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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 
ُسْنُبِلِه ِإالَّ َقِلیًال ِممَّا قاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن َدَأ�ًا َفما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي {: -تعالى-قوله "

 فیه مسألتان: ، ]٤٧[یوسف:  }َتْأُكُلونَ 
لما أعلمه �الرؤ�ا جعل  ]٤٧[یوسف:  }َسْبَع ِسِنینَ  قاَل َتْزَرُعونَ {: -تعالى-األولى: قوله 

�فسرها له، فقال: السبع من البقرات السمان والسنبالت الخضر سبع سنین مخصبات، وأما 
َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن {البقرات العجاف والسنبالت الیا�سات فسبع سنین مجد�ات، فذلك قوله: 

 }َتْزَرُعونَ {ألن معنى  ؛أي متوالیة متتا�عة، وهو مصدر على غیر المصدر ]٤٧[یوسف:  }َدَأ�اً 
 تدأبون �عادتكم في الزراعة سبع سنین. ]٤٧[یوسف: 

 "وقیل: هو حال، أي دائبین.
�عني مصدر �المرادف؛ �ما تقول: قعدُت جلوًسا، وقفت قیاًما، زرعت دأً�ا؛ ألن الدأب هو 

 الزراعة، الزراعة دأب.
بتحر�ك  ]٤٧[یوسف:  }َدَأ�اً {وقیل: صفة لسبع سنین، أي دائبة. وحكى أبو حاتم عن �عقوب "

 ".الهمزة، و�ذا روى حفص عن عاصم
، قراءة عاصم ]٤٧[یوسف:  ، �إسكان الهمزة، (َدْأً�ا)]٤٧[یوسف:  (َدْأً�ا) :�عني قراءة الجمهور

 ، ما یوافق علیها غیره.]٤٧[یوسف:  }َدَأً�ا{
ب. قال النحاس: وال �عرف أهل اللغة إال قوالن، قول أبي حاتم: إنه من دئِ  هلغتان، وفیوهما "

  ."بدأَ 
 دئب دأً�ا، دئب دأً�ا، مثل فهم فهًما، لكن �أتي مصدر مثل هذا الوزن على دأً�ا، فرح فرًحا.

ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــالزم �ا�ــــــــــــــــــه فع  وفعــــــــــــــــــل ال
 

 و�شـــــــــــــــــــــــلل ى كفـــــــــــــــــــــــرحٍ  و�جـــــــــــــــــــــــوً  
ا من حروف الحلق، قاله الفراء، قال: و�ذلك �ل حرف ألن فیه حرفً  ؛إنه حرك :والقول اآلخر" 

نا، أو حاء، ا، أو غیً فتثقیله جائز إذا �ان ثانیه همزة، أو هاء، أو عینً  هفتح أوله وسكن ثانی
 أو خاء، وأصله العادة، قال:

ــــــــــــا ــــــــــــن أم الحــــــــــــو�رث قبله  كــــــــــــدأ�ك م
 

 ....................................." 
ي مضت �لها، همزة، أو هاء، أو عیًنا، أو غیًنا، أو حاًء، أو خاًء؛ ألن الهمزة إذا سبقتها ذال 

ألف یوضع التنو�ن على الهمزة، وال یوضع على ألف، عندك عین، غین، حاء منونة، منصو�ة 
�خالف ما لو �ان قبلها غیر األلف الحتاجت إلى  ابلها ألفً منونة، وال تحتاج إلى ألف؛ ألن ق

 ألف.
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قیل: لئال  ]٤٧[یوسف:  }َفما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلهِ {وقد مضى في آل عمران القول فیه. "
أي  ]٤٧[یوسف:  }ِإالَّ َقِلیًال ِممَّا َتْأُكُلونَ {یتسوس، ولیكون أ�قى، وهكذا األمر في د�ار مصر. 

 ".استخرجوا ما تحتاجون إلیه �قدر الحاجة
، شاهد هذا في الكتب، �عني إذا جاءت والسوس، والسوس في بالد مصر أكثر منه في غیرها

 .الغالب سوس، سوس غیر األرضة، السوس غیر األرضةفمن مصر 
  طالب: ..........

غیر األرضة، األرضة تأكل  ،صغیرة مثل النقط االسوس خروقً  �عمل ما �أتي للخبز،مثل  
لكن تشوه الكتاب، أما ما عداها من  ،�الجملة، لكن هذه تخرب، تمكن قراءة الكتاب �الراحة

لكن غیر السوس، عندنا  ،یندر أن یوجد فیها سوس، یوجد فیها أو�ئة أخرى تتلف الورق فالبلدان 
  سوس ما فیه.لاما ُ�عرف السوس، ما فیه �تاب نجدي فیه سوس، فیه أرضة صحیح، لكن 

 طالب: ..........
یوجد �تاب نجدي فیه سوس، أرضة صحیح، األرضة تأكل الجمیع، األرضة  أن نعم، ما �مكن

 ي یر�ن وال ُ�قرأ، سبحان هللا العظیم.ذت، صحیح تسلط على الكتاب الأال قر �تقول: اقرأ و 
 طالب: ..........

 هللا المستعان. ......
 طالب: ..........

 لها برادات الكتب. ن فیه أدو�ة، هم أغنیاؤهم وأثر�اؤهم �جعلو 
 طالب: ..........

برادات، �عني غرفة برادة ُتجعل فیها الكتب وتستمر سلیمة، نحن جانا تر�ة قبل خمس سنوات 
مات صاحبها من خمسین سنة؛ �أنها الیوم خرجت من المطبعة الكتب، �أنها الیوم خرجت من 

 المطبعة.
 ..........طالب: 

 ال، �أتي �جو مناسب، �جو مناسب.
 طالب: ..........

 ما �ضر أبًدا، أبًدا، وال یتأثر، وال �عفن.
ا، و�ن �ان األظهر منه ا أمرً وهذا القول منه أمر، واألول خبر. و�حتمل أن �كون األول أ�ًض "

 ".الخبر
 �عني �مكن أن �أتي األمر بلفظ الخبر.

 أي ازرعوا. ]٤٧[یوسف:  }َتْزَرُعونَ {فیكون معنى: "
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الثانیة: هذه اآل�ة أصل في القول �المصالح الشرعیة التي هي حفظ األد�ان والنفوس والعقول 
واألنساب واألموال، فكل ما تضمن تحصیل شيء من هذه األمور فهو مصلحة، و�ل ما �فوت 

 ".ا منها فهو مفسدة، ودفعه مصلحةشیئً 
لخمس التي هي األد�ان والنفوس والعقول واألنساب الشرائع �لها جاءت �حفظ الضرورات ا

واألموال أ�ًضا، جاءت الشرائع متفقة على حفظ هذه الضرورات الخمس، فحرمت �ل ما �عرض 
 لها مباشرة أو سبًبا.

لیحصل لهم التمكن من  ؛وال خالف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنیو�ة"
 -لموصلتین إلى السعادة األخرو�ة، ومراعاة ذلك فضل من هللاوعبادته ا -تعالى-معرفة هللا 

ورحمة رحم بها عباده، من غیر وجوب علیه، وال استحقاق، هذا مذهب �افة  -عز وجل
 .المحققین من أهل السنة أجمعین، و�سطه في أصول الفقه

ْمُتْم َلُهنَّ ِإالَّ َقِلیًال ِممَّا ُتْحِصُنونَ ُثمَّ َ�ْأِتي ِمْن َ�ْعِد ذِلَك َسْبٌع ِشداٌد َ�ْأُكْلَن ما {: -تعالى-قوله   }َقدَّ
 فیه مسألتان:]، ٤٨[یوسف: 

[یوسف:  }َ�ْأُكْلنَ {�عني السنین المجد�ات.  ]٤٨[یوسف:  }َسْبٌع ِشدادٌ {: -تعالى-األولى: قوله 
ْمُتْم َلُهنَّ {مجاز، والمعنى �أكل أهلهن.  ]٤٨ ن، أي ما ادخرتم ألجله ]٤٨[یوسف:  }ما َقدَّ

 ونحوه قول القائل:
ـــــــــارك �ـــــــــا مغـــــــــرور ســـــــــهو وغفلـــــــــة  نه

 
ــــــــــــــك الزم  ــــــــــــــردى ل ــــــــــــــك نــــــــــــــوم وال  ولیل

 ".والنهار ال �سهو، واللیل ال ینام، و�نما �سهى في النهار، و�نام في اللیل 
]، �عني المكر في اللیل ٣٣[سبأ:  }َمْكُر اللَّْیِل َوالنََّهارِ {]، ٣٣[سبأ:  }َبْل َمْكُر اللَّْیِل َوالنََّهارِ {

 والنهار.
وحكى ز�د بن أسلم عن أبیه: أن یوسف �ان �ضع طعام االثنین فیقر�ه إلى رجل واحد فیأكل "

 ".�عضه، حتى إذا �ان یوم قر�ه له فأكله �له
متى تدخل أو متى تنتهي السبع؟ متى تدخل السبع العجاف؟ ما عندهم  ،هذا اختبار، هذا اختبار
 .تقاو�م وتوار�خ مضبوطة

  طالب: ..........
ال، اختبر دخولها بهذه الطر�قة، �قدم طعام االثنین للواحد، إن �قي منه شيء، ما زال األمر،  

 ت العجاف.اءفي یوم أكله �له، قال: خالص، ج
نصب على االستثناء.  ]٤٨[یوسف:  }ِإالَّ َقِلیًال {من السبع الشداد. فقال یوسف: هذا أول یوم "
ألن في استبقاء البذر تحصین  ؛أي مما تحبسون لتزرعوا ]٤٨[یوسف:  }ِممَّا ُتْحِصُنونَ {

 األقوات.
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 وقال أبو عبیدة: تحرزون.
تدخرون، والمعنى واحد، وهو یدل على جواز احتكار  ]٤٨[یوسف:  }ُتْحِصُنونَ {وقال قتادة: 

 ."الطعام إلى وقت الحاجة
ال لیقصد �ه الغالء فیستغل حاجة الناس، و�نما یدخره إلى وقت حاجته، إذا �ان عنده طعام ال 
یبذر فینفد في أسرع وقت، یدخره و�تقوته �ما هو قوت على مر األ�ام، ال �أس بذلك أن یدخر 

حاجتهم، و�دخر أكثر من  أكله �التدر�ج، لكن یدخره لیبیعه على الناس مستغًال � قوت سنة مثًال 
 حاجته من أجل استغالل حاجة الناس، هذا هو المنهي عنه.

الثانیة: هذه اآل�ة أصل في صحة رؤ�ا الكافر، وأنها تخرج على حسب ما رأى، ال سیما إذا "
ا لمصطفى للتبلیغ، وحجة ومعجزة لرسول، وتصد�قً  ،تعلقت �مؤمن، فكیف إذا �انت آ�ة لنبي

 ".؟و�ین عباده -هجالل جلَّ - للواسطة بین هللا
، ورؤ�ا هذین أو هذه الرؤ�ا التي »الرؤ�ا الصادقة جزء من ستة وأر�عین جزًءا من النبوة«

ما �ان لصاحبي السجن صادقة، فهل حصلت، الرؤ�ا التي حصلت للملك، وقبلها ما حصل 
مثل هذه الرؤ�ا جزء من النبوة؟ هل مشبهة للنبوة في الصدق، ال أن من حصل له مثل نقول: إن 

أنه �حصل له شيء من النبوة، وال قائل �قول: إن من حصل له  -ولو �انت صادقة-هذه الرؤ�ا 
ست وأر�عین رؤ�ا صادقة مطا�قة للواقع �كون نبی�ا؛ أنه تحصل النبوة له، ال، إنما هي مشبهة 

 مطا�قة الواقع والصدق.للنبوة في 
 طالب: ..........

هي تدخل في حفظ األد�ان، هذه داخلة في حفظ األد�ان، أقول: تدخل في حفظ األد�ان؛ ألنه ال 
 یتم حفظ دین المرء إال �مخالفة المشر�ین.

 طالب: ..........
لئال  ؛�شأنها ُتعدما أدري، هذه أول مرة أسمعه، لكن إن ثبت فهو من �اب االهتمام بها والعنا�ة 

وال �حتاج  ،�غفل عنها، �عني مثل من قال: إنه �جب أن �كتفى �اشتراط المتا�عة لصحة العمل
 إلى اشتراط النیة، لماذا؟ 

لئال �غفل عنها  ؛ألن النیة فرع عن المتا�عة، ما فیه متا�عة إال بنیة، لكن تفرد النیة للعنا�ة بها
 لكي ُیهتم �ه. ؛نه أفرد ذلكأالناس، إن �ان ثبت عن شیخ اإلسالم 

علیه -هذا خبر من یوسف ] ٤٩[یوسف:  }ُثمَّ َ�ْأِتي ِمْن َ�ْعِد ذِلَك عامٌ {: -تعالى-قوله "
عما لم �كن في رؤ�ا الملك، ولكنه من علم الغیب الذي آتاه هللا. قال قتادة: زاده هللا  -السالم

ِفیِه ُ�غاُث {ا لمكانه من العلم و�معرفته. ا لفضله، و�عالمً علم سنة لم �سألوه عنها إظهارً 
واغوثاه، واالسم الغوث والغواث  :القمن اإلغاثة أو الغوث، غوث الرجل  ]٤٩[یوسف:  }النَّاُس 
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لكسرة ما قبلها. والغیث  والغواث، واستغاثني فالن فأغثته، واالسم الغیاث، صارت الواو �اءً 
 ".المطر، وقد غاث الغیث األرض أي أصابها

 له واو، أصلها واو، غواث، غواث، لكن لما ُ�سر ما قبلها ُقلبت �اًء.أص
ا، فهي أرض مغیثة ومغیوثة، فمعنى ا، وغیثت األرض تغاث غیثً وغاث هللا البالد �غیثها غیثً "
قال ابن عباس:  ]٤٩[یوسف:  }َوِفیِه َ�ْعِصُرونَ {�مطرون.  ]٤٩[یوسف:  }ُ�غاُث النَّاُس {

 �عصرون األعناب والدهن، ذ�ره البخاري.
 ."اا، والز�تون ز�تً والسمسم دهنً  ،اوروى حجاج عن ابن جر�ح قال: �عصرون العنب خمرً 

 ز�ت السمسم �سمونه إ�ش؟ شیرج.
 ."وقیل: أراد حلب األلبان لكثرتها، و�دل ذلك على �ثرة النبات"

حلبها، على �ل حال هو داخل، داخل في عموم �عصرون الزروع، �عصرون الزروع من أجل 
 العصر.

أي ینجون، وهو من العصرة، وهي المنجاة. قال أبو عبیدة:  ]٤٩[یوسف:  }َ�ْعِصُرونَ {وقیل: "
 والعصر �التحر�ك الملجأ والمنجاة، و�ذلك العصرة، قال أبو ز�ید:

 ا �ســــــــــــتغیث غیــــــــــــر مغــــــــــــاثصــــــــــــاد�ً 
 

 ولقـــــــــــــــد �ـــــــــــــــان عصـــــــــــــــره المنجـــــــــــــــود 
 }َ�ْعِصُرونَ {والمنجود الفزع. واعتصرت �فالن وتعصرت أي التجأت إلیه. قال أبو الغوث:  

وقرأ  ،�ستغلون، وهو من عصر العنب. واعتصرت ماله أي استخرجته من یده ]٤٩[یوسف: 
�ضم التاء وفتح الصاد، ومعناه: تمطرون، من قول هللا:  ]٤٩[یوسف:  )رون عَص تُ ( :عیسى

اجاً َوَأْنَزْلنا ِمَن { �ضم  ]٤٩[یوسف:  )رون عِص تُ (و�ذلك معنى  ،]١٤[النبأ:  }اْلُمْعِصراِت ماًء َثجَّ
 ".التاء و�سر الصاد، فیمن قرأه �ذلك

وأصل العصر في المحسوسات، في األجسام، تعصر الثوب، تعصر العكة، تعصر ما فیه مما 
ُسمیت صالة العصر، �حتاج إلیه من سمن وغیره، و�ستعمل أ�ًضا العصر في المعنو�ات؛ �ما 

 :، وما أطول منه �قال لهاوالكتاب الشدید االختصار، أو الكالم الشدید االختصار �سمونه معتصرً 
�ما �ستعمل في  ،، فیستعمل في المحسوساتامختصر، فالمختصر من المختصر �سمى معتصرً 

 المعنو�ات.
 كونها ُسمیت صالة العصر، لماذا؟

 طالب: ..........
 ضاق علیه واعتصر؟�عني الوقت 

 طالب: ..........
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هم الحنفیة الذین �قولون هذا، �قولون: اعتصر، اعُتصر النهار فُضیق علیها، فُضیق علیها، 
 لماذا �قولون مثل هذا الكالم؟

 طالب: ..........
 نعم، آخر وقت النهار، آخر النهار هو وقت صالة العصر، من مصیر ظل الشيء مثلیه.

أي فذهب الرسول فأخبر الملك، فقال:  ]٥٠[یوسف:  }َوقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِني ِ�هِ {: -تعالى-قوله "
ُسولُ {ائتوني �ه.  اْرِجْع ِإلى َر�َِّك َفْسَئْلُه {أي �أمره �الخروج قال:  ]٥٠[یوسف:  }َفَلمَّا جاَءُه الرَّ

ِتي َقطَّْعَن {أي حال النسوة.  ]٥٠[یوسف:  }ما �اُل النِّْسَوةِ  فأبى أن  ]٥٠[یوسف:  }َأْیِدَیُهنَّ الالَّ
 �خرج إال أن تصح براءته عند الملك مما قذف �ه، وأنه حبس بال جرم.

إن الكر�م ابن «: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :وروى الترمذي عن أبى هر�رة قال
 ".»بن إبراهیمالكر�م یوسف بن �عقوب بن إسحاق  الكر�م ابن الكر�م ابن

  خبر.یوسُف، یوسفُ 
ُسوُل { :-ثم قرأ- جن ما لبث ثم جاءني الرسول أجبتولو لبثت في الس« :قال" َفَلمَّا جاَءُه الرَّ

ِتي َقطَّْعَن َأْیِدَیُهنَّ  ورحمة هللا  :قال ]٥٠[یوسف:  }قاَل اْرِجْع ِإلى َر�َِّك َفْسَئْلُه ما �اُل النِّْسَوِة الالَّ
 }َلْو َأنَّ ِلي ِ�ُكْم ُقوًَّة َأْو آِوي ِإلى ُرْكٍن َشِدیدٍ {لقد �ان �أوي إلى ر�ن شدید إذ قال:  ،على لوط

 ."»ا إال في ذروة من قومهفما �عث هللا من �عده نبی�  ]،٨٠[هود: 
�عني ر�ن شدید من قوم وعشیرة؛ ألنه لم �كن من قبیلة �بیرة أو له عشیرة تمنع، تمنعه، على �ل 

 عزَّ -، وهو هللا »یرحم هللا لوًطا، لقد �ان �أوي إلى ر�ن شدید«حال �ما جاء في الحدیث: 

 في الحدیث الصحیح. -وجلَّ 
 ،ایرحم هللا لوطً «: -علیه وسلمصلى هللا -قال رسول هللا  :وروى البخاري عن أبي هر�رة قال"

ولو لبثت في السجن ما لبث یوسف ألجبت الداعي ونحن أحق  ،لقد �ان �أوي إلى ر�ن شدید
وروي عن  »]٢٦٠[البقرة:  }َأَوَلْم ُتْؤِمْن قاَل َبلى َولِكْن ِلَیْطَمِئنَّ َقْلِبي{ :من إبراهیم إذ قال له

ا ولو حلیمً  القد �ان صابرً  ،هللا أخي یوسفیرحم «: أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
 ".»لبثت في السجن ما لبثه أجبت الداعي ولم ألتمس العذر

لئال �ظن ظان أو یتوهم متوهم أن إبراهیم  ؛»نحن أحق �الشك من إبراهیم«الذي في الصحیح: 

َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَلى َوَلِكن َربِّ َأِرِني َ�ْیَف ُتْحِیي الَمْوَتى َقاَل {: -عزَّ وجلَّ -شك حینما قال هلل 
علیه الصالة -]، فنفى عنه الشك، وال یلزم من ذلك أن الرسول ٢٦٠[البقرة:  }لَِّیْطَمِئنَّ َقْلِبي

لو لبثت «�شك، ال، بل هو أفضل الخلق، أفضل من إبراهیم وغیر إبراهیم، قوله أ�ًضا:  -والسالم

-، وال �عني هذا أنه أفضل من محمد ة بیوسفدإشا »في السجن ما لبث یوسف ألجبت الداعي



 
 

 
 

:ùà—ÿ =̂4åÕjJF=ŒãÈÍ=ÓáÈã۰۱۰E ٨ 

، وهذا من �اب رفعة من �ستحق الرفعة أو من ُیتوهم تنقصه من �عض -علیه الصالة والسالم
 .-علیه الصالة والسالم-السفهاء المتطاولین، وهضم للنفس، لنفسه 

 .]٨٠[هود:  }ُرْكٍن َشِدیدٍ {طالب: 
 .-سبحانه وتعالى-هللا 

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
 �أوي إلى ر�ن شدید.

 طالب: ..........
 �عني لو قصد هللا، أن هللا �منعهم أن �حاولوا مضرته، ال �أس، ال �أس، ال �أس.

وروي نحو هذا الحدیث من طر�ق عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك، في �تاب التفسیر "
 ".غیرهمن صحیح البخاري، ولیس البن القاسم في الدیوان 

 �عني في صحیح البخاري، الدیوان، دیوان البخاري، صحیحه.
ا أن لخرجت سر�عً  رسل إليّ یرحم هللا یوسف لو �نت أنا المحبوس ثم أُ «وفي روا�ة الطبري: "

 .»ا ذا أناةكان لحلیمً 
لقد عجبت من یوسف وصبره و�رمه �هللا �غفر له حین سئل «: -صلى هللا علیه وسلم-وقال 

ولقد عجبت منه حین آتاه  ،لو �نت مكانه لما أخبرتهم حتى اشترط أن �خرجونيعن البقرات 
 . »الرسول ولو �نت مكانه لبادرتهم الباب

ا لبراءة الساحة، ا، وطلبً أناة وصبرً  -علیه السالم-قال ابن عطیة: �ان هذا الفعل من یوسف 
ا أمر ذنبه صفحً  و�سكت عن ،خشي أن �خرج و�نال من الملك مرتبة -فیما روي - وذلك أنه

 -علیه السالم-ود امرأة مواله، فأراد یوسف راا و�قولون: هذا الذي فیراه الناس بتلك العین أبدً 
أن یبین براءته، و�حقق منزلته من العفة والخیر، وحینئذ �خرج لإلحظاء والمنزلة، فلهذا قال 

إنما �ان: وقل  -المعلیه الس-ومقصد یوسف  ؟ما �ال النسوة :للرسول: ارجع إلى ر�ك وقل له
له �ستقصي عن ذنبي، و�نظر في أمري هل سجنت �حق أو �ظلم، ونكب عن امرأة العز�ز 

 حسن عشرة، ورعا�ة لذمام الملك العز�ز له. 
یوسف �الصبر واألناة وترك المبادرة إلى  -صلى هللا علیه وسلم-فإن قیل: �یف مدح النبي 

صلى هللا -الخروج، ثم هو یذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غیره؟ فالوجه في ذلك أن النبي 
ا من الجودة، �قول: لو �نت إنما أخذ لنفسه وجها آخر من الرأي، له جهة أ�ًض  -علیه وسلم

 ".أنا لبادرت �الخروج
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لیخرج بر�ًئا وتظهر براءته لدى الخاص والعام قبل أن  -المعلیه الس-ال شك أن ما فعله یوسف 
و�تخذه مقرً�ا لد�ه؛ ألنه إذا نال هذه المنزلة �مكن النفس اإلنسانیة أو البشر�ة  ،�صطفیه الملك

تجعله وتحمله على أن �سكت، وال �سعى في إظهار براءته قبل التمكن، وهذا ظاهر مشاهد، تجد 
�ستطیع أن یتكلم و�ستطیع أن ینكر ما لم تحصل له حظوة عند ناس كثیًرا من الناس أو ُجّل ال

وجاء تحقیق  ،وجاءت المداهنة ،ولین، فإذا حصلت له هذه جاءت المداراة ؤ الملك أو عند المس
قبل �ل شيء، قبل أن  المصالح ودرء المفاسد على حسب ما یزعمون، فأراد أن تظهر براءته

 .�صطفى
ن الناس �ستطیع �عد االصطفاء أن �ظهر ن مِ أنه ابتالء، مَ ألن مثل هذا االصطفاء ال شك 

العالم الذي ُولي الحسبة، استدعاه الملك وقال له: أنت  اإلنكار �ما �ان �ظهره قبل ذلك؟ من مثل
 .-األمر والنهي-ول عن الحسبة ؤ مس

في هللا قال: أما وقد قلت ذلك: البساط الذي تحتك حر�ر، قم، وأن نقوم أو نقول �الحق ال نخاف 
 لومة الئم، هذا أصل، لكن هللا المستعان.

یوسف �الصبر واألناة وترك المبادرة إلى  -صلى هللا علیه وسلم-فإن قیل: �یف مدح النبي "
صلى هللا -الخروج، ثم هو یذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غیره؟ فالوجه في ذلك أن النبي 

ا من الجودة، �قول: لو �نت ي، له جهة أ�ًض ا آخر من الرأإنما أخذ لنفسه وجهً  -علیه وسلم
ثم حاولت بیان عذري �عد ذلك، وذلك أن هذه القصص والنوازل هي  أنا لبادرت �الخروج

حمل  -صلى هللا علیه وسلم-معرضة ألن �قتدي الناس بها إلى یوم القیامة، فأراد رسول هللا 
الناس على األحزم من األمور، وذلك أن تارك الحزم في مثل هذه النازلة، التارك فرصة الخروج 
من مثل ذلك السجن، ر�ما نتج له البقاء في سجنه، وانصرفت نفس مخرجه عنه، و�ن �ان 

 ".أمن من ذلك �علمه من هللا -علیه السالم- یوسف
أنه �خرج �عد ظهور براءته، لكن لو �ان  -سبحانه وتعالى-لعل یوسف اطلع بوحي من هللا 

رجع، قل للملك �ذا و�ذا و�ذا، أنا شخص من آحاد الناس، وُ�ؤمر �الخروج، فیقال له: ارجع، ا
�قول: خلوه �جلس، ال �طلع أبًدا؟ �عد  ه أني �منعذال ما �عنيأشترط �ذا، أنا أفعل �ذا، الملك 

ه ما ُیؤمن أن �قول الملك مثل هذا، لكن ه من السجن و�شترط؟ خله �جلس؛ ألنخرج� یر�د أن
، و�ال -سبحانه وتعالى-قد علم أنه سیخرج من السجن بوحي من هللا  -علیه السالم-یوسف 

فالبقاء في السجن والمكث فیه لیس مقصوًدا شرعی�ا لذاته، نعم إذا ترتب أو ُوجد إثر عمل شرعي 
من غیر  ،للسجن من غیر حاجة و�عرض نفسه ،ُأجر علیه، أما أن اإلنسان یتمنى السجن

 ال �مدح بهذا؛ ألنه �عوقه عن تحقیق �ثیر من المصالح.فضرورة، 
 طالب: ..........

 نعم.
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 طالب: ..........
حینما قال ذلك عن  -علیه الصالة والسالم-أنه �خرج، أنه �خرج، الحزم أنه �خرج، �عني الرسول 

ُیبلغ بوحي أنه �خرج مثل یوسف، لكن یر�د أن یبلغ األمة أنه لو  ونفسه، ال �قصد نفسه هو، ه
حصل له مثل هذا الظرف، لو قالوا: اطلع، اطلع، ال تجلس، هذا الحزم، ثم اذ�ر ما شئت �عد 

ال إذا �ان برد للوظیفة، �قال الخروج، أما أن تقول: ارجع إلى الملك، ال، أنا أشترط، ما أطلع إ
 ،�ستفید؟ �جلس حر�ا طلیًقا یتعبد و�زاول ما ُأمر �ه من الطاعاتماذا لك له: خله �جلس، ثم �عد ذ

 ي �منع؟ هذا الحزم.ذال ماوال هو موظف وال غیر موظف،  ،و�نفع الناس
 طالب: ..........

�قول هذا إشادة بیوسف؟ صح، لكن هل معنى أن  -علیه الصالة والسالم-، لكن هل الرسول نعم
وهو �عرف أنه سوف �خرج  ،لو حصل له من ذلك ما حصل -والسالمعلیه الصالة -الرسول 

هم �ه أنه �خرج ثم ُ�طالب، هو �أمر األمة بذلك؛ ألنه ما عندهم وحي، بر�ًئا تمام البراءة مما اتُّ 
ي ما عنده وحي، إذا أتیحت له الفرصة �خرج، أحسن من ذإذا أتیحت الفرصة للخروج اخرج، ال

حتى  القادمة،للسنة  ل هذه السنة �جلسقال له: اجلس، خالص بدأن �قول: ال، أنا أشترط، �
 یرجع عما برأسه.

-لكي �عبد ر�ه على مراد هللا  ؛ي ما عنده وحي، مثل هذا إذا أتیحت له فرصة الخروج �خرجذال 
 .، و�نفع الناس، وال �ضیع أهله-سبحانه وتعالى

ا، ق  د �حصل مصلحة، قد �حصل مصلحة المقصود أن المفاسد الحاصلة �سبب السجن �ثیرة جد�
أو تعلم من جدید،  ،من دعوى المسجونین، من إقبال على عبادة خاصة أو حفظ أو ما أشبه ذلك

�عض الناس تعلم في السجن، �عض المسجونین �جرائم حفظوا القرآن �ما هو معروف، والنسب 
، الذین حفظوا �امًال مرتفعة، ما هي �شيء سهل أو هین، نسب طیبة، �عني الذین حفظوا القرآن 

ا، وسببه ما صدر من المسأأو جز  انصفه أو جزءً  ولین في تخفیف مدة السجن ؤ ین، هذا �ثیر جد�
 لمن �حفظ.

نعم، قد �حصل له ذلك، قد �كون �عض الناس السجن أنفع لهم من الخروج، أنفع له من خارج 
وفي السجن یتواله ناس صالحون، وقد تنكسر نفسه، وتذهب شو�ة المعصیة  ،السجن؛ ألنه مفسد

من نفسه، لكن هذا خالف األصل، هذا خالف األصل، �هللا المستعان؛ �ما أن من الناس من ال 
 �صلحه إال الفقر، ومن الناس من ال �صلحه إال الغناء، وهكذا.

فغیره من الناس ال �أمن ذلك،  ،أمن من ذلك �علمه من هللا -علیه السالم- و�ن �ان یوسف"
-بنفسه إلیها حالة حزم، وما فعله یوسف  -صلى هللا علیه وسلم-فالحالة التي ذهب النبي 

 صبر عظیم وجلد.  -علیه السالم



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=١١ 

ذ�ر النساء جملة لیدخل فیهن امرأة  ]٥٠[یوسف:  }َفْسَئْلُه ما �اُل النِّْسَوةِ {: -تعالى-قوله 
العز�ز مدخل العموم �التلو�ح حتى ال �قع علیها تصر�ح، وذلك حسن عشرة وأدب، وفى الكالم 
محذوف، أي فاسأله أن یتعرف ما �ال النسوة. قال ابن عباس: فأرسل الملك إلى النسوة و�لى 

 ؟أي ما شأنكن ]٥١[یوسف:  }ُكنَّ قاَل ما َخْطبُ {و�ان قد مات العز�ز فدعاهن ف- امرأة العز�ز
وذلك أن �ل واحدة منهن �لمت یوسف في حق  ،]٥١[یوسف:  }ِإْذ راَوْدُتنَّ ُیوُسَف َعْن َنْفِسهِ {

، أو أراد قول �ل واحدة قد ظلمت امرأة العز�ز، فكان ذلك مراودة منهن. -على ما تقدم- نفسها
 أي معاذ هللا.  ]٥١[یوسف:  }ُقْلَن حاَش هللَِِّ {
 }قاَلِت اْمَرَأُة اْلَعِز�ِز اْآلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ {أي زنى.  ]٥١[یوسف:  }ما َعِلْمنا َعَلْیِه ِمْن ُسوءٍ {

لما رأت إقرارهن ببراءة یوسف، وخافت أن �شهدن علیها إن أنكرت أقرت هي  ]٥١[یوسف: 
أي تبین وظهر،  ]٥١[یوسف:  }َحْصَحَص اْلَحقُّ {ا من هللا بیوسف. وا، و�ان ذلك لطفً أ�ًض 

الزجاج  هوأصله حصص، فقیل: حصحص، �ما قال: �بكبوا في �ببوا، و�فكف في �فف، قال
ا، قال أبو القیس بن صل الحص استئصال الشيء، �قال: حص شعره إذا استأصله جز� أوغیره. و 
 األسلت:

ـــــــــد حصـــــــــت البیضـــــــــة رأســـــــــي فمـــــــــا  ق
 

ــــــــــــــــم نوًمــــــــــــــــ   ا غیــــــــــــــــر تهجــــــــــــــــاعأطع
 ها، قال جر�ر:وسنة حصاء أي جرداء ال خیر فی 

ــــــــــن وال جحــــــــــد ــــــــــال م ــــــــــیكم ب  �ــــــــــأوي إل
 

ـــــــذِّ    بیْ مـــــــن ســـــــاقه الســـــــنة الحصـــــــاء وال
كأنه أراد أن �قول: والضبع، وهي السنة المجد�ة، فوضع الذئب موضعه ألجل القافیة، فمعنى  

 أي انقطع عن الباطل، �ظهوره وثباته، قال: ]٥١[یوسف:  }َحْصَحَص اْلَحقُّ {
ــــــــــــــ ــــــــــــــغ عنــــــــــــــي خداًش  ا فإنــــــــــــــهأال مبل

 
 كــــذوب إذا مــــا حصــــحص الحــــق ظـــــالم 

 وقیل: هو مشتق من الحصة، فالمعنى: �انت حصة الحق من حصة الباطل. 
حص شعره إذا استأصل قطعه، ومنه الحصة  :وقال مجاهد وقتادة: وأصله مأخوذ من قولهم

 ."من األرض إذا قطعت منها. والحصحص �الكسر التراب والحجارة، ذ�ره الجوهري 
 حصحص البعیر، إذا فرق الحجارة والتراب وأثار الغبار من هذا.�عني �ما �قال: 

اِدِقینَ {" و�ن لم �كن سأل - وهذا القول منها ]٥١[یوسف:  }َأَنا راَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َوِ�نَُّه َلِمَن الصَّ
ألن إقرار المقر على نفسه أقوى من  ؛وتحقیق لصدق یوسف و�رامته ،إظهار لتو�تها -عنه

لیوسف إلظهار صدقه الشهادة واإلقرار، حتى ال �خامر  -تعالى-ه، فجمع هللا الشهادة علی
[یوسف:  }راَوْدُتنَّ {و ]٥١[یوسف:  }َخْطُبُكنَّ {ا ظن، وال �خالطها شك. وشددت النون في نفسً 
 ".ألنها �منزلة المیم والواو في المذ�ر ]؛٥١

 طالب: ..........
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حال یوسف �النسبة له أكمل؛ ألنه �عرف أنه �خرج، لكن لو �ان ما �عرف أنه �خرج فال شك أن 
الخروج هو الحزم، �خرج ثم �طالب، �خرج ثم �طالب، لكن إذا تمكن من إبراء نفسه �مثل الطر�قة 

 ه أنه �خرج، ال شك أن فعل یوسف أكمل.مالتي فعلها یوسف مع عل
 طالب: ..........

 الحاكم �افر �ما هو معروف. على �ل حال
 طالب: ..........

أین العدل؟ أین العدل وقد ُسجن مظلوًما؟ طبیعة، طبیعة الُملك هكذا، طبیعة الُملك، ما �شترط 
، نسأل هللا السالمة والعافیة، �هللا على الملوك، أقول: طبیعة الُملك، ما �مكن أن �شترط علیه

 المستعان.
ي َلْم َأُخْنُه ِ�اْلَغْیِب ذِلَك ِلیَ {: -تعالى-قوله " اختلف فیمن قاله، فقیل: هو  ]٥٢[یوسف:  }ْعَلَم َأنِّ

أي أقررت  ]٥١[یوسف:  }اْآلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ {من قول امرأة العز�ز، وهو متصل �قولها: 
لیعلم أني لم أخنه �الغیب أي �الكذب علیه، ولم أذ�ره �سوء وهو غائب، بل صدقت  ؛�الصدق

بل أنا راودته، وعلى هذا هي  ،]٥٣[یوسف:  }َوما ُأَبرُِّئ َنْفِسي{وحدت عن الخیانة، ثم قالت: 
 .]٥٣[یوسف:  }ِإنَّ َر�ِّي َغُفوٌر َرِحیمٌ {كانت مقرة �الصانع، ولهذا قالت: 

 }ِلَیْعَلمَ {وسف، أي قال یوسف: ذلك األمر الذي فعلته، من رد الرسول وقیل: هو من قول ی
ي َلْم َأُخْنُه ِ�اْلَغْیِب {العز�ز  ]٥٢[یوسف:  قاله الحسن وقتادة وغیرهما.  ،]٥٢[یوسف:  }َأنِّ

 }ِلَیْعَلمَ {وهو غائب. و�نما قال یوسف ذلك �حضرة الملك، وقال:  ]٥٢[یوسف:  }ِ�اْلَغْیِب {ومعنى 
 ا للملك.على الغائب توقیرً  ]٥٢ [یوسف:

وقیل: قاله إذ عاد إلیه الرسول وهو في السجن �عد، قال ابن عباس: جاء الرسول إلى 
ي َلْم َأُخْنهُ {�الخبر وجبر�ل معه �حدثه، فقال یوسف:  -علیه السالم -یوسف ذِلَك ِلَیْعَلَم َأنِّ

َ ال َیْهِدي َ�ْیَد  أي لم أخن سیدي �الغیب، فقال له  ]٥٢[یوسف:  }اْلخاِئِنینَ ِ�اْلَغْیِب َوَأنَّ للااَّ
: �ا یوسف! وال حین حللت اإلزار، وجلست مجلس الرجل من المرأة؟! -علیه السالم-جبر�ل 

 اآل�ة. ]٥٣[یوسف:  }َوما ُأَبرُِّئ َنْفِسي{فقال یوسف: 
ف؟! فقال یوسف: وال حین حللت سراو�لك �ا یوس :وقال السدي: إنما قالت له امرأة العز�ز

 ]".٥٣[یوسف:  }َوما أَُبرُِّئ َنْفِسي{
السیاق، على في یرى أن �ل هذا  -رحمه هللا تعالى-شیخ اإلسالم، شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

وءِ {لسان امرأة العز�ز، ولیس على لسان یوسف،   }َوما أَُبرُِّئ َنْفِسي ِإنَّ النَّْفَس َألَمَّاَرٌة ِ�السُّ
 ]، هذا من قول امرأة العز�ز.٥٣[یوسف: 
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من قول العز�ز، أي ذلك لیعلم یوسف أني لم أخنه �الغیب،  ]٥٢[یوسف:  }ذِلَك ِلَیْعَلمَ {وقیل: "
َ ال َیْهِدي َ�ْیَد اْلخاِئِنینَ {وأني لم أغفل عن مجازاته على أمانته.  معناه:  ]٥٢[یوسف:  }َوَأنَّ للااَّ

 �كیدهم.أن هللا ال یهدي الخائنین 
 قیل: هو من قول المرأة. ]٥٣[یوسف:  }َوما ُأَبرُِّئ َنْفِسي{: -تعالى-قوله 

 }َوما أَُبرُِّئ َنْفِسي{وقوله:  ،]٥٢[یوسف:  }ذِلَك ِلَیْعَلمَ {وقال القشیري: فالظاهر أن قوله: 
 من قول یوسف.  ]٥٣[یوسف: 
حتمل أن �كون من قول المرأة فالقول �ه أولى حتى نبرئ یوسف من حل اإلزار اقلت: إذا 

والسراو�ل، و�ذا قدرناه من قول یوسف فیكون مما خطر �قلبه، على ما قدمناه من القول 
ذِلَك {. قال أبو �كر األنباري: من الناس من �قول: ]٢٤[یوسف:  }َوَهمَّ ِبها{المختار في قوله: 

ي من  ]٥٣[یوسف:  }ِإنَّ َر�ِّي َغُفوٌر َرِحیمٌ {إلى قوله:  ]٥٢[یوسف:  }َلْم َأُخْنُه ِ�اْلَغْیِب  ِلَیْعَلَم َأنِّ
اِدِقینَ {ألنه متصل �قولها:  ؛كالم امرأة العز�ز ُه َلِمَن الصَّ [یوسف:  }َأَنا راَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َوِ�نَّ

، فمن بنى على قولهم قال: -علیه السالم-وهذا مذهب الذین ینفون الهم عن یوسف  ،]٥١
 ]٥٣[یوسف:  }ِإنَّ َر�ِّي َغُفوٌر َرِحیمٌ {] إلى قوله: ٥١[یوسف:  }قاَلِت اْمَرَأُة اْلَعِز�زِ {من قوله: 

كالم متصل �عضه ببعض، وال �كون فیه وقف تام على حقیقة، ولسنا نختار هذا القول وال 
 نذهب إلیه.

ي َلْم َأُخْنُه ِ�اْلَغْیِب ذِلَك { :وقال الحسن: لما قال یوسف �ره نبي هللا أن  ]٥٢[یوسف:  }ِلَیْعَلَم َأنِّ
ألن تز�یة النفس مذمومة، قال  ]؛٥٣[یوسف:  }َوما ُأَبرُِّئ َنْفِسي{�كون قد ز�ى نفسه فقال: 

 وقد بیناه في النساء. ،]٣٢[النجم:  }َفال ُتَزكُّوا َأْنُفَسُكمْ {: -تعالى-هللا 
ِإنَّ النَّْفَس َألَمَّاَرٌة {عز�ز، أي وما أبرئ نفسي من سوء الظن بیوسف. وقیل: هو من قول ال

وءِ   أي مشتهیة له.  ]٥٣[یوسف:  }ِ�السُّ
�معنى  ]٥٣[یوسف:  }امَ {في موضع نصب �االستثناء، و ]٥٣[یوسف:  }ِإالَّ ما َرِحَم َر�ِّي{
َفاْنِكُحوا ما {: -تعالى-�ثیر، قال هللا  )من(�معنى  )ما(، أي إال من رحم ر�ي فعصمه، و)من(

ألنه استثناء المرحوم �العصمة من  ؛وهو استثناء منقطع ،]٣[النساء:  }طاَب َلُكْم ِمَن النِّساءِ 
 ".النفس األمارة �السوء

�عني من غیر جنس المستثنى منه، األصل أن (ما) لغیر العاقل، و(من) للعاقل، وقد ُتستعمل 
 }َفاْنِكُحوا ما طاَب َلُكْم ِمَن النِّساءِ {للعاقل منزلة غیر العاقل،  تنز�ًال  ؛والعكس ،هذه �منزلة تلك

تنز�ل للنساء لنقصان عقلهن �غیر العاقل، وقد ُینزل العاقل، غیر العاقل منزلة  ]٣[النساء: 
سبحانه -مثًال �سبح هللا  -وهو جماد غیر عاقل-العاقل؛ ألن السیاق �صدد أن �كون هذا 

، و�لتزم وال �عصي، فهو من هذه الحیثیة �منزلة العقالء، فیقال: ُ�عبر عنه �صیغة -لىوتعا
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العاقل، والعكس �العكس، من العقالء من ال �ستحق أن ال ینزل منزلة العقالء؛ �ما أن من 
النساء من تستحق أن ُتوصف وتدخل في خطاب الرجال، ومن الرجال من �ستحق أن یدخل في 

 خطاب النساء.
 ب: ..........طال

ي یرجع؟ هؤالء السراق، قبل ذ�مرون �الدهناء إ�ش؟ خفاًفا إ�ابهم، و�رجعن، یرجعن إ�ش؟ من ال
 ،السرقة �مرون �الدهناء، �مرون، خطاب مذ�ر، و�عد السرقة ما �ستحقون أن �كون، ما �ستحقون 

 على ما �قول �عضهم.
ما تقولون في صاحب لكم إن أنتم «أنه قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وفي الخبر عن النبي "

و�ن أهنتموه وأعر�تموه وأجعتموه  ،أكرمتموه وأطعمتموه و�سوتموه أفضى �كم إلى شر غا�ة
فوالذي «قالوا: �ا رسول هللا! هذا شر صاحب في األرض. قال:  ،»أفضى �كم إلى خیر غا�ة

 ".»نفسي بیده إنها لنفوسكم التي بین جنو�كم
على ما ال یرضي هللا، و�ذا أهنتها وقصرتها على طاعة هللا، وصبرت، إذا أكرمت النفس حملتك 

 صّبرتها عن معصیة هللا، حملتك على الخیر، وأفضت �ك إلى خیر.
  طالب: ..........

 ه نسخة؟ نسخة فیها تخر�ج؟ فیها تخر�ج؟عمخرج؟ ما خرج؟ فیه من اإلخوان م
على �ل حال معناه صحیح؛ ألن الجنة ُحفت �المكاره، والنار حفت �الشهوات، �عني ما تشتهیه  

، -نسأل هللا العافیة-النفس، فإن أنت تر�ت نفسك وما تشتهیه حملتك إلى ما یوصلك إلى النار 
، على خالف مرادها، أوصلتك إلى -سبحانه وتعالى-و�ن قصرتها وقهرتها على ما یرضي هللا 

 ة.الجن
 طالب: ..........

 هو؟ ما
 طالب: ..........

 ین؟أ
 طالب: ..........

السیاق السیاق، شیخ اإلسالم من وجوه �ثیرة بین أنها من قول امرأة العز�ز، أنه ال �قوله یوسف 
 .-رحمه هللا-من وجوه �ثیرة، 

 طالب: ..........
هم من السجن؛ �أنها صدقت، هذا على �المه؛ �أنها لما ظهر لها براءة یوسف وصدقه وخرج ل

 حفظه وأكرمه �سبب صدقه. -سبحانه وتعالى-أقرت �ه �عد أن عرفت أن هللا 
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لما ثبت للملك  ]٥٤[یوسف:  }َوقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِني ِ�ِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي{: -تعالى-قوله "
ا صبره وجلده عظمت منزلته براءته مما نسب إلیه، وتحقق في القصة أمانته، وفهم أ�ًض 

فانظر إلى قول  ]٥٤[یوسف:  }اْئُتوِني ِ�ِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي{عنده، وتیقن حسن خالله قال: 
ا فقط، فلما فعل یوسف ما فعل ثانیً  ]٥٤[یوسف:  }اْئُتوِني ِ�هِ { -حین تحقق علمه- الملك أوًال 

وروي عن وهب بن منبه قال: لما دعي  ]،٥٤یوسف: [ }اْئُتوِني ِ�ِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي{قال: 
ثم دخل  ،وال إله غیره ،ثناؤه وجلَّ  ،جاره یوسف وقف �الباب فقال: حسبي ر�ي من خلقه، عزَّ 

 :فقال ،ا، ثم أقعده الملك معه على سر�رهفخر له ساجدً  ،فلما نظر إلیه الملك نزل عن سر�ره
اْجَعْلِني َعلى َخزاِئِن اْألَْرِض ِإنِّي { :قال له یوسف ]،٥٤[یوسف:  }ِإنََّك اْلَیْوَم َلَدْینا َمِكیٌن َأِمینٌ {

 بوجوه تصرفاتها. ]٥٥[یوسف:  }َعِلیمٌ {] للخزائن ٥٥[یوسف:  }َحِفیظٌ 
 وقیل: حافظ للحساب، علیم �األلسن.

اجعلني على خزائن األرض الستعمله من  :لو لم �قل ،یرحم هللا أخي یوسف«وفي الخبر: 
 .»ولكن أخر ذلك سنة ،ساعته

إن شاء هللا. وقد قیل في هذه القصة: إن  :ألنه لم �قل ؛وقیل: إنما تأخر تملیكه إلى سنة
لما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك �خیرك من خیره، وأعوذ �ك  -علیه السالم-یوسف 

من شره وشر غیره، ثم سلم على الملك �العر�یة فقال: ما هذا اللسان؟ قال: هذا لسان عمي 
إسماعیل، ثم دعا له �العبرانیة فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آ�ائي إبراهیم و�سحاق 

ا، فكلما تكلم الملك بلسان أجا�ه یوسف بذلك اللسان، عین لسانً و�عقوب، و�ان الملك یتكلم �سب
فأعجب الملك أمره، و�ان یوسف إذ ذاك ابن ثالثین سنة، ثم أجلسه على سر�ره وقال: أحب 

 .أن أسمع منك رؤ�اي
ا، �شف لك عنهن النیل ا حسانً ا غر� نعم أیها الملك! رأیت سبع �قرات سمان شهبً  :قال یوسف 

إذ  ،وتتعجب من حسنهن ،ا، فبینا أنت تنظر إلیهنشاطئه تشخب أخالفها لبنً  فطلعن علیك من
نضب النیل فغار ماؤه، و�دا أسه، فخرج من حمئه ووحله سبع �قرات عجاف شعث غبر 

كف �أكف الكالب أ، لهن أنیاب وأضراس، و البطون، لیس لهن ضروع وال أخالف مقلصات
وخراطیم �خراطیم السباع، فاختلطن �السمان فافترسنهن افتراس السباع، فأكلن لحومهن، 
ومزقن جلودهن، وحطمن عظامهن، ومشمشن مخهن، فبینا أنت تنظر وتتعجب �یف غلبنهن 
وهن مهاز�ل! ثم لم �ظهر منهن سمن وال ز�ادة �عد أكلهن! إذا �سبع سنابل خضر طر�ات 

، و�لى جانبهن سبع �ا�سات لیس فیهن ماء وال خضرة في منبت ا وماءً لئات حب� ناعمات ممت
واحد، عروقهن في الثرى والماء، فبینا أنت تقول في نفسك: أي شيء هذا؟! هؤالء خضر 
مثمرات، وهؤالء سود �ا�سات، والمنبت واحد، وأصولهن في الماء، إذ هبت ر�ح فذرت األوراق 
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ا ضر المثمرات، فأشعلت فیهن النار فأحرقتهن، فصرن سودً من الیا�سات السود على الخ
ا و�ن �ان عجبً  ،ا أیها الملك، فقال الملك: �هللا ما شأن هذه الرؤ�امغبرات، فانتبهت مذعورً 

 �أعجب مما سمعت منك! 
ا في ا �ثیرً فما ترى في رؤ�اي أیها الصدیق؟ فقال یوسف: أرى أن تجمع الطعام، وتزرع زرعً 

مخصبة، فإنك لو زرعت على حجر أو مدر لنبت، وأظهر هللا فیه النماء والبر�ة، هذه السنین ال
ا له المخازن العظام، فیكون القصب والسنبل علفً  ىثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبن

للدواب، وحبه للناس، وتأمر الناس فیرفعون من طعامهم إلى أهرائك الخمس، فیكفیك من 
ومن حولها، و�أتیك الخلق من النواحي �متارون منك، و�جتمع الطعام الذي جمعته ألهل مصر 

 .عندك من الكنوز ما لم �جتمع ألحد قبلك
ا ما أطاقوا، ولم �كونوا فقال الملك: ومن لي بتدبیر هذه األمور؟ ولو جمعت أهل مصر جمیعً  

] ٥٥[یوسف:  }اْجَعْلِني َعلى َخزاِئِن اْألَْرضِ {عند ذلك:  -علیه السالم-فیه أمناء، فقال یوسف 
ا من اإلضافة، �قول أي على خزائن أرضك، وهي جمع خزانة، ودخلت األلف والالم عوًض 

 النا�غة:
 لهـــــم شـــــیمة لـــــم �عطهـــــا هللا غیــــــرهم

 
ـــــواذب  ـــــر �  "مـــــن الجـــــود واألحـــــالم غی

هذا مما ُتلقي عن أهل الكتاب، وال  -خبر یوسف مع الملك-ما ذ�ره، ما ذ�ره من تفصیل الخبر  
 ُ�كذب. ُ�صدق، وال

ألنه جواب األمر، وهذا یدل على أن  ؛جزم ]٥٤[یوسف:  }َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي{: -تعالى-قوله "
ي َلْم َأُخْنُه ِ�اْلَغْیِب {قوله:  جرى في السجن. و�حتمل أنه جرى عند  ]٥٢[یوسف:  }ذِلَك ِلَیْعَلَم َأنِّ

 }َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي{ ،ا] تأكیدً ٥٠[یوسف:  }اْئُتوِني ِ�هِ {الملك ثم قال في مجلس آخر: 
ا لنفسي، أفوض إلیه أمر مملكتي، فذهبوا فجاءوا �ه، ودل أي اجعله خالًص  ]٥٤[یوسف: 
أي �لم الملك یوسف، وسأله عن الرؤ�ا فأجاب یوسف،  ]٥٤[یوسف:  }َفَلمَّا َ�لََّمهُ {على هذا: 

أي متمكن نافذ  ]٥٤[یوسف:  }اْلَیْوَم َلَدْینا َمِكیٌن َأِمینٌ ِإنََّك {الملك:  ]٥٤[یوسف:  }قالَ {ـف
 .اال تخاف غدرً  ]٥٤[یوسف:  }َأِمینٌ {القول، 

ي َحِفیٌظ َعِلیمٌ {  فیه أر�ع مسائل:]، ٥٥[یوسف:  }قاَل اْجَعْلِني َعلى َخزاِئِن اْألَْرِض ِإنِّ
قال سعید بن  ]٥٥[یوسف:  }ضِ قاَل اْجَعْلِني َعلى َخزاِئِن اْألَرْ {: -تعالى-األولى: قوله 

اْجَعْلِني َعلى {منصور: سمعت مالك بن أنس �قول: مصر خزانة األرض، أما سمعت إلى قوله: 
ي َحِفیظٌ {أي على حفظها، فحذف المضاف.  ]٥٥[یوسف:  }َخزاِئِن اْألَْرضِ   ]٥٥[یوسف:  }ِإنِّ

 �أمره. ]٥٥[یوسف:  }َعِلیمٌ {لما ولیت 
 �اتب، وأنه أول من �تب في القراطیس.وفي التفسیر: إني حاسب 
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�سني المجاعات. قال  ]٥٥[یوسف:  }َعِلیمٌ { ،لتقدیر األقوات ]٥٥[یوسف:  }َحِفیظٌ {وقیل: 
رحم هللا «: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :جو�بر عن الضحاك عن ابن عباس قال

ولكن أخر ذلك عنه  ،اجعلني على خزائن األرض الستعمله من ساعته :لو لم �قل ،أخي یوسف
 . »سنة

 ".اإلمارة هقال ابن عباس: لما انصرمت السنة من یوم سأل
 هذا في الطبري؟ في الطبري؟

 طالب: ..........
 تخر�ج عندك؟ همن قبله في الطبري؟ ما فی

 طالب: ..........
 ین؟أ

 طالب: ..........
 التفسیر، جاء في �تب التفسیر.�عني جاء في �تب 

جه ورداه �سیفه، فتوَّ  ،دعاه الملكاإلمارة  هقال ابن عباس: لما انصرمت السنة من یوم سأل"
 �الدر والیاقوت، وضرب علیه حلة من إستبرق، و�ان طول ا من ذهب، مكلًال ووضع له سر�رً 

، ثم أمره أن ةمرفق ا وستون ا وعرضه عشرة أذرع، علیه ثالثون فراشً السر�ر ثالثین ذراعً 
ا، لونه �الثلج، ووجهه �القمر، یرى الناظر وجهه من صفاء لون وجهه، �خرج، فخرج متوجً 
 ".ودانت له الملوك ،فجلس على السر�ر

 من صفاء وجهه �المرآة. -علیه السالم-�عني یرى الناظر وجهه في وجه یوسف 
ودخل الملك بیته مع نسائه، وفوض إلیه أمر مصر، وعزل قطفیر عما �ان  ،ودانت له الملوك"

وجعل یوسف مكانه. قال ابن ز�د: �ان لفرعون ملك مصر خزائن �ثیرة غیر الطعام،  ،علیه
فسلم سلطانه �له إلیه، وهلك قطفیر تلك اللیالي، فزوج الملك یوسف راعیل امرأة العز�ز، فلما 

ا مما �نت تر�دین؟! فقالت: أیها الصدیق ال تلمني، فإني �نت رً دخل علیها قال: ألیس هذا خی
امرأة حسناء ناعمة �ما ترى، و�ان صاحبي ال �أتي النساء، و�نت �ما جعلك هللا من الحسن 

 ".فغلبتني نفسي
و�هذا، و�هذا نعرف خطأ من �قدم على تزوج النساء ذوات االحتیاج إلى الرجال وهو لیس له بهن 

مثل هذا �عرض المرأة للفتنة، إذا �ان �بیر السن، تعطل المنافع، یتزوج امرأة  حاجة، ال شك أن
�حاجة إلى الرجال، مثل هذا �عرضها للفتنة؛ �ما �انت امرأة العز�ز، ولذا قال  ما زالت في شبابها

رضي هللا -الشواب، ولما عرض عثمان  : إذا بلغ الرجال الستین فإ�اه و��ا-رضي هللا عنه-عمر 
�ا معشر «: -صلى هللا علیه وسلم-على ابن مسعود أن یزوجه، قال: قال رسول هللا  -عنه



 
 

 
 

:ùà—ÿ =̂4åÕjJF=ŒãÈÍ=ÓáÈã۰۱۰E ١٨ 

أة و�م من امر  ، �عني ما قال: �ا معشر الشیوخ، ال شك أن مثل هذا �عرض المرأة للفتنة،»الشباب
درون هذه األمور قدرها، فلطمع قبض علیها �سبب هذا، هذا التصرف، �ثیر من �بار السن ال �ق

ال �عاشرها  في مال أو جاه أو غیر ذلك �قدم ابنته ضحیة لمثل هذه األطماع فیزوجها رجًال 
المعاشرة التي ترضیها وتعفها عن الناس، فتذهب تبحث عن غیره، نعم هي ملومة بال شك 

أوقعها، سبب لها مثل ومكلفة، لكن مع ذلك جزء �بیر من اللوم، من اللوم على ولي أمرها الذي 
 هذه التصرفات.

 فوجدها یوسف عذراء فأصابها فولدت له رجلین: إفراثیم بن یوسف، ومنشأ بن یوسف."
وقال وهب بن منبه: إنما �ان تزو�جه زلیخاء امرأة العز�ز بین دخلتي اإلخوة، وذلك أن زلیخاء 

على یوسف، فصارت  وعمي �صرها �كاءً  ،مات زوجها و�وسف في السجن، وذهب مالها
ومنهم من ال یرحمها، و�ان یوسف یر�ب في �ل أسبوع  ،تتكفف الناس، فمنهم من یرحمها

مرة في مو�ب زهاء مائة ألف من عظماء قومه، فقیل لها: لو تعرضت له لعله �سعفك �شيء، 
ت: ثم قیل لها: ال تفعلي، فر�ما ذ�ر �عض ما �ان منك من المراودة والسجن فیسيء إلیك، فقال

أنا أعلم �خلق حبیبي منكم، ثم تر�ته حتى إذا ر�ب في مو�به، قامت فنادت �أعلى صوتها: 
ا �طاعتهم، فقال یوسف: ما هذه؟ ا �معصیتهم، وجعل العبید ملو�ً سبحان من جعل الملوك عبیدً 

فأتوا بها، فقالت: أنا التي �نت أخدمك على صدور قدمي، وأرجل جمتك بیدي، وتر�یت في 
رمت مثواك، لكن فرط ما فرط من جهلي وعتوي فذقت و�ال أمري، فذهب مالي، بیتي، وأك

وتضعضع ر�ني، وطال ذلي، وعمي �صري، و�عد ما �نت مغبوطة أهل مصر صرت مرحومتهم، 
 .أتكفف الناس، فمنهم من یرحمني، ومنهم من ال یرحمني، وهذا جزاء المفسدین

ا؟ تجدین مما �ان في نفسك من حبك لي شیئً ا، ثم قال لها: هل �قیت فبكى یوسف �كاء شدیدً  
إلى وجهك أحب إلي من الدنیا �حذافیرها، لكن ناولني صدر سوطك، فناولها  ةفقالت: �هللا لنظر 

ا من خفقان قلبها، فبكى ثم مضى ا وارتعاشً فوضعته على صدرها، فوجد للسوط في یده اضطرا�ً 
ناك، و�ن �نت ذات �عل أغنیناك، فقالت ا تزوج: إن �نت أ�مً فأرسل إلیها رسوًال  ،إلى منزله

أفیر�دني  ،للرسول: أعوذ �اهلل أن �ستهزئ بي الملك! لم یردني أ�ام شبابي وغناي ومالي وعزي 
 الیوم وأنا عجوز عمیاء فقیرة؟! 

فأعلمه الرسول �مقالتها، فلما ر�ب في األسبوع الثاني تعرضت له، فقال لها: ألم یبلغك 
تك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحب إلي من الدنیا وما فیها، فأمر بها الرسول؟ فقالت: قد أخبر 

فأصلح من شأنها وهیئت، ثم زفت إلیه، فقام یوسف �صلي و�دعو هللا، وقامت وراءه، فسأل 
أن �عید إلیها شبابها وجمالها و�صرها، فرد هللا علیها شبابها وجمالها و�صرها  -تعالى-هللا 

لما عف عن محارم  -علیه السالم-ا لیوسف راودته، إكرامً حتى عادت أحسن ما �انت یوم 
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ا ال �أتي النساء، هللا، فأصابها فإذا هي عذراء، فسألها، فقالت: �ا نبي هللا إن زوجي �ان عنینً 
و�نت أنت من الحسن والجمال �ما ال یوصف، قال: فعاشا في خفض عیش، في �ل یوم �جدد 

 إفراثیم ومنشأ. ا، وولدت له ولدین، هللا لهما خیرً 
ألقى في قلب یوسف من محبتها أضعاف ما �ان في قلبها، فقال  -تعالى-وفیما روي أن هللا 

 -تعالى-لها: ما شأنك ال تحبینني �ما �نت في أول مرة؟ فقالت له: لما ذقت محبة هللا 
 .ء"شغلني ذلك عن �ل شي

 طالب: ..........
 غر�بة؟ �عني الطبع البشري �أ�اها؟

 .........طالب: .
الحب  ،هذا موجود في األولین واآلخر�ن، أقول: هذه الغر�زة موجودة في السا�قین والالحقین

والموت �سببه، هذا �له موجود، هذا مر�ب في الطبائع البشر�ة،  ،والعشق والجنون من أجله
 تعان.�عني هذه الغرائز إن لم تقاد وتزم بزمام الشرع مهلكة، ال شك أنها مهلكة، �هللا المس

أمر ال ینكره أحد، وأما التفاصیل، السیاق ال �أ�اها و�ن �انت ال فأما حبها له ومراودتها على هذا 
ق وال ُتكذَّب.  ُتصدَّ
 طالب: ..........

 زلیخا، زلیخا، لكن �مكن في لغة وفي لغة، �مكن �العبر�ة �ذا، و�القبطیة �ذا، ما یدرى، هللا أعلم.
 طالب: ..........

 أن �كون لها أكثر من اسم �سبب اختالف اللغات.ما �منع 
 طالب: ..........

 ]، ورقة واحدة.٥٦ :[یوسف }َوَ�َذِلَك َمكَّنَّا ِلُیوُسفَ {نعم، نقف على اآل�ة 
 طالب: ..........

علیه، �ل ما أدري، �هللا ما أدري، �تب التفسیر تذ�ر، تذ�ر �تب التفسیر، �لهم مطواطؤون 
 المفسر�ن یذ�رونها.
 طالب: ..........

 لكن هل ثبت أنها راودت غیره؟ هل ثبت أنها وقع منها فاحشة أو شيء؟
 طالب: ..........

 �عني هي خیانة لزوجها األول بال شك.
 طالب: ..........

 على �ل حال �تب التفسیر مطبقة على هذا.



 
 

 
 

:ùà—ÿ =̂4åÕjJF=ŒãÈÍ=ÓáÈã۰۱۰E ٢٠ 

ل للرجل الفاجر، الثانیة: قال �عض أهل العلم: في هذه اآل�ة ما یبیح للرجل الفاضل أن �عم"
والسلطان الكافر، �شرط أن �علم أنه �فوض إلیه في فعل ال �عارضه فیه، فیصلح منه ما شاء، 

 وأما إذا �ان عمله �حسب اختیار الفاجر وشهواته وفجوره فال �جوز ذلك.
وقال قوم: إن هذا �ان لیوسف خاصة، وهذا الیوم غیر جائز، واألول أولى إذا �ان على الشرط 

 الذي ذ�رناه. �هللا أعلم. 
وال�ة من قبله على قولین: ا فقد اختلف الناس في جواز الن �ان المولي ظالمً إقال الماوردي: ف

ل فرعون، وألن االعتبار في ألن یوسف ولي من قب ؛یما تقلدهجوازها إذا عمل �الحق ف :أحدهما
 حقه �فعله ال �فعل غیره.

أنه ال �جوز ذلك، لما فیه من تولي الظالمین �المعونة لهم، وتز�یتهم بتقلد أعمالهم،  :الثاني
أن  :سف من قبل فرعون �جوابین: أحدهمافأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن وال�ة یو 

 وسى.ا، و�نما الطاغي فرعون مفرعون یوسف �ان صالحً 
 أنه نظر في أمالكه دون أعماله، فزالت عنه التبعة فیه.  :الثاني

ة الظالم على قال الماوردي: واألصح من إطالق هذین القولین أن �فصل ما یتواله من جه
ما �جوز ألهله فعله من غیر اجتهاد في تنفیذه �الصدقات والز�وات،  :ثالثة أقسام: أحدها

ن النص على مستحقه قد أغنى عن االجتهاد فیه، وجواز أل  ؛جوز تولیه من جهة الظالمفی
 أغنى عن التقلید. تفرد أر�ا�ه �ه قد

ء، فال �جوز ما ال �جوز أن یتفردوا �ه و�لزم االجتهاد في مصرفه �أموال الفي :والقسم الثاني 
 ".ألنه یتصرف �غیر حق، و�جتهد فیما ال �ستحق ؛تولیه من جهة الظالم

الكالم حقیقة �حتاجه �ثیر من �حتاج إلى العمل بالد غیر المسلمین أو في بالد هذا الكالم، هذا 
، -سبحانه وتعالى-المسلمین ممن �حكمها �عض الظلمة الذین یتصرفون فیها على غیر مراد هللا 

و�عانة  ،لكن من �اب تخفیف المظالم ،والدخول في األعمال التي هي في األصل غیر شرعیة
جین وهكذا، والحكم �الحق �قدر اإلمكان وتقلیل هذا الظلم وتقلیل مخالفة من �حتاج من المحتا

الحق، مسألة تحتاج إلى سیاسة شرعیة في مثل هذه األمور، هل �قول اإلنسان: أنا ما دام تحت 
 ،وال �طبق شرع هللا ال �جوز لي أن أخدمه �أي عمل من األعمال ،وال�ة شخص ال �حكم �العدل

ونشرت �عض ما  ،وخففت الظلم -سبحانه وتعالى-ه إلى ما ُیرضي هللا ولو توصلت �ه بواسطت
 أستطیعه من العدل؟ 

وهو  ،منهم من �قول: ال شك أن الشرع جاء �جلب المصالح، وهذه مصلحة، �ون اإلنسان یتولى
صالح مصلح، و�ن �انت تحت وال�ة عامة لظالم أو �افر أو ما أشبه ذلك، فإنه �عمله هذا �قلل 

 اسد التي تصدر عن هذا الظالم، وعلى �ل حال المسألة اجتهاد�ة.تلك المف
 طالب: ..........



 
 

 
 
 

٢
١ 
 

 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=٢١ 

الكافر إذا �ان �ستطیع بواسطة تولیه هذا العمل الجزئي أن �حقق العدل فیما ُو�ل إلیه، و�خفف 
الظلم في الجملة، وهذا شيء یتعذر �ه �ثیر من الناس في �عض القطاعات التي تزاول أشیاء 

�قول: أنا وال غیري، أنا أخفف الظلم، وقد ُ�قال له: امسك هذا العمل، و�ن �ان في  غیر شرعیة،
األصل ما هو مشروع، أو مرغوب عنه في األصل، لكن وجودك خیر و�ر�ة أحسن من غیرك، 
: أحسن من أن �أتي شخص �ستغل هذا المنصب فیز�د الطین بلة، ولو قیل للصالحین مثًال 

اتر�وا هذه القطاعات التي هي في األصل غیر شرعیة وتوالها أناس من األشرار زادوا الظلم 
ظلًما، زادوا البالء بالًء، ودخول الصالحین في الجملة ینفع في أي قطاع �ان، ومنهم من �قول: 
 أبًدا، الورع أن ال تدخل في هذه األمور، وما أنت �حاجة إلى أن تقحم نفسك في أمور قد ال

الغالب علیها عدم الصالح،  -�عض الجهات-؛ ألن �عض الفئات الغالب علیها ُتحمد عقباها
ما ال  وقد یؤَثر علیه، قد یؤَثر علیه، وقد �كون في �عض األمر ،فیدخل اإلنسان بنیة اإلصالح

�خدمه، بل قد �حرفه عن مراده ومقصوده، طبًعا، السالمة ال �عدلها شيء، لكن إن نظر إلى 
 وأنه �حقق مصلحة من خالل هذا العمل، لعله یؤجر على قدر نیته وقدر عمله. ،مصلحة�اب ال

 طالب: ..........
، هذه فیها نزعة امتبوعً  اأو شرعً  امطبوعً  �عني ما �سلم، ما �سلم؛ ألنه �كون المشرع إما عقًال 

 اعتزالیة، و�ن �ان في األصل ما هو من المعتزلة الخلص.
 طالب: ..........

 �عني مثل شخص �طبق القانون �كل حذافیره إال في زاو�ة معینة، األحوال الشخصیة مثًال  نعم،
 في الشرع، �قال له: تولى هذا الجانب.


