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

 :-رحمه هللا تعالى-اإلمام القرطبي 
أي رفقة مارة �سیرون من الشام إلى مصر  ]١٩[یوسف:  }َوجاَءْت َسیَّاَرةٌ {: -تعالى-"قوله 

ا من الجب، و�ان الجب في قفرة �عیدة من العمران، فأخطئوا الطر�ق وهاموا حتى نزلوا قر�بً 
 ".ا فعذب حین ألقي فیه یوسفملحً  ا�نما هو للرعاة والمجتاز، و�ان ماؤهو 

على البناء للمبالغة، الواحد السیارة القوم والرفقة الذین �سیرون، �سیرون فُأخذ منهم هذا الوصف 
سیار، فّعال صیغة مبالغة لكثرة سیره، ومنه السیارة للجمع، ، وأما إطالق السیارة على الواحدة، 

لكنها تأنیث الجماعة، تأنیث الجماعة، وهذا  ،فالهاء هاء تأنیث، هاء تأنیث، وتلك هاء تأنیث
نث إن قصد �ه الجماعة، و�عامل تأنیث الوحدة، معروف أن جمع التكسیر �عامل معاملة المؤ 

معاملة المذ�ر إن قصد �ه الجمع، فتقول: قام الرجال، وقامت الرجال، قام الرجال، وقامت 
الرجال، إن قصدت الجمع قلت: قام الرجال، و�ن قصدت الجماعة قلت: قامت الرجال، ولذا 

[یوسف:  }َفَأْرَسُلوا{"ه: ]، وعوملوا معاملة الجمع في قول١٩[یوسف:  }َوجاَءْت َسیَّاَرةٌ {جاء: 
]، معاملًة لهذا اللفظ على أن ١٩[یوسف:  }َفَأْرَسُلوا واِرَدُهمْ {"واردها، قال:  ]، ما قال: فأرسلت١٩

]، فالمراد �ه الجماعة، والجماعة والجمع ١٩[یوسف:  }َوجاَءْت {المراد �ه الجمع، وأما قوله: 
 �معنى.

فعذب حین ألقي فیه یوسف، هذا �حتاج إلى نقل، ولیس و�ان ماؤها ملًحا، ماء هذا الجب ملح، 
ا أن هللا  ،ببعید، أقول: ال �ستبعد  ؛�غیر طبیعة هذا الماء -سبحانه وتعالى-بل هو قر�ب جد�

 لحاجته إلى ذلك، وهذا أ�ًضا من �اب الكرامة. ؛لحاجة صفیه یوسف الكر�م بن الكر�م بن الكر�م
ر على المعنى، ولو قال: فأرسلت واردها لكان على اللفظ، فذ�َّ  ]١٩[یوسف:  }َفَأْرَسُلوا واِرَدُهمْ {"
فیما ذ�ر - . والوارد الذي یرد الماء �ستقي للقوم، و�ان اسمه]١٩[یوسف:  }َوجاَءْت {ل ثم

أي أرسله، �قال:  ]١٩[یوسف:  }َفَأْدلى َدْلَوهُ {مالك بن دعر، من العرب العار�ة.  -المفسرون 
من ذات - َال ودَ  :عن األصمعي وغیرهو  ،ها أي أخرجهاأدلى دلوه إذا أرسلها لیمألها، ودّال 

ألنها أخف  ؛ا، أي جذب وأخرج، و�ذلك أدلى إذا أرسل، فلما ثقل ردوه إلى الیاءیدلو دلوً  -الواو
 من الواو، قاله الكوفیون.

 ".ا للمستقبلجع إلى الیاء، اتباعً وقال الخلیل وسیبو�ه: لما جاوز ثالثة أحرف ر 
 ي هو إ�ش؟ المضارع.ذاتباًعا للمستقبل ال

، إال أن الجمع �ا�ه ي، فقلبت الواو �اءً لِ ي ودِ لِ فإذا �ثرت قلت: دُ  ،وجمع دلو في أقل العدد أدل"
فتعلق یوسف �الحبل، فلما خرج إذا غالم  ،االتغییر، ولیفرق بین الواحد والجمع، ودالء أ�ًض 
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في حدیث  -صلى هللا علیه وسلم-كالقمر لیلة البدر، أحسن ما �كون من الغلمان. قال 
 ".»فإذا أنا بیوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن«اإلسراء من صحیح مسلم: 

شطر الحسن، �عني ولباقي الخلق الشطر الثاني، �ذا؟ �عني  -علیه السالم-أعطي یوسف 
نصف الثاني، �عني هذا ظاهر من اللفظ؟ أال �مكن أعطي یوسف نصف الحسن، ولباقي الخلق ال

علیه الصالة -أن �جتمع الحسن في شخص واحد؟ ولذا نقول: هل یوسف أجمل من الرسول 
 ؟ -والسالم

، ال إذا �ان یوسف قد أُعطي شطر الحسن �النسبة للخلق �لهم، والنصف الثاني للخلق أجمعین
أنه أحسن الناس وجًها، وأجملهم  -والسالمعلیه الصالة -شك أنه أجمع، لكن جاء في وصفه 

وأكملهم، فهل �قتضي �ونه أعطي شطر الحسن أن �كون أجمل الناس �لهم، وأنه في �فة 
والناس �لهم في �فة، أو ال �منع أن �كون، أن یوجد من قد أعطي الحسن �له؟ لكنه �ونه ُمدح 

اء، یدل على أنه متمیز، على أنه لیلة اإلسر  -علیه الصالة والسالم-وخصها النبي  ،بهذه الصفة
 متمیز �الجمال. 

وال �منع من أن �كون أكمل من �عض الناس في هذه الصفة أن �كون أفضل منهم مطلًقا؛ ألن 
علیه -التفضیل من وجه أو في صفة ال �قتضي التفضیل المطلق، وهذا تقدم مراًرا، �ون إبراهیم 

ال �عني أنه أفضل من  -علیه الصالة والسالم-أول من �كسى یوم القیامة قبل النبي  -السالم
، موسى واقف -علیه الصالة والسالم-حینما یبعث النبي  -علیه السالم-�ون موسى  محمد،

ال أدري هل ُ�عث قبلي أم «: -علیه الصالة والسالم-قائم أو آخذ �قائمة العرش، ولذا �قول النبي 
، و�ون -علیه الصالة والسالم-، وال �عني هذا أنه أفضل من محمد »جوزي �صعقة الطور

اب أجمل من غیره ال �عني أنه أفضل من غیره ال سیما وأن الكمال الجبلي ال یوسف في هذا الب
ُ�مدح �ه اإلنسان، بل المدح في الصفات االختیار�ة، ولذا �عرفون المدح �أنه: الثناء على 

 الممدوح، �یف؟ نعم، �صفاته االختیار�ة ال �الصفات االضطرار�ة.
 -كما �قولون -ه أو أطول؟ ال، فال ُ�مدح �عني هل تفضل شخص ز�د على عمرو �أنه أبیض من

 ببیاض الخد وال �إ�ش؟
 طالب: ..........

 هو الذي ر�به فیه. -سبحانه وتعالى-�طول القد، الشيء اإلجباري ال ُ�مدح �ه؛ ألن هللا 
 طالب: ..........

، »فإذا أنا بیوسف إذا هو قد ُأعطي شطر الحسن«لكن الرسول لیلة اإلسراء قال هذا الكالم: 
بیده، وأسكنه جنته  -سبحانه وتعالى-وسیأتي ما یدل على أنه على صورة آدم حینما خلقه هللا 

 قبل المعصیة.
 طالب: ..........
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 الشطر إذا أطلق فالمراد �ه النصف، الشطر إذا أطلق فالمراد �ه النصف.
وقال �عب األحبار: �ان یوسف حسن الوجه، جعد الشعر، ضخم العینین، مستوي الخلق، "

أبیض اللون، غلیظ الساعدین والعضدین، خمیص البطن، صغیر السرة، إذا ابتسم رأیت النور 
من ضواحكه، و�ذا تكلم رأیت في �المه شعاع الشمس من ثنا�اه، ال �ستطیع أحد وصفه، و�ان 

یوم خلقه هللا ونفخ فیه من  -علیه السالم-ند اللیل، و�ان �شبه آدم حسنه �ضوء النهار ع
روحه قبل أن �صیب المعصیة، وقیل: إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة، و�انت قد أعطیت 

 ".سدس الحسن
الوارث إنما یرث �عض ما یتر�ه الموروث، وهنا ورث ثالثة أضعافه، نعم أعطیت سدس الحسن، 

، وهذا ال یثبت مثل هذا، �ونها تعطى سدس الحسن، -نصف الحسن-فورث عنها النصف 
و�رث عنها، والعادة جرت �أن الوارث أقل من الموروث، الوارث أقل من الموروث، فمثل هذا 

 منكر.
وهذه قراءة أهل المدینة  ،]١٩[یوسف:  }�ا ُ�ْشرى هذا ُغالمٌ {فلما رآه مالك بن دعر قال: "
فقلب األلف  ]١٩) [یوسف: }هذا ُغالمٌ  ي �ا ُ�ْشر (سحاق فإنه قرأ هل البصرة، إال ابن أبي إأو 

ا. وقرأ أهل الكوفة ألن هذه الیاء �كسر ما قبلها، فلما لم �جز �سر األلف �ان قلبها عوًض  ؛�اء
معناه  :اسم الغالم، والثاني :غیر مضاف، وفي معناه قوالن: أحدهما ]١٩) [یوسف: �ا ُ�ْشرى (

�ا أیتها البشرى هذا حینك وأوانك. قال قتادة والسدي: لما أدلى المدلى دلوه تعلق بها یوسف 
 ".فقال: �ا �شرى هذا غالم

]، ومثل ٨٤[یوسف:  }َ�اَأَسَفى{، نداء، نداء من ال �صلح للنداء، نداء من ال �صلح للنداء
للنداء؛ �أنه قال: �ا قوم هذه �شرى، ، أقول: ال بد من تقدیر ما �صلح ]١٩[یوسف:  }َ�اُ�ْشَرى {

 أو �ا قوم إلیكم البشرى، البشارة �ما وقع أو ما وقف علیه من هذا الغالم الجمیل.
 ". اسمه �شرى وقال السدي: نادى رجًال  ا.قال قتادة: �شر أصحا�ه �أنه وجد عبدً "

مجرد ما دخلت  ، هذا مثل من �قول: إن لهم أًخا اسمه نكتل، مثله، هواسمه �شرى  نادى رجًال 
علیه �ا النداء، قالوا: إنه �صلح للنداء، إًذا؛ هو رجل اسمه �شرى، ولیس المعنى �ذلك، إنما هو 

 یبشر أصحا�ه وقومه �ما وجد.
ا، و�نما �أتي ألنه لم �أت في القرآن تسمیة أحد إال �سیرً  ؛قال النحاس: قول قتادة أولى"

 ".�الكنا�ة
كیف یذ�ر اسمه و�نص علیه؟ القرآن لم �سم فیه إال النفر الیسیر، ولذا من مناقب ز�د، ز�د بن 

]، ُسمي غیره؟ القرآن ٣٧[األحزاب:  }َفَلمَّا َقَضى َزْ�دٌ {حارثة، ز�د بن حارثة، تسمیته في القرآن، 
 ما سمى غیره إال �عض المالئكة و�عض األنبیاء، والمشاهیر من العصاة.
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] وهو عقبة بن أبي معیط، ٢٧[الفرقان:  }َوَ�ْوَم َ�َعضُّ الظَّاِلُم َعلى َیَدْ�هِ {عز وجل:  كما قال"
النحاس. والمعنى  ه] وهو أمیة بن خلف، قال٢٨[الفرقان:  }َخِلیًال  اَلْیَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفالنً {و�عده 

تقول: �ا عجباه! أي تبشرت، �ما  :في نداء البشرى: التبشیر لمن حضر، وهو أو�د من قولك
 �ا عجب هذا من أ�امك ومن آ�اتك، فاحضر، وهذا مذهب سیبو�ه، و�ذا قال السهیلي.

ألنه لو �ان  شرى مصدر من االستبشار: وهذا أصح؛سروراه! وأن البوقیل: هو �ما تقول: وا
في  ]١٩[یوسف:  }ُ�ْشرى {ا إلى ضمیر المتكلم، وعلى هذا �كون ا لم �كن مضافً ا علمً اسمً 

ألنه نداء مضاف، ومعنى النداء هاهنا التنبیه، أي انتبهوا لفرحتي وسروري،  ؛وضع نصبم
 ".وعلى قول السدي �كون في موضع رفع �ما تقول: �ا ز�د هذا غالم

 .] اسم رجل١٩[یوسف:  }ُ�ْشرى {قول السدي الذي تقدم وأن 
 ،]٣٠[�س:  }َعَلى اْلِعبادِ �ا َحْسَرًة {، وقوله: ا �قولك: �ا رجًال و�جوز أن �كون محله نصبً "

 ".ألنه ال ینصرف ]؛١٩[یوسف:  }�شرى {ولكنه لم ینون 
 متى ینون المنادى؟
 طالب: ..........

خذ بیدي، هو  إذا �ان نكرة غیر مقصودة، إذا �ان نكرة غیر مقصودة؛ �قول األعمى: �ا رجًال 
 �عینه لقال: �ا رجُل. ما �قصد أحد، لكن لو قصد رجًال 

وُه ِ�ضاَعةً {" ، فأما الواو فكنا�ة -علیه السالم-الهاء �نا�ة عن یوسف  ]١٩[یوسف:  }َوَأَسرُّ
[یوسف:  }ِ�ضاَعةً {وقیل: عن التجار الذین اشتروه، وقیل: عن الوارد وأصحا�ه.  عن إخوته.

نصب على الحال. قال مجاهد: أسره مالك بن دعر وأصحا�ه من التجار الذین معهم في  ]١٩
ناها �عض أهل الشام أو أهل هذا الماء إلى مصر، الرفقة، وقالوا لهم: هو �ضاعة استبضعَ 

وقال ابن عباس: أسره إخوة یوسف �ضاعة لما استخرج من  و�نما قالوا هذا خیفة الشر�ة.
ا فقالوا: بئس ما صنعتم! هذا عبد لنا أبق، وقالوا لیوسف �العبرانیة: الجب، وذلك أنهم جاءو 

إما أن تقر لنا �العبود�ة فنبیعك من هؤالء، و�ما أن نأخذك فنقتلك، فقال: أنا أقر لكم 
 ".�العبود�ة، فأقر لهم فباعوه منهم

 د.لكن �غیر لغتهم، خاطبوه �غیر لغتنهم، فما فهموا المقصو  ،خاطبوه والقوم �سمعون 
فإني أخشى إن لم  ،وقیل: إن یهوذا وصى أخاه یوسف بلسانهم أن اعترف إلخوتك �العبود�ة"

 ".ا، وتنجو من القتلتفعل قتلوك، فلعل هللا أن �جعل لك مخرجً 
 وال شك أن العبود�ة والرق أسهل من القتل، أسهل من القتل.

مخافة أن �قتله إخوته، فقال مالك: �هللا ما هذه سمة العبید! قالوا: هو  ؛فكتم یوسف شأنه"
قال: صدقوا! فتر�ى في حجورنا، وتخلق �أخالقنا، وتأدب �آدابنا، فقال: ما تقول �ا غالم؟ 
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تر�یت في حجورهم، وتخلقت �أخالقهم، فقال مالك: إن �عتموه مني اشتر�ته منكم، فباعوه منه، 
[یوسف:  }َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َ�ْخٍس َدراِهَم َمْعُدوَدٍة َو�اُنوا ِفیِه ِمَن الزَّاِهِدینَ {: -تعالى-قوله  فذلك
٢٠[." 

ثالثة «، »ثالثة أنا خصمهم یوم القیامة«جاء الوعید الشدید في حق من �اع حر�ا فأكل ثمنه، 
نسأل -من الكبائر ، �أن هذه �بیرة »رجٌل �اع حر�ا فأكل ثمنه«، ومنهم »أنا خصمهم یوم القیامة

، وما فعلوه قبل ذلك من حسده ومحاولة قتله وتآمرهم ثم اتفاقهم على إلقائه في -هللا العافیة
�بائر، لكنهم في النها�ة تابوا، تابوا، واستغفر لهم أبوهم، وهو  -نسأل هللا العافیة-الجب، �ل هذه 

 أو ال؟ نبي من األنبیاء، والخالف فیهم قد تقدم ذ�ره هل �انوا أنبیاء
َسْوَف {طالب: �ا شیخ، أحسن هللا إلیكم، في قولكم: استغفر لهم أبوهم، تعبیر القرآن قال: 

 ].٩٨[یوسف:  }َأْسَتْغِفُر َلُكمْ 
َحر، أجَّ �عني أجَّ  َحر، إلى وقت السَّ َحر، ما استغفر لهم في الحالله إلى وقت السَّ  ؛له إلى وقت السَّ

 لیكون أدعى إلى اإلجا�ة.
 ..........طالب: 

 مثل المناجاة، مثل المناجاة، أقول: المعنى واحد، العلة واحدة.
 طالب: ..........

 فیه؟ماذا 
 طالب: ..........

 معنى �اعوه؟ �اعوه على هؤالء السیارة. مابلى، هم عادوا، عادوا 
 طالب: ..........

 كیف یبیعونه بثمن �خس؟
 طالب: ..........

  .-إن شاء هللا-عرف قیمته، لكن �أتي ما یوضحه  رآه ال، من 
�قال: شر�ت �معنى  ]٢٠[یوسف:  }َوَشَرْوهُ {: -تعالى-قوله "فیه ست مسائل: األولى 

 اشتر�ت، وشر�ت �معنى �عت لغة، قال الشاعر:
ــــــــــــــــــــردً  ــــــــــــــــــــيوشــــــــــــــــــــر�ت ب  ا لیتن

 
ـــــــــت هامـــــــــه  ـــــــــرد �ن  ".مـــــــــن �عـــــــــد ب

�عني �عته، لیتني من �عد برد �نت هامه، �عني ، و�رد غالم، شر�ت برًدا ا�عني: �عته، �عت بردً  
 ندم على بیعه هذا الغالم.

 وقال آخر:"
ــــــرة ــــــین عب  فلمــــــا شــــــراها فاضــــــت الع

 
 ".وفـــي الصـــدر حـــزاز مـــن اللـــوم حـــامز 
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 فلما شراها فاضت العین عبرة، ندم على الشراء أو ندم على البیع؟ ندم على البیع.
أي نقص، وهو هنا مصدر وضع موضع االسم، أي �اعوه بثمن  ]٢٠[یوسف:  }ِبَثَمٍن َ�ْخسٍ {"

مبخوس، أي منقوص. ولم �كن قصد إخوته ما �ستفیدونه من ثمنه، و�نما �ان قصدهم ما 
 �ستفیدونه من خلو وجه أبیهم عنه.

وقیل: إن یهوذا رأى من �عید أن یوسف أخرج من الجب فأخبر إخوته فجاءوا و�اعوه من 
 الواردة.
بل عادوا �عد ثالث إلى البئر یتعرفون الخبر، فرأوا أثر السیارة فاتبعوهم وقالوا: هذا  ،وقیل: ال

 عبدنا أبق منا فباعوه منهم.
 ظلم. ]٢٠[یوسف:  }َ�ْخسٍ {وقال قتادة: 

 حرام. ]٢٠[یوسف:  }َ�ْخسٍ {وقال الضحاك ومقاتل والسدي وابن عطاء: 
ألن إخوته  ؛ثمنه �القیمة إلى أنه لم �ستوفِ وقال ابن العر�ي: وال وجه له، و�نما اإلشارة فیه 

یدونه من ثمنه، و�نما �ان قصدهم ما �ستفیدون من فإن �انوا �اعوه فلم �كن قصدهم ما �ست
ا، أو قالوا ألصحابهم: خلو وجه أبیهم عنه، و�ن �ان الذین �اعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطعً 

 وأن ما أخذوا فیه ر�ح �له. ،اوا عنه ثمنً عطُ أرسل معنا �ضاعة فرأوا أنهم لم �ُ 
ثمنه �القیمة یدل على أنهم لو أخذوا القیمة  و�نما اإلشارة فیه إلى أنه لم �ستوفِ  :قلت: قوله 

ألنهم أوقعوا  ؛ولیس �ذلك، فدل على صحة ما قاله السدي وغیره ،افیه �املة �ان ذلك جائزً 
 ".ال �جوز بیعها البیع على نفسٍ 
، ا، �عني حرامً ]٢٠[یوسف:  }َشَرْوُه ِبَثَمٍن َ�ْخسٍ {] حرام، ٢٠[یوسف:  }َ�ْخسٍ {وأن معنى قوله: 

 ]، یدل على أن البخس القلیل.٢٠[یوسف:  }َوَ�اُنوا ِفیِه ِمَن الزَّاِهِدینَ {لكن قوله: 
 فلذلك �ان ال �حل لهم ثمنه."

�اعوه ان: ز�ف. وعن ابن عباس وابن مسعود بوقال ابن ح وقال عكرمة والشعبي: قلیل.
وقال أبو  ا أخذ �ل واحد من إخوته درهمین، و�انوا عشرة، وقاله قتادة والسدي.�عشر�ن درهمً 

 ا، و�انوا أحد عشر أخذ �ل واحد درهمین، وقاله مجاهد.العالیة ومقاتل: اثنین وعشر�ن درهمً 
من نعت  ]٢٠[یوسف:  }َ�ْخسٍ {ا، وما روي عن الصحا�ة أولى. ووقال عكرمة: أر�عین درهمً 

على البدل والتفسیر له. و�قال: دراهیم على أنه  ]٢٠[یوسف:  }َدراِهمَ {. ]٢٠[یوسف:  }ِبَثَمنٍ {
ا عنده على أنه مد الكسرة ا للجمع عند سیبو�ه، و�كون أ�ًض جمع درهام، وقد �كون اسمً 

 ".فصارت �اءً 
 ، دراهم ودراهیم، إشباع للكسرة حتى نشأت منها الیاء.اإشباع، �كون إشباعً 
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ألن مد المقصور ال �جوز عند البصر�ین في شعر وال غیره.  ؛ولیس هذا مثل مد المقصور"
 وأنشد النحو�ون:

 تنفـــي یـــداها الحصـــى فـــي �ـــل هـــاجرة
 

 نفــــــــي الــــــــدراهیم تنقــــــــاد الصــــــــیار�ف 
ا ا ال وزنً نعت، وهذا یدل على أن األثمان �انت تجري عندهم عد�  ]٢٠[یوسف:  }َمْعُدوَدةٍ { 

 بوزن.
ألنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلتها، وذلك أنهم �انوا ال یزنون  ؛بارة عن قلة الثمنوقیل: هو ع

 ا.ما �ان دون األوقیة، وهي أر�عون درهمً 
ال «: -صلى هللا علیه وسلم-صل النقدین الوزن، قال أالثانیة: قال القاضي ابن العر�ي: و 

 ".»من زاد أو ازداد فقد أر�ى ،ا بوزن وال الفضة �الفضة إال وزنً  ،تبیعوا الذهب �الذهب
و�كفي  ،ال بد أن تكون وزًنا بوزن، أما إذا بیعت �غیر جنسها فیكفي العدفإذا بیعت �مثلها 

، أما إذا بیعت �مثلها، بیعت الر�و�ات �مثلها، ال بد من أن الجزاف أ�ًضا؛ ألنه ال تشترط مماثلة
 �انت مكیلة فبالكیل. تستوفى �ما اعُتبر شرًعا، إن �انت موزونة �الوزن، و�ن

ا عن والزنة ال فائدة فیها إال المقدار، فأما عینها فال منفعة فیه، ولكن جرى فیها العد تخفیفً "
لكثرة المعاملة، فیشق الوزن، حتى لو ضرب مثاقیل أو دراهم لجاز بیع �عضها ببعض  ؛الخلق

 ".ا إذا لم �كن بها نقصان وال رجحانعد� 
في األصل، ُضرب دراهم ودنانیر متساو�ة، وزن أصلها، ما یلزم أن إذا �انت مستو�ة الوزن 

تستبدل وتصرف �المیزان، �كفي العد بناًء على الضرب األصلي، لكن لو �انت متفاوتة ال �جوز 
 بیعها إال وزًنا بوزن.

فإن نقصت عاد األمر إلى الوزن، وألجل ذلك �ان �سرها أو قرضها من الفساد في األرض "
 ".محسب ما تقد

 هود، هود قر�ًبا. تقدم في إ�ش؟ في سورة
الثالثة: واختلف العلماء في الدراهم والدنانیر هل تتعین أم ال؟ وقد اختلفت الروا�ة في ذلك عن "

مالك: فذهب أشهب إلى أن ذلك ال یتعین، وهو الظاهر من قول مالك، و�ه قال أبو حنیفة. 
ي، و�ه قال الشافعي. وفائدة الخالف أنا خِ رْ وذهب ابن القاسم إلى أنها تتعین، وحكي عن الكَ 

 ".هذه الدنانیر بهذه الدراهم تعلقت الدنانیر : ال تتعین فإذا قال: �عتكإذا قلنا
 الكرخي هذا من أئمة الحنفیة، �نیته؟

 طالب: ..........
 هذاك العابد غیره. ،ال، ما هو معروف
 طالب: ..........
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 ال.
 طالب: ..........

ال، ال. أبو الحسن، أبو الحسن الكرخي، �شتبه �ه �ثیًرا وُ�غلط �ه: أبو �كر الكرجي من أئمة 
 .الشافعیة، و�وجد منسوً�ا إلیه �عض األقوال، و�قال: مذهب الحنفیة، والمراد �ه الشافعي

لدنانیر وفائدة الخالف أنا إذا قلنا: ال تتعین فإذا قال: �عتك هذه الدنانیر بهذه الدراهم تعلقت ا"
، و�طل ءبذمة صاحبها، والدراهم بذمة صاحبها، ولو تعینت ثم تلفت لم یتعلق بذمتهما شي

 العقد �بیع األعیان من العروض وغیرها.
في اللقیط أنه حر، وقرأ:  أنه قضى -رضي هللا عنهما-الرا�عة: روي عن الحسن بن علي 

 ".وقد مضى القول فیه ،]٢٠[یوسف:  }َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َ�ْخٍس َدراِهَم َمْعُدوَدةٍ {
]، متى �كون في اآل�ة دلیل على ما ٢٠[یوسف:  }َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َ�ْخٍس َدراِهَم َمْعُدوَدةٍ { وقرأ:

 .] حرام٢٠[یوسف:  }َ�ْخسٍ {ذهب إلیه؟ إذا �ان معنى 
وقیل:  قیل: المراد إخوته. ]٢٠[یوسف:  }َو�اُنوا ِفیِه ِمَن الزَّاِهِدینَ {: -تعالى-الخامسة: قوله "

ألن المقصد  ؛ا، ال عند اإلخوةوقیل: الواردة، وعلى أي تقدیر فلم �كن عندهم غبیطً  السیارة.
 ".-والزهد قلة الرغبة -إنه عبد أبق منا :زواله عن أبیه ال ماله، وال عند السیارة لقول اإلخوة

وال یرغبون فیه الرغبة التامة؛  ،فیه ، وهذا وصف �جعلهم یزهدون قألن السیارة؛ ألنه ُوصف �اإل�ا
 ألنه لو تملكه شخص ال �أمن أن �أبق �عد ذلك.

ألنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم، ورأوا أن القلیل من ثمنه في االنفراد  ؛وال عند الواردة"
 أولى.

السادسة: في هذه اآل�ة دلیل واضح على جواز شراء الشيء الخطیر �الثمن الیسیر، و�كون 
لم أعلم أنها درة  :ثم قال ،ا، ولهذا قال مالك: لو �اع درة ذات خطر عظیم بدرهمع الزمً البی

  .ولم یلتفت إلى قوله ،مخشلبة لزمه البیع وحسبتها
و�ن أعطى  -تعالى-ألن هللا  ؛أي في حسنه ]٢٠[یوسف:  }َو�اُنوا ِفیِه ِمَن الزَّاِهِدینَ {وقیل: 

 ا له.یوسف شطر الحسن صرف عنه دواعي نفوس القوم إلیه إكرامً 
 ]".٢٠[یوسف:  }َو�اُنوا ِفیِه ِمَن الزَّاِهِدینَ {وقیل: 

ألنه ال یلتفت إلى جمال الرجال إال من �انت عنده طو�ة خبث، فصرف عنهم دواعي النفوس 
 له. إكراًما له و�جالًال 

لى جواز شراء الشيء الخطیر �الثمن الیسیر، و�كون البیع �قول: في هذه اآل�ة دلیل واضح ع
الزًما، هذا على القول �عدم اعتبار خیار الغبن، وأن أمور الدنیا لو بیعت �أ�خس األثمان ما 

 ي و ا]، الدنیا �لها ما تس٩[التغابن:  }َذِلَك َیْوُم التََّغاُبنِ {صار هناك غبن، و�نما التغابن متى؟ 
، ائً بر�ال ما ُغبن؛ ألن الدنیا �لها ما تستحق شی اما �ستحق ألفً  عالغبن، �لها ما فیها غبن، لو �ا
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ما تعدل جناح �عوضة، �ل الدنیا، فكیف �كون فیها غبن والجمهور على إثبات خیار الغبن، 
 وقدره أكثره �الثلث فما زاد، والثلث �ثیر.

. وحكى -تعالى-لم �علموا منزلته عند هللا ]، ٢٠[یوسف:  }الزَّاِهِدینَ َو�اُنوا ِفیِه ِمَن {وقیل:  "
 .�كسر الهاء وفتحها دتُ وزهَ  دتُ سیبو�ه والكسائي: زهِ 

قیل:  ]٢١[یوسف:  }َوقاَل الَِّذي اْشَتراُه ِمْن ِمْصَر ِالْمَرَأِتِه َأْكِرِمي َمْثواهُ {: -تعالى-قوله 
الَلَة {ا، مثل: لم �كن ذلك عقدً  إذ االشتراء هنا �معنى االستبدال، ُأولِئَك الَِّذیَن اْشَتَرُوا الضَّ

 ].١٦[البقرة:  }ِ�اْلُهدى
وقیل: إنهم ظنوه في ظاهر الحال اشتراء، فجرى هذا اللفظ على ظاهر الظن. قال الضحاك: 

وقال ابن إسحاق:  السهیلي: واسمه قطفیر.وقال هذا الذي اشتراه ملك مصر، ولقبه العز�ز. 
و�ان هللا  ،وقیل: �ان اسمها زلیخاء فیر بن رو�حب اشتراه المرأته راعیل، ذ�ره الماوردي.إط

ألقى محبة یوسف على قلب العز�ز، فأوصى �ه أهله، ذ�ره القشیري. وقد ذ�ر القولین في 
وقال ابن عباس: إنما اشتراه قطفیر وز�ر ملك مصر، وهو الر�ان بن  اسمها الثعلبي وغیره.

وقیل: هو فرعون موسى، لقول  وقیل: الولید بن الر�ان، وهو رجل من العمالقة. الولید.
 وأنه عاش أر�عمائة سنة. ،]٣٤[غافر:  }َوَلَقْد جاَءُكْم ُیوُسُف ِمْن َقْبُل ِ�اْلَبیِّناتِ {موسى: 

 وقیل: فرعون موسى من أوالد فرعون یوسف، على ما �أتي في غافر بیانه. 
ترى یوسف على خزائن الملك، واشترى یوسف من مالك بن دعر و�ان هذا العز�ز الذي اش

وقیل: تزایدوا في ثمنه فبلغ  وقیل: اشتراه من أهل الرفقة. ا، وزاده حلة ونعلین.�عشر�ن دینارً 
ا وآللي وجواهر ال �علم قیمتها إال هللا، فابتاعه ا وذهبً ا وورقً ا وحر�رً ا وعنبرً أضعاف وزنه مسكً 

 ثمن، قاله وهب بن منبه.قطفیر من مالك بهذا ال
ا: ا وغیره: ولما اشترى مالك بن دعر یوسف من إخوته �تب بینهم و�ینه �تا�ً وقال وهب أ�ًض 

ا، وقد ا لهم �عشر�ن درهمً هذا ما اشترى مالك بن دعر من بني �عقوب، وهم فالن وفالن مملو�ً 
على ذلك عهد هللا. قال: ، وأعطاهم ا مسلسًال شرطوا له أنه آبق، وأنه ال ینقلب �ه إال مقیدً 

فودعهم یوسف عند ذلك، وجعل �قول: حفظكم هللا و�ن ضیعتموني، نصر�م هللا و�ن خذلتموني، 
ا لشدة هذا التود�ع، ا عبیطً رحمكم هللا و�ن لم ترحموني، قالوا: فألقت األغنام ما في �طونها دمً 

ر على مقبرة آل �نعان فرأى ، فم مسلسًال ا مكبًال وحملوه على قتب �غیر غطاء وال وطاء، مقیدً 
فألقى یوسف نفسه على قبر أمه  ،-وقد �ان و�ل �ه أسود �حرسه فغفل األسود- قبر أمه

ا  مقیدً فجعل یتمرغ و�عتنق القبر و�ضطرب و�قول: �ا أماه! ارفعي رأسك ترى ولدك مكبًال 
ستقر رحمته إنه أرحم قوا بیني و�ین والدي، فاسألي هللا أن �جمع بیننا في م، فرَّ  مغلوًال مسلسًال 

الراحمین، فتفقده األسود على البعیر فلم یره، فقفا أثره، فإذا هو بیاض على قبر، فتأمله فإذا 
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ا، فقال له: ال تفعل! �هللا ما ا وجیعً هو إ�اه، فر�ضه برجله في التراب ومرغه وضر�ه ضر�ً 
لى ما تكرهون، فقال و�نما مررت �قبر أمي فأحببت أن أودعها، ولن أرجع إ ،هر�ت وال أ�قت

األسود: �هللا إنك لعبد سوء، تدعو أ�اك مرة وأمك أخرى! فهال �ان هذا عند موالیك، فرفع ید�ه 
إلى السماء وقال: اللهم إن �انت لي عندك خطیئة أخلقت بها وجهي فأسألك �حق آ�ائي 

جبر�ل إبراهیم و�سحاق و�عقوب أن تغفر لي وترحمني، فضجت المالئكة في السماء، ونزل 
فقال له: �ا یوسف! غض صوتك فلقد أ�كیت مالئكة السماء! أفتر�د أن أقلب األرض فأجعل 
عالیها سافلها؟ قال: تثبت �ا جبر�ل، فإن هللا حلیم ال �عجل، فضرب األرض �جناحه فأظلمت، 

ا، فقال رئیس القافلة: من وارتفع الغبار، و�سفت الشمس، و�قیت القافلة ال �عرف �عضها �عًض 
فقال األسود: أنا  ،-فإني أسافر منذ �یت و�یت ما أصابني قط مثل هذا- ا؟دث منكم حدثً أح

لطمت ذلك الغالم العبراني فرفع یده إلى السماء وتكلم �كالم ال أعرفه، وال أشك أنه دعا علینا، 
رأیت، فقال له: ما أردت إال هالكنا! ایتنا �ه، فأتاه �ه، فقال له: �ا غالم! لقد لطمك فجاءنا ما 

فإن �نت تقتص فاقتص ممن شئت، و�ن �نت تعفو فهو الظن �ك، قال: قد عفوت رجاء أن 
�عفو هللا عني، فانجلت الغبرة، وظهرت الشمس، وأضاء مشارق األرض ومغار�ها، وجعل 

وأذهب هللا عنه  ،التاجر یزوره �الغداة والعشي و�كرمه، حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نیلها
ا فسطع نوره على الجدران، وأوقفوه للبیع علیه جماله، ودخل �ه البلد نهارً  كآ�ة السفر، ورد

 ".فاشتراه قطفیر وز�ر الملك، قاله ابن عباس على ما تقدم
هذا الكالم �طوله �له مما ُأثر عن بني إسرائیل، ومثله ال �صدق وال �كذب، و�ن �ان في �عض 

إذا حدثكم بنو «ألفاظه ما ُینكر، لكن هذا من أخبار بني إسرائیل، وجاء في الحدیث الصحیح: 
، في روا�ة »حدثوا عن بني إسرائیل وال حرج«، في روا�ة: »إسرائیل فال تصدقوهم وال تكذبوهم

، لكن إذا �ان في شرعنا ما یرد هذه األخبار رددناها، »فإن فیهم األعاجیب«ند البزار وغیره: ع
 و�ن �ان فیه ما یؤ�دها قبلناها، و�ال توقفنا.

 طالب: ..........
 فیها؟ماذا 

 طالب: ..........
ْت َوُجوُهُهْم َوَأمَّا الَِّذیَن {فیها الخبر الموقوف الذي �قتضي المنع، لكن ال �أس، ال �أس،  اْبَیضَّ

 شيء، ما فیه ما �منع. ه]، ما فی١٠٧[آل عمران:  }َفِفي َرْحَمِة للااَِّ 
وقیل: إن هذا الملك لم �مت حتى آمن واتبع یوسف على دینه، ثم مات الملك و�وسف یومئذ "

 ا، فدعاه یوسف إلى اإلسالم فأبى. على خزائن األرض، فملك �عده قابوس و�ان �افرً 
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أي منزله ومقامه �طیب المطعم واللباس الحسن، وهو مأخوذ  ]٢١[یوسف:  }ِمي َمْثواهُ َأْكرِ {
 من ثوى �المكان أي أقام �ه، وقد تقدم في آل عمران وغیره. 

[یوسف:  }اَأْو َنتَِّخَذُه َوَلدً {أي �كفینا �عض المهمات إذا بلغ.  ]٢١[یوسف:  }َعسى َأْن َیْنَفَعنا{
ولد له، و�ذا قال ابن إسحاق: �ان قطفیر ال �أتي ا ال یُ قال ابن عباس: �ان حصورً  ]٢١

وهو ملكه، والولد�ة  ]٢١[یوسف:  }اَأْو َنتَِّخَذُه َوَلدً {النساء وال یولد له. فإن قیل: �یف قال: 
 اا �التبني، و�ان التبني في األمم معلومً مع العبد�ة تناقض؟ قیل له: �عتقه ثم یتخذه ولدً 

 .-إن شاء هللا تعالى-عندهم، و�ذلك �ان في أول اإلسالم، على ما �أتي بیانه في األحزاب 
وقال عبد هللا بن مسعود: أحسن الناس فراسة ثالثة، العز�ز حین تفرس في یوسف فقال: 

و�نت شعیب حین قالت ألبیها في موسى  ]،٢١[یوسف:  }اَعسى َأْن َیْنَفَعنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلدً {
]، وأبو �كر حین استخلف عمر. ٢٦[القصص:  }اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمینُ {

ا للمفسر�ن في اتفاقهم على جلب هذا الخبر! والفراسة هي علم غر�ب قال ابن العر�ي: عجبً 
نما ولى عمر ألن الصدیق إ ؛على ما �أتي بیانه في سورة الحجر ولیس �ذلك فیما نقلوه

�التجر�ة في األعمال، والمواظبة على الصحبة وطولها، واالطالع على ما شاهد منه من العلم 
والمنة، ولیس ذلك من طر�ق الفراسة، وأما بنت شعیب فكانت معها العالمة البینة على ما 

 ألنه لم �كن معه عالمة ؛�أتي بیانه في القصص. وأما أمر العز�ز فیمكن أن �جعل فراسة
 ".ظاهرة. �هللا أعلم

ألن الفراسة إنما تكون إذا رأى الشخص من أول وهلة یتفرس و�توقع أن �حصل منه �ذا، أما إذا 
لیست هذه فراسة، إنما هي مبنیة على مقدمات، فعاشره وخالطه وعرف طباعه وما ُجبل علیه، 

 نتائج مبنیة على مقدمات سا�قة، فلیست من الفراسة.
 طالب: ..........

 ا �له، هذا �له منكر هذا.هذ
نَّا ِلُیوُسَف ِفي اْألَْرضِ {: -تعالى-قوله " الكاف في موضع نصب، أي  ]٢١[یوسف:  }َوَ�ذِلَك َمكَّ

و�ما أنقذناه من إخوته ومن الجب فكذلك مكنا له، أي عطفنا علیه قلب الملك الذي اشتراه 
 حتى تمكن من األمر والنهي في البلد الذي الملك مستول علیه. 

ُ�َعلُِّمَك ِمْن وَ {ا لقول �عقوب: أي فعلنا ذلك تصد�قً  ]٢١[یوسف:  }َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتْأِو�ِل اْألَحاِدیثِ {
 .]٦[یوسف:   }َتْأِو�ِل اْألَحاِدیثِ 

 وقیل: المعنى مكناه لنوحي إلیه �كالم منا، ونعلمه تأو�له وتفسیره، وتأو�ل الرؤ�ا، وتم الكالم. 
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ُ غاِلٌب َعلى َأْمرِهِ { ، ء، أي ال �غلب هللا شي-تعالى-الهاء راجعة إلى هللا  ]٢١[یوسف:  }َ�للااَّ
وقیل: ترجع إلى یوسف، أي  أمر نفسه فیما یر�ده أن �قول له: �ن فیكون. بل هو الغالب على

 هللا غالب على أمر یوسف یدبره و�حوطه وال �كله إلى غیره، حتى ال �صل إلیه �ید �ائد. 
وقیل: المراد �األكثر  أي ال �طلعون على غیبه. ]٢١[یوسف:  }َولِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َ�ْعَلُمونَ {

ع من یر�د على لِ طْ وقیل: هو مجرى على ظاهره، إذ قد �ُ  ا ال �علم الغیب.ن أحدً أل  ؛الجمیع
  �عض غیبه.

أن هللا غالب على أمره، وهم  ]٢١[یوسف:  }َولِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َ�ْعَلُمونَ {وقیل: المعنى 
 المشر�ون ومن ال یؤمن �القدر. 
ُ {وقالت الحكماء في هذه اآل�ة:  حیث أمره �عقوب أال  ]٢١[یوسف:  }غاِلٌب َعلى َأْمرِهِ َ�للااَّ

�قص رؤ�اه على إخوته فغلب أمر هللا حتى قص، ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر هللا حتى صار 
ا وسجدوا بین ید�ه، ثم أراد اإلخوة أن �خلو لهم وجه أبیهم فغلب أمر هللا حتى ضاق علیهم ملكً 

[یوسف:  }�ا َأَسفى َعلى ُیوُسفَ {أو ثمانین سنة، فقال: قلب أبیهم، وافتكره �عد سبعین سنة 
ا صالحین، أي تائبین فغلب أمر هللا حتى نسوا الذنب ثم تدبروا أن �كونوا من �عده قومً  ]،٨٤

ِإنَّا {وأصروا علیه حتى أقروا بین یدي یوسف في آخر األمر �عد سبعین سنة، وقالوا ألبیهم: 
م أرادوا أن �خدعوا أ�اهم �البكاء والقمیص فغلب أمر هللا فلم ث ،]٩٧[یوسف:  }ُكنَّا خاِطِئینَ 

َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمرً {ینخدع، وقال:  ثم احتالوا في أن تزول محبته من  ،]١٨[یوسف:  }اَبْل َسوَّ
قلب أبیهم فغلب أمر هللا فازدادت المحبة والشوق في قلبه، ثم دبرت امرأة العز�ز أنها إن 

 }اْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُ�ْنِت ِمَن اْلخاِطِئینَ {�الكالم غلبته، فغلب أمر هللا حتى قال العز�ز:  ابتدرته
]، ثم دبر یوسف أن یتخلص من السجن بذ�ر الساقي فغلب أمر هللا فنسي ٢٩[یوسف: 

 .الساقي، ولبث یوسف في السجن �ضع سنین
هُ {: -تعالى-قوله  هُ {]، ٢٢[یوسف:  }َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَّ ] عند سیبو�ه جمع ٢٢[یوسف:  }َأُشدَّ

 واحده شدٌة.
 ، �ما قال الشاعر:وقال الكسائي: واحده شدٌّ 

 عهـــــــدي �ــــــــه شـــــــد النهــــــــار �أنمــــــــا
 

 خضــــــــب اللبــــــــان ورأســــــــه �ــــــــالعظلم 
وزعم أبو عبید أنه ال واحد له من لفظه عند العرب، ومعناه استكمال القوة ثم �كون النقصان  

 �عد.
 ".مجاهد وقتادة: األشد ثالث وثالثون سنةوقال 

 هي قوة الشبان ثالث وثالثون سنة، هي مكتمل القوة، ولذا �قول ابن القیم في وصف أهل الجنة:
ــــــــــــال ــــــــــــع ث  هــــــــــــذا وســــــــــــنهم ثــــــــــــالث م

 
ــــــــــــوة الشــــــــــــبان  ــــــــــــي هــــــــــــي ق ــــــــــــین الت  ث
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سن أهل الجنة ثالث وثالثین، لكن هو �ستمر على هذا األشد إلى أن �صل إلى األر�عین، ثم 
 یبدأ في النزول.

وقال ر�یعة وز�د بن أسلم ومالك بن أنس: األشد بلوغ الحلم، وقد مضى ما للعلماء في هذا "
 .ىالنساء واألنعام مستوفسورة في 

قیل: جعلناه المستولي على الحكم، فكان �حكم في سلطان  ]٢٢[یوسف:  }اَوِعْلمً  اآَتْیناُه ُحْكمً {
النبوة، والعلم و وقیل: الحكم  وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوة. ا �الحكم.الملك، أي وآتیناه علمً 

ا ا قال: لما بلغ أشده زدناه فهمً علم الدین، وقیل: علم الرؤ�ا، ومن قال: أوتي النبوة صبی� 
 ا.وعلمً 

وقیل: الصابر�ن على النوائب �ما  �عني المؤمنین. ]٢٢[یوسف:  }َوَ�ذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنینَ {
 ".ف، قاله الضحاكصبر یوس

َوَأْوَحْیَنا ِإَلْیِه َلُتَنبَِّئنَُّهم ِ�َأْمرِِهْم {: -تعالى-االستدالل على إیتاء النبوة في الصبا ما تقدم من قوله 
 ]، لما أُلقي في الجب وهو صغیر.١٥[یوسف:  }َهَذا

هللا علیه صلى -فالمراد �ه محمد  ،ا على �ل محسنوقال الطبري: هذا و�ن �ان مخرجه ظاهرً "
ه ما هذا بیوسف �عد أن قاسى ما قاسى ثم أعطیتُ  : �ما فعلتُ -تعالى-، �قول هللا -وسلم
 ".ه، �ذلك أنجیك من مشر�ي قومك الذین �قصدونك �العداوة، وأمكن لك في األرضأعطیتُ 

 .�ارك هللا فیك
 اللهم صل على محمٍد. 


