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 "قضى �جانب الترجیح، وهي قوة التهمة، وال خالف �الحكم بها، قاله بن العر�ي. 
َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمرًا َفَصْبٌر َجِمیٌل}: -تعالى-قوله   ]".١٨[یوسف:  {قاَل َبْل َسوَّ

نصر الحكم �األمارات والعالمات والقرائن، في الطرق الحكمیة  -رحمه هللا-ابن القیم، ابن القیم 
ولم �قصر الحكم على البینات التي هي الشهود، بل توسع في قبول البینات األخرى غیر 
الشهود، وهذا منها، حكم علیهم �الكذب؛ ألنه رأى من األمارات والقرائن ما یدل على �ذبهم، 

 مستعان.و�ال؛ فاألصل أن قولهم ال معارض لهم، وهم جمع، �هللا ال
 "فیه ثالث مسائل:

ْئُب}األولى: ُروي أن �عقوب لما قالوا له:  ] قال لهم: ألم یترك الذئب له ١٧[یوسف:  {َفَأَكَلُه الذِّ
عضًوا فتأتوني �ه أستأنس �ه؟! ألم یترك لي ثوً�ا أشم فیه رائحته؟ قالوا: بلى! هذا قمیصه 

، فبكى ]’١٨[یوسف:  ِصِه ِبَدٍم َ�ِذٍب}{َوجاُؤ َعلى َقِمی: -تعالى-ملطوخ بدمه، فذلك قوله 
�عقوب عند ذلك وقال لبنیه: أروني قمیصه، فأروه فشمه وقبله، ثم جعل �قلبه فال یرى فیه 
ا وال تمز�ًقا، فقال: �هللا الذي ال إله إال هو ما رأیت �الیوم ذئًبا أحكم منه، أكل ابني  شق�

لیس �ما قالوا، وأن الذئب لم �أكله،  واختلسه من قمیصه ولم �مزقه علیه، وعلم أن األمر
فأعرض عنهم �المغضب �اكًیا حز�ًنا وقال: �ا معشر ولدي! دلوني على ولدي، فإن �ان حی�ا 
رددته إلّي، و�ن �ان میًتا �فنته ودفنته، فقیل قالوا حینئذ: ألم تروا إلى أبینا �یف �كذبنا في 

ًوا، ونأت أ�انا �أحد أعضائه فیصدقنا في مقالتنا؟! تعالوا نخرجه من الجب ونقطعه عضًوا عض
مقالتنا و�قطع �أسه، فقال یهوذا: �هللا لئن فعلتم ألكونن لكم عدًوا ما �قیت، وألخبرن أ�اكم 
�سوء صنیعكم، قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذئًبا، قال: فاصطادوا ذئًبا ولطخوه 

ب وقالوا: �ا أ�انا! إن هذا الذئب الذي �حل �أغنامنا �الدم، وأوثقوه �الحبال، ثم جاءوا �ه �عقو 
و�فترسها، ولعله الذي أفجعنا �أخینا ال نشك فیه، وهذا دمه علیه، فقال �عقوب: أطلقوه، 

طلقوه، وتبصبص له الذئب، فأقبل یدنو منه و�عقوب �قول له: ادن ادن، حتى ألصق خده أف
اللهم  :وأورثتني حزًنا طو�ًال؟! ثم قال ،ولدي�خده فقال له �عقوب: أیها الذئب! لَم فجعتني ب

ما أكلت لحمه، وال مزقت جلده، وال  ،فقال: والذي اصطفاك نبی�ا -تعالى-أنطقه، فأنطقه هللا 
نتفت شعرة من شعراته، و�هللا! ما لي بولدك عهد، و�نما أنا ذئب غر�ب أقبلت من نواحي 

 ت؟".مصر في طلب أخ لي ُفِقد، فال أدري أحي هو أم می
 سبحان هللا! هذا ذئب یبحث عن أخیه، وهؤالء أضاعوا أخاهم.

"فاصطادني أوالدك وأوثقوني، و�ن لحوم األنبیاء حرمت علینا وعلى جمیع الوحوش، وتاهلل! ال 
أقمت في بالد �كذب فیها أوالد األنبیاء على الوحوش، فأطلقه �عقوب وقال: �هللا لقد أتیتم 

بهیم خرج یتبع ذمام أخیه، وأنتم ضیعتم أخاكم، وقد علمت أن  �الحجة على أنفسكم، هذا ذئب
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َلْت َلُكْم}الذئب برئ مما جئتم �ه.  [یوسف:  {َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمرًا}] أي ز�نت. ١٨[یوسف:  {َبْل َسوَّ
] وهى: ١٨[یوسف:  {َفَصْبٌر َجِمیٌل}] غیر ما تصفون وتذ�رون. ثم قال توطئة لنفسه: ١٨

 الثانیة".
 : ..........طالب

ال شك أن البهائم تحس، أقول: لها إحساس، ولها ملكات مدر�ة تمیز بها ما ینفعها وما �ضرها، 
تدرك �ه أن الولد محنون علیه، محنون علیه، وأن الذئب مهروب منه، وأن الذ�ح مكروه، وأن 

لیست �منزلة اإلنسان في اإلحساس، وال شك أن منزلتها دون  ،العلف مطلوب، لها ذلك لكن
اإلنسان سواء �ان من حیث الحكم الشرعي، �حرم تجو�عها، و�حرم إماتتها عطًشا أو جوًعا، 

 ورتب األجر والثواب على سقیها ورفع جوعها، لكن لیست �منزلة بني آدم.
 طالب: ..........

؟ �سقى ایترك �موت جوعً أم حر�ي إذا عطش �سقى �عني مثل الحر�ي، مثل الشخص الكافر ال
 ؟ ایترك �موت جوعً أم الحر�ي 
، وال �منع من إسقائه الماء ثم »في �ل �بد رطبة أجر«�قول:  -علیه الصالة والسالم-الرسول 

القتل، تنفیذ الحكم الشرعي فیه، لكن لو ارتكب ما یوجب القصاص في الحرم، وقلنا: إنه ال �جوز 
، وُترك حتى �جوع و�عطش، لكي �خرج من الحرم، ثم �قام علیه الحد، هذه وسیلة االقتصاص فیه

 لضغط علیه و�خراجه، �هللا المستعان.ل
 "الثانیة: قال الزجاج: أي فشأني والذي اعتقده صبر جمیل.

 وقال قطرب: أي فصبري صبر جمیل.
صلى هللا علیه -وقیل: أي فصبر جمیل أولى بي، فهو مبتدأ وخبره محذوف. و�روى أن النبي 

وسیأتي له مز�د بیان آخر . »هو الذي ال شكوى معه«سئل عن الصبر الجمیل، فقال:  -وسلم
 . -إن شاء هللا-السورة 

] ١٨: قال أبو حاتم: قرأ عیسى بن عمر فیما زعم سهل بن یوسف (فصبًرا جمیًال) [یوسف
{َفَصْبٌر و�ذا في مصحف أنس وأبي صالح. قال المبرد:  :قال: و�ذا قرأ األشهب العقیلي، قال

] �الرفع أولى من النصب؛ ألن المعنى: قال رب عندي صبر جمیل، قال: ١٨[یوسف:  َجِمیٌل}
 و�نما النصب على المصدر، أي فألصبرن صبًرا جمیًال، قال:

ـــــــي طـــــــول الســـــــرى  ـــــــي جمل  شـــــــكا إل
 

 جمــــــــــیًال فكالنــــــــــا مبتلـــــــــــى صــــــــــبًرا 
 والصبر الجمیل هو الذي ال جزع فیه وال شكوى. 

وقیل: المعنى ال أعاشر�م على �آ�ة الوجه وعبوس الجبین، بل أعاشر�م على ما �نت علیه 
معكم، وفي هذا ما یدل على أنه عفا عن مؤاخذتهم. وعن حبیب بن أبي ثابت أن �عقوب �ان 
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قد سقط حاجباه على عینیه، فكان یرفعهما �خرقة، فقیل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان و�ثرة 
ُ األحزان، فأوحى هللا إلیه أتشكوني �ا �عقوب؟! قال: �ا رب! خطیئة أخطأتها فاغفر لي.  {َ�للااَّ

ال ما ] أي على احتم١٨[یوسف:  {َعلى ما َتِصُفوَن}] ابتداء وخبر. ١٨[یوسف:  اْلُمْسَتعاُن}
 تصفون من الكذب.

صلى هللا علیه -الثالثة: قال ابن أبى رفاعة ینبغي ألهل الرأى أن یتهموا رأیهم عند ظن �عقوب 
ْئُب}وهو نبى، حین قال له بنوه:  -وسلم  {ِإنَّا َذَهْبنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكنا ُیوُسَف ِعْنَد َمتاِعنا َفَأَكَلُه الذِّ

لَ ]، قال: ١٧[یوسف:  ]، فأصاب هنا، ثم ١٨[یوسف:  ْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمرًا َفَصْبٌر َجِمیٌل}{َبْل َسوَّ
] قال: ٨١[یوسف:  {ِإنَّ اْبَنَك َسَرَق َوما َشِهْدنا ِإالَّ ِ�ما َعِلْمنا َوما ُ�نَّا ِلْلَغْیِب حاِفِظیَن}قالوا له: 

َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمرًا}  ".] فلم �صب٨٣[یوسف:  {َبْل َسوَّ
 {ِإنَّا َذَهْبنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكنا ُیوُسَف ِعْنَد َمتاِعنا َفَأَكَلُه الذِّْئُب}الفرق بین الموقفین؟ لما قالوا له:  وما

َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمرًا َفَصْبٌر َجِمیٌل} ]، قال:١٧[یوسف:  ]، فأصاب، في ١٨[یوسف:  {َبْل َسوَّ
 الموضع الثاني ما أصاب؟

 ..........طالب: 
في األولى ظهر له �ذبهم فأصاب في ما غلب علیه ظنه وفیما وصل إلیه، وفي الثانیة قالوا: 

]؛ ألنهم أصابوا هم، عندما حكموا علیه ٨١[یوسف:  {ِإنَّ اْبَنَك َسَرَق َوما َشِهْدنا ِإالَّ ِ�ما َعِلْمنا }
َلْت  ]، قال:٨١[یوسف:  َغْیِب حاِفِظیَن}{ِإنَّ اْبَنَك َسَرَق ......... َوما ُ�نَّا ِللْ �ما ظهر،  {َبْل َسوَّ

]، جوا�ه واحد، جوا�ه واحد فیما أصاب فیه وأخطأوا، وفیما أصابوا فیه، جوا�ه ١٨[یوسف:  َلُكْم }
 واحد، فلم �صب، �هللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمٍد، وعلى آله وصحبه أجمعین.
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 .......طالب: ...

 -علیه الصالة والسالم-اإلخبار �الواقع، اإلخبار �الواقع من غیر تسخط وال، ال �أس �ه، النبي 
 وال أن �شكو إلى الناس. ،أخبر �ما �عانیه من مرض، لكن مع ذلك ال ینبغي أن یتسخط


