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 "�سم هللا الرحمن الرحیم.
، وعلى آله وصحبه، قال اإلمام الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمدٍ 

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 
وهي امرأة العز�ز،  ]٢٣[یوسف:  }َوراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْیِتها َعْن َنْفِسهِ {: -تعالى-قوله "

صل المراودة اإلرادة والطلب برفق ولین. والرود والر�اد طلب الكأل، أطلبت منه أن یواقعها. و 
ا، أي برفق، فالمراودة الرفق في الطلب، �قال في وقیل: هي من رو�د، �قال: فالن �مشي رو�دً 

 :الرجل: راودها عن نفسها، وفي المرأة راودته عن نفسه. والرود التأني، �قال: أرودني
 ".أمهلني

المراودة هنا مفاعلة، واألصل في المفاعلة أنها من طرفین، المفاعلة تكون من طرفین، فهل 
 من الطرفین؟ نها حصلتأالمراودة هنا على �ابها، �عني 

 طالب: ..........
 ؟نعم

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
 الطلب هنا من طرف واحد أو من طرفین؟

 طرف واحد.طالب: 
و�ذا قلنا: إنه طلب الفاحشة من طرف، وطلب الترك من طرف، تصیر مراودة برفق، هي تراوده 
على الفاحشة، وهو یراودها في الخالص والفكاك والنجاة من هذه الفاحشة، هي برفق، وهو برفق 

 أ�ًضا، لماذا؟ 
جاة منها، ألنها محتاجة إلى ما عنده مما تطلب، وهو أ�ًضا محتاج إلى الخالص والفرار والن

لكي  ؛والمحتاج ال بد أن یتبع األسلوب اللین، المحتاج إلى اآلخر ال بد أن �عامله معاملة برفق
�حصل على ما عنده، فإذا قلنا: إن المراد �المراودة هنا الطلب من الطرفین، ال شك أنها مفاعلة 

ء منها، مطالبة، �ل �طلب من الثاني، هي تطلب منه الفاحشة، وهو �طلب منها اإلعفا
المراودة من قبله والمطالبة برفق ما نفعت، انصرف  رأىوالخالص منها، والفكاك منها، لما 

 .وقدت قمیصه جذبتهوتر�ها، ثم 
على أن المراودة قد تأتي من طرف واحد، مسافرة، سافر شخص واحد، مطارقة، طارق ز�د  

 النعل، �طرقه بنفسه وحده.
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ق الباب، وأغلق �قع للكثیر والقلیل، غلق للكثیر، وال �قال: غلَ  ]٢٣[یوسف:  }َوَغلََّقِت اْألَْبوابَ {"
 ".كما قال الفرزدق

 ق.غّلق وأغلق وال �قال: غلَ  ،، غلق الباب-�التخفیف �عني-وال �قال: َغَلَق الباب 
 في أبي عمرو بن العالء:"كما قال الفرزدق 

 مــــــــــا زلــــــــــت أغلــــــــــق أبوا�ــــــــــا وأفتحهــــــــــا
 

 بــــــن عمـــــــارحتــــــى أتیـــــــت أ�ــــــا عمـــــــرو  
أي  ]٢٣[یوسف:  }َوقاَلْت َهْیَت َلكَ {�قال: إنها �انت سبعة أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها.  

 هلم وأقبل وتعال، وال مصدر له وال تصر�ف. 
ا ما رواه األعمش عن أبي قال النحاس: فیها سبع قراءات، فمن أجل ما فیها وأصحه إسنادً 

ا قال فقلت: إن قومً  ]٢٣[یوسف:  }َهْیَت َلكَ {وائل قال: سمعت عبد هللا بن مسعود �قرأ 
فقال: إنما أقرأ �ما علمت. قال أبو جعفر: و�عضهم �قول  ]،٢٣) [یوسف: كَ لَ  یتَ هِ (و ونها ؤ �قر 

ألن قوله: إنما أقرأ  ؛ك، وال یبعد ذل-صلى هللا علیه وسلم-عن عبد هللا بن مسعود عن النبي 
كما علمت یدل على أنه مرفوع، وهذه القراءة �فتح التاء والهاء هي الصحیحة من قراءة ابن 
عباس وسعید بن جبیر والحسن ومجاهد وعكرمة، و�ها قرأ أبو عمرو بن العالء وعاصم 

 واألعمش وحمزة والكسائي. 
قول أحد�م: هلم وتعال. وقرأ ابن  هو مثلتقطعوا في القرآن، فإنما  قال عبد هللا بن مسعود: ال

وقرأ أبو عبد  ،�فتح الهاء و�سر التاء ،]٢٣) [یوسف: كَ لَ  یتِ هَ  ْت الَ قَ ( :أبي إسحاق النحوي 
 �فتح الهاء وضم التاء، قال طرفة: ]٢٣) [یوسف: كَ لَ  یتُ هَ ( :الرحمن السلمي وابن �ثیر

 لــــــــیس قـــــــــومي �األ�عـــــــــدین إذا مـــــــــا
 

ــــــــــت  ــــــــــن العشــــــــــیرة هی ــــــــــال داع م  ق
 ".فهذه ثالث قراءات الهاء فیهن مفتوحة 

النقل عن ابن مسعود: ال تقطعوا في القرآن، �عني ال تجزم بوجه واحد، و�نما األمر فیه سعة؛ 
]، ٢٣[یوسف:  }َهْیَت َلكَ { ألن القرآن ُأنزل على سبعة أحرف، هلم وتعال وأقبل، فمن قال:

]، إلى آخر ذلك من القراءات، ال �قطع �قطع ٢٣[یوسف:  )كَ لَ  یتَ هَ (] ٢٣[یوسف:  )كَ لَ  یتُ هَ (و 
بها، أما لما اتفق الصحا�ة  شيء منها، واألمر فیه سعة، وهذا لما �انت األحرف السبعة معموًال 

على إلغائها، واالقتصار على حرف واحد، وأجمعوا على ذلك، واألمة معصومة من أن تهمل 
مة �حاجة إلیه، فإنه حینئٍذ �قطع �الخطأ، و�قطع بترك شیًئا من دینها، فما أجمعت علیه لیست األ

 الوجه الثاني الذي أجمع الصحا�ة على تر�ه.
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 فیه شيء؟
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 طالب: ..........
 .نعم

�كسر الهاء وفتح التاء. وقرأ  ]٢٣) [یوسف: كَ لَ  یتَ هِ  ْت الَ قَ وَ ( :وقرأ أبو جعفر وشیبة ونافع"
�كسر الهاء و�عدها �اء ساكنة والتاء  ]٢٣) [یوسف: كَ لَ  یتُ هِ  ْت الَ قَ وَ ( :�حیى بن وثاب

وابن عباس ومجاهد وعكرمة:  -رضي هللا عنه-مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب 
�كسر الهاء و�عدها همزة ساكنة والتاء مضمومة. وعن ابن  ]٢٣[یوسف:  }كَ لَ  تُ ئهِ  ْت الَ قَ وَ {

قال أبو  .�كسر الهاء و�الهمزة و�فتح التاء ]٢٣َلَك) [یوسف:  تَ ئهِ  ْت الَ قَ وَ (هل الشام: أعامر و 
 ،مه وصه :ألنه صوت نحو ؛�فتح التاء اللتقاء الساكنین ]٢٣) [یوسف: َت َلكَ ئهِ (جعفر: 

تاء فإنما أین و�یف، ومن �سر ال :ألن قبل التاء �اء مثل ؛�جب أال �عرب، والفتح خفیف
 ".ذا حرك حرك إلى الكسرألن الساكن إ ؛ألن األصل الكسر ؛كسرها
الةَ {أقِم،  ، الساكن إذا ُحرك �حرك إلى ]١١[المجادلة:  }َیْرَفِع للااَُّ {، ]٧٨[اإلسراء:  }َأِقِم الصَّ

]، ما قیل: یرفُع ُهللا، ١١[المجادلة:  }َیْرَفِع للااَُّ {الكسر، هذا األصل، لماذا ال �حرك �غیر الكسر؟ 
 و�رفَع ُهللا؟

 طالب: ..........
 الكسر أخف؟ ال، ما هو �أخف، أخف الحر�ات الفتح؛ �ما هو معروف.

 طالب: ..........
الةَ {هو �حرك اللتقاء الساكنین، لكن لماذا ُحرك �الكسر: أقِم،  َیْرَفِع {]، ٧٨[اإلسراء:  }َأِقِم الصَّ

 ]؟١١[المجادلة:  }للااَُّ 
 طالب: ..........

 لكن لماذا �ان األصل؟ما هو �أصل، األصل في التحر�ك الكسر، 
 طالب: ..........

أو نصب تظن أنها رفعة إعراب أو نصبة إعراب؛ ألننا لو رفعناه ألغینا إعراب الكلمة، هي محلها 
السكون، فلو رفعناه ألغینا إعراب الكلمة، ولو نصبنا لقلنا: إنها منصو�ة �مقدر، وأین المقدر؟ 

والكسر من  ،�حصل یلبس، نتساءل �یف ُ�سروحینئذ �حصل اللبس، أما إذا �سرنا فإنه ال 
ُنصب إعراً�ا، حقه الجزم لكن ُحرك  امنصو�ً �ان  وُرفع، ل امرفوعً  و �انل عالمات األسماء؟

 لئال �حصل اللبس. ؛اللتقاء الساكنین، وال ُ�حرك �مثل إعرا�ه
الضم، ومن ضم فألن فیه معنى الغا�ة، أي قالت: دعائي لك، فلما حذفت اإلضافة بني على "

اللتقاء الساكنین �ما أن �كون الفتح  :أهل المدینة فیها قوالن: أحدهما مثل حیث و�عد. وقراءة
) [یوسف: ئتَ هِ ( من هاء یهیئ مثل جاء �جئ، فیكون المعنى في أن �كون فعًال  :مر. واآلخر
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من �الم آخر، �ما تقول: لك أعني. ومن  ]٢٣[یوسف:  }َلكَ {أي حسنت هیئتك، و�كون  ]٢٣
 ]".٢٣) [یوسف: كَ لَ  یتُ هِ (مز وضم التاء فهو فعل �معنى تهیأت لك، و�ذلك من قرأ ه

 �كون (ِهیُت) هي (ِهئُت) إال أنها ُسكنت، خففت، أقول: خففت وسحلت.
: سئل أبو عمرو عن قراءة -معمر بن المثنى -وأنكر أبو عمرو هذه القراءة، قال أبو عبیدة"

فقال أبو عمرو: �اطل، جعلها من تهیأت! اذهب  ،امن قرأ �كسر الهاء وضم التاء مهموزً 
 ا �قول هذا؟! هل تعرف أحدً  ،فاستعرض العرب حتى تنتهي إلى الیمن

) كَ لَ  تُ ئهِ (عن العرب. قال عكرمة:  ]٢٣) [یوسف: ئتُ هِ (ا: لم تحك وقال الكسائي أ�ًض 
ألنها لم تسمع في  ؛�نت وتحسنت، وهي قراءة غیر مرضیةأي تهیأت لك وتز  ]٢٣[یوسف: 
 ،ألنه �قال: هاء الرجل یهاء و�هیئ هیأة ؛ل النحاس: وهي جیدة عند البصر�ینالعر�یة. قا

لغة لقوم  ]٢٣) [یوسف: ْیتَ هِ (ت مثل جئت. و�سر الهاء في ئوهِ  ،فهاء یهیئ مثل جاء �جئ
فتح الهاء � ]٢٣[یوسف:  }َهْیتَ {یؤثرون �سر الهاء على فتحها. قال الزجاج: أجود القراءات 

 والتاء، قال طرفة:
 لــــــــیس قـــــــــومي �األ�عـــــــــدین إذا مـــــــــا

 
ــــــــــال داعٍ   ــــــــــت ق ــــــــــن العشــــــــــیرة هی  م

 �فتح الهاء والتاء. 
 :-رضي هللا عنه-وقال الشاعر في علي بن أبي طالب 

 أبلـــــــــــــــــــــغ أمیـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــؤمن
 

ــــــــــــا  ــــــــــــراق إذا أتیت ــــــــــــن أخــــــــــــا الع  ی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــراق وأهل  إن الع

 
 ســـــــــــــلم إلیــــــــــــــك فهیـــــــــــــت هیتــــــــــــــا 

 �لمة �السر�انیة تدعوه إلى نفسها. ]٢٣) [یوسف: ْیتَ هِ (قال ابن عباس والحسن:  
وقال السدي: معناها �القبطیة هلم لك. قال أبو عبید: �ان الكسائي �قول: هي لغة ألهل 

ا من حوران فذ�ر ا عالمً حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناه تعال، قال أبو عبید: فسألت شیخً 
 أنها لغتهم، و�ه قال عكرمة.

ره: هي لغة عر�یة تدعوه بها إلى نفسها، وهي �لمة حث و�قبال على األشیاء، وقال مجاهد وغی
 قال الجوهري: �قال هوت �ه وهیت �ه إذا صاح �ه ودعاه، قال:

ـــــــــــي أن الكـــــــــــر   اســـــــــــكتا ى قـــــــــــد رابن
 

 لـــــــــو �ــــــــــان معنیــــــــــا بهــــــــــا لهیتــــــــــا 
 أي صاح، وقال آخر: 

ـــــــــ ـــــــــى هی ـــــــــا �ـــــــــل فت  تا�حـــــــــدو به
 

 ....................................." 
أو هي مما توافقت علیه اللغات؟  ،أو سر�انیة ،أو قبطیة ،هل هي عر�یة ]٢٣[یوسف:  }َهیتَ { 

 �عني توجد في هذه اللغات �لها؟
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في العر�یة، وأنها تتصرف �ما تتصرف  �الم الجوهري یدل على أنها عر�یة، وأن لها أصًال  
 ،الكلمات العر�یة، و�المهم یدل على أنها سر�انیة أو قبطیة، أو أنها مجموعة في اللغات الثالث

مع علمنا  ،وال �متنع أن تتواطأ اللغات على النطق �كلمة تكون موجودة عند هؤالء وعند هؤالء
 یر عر�ي؟ هل یوجد في القرآن لفظ غ ،�الخالف بین أهل العلم

القرآن عر�ي، القرآن نزل بلغة العرب، والتراكیب غیر العر�یة منتفیة إجماًعا، �عني ال یوجد جمل 
أعجمیة في القرآن، و�وجد فیه أعالم أعجمیة اتفاًقا، وأما وجود األلفاظ غیر األعالم فهذا محل 

ألن القرآن عر�ي، ووجود ا، ال یوجد �لمة غیر عر�یة؛ خالف بین أهل العلم، فمنهم من �قول: أبدً 
أنه ال �متنع أن �سمى  �له عر�ی�ا، وأصحاب الرأي اآلخر كلمات غیر عر�یة تخرجه عن �ونه

 یتَ هِ { :مع وجود ألفاظ �سیرة معدودة �غیر العر�یة، والذین أثبتوا وجود �عض األلفاظ مثل اعر�ی� 
]، وغیرها من الكلمات ٦[المزمل:  }اللَّْیلِ َناِشَئَة {و، ]٣٥[النور:  }ِمْشَكاةٍ {و، ]٢٣[یوسف:  }كَ لَ 

، نطق بها التي قال أهل العلم: إنها �غیر العر�یة، وقال �عضهم: لعل هذا مما توافقت فیه اللغات
�ما هنا، وال �متنع أن تتوافق اللغات على �عض الكلمات، ولذا  ،العرب �ما نطق بها غیرهم

أتي �لمات فیها شيء من القرب، تسیما المشرقي، تسمعون �عض الكالم غیر العر�ي، أحیاًنا ال 
مع تغییر حرف إذا ُعر�ت الكلمة، إما أن  ،ر�ة والسر�انیة فیها شيء مما یتفق مع العر�یةبالع

 .�عجم الحرف المهمل أو العكس
أي أعوذ �اهلل وأستجیر �ه مما دعوتني إلیه،  ]٢٣[یوسف:  }قاَل َمعاَذ للااَِّ {: -تعالى-قوله "

و�نتصب المصدر �الفعل المحذوف،  ،ا، فیحذف المفعولوهو مصدر، أي أعوذ �اهلل معاذً 
و�ضاف المصدر إلى اسم هللا �ما �ضاف المصدر إلى المفعول، �ما تقول: مررت بز�د مرور 

 أي �مروري �عمرو.  ،عمرو
، قاله مجاهد وابن ه�عني زوجها، أي هو سیدي أكرمني فال أخون ]٢٣[یوسف:  }ِإنَُّه َر�ِّي{

 إسحاق والسدي.
  والني بلطفه، فال أرتكب ما حرمه.وقال الزجاج: أي إن هللا ر�ي ت

وفي الخبر أنها قالت له: �ا یوسف! ما أحسن صورة ]، ٢٣[یوسف:  }ِإنَُّه ال ُ�ْفِلُح الظَّاِلُمونَ {
ي، قالت: �ا یوسف ما أحسن شعرك! قال: هو أول شيء وجهك! قال: في الرحم صورني ر�

یبلى مني في قبري، قالت: �ا یوسف! ما أحسن عینیك؟ قال: بهما أنظر إلى ر�ي. قالت: �ا 
یوسف! ارفع �صرك فانظر في وجهي، قال: إني أخاف العمى في آخرتي. قالت �ا یوسف! 

الت: �ا یوسف! القیطون فرشته لك أدنو منك وتتباعد مني؟! قال: أر�د بذلك القرب من ر�ي. ق
فادخل معي، قال: القیطون ال �سترني من ر�ي. قالت: �ا یوسف! فراش الحر�ر قد فرشته لك، 

ا یذهب من الجنة نصیبي، إلى غیر ذلك من �المها وهو یراجعها، قم فاقض حاجتي، قال: إذً 
 بها.  إلى أن همَّ 
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أه هللا، فألقى علیه هیبة میل شهوة حتى نبَّ وقد ذ�ر �عضهم ما زال النساء �ملن إلى یوسف 
 ".النبوة، فشغلت هیبته �ل من رآه عن حسنه

هّم المرأة ظاهر، لكن هّم  ]٢٤[یوسف:  }َهمَّْت ِ�هِ {واضح،  ]٢٤[یوسف:  }َهمَّْت ِ�هِ {الهم، 
]، هل وقع منه ٢٤[یوسف:  }َلْوال َأن رََّأى ُبْرَهاَن َر�ِّهِ {: تعالى مع قوله -علیه السالم-یوسف 

 الهم �المعصیة؟ 
 على القول �أنه نبي في ذاك الوقت؟ -وهل �جوز مثل هذا على األنبیاء 
بلها: الهاجس، ثم الخاطر، ثم حدیث النفس، ثم الهم، ثم العزم والهم مرتبة من مراتب القصد ق

حدیث النفس،  -حدیثكما في ال-على الفعل، والهم ال شك أنه فوق حدیث النفس، والمعفو عنه 
 أثبت الهم، فما معنى الهم هنا؟  -سبحانه وتعالى-فهل یهّم مثل یوسف �مثل هذا؟ هللا 

هّم بتحر�ق المتخلفین عن الصالة، وال یهم النبي إال �ما �جوز له  -علیه الصالة والسالم-النبي 
وب الجماعة، وهنا ما على وج فعله، ال یهم إال �ما �جوز له فعله، و�ال خال الدلیل عن الداللة

 المراد �الهم؟ 
ولذا �قول: اختلف  ؟المفسرون تباینت أقوالهم تبًعا لعصمته، و�ثبات الهم له هنا، فما معنى الهم

وال  ،العلماء في همه، منهم من �الغ في عصمته إلى حد جعله أنه لم �خطر له الفعل على �ال
خاطر وال هاجس، ومنهم من جعله �فعل ما �قرب من الوقوع في الفاحشة على ما سیأتي، و�ل 

 هذا مذ�ور في �تب التفسیر.
َلْو ال َأْن { ،واختلف العلماء في همه. وال خالف أن همها �ان المعصیة، وأما یوسف فهم بها"

 ".، وهذا لوجوب العصمة لألنبیاءا همّ ولكن لما رأى البرهان م ،]٢٤[یوسف:  }َرأى ُبْرهاَن َر�ِّهِ 
]، ولكن لما رأى البرهان ما ٢٤[یوسف:  }َهمَّ ِبَها{�قول:  -سبحانه وتعالى-كیف هّم بها، هللا 

 نه هم �الهم، لكن لما رأى البرهان ما هم؟إلكن لما رأى البرهان ما هم، �عني نقول:  ،هم، هم بها
 أو أن هذا الهم معلق على عدم البرهان، فلما ُوجد البرهان امتنع الهم؟ 

 لوال حرف إ�ش؟
 طالب: ..........

 حرف إ�ش؟ 
  طالب: ..........

[یوسف:  }َلْو ال َأْن َرأى ُبْرهاَن َر�ِّهِ {امتناع إل�ش؟ لوجود، حرف امتناع لوجود، �عني نقول: 
، امتنع الهم لوجود البرهان، امتنع الهم لوجود البرهان؛ ألنه لما رأى البرهان ما هّم، إًذا؛ ما ]٢٤

 ؟]٢٤[یوسف:  }َهمَّ ِبَها{معنى قوله: 
 طالب: ..........

 كیف؟
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 طالب: ..........
 .]٢٤[یوسف:  }َهمَّ ِبَها َلْوال َأن رََّأى ُبْرَهاَن َر�ِّهِ {

 طالب: ..........
�عني ما �اشر الهم، الهم على الفعل ما �اشره، إنما قد �كون الهم، الهم المثبت غیر الهم المنفي، 

 }َهمَّ ِبَها{، الهم �الفعل، والهم المثبت ]٢٤[یوسف:  }َلْوال َأْن َرأى ُبْرهاَن َر�ِّهِ {فالهم المنفي 
، ]٢٤[یوسف:  }َهمَّ ِبَها{]، الحامل على الهم الثاني، فعندنا في اآل�ة إثبات للهم ٢٤[یوسف: 

نفي لذلك الهم، امتناع  ]٢٤[یوسف:  }َلْوال َأْن َرأى ُبْرهاَن َر�ِّهِ { وعندنا من خالل التر�یب الثاني
] مع امتناع الهم لوجود البرهان؟ إًذا عندنا أكثر ٢٤[یوسف:  }َهمَّ ِبَها{للهم، فكیف �جتمع قوله: 

 البرهان.من هم، هم حاصل وواقع، وهم منفي لوجود 
ُه ِمْن ِعباِدَنا اْلُمْخَلِصینَ {: -تعالى-قال هللا " وَء َواْلَفْحشاَء ِإنَّ [یوسف:  }َكذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّ

ا في الكالم تقد�م وتأخیر، أي لوال أن رأى برهان ر�ه هم بها. قال أبو حاتم: �نت أقرأ فإذً  ]٢٤
 ]٢٤[یوسف:  }َوَلَقْد َهمَّْت ِ�ِه َوَهمَّ ِبها{غر�ب القرآن على أبي عبیدة فلما أتیت على قوله: 

أى برهان اآل�ة، قال أبو عبیدة: هذا على التقد�م والتأخیر، �أنه أراد ولقد همت �ه ولوال أن ر 
 ر�ه لهم بها.

و�انت مصرة، وهم یوسف ولم یواقع ما هم  ،وقال أحمد بن �حیى: أي همت زلیخاء �المعصیة
 �ه، فبین الهمتین فرق، ذ�ر هذین القولین الهروي في �تا�ه.

 قال جمیل:
ــــــدا  هممــــــت بهــــــم مــــــن بثینــــــة لــــــو ب

 
ـــــا   شـــــفیت غلـــــیالت الهـــــوى مـــــن فؤاد�

 آخر:وقال  
 ولیتنــــــيهممـــــت ولــــــم أفعــــــل و�ــــــدت 

 
ـــــه  ـــــى عثمـــــان تبكـــــي حالئل  تر�ـــــت عل

 فهذا �له حدیث نفس من غیر عزم. 
 ".وقیل: هم بها تمنى زوجیتها
 قال أبو حاتم، من أبو حاتم؟

 طالب: ..........
 اسمه؟ ماصحیح، أبو حاتم السجستاني، �نت أقرأ غر�ب القرآن على أبي عبیدة، 

 طالب: ..........
 ؟، منقر�ًبا، وقال أحمد بن �حیى، معمر بن المثنى، مر ال

 ثعلب.طالب: 
 ثعلب نعم.



 
 

 
 
 

٩  
 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=٩ 

 طالب: ..........
 ثعلب، ثعلب، إمام من أئمة العر�یة، إمام ثقة.

�قول: هذا �له حدیث نفس من غیر عزم، هذا �له حدیث نفس من غیر عزم، �عني مرحلة أولى 
�اله أو یلوح في خیاله هاجس، ثم ، فكونه �خطر على أو مرتبة أولى تتقدم الهم، والهم یتقدم العزم

، ثم �عد ذلك الهم، و�عده العزم، ومتى یؤاخذ؟ حدیث النفس معفو عنه، خاطر، ثم حدیث نفس
إن هللا تجاوز «وما قبله من الهاجس والخاطر من �اب أولى، والخالف فیما �عد حدیث النفس، 

، الهم یؤاخذ علیه، العزم من ، إًذا ما �عد حدیث النفس یؤاخذ �ه»عن أمتي ما حدثت �ه أنفسها
�اب أولى، ومنهم من �قول: إذا لم یتكلم وال �عمل ما في نفسه، فال یؤاخذ علیه، ولو وصل إلى 

 درجة الهم.
بها أي �ضر�ها ودفعها عن نفسه، والبرهان �فه عن الضرب، إذ لو ضر�ها ألوهم  وقیل: همّ "

 أنه قصدها �الحرام فامتنعت فضر�ها.
 ".یوسف �ان معصیة، وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأتهوقیل: إن هم 

قد �قول قائل: لماذا ما أنكر �الید؟ ما أنكر علیها �الید، تزاول المعصیة اآلن، لماذا لم ینكر 
 علیها �الید؟ 

 فلما رفضت ضر�ها. ،هم أنه أرادها على نفسهاهم، اتُّ قال: إنه لو ضر�ها التُّ 
 ".لمفسر�ن وعامتهمو�لى هذا القول ذهب معظم ا"

قیل: إن هم یوسف �ان معصیة، حصل منه فعل، لكن دون الفاحشة، دون الفاحشة، وترك 
الفاحشة؛ ألنه رأى برهان ر�ه، فیكون الهم ومعه ما یذ�ر من أفعال �له حصل، وتا�ع للهم، 

 والذي منعه من مباشرة الفاحشة أنه رأى برهان ر�ه، هذا قول �ثیر من المفسر�ن.
ال ابن عباس: حل قذ�ر القشیري أبو نصر، وابن األنباري والنحاس والماوردي وغیرهم. فیما "

 الهمیان وجلس منها مجلس الخاتن، وعنه: استلقت على قفاها وقعد بین رجلیها ینزع ثیا�ه.
 وقال سعید بن جبیر: أطلق تكة سراو�له.

وقال مجاهد: حل السراو�ل حتى بلغ األلیتین، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته. قال ابن 
ي َلْم َأُخْنُه ِ�اْلَغْیِب {عباس: ولما قال:  ] قال له جبر�ل: وال حین ٥٢[یوسف:  }ذِلَك ِلَیْعَلَم َأنِّ

وا: واالنكفاف في ]. قال٥٣[یوسف:  }َوما ُأَبرُِّئ َنْفِسي{هممت بها �ا یوسف؟! فقال عند ذلك: 
 ".مثل هذه الحالة دال على اإلخالص، وأعظم للثواب

�عني �عد مباشرة المقدمات، االنكفاف في مثل هذه الحالة یدل على إ�مان عظیم، �عد أن تمكن 
یدل على إ�مان عظیم و�خالص، لكن �ل هذا لیس فیه،  من المعصیة و�اشر أسبابها ومقدماتها

نما ُینقل من �تب أهل الكتاب، وال یوجد ما یدل علیه، وشیخ أو ال یدل علیه أي دلیل، إ
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، من قول المرأة، ]٥٣[یوسف:  }َوما ُأَبرُِّئ َنْفِسي{یرى أن قوله:  -رحمه هللا تعالى -اإلسالم
 .-علیه السالم-وأثبت ذلك �األدلة الكثیرة، ولیس من قول یوسف 

إن شاء  )ص(ما �أتي بیانه في  على ذي الكفل حسب تعالىناء هللا قلت: وهذا �ان سبب ث"
 ".هللا تعالى

من بني إسرائیل دعته امرأة  ذو الكفل �ما جاء في الحدیث عند الترمذي وغیره أنه �ان رجًال 
لتمكنه من نفسها، فلما �اد أن یباشر العمل، وعظته، فقال  ؛تطلب منه مبلًغا من المال محتاجة

لها: أنا أكرهتك؟ فقالت: ال، �عني جاءت �طوعها واختیارها، ما حصل منه إكراه، وذ�ر في 
وصفه أنه لم تكن هناك معصیة إال زاولها، لكنه �عد هذه لما وعظته ترك، وترك المال لها، وتاب 

في سورة (ص)، وعلى �ل حال الخبر قابل للنظر،  -انه وتعالىسبح-وأناب، ولذا أثنى هللا علیه 
 �عني خبر الترمذي قابل للنظر.

َكالَّ َلْو {ما هم �ه، ومثله  ىي لوال أن برهان ر�ه ألمضأعلى هذا محذوف،  }لوال{وجواب "
 .] وجوا�ه لم تتنافسوا٥[التكاثر:  }َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَیِقینِ 

قال ابن عطیة: روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السلف، وقالوا: الحكمة في ذلك  
�ما رجعت ممن هو خیر  -تعالى-لیروا أن تو�تهم ترجع إلى عفو هللا  ؛ للمذنبینأن �كون مثًال 

یوسف بلغ فیما روت هذه الفرقة إلى  منهم، ولم یو�قه القرب من الذنب، وهذا �له على أن همّ 
وأخذ في حل ثیا�ه وتكته ونحو ذلك، وهي استلقت له، حكاه  ،س بین رجلي زلیخاءأن جل

 الطبري.
أعلم  مْ بها، وهُ  وقال أبو عبید القاسم بن سالم: وابن عباس ومن دونه ال �ختلفون في أنه همّ 

 ا لألنبیاء من أن یتكلموا فیهم �غیر علم.�اهلل و�تأو�ل �تا�ه، وأشد تعظیمً 
لكیال  ؛لم یذ�ر معاصي األنبیاء لیعیرهم بها، ولكنه ذ�رها -عز وجل-وقال الحسن: إن هللا 

ا: ز�ادة الوجل، وشدة الحیاء كمً تیأسوا من التو�ة. قال الغزنوي: مع أن لزلة األنبیاء حِ 
�الخجل، والتخلي عن عجب العمل، والتلذذ بنعمة العفو �عد األمل، و�ونهم أئمة رجاء أهل 

 ."الزلل
علیه -�ما أن النبي  ،لئال �ستحسر الناس و�یأسوا ؛معاصي التي وقعت من �عض األنبیاءهذه ال

�حصل منه السهو، �حصل منه السهو والنسیان، وهو إنما ینسى لیسن، و�م  -الصالة والسالم
عن صالة الصبح من الحكم، و�م فیها من �عث األمل في  -علیه الصالة والسالم-في نومه 

قلوب الناس الذین عندهم حرص على العبادة، حرص على أداء ما افترض هللا علیهم، �م �قع 
علیه الصالة -لو لم �حصل هذا من النبي  م لو فاتته الصالة، بل خرج وقتهافي نفس أحده

و�أن  ،لناس تقع منه الغفلة، �قع منه التفر�ط؛ ألن الناس یتفاوتون، یتفاوتون، �عض ا-والسالم
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و�حصل معه من الخوف  ،شیًئا لم �كن، و�عض الناس �قع منه شيء من ذلك من غیر إرادة
 .والوجل ما �حصل

فمثل هذه األشیاء إنما هي لتسلیة الناس، هؤالء أنبیاء معصومون، ومع ذلك وقعت منهم هذه  
 ، فاألمل مفتوح أمامه. وراجع دینه ،أنابو  ،األشیاء، فإذا وقعت من المسلم وتاب

، و�ان ذلك الهم حر�ة طبع من غیر جرى من یوسف همّ  :قال القشیري أبو نصر: وقال قوم"
تصمیم للعقد على الفعل، وما �ان من هذا القبیل ال یؤخذ �ه العبد، وقد �خطر �قلب المرء وهو 

لم �أكل ولم �شرب، ولم �صمم عزمه على صائم شرب الماء البارد، وتناول الطعام اللذیذ، فإذا 
ا األكل والشرب ال یؤاخذ �ما هجس في النفس، والبرهان صرفه عن هذا الهم حتى لم �صر عزمً 

 ا. مً مصمَّ 
 ".قلت: هذا قول حسن، وممن قال �ه الحسن

وتاقت إلى الشرب واألكل، لكن  ،�قول: الصائم إذا رأى الطعام، رأى الماء البارد اشتاقت نفسه
ذا ال یؤثر علیه، ال یؤثر علیه، فكون اإلنسان یرى امرأة جمیلة یتمنى و�شتهي أن تكون زوجة ه

 له أو أن یرزق مثلها، هذا ال یؤثر علیه.
ا في وقت هذه النازلة لم إن �ون یوسف نبی�  :قال ابن عطیة: الذي أقول �ه في هذه اآل�ة"

ا، و�جوز علیه ا وعلمً قد أوتي حكمً  �صح، وال تظاهرت �ه روا�ة، و�ذا �ان �ذلك فهو مؤمن
وأن �ستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من  ،الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته

ا في ذلك الوقت فال �جوز علیه عندي إال الهم الذي هو خاطر، وال الخطیئة، و�ن فرضناه نبی� 
ألن العصمة مع النبوة. وما روي من أنه قیل  ؛�صح علیه شيء مما ذ�ر من حل تكته ونحوه

 له: تكون في دیوان األنبیاء وتفعل فعل السفهاء. فإنما معناه العدة �النبوة فیما �عد.
 ]١٥[یوسف:  }َوَأْوَحْینا ِإَلْیهِ {: -تعالى- هقلت: ما ذ�ره من هذا التفصیل صحیح، لكن قول 

 یدل".
 ئ وهو صغیر.�عني وهو في الجب على ما تقدم من أنه نب

ا فلم یبق إال أن ا على ما ذ�رناه، وهو قول جماعة من العلماء، و�ذا �ان نبی� على أنه �ان نبی� "
�كون الهم الذي هم �ه ما �خطر في النفس وال یثبت في الصدر، وهو الذي رفع هللا فیه 

[یوسف:  }ُأَبرُِّئ َنْفِسيَوما {المؤاخذة عن الخلق، إذ ال قدرة للمكلف على دفعه، و�كون قوله: 
أي من هذا الهم، أو �كون ذلك منه على طر�ق التواضع  -إن �ان من قول یوسف -]٥٣

عن حال یوسف من  -تعالى-واالعتراف، لمخالفة النفس لما ز�ي �ه قبل و�رئ، وقد أخبر هللا 
ُه آَتْیناُه ُحْكمًا َوِعْلماً {حین بلوغه فقال:  ] على ما تقدم بیانه، وخبر ٢٢یوسف: [ }َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَّ

صدق، ووصفه صحیح، و�المه حق، فقد عمل یوسف �ما علمه هللا من تحر�م  -تعالى-هللا 
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الزنى ومقدماته، وخیانة السید والجار واألجنبي في أهله، فما تعرض المرأة العز�ز، وال أجاب 
 مقتضى ما علمه هللا. �إلى المراودة، بل أدبر عنها وفر منها، حكمة خص بها، وعمًال 

صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وفي صحیح مسلم عن أبي هر�رة 
ارقبوه فإن  :فقال ،رب ذاك عبدك یر�د أن �عمل سیئة وهو أ�صر �ه :قالت المالئكة«: -وسلم

 .»إنما تر�ها من جراي ،و�ن تر�ها فاكتبوها له حسنة ،عملها فاكتبوها له �مثلها
فإن �ان  ،»إذا هم عبدي �سیئة فلم �عملها �تبت حسنة«ا عن ر�ه: مخبرً  -علیه السالم-وقال 

إن هللا تجاوز «ما یهم �ه العبد من السیئة �كتب له بتر�ها حسنة فال ذنب، وفي الصحیح: 
 وقد تقدم. ،»ألمتي عما حدثت �ه أنفسها ما لم تعمل أو تكلم �ه

�عرف �ابن عطاء!  -إمام يوأ- الم إمام من أئمة الصوفیةقال ابن العر�ي: �ان �مدینة الس 
ا على یوسف وأخباره حتى ذ�ر تبرئته مما نسب إلیه من مكروه، فقام رجل من آخر تكلم یومً 

ا یوسف هم وما تم؟ مجلسه وهو مشحون �الخلیقة من �ل طائفة فقال: �ا شیخ! �ا سیدنا! فإذً 
م. فانظر إلى حالوة العالم والمتعلم، وانظر إلى فطنة العامي في قال: نعم! ألن العنا�ة من ثَ 

َوَلمَّا {سؤاله، وجواب العالم في اختصاره واستیفائه، ولذلك قال علماء الصوفیة: إن فائدة قوله: 
ُه آَتْیناُه ُحْكمًا َوِعْلماً  لتكون له  ؛] إنما أعطاه ذلك إ�ان غلبة الشهوة٢٢[یوسف:  }َبَلَغ َأُشدَّ

 ".ا للعصمةسببً 
فیتر�ها أفضل ممن لم تخطر له المعصیة على �ال؟ أیهما  اآلن، الذي تعرض له المعصیة

 أفضل؟
 التي عرضت.طالب: 

التي عرضت له المعصیة، هو مأجور على تر�ها، لكن الذي لم تخطر له على �ال یؤجر على 
 إ�ش؟ 

هو إذا عمل أسباب االتقاء، لكن المسألة مفترضة في شخصین، شخص عرضت له معصیة من 
غیر تعرض لها، وآخر مثله ما تعرض للمعاصي ولم تعرض له، لكن لم تخطر له على �ال، 
فالذي عرضت له وعالج نفسه وجاهد نفسه في تر�ها ال شك أنه أفضل، ولذا جاء في حدیث 

، �عني شخص ما »و�ن تر�ها فاكتبوها له حسنة ،اكتبوها له �مثلهاارقبوه فإن عملها ف«مسلم: 

عرضت له المعصیة، ما خطرت له على �ال، جالس في بیته، جالس في بیته، وشخص في 
السوق ذهب لیشتري حاجة، فعرضت له فتنة، واآلخر في بیته ما عرض له شيء، وال فكر 

الفتنة، وجاهد نفسه على تر�ها �شيء، ال شك أن الذي ذهب إلى السوق وعرضت له هذه 
، �عني من أجلي، نعم، إذا عرف »و�ن تر�ها فاكتبوها له حسنة، إنما تر�ها من جراي«أفضل، 
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واقع السوق وأنه معرض للفتن إذا خرج، ال ینبغي له أن �قدم على مواطن الفتن، ال ینبغي له أن 
 نجو؟ �قدم على مواطن الفتن؛ ألنه ما الذي یدر�ه هل ینجو أو ال ی

، إذا عرف أن السوق فیه فتن ال �عرض نفسه للفتن؛ ألنه قد �قع في قد ینجو مرة و�سقط مرات
شيء من هذه الفتن؛ ألنه ما وقع في المرة األولى، وال وقع في الثانیة، في الثالثة، وأقل األحوال 

المعاصي والنظر إلیها، لكن إن �ان مع غلبة ظنه أنه ینجو من هذه الفتن، وأنه  ئ أن �ستمر 
ینكر و�غیر ما ینظر إلیه هذا هو المتعین �النسبة له، والناس أجناس، أحد �قال له: ال تنزل إلى 

 األسواق، وأحد یؤمر �النزول إلى األسواق لتغییر المنكرات مع األمن علیه من هذه الفتن.
�عض الناس  ه المسألة فرع عن المسألة الكبرى وهي المفاضلة بین الخلطة والعزلة،ولذا، وهذ

 یؤمر أو ُینصح �العزلة، العزلة أفضل لك، لماذا؟ 
ألنه یتأثر وال یؤثر، و�عض الناس �العكس، �قال: ال، ال تعتزل، بل خالط الناس، واصبر علیهم، 

ال یتأثر، بل یؤثر، فما جاء من النصوص واصبر على أذاهم، وانفعهم، ووجههم، لماذا؟ ألنه 
التي تمدح مخالطة الناس والصبر على أذاهم على هذا ُینزل، على  صالتي تمدح العزلة، والنصو 

 هذا التفصیل ینزل.
 طالب: ..........

 فیه �تب، �تب عن العزلة للخطابي وغیره.
علیه فال �صح ما قال مصعب بن  -تعالى-قلت: و�ذا تقررت عصمته و�راءته بثناء هللا "

ا، فاشتاقته امرأة فسامته نفسها عثمان: إن سلیمان بن �سار �ان من أحسن الناس وجهً 
رها، فقالت: إن لم تفعل ألشهرنك، فخرج وتر�ها، فرأى في منامه یوسف فامتنع علیها وذ�ّ 

، وأنت ا فقال: أنت یوسف؟ فقال: أنا یوسف الذي هممتجالسً  -علیه السالم-الصدیق 
وهو  ،سلیمان الذي لم تهم؟! فإن هذا �قتضي أن تكون درجة الوال�ة أرفع من درجة النبوة

ا �هو، ولو غلقت على محال، ولو قدرنا یوسف غیر نبي فدرجته الوال�ة، فیكون محفوظً 
سلیمان األبواب، وروجع في المقال والخطاب، والكالم والجواب مع طول الصحبة لخیف علیه 

 ".ظیم المحنة، �هللا أعلمالفتنة، وع
 فند هذه القصة، فندها وضعفها. -رحمه هللا-شیخ اإلسالم، شیخ اإلسالم 

 طالب: ..........
 مجموع الفتاوى، نعم.

في موضع  ]٢٤[یوسف:  }َأنْ { ]،٢٤[یوسف:  }َلْو ال َأْن َرأى ُبْرهاَن َر�ِّهِ {: -تعالى-قوله "
والجواب محذوف لعلم السامع، أي لكان ما �ان. وهذا البرهان  ،رفع أي لوال رؤ�ة برهان ر�ه

أن زلیخاء قامت إلى  -رضي هللا عنه-غیر مذ�ور في القرآن، فروي عن علي بن أبي طالب 
صنم مكلل �الدر والیاقوت في زاو�ة البیت فسترته بثوب، فقال: ما تصنعین؟ قالت: أستحي من 
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ل یوسف: أنا أولى أن أستحي من هللا، وهذا أحسن ما إلهي هذا أن یراني في هذه الصورة، فقا
 ألن فیه إقامة الدلیل. ؛قیل فیه

ُه �اَن فاِحَشًة َوساَء َسِبیًال {ا في سقف البیت وقیل: رأى مكتو�ً  [اإلسراء:  }َوال َتْقَرُ�وا الزِّنى ِإنَّ
٣٢.[ 

وقال قوم:  ،]١٠[االنفطار:  }َوِ�نَّ َعَلْیُكْم َلحاِفِظینَ {وقال ابن عباس: بدت �ف مكتوب علیها 
 هللا ومیثاقه. تذ�ر عهد

وقیل: نودي �ا یوسف! أنت مكتوب في دیوان األنبیاء وتعمل عمل السفهاء؟! وقیل: رأى 
 ها على أنملته یتوعده فسكن، وخرجت شهوته من أنامله، قالصورة �عقوب على الجدران عاض� 

 جبیر. قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وأبو صالح وسعید بن
�ا یوسف! فولى  األعمش عن مجاهد قال: حل سراو�له فتمثل له �عقوب، وقال له: ى ورو 
 ا.هار�ً 

ل له �عقوب فضرب صدره فخرجت ثّ صین عن سعید بن جبیر قال: مُ وروى سفیان عن أبي حَ 
ا إال یوسف لم شهوته من أنامله، قال مجاهد: فولد لكل واحد من أوالد �عقوب اثنا عشر ذ�رً 

 له إال غالمان، ونقص بتلك الشهوة ولده، وقیل غیر هذا.یولد 
و�الجملة: فذلك البرهان آ�ة من آ�ات هللا أراها هللا یوسف حتى قوي إ�مانه، وامتنع عن  

 ".المعصیة
صار سبًبا للكف، لكنه من غیر تبیین، ولعله مما ال حاجة إلى  ودلیًال  ااآل�ة تثبت أن هناك برهانً 

 بیانه، و�ال لما ُفرط فیه، وما ذ�ر �له مما ال تقوم �ه حجة.
وَء َواْلَفْحشاءَ {: -تعالى-قوله "  }َكذِلكَ {الكاف من  ]٢٤[یوسف:  }َكذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّ

التقدیر: البراهین �ذلك، و ابتداء محذوف، ا، �أن �كون خبر �جوز أن تكون رفعً  ]٢٤[یوسف: 
ا لمصدر محذوف، أي أر�ناه البراهین رؤ�ة �ذلك. والسوء الشهوة، والفحشاء و�كون نعتً 
 المباشرة.

 وقیل: السوء الثناء القبیح، والفحشاء الزنى.
 وقیل: السوء خیانة صاحبه، والفحشاء ر�وب الفاحشة.

) [یوسف: صینالمخلِ (وقیل: السوء عقو�ة الملك العز�ز. وقرأ ابن �ثیر وأبو عمرو وابن عامر 
وقرأ الباقون �فتح الالم، وتأو�لها: الذین  ،�كسر الالم، وتأو�لها الذین أخلصوا طاعة هللا ]٢٤

ألنه �ان  ؛بهاتین الصفتین -صلى هللا علیه وسلم-أخلصهم هللا لرسالته، وقد �ان یوسف 
 .-تعالى-ا لرسالة هللا ًص ، مستخلَ -تعالى-ا في طاعة هللا ًص خلِ م
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ْت َقِمیَصُه ِمْن ُدُبرٍ {: -تعالى-قوله  . فیه مسألتان: األولى: ]٢٥[یوسف:  }َواْسَتَبَقا اْلباَب َوَقدَّ
قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن المعجز  ]،٢٥[یوسف:  }َواْسَتَبَقا اْلبابَ {: -تعالى-قوله 

الذي �جتمع فیه المعاني، وذلك أنه لما رأى برهان ر�ه هرب منها فتعاد�ا، هي لترده إلى 
 ".نفسها

 تعاد�ا من العدو، ولیس من العداوة.
ْت َقِمیَصُه ِمْن ُدُبرٍ {وهو لیهرب عنها، فأدر�ته قبل أن �خرج.  ،هي لترده إلى نفسها"  }َوَقدَّ

ه فتخرق القمیص عند طوقه، ونزل أي من خلفه، قبضت في أعلى قمیص ]٢٥[یوسف: 
 التخر�ق إلى أسفل القمیص.

واالستباق طلب السبق إلى الشيء، ومنه السباق. والقد القطع، وأكثر ما �ستعمل فیما �ان 
 ، قال النا�غة:طوًال 

 تقــــــّد الســـــــلوقي المضــــــاعف نســـــــجه
 

ــــــــار الحباحــــــــب  ــــــــد �الصــــــــفاح ن  وتوق
 ا.والقط �الطاء �ستعمل فیما �ان عرًض  

أي  ]٢٥) [یوسف: فلما رأى قمیصه عط من دبر(وقال المفضل بن حرب: قرأت في مصحف 
 }اْسَتَبَقا{شق. قال �عقوب: العط الشق في الجلد الصحیح والثوب الصحیح. وحذفت األلف من 

وسكون الالم �عدها، �ما �قال: جاءني عبد هللا في  ،لسكونها ؛في اللفظ ]٢٥[یوسف: 
 ".التثنیة

َعَوا للااََّ {اثنین، اثنین، �لهم بهذا االسم،   ].١٨٩[األعراف:  }دَّ
ألن  ؛ومن العرب من �قول: جاءني عبد هللا �إثبات األلف �غیر همز، �جمع بین ساكنین"

هللا �إثبات األلف والهمز، �ما  االثاني مدغم، واألول حرف مد ولین. ومنهم من �قول: عبد
 تقول في الوقف.

اآل�ة دلیل على القیاس واالعتبار، والعمل �العرف والعادة، لما ذ�ر من قد القمیص الثانیة: في 
ا، وهذا أمر انفرد �ه المالكیة في �تبهم، وذلك أن القمیص إذا جبذ من خلف تمزق  ومدبرً مقبًال 

 ".من تلك الجهة، و�ذا جبذ من قدام تمزق من تلك الجهة، وهذا هو األغلب
هذا هو األغلب، و�ال على حسب قوته من الخلف ومن األمام، إذا �ان فیه ضعف من األمام 

نه یتمزق، لو جر واحد ثو�ه من الخلف انقطعت األزار�ر؛ أوأثر علیه الجذب من الخلف، ما فیه 
ألنها أضعف من القماش من الخلف، لكن لو �ان األمام في القوة �مثا�ة الخلف �له �منزلة 

  شك أن محل الجذب هو الذي یتأثر أكثر من غیره.واحدة، ال
َدها َلَدى اْلباِب {: -تعالى-قوله "  ىأي وجدا العز�ز عند الباب، وعن ]٢٥[یوسف:  }َوَأْلَفیا َسیِّ

�له  ،هووالطه والط هرطواا. �قال: ألفاه وصادفه و �السید الزوج، والقبط �سمون الزوج سیدً 
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 }قاَلْت ما َجزاُء َمْن َأراَد ِ�َأْهِلَك ُسوءاً {ـا للحیلة و�ادت ف�معنى واحد، فلما رأت زوجها طلبت وجهً 
ا تقول: �ضرب ضر�ً  ]٢٥[یوسف:  }ِإالَّ َأْن ُ�ْسَجَن َأْو َعذاٌب َأِلیمٌ {أي زنى.  ]٢٥[یوسف: 

 }َأْو َعذابٌ {. ]٢٥[یوسف:  }َأْن ُ�ْسَجنَ {ابتداء، وخبره  ]٢٥[یوسف:  }ما َجزاءُ {ا. ووجیعً 
ألن المعنى: إال السجن.  ]؛٢٥[یوسف:  }َأْن ُ�ْسَجنَ {عطف على موضع  ]٢٥[یوسف: 

 .ا، قاله الكسائيا ألیمً ا �معنى: أو �عذب عذا�ً ا ألیمً و�جوز أو عذا�ً 
. فیه ثالث ]٢٦[یوسف:  }قاَل ِهَي راَوَدْتِني َعْن َنْفِسي َوَشِهَد شاِهٌد ِمْن َأْهِلها{: -تعالى-قوله 

 مسائل: 
ألن من شأن المحب إیثار - قال العلماء: لما برأت نفسها، ولم تكن صادقة في حبه :األولى

نطق یوسف �الحق في مقابلة بهتها  ]٢٦[یوسف:  }ِهَي راَوَدْتِني َعْن َنْفِسي{قال:  -المحبوب
 و�ذبها علیه. 

لم یبن عن �شف القضیة، فلما �غت �ه  -معلیه السال-قال نوف الشامي وغیره: �أن یوسف 
 غضب فقال الحق.

 ]".٢٦[یوسف:  }َشِهَد شاِهٌد ِمْن َأْهِلها{الثانیة: 
الستر، الستر له حد، الستر على العاصي له حد، فإذا وقعت الهفوة والزلة ألول مرة وصاحبها 

ونزع جلباب الحیاء عن  ،، لكن من تمادى»من ستر مسلًما ستره هللا«الندم والوجل، مثل هذا 

نفسه، مثل هذا ال �جوز الستر علیه �حال؛ ألنه إذا ُستر علیه، ثم ُستر علیه، ثم، متى یرتدع؟ 
ومتى یرعوي؟ ال سیما إذا عمت المعصیة و�ثرت، فإنه ال بد من فضح العصاة، وال بد أن توجد 

ة لكل من تسول له نفسه أن عوا و�رعووا، و�كونوا عبر الغلظة، وال تأخذنا الرحمة بهم حتى یرتد
 ؟محدود �عمل مثل عملهم، و�ال فما فائدة تشر�ع الحدود إذا قلنا �الستر الال

 طالب: ..........
 متى؟  

 ما الفائدة من شرعیة الحدود؟ 
من شرعیة الفائدة من مؤاخذة الزاني، وجلده مائة جلدة، وال تأخذنا بهم رأفة في دین هللا؟ الفائدة 

حتى �موت حتى یرتدع هو �الدرجة األولى قبل أن �قع، و�ذا وقع صار عبرة  رجمه �الحجارة
 لغیره، �هللا المستعان.

ألنهما لما تعارضا في القول احتاج الملك إلى ]؛ ٢٦[یوسف:  }َشِهَد شاِهٌد ِمْن َأْهِلها{الثانیة: "
ألنه حكم  ؛لیعلم الصادق من الكاذب، فشهد شاهد من أهلها. أي حكم حاكم من أهلها ؛شاهد

 ".منه ولیس �شهادة. وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أر�عة
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الملك، الملك احتاج إلى مثل هذا الشاهد لعله یبرؤها مما وقعت فیه، و�ال فاألمر ال �حتاج إلى 
بل معدوم الغیرة، هو یر�د أن یبرأ هذه المرأة، ولذا لما ثبت  ،شهادة عنده مع �ونه ضعیف الغیرة

 }ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا{را�عة النهار، قال، ماذا قال؟  في مر، ووضح وضوح الشمسعنده األ
]، ما حصل أكثر من هذا، ما ٢٩[یوسف:  }اْسَتْغِفِري ِلَذْنِبكِ {]، وأنت افعلي إ�ش؟ ٢٩[یوسف: 

 .حصل أكثر من هذا، وهو رجل �افر
من �قف على خیانة زوجته أو ابنته األسف الشدید أن یوجد في بالد المسلمین  ،لكن مما یؤسف 

، نسأل هللا العافیة، هذه الد�اثة، �طلب من الهیئة أن تخرج تختبر وترجع لهم، ما اوال �حرك ساكنً 
إًذا ال تخرج  المسألة مسألة اختبار اآلن، المسألة مسألة عرض، أعظم من ذلك �له، �عني

ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْسَتْغِفِري {لالختبار، تؤدي االختبار وترجع، مثل قول الدیوث هذا 
ي حصل؟ تطلع وتختبر وترجع لكم، ما حصل شيء، هذه هي ذال وما]، ٢٩[یوسف:  }ِلَذْنِبكِ 

، فمثل هؤالء �حتاجون إلى رادع -نسأل هللا العافیة، نسأل هللا السالمة والعافیة-الد�اثة �عینها 
 یردهم.

عوًنا لألعداء علینا، نعین األعداء بهذه تعد شیاء المؤسف أننا ال ندرك أن مثل هذه األ
التصرفات على أنفسنا، و�ال لو أطر الناس على الحق، أطر الناس على الحق، وأخذ الكتاب 
منهم �قوة، وُنفذت حدود هللا، وما حصل التساهل من �عض الناس أو من �عض الجهات، ما 

سبحانه -نا، ما �سبت أیدینا، مع أن هللا حصل مثل هذه األمور، وأعظم عون لألعداء علینا ذنو�
�عفو عن �ثیر، و�ال فمحافل المسلمین ومجامعهم و�یوتهم وأسواقهم وعلى �افة  -تعالىو 

المستو�ات األمر جد خطیر، السوس ینخر في األمة، ومع ذلك یوجد من ینادي �العفو 
بر زوج المرأة لئال �طلقها، والتسامح، إلى أي حد العفو والتسامح؟ إلى أي حد �قبل الستر؟ ال تخ

یطلقها أقل حق، أقل حق له أن ُ�خبر، متى تحفظ هذه المرأة إذا لم �خبر زوجها؟ هذا أقل فل بلى
  األحوال، �یف �طأ زوجة وطأها غیره؟ متى تستبرأ المرأة إذا لم �خبر زوجها؟

ا من الضرورات مثل حفظ  النفوس، حفظ اختالط المیاه، واختالط األنساب، أمر خطیر جد�
 األعراض.

و�ان وضعه عند المسلمین بل عند العرب أشد من حفظ النفوس، موقع األعراض ووضع 
جاؤوا هم ي ما سافر ذي سافر لهم سافر، والذاألعراض، لكن صار الناس �ختلطون �الكفار، ال

ماذا س، �المشاهدة، رآهم �الوسائل والقنوات، و�ذا �ثر اإلمساس قل اإلحسا رآهمي ما ذ، والله
 صار؟ �هللا المستعان، نسأل هللا اللطف.
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أنه طفل في المهد تكلم، قال السهیلي:  :األول: وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أر�عة"
لم یتكلم في «، وهو قوله: -صلى هللا علیه وسلم-وهو الصحیح، للحدیث الوارد فیه عن النبي 

 وذ�ر فیهم شاهد یوسف. ،»المهد إال ثالثة
 ".وقال القشیري أبو نصر: قیل فیه

لم یتكلم في المهد إال «: -علیه الصالة والسالم-�عض الشراح أساء األدب، وقال على قوله 

، قال: في هذا الحصر نظر، ثبت أنه تكلم غیر هؤالء الثالثة، لكن األسلوب قبیح، الذي »ثالثة
المعصوم الذي ال ینطق عن الهوى، وهو الذي أخبر  -علیه الصالة والسالم-حصر النبي 

تكلم بهذا الحدیث لم �خبر إال بهؤالء الثالثة، ثم ُأخبر �القدر الزائد على الثالثة، لكن عندما 
 �القدر الزائد على هؤالء الثالثة.

 طالب: ..........
 فیه؟ماذا أبو نصر 

  تفسیره مطبوع؟طالب: 
  مجلدات. ، ثالثةنعمتفسیره مطبوع 

ا في المهد في الدار وهو ابن خالتها، وروى سعید بن جبیر عن ابن : �ان صبیً قیل فیه"
فذ�ر منهم  ،»تكلم أر�عة وهم صغار«أنه قال:  -صلى هللا علیه وسلم- عباس عن النبي

 شاهد یوسف، فهذا قول.
 ".القمیص، رواه ابن أبي نجیح عن مجاهد أن الشاهد قدُّ  :الثاني

 المذ�ورون في حدیث الصحیح منهم شاهد یوسف؟الثالثة 
 طالب: ..........

في الصحیح، لكن ُنقل في الحدیث أن شاهد  عیسى، وصاحب جر�ج، وصاحب القصة التي
 قول آخر أنه �بیر أ�ًضا. كیوسف ممن تكلموا في المهد، هنا

 طالب: ..........
 أوصلوهم إلى سبع، أوصلوهم إلى سبع.

 طالب: ..........
 .نعم

 طالب: ..........
 فیه؟ماذا 

 طالب: ..........
 ثم ُأوحي إلیه �القدر الزائد.
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وهو مجاز صحیح من جهة اللغة، فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال، وقد تضیف العرب "
 ".الكالم إلى الجمادات وتخبر عنها �ما هي علیه من الصفات

القمیص هو الشاهد، شواهد األحوال قد تكون أبلغ �عني ال یوجد شاهد، الشاهد شاهد الحال، قّد 
 من شواهد المقال.

وذلك �ثیر في أشعارها و�المها، ومن أحاله قول �عضهم: قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال "
یبطل أن �كون  ]٢٦[یوسف:  }ِمْن َأْهِلها{�عد  -تعالى-له: سل من یدقني. إال أن قول هللا 

 القمیص.
ا، وهذا یرده لیس �إنسي وال �جني، قاله مجاهد أ�ًض  -تعالى-أنه خلق من خلق هللا  :الثالث

 .]٢٦[یوسف:  }ِمْن َأْهِلها{: -تعالى- هقول
أنه رجل حكیم ذو عقل �ان الوز�ر �ستشیره في أموره، و�ان من جملة أهل المرأة،  :الرا�ع

 ى لباب، وشق القمیص، فال یدر و�ان مع زوجها فقال: قد سمعت االستبدار والجلبة من وراء ا
أ�كما �ان قدام صاحبه، فإن �ان شق القمیص من قدامه فأنت صادقة، و�ن �ان من خلفه 
فهو صادق، فنظروا إلى القمیص فإذا هو مشقوق من خلف، هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة 

و ا والسدي. قال السدي: �ان ابن عمها، وروي عن ابن عباس، وهوالضحاك ومجاهد أ�ًض 
رواه عنه إسرائیل عن سماك عن - الصحیح في الباب، �هللا أعلم. وروي عن ابن عباس

  ذا لحیة.قال: �ان رجًال  -عكرمة
 وقال سفیان عن جابر عن ابن أبي ملیكة عن ابن عباس أنه قال: �ان من خاصة الملك.

 ا. حكیمً وقال عكرمة: لم �كن �صبي، ولكن �ان رجًال 
و جعفر النحاس: واألشبه . قال أبمجاهد قال: �ان رجًال وروى سفیان عن منصور عن 

فجاء بهذه الداللة، ولو �ان  ،ا شاوره الملك حكیمً  عاقًال أن �كون رجًال  -�هللا أعلم- �المعنى
ألن  ؛تغني عن أن �أتي بدلیل من العادة -صلى هللا علیه وسلم- لكانت شهادته لیوسف طفًال 

 ".من االستدالل �العادةكالم الطفل آ�ة معجزة، فكادت أوضح 
ولذا لما قال الطفل صاحب جر�ج: إن أ�اه الراعي، ما أحد یتردد في قبول هذه الشهادة، وهو في 
المهد، بل قاموا یتبر�ون �جر�ج و�تمسحون �ه، وطلبوا منه أن �عیدوا الصومعة من ذهب، لكنه 

فور سماعه؛ ألن هذا  وتصدقه ،قال: أعیدوها من طین �ما �انت، فمثل هذا تذعن له النفوس
 أمر قدر زائد على مجرد الشهادة.

 طالب: ..........
كونه ُحمل �ه وُوضع ما ینفي أن �كون من جر�ج، لكن �ونه قال: إن أ�اه الراعي، هذا الذي 

 ینفي، وهو في المهد.
 طالب: ..........
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�جیب بنفسه،  ما یلزم، قد �كون شاهد الحال فیه شيء من الضعف، شاهد الحال ما �جیب، ما
لكن إذا �انت هناك داللة من الحال، جدارنا هذا من الذي هدمه؟ وجاء شخص �قول: أنا ما 
هدمته، الجدار ما ُهدم، نقول: ال، هو مهدوم اآلن، مثل ما حصل من صاحب الحمار، جاء 

لحمار ینتفع �ه أعاره، ثم نهق الحمار، شهادة ا اشخص �ستعیر حماًرا، قال: �هللا أعطیناه فالنً 
، فهي أقوى من شهادته، و�ن �ان اأوثق من شهادته، وهو حمار، لكن هذه شهادة حال �عني واقعً 

  ي الباطن ما �مكن أن �كون ثقة.فثقة في الظاهر، و�ال ف
منهم صاحب یوسف، �كون المعنى:  ،»تكلم أر�عة وهم صغار«: ولیس هذا �مخالف للحدیث"

روى الحدیث  -رضي هللا عنهما-ا لیس �شیخ، وفي هذا دلیل آخر وهو: أن ابن عباس صغیرً 
، وقد تواترت الروا�ة عنه أن صاحب یوسف لیس �صبي. -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 

ا قلت: قد روي عن ابن عباس وأبي هر�رة وابن جبیر وهالل بن �ساف والضحاك أنه �ان صبی� 
ا تكلم لكان الدلیل نفس �المه، دون أن �حتاج إلى استدالل ن صبی� في المهد، إال أنه لو �ا

�القمیص، و�ان �كون ذلك خرق عادة، ونوع معجزة، �هللا أعلم. وسیأتي من تكلم في المهد 
 .-إن شاء هللا-من الصبیان في سورة البروج 

لى العمل �األمارات ا فال �كون فیه داللة ع صغیرً الثالثة: إذا تنزلنا على أن �كون الشاهد طفًال 
 فیصح أن �كون حجة �الحكم �العالمة في اللقطة و�ثیر من كما ذ�رنا، و�ذا �ان رجًال 

جدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها، ولیست المواضع، حتى قال مالك في اللصوص: إذا وُ 
 ".لهم بینة فإن السلطان یتلوم لهم في ذلك

 �عني یتأخر یرددهم حتى �قع على الحقیقة.
 فإن لم �أت غیرهم دفعها إلیهم."

وقال محمد في متاع البیت إذا اختلفت فیه المرأة والرجل: إن ما �ان للرجال فهو للرجل، وما 
 ".كان للنساء فهو للمرأة، وما �ان للرجل والمرأة فهو للرجل

عة محمد بن الحسن، فیه أشیاء ما �حتاج إلى أن تقام الشهادة على أنها للرجل، األشیاء التا�
، نقول: �حتمل أنها للمرأة؟ وما تختص �ه المرأة من أمتعة فهو للمرأة، وما هو لوظیفته مثًال 

 مشترك بینهما ُینظر فیه.
صل ذلك هذه اآل�ة، أو�ان شر�ح و��اس بن معاو�ة �عمالن على العالمات في الحكومات، و "

 ".�هللا أعلم
 �عني �عملون �القرائن، �القرائن.

 طالب: ..........
 نه صبي، واألصل في الشهادة أن تكون للكبیر.أما فیه مانع؛ ألنه ما ثبت 
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في موضع  ]٢٦[یوسف:  }انَ كَ { ]٢٦[یوسف:  }ِإْن �اَن َقِمیُصُه ُقدَّ ِمْن ُقُبلٍ {: -تعالى-قوله "
ألن حروف الشرط ترد الماضي إلى المستقبل، ولیس  ؛من النحو ما �شكل هجزم �الشرط، وفی

 هذا في �ان، فقال المبرد محمد بن یز�د: هذا لقوة �ان، وأنه �عبر بها عن جمیع األفعال.
ألنه یؤدي عن العلم.  ؛م، والعلم لم �قع، و�ذا الكون لَ عْ وقال الزجاج: المعنى إن �كن، أي إن �ُ 

 �الفعل الماضي، �ما قال زهیر: ]٢٦[یوسف:  }انَ كَ {ن فخبر ع ]٢٦[یوسف:  }ُقدَّ ِمْن ُقُبلٍ {
ـــــى مســـــتكنة  و�ـــــان طـــــوى �شـــــحا عل

 
ـــــــــدم  ـــــــــم یتق ـــــــــداها ول ـــــــــو أب ـــــــــال ه  ف

 ".وقرأ �حیى بن �عمر وابن أبي إسحاق 
 ابن أبي إسحاق؟

 طالب: ..........
 �ذا؟ 

 طالب: ..........
 معروف من القراء هذا؟ �ا عبد هللا! ابن أبي إسحاق؟

 ..........طالب: 
 .نعم

 طالب: ..........
 ابن أبي إسحاق، نعم.

�ضم القاف والباء والالم، و�ذا ] ٢٦[یوسف:  )لُ بُ قُ  نْ مِ ( وقرأ �حیى بن �عمر وابن أبي إسحاق"
ومن دبره، قال الزجاج: �جعلهما غایتین �قبل و�عد، �أنه قال: من قبله  ]،٢٧) [یوسف: رُ بُ دُ (

صار المضاف غا�ة نفسه �عد أن �ان المضاف إلیه  -وهو مراد- فلما حذف المضاف إلیه
ا �فتح الراء والالم تشبیهً  ]٢٧) [یوسف: رَ بُ دُ  نْ مِ و( ]،٢٦) [یوسف: لَ بُ قُ  نْ مِ (غا�ة له. و�جوز 

 ".�ما ال ینصرف
؛ ألنه ]٢٧[یوسف:  )رُ بُ دُ (ِمْن ]، ٢٦[یوسف:  )لُ بُ قُ  نْ مِ (هناك القراءة من قراءة �حیى بن �عمر 

حذف المضاف مع أنه ما ُنوي في الكالم، مثل من قبل ومن �عد، فبني على الضم، فینزل منزلة 
 یبنى على الضم. -مع أنه منوي -قبل و�عد والجهات الست، �ل هذه إذا ُحذف المضاف 

ا �ما ال �فتح الراء والالم تشبیهً  ]٢٧) [یوسف: رَ بُ دُ  نْ مِ و( ]،٢٦) [یوسف: لَ بُ قُ  نْ مِ (و�جوز "
 ".ألنه معرفة ومزال عن �ا�ه ؛ینصرف

�عني سببه العدل، العلمیة والعدل، العلمیة والعدل، هما معرفتان، لكن هل هما عالمان؟ لكن �ل 
 هذا تشبیه، تشبیه للمعرفة �العلم، دبر، قبل، �أنه معدول عن اسم الفاعل.
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مخففان  ]٢٦[یوسف: ) رٍ بْ دُ  نْ مِ (و ]،٢٦) [یوسف: لٍ بْ قُ  نْ مِ (وروى محبوب عن أبي عمرو "
 ."مجروران

 مخففان مسكنة، ساكنة الوسط.
ُه ِمْن َ�ْیِدُ�نَّ {: -تعالى-قوله " قیل: قال  ،]٢٨[یوسف:  }َفَلمَّا َرأى َقِمیَصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر قاَل ِإنَّ

 ].٢٥[یوسف:  }ما َجزاُء َمْن َأراَد ِ�َأْهِلَك ُسوءاً {لها ذلك العز�ز عند قولها: 
 }ِإنَّ َ�ْیَدُكنَّ َعِظیمٌ {لها الشاهد. والكید: المكر والحیلة، وقد تقدم في األنفال. وقیل: قاله 

لعظم فتنتهن واحتیالهن في التخلص من  ؛]٢٨[یوسف:  }َعِظیمٌ {إنما قال:  ]،٢٨[یوسف: 
 ورطتهن.

صلى هللا علیه -قال رسول هللا  : وقال مقاتل عن �حیى بن أبي �ثیر عن أبي هر�رة قال
ْیطاِن {�قول:  -تعالى-ألن هللا  ؛إن �ید النساء أعظم من �ید الشیطان«: -وسلم ِإنَّ َ�ْیَد الشَّ

 ".»]٢٨[یوسف:  }ِإنَّ َ�ْیَدُكنَّ َعِظیمٌ {وقال:  ]،٧٦[النساء:  }كاَن َضِعیفاً 
 هذا یثبت؟

 طالب: ..........
 معروف، لكن مرفوع؟ مقاتل، مقاتل بن سلیمان؟ خرجه عندك؟

 ..........طالب: 
 �قول؟ماذا ال یثبت مرفوًعا، 
 طالب: ..........

 مقاتل، نعم، معروف.
 طالب: ..........

ال یثبت، هو اسُتدل �آ�ات، هل نقول: إن معناه صحیح؛ ألن اآل�ة  اعً ، مرفو امرفوعً  ال یثبت
تثبت ذلك، �ید النساء أعظم من �ید الشیطان؟ أو نقول: ال، حتى معناه لیس �صحیح؟ ألن �ید 

 -سبحانه وتعالى-النساء أعظم من �ید الرجال، و�بقى أن �ید الشیطان �النسبة لكید هللا 
�ید الشیطان؟ �ید النساء �النسبة لكید الرجال عظیم، یبقى أن  ضعیف، و�ال فأین تقع المرأة من

، كید الشیطان �النسبة لكید هللا ضعیف، فال یلزم من ذلك أن �ید المرأة أعظم من �ید الشیطان
  ما �مكن؟أم فالجهة منفكة، مختلفة الجهة، �مكن هذا 

 طالب: ..........
 }ُیوُسفُ {القائل هذا هو الشاهد. و ]٢٩[یوسف:  }ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن هذا{: -تعالى-قوله "

أي ال تذ�ره  ]٢٩[یوسف:  }َأْعِرْض َعْن هذا{نداء مفرد، أي �ا یوسف، فحذف.  ]٢٩[یوسف: 
�قول: استغفري  ]٢٩[یوسف:  }اْسَتْغِفِري ِلَذْنِبكِ {ألحد واكتمه. ثم أقبل علیها فقال: وأنت 

 ]".٢٩[یوسف:  }ِمَن اْلخاِطِئینَ  ِإنَِّك ُ�ْنتِ {. زوجك من ذنبك ال �عاقبك
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هذا القول لو أن القائل هو الشاهد، واألولى أن �كون القائل هو الزوج لما ُعرف عنه من ذهاب 
، -نسأل هللا العافیة-الغیرة، وهذا أمر متفق علیه عند عامة المفسر�ن، أن الرجل ال غیرة عنده 

 بل �عض المفسر�ن طرد ذلك في قومه.
ب المذ�ر، والمعنى: من ألنه قصد اإلخبار عن المذ�ر والمؤنث، فغلَّ  ؛الخاطئاتولم �قل من "

 ]،٤٣[النمل:  }ِإنَّها �اَنْت ِمْن َقْوٍم �اِفِر�نَ {الناس الخاطئین، أو من القوم الخاطئین، مثل: 
 .]١٢التحر�م: [ }َو�اَنْت ِمَن اْلقاِنِتینَ {

أنه لم �كن  :ا الملك، وفیة قوالن: أحدهمازوجهوقیل: إن القائل لیوسف أعرض ولها استغفري 
 ".وعدم الغیرة في �ثیر من أهل مصر موجود ،اا، فلذلك �ان ساكنً غیورً 

 هم وغیرهم اآلن على حد سواء، هم وغیرهم على حد سواء.
 طالب: ..........

 كیف؟
 طالب: ..........

 ن �لهم قالوا هذا؛ ألنه بلده مصر، ألن بلد العز�ز مصر.و المفسر 
 ".وعفا عنها ،في �ادرتهو�ان فیه لطف بیوسف حتى �ُ  ،سلبه الغیرة -تعالى-أن هللا  :الثاني"

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمٍد.


