �ذا قال أحمد بن �حیى، قال: والذئب مهموز

�غیر همز، لما �انت الهمزة  ]١٣[یوسف:  )الذیب(وروى ورش عن نافع  �جئ من �ل وجه.
 ساكنة وقبلها �سرة فخففها صارت �اء. 

 ".أي مشغلون �الرعي }َوَأْنُتْم َعْنُه غاِفُلونَ {
إنما خاف على یوسف من الذئب، وهل مراده الذئب الحقیقي أو �نى  -علیه السالم-�عقوب 

 �الذئب عن إخوته؟ 
نه أخوف ما �خاف في البراري، یؤ�د هذا أنه لو هللا أعلم، لكن المراد فیما �ظهر حقیقة الذئب؛ أل

خافهم علیه ما أرسله معهم، ومثل هذا، ومثل هذا االحتیاط الشدید فیما �قوله �عض المفسر�ن هو 
َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُیوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا  ِإنَّا {الذي ألقمهم الحجة حیث جاؤوا فیما �عد قالوا: 

ْئُب  ْئُب  {]، ١٧[یوسف:  }َفَأَكَلُه الذِّ  ،]، فلقنهم الحجة من غیر قصد١٧[یوسف:  }َفَأَكَلُه الذِّ
  .وذلك من شدة خوفه على ولده وحرصه علیهم

�عني الذئب  ذاءبت الر�ح،ذئب �قول: مأخوذ من تذاءبت الر�ح إذا جاءت من �ل وجه، توأما ال
 اسم، واألصل في األسماء.

 طالب: ..........
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نعم، وأخذها من األفعال خالف األصل، أخذ االسم الجامد من الفعل هذا خالف األصل؛ ألن 
األصل أن الفعل یؤخذ من المصدر، فالمصدر أصل المشتقات �لها، أصل الفعل وأصل اسم 
الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضیل وغیرها من المشتقات، فأصل الجمیع المصدر، فلو قال: 

 إ�ش؟ الذئب مأخوذ من 
مصدر تذاءب لكان له وجه، لكن اسم جامد �شتق من فعل، هذا خالف األصل، وخالف 
القیاس، و�ن �ان المذهب عند الكوفیین أن األصل هو الفعل، لكن المرجح في هذا مذهب 

 :-رحمه هللا تعالى-البصر�ین، ولهذا �قول ابن مالك 
...................................... 

 
ـــــــــــــه   ـــــــــــــذین انتخـــــــــــــبو�ون  أصـــــــــــــًال له

 لهذین انتخب �عني اختیر. �عني المصدر، لهذین �عني الفعل والمشتق، أصًال  و�ونه أصًال  
ْئُب  {و ] ١٣[یوسف:  (الذیب)] مهموز في قراءة األكثر، روى ورش عن نافع ١٣[یوسف:  }الذِّ

ْئبُ  {] �الیاء دون همز، وقیل للكسائي: لَم ال تهمز ١٣[یوسف:  (الذیب)وهي قراءة الكسائي   }الذِّ
ْئُب  {]؟ فقال: أخاف أن �أكلني، لَم ال تهمز ١٣[یوسف:  ]؟ قال: أخاف أن ١٣[یوسف:  }الذِّ

ول عنه غیر الهمز الذي ؤ �أكلني، فأجاب �جواب في مخرج له، و�ن �ان المراد �الهمز المس
الهمز الذي هو �أحد أطرافه یهمز الذئب،  ،مة، والهمز الذي أجیب �هأجیب �ه، الهمز همز الكل

 فیوقظه إن �ان نائًما، فیتسبب في أكله.
ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبةٌ {: -تعالى-قوله " أي جماعة نرى الذئب ثم  ]،١٤[یوسف:  }قاُلوا َلِئْن َأَكَلُه الذِّ

أي في حفظنا أغنامنا، أي إذا �نا ال نقدر  ]١٤[یوسف:  }َلخاِسُرونَ  اِإنَّا ِإذً {ال نرده عنه. 
[یوسف:  }َلخاِسُرونَ {وقیل:  على دفع الذئب عن أخینا فنحن أعجز أن ندفعه عن أغنامنا.

 .وقیل: لعاجزون  لجاهلون �حقه. ]١٤
 ] في١٥[یوسف:  }َأنْ {]، ١٥[یوسف:  }َفَلمَّا َذَهُبوا ِ�ِه َوَأْجَمُعوا َأْن َ�ْجَعُلوهُ {: -تعالى-قوله 

 موضع نصب، أي على أن �جعلوه في غیا�ة الجب".
أن �عني وما دخلت علیه في تأو�ل مصدر في محل نصب، والمصدر منصوب على نزع 

وأجمعوا على أن  ،الخافض، و�ال فاألصل على أن �جعلوه أي: على أن �جعلوه، لما ذهبوا �ه
 على �ذا؟أم �الحرف؟ تقول: أجمعت األمة �ذا أم �جعلوه، فالفعل أجمع تعدى بنفسه 

 طالب: ..........
 �الحرف.

لما أرسله معهم أخذ علیهم میثاًقا غلیًظا  -علیه السالم-"قیل في القصة: إن �عقوب 
لیحفظنه، وسلمه إلى رو�یل وقال: �ا رو�یل! إنه صغیر، وتعلم �ا بني شفقتي علیه، فإن جاع 

 أعیا فاحمله ثم عجل برده إلي.فأطعمه، و�ن عطش فاسقه، و�ن 
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 ثم قال: فأخذوا �حملونه على أكتافهم، ال �ضعه واحد إال رفعه آخر، و�عقوب �شیعهم میًال  
رجع، فلما انقطع �صر أبیهم عنهم رماه الذي �ان �حمله إلى األرض حتى �اد ینكسر، فالتجأ 

عسف، فاستغاث برو�یل إلى آخر فوجد عند �ل واحد منهم أشد مما عند اآلخر من الغیظ وال
وقال: أنت أكبر إخوتي، والخلیفة من �عد والدي علي، وأقرب اإلخوة إلي، فارحمني وارحم 

ا فلتنجك منا، ضعفي فلطمه لطمة شدیدة وقال: ال قرا�ة بیني و�ینك، فادع األحد عشر �و�بً 
جزي وحداثة فعلم أن حقدهم من أجل رؤ�اه، فتعلق �أخیه یهوذا وقال: �ا أخي! ارحم ضعفي وع

سني، وارحم قلب أبیك �عقوب، فما أسرع ما تناسیتم وصیته ونقضتم عهده، فرق قلب یهوذا 
ا، ثم قال: �ا إخوتاه! إن قتل النفس التي حرم هللا ا ما دمت حی� فقال: �هللا ال �صلون إلیك أبدً 

ا، مما جرى أبدً من أعظم الخطا�ا، فردوا هذا الصبي إلى أبیه، ونعاهده أال �حدث والده �شيء 
فقال له إخوته: �هللا ما تر�د إال أن تكون لك المكانة عند �عقوب، �هللا لئن لم تدعه لنقتلنك 
معه، قال: فإن أبیتم إال ذلك فهاهنا هذا الجب الموحش القفر، الذي هو مأوى الحیات والهوام 

�ن انفلت على فألقوه فیه، فإن أصیب �شيء من ذلك فهو المراد، وقد استرحتم من دمه، و 
: -تعالى-أیدي سیارة یذهبون �ه إلى أرض فهو المراد، فأجمع رأیهم على ذلك، فهو قول هللا 

محذوف،  (لما)وجواب  ]،١٥[یوسف:  }َفَلمَّا َذَهُبوا ِ�ِه َوَأْجَمُعوا َأْن َ�ْجَعُلوُه ِفي َغیاَبِت اْلُجبِّ {
 هم.أي فلما ذهبوا �ه وأجمعوا على طرحه في الجب عظمت فتنت

وقیل: التقدیر فلما  ].١٧[یوسف:  }قاُلوا �ا َأ�انا ِإنَّا َذَهْبنا َنْسَتِبقُ {قولهم:  (لما)وقیل: جواب  
وأجمعوا أن �جعلوه في غیا�ة الجب جعلوه فیها، هذا على مذهب  ،ذهبوا �ه من عند أبیهم

و مقحمة، والواو والوا ]،١٥[یوسف:  }َأْوَحْینا{ ، وأما على قول الكوفیین فالجوابالبصر�ین
] ٧٣[الزمر:  }َحتَّى ِإذا جاُؤها َوُفِتَحْت َأْبواُبها{: -تعالى-عندهم تزاد مع لما وحتى، قال هللا 

 ] أي فار. ٤٠[هود:  }َحتَّى ِإذا جاَء َأْمُرنا َوفاَر التَّنُّورُ {وقوله:  ،أي فتحت
 قال امرؤ القیس:

 فلمـــــا أجزنـــــا ســـــاحة الحـــــي وانتحــــــى
 

 ...................................... 
 .أي انتحى 

] أي ١٠٤ -١٠٣[الصافات:  }َفَلمَّا َأْسَلما َوَتلَُّه ِلْلَجِبیِن َوناَدْیناهُ {: -تعالى-ومنه قوله 
 ".نادیناه

ما نقله عن، عن قصة یوسف وذهاب إخوته �ه وفعلهم ما فعلوا من إهانتهم �عد انقطاع نظر 
 ،ال یبعد أن �صنعوا �ه ما صنعوا؛ ألن الحقد والحسد والغیرة وصلت بهم إلى حد أرادوا قتله أبیهم

وأجمعوا على ذلك لوال المشورة التي سمعوها من أخیهم، وغلبة ظنهم أنه یهلك في الجب، الذي 
�ظهر أنهم لو غلب على ظنهم أنه ینجو ما جعلوه في الجب؛ ألنهم خرجوا �ه لیستر�حوا منه، 
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حسد وصل بهم إلى مبلغ هان علیهم ارتكاب قتل النفس، لكن توسط أخوهم یهوذا وقال: نلقیه ال
 في هذا الجب الذي هو موضع وموئل للحیات والعقارب التي قل أن ینجو منها من وقع فیها.

�قول: وجواب (لما) محذوف، أي فلما ذهبوا �ه وعزموا على طرحه في الجب عظمت فتنتهم، 
 }قاُلوا �ا َأ�انا ِإنَّا َذَهْبنا َنْسَتِبقُ {عظمت فتنتهم، هذا جواب (لما)، وقیل: جواب (لما) قولهم: 

قاُلوا �ا {]، ١٥[یوسف:  } الُجبِّ َفَلمَّا َذَهُبوا ِ�ِه َوَأْجَمُعوا َأن َ�ْجَعُلوُه ِفي َغَیاَ�ةِ  {]، ١٧[یوسف: 
وأجمعوا أن  ،فلما ذهبوا �ه من عند أبیهمالتقدیر:  :]، وقیل١٧[یوسف:  }َأ�انا ِإنَّا َذَهْبنا َنْسَتِبقُ 

�جعلوه في غیا�ة الجب جعلوه فیها. �قول: هذا على مذهب البصر�ین، وأما على قول الكوفیین، 
 ].١٥[یوسف:  }َأْوَحْینا{فالجواب: 

 الفرق بین مذهب البصر�ین والكوفیین في هذه المسألة؟ ما
[یوسف:  }َوَأْوَحْیَنا  {الفرق بین مذهب البصر�ین والكوفیین، لماذا ال �جوز قوله:  جواب (لما)؟

 ] جواب (لما) عند البصر�ین؟١٥
 طالب: ..........

ظاهر؟ أو أن البصر�ین  ،، وعند الكوفیینا�عني ال بد أن �كون جواب (لما) عند البصر�ین مقدرً 
�منعون دخول الواو في جواب (لما)؟ �منعون دخول الواو في جواب (لما)، وعند الكوفیین �جوز، 

َحتَّى {: �جوز هذا على ما ذهب علیه مع أن الواو عنده �أنها مقحمة، �عني زائدة؛ �ما في قوله
 لجنة، وأما أبواب النار فلیست فیها الواو.]، �عني أبواب ا٧٣[الزمر:  }ِإذا جاُؤها َوُفِتَحْت َأْبواُبها

 الحكمة �ا شیخ؟ ماطالب: 
 الحكمة؟ ما

 طالب: الحكمة أنه أبواب النار ما فیها الواو، وأبواب الجنة فیها الواو؟
واو الثمانیة، واو الثمانیة، تعرف واو الثمانیة؟ واو  الجواب: منهم من �قول: إن الواو هذه

 .]١٢التو�ة: [ }التَّاِئُبوَن  {، أو ثامن عدد، أو ما أشبه ذلك، االثمانیة؟ �كون مدخولها ثامنً 
 اقرأ. 

اِجُدوَن اآلِمُروَن ِ�اْلَمْعُروِف  التَّاِئُبونَ  {طالب:  اِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّ الَعاِبُدوَن الَحاِمُدوَن السَّ
 ].١٢[التو�ة:  }َوالنَّاُهوَن 

 هذا الثامن. ]١٢[التو�ة:  }َوالنَّاُهوَن  {
ُه ِإن َطلََّقُكنَّ  {  ].٥[التحر�م:  }َعَسى َر�ُّ

نُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت َثیَِّباٍت  اَخْیرً  اَأن ُیْبِدَلُه َأْزَواجً  {طالب:  مِّ
 ].٥[التحر�م:  } اَوَأْ�َكارً 

َباٍت َوَأْ�َكارً {  ]، ثامن.٥[التحر�م:  } اَثیِّ
 ما هو صحیح؟أم وأبواب الجنة ثمانیة، وأبواب النار سبعة، لذا دخلت علیها الواو، صحیح 
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 .......... طالب:
 لكنه شبه مطرد، اآلن في هذه اآل�ات �لها دخلت على الثامن، فیه شيء �ا هشام؟

 طالب: ..........
 ]؟٧١[الزمر:  }َوِسیَق الَِّذیَن َ�َفُروا  {وأبواب النار ما ُتفتح ألهلها؟ 

 طالب: ..........
 نعم؟

 طالب: ..........
 و�فتح له �اب الجنة، وأولئك مفتوحة من قبل؟ �ستفتح، �ستفتح،

 طالب: ..........
َخْمَسٌة  {]، ٢٢[الكهف:  }َثالَثٌة رَّاِ�ُعُهْم  {، ]٢٢[الكهف:  }َوَثاِمُنُهْم  {أ�ًضا في سورة الكهف 

 ].٢٢[الكهف:  }َساِدُسُهْم 
 ].٢٢[الكهف:  }َسْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم  {طالب: 

ما �مكن الجواب عن ف، �عني إذا أمكن الجواب عن هذه ]٢٢[الكهف:  }َوَثاِمُنُهْم َسْبَعٌة  {
 غیرها؟

 أجابوا عن آ�ة التو�ة أن األمر �المعروف والنهي عن المنكر واحد.
 طالب: ..........

 كیف؟
 طالب: األمر �المعروف والنهي عن المنكر.
 .، �لها سا�عاوهذا ثامنً  اشيء واحد، هو شيء واحد، فلیس هذا سا�عً 

 طالب: ..........
 ، هذا أجاب �ه القرطبي فیما تقدم، لكن التي �عدها؟ اواحدً  ائً صحیح، �ونها شی
 طالب: ..........

هو على �ل حال؛ رد على الوجهین، رد على من �قول: إنها واو الثمانیة دخلت على التاسع، 
 هي دخلت على الثامن. �ن السا�ع والثامن شيء واحدو 

 تعرفون عنها؟ ماذا الواو هذه 
 طالب: ..........

  .ائً ، ما قال شیائً لكن ما قال شی ،؟ هشام موجودائً �ا أشرف تعرف عنها شی
 طالب: ..........

 .نعم
 طالب: ..........
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المقصود أنها شبه مطردة في الثامن، �عني في اآل�ات المذ�ورة شبه مطردة، إما أن �كون 
 العدد، أو هو رقم ثمانیة. مدخولها في الثامن في

 طالب: ..........
 �عد؟

 طالب: ..........
حتى هذا ال �عنینا من قبیل وال من دبیر، هذا ما یهمنا، لكن الكالم في لغتنا، منهم من قال: هذه 

 واو الثمانیة، مع أن هذا القول محكوم �ضعفه عند أهل العلم، محكوم �ضعفه.
 ].٧٣[الزمر:  }َوُفِتَحْت  {ألن واو طالب: 

 ]، وما معنا، وآ�ة التو�ة، وآ�ة الكهف.٧٣[الزمر:  }َوُفِتَحْت  {
 ؟طالب: هذا القول ضعیف

وآ�ة التحر�م، هو عند أهل العلم ضعیف، القول �أن هذه الواو واو الثمانیة، وأن �ل ثامن ال بد 
 أن تدخل علیه الواو.

 وآ�ة التحر�م؟ طالب: طیب �یف �جیبون؟ آ�ة التو�ة أجابوا عنها، طیب
 وآ�ة الكهف.

 طالب: وآ�ة الكهف.
 ما سمع. ؟ما سمعت جواب هشام عن آ�ة التحر�م؟ أعد أعد، سمع أشرف

 طالب: ..........
 ].٥[التحر�م:  }َعَسى َر�ُُّه  {بینما األوصاف األخرى تجتمع، فهمت؟ 

 .طالب: لو قلنا: العطف للمغایرة
 ما فهمت؟أم ، فهمت قصده نعم

 ..........طالب: 
 ي قبلها، األوصاف التي قبلها، الستة التي قبلها؟ذطیب وال

 طالب: ال، �لها تجتمع.
 تجتمع نعم.

 طالب: طیب، وآ�ة الكهف �ا شیخ؟
 ُ�جاب عن آ�ة الكهف؟ �مَ  وآ�ة الكهف، �یف نقول عنها؟

 طالب: ..........
 ؟تعرف مغني اللبیب؟ تعرفه 

  طالب: أعرفه.
 هناك.راجع في حرف الواو 
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 طالب: لمن �ا شیخ؟
 لمن؟ قلت تعرفه.

 طالب: قلت: ال أعرفه.
 ال تعرفه؟! 

مغني اللبیب عن �تب األعار�ب، أهم �تاب في النحو، هذا أهم �تاب، ومن ال �عرف المغني، 
�عرف من �تب النحو؟ هذا �غنیك عن �تب النحو �لها، اسمه: مغني اللبیب عن �تب ماذا ف

 راجعه، فیه قواعد وضوا�ط ما �ستغني عنها طالب علم.، األعار�ب البن هشام
دلیل على نبوته في ذلك الوقت. قال الحسن ومجاهد  ]١٥[یوسف:  }َوَأْوَحْینا ِإَلْیهِ {وفى قوله: "

 والضحاك وقتادة: أعطاه هللا النبوة وهو في الجب على حجر مرتفع عن الماء.
ا ا، ومن قال �ان صغیرً سنة، فما �ان صغیرً وقال الكلبي: ألقى في الجب وهو ابن ثماني عشرة 

 فال یبعد في العقل أن یتنبأ الصغیر و�وحى إلیه.
 .]٦٨[النحل:  }َوَأْوحى َر�َُّك ِإَلى النَّْحلِ {وقیل: �ان وحى إلهام �قوله: 

 ".وأن جبر�ل جاءه �الوحي -�هللا أعلم -ا، واألول أظهروقیل: �ان منامً 
]، الوحي �طلق و�راد �ه اإللهام؛ �ما في اآل�ة التي ذ�رها آ�ة النحل، ١٥ [یوسف: }َأْوَحْینا ِإَلْیهِ {

و�ن �ان على قول من �قول  ،، و�لى أم موسى، هذا �له إلهام-علیها السالم-والوحي إلى مر�م 
من النسوة من األنبیاء، ما �حمله على هذا، ما �قول: إلهام،  ا�أن في النساء نبوة، وأن هناك ست� 

لكن القول المعتمد عند أهل العلم: لیس في النساء نبي، وأن الوحي المذ�ور �النسبة للنساء وحي 
لم یبلغ الحنث، فال شك أنه إلهام؛ ألن  ا�ان صغیرً  -معلیه السال-إلهام، فإذا قلنا: إن یوسف 

أو النبوة ال بد أن تكون لمن  ،كتمل العقل، وهل ینبئ مثل ابن ثماني عشرةالنبوة ال ُتعطى إال م
  بلغ األر�عین بلغ األشد؟

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
 حتى عند رفعه، عند رفعه.

أنه أوحى إلیه أنه  :فیه وجهان: أحدهما ]١٥[یوسف:  }َلُتَنبَِّئنَُّهْم ِ�َأْمِرِهْم هذا{: -تعالى-قوله "
سیلقاهم و�و�خهم على ما صنعوا، فعلى هذا �كون الوحى �عد إلقائه في الجب تقو�ة لقلبه، 

 وتبشیر له �السالمة.
أنه أوحى إلیه �الذي �صنعون �ه، فعلى هذا �كون الوحى قبل إلقائه في الجب إنذار  :الثاني

 له.
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أمره لما أفضى إلیه  -تعالى-لك أن هللا أنك یوسف، وذ ]١٥[یوسف:  }َوُهْم ال َ�ْشُعُرونَ {
 ".األمر

] أنه یوسف، هذا إذا أنذرهم ونبأهم فیما �عد في مصر، إذا ١٥[یوسف:  }َوُهْم ال َ�ْشُعُرونَ {
[یوسف:  }َوُهْم ال َ�ْشُعُرونَ {وال �شعرون أنه یوسف،  ،جاءوا �متارون من هناك �خبرهم �أمرهم

 بل �غلب على ظنهم أن یوسف قد مات. ،] أنك یوسف؛ ألنهم �جزمون ١٥
 طالب: ..........

هو من �اب األدب �قال: صلة، من �اب األدب �قال: صلة؛ ألن القرآن مبرأ من الز�ادة 
والنقصان، هذا من حیث المعنى، لكن الحرف و�ن �ان زائًدا من حیث اإلعراب إال أنه من حیث 

 المعنى ال بد أن �كون له فائدة.
 �مصر أال �خبر أ�اه و�خوته �مكانه.أمره لما أفضى إلیه األمر  -تعالى-وذلك أن هللا "

 �النبوة، قاله ابن عباس ومجاهد. -تعالى-وقیل: بوحي هللا 
فهم �أمره، وهم ال إلیه ما فعلوه بیوسف، وأنه سیعرِّ  -تعالى-لیعقوب، أوحى هللا  )الهاء(وقیل: 

 �شعرون �ما أوحى هللا إلیه، �هللا أعلم. 
أن إخوته لما جعلوا یدلونه  -ما ذ�ره السدي وغیره -إذ ألقي في الجب ؛ومما ذ�ر من قصته

في البئر، تعلق �شفیر البئر، فر�طوا ید�ه ونزعوا قمیصه، فقال: �ا إخوتاه! ردوا علي قمیصي 
�ان �فني، و�ن عشت أواري �ه عورتي، فقالوا: ادع الشمس ن مت إأتوارى �ه في هذا الجب، ف
ا، فدلوه في البئر حتى إذا ا فلتؤنسك وتكسك، فقال: إني لم أر شیئً والقمر واألحد عشر �و�بً 

بلغ نصفها ألقوه إرادة أن �سقط فیموت، فكان في البئر ماء فسقط فیه، ثم آوى إلى صخرة 
 فقام علیها.

قطع الحبل إرادة أن یتفتت على الصخرة، و�ان جبر�ل تحت ساق وقیل: إن شمعون هو الذي 
العرش، فأوحى هللا إلیه أن أدرك عبدي، قال جبر�ل: فأسرعت وهبطت حتى عارضته بین الرمي 

ا. و�ان ذلك الجب مأوى الهوام، فقام على الصخرة وجعل فأقعدته على الصخرة سالمً  ،والوقوع
در�تهم، فأجابهم، فأرادوا أن یرضخوه �الصخرة فمنعهم یبكي، فنادوه، فظن أنها رحمة علیه أ

ا نزل جبر�ل إلیه، و�ان إبراهیم حین ألقي یهوذا، و�ان یهوذا �أتیه �الطعام، فلما وقع عر�انً 
ا أتاه جبر�ل �قمیص من حر�ر الجنة فألبسه إ�اه، فكان ذلك عند إبراهیم، ثم في النار عر�انً 

وجعله  ةشب یوسف جعل �عقوب ذلك القمیص في تعو�ذورثه إسحاق، ثم ورثه �عقوب، فلما 
لك القمیص فألبسه إ�اه. ذا أخرج جبر�ل في عنقه، فكان ال �فارقه، فلما ألقي في الجب عر�انً 

قال وهب: فلما قام على الصخرة قال: �ا إخوتاه إن لكل میت وصیة، فاسمعوا وصیتي، قالوا: 
ا فاذ�روا وحشتي، و�ذا أكلتم فاذ�روا عًض وما هي؟ قال: إذا اجتمعتم �لكم فأنس �عضكم �
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ا فاذ�روا ا فاذ�روا غر�تي، و�ذا رأیتم شا�ً جوعي، و�ذا شر�تم فاذ�روا عطشي، و�ذا رأیتم غر�بً 
شبابي، فقال له جبر�ل: �ا یوسف �ف عن هذا واشتغل �الدعاء، فإن الدعاء عند هللا �مكان، 

صاحب �ل وحید، و�ا ملجأ �ل خائف، و�ا اللهم �ا مؤنس �ل غر�ب، و�ا  :ثم علمه فقال: قل
�ا  �ا حيُّ  ،كاشف �ل �ر�ة، و�ا عالم �ل نجوى، و�ا منتهى �ل شكوى، و�ا حاضر �ل مإل

! أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي، حتى ال �كون لي هم وال شغل غیرك، وأن تجعل لي قیومُ 
ا ودعاء، لهنا! نسمع صوتً ا، إنك على �ل شيء قدیر، فقالت المالئكة: إا ومخرجً من أمري فرجً 

 الصوت صوت صبي، والدعاء دعاء نبي.و 
على یوسف وهو في الجب فقال له: أال أعلمك  -علیه السالم-وقال الضحاك: نزل جبر�ل 

فقال له: قل �ا صانع  ،كلمات إذا أنت قلتهن عجل هللا لك خروجك من هذا الجب؟ فقال: نعم
شاهد �ل نجوى، و�ا حاضر �ل مإل، �ا مفرج �ل �ر�ة،  كل مصنوع، و�ا جابر �ل �سیر، و�ا

و�ا صاحب �ل غر�ب، و�ا مؤنس �ل وحید، ایتني �الفرج والرجاء، واقذف رجاءك في قلبي 
ا، فأخرجه هللا في صبیحة یومه ذلك من ا سواك، فرددها یوسف في لیلته مرارً حتى ال أرجو أحدً 

 ".الجب
في الجب مما ُتلقي عن اإلسرائیلیات، ال �صدق وال  هذا النقل وما اشتمل علیه من قصة یوسف

 .�كذب
ه وأما القمیص الذي نزل �ه جبر�ل من الجنة إلى إبراهیم لما ُجرد، و�ن ُجرد من ثیا�ه عندما ألقو 

في النار، أرادوا إلقاءه في النار جردوه، ولذلك مكافأًة له هو أول من ُ�كسى یوم القیامة قبل 
، �ونه جبر�ل -علیه السالم-، أول من �كسى یوم القیامة إبراهیم -علیه الصالة والسالم -محمد

نزل له بهذا القمیص من الحر�ر حر�ر الجنة، وأنهم توارثوه إلى أن جاء دور یوسف، وُجعل في 
 .تعو�ذة ور�ط في عنقه

ن الجنة فیه على �ل حال هذه �لها إسرائیلیات تحتمل الصدق والكذب، وال شك أن ما نزل م 
  .شيء من البر�ة، و�ونه �جعل في عنقه هذا أمر ال �ستبعد

فرجاء یوسف إلخوته أن یذ�روه وأن ال ینسوه عند أكلهم وشر�هم وجوعهم وعطشهم، هذا ال 
علیه -�ستبعد مما جبل علیه البشر من أنه �سترحمهم و�سترقهم و�ستعطفهم، لكن جبر�ل 

وأن یتعلق �الخالق الذي  ،العالئق �المخلوقین لك، وأن �قطعأرشده إلى ما هو أهم من ذ -السالم
 -علیه السالم-المساعدة  -على إبراهیم-هو بیده نجاته، وجاء في األثر أن جبر�ل عرض علیه 

حینما ألقي في النار، فقال: أتر�د المساعدة؟ فقال: أما منك فال، وأما من هللا فبلى، وهو من أولي 
و�كف عن استعطاف إخوته، فأجاب هللا  ،رشد یوسف أن �شتغل �الدعاء، فأ-علیه السالم-العزم 

دعاءه، فأخرجه هللا في صبیحة یومه ذلك من الجب، وهناك قال: �عد ثالث، توار�ه في األرض 
ومقامه في الجب ثالثة أ�ام، وهنا �قول: فأخرجه هللا في صبیحة ذلك الیوم من الجب، ألقوه في 
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وم، فاهلل أعلم �مدة مقامه ولبثه، ولیس في ذلك من الخبر ما تقوم �ه اللیل، وخرج صبیحة ذلك الی
 الحجة.

 فیه مسألتان: ] ١٦[یوسف:  }َوَجاُءوا َأَ�اُهْم ِعَشاًء َیْبُكوَن  {: -تعالى-قوله "
، وهو ظرف �كون في أي لیًال  ]١٦[یوسف:  }َوَجاُءوا َأَ�اُهْم ِعَشاًء  {: -تعالى-األولى: قوله 
لیكونوا أقدر على االعتذار في الظلمة، ولذا قیل: ال تطلب  ؛و�نما جاءوا عشاء موضع الحال،

 ".الحاجة �اللیل، فإن الحیاء في العینین، وال تعتذر �النهار من ذنب فتتلجلج في االعتذار
ال تطلب الحاجة �اللیل، فإن الحیاء في العینین، وجاء عن ابن عباس �عدما عمي، جرب قوله: 

أعمى حاجة فإن الحیاء في العینین، تجدون �عض العمیان من أسهل األمور علیهم ال تطلبن من 
أن �قول: ال، إذا طلب منه شيء، ما یرى الشخص الذي أمامه، فالمقصود �األعمى الذي ال یرى 

، -على ما �قول العوام-ولو قل، ولو قل، فاالعتذار �اللیل، واللیل  ائً ي یبصر شیذشیًئا، ما هو ال
 لون؟ �قو ماذا 

 طالب: ..........
 اللیل؟

 طالب: ..........
ال، عیونه صغار، �عني ما �شوف، فاالعتذار �اللیل هنا قال: إنه ال �جدي؛ ألن الظالم �حجب، 
والمسألة مفترضة قبل هذه األنوار الكاشفة التي ساوت بین اللیل والنهار في اإل�صار، ال شك أن 

لك: ال، ومثل االعتذار �اللیل أو من األعمى، االعتذار الذي ال یراك تعتذر منه سهل �قول 
 ال تطلبن من أحد شیًئا في اللیل. .�الهاتف أحیاًنا �سهل أن �قال: ال، لكن المواجهة صعبة
 تعتذر�قول: أنت  معنى هذا الكالم؟ ماوال تعتذر في النهار من ذنب فتتلجلج في االعتذار، 

راحة، البال صافي، وأقرب إلى السكینة، فیقبل عذرك، �اللیل وقت السكون وقت الهدوء وقت ال
 �هللا المستعان.

؟ قالوا: ءلما سمع �كاءهم قال: ما �كم؟ أجرى في الغنم شي -علیه السالم-فروي أن �عقوب "
ین قمیصه؟ على أال. قال: فأین یوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب، فبكى وصاح وقال: 

  .-هللاإن شاء -ما �أتي بیانه 
ا علیه، فأفاضوا علیه الماء فلم أكله الذئب خر مغشیً  :وقال السدي وابن حبان: إنه لما قالوا

یتحرك، ونادوه فلم �جب، قال وهب: ولقد وضع یهوذا یده على مخارج نفس �عقوب فلم �حس 
تلنا بنفس، ولم یتحرك له عرق، فقال لهم یهوذا: و�ل لنا من د�ان یوم الدین! ضیعنا أخانا، وق

ر، فأفاق ورأسه في حجر رو�یل، فقال: �ا رو�یل! ألم حَ أ�انا، فلم �فق �عقوب إال ببرد السَّ 
ا؟ فقال: �ا أبت �ف عني �كاءك أخبرك، فكف �عقوب آتمنك على ولدي؟ ألم أعهد إلیك عهدً 

ْئبُ ِإنَّا َذَهْبنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكنا ُیوُسَف ِعْنَد َمتاِعنا َفَأ{�كاءه فقال: �ا أبت   .]١٧[یوسف:  }َكَلُه الذِّ
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الحتمال أن  ؛الثانیة: قال علماؤنا: هذه اآل�ة دلیل على أن �كاء المرء ال یدل على صدق مقاله
ا، فمن الخلق من �قدر على ذلك، ومنهم من ال �قدر. وقد قیل: إن الدمع المصنوع �كون تصنعً 

 ال �خفى، �ما قال حكیم:
ـــــــــي خـــــــــدود  إذا اشـــــــــتبكت دمـــــــــوع ف

 
ـــــــین  ـــــــاكى تب ـــــــن تب ـــــــى مم ـــــــن �ك  ".م

، حتى قال و�ن �ان مبطًال  ،نعم، البكاء ال یدل على الصدق، �عض الناس تسرع إلیه الدمعة 
�عض القضاة: ال تصدق المدعي ولو جاء �عینه على �فه، لو جاء �عینه على �فه، وادعى أن 

ما تدري، �قول: ال الحتمال أن �كون ز�د المدعى علیه مخلوع العینین،  ؛ز�ًدا من الناس اقتلعها
وتنظر في القضیة من �ل وجه، �عض  ،وتسمع البینات والدعاوى  ،تصدق حتى ترى �عینك

الناس �حسن صیاغة الكالم فیصدق، و�بكي و�أتي �حر�ات تجعل اإلنسان �ستروح و�میل إلى 
ق حتى �أتي �البینة.  تصد�قه، لكن ال ُ�صدَّ

ْئُب َوَما َأْنَت  َقاُلوا َ�اَأَ�اَنا {: -تعالى-"قوله  ِإنَّا َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُیوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِّ
 ]، فیه سبع مسائل:١٧[یوسف:  }ِ�ُمْؤِمٍن لََّنا َوَلْو ُ�نَّا َصاِدِقیَن 

 ] نفتعل، من، المسا�قة.١٧[یوسف:  }َنْسَتِبقُ {: -تعالى-األولى: قوله 
  ]".١٧) [یوسف: إنا ذهبنا ننتضل(�ذا في قراءة عبد هللا وقیل: أي ننتضل، و 

 ننتضل، �الضاد.
 وهو نوع من المسا�قة، قاله الزجاج.]، ١٧"(إنا ذهبنا ننتضل) [یوسف: 

وقال األزهري: النضال في السهام، والرهان في الخیل، والمسا�قة تجمعهما. قال القشیري أبو 
أي في الرمي، أو على الفرس، أو على األقدام، والغرض من  ]١٧[یوسف:  }َنْسَتِبقُ {نصر: 

ألنه اآللة في قتال العدو، ودفع الذئب عن  ؛المسا�قة على األقدام تدر�ب النفس على العدو
 األغنام.

 ".ا لنرى أینا أسبقنشتد جر�ً  ]١٧[یوسف:  }َنْسَتِبقُ {وقال السدي وابن حبان: 
ام، األصل في االستباق أنه على األقدام، ثم ُنقل إلى �ل هذا األصل في االستباق أنه على األقد

ولو �ان على غیر األقدام، �السهام، �الخیل، �اإلبل،  ،ارهان، وما ُیؤخذ في االستباق �سمى سبقً 
 �شمل هذا �له على ما سیأتي.

 -قال ابن العر�ي: المسا�قة شرعة في الشر�عة، وخصلة بد�عة، وعون على الحرب، وقد فعلها"
على قدمیه فسبقها،  -رضي هللا عنها-بنفسه و�خیله، وسابق عائشة  -صلى هللا علیه وسلم
 . »هذه بتلك«سا�قها فسبقته، فقال لها:  -صلى هللا علیه وسلم-فلما �بر رسول هللا 

 لما رجعوا من ذي قرد إلى المدینة فسبقه سلمة، خرجه قلت: وسابق سلمة بن األكوع رجًال 
 مسلم.
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سابق بین  -صلى هللا علیه وسلم-الثانیة: وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول هللا 
الخیل التي قد أضمرت من الحفیاء و�ان أمدها ثنیة الوداع، وسابق بین الخیل التي لم تضمر 
من الثنیة إلى مسجد بني زر�ق، وأن عبد هللا بن عمر �ان ممن سابق بها، وهذا الحدیث مع 

ذا الباب تضمن ثالثة شروط، فال تجوز المسا�قة بدونها، وهي: أن المسافة ال بد صحته في ه
أال �سابق المضمر مع  :الثالث أن تكون الخیل متساو�ة األحوال. :الثاني أن تكون معلومة.

 ".غیر المضمر في أمد واحد وغا�ة واحدة
المضمرات، فجعل  غایر بینهما، غایر بین المضمرات وغیر -علیه الصالة والسالم-ألنه 

 للمضمرات غا�ة ومسافة، وجعل لغیر المضمرات مسافة هي أقل منها.
 طالب: ..........

 مسجد بني ُزر�ق أقرب من ثنیة الوداع، فغیر المضمرة، الشرط تقصد؟
 طالب: ..........

األكل لتضمیر في لالثاني: أن تكون الخیل متساو�ة األحوال. الثالث: أال �سابق، هذا �النسبة 
 ي العمر، ال �سابق صغیر �كبیر، غیر ذلك من األحوال.فالتجو�ع، أما متساو�ة األحوال ف

نة فیها هي الخیل المعدة لجهاد والخیل التي �جب أن تضمر و�سابق علیها، وتقام هذه السُّ "
 العدو ال لقتال المسلمین في الفتن.

عبد هللا بن عمرو قال: سافرنا مع  ال واإلبل، فروى مسلم عنضالثالثة: وأما المسا�قة �الن
 فمنا من �صلح خباءه، ومنا من ینتضل، وذ�ر فنزلنا منزًال  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

ال سبق «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-الحدیث. وخرج النسائي عن أبي هر�رة أن رسول هللا 
ذئب عن نافع بن أبي  وثبت ذ�ر النصل من حدیث ابن أبي. »إال في نصل أو خف أو حافر

 نافع عن أبي هر�رة، ذ�ره النسائي، و�ه �قول فقهاء الحجاز والعراق.
ناقة تسمى العضباء ال  -صلى هللا علیه وسلم-وروى البخاري عن أنس قال: �ان للنبي 

فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على  -سبقال تكاد تُ  قال حمید: أو -تسبق
 ".»حق على هللا أال یرتفع شيء من الدنیا إال وضعه«قال: المسلمین حتى عرفه، ف

أما السبق وهو الُجعل الذي �جعل للسابق من المتسا�قین في النصل، في الخف، في الحافر، في 
مسائل العلم؛ ألن العلم طلبه  -رحمه هللا تعالى-كل ما �عین على الجهاد، وألحق شیخ اإلسالم 

ه �ه شیخ اإلسالم، فأجاز السبق فیه، وما عدا ذلك یبقى على جهاد، بل من أفضل القر�ات، ألحق
 المنع.

�ا شیخ أحسن هللا إلیك، جعل السبق في وسائل الجهاد الحدیثة، السبق في الطائرات، طالب: 
 أو في المقاتالت، أو ضرب البنادق والرشاشات.

 أهل العلم.على �ل حال �اب الجهاد جاء فیه النص، والقیاس أقول: أمره معروف عند 
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 ؟مثل هذاطالب: �عني �صلح 
 �صلح، �صلح إذا ُرؤ�ت المصلحة في ذلك، و�ال.

الرا�عة: أجمع المسلمون على أن السبق ال �جوز على وجه الرهان إال في الخف والحافر " 
 ".ختري والنصل، قال الشافعي: ما عدا هذه الثالثة فالسبق فیها قمار. وقد زاد أبو البُ 

  .أبو الَبختري 
 ".القاضي "أبو الَبختري 

 .غیاث بن إبراهیم النخعي، قاضٍ 
وهي لفظة وضعها للرشید، فترك العلماء حدیثه  »أو جناح« في حدیث الخف والحافر والنصل"

 ".لذلك ولغیره من موضوعاته، فال �كتب العلماء حدیثه �حال
ذ�ره ابن حبان في المجروحین، ونسبه إلى الوضع، وهذه القصة مستفیضة عند العلماء أن الذي 

للرشید أو للمأمون �ما في �عض الروا�ات، هو القاضي أبو البختري، غیاث  »أو جناح«وضع 
من  بن إبراهیم النخعي، و�ن شكك �عضهم في نسبة هذه الجملة إلیه وهذه اللفظة إلیه؛ ألنه قاضٍ 

ة المسلمین مؤتمن على أرواحهم ودمائهم وأموالهم وفروجهم، �یف یؤتمن وهذا حاله؟ على قضا
كل حال؛ تحصل منه الزلة، وتحصل منه الهفوة، والناس لیسوا على مستوى واحد من الثقة 

 واألمانة، �هللا المستعان.
ألنه قوة على أهل الحرب، قال:  ؛وي عن مالك أنه قال: ال سبق إال في الخیل والرميوقد رُ "

وسبق الخیل أحب إلینا من سبق الرمي. وظاهر الحدیث �سوي بین السبق على النجب 
ألنها التي  ؛والسبق على الخیل. وقد منع �عض العلماء الرهان في �ل شيء إال في الخیل

 ".ي عن عطاء أن المراهنة في �ل شيءكانت عادة العرب المراهنة علیها. ورو 
 النص یدل على اإلبل، الخف، الحافر �شمل.لكن 

ألن حمله على العموم في  ؛ؤول قولهوقد تُ وروي عن عطاء أن المراهنة في �ل شيء جائزة، "
 یؤدي إلى إجازة القمار، وهو محرم �اتفاق. ءكل شي

�ما ذ�رنا، و�ذلك  ،الخامسة: ال �جوز السبق في الخیل واإلبل إال في غا�ة معلومة وأمد معلوم
ا أو لرمي ال �جوز السبق فیه إال �غا�ة معلومة ورشق معلوم، ونوع من اإلصا�ة، مشترط خسقً ا

 ".إصا�ة �غیر شرط
خسًقا �عني إما أن ینفذ السهم و�نفذ ما تراهنوا علیه، أو بدون خسق فیثبت فیه، الخسق والخزق 

 النفوذ، نفوذ السهم.
فیجعل للسابق  ،االوالي من ماله متطوعً واألسباق ثالثة: سبق �عطیه الوالي أو الرجل غیر "

ا، فمن سبق أخذه. وسبق �خرجه أحد المتسا�قین دون صاحبه، فإن سبقه صاحبه ا معلومً شیئً 
 ".أخذه، و�ن سبق هو صاحبه أخذه
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�عني إذا �ان من جهة واحدة، إذا �ان من جهة واحدة فال قمار، القمار فیما لو �ان من 
 الجهتین.

لوجه الذي أخرجه له، وال یرجع إلى ماله، وهذا مما ال خالف فیه. وحسن أن �مضیه في ا"
ا مثل ما �خرجه صاحبه، اختلف فیه، وهو أن �خرج �ل واحد منهما شیئً : والسبق الثالث

 ال �أمنا فأیهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه، وهذا الوجه ال �جوز حتى یدخال بینهما محلًال 
 ".ا وأخذهما وحدهالسبقین جمیعً أن �سبقهما، فإن سبق المحلل أحرز 

 ، �أتون بثالث �سمونه المحلل، فإن سبقهما أخذ نصیب االثنین.�أتون بثالث
خذ سبق صاحبه، وال شيء للمحلل فیه، وال شيء أو�ن سبق أحد المتسا�قین أحرز سبقه و "

 علیه. و�ن سبق الثاني منهما الثالث �ان �من لم �سبق واحد منهما.
 : وحكم الفرس المحلل أن �كون مجهوًال -من أصحاب الشافعي- یرانوقال أبو علي بن خ
 ".ألنه �حلل السبق للمتسا�قین أو له ؛جر�ه، وسمي محلًال 

إل�احة مثل هذا النوع من السبق الذي  ؛التحلیل هنا ُأجیز، و�ن �ان فیه شيء أو نوع من حیلة
هو في األصل قمار، هذا الرهان الذي �كون من الطرفین نوع من القمار ال �جوز إال إذا ُأدخل 

لكي تعود إلى زوجها فیه حیلة، ولم  ؛محلل، وهو الثالث، والمحلل الذي �حلل البائنة من زوجها
المحلل والمحلل له، وسماه التیس  -علیه الصالة والسالم-�جزه الشرع، بل لعن الرسول 

المستعار، هذه حیلة على تحلیل محرم، وتلك حیلة على إ�ش؟ مثلها، ما الفرق بین المحلل في 
 �اب السبق والمحلل في �اب الطالق البائن؟

 طالب: �ا شیخ.
 نعم.

 في �اب السبق جائز، أقره الشرع، أما المحلل. المحللأن طالب: 
 فیه نص؟

 القرطبي. طالب: هذا �الم
 أقول: فیه نص؟

 طالب: ما قال نص، لكن قال: �الم العلماء.
 ما الفرق بین التحلیل هنا والتحلیل هناك؟فما دام عر�ت عن النص،  لمسألةاأقول: 

 طالب: ..........
، وفي �اب األموال یتساهلون، الحنفیة على العكس، الحنفیة على العكس، تشدید في �اب نعم

الفروج، ولذا �قولون: إن القاضي إذا حكم لك �شيء وأنت تعرف �ذب البینة، األموال أكثر من 
القاضي �أن هذه المرأة زوجتك حلت لك زور وحكم لك  يأن تعرف �ذب البینة، جئت �شاهد

 دون األموال، فإنهم �حتاطون لها أكثر، هذا المعروف عندهم.
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 طالب: ..........
 �ه مثل هذا؟ورد فیه النص �اللعن، لماذا ال یلحق 

 طالب: ..........
�عني المحلل حینما دخل بهذه النیة، بنیة التحلیل، تحلیل الصورة، احتمال أن �فوز �السبقین مًعا، 
ولیس معنى هذا أنه یر�د أن �حلل فقط؛ �ما في �اب النكاح، مع أن �عض الحنفیة یزعم أن 

 فعل؟ ماذا عل خیر، مأجور ما فعل الخیر، االمحلل مأجور؛ ألنه ف
 طالب: والنص؟

وماذا صنع غیر أنه أعاد  ؟نه فاعل خیر، ماذا فعلإالنص؟ خاطبهم هم، هذا �المهم، �قول: 
ال ینظر فیما عداه  امرأة إلى زوجها وحظیرة بیتها وأوالدها فهو محتسب؟ لكن ال شك أن النص

 مما �خالفه �أي حال من األحوال.
 طالب: ..........

ما دام قصده التحلیل یدخل، قصده التحلیل یدخل هو في النص، لكن  قصده التحلیل، ولو �ان،
هم ما یدخلون، هم ما یدخلون، و�عضهم یرى أن نكاح المحلل صحیح مع اإلثم، و�ال لو لم 

 ، أو جعل المرأة حالًال ؛ ألن المحلل معناه أنه جعل العقد حالًال �صح العقد ما ُسمي محلًال 
 ، والصواب أن العقد �اطل.ولذا ُسمي محلًال لزوجها،  لزوجها، جعلها حالًال 

 طالب: �ا شیخ أحسن هللا إلیكم، نفهم من �المكم أن الحنفیة �جیزون المحلل في �اب النكاح؟
 ین؟أ

 طالب: �جیزون المحلل في �اب النكاح؟
�لهم، منهم من �قول: هو محتسب مأجور، محتسب مأجور، ما زاد على أن  لیس�لهم،  لیس

 عاد المرأة إلى زوجها وأوالدها و�یتها.
 طالب: لكن ما �قال: إن مذهب األحناف؟

 ال، ال، ال تقل مذهب األحناف.
 طالب: ..........

هذا �حتاج إلى  لعل الخبر ما ثبت عندهم أو ما بلغهم، مع النظر إلى المعنى، المعنى أن الرجل
من �حلل له زوجته، و�عیدها إلى أوالده، وقد تكون الخسارة �بیرة وفادحة على األوالد من الضیاع 

 وغیره، فهو نظر إلى هذا المعنى، ولم ینظر إلى النص الصحیح الصر�ح في تحر�مه.
واشترط �ل واحد من المتسا�قین أنه إن  ،واتفق العلماء على أنه إن لم �كن بینهما محلل"

 ".سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار، وال �جوز
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، �ستعمل بین عامة الناس �كثرة، على أدنى شيء یتراهنون، ا، �سمونه مراهنً اهذا �ستعمل �ثیرً 
، والثاني ا�عني من ذبیحة، من تیس، بین الشباب، إن �ان الصواب �جانب هذا غرم اآلخر تیسً 

 ك، هذا ال شك أنه قمار، هذا قمار.كذل
 طالب: ..........

العبرة �المعاني ال �األلفاظ، وقلب الباطل وتسمیته �اسم الحق مثل ما ُتشرب  حق�ا،ولو سموه 
 الخمر في آخر الزمان وتسمى �غیر اسمها.

 طالب: ..........
 قصدك أن مسألة التحلیل في مثل هذا ال �جوز؟

 طالب: ..........
 غارم؟أم في النكاح هل هو غانم  المحللهو 

 طالب: ..........
 غانم؟ كیف

 طالب: المرأة بال تكلفة وال شيء.
هو تزوجها، ما له شيء، وال هدف، وال قصد، �مكن �كرهها أشد الكره، لكن من أجل أن تعود 

�غانم مطلًقا، إلى زوجها، أما المحلل في السبق فهو غانم على احتمال أ�ًضا، على احتمال، لیس 
 هو لیس بر�ح مضمون، �هللا المستعان.

 طالب: ..........
 �أنه تسامح فیها للتشجیع على العلم. -رحمه هللا-في مسائل العلم، هذا شیخ اإلسالم 

 طالب: ..........
 ألنها في اتباع شأن اإلسالم والمسلمین؛ ألن الروم أهل �تاب.

 طالب: ..........
 ولو من الطرفین للتشجیع على المسائل العلمیة. ،مطلق، �جعل فیه السبقكالم شیخ اإلسالم 

ا من أدخل فرسً «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وفي سنن أبي داود عن أبي هر�رة عن النبي "
 .»ومن أدخله وهو �أمن أن �سبق فهو قمار ،بین فرسین وهو ال �أمن أن �سبق فلیس �قمار

قال: لیس برهان الخیل �أس إذا دخل فیها محلل، فإن سبق وفي الموطأ عن سعید بن المسیب 
، و�هذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم. واختلف ءبق لم �كن علیه شيأخذ السبق، و�ن سُ 

ال �جب المحلل في الخیل، وال نأخذ فیه �قول سعید، ثم قال: ال  :في ذلك قول مالك، فقال مرة
 �جوز إال �المحلل، وهو األجود من قوله.
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السادسة: وال �حمل على الخیل واإلبل في المسا�قة إال محتلم، ولو ر�بها أر�ابها �ان أولى، 
أنه قال: ال یر�ب الخیل في السباق إال  -رضي هللا عنه-وقد روي عن عمر بن الخطاب 

 أر�ابها.
وقال الشافعي: وأقل السبق أن �سبق �الهادي أو �عضه، أو �الكفل أو �عضه. والسبق من 

 ".الرماة على هذا النحو عنده، وقول محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي
ال یر�ب الخیل في السباق إال أر�ابها؛ ألن السبق في هذا الباب فیه تدر�ب على فنون القتال، 
تدر�ب للخیل وتدر�ب ألر�ابها؛ ألن هذا الذي تؤجره لیر�ب هذا الخیل من أجل أن �سبق هو 

قودها و�حملها على أن تسبق غیرها، لكن هل هذا الشخص هو الذي یتولى ر�و�ها �عرف �یف �
 في القتال لو حصل؟

معروف أن السبق في هذا الباب إنما ُشرع من أجل االستعداد واإلعداد للعدو، فهذا الشخص  
الذي استأجرته لیر�ب هذا الخیل، لیفوز �السبق على غیره، هل هو الذي سوف یر�بها في 

 د؟ الجها
 طالب: ..........

: ال یر�ب الخیل في السباق إال أر�ابها، لكي یتمرن -رضي هللا عنه-غیره، ولذا جاء عن عمر 
 أر�ابها �ما ُتمرن هي، �هللا المستعان.

 الجوائز نظیر حفظ القرآن. .طالب: ..
هذا �النسبة للتشجیع على حفظ القرآن وحفظ العلم، هذا الذي قاله شیخ اإلسالم إن �ان مجرد 

و�ن أحق ما أخذتم «هذا ال إشكال فیه، و�ن �ان أجرة فالخالف معروف، فُجعل من بیت المال 
، هذا أمر سهل، لكن جعل هذا الجعل على الصالة التي هي عبادة »علیه أجًرا �تاب هللا

الجعل على الصالة، من صلى الفجر فله �ذا، �عني من �اب التشجیع للناس،  محضة، جعل
 ما �جوز؟أم �جوز 

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
والجماعة واجبة، والجماعة واجبة، فهل ُ�جعل الجعل على الواجب �أصل الشرع؟ هو إن �ان من 

على ذلك؛ �ما أنه �جعل العقو�ة على من بیت المال، وجعله إمام المسلمین من أجل حث الناس 
 .-إن شاء هللا تعالى-یتخلف، فال �أس 

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -السا�عة: روي عن النبي " رضي هللا -أنه سابق أ�ا �كر وعمر  -َصلَّى للااَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -، فسبق رسول هللا -عنهما ، وصلي أبو �كر وثلت عمر، ومعنى -َصلَّى للااَّ
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ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ي أبو �كر: �عني أن رأس فرسه �ان عند صال فرس رسول هللا وصل ، -َصلَّى للااَّ
 والصلوان موضع العجز. 

ْئبُ {أي عند ثیابنا وأقمشتنا حارسا لها.  }َوَتَرْكنا ُیوُسَف ِعْنَد َمتاِعنا{: -تعالى-قوله   }َفَأَكَلُه الذِّ
ْئبُ {وذلك أنهم ما سمعوا أ�اهم �قول:   ؛أخذوا ذلك من فیه فتحرموا �ه }َوَأخاُف َأْن َ�ْأُكَلُه الذِّ
أي و�ن �نا،  }َوَلْو ُ�نَّا{أي �مصدق.  }َوما َأْنَت ِ�ُمْؤِمٍن َلنا{ألنه �ان أظهر المخاوف علیه. 

في قولنا، ولم �صدقهم �عقوب لما ظهر له منهم من قوة  }صاِدِقینَ {قاله المبرد وابن إسحاق. 
 ثرة األدلة على خالف ما قالوه على ما �أتي بیانه.التهمة و�

أي ولو �نا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتنا، والتهمتنا في  }َوَلْو ُ�نَّا صاِدِقینَ {وقیل: 
 لشدة محبتك في یوسف، قال معناه الطبري والزجاج وغیرهما". ؛هذه القضیة


