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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 
نَّا ِلُیوُسَف ِفي اْألَْرِض َیَتَبوَُّأ ِمْنها َحْیُث َ�شاُء ُنِصیبُ {" ِبَرْحَمِتنا َمْن َنشاُء َوال ُنِضیُع  َوَ�ذِلَك َمكَّ

 ].٥٧-٥٦[یوسف:  }َأْجَر اْلُمْحِسِنیَن * َوَألَْجُر اْآلِخَرِة َخْیٌر ِللَِّذیَن آَمُنوا َو�اُنوا َیتَُّقونَ 
ُأ ِمْنها َحْیُث َ�شاءُ {: -تعالى-قوله  نَّا ِلُیوُسَف ِفي اْألَْرِض َیَتَبوَّ ] أي ٥٦[یوسف:  }َوَ�ذِلَك َمكَّ

ثل هذا األنعام الذي أنعمنا علیه في تقر�به إلى قلب الملك، و�نجائه من السجن مكنا له في وم
 على ما یر�د. أقدرناهاألرض، أي 

] دلیل على ٥٦[یوسف:  }َوَ�ذِلَك َمكَّنَّا ِلُیوُسَف ِفي اْألَْرضِ {: -تعالى-وقال إلكیا الطبري قوله 
 ".، واستخراج الحقوق الغبطة والصالح إجازة الحیلة في التوصل إلى المباح، وما فیه

، ]٥٦[یوسف:  }َكذِلكَ {المشبه �ه في قوله، المشبه �ه، آلة التشبیه، أداة التشبیه الكاف في 
، -علیه السالم-على یوسف  -سبحانه وتعالى-فالمشبه �ه المحذوف من النعم التي أسبغها هللا 

 وألحق بها تمكینه في األرض.  ،شبه بهذه النعم
إلكیا الطبري: فیه دلیل على إجازة الحیلة في التوصل إلى المباح، وأما الحیلة في تحلیل وقول 

الحرام أو تحر�م الحالل هذا صنیع بني إسرائیل الذي جاء ذمهم بهذه الحیل، السبت، وجاء أ�ًضا 
ال تكونوا مثل بني إسرائیل فترتكبوا المحرمات �أدنى «النهي عن مشابهتهم في هذا الباب 

 ، �هللا المستعان.»یلالح
أما إذا �انت الحیلة یتوصل فیها إلى أمر مباح، استخراج حق وما أشبهه، شر�طة أال تكون 

وأال یترتب علیها من اآلثار ما هو أعظم منها، قد یتوصل اإلنسان  ،مشتملة على �ذب صر�ح
أو وسیلة تضر �صاحبه أكثر من  لكنه یرتكب وسیلة محرمة مثًال  ،إلى حقه المشروع له �حیلة

وِء ِمَن الَقْوِل ِإالَّ َمن ُظِلمَ {حقه، األصل في ذلك  ُ الَجْهَر ِ�السُّ ]، لكن ١٤٨[النساء:  }َال ُ�ِحبُّ للااَّ
 �قدر مظلمته، �أخذ �قدر ما ُظلم. 

ومسألة الظفر عند أهل العلم معروفة إذا �ان إلنسان حق عند آخر ولم یتوصل إلى ذلك الحق 
إال �شيء من الخفاء والغموض، لیست عنده من البینات الظاهرة التي �ستطیع بها الوصول إلى 
حقه، �إمكانه أن �أخذ �قدر الحق على أال یز�د علیه من ماله ما �ستوفي �ه حقه اعتماًدا على 

خذي من «حدیث امرأة أبي سفیان أنه رجل شحیح ال �عطیها ما �كفیها، و�كفي ولدها، فقال: 
، على أن الورع في مثل هذا إذا لم یتمكن اإلنسان من »ه ما �كفیك وولدك �المعروفمال

قال:  -علیه الصالة والسالم-الوصول إلى حقه �البینات الشرعیة، الورع أن یترك؛ ألن النبي 
 .»وال تخن من خانك«

 طالب: أحسن هللا إلیكم، ما معنى قوله: وما فیه الغبطة والصالح؟
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أو ما یتوصل �ه إلیه محذور، الحیلة في التوصل  الغیره شر�طة أال �كون محذورً �عني له، له أو 
 إلى المباح.

 طالب: ..........
 ]، تأتي.٧٦[یوسف:  }َما َ�اَن ِلَیْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِدیِن الَمِلكِ {

 طالب: ..........
لى ما ما أضرت �ه، مصلحته ظاهرة، مصلحة األخ ظاهرة، ومصلحة األهل �لهم ظاهرة ع

، وقد �كون هذا في شرعهم دون شرعنا، قد �كون في شرعهم، �كون -إن شاء هللا تعالى-سیأتي 
 مما ُنسخ من شر�عتهم.

 ".]٤٤[ص:  }َوُخْذ ِبَیِدَك ِضْغثًا َفاْضِرْب ِ�ِه َوال َتْحَنثْ {: -تعالى-"ومثله قول 
من غیر إذنه عدًدا  حلف أن �ضرب امرأته جراء تصرفها -علیه السالم-في قصة، قصة أیوب 

من الجلدات مائة، فلو ضر�ها وهي تسعى لمصلحته أضر بها لو ضر�ها الضرب المعروف، 
، وهذه  عدد أفراده مائة، وحینئٍذ �كون ضر�ها �مائة -عرجون النخل- افُأمر �أن �أخذ ضغثً 

 حیلة.
صلى هللا -وحدیث أبي سعید الخدري في عامل خیبر، والذي أداه من التمر إلى رسول هللا "

 ".وما قاله -علیه وسلم
: �ع التمر، -علیه الصالة والسالم-حینما �اع الصاع �الصاعین من التمر الجید، فقال له النبي 

�ع الجنیب، �ع الجمع واشتري �ه، واشتري �ه، واشتري �قیمته جنیًبا، هذا تحایل على الوصول 
التورق، ال شك أنها حیلة، لكنها حیلة إلى المطلوب، وتحاشًیا عن الر�ا الصر�ح، ومثله مسألة 

وال �جوز له أن �أخذ الدراهم  ،مباحة للوصول إلى أمر مشروع، إذ قد ال �جد اإلنسان من �قرضه
�الدراهم الر�ا الصر�ح، فلم �كن في طر�قه حل إال السلم، وهذا ال یتیسر في �ل وقت، وفي �ل 

و�ن منعها ابن  ،ة، جماهیر أهل العلم جائزةزمان، أو التورق، ولهذا هي جائزة عند جماهیر األم
 عباس وشیخ اإلسالم ابن تیمیة و�عضهم.

نَّاُهْم ِفي اْألَْرِض {: -تعالى-قلت: وهذا مردود على ما �أتي. �قال: مكناه ومكنا له، قال هللا " َمكَّ
]. قال الطبري: استخلف الملك األكبر الولید بن الر�ان یوسف ٦[األنعام:  }ما َلْم ُنَمكِّْن َلُكمْ 

على عمل إطفیر وعزله، قال مجاهد: وأسلم على ید�ه. قال ابن عباس: ملكه �عد سنة 
 ونصف.

إني حفیظ علیم إن  :لو أن یوسف قال«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وروى مقاتل أن النبي 
ثم مات إطفیر فزوجه الولید بزوجة إطفیر راعیل، فدخل بها یوسف . »شاء هللا لملك في وقته

فوجدها عذراء، وولدت له ولدین: إفراثیم ومنشأ، ابني یوسف، ومن زعم أنها زلیخاء قال: لم 
ا یتزوجها یوسف، وأنها لما رأته في مو�به �كت، ثم قالت: الحمد هلل الذي جعل الملوك عبیدً 
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ا، فضمها إلیه، فكانت من عیاله حتى جعل العبید �الطاعة ملو�ً �المعصیة، والحمد هلل الذي 
ماتت عنده، ولم یتزوجها، ذ�ره الماوردي، وهو خالف ما تقدم عن وهب، وذ�ره الثعلبي، فاهلل 

 أعلم. 
ولما فوض الملك أمر مصر إلى یوسف تلطف �الناس، وجعل یدعوهم إلى اإلسالم حتى آمنوا 

الرجال والنساء، قال وهب والسدي وابن عباس وغیرهم: ثم دخلت  �ه، وأقام فیهم العدل، فأحبه
السنون المخصبة، فأمر یوسف �إصالح المزارع، وأمرهم أن یتوسعوا في الزراعة، فلما أدر�ت 
الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها األهراء، فجمعت فیها في تلك السنة غلة ضاقت عنها 

وجاءت  ،سنة �ذلك، حتى إذا انقضت السبع المخصبةالمخازن لكثرتها، ثم جمع علیه غلة �ل 
السنون المجد�ة نزل جبر�ل وقال: �ا أهل مصر جوعوا، فإن هللا سلط علیكم الجوع سبع 

 سنین.
أن النفس تحب الطعام أكثر من  : للجوع والقحط عالمتان: إحداهما:وقال �عض أهل الحكمة

 ".خالف ما �انت علیه قبل ذلك، وتأخذ من الطعام فوق الكفا�ة ،العادة، و�سرع إلیها الجوع
ا، تقدم المائدة التي تكفي  اهذا شيء مشاهد، �عني في سنین الخصب والرخاء تجد األكل �سیرً  جد�

العشرة �جلس علیها خمسون، و�بقى فیها �قیة، وهذا مشاهد اآلن، وهلل الحمد والمنة، �حدثنا الجیل 
ي �جلس علیه عشرة أو ذقبلهم �قولون: مثل هذا �ان �أكله الرجل الواحد الالذي قبلنا والذین 

�ما أنه في السني  ،�كون االمتحان أعظم عشر�ن شخص، �أكله الرجل الواحد في سني الجدب
  .الخصبة أ�ًضا تكون الشهوة أقل

�ان محتاًجا وهذا �له لبیان الدار األخرى؛ ألن هذا یدل على ضعة هذه الدنیا، تجد اإلنسان إذا 
للشيء سرعان ما �حصل علیه، فیتلفه، �قضي علیه �سرعة، لكن إذا �ان غیر محتاج إلیه، تجده 
�عیش عنده و�ستمر، ولو نظرنا في أحوال المحتاجین والفقراء لوجدناهم فیهم قدرة وقوة جسمیة 

وقد ال تتیسر لهم، بینما  ،وقد ال یتیسر لهم، فیهم قدرة على معاشرة النساء ،على األكل مثًال 
وهذا أشد، إذا  ،الرجل إذا �ان غنًیا تجده �العكس ال �شتهي الطعام سواء �ان �اختیاره أو إجبار

ُمنع منه وهو بین ید�ه، تجده ال �ستطیع معاشرة النساء مع القدرة ما یر�د منهن، وهذا �له یبین 
-التي فیها ما قص هللا ورسوله عنها  اآلخرةفالعاقل ال یر�ن إلیها، �خالف ، لنا منزلة هذه الدنیا

 ، �هللا المستعان.-علیه الصالة والسالم
بدو -، فیأتون له �الطعام الصحن الذي �كفي تقر�ًبا عامل �شتغل في بیت قبل خمسین سنة

�كفي عشرة اآلن، فیأكله، رقت له ر�ة البیت فجاءت له �صحن أكبر منه من الغد  -مبالغة
لها: ال تكلفین نفسك، لو تأتین �ما على وجه األرض  لثالث أكبر فأكله، ثم قالفأكله، في الیوم ا

حف على ما �قول العوام، اإلنسان یتصور  من الطعام أكلته، نعم هذه سنین الجدب، �صیر فیها
أنه �ل شيء عنده،  ،ولن �صل إلیه مرة أخرى، ما هو متصور ،أنه وصل إلیه هذا الطعام
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، والمحالت قر�بة، والثمن موجود، لذلك ما تكون الشفقة علیه مثل لو ةنالمستودع، والثالجة مآل
 كان معدوًما، �هللا المستعان.

 طالب: ..........
واقفین علیه مرة  لیسوا ملكن هو یتصور أنه ،ما هو �الظاهر، هو الغنى غنى النفس بال شك

ثانیة، هذه فرصة، هذه فرصة لن تتكرر، ما هو �ل یوم، اللحم ال یوجد �ل یوم، األرز معدوم، 
یتكرر  ألنه ماهو هو، القمح والتمر إن ُوجد، ما �ل الناس عندهم، یتصور أنه ما وقف علیه 

 .مرة ثانیة
 طالب: ..........

ما هو يء، أما مع عدمه، الفقیر حقیقي هو مسألة غنى النفس، غنى النفس مع وجود الش 
، هذا فقیر �حاجتها ن تجد الشخص یدخر أشیاء لیساآل غنى النفس ة،یالحاجة حقیقنفسي، 
 .-نسأل هللا العافیة-النفس 

ا و�عز إلى الغا�ة، فاجتمعت هاتان العالمتان في عهد والثانیة: أن �فقد الطعام فال یوجد رأسً "
 ".والنساء والصبیان ینادون الجوع الجوع!!یوسف، فانتبه الرجال 

 قاموا على لسان واحد: الجوع الجوع. من الفرش
و�أكلون وال �شبعون، وانتبه الملك، ینادى الجوع الجوع!! قال: فدعا له یوسف فأبرأه هللا من "

ا فیضیع ذلك، ثم أصبح فنادى یوسف في أرض مصر �لها، معاشر الناس! ال یزرع أحد زرعً 
. وجاءت تلك السنون بهول عظیم ال یوصف، قال ابن عباس: لما �ان ءال �طلع شيذر و بال

ابتداء القحط بینا الملك في جوف اللیل أصا�ه الجوع في نصف اللیل، فهتف الملك �ا یوسف! 
الجوع الجوع!! فقال یوسف: هذا أوان القحط، فلما دخلت أول سنة من سني القحط هلك فیها 

ن المخصبة، فجعل أهل مصر یبتاعون الطعام من یوسف، فباعهم كل شيء أعدوه في السنی
�مصر دینار وال درهم إال قبضه، و�اعهم في السنة الثانیة  أول سنة �النقود، حتى لم یبقَ 
، و�اعهم في السنة الثالثة ءفي أیدي الناس منها شي �الحلي والجواهر، حتى لم یبقَ 

و�اعهم في السنة الرا�عة �العبید واإلماء، حتى �المواشي والدواب، حتى احتوى علیها أجمع، 
احتوى على الكل، و�اعهم في السنة الخامسة �العقار والضیاع، حتى ملكها �لها، و�اعهم في 

و�اعهم في السنة السا�عة برقابهم، حتى  ،افاسترقهم جمیعً  ،السنة السادسة �أوالدهم ونسائهم
 ".ا لهال صار عبدً في السنة السا�عة �مصر حر وال عبد إ لم یبقَ 

وهي متلقاة في الغالب عن  ،، إن ثبتت مثل هذه األخبارهذا إن ثبت مثل أوًال  هال شك، ال شك أن
بني إسرائیل، لكن العقل ال �حیلها، فالرق أ�سر من الموت، الرق أ�سر من الموت، فإذا لم �كن 

 و�كون رقیًقا أسهل. ،ع نفسهأو �موت جوًعا، فأن یبی ،هناك خیار بین اإلنسان إال أن یبتاع نفسه
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ا أجل وال أعظم من هذا، فقال یوسف لملك مصر: �یف رأیت فقال الناس: �هللا ما رأینا ملكً "
ضت إلیك األمر فافعل ما صنع ر�ي فیما خولني! واآلن �ل هذا لك، فما ترى فیه؟ فقال: فوَّ 

 ".شئت، و�نما نحن لك تبع، وما أنا �الذي �ستنكف عن عبادتك وطاعتك
 طالب: ما المقصود �العبادة هنا؟

 الرق، الرق.
: إني لم أعتقهم -علیه السالم-وال أنا إال من �عض ممالیكك، وخول من خولك، فقال یوسف "

، و�ني أشهد هللا وأشهدك أني من الجوع ألستعبدهم، ولم أجرهم من البالء ألكون علیهم بالءً 
أعتقت أهل مصر عن آخرهم، ورددت علیهم أموالهم وأمالكهم، ورددت علیك ملكك �شرط أن 

 تستن �سنتي. 
�ان ال �شبع من طعام في تلك السنین، فقیل له: أتجوع  -علیه السالم-و�روى أن یوسف 

 ".و�یدك خزائن األرض؟ فقال: إني أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع
، وال �كتسي وهم من رعیته ال �شبع وهم �جوعون  اهكذا، هكذا ینبغي أن �كون الوالي، �كون واحدً 

عراة، وهكذا، في صدر هذه األمة األمثلة الواضحة الظاهرة عمر بن الخطاب، وقبله أبو �كر من 
  هذا التراث، من هذا النوع، �هللا المستعان.

فال  ،النهار، حتى یذوق الملك طعم الجوع اءه نصفدوأمر یوسف طباخ الملك أن �جعل غ"
 اءهم نصف النهار.دینسى الجائعین، فمن ثم جعل الملوك غ

أي �إحساننا، والرحمة النعمة  ]٥٦[یوسف:  }ُنِصیُب ِبَرْحَمِتنا َمْن َنشاءُ {: -تعالى-قوله  
 ".واإلحسان

]، هذا تأو�ل، مذهب أهل الحق ٥٦[یوسف:  }ُنِصیُب ِبَرْحَمِتنا{]، ٥٦[یوسف:  }ُنِصیُب ِبَرْحَمِتنا{
على ما  -سبحانه وتعالى-أهل السنة والجماعة، سلف هذه األمة وأئمتها إثبات صفة الرحمة هلل 

مؤول في هذا الباب، وهو أقرب ما �كون  -عفا هللا عنا وعنه-یلیق �جالله وعظمته، والمؤلف 
ب منهم، یؤول �ثیر من الصفات التي لكنه قر� ا،إلى مذهب األشاعرة، و�ن لم �كن أشعر�� 

 یؤولونها، �هللا المستعان.
 أي ثوابهم. ]٥٦[یوسف:  }َوال ُنِضیُع َأْجَر اْلُمْحِسِنینَ {"

 ".وقال ابن عباس ووهب: �عني الصابر�ن
ُنِصیُب ِبَرْحَمِتنا {أحسن هللا إلیكم، لكن الرحمة هنا المقصود بها الصفة أم العطیة، هنا طالب: 

 ، في السیاق �عني؟] المقصود بها صفة هللا أم العطیة من هللا٥٦[یوسف:  }َنشاءُ َمْن 
الرحمة من الزمها العطیة، فتفسیر اللفظ بالزمه ُ�قبل في حالة واحدة، ممن ُیثبت، أما من ینفي 

 و�ؤول ال �قبل منه التفسیر �الالزم.
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روحي  :»والذي نفسي بیده«، لو قال النووي: -وهذا مثال ضر�ناه �ثیًرا-�عني لو قال النووي 
على ما یلیق  -سبحانه وتعالى-في تصرفه، قلنا: ال �ا نووي، أنت مؤول، في إثبات الید هلل 

، لكن لو -سبحانه وتعالى-�جالله وعظمته، ما فیه أحد ینكر أن أرواح الناس في تصرف هللا 
ممن ُیثبت الصفات على ما یلیق  ابن تیمیة أو غیره شخص، لو قال شیخ اإلسالم مثًال قال 

روحي في تصرفه، قلنا: على العین والرأس، �المك : »والذي نفسي بیده«�جالل هللا وعظمته: 
صحیح، هذا ینبغي أن ُ�طرد، الشخص الذي ُعرف عنه النفي ما �قبل منه التأو�ل �الالزم، أما 

َأْیَنَما {]، ١١٥[البقرة:  }َفَثمَّ َوْجُه للااَِّ { :منهجه اإلثبات ما ینكر، ولذا لو قال مثًال الذي یثبت و 
 :]، هل هذه من آ�ات الصفات أو المقصود الجهة؟ نعم نقول١١٥[البقرة:  }ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه للااَِّ 

ال، وهكذا اآل�ات  المقصود الجهة عند من یثبت، وأما من ینكر و�طرد في �ل النصوص نقول:
 والتي قد یدل سیاقها على غیر �ونها صفة. ،المحتملة

 طالب: ..........
 كیف؟

 طالب: ..........
 في تصرفه. »بیده«روحي،  »والذي نفسي«هذه �قولها غالب الشراح: روحي في تصرفه، 

 طالب: ..........
�عني روحي في تصرفه، روحي، أما  »والذي نفسي بیده«المعنى؟ المعنى هذا، هذا معنى  ما
 روحي، صح هذا ما فیه إشكال، النفس هي الروح، فیه مشكلة؟  »نفسي«
أحد ینكر أن  ه، لكن ما فی-سبحانه وتعالى-�عین في تصرفه، فیر�د أن ال یثبت ید هلل  »بیده«

، في قبضته، وأن قلو�هم بین أصبعین من -سبحانه وتعالى-روح الناس في تصرف هللا 
 ا�عه.أص

 طالب: ..........
 ، هو �فر عن إثبات الید.نعم

 طالب: ..........
 بیده نعم.

لصبره في الجب، وفي الرق، وفي السجن، وصبره وقال ابن عباس ووهب: �عني الصابر�ن "
 عن محارم هللا عما دعته إلیه المرأة.

أنه ثواب من  :أحدهماوقال الماوردي: واختلف فیما أوتیه یوسف من هذه الحال على قولین: 
 على ما ابتاله. -تعالى-هللا 

 على حاله في اآلخرة.  منه علیه، وثوا�ه �اقٍ أنه أنعم هللا علیه بذلك تفضًال  :الثاني
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أي ما نعطیه في اآلخرة خیر وأكثر مما  ]٥٧[یوسف:  }َوَألَْجُر اْآلِخَرِة َخْیرٌ {: -تعالى-قوله 
جر الدنیا ینقطع، وظاهر اآل�ة العموم في �ل مؤمن أألن أجر اآلخرة دائم، و  ؛أعطیناه في الدنیا

 ، وأنشدوا:متقٍ 
ــــــــي رســــــــول هللا یوســــــــف أســــــــوة ــــــــا ف  أم

 
ــــــ  ــــــك محبوًس ــــــكلمثل ــــــم واإلف ــــــى الظل  ا عل

ــــي الحــــبس برهــــة  ــــل الصــــبر ف ــــام جمی  أق
 

ـــــى الملـــــك  ـــــآل �ـــــه الصـــــبر الجمیـــــل إل  ف
 و�تب �عضهم إلى صدیق له: 

 األمــــــــن وراء مضـــــــیق الخــــــــوف متســـــــع
 

 وأول مفـــــــــــــروح �ـــــــــــــه آخـــــــــــــر الحـــــــــــــزن  
ـــــــــــك یوســـــــــــفً   ـــــــــــاهلل مل  افـــــــــــال تیئســـــــــــن ف

 
 
 

 خزائنـــــــه �عـــــــد الخـــــــالص مـــــــن الســـــــجن 
  وأنشد �عضهم: 

 إذا الحادثــــــــــــــــــــات بلغــــــــــــــــــــن النهــــــــــــــــــــى
 

 و�ــــــــــــــادت تـــــــــــــــذوب لهـــــــــــــــن المهـــــــــــــــج 
ـــــــــــــــــزاء  ـــــــــــــــــبالء وقـــــــــــــــــل الع  وحـــــــــــــــــل ال

 
ـــــــــــــــرج  ـــــــــــــــون الف ـــــــــــــــاهي �ك  فعنـــــــــــــــد التن

 .والشعر في هذا المعنى �ثیر 
 ]".٥٨[یوسف:  }ِإْخَوُة ُیوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْیِه َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُرونَ  َوجاءَ {: -تعالى-قوله 

 طالب: ..........
أعظمها طلب المعصیة منهم، أعظمها طلب المعصیة مع ما احتف بهذا الطلب من قوة الشباب 

ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ {لد�ه، وجمال المرأة وسلطانها، ولذلك قال:   ].٣٣[یوسف:  }السِّ
أي جاءوا إلى مصر لما أصابهم القحط  ]٥٨[یوسف:  }َوجاَء ِإْخَوُة ُیوُسفَ {: -تعالى-"قوله 

لیمتاروا، وهذا من اختصار القرآن المعجز. قال ابن عباس وغیره: لما أصاب الناس القحط 
-ولده للمیرة، وذاع أمر یوسف  -علیه السالم-والشدة، ونزل ذلك �أرض �نعان �عث �عقوب 

علیه -في اآلفاق، للینه وقر�ه ورحمته ورأفته وعدله وسیرته، و�ان یوسف  -علیه السالم
حین نزلت الشدة �الناس �جلس للناس عند البیع بنفسه، فیعطیهم من الطعام على  -السالم

 ا.عدد رؤوسهم، لكل رأس وسقً 
[یوسف:  }َوُهْم َلُه ُمْنِكُرونَ {یوسف  ]٥٨[یوسف:  }ْیِه َفَعَرَفُهمْ َوجاَء ِإْخَوُة ُیوُسَف َفَدَخُلوا َعلَ { 

ا، ولم یتوهموا أنه �عد العبود�ة یبلغ إلى تلك الحال من المملكة، مع ألنهم خلفوه صبی�  ]؛٥٨
 طول المدة، وهي أر�عون سنة.

طوق ذهب،  ألنهم اعتقدوا أنه ملك �افر: وقیل: رأوه ال�س حر�ر، وفي عنقه ؛وقیل: أنكروه
وعلى رأسه تاج، وقد تز�ا بزي فرعون مصر، و�وسف رآهم على ما �ان عهدهم في الملبس 

 و�حتمل أنهم رأوه وراء ستر فلم �عرفوه. ،والحلیة
 ".ا امتحن هللا �ه �عقوبوقیل: أنكروه ألمر خارق امتحانً 
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صغیر السن و�بر، ال شك أنهم ینكرونه؛ ألن حاله وهیأته وشكله مع المدة، طول المدة، �ان 
 . مدة أر�عین سنة �فیلة �أن تغیر الشكل من جهة

األمر الثاني: النعمة �عد البؤس تغیر األشكال بال ر�ب، ولذا تجدون أهل النعم في الغالب  
أشكالهم تختلف عن أهل الحاجة والفاقة، لكن لو �ان ممن استقر، ممن استقرت خلقته لما فارقهم 

�عني، تغیر غیر مؤثر، �عني فرق بین شخص تفارقه من  ا�سیرً  اإال تغیرً ي الغالب أنه ال یتغیر ف
، بینما لو فارقته عمره اجذر��  اثم تجده �عد سنین طو�لة �عد أر�عین سنة، تغیر تغیرً  ،عشر سنوات
، تجده �عد ستین أو سبعین أو تفارقه �عد عمره خمسین، تجده �عد ذلك، المالمح أر�عین مثًال 

یر في الجملة، اللهم إال إذا �ان اإلنسان فیه مز�د خبرة وقیافة فإنه �عرف ولو طال العامة ما تتغ
الت �ه الحیاة، الزمن، �ما في حدیث خبر وحشي مع عبید هللا بن عدي بن الخیار، وحشي ط

هذا الذي  اال عبید هللا بن عدي بن الخیار وهو من التا�عین لصاحب له: نذهب نرى وحشی� قف
لرسول، وقتل مسیلمة، هذا شخص أكید أنه �ستحق من یذهب لیراه، وهو �بیر قتل حمزة عم ا

ا جاز الثمانین، بل �قرب من التسعین  .جد�
بن الخیار، ابن عدي بن الخیار، أنت ابن  المقصود أنهم لما وقفا علیه قال: أنت ابن عبید هللا 

قال: وما یدر�ك؟ قال: رفعتك قبل التسمیة، أنت ابن عدي بن الخیار؟  رآه عدي بن الخیار؛ ألنه 
عبید هللا  ،وأنت في المهد، وهذه رجلك ما تغیرت هذه، �م �ان عمره؟ سنین ،إلى أمك على الدا�ة

من �بار التا�عین، فإذا �ان هناك مز�د قیافة وخبرة وفراسة، ما فیه شك إن یدرك، لكن  بن عدي
 الكالم في عامة الناس وسائرهم مع تغیر الخلقة ما یدر�ون.

ولذا �شترطون في الصورة في األمور الرسمیة واإلثباتات أن تكون حدیثة، ما تكون قد�مة؛ ألن 
 اإلنسان یتغیر بال شك.

 طالب: ..........
لتزم شرع هللا وُطبق �حذافیره ما احتجنا إلى اُ عشر سنوات، عشر سنوات، �هللا المستعان، ولو 

 مثل هذه المخالفات.
َزُهْم ِ�َجهاِزِهمْ  َوَلمَّا{: -تعالى-قوله " أي تكلفت  ،ا] �قال: جهزت القوم تجهیزً ٥٩[یوسف:  }َجهَّ

لهم �جهازهم للسفر، وجهاز العروس ما �حتاج إلیه عند اإلهداء إلى الزوج، وجوز �عض 
 الكوفیین الجهاز �كسر الجیم، والجهاز في هذه اآل�ة الطعام الذي امتاروه من عنده. 

ا ا، وهم عشرة، فقالوا لیوسف: إن لنا أخً یوسف أحد عشر �عیرً قال السدي: و�ان مع إخوة 
تخلف عنا، و�عیره معنا، فسألهم لم تخلف؟ فقالوا: لحب أبیه إ�اه، وذ�روا له أنه �ان له أخ 

فخرج إلى البر�ة فهلك، فقال لهم: أردت أن أرى أخاكم هذا الذي ذ�رتم، ألعلم وجه  ،أكبر منه
م، و�روى أنهم تر�وا عنده شمعون رهینة، حتى �أتوا �أخیه محبة أبیكم إ�اه، وأعلم صدقك

 بنیامین.
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قل لهم: لغتكم مخالفة للغتنا، وز�كم مخالف لز�نا،  :وقال ابن عباس: قال یوسف للترجمان
فلعلكم جواسیس، فقالوا: �هللا! ما نحن �جواسیس، بل نحن بنو أب واحد، فهو شیخ صدیق، 

عشر فذهب أخ لنا إلى البر�ة فهلك فیها، قال: فأین اآلخر؟  قال: فكم عدتكم؟ قالوا: �نا اثني
قالوا: عند أبینا، قال: فمن �علم صدقكم؟ قالوا: ال �عرفنا هاهنا أحد، وقد عرفناك أنسابنا، فبأي 

إن �نتم  ]٥٩[یوسف:  }اْئُتوِني ِ�َأٍخ َلُكْم ِمْن َأِبیُكمْ {شيء تسكن نفسك إلینا؟ فقال یوسف: 
ي ُأوِفي اْلَكْیلَ { ،ى بذلكصادقین، فأنا أرض أي أتمه وال أ�خسه،  ]٥٩[یوسف:  }َأال َتَرْوَن َأنِّ

توعدهم أال  ]٦٠[یوسف:  }َفِإْن َلْم َتْأُتوِني ِ�ِه َفال َ�ْیَل َلُكْم ِعْنِدي{ ،وأز�د�م حمل �عیر ألخیكم
 یبیعهم الطعام إن لم �أتوا �ه.

ي ُأوِفي {: -تعالى-قوله   أنه  :�حتمل وجهین: أحدهما ]٥٩[یوسف:  }اْلَكْیلَ َأال َتَرْوَن َأنِّ
 رخص لهم في السعر فصار ز�ادة في الكیل. 

 .أنه �ال لهم �مكیال وافٍ  :والثاني
ألنه أحسن  ؛أنه خیر المضیفین :فیه وجهان: أحدهما] ٥٩[یوسف:  }َوَأَنا َخْیُر اْلُمْنِزِلینَ {

 ضیافتهم، قاله مجاهد.
من نزلتم علیه من المأمونین، وهو على التأو�ل األول مأخوذ  وهو محتمل، أي خیر :الثاني

 من النزل وهو الطعام، وعلى الثاني من المنزل وهو الدار. 
ا أي فال أبیعكم شیئً  ،]٦٠[یوسف:  }َفِإْن َلْم َتْأُتوِني ِ�ِه َفال َ�ْیَل َلُكْم ِعْنِدي{: -تعالى-قوله 

أي ال أنزلكم عندي  ]٦٠[یوسف:  }َوال َتْقَرُ�ونِ {ألنه قد وفاهم �یلهم في هذه الحال.  ؛فیما �عد
ألنه على العود حثهم. قال السدي:  ؛وال �عودون إلیه ،منزلة القر�ب، ولم یرد أنهم یبعدون منه

 ؛وطلب منهم رهینة حتى یرجعوا، فارتهن شمعون عنده، قال الكلبي: إنما اختار شمعون منهم
في موضع جزم  ]٦٠[یوسف:  }َتْقَرُ�ونِ {ا. و، وأحسنهم رأ�ً ه �ان یوم الجب أجملهم قوًال ألن

 -تقر�ونَ ا لكان ألنه رأس آ�ة، ولو �ان خبرً  ؛وحذفت الیاء ،�النهي، فلذلك حذفت منه النون 
 . -�فتح النون 

نسأله أن یرسله أي سنطلبه منه، و  ]٦١[یوسف:  }قاُلوا َسُنراِوُد َعْنُه َأ�اهُ {: -تعالى-قوله 
 معنا. 

 أي لضامنون المجيء �ه، ومحتالون في ذلك.  ]٦١[یوسف:  }َوِ�نَّا َلفاِعُلونَ {
إن قیل: �یف استجاز یوسف إدخال الحزن على أبیه �طلب أخیه؟ قیل له: عن هذا  :مسألة

لیعقوب، لیعظم له  أمره بذلك ابتالءً  -وجلَّ  عزَّ -�جوز أن �كون هللا  :أر�عة أجو�ة: أحدها
 الثواب، فاتبع أمره فیه.

 .-علیهما السالم-�جوز أن �كون أراد بذلك أن ینبه �عقوب على حال یوسف  :الثاني
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 لتتضاعف المسرة لیعقوب برجوع ولد�ه علیه. :الثالث
م سرور أخیه �االجتماع معه قبل إخوته، لمیل �ان منه إلیه، واألول أظهر. �هللا دِّ لیقَ  :الرا�ع
 ".أعلم

ابتالء، ابتالء وامتحان مثل ما حصل لیعقوب �سبب یوسف، حصل له مرة ثانیة �سبب الثاني، 
و�ونه اختار شمعون دون غیره؛ ألنه موقفه الذي تقدم من إخوته وحاله مع یوسف وعطفه علیه، 

 .-علیه السالم-ما نسیه یوسف 
لمدینة وأبي عمرو وعاصم، ] هذه قراءة أهل ا٦٢[یوسف:  }وقال لفتیته{: -تعالى-"قوله 

وهو  ]٦٢) [یوسف: ِلِفْتیاِنهِ (وهي اختیار أبي حاتم والنحاس وغیرهما. وقرأ سائر الكوفیین 
هو في مصحف عبد هللا �ذلك. قال الثعلبي: وهما لغتان جیدتان، مثل  اختیار أبي عبید، وقال:

 .الصبیان والصبیة
ألنه في السواد ال ألف فیه وال  ؛مخالف للسواد األعظم ]٦٢) [یوسف: ِلِفْتیاِنهِ (قال النحاس:  

 ؛ا فإن فتیة أشبه من فتیاننون، وال یترك السواد المجتمع علیه لهذا اإلسناد المنقطع، وأ�ًض 
ألن فتیة عند العرب ألقل العدد، والقلیل �أن �جعلوا البضاعة في الرحال أشبه. و�ان هؤالء 

 ".الفتیة �سوون جهازهم
لیجعلوا البضاعة  ؛�جعل البضاعة في الرحال أشد؟ �عني ما �حتاج إلى عدد �بیر كیف القلیل

في الرحال، �كفي عدد قلیل �قوم بهذه المهمة، لكن مثل هذا، مثل هذا ما ُترد �ه الروا�ة، القراءة 
 الثابتة، مثل هذا الكالم ما ُترد �ه القراءة الثابتة.

ا له، ا، و�انوا أعوانً جوز أن �كونوا أحرارً ولهذا أمكنهم جعل �ضاعتهم في رحالهم. و�"
 و�ضاعتهم أثمان ما اشتروه من الطعام.

 وقیل: �انت دراهم ودنانیر.
 ".وقال ابن عباس: النعال واألدم ومتاع المسافر، و�سمى رحًال 

 ؟ و�جوز أن �كونوا أحراًرا
 طالب: و�انوا أعواًنا.

ألنه األصل إن �انوا فتیة فهم عبید، �جوز أن في �عض النسخ: أجراء، و�جوز أن �كونوا أجراء؛ 
 �كونوا أحراًرا أو أجراء؟ محتمل، اللفظ محتمل أن �كونوا أجراء، وهم أعوان له.

 ]٦٢[یوسف:  }َلَعلَُّهْم َ�ْعِرُفوَنها{رحل، وللبیت رحل. وقال:  :قال ابن األنباري: �قال للوعاء"
 لجواز أال تسلم في الطر�ق.

لعلمه أنهم ال �قبلون الطعام إال بثمنه. قیل:  ؛لیرجعوا إذا وجدوا ذلك وقیل: إنما فعل ذلك
 لیستعینوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام.

 وقیل: استقبح أن �أخذ من أبیه و�خوته ثمن الطعام.
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 وقیل: لیروا فضله، و�رغبوا في الرجوع إلیه".
-؛ �ما فعل النبي -علیه السالم-�عني رد الثمن والمثمن، رد الثمن والمثمن، وهذا من جوده 

جابر، رد علیه الجمل وأعطاه الثمن، مثل هذا ُیرغب في تكرار الشراء  -علیه الصالة والسالم
، احتمال أن من، فیرجعون؛ ألنه ال یتصور أفضل من هذا؛ ألنه لو أخذ الثمن ولو �ان قلیًال 

ما �مكن، ما یتصور  الثمن �امًال �جدوا أرخص منه، فال یرجعون إلیه في جهة ثانیة، لكن إذا رد 
 أن یوجد أرخص من هذا.

]؛ ألنه قال ٦٣[یوسف:  }َفَلمَّا َرَجُعوا ِإلى َأِبیِهْم قاُلوا �ا َأ�انا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْیلُ {: -تعالى-"قوله 
أمرهم ] وأخبروه �ما �ان من ٦٠[یوسف:  }َفِإْن َلْم َتْأُتوِني ِ�ِه َفال َ�ْیَل َلُكْم ِعْنِدي{لهم: 

 و�كرامهم إ�اه، وأن شمعون مرتهن حتى �علم صدق قولهم. 
[یوسف:  }َفَأْرِسْل َمَعنا َأخانا َنْكَتلْ { أي قالوا عند ذلك: ]٦٣[یوسف:  }َفَأْرِسْل َمَعنا َأخانا َنْكَتلْ {

واألصل نكتال، فحذفت الضمة من الالم للجزم، وحذفت األلف اللتقاء الساكنین. وقراءة  ]٦٣
) �كتل(وقرأ سائر الكوفیین  ،�النون  ]٦٣[یوسف:  }َنْكَتلْ {أهل الحرمین وأبي عمرو وعاصم 

 ".�الیاء ]٦٣[یوسف: 
�كتالون، أما من قال:  فالمراد نحن معه، الكل ،]٦٣[یوسف:  }َنْكَتلْ {المراد األخ �كتل، و�ذا قال: 

إن اسم األخ نكتل، فقد أ�عد النجعة، �عضهم سمى �ه، سمى ولده نكتل، أخو یوسف، هذا 
 حاصل.

لیكونوا �لهم داخلین فیمن �كتال، وزعم أنه إذا �ان �الیاء �ان لألخ  ؛واألول اختیار أبي عبید"
ألنه ال �خلو الكالم من أحد جهتین، أن �كون المعنى:  ؛وحده. قال النحاس: وهذا ال یلزم

فأرسل أخانا �كتل معنا، فیكون للجمیع، أو �كون التقدیر على غیر التقد�م والتأخیر، فیكون 
. ]٦٠[یوسف:  }َفِإْن َلْم َتْأُتوِني ِ�ِه َفال َ�ْیَل َلُكْم ِعْنِدي{لقوله:  ؛في الكالم دلیل على الجمیع

 من أن یناله سوء. ]٦٣[یوسف:  }حاِفُظونَ َوِ�نَّا َلُه لَ {
أي قد  ]٦٤[یوسف:  }قاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْیِه ِإالَّ َ�ما َأِمْنُتُكْم َعلى َأِخیِه ِمْن َقْبلُ {: -تعالى-قوله 

 ".؟!فكیف آمنكم على أخیه ،فرطتم في یوسف
و�ینما  ،كبیر في التفسیرفاهلل عندك؟ ألن عندك الثاني القراءة: حفًظا، حفًظا. نجد االختالف ال

درجنا علیه في القراءة؛ ألن المغار�ة عنایتهم، القرطبي األندلس، أقول: قراءتهم غیر قراءة 
 المشارقة، عنایتهم �قراءة ورش وغیرها، تختلف عن عنایتنا �قراءة حفص عن عاصم.

ُ َخْیٌر ِحْفًظا{" المدینة وأبي عمرو نصب على البیان، وهذه قراءة أهل ] ٦٤[یوسف:  }َفاهللَّ
 ".وقال الزجاج: على البیان على الحال. ،]٦٤[یوسف:  }حاِفظاً { :وعاصم. وقرأ سائر الكوفیین

وهذا یدل على أن اآل�ات المدخلة في التفسیر لیست من وضع المؤلف، �عني مثل ما قلنا نظیره 
في فتح الباري، المتن لیس من وضع الحافظ ابن حجر، و�نما أدخله الطا�ع، واآل�ات هنا لیست 
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و�نما أدخلها الطا�ع؛ ألن الطبعة األولى من الكتاب ما فیها آ�ات إطالًقا،  ،من وضع المفسر
فالذي طبع الكتاب مرة ثانیة أدخل اآل�ات من أجل التیسیر على القارئ، و�ذا أراد أن �حفظ وأراد 
أن یراجع، طیب، مقصد حسن، لكن نقول مثل ما قلنا هناك، أن �ختار القراءة المناسبة للكتاب، 

ُ َخْیٌر ِحْفًظا{لئال �قرأ شخص  ؛�ختار القراءات المناسبة للكتاب وقال {]، ٦٤[یوسف:  }َفاهللَّ
]، �جر و�صحح، نقول: اآلن القرآن أمامنا، �یف �ختلف هذا عن هذا؟ لو ٦٢[یوسف:  }لفتیته

 أدخل الطا�ع قراءة موافقة لما اعتمده الشارح لكان أولى.
وال �عني هذا أن الناس �لهم یلزمون بهذه القراءة، ال، لكن اتفاق الشرح مع المشروح أمر 

األولى أن تبقى الكتب من غیر فًرا في فتح الباري، وعلى هذا مطلوب، وهذا عانینا منه �ثی
: �فصل المتن ، أوًال اتصرف، لكن إذا أراد شخص أن �حسن و�یسر على القارئ و�دخل متنً 

لئال یتصرف في �تب الناس من غیر إذنهم، واألمر الثاني: أن �ختار  ؛من الكتاب اتام�  فصًال 
 حدیث الروا�ة المناسبة.القراءة المناسبة، و�النسبة لكتب ال

معهم، ومعنى اآل�ة: حفظ هللا له خیر من حفظكم  هوفي هذا دلیل على أنه أجابهم إلى إرسال"
ُ َخْیٌر حاِفظاً {إ�اه. قال �عب األحبار: لما قال �عقوب:  : -تعالى-قال هللا  ]٦٤[یوسف:  }َفاهللَّ

  .وعزتي وجاللي ألردن علیك ابنیك �لیهما �عد ما تو�لت عليّ 
 }ما َنْبِغي{اآل�ة لیس فیها معنى �شكل.  ]٦٥[یوسف:  }َوَلمَّا َفَتُحوا َمتاَعُهمْ {: -تعالى-قوله 

 ".استفهام في موضع نصب ]٦٥[یوسف:  }َلمَّا{ ]،٦٥[یوسف: 
ووجدوا البضاعة ُردت  ]، فیها إشكال؟٦٥[یوسف:  }َفَتُحوا َمتاَعُهمْ {�عني ما تحتاج إلى تفسیر، 

 إلیهم، ما فیه مشكلة، ما �حتاج إلى تفسیر.
والمعنى: أي شيء نطلب وراء هذا؟! وفى لنا الكیل، ورد علینا الثمن، أرادوا بذلك أن �طیبوا "

 نفس أبیهم.
 ".وقیل: هي نافیة، أي ال نبغي منك دراهم وال �ضاعة

علیه من حساسیة على الولد أال یرد على لكن نفس األب هل تطیب �مثل هذا؟ أو األب ما ُجبل 
 نفسه أن هذا استدراج أن �أتوا ببقیتهم فیمسك بهم هذا الملك مثل ما أمسك واحًدا منهم؟

 طالب: ..........
 ین؟أ

 طالب: ..........
لكن حساسیة األب تجاه أبنائه غیر حساسیة األخ، ضع هذا في ذهنك، شفقة األم  ،هذا احتمال

 واألب غیر شفقة األخ.
بل تكفینا �ضاعتنا هذه التي ردت إلینا.  ،وقیل: هي نافیة، أي ال نبغي منك دراهم وال �ضاعة"

ْت ِإَلْینارِ (وروي عن علقمة   ".�كسر الراء ]٦٥) [یوسف: دَّ
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وا َلَعاُدواَوَلْو {كقراءته:   ].٢٨[األنعام:  }ِردُّ
 طالب: ..........

  ، الحساسیة موجودة من األب.نعم
[یوسف:  }َوَنِمیُر َأْهَلنا{، فلما أدغم قلبت حر�ة الدال على الراء. وقوله: ْت دَ دِ ألن األصل، رُ "

 أي نجلب لهم الطعام، قال الشاعر: ]٦٥
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــائرً  ـــــــــــــــت حـــــــــــــــوًال �عثت  ا فمكث

 
ـــــــــث متـــــــــى �ـــــــــأتي غیاثـــــــــك مـــــــــن   ".تغی

 .ینتظرون قدوم الطعام، مكث حوًال هللا المستعان، �عني  
[یوسف:  }َوَنْزداُد َ�ْیَل َ�ِعیٍر ذِلَك َ�ْیٌل َ�ِسیرٌ {وقرأ السلمي �ضم النون، أي نعینهم على المیرة. 

 .أي حمل �عیر لبنیامین ]٦٥
]، فیه ٦٦[یوسف:  }َمْوِثقًا ِمَن للااَِّ قاَل َلْن ُأْرِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتوِن {: -تعالى-قوله 

 مسألتان".
 طالب: ..........

ُ َعَلى َما َنُقوُل َوِ�یلٌ { ، لكن عندنا إلىنعم ن وز�ادة، ا]، �ل اآل�ة سطر ٦٦[یوسف:  }َقاَل للااَّ
ي معنا �املة، �أتي �أر�ع آ�ات، خمس آ�ات، ال، أنت عندك یبدو أنه ذاآل�ات هنا الطبعة ال

  المؤلف، لكنه أحیاًنا �أخذ اآل�ة �املة، قد �حتاج إلیها فیأخذها �املة.على وضع 
 فیه مسألتان:"

 ]٦٦[یوسف:  }َمْوِثقًا ِمَن للااَِّ {أي تعطوني.  ]٦٦[یوسف:  }ُتْؤُتونِ {: -تعالى-األولى: قوله 
 }َلَتْأُتنَِّني{ا یوثق �ه. قال السدي: حلفوا �اهلل لیردنه إلیه وال �سلمونه، والالم في أي عهدً 

قال مجاهد: إال أن تهلكوا أو  ]٦٦[یوسف:  }ِإالَّ َأْن ُ�حاَط ِ�ُكمْ {الم القسم.  ]٦٦[یوسف: 
 تموتوا.

ُ {وقال قتادة: إال أن تغلبوا علیه. قال الزجاج: وهو في موضع نصب.  َفَلمَّا آَتْوُه َمْوِثَقُهْم قاَل للااَّ
 ".وقیل: حفیظ للعهد قائم �التدبیر والعدل حافظ للحلف. أي ]٦٦[یوسف:  }َعلى ما َنُقوُل َوِ�یلٌ 

 ].٦٦[یوسف:  }َأْن ُ�حاَط ِ�ُكمْ {في موضع نصب على االستثناء، 
 طالب: ..........

 صفة؟ أمصفة؟ و�یل اسم  أمهذا اسم 
 طالب: ..........

وال سمیع، علیم، �عني زنتها وزن األسماء، واالسم ال بد أن �شتمل على صفة، وال عكس، 
 عكس.
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الثانیة: هذه اآل�ة أصل في جواز الحمالة �العین والوثیقة �النفس، وقد اختلف العلماء في "
 ".ذلك

 الكفالة، الكفالة، الحمالة الكفالة، الحمیل والزعیم والكفیل، �ل هذا معناه واحد.
ضعف وقد  ،فقال مالك وجمیع أصحا�ه وأكثر العلماء: هي جائزة إذا �ان المتحمل �ه ماًال "

 الشافعي الحمالة �الوجه في المال، وله قول �قول مالك.
وقال عثمان البتي: إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم �جئ �ه لزمه الد�ة وأرش 
الجراح، و�انت له في مال الجاني، إذ ال قصاص على الكفیل، فهذه ثالثة أقوال في الحمالة 

وأنها تكون في المال، وال تكون في حد أو تعز�ر، على �الوجه. والصواب تفرقة مالك في ذلك، 
 ".ما �أتي بیانه

�عني �ل ما ال �مكن استیفاؤه من الكفیل والضامن والحمیل والزعیم، ال تصح فیه، �یف �ستوفى 
كیف �ستوفى منه؟ الدراهم تستوفى، لكن الجنا�ات �مكن أن فمنه إذا لم �حضر؟ إذا لم �حضره 

 الحدود �مكن أن تستوفى منه؟ ال �مكن؛ ألنها ال تكون �النیا�ة.تستوفى من الحمیل؟ 
َوقاَل �ا َبِنيَّ ال َتْدُخُلوا ِمْن �اٍب واِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن َأْبواٍب ُمَتَفرَِّقٍة َوما ُأْغِني {: -تعالى-"قوله 

ِ َعَلْیِه َتَو�َّ  ِ ِمْن َشْيٍء ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ هللَِّ ِل اْلُمَتَو�ُِّلونَ َعْنُكْم ِمَن للااَّ [یوسف:  }ْلُت َوَعَلْیِه َفْلَیَتَو�َّ
 ]، فیه سبع مسائل:٦٧

األولى: لما عزموا على الخروج خشي علیهم العین، فأمرهم أال یدخلوا مصر من �اب واحد، 
 لرجل واحد، لكونهم أحد عشر رجًال  ؛و�انت مصر لها أر�عة أبواب، و�نما خاف علیهم العین

 ."ال و�مال و�سطة، قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وغیرهمو�انوا أهل جم
 في قول جمهور المفسر�ن أنه خشي علیهم العین، خشي علیهم العین.

نه في بدا�ة التفسیر قال فیه واحد منهم �قي عند یوسف أ�قول هنا: أحد عشر مع طالب: 
 اإلجا�ة؟ أم هذا�یف؟ فهل هو مضعف القول  ،ي هو شمعون، فیصیر عشرةذال
 ین؟أ

 �عني هل هم �لهم اثنا عشر؟طالب: 
ي َرَأْیُت َأَحَد َعَشرَ { اثنا عشر المجموع مع یوسف، یوسف هناك، والرهین ]، �لهم ٤[یوسف:  }ِإنِّ

 شمعون عنده.
 طالب: یبقى صار �دا عشرة، وهنا �قول: أحد عشر.

ألنه لم  ؛إخوانه �استثناء بنیامینطالب: هل �قال �ا شیخ: إن تأو�ل الرؤ�ا أن الذین سجدوا له 
 �كن منهم، هذا صفیه وابن أمه وحبیبه؟

ال، ال، هو �سجد، �سجد، هذا المجموع، لكن لكونهم أحد عشر، الداخل محسوب، الداخل 
 محسوب، دخلوا عشرة وواحد عندهم من األصل أحد عشر.
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 ما یدل إن هو ترك شمعون رهینة هناك، سیاق اآل�ات. ي فاتتتطالب: سیاق اآل�ات ال
 .ما فیها ما یدل، لكن هذه أخبار تحتمل الثبوت وعدمه

�عني معروف عند  ،أنه للتوثیقعلى �ل حال إن �انت ثابتة وأخذه رهینة وهذا األصل، األصل  
معروف، واحد منهم ي هناك، هم أحد عشر ذوعندنا، فعدهم أحد عشر �ما فیهم ال ،األمم السا�قة

 موجود من األصل هناك، و�ن �ان ما هناك رهینة ورجع و�لهم أحد عشر، فهذا ظاهر.
 طالب: ..........

الثانیة: إذا �ان هذا معنى اآل�ة فیكون فیها دلیل على التحرز من العین، والعین حق، وقد "
 .»والجمل القدر إن العین لتدخل الرجل القبر«: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا 

أعوذ �كلمات هللا التامة من �ل شیطان وهامة ومن �ل عین «: -علیه السالم-وفي تعوذه 
 ما یدل على ذلك. »المة

نیف أنه سمع أ�اه �قول: اغتسل أبي وروى مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُ 
 ال: و�ان سهل رجًال فنزع جبة �انت علیه، وعامر بن ر�یعة ینظر، ق ،سهل بن حنیف �الخرار

فقال له عامر بن ر�یعة: ما رأیت �الیوم وال جلد عذراء! فوعك سهل  :قال ،بیض حسن الجلدأ
 وعك، وأنه غیر فأخبر أن سهًال  -صلى هللا علیه وسلم-مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول هللا 

�الذي �ان من  ، فأخبره سهل-صلى هللا علیه وسلم-رائح معك �ا رسول هللا، فأتاه رسول هللا 
إن  ،أال بر�ت ،�قتل أحد�م أخاه عالمَ «: -صلى هللا علیه وسلم-شأن عامر، فقال رسول هللا 

لیس و  -صلى هللا علیه وسلم-فتوضأ عامر، فراح سهل مع رسول هللا  ،»العین حق توضأ له
 .�ه �أس

وداخل  ،فغسل له عامر وجهه و�د�ه ومرفقیه ور�بتیه وأطراف رجلیه »اغتسل«: في روا�ةو  
لیس �ه �أس.  -صلى هللا علیه وسلم-إزاره في قدح ثم صب علیه، فراح سهل مع رسول هللا 

ا فنظرت إلیه امرأة فقالت: إن أمیر�م هذا لیعلم أنه أهضم ور�ب سعد بن أبي وقاص یومً 
ما قالت المرأة، فأرسل إلیها فغسلت له، ففي هذین  الكشحین، فرجع إلى منزله فسقط، فبلغه

، وهذا قول علماء -صلى هللا علیه وسلم-الحدیثین أن العین حق، وأنها تقتل �ما قال النبي 
 ".األمة، ومذهب أهل السنة، وقد أنكرته طوائف من المبتدعة

نكر تلبث الجن لكن عالجهم هؤالء الذین أنكروه، �یف ُیرد علیهم؟ مثل من أنكر الجن، أو أ
�اإلنس، أقول: مثل العالج العملي، لكن الكالم على أن مثل هؤالء الذین أنكروا �جوز أن ُ�عانوا 

 �جوز؟ من أجل أن �قتنعوا؟
 طالب: أحسن هللا إلیكم، ما معنى: أهضم الكشحین؟

 هذا شيء، الكشح داخلة اإلزار.
 طالب: ..........
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ي عندك ما تما علق علیها عندك �ا أحمد؟ النسخة ال ما أدري �هللا، علق علیها في نسختكم؟
 علق علیها؟ 

 تراجع، تراجع.
وهم محجوجون �السنة و�جماع علماء هذه األمة، و�ما �شاهد من ذلك في الوجود، فكم من "

�ما  -تعالى-رجل أدخلته العین القبر، و�م من جمل ظهیر أدخلته القدر، لكن ذلك �مشیئة هللا 
�َن ِ�ِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِ�ِإْذِن للااَِّ َوما ُهْم {قال:   ".]١٠٢[البقرة:  }ِ�ضارِّ

 ، فكیف �العین؟!اوهذا في السحر وهو أشد وأقوى نفوذً 
فقال: أیتهن هذه؟ فقالوا:  ،ا سمع �قرة تحلب فأعجبه شخبها عیونً قال األصمعي: رأیت رجًال "

 ".المورى بها والمورى عنهاا، الفالنیة لبقرة أخرى یورون عنها، فهلكتا جمیعً 
 طالب: ..........

في �عض النفوس، �عض  -سبحانه وتعالى-هي ما فیه شك أنها قوى، قوى شر �جعلها هللا 
النفوس الشر�رة التي تنطوي على شيء من الغل والحقد، فتخرج من عینه هذه القوة إلى نفس 

الضعف النفسي، و�ال لو قوي المعین، وفي الغالب أن الذي ُ�عان فیه شيء من الضعف، من 
، في الغالب أن هذه العین ال ُتسلط إال على شخص فیه شيء من -�إذن هللا-تو�له ما تضره 

�سبب ما ینطوي علیه قلبه من الغل  ؛الضعف، هي قوة شر�رة تنبعث من نفس هذا الحاسد
 والحقد.

 طالب: ..........
 مثل اآلشعة، لكنها معنو�ة، ما فیه شيء حسي.

 : ..........طالب
 .نعم

 طالب: ..........
، فیها ما یلزم أن �ل شيء ًئاشی ترى ما یلزم �ل شيء ُیرى، الذبذ�ات وغیرها تضر وأنت ما  

 ُیرى؟
 قال األصمعي. وسمعته �قول: إذا رأیت الشيء �عجبني وجدت حرارة تخرج من عیني."

الثالثة: واجب على �ل مسلم أعجبه شيء أن یبرك، فإنه إذا دعا �البر�ة صرف المحذور ال 
فدل على أن العین ال تضر وال تعدو  »أال بر�ت«لعامر:  -علیه السالم-محالة، أال ترى قوله 

إذا برك العائن، وأنها إنما تعدو إذا لم یبرك. والتبر�ك أن �قول: تبارك هللا أحسن الخالقین! 
 اللهم �ارك فیه.
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ألن  ؛الرا�عة: العائن إذا أصاب �عینه ولم یبرك فإنه یؤمر �االغتسال، و�جبر على ذلك إن أ�اه
فإنه قد �خاف على المعین الهالك، وال ینبغي ألحد أن �منع  ،هذا األمر على الوجوب، ال سیما

 ."و�ان الجاني علیه ،أخاه ما ینتفع �ه أخوه وال �ضره هو، وال سیما إذا �ان �سببه
السبب، إذا  ولو لم �كن السبب، ولو لم �كن ،ال ینبغي ألحد أن �متنع أن ینفع أخاه �ما ال �ضره

خیر لیرقیه، ال ینبغي أن �متنع و�تردد؛ ألنه محسن، جيء �شخص معین إلى شخص �ظن فیه ال
 وهذا من اإلحسان على اآلخر�ن.

 طالب: ..........
هذا �النسبة، ال، ال، هذا �النسبة لغیر العائن، أما �النسبة للعائن فاألمر في حقه آكد، األمر في 

 حقه آكد.
 طالب: ..........

قال: هذا معین، وتظن أنه یتهمك أنك  شخصما فیه شك أن حساسیة الناس، أن لو جاء لك  
 العائن و�ذا، األصل سالمة النیة والقلب، هذا األصل في المسلم.

ا لضرره، وقد قال �عض الخامسة: من عرف �اإلصا�ة �العین منع من مداخلة الناس دفعً "
 ".ا رزقه ما �قوم �هالعلماء: �أمره اإلمام بلزوم بیته، و�ن �ان فقیرً 

لئال یتضرر الناس �ه، ما دام ثبت ضرره، هذا أشد من الضرر  ؛إقامة جبر�ةإقامة جبر�ة، 
 الحسي.

 طالب: ..........
 .نعم

 طالب: ..........
 هللا المستعان. 
-و�كف أذاه عن الناس. وقد قیل: إنه ینفى، وحدیث مالك الذي ذ�رناه یرد هذه األقوال، فإنه "

ا، وأنه ال نً ئلم �أمر في عامر �حبس وال بنفي، بل قد �كون الرجل الصالح عا -علیه السالم
 ".�قدح فیه وال �فسق �ه

 مرض في القلب. ،لكن غالًبا هذه العین إنما تدل على شيء في القلب، تدل على شيء
طالب: �قولون �ا شیخنا: ال �حسد المال إال أصحا�ه، المثل، قد �أتي الحسد من �عض أهل 

 وال �قصدون. ،لبعضهم البیت
 إال من صدیق، والعدو ما تؤثر فیه. ءعندنا، نعم، عندنا المثل عند العامة �قولون: ما تجي
 طالب: أحسن هللا إلیكم، هل اإلنسان �حسد نفسه؟

، تصیر، ممكن، ممكن، هذا موجود، اإلنسان إذا تفطن لشيء بنفسه یتغیر علیه، والعوام نعم
 �فطن.ي ما ینحت ذ�قولون: ال
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 طالب: �عني؟
یتكلم �كالم فیه شخص، هو بنفسه سلیم من هذا الداء، لكن یوجد من  قد �كون الشخص مثًال 

 حوله ممن إذا انتبه لهذه النعمة أصا�ه �عینه.
 طالب: �ا شیخ التحصن �األذ�ار.

 .نعم
  طالب: ..........

 ع، درع ووقا�ة.، در -�إذن هللا-ما فیه شك أن األذ�ار تقي  
 ."قال: �حبس و�ؤمر بلزوم بیته. فذلك احتیاط ودفع ضرر، �هللا أعلم ومن"

وتكررت األذ�ة منه،  ،والضرر ال بد من إزالته إذا ُعرف واستفاض عن هذا الشخص أنه مؤذٍ 
 فلولي األمر أن �حبسه، إذا �ان �حبس ألقل من هذا، قد �حبس اإلنسان ألقل من هذا.

 طالب: ..........
 .نعم

 ..........طالب: 
 هم إن �انوا حاضر�ن وُ�رك علیهم وعوذوا هذا األصل، و�ن لم یتیسر �كفي ولو من ُ�عد. 
صلى هللا -السادسة: روى مالك عن حمید بن قیس المكي أنه قال: دخل على رسول هللا "

فقالت  ،»ما لي أراهما ضارعین«�ابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما:  -علیه وسلم
حاضنتهما: �ا رسول هللا! إنه تسرع إلیهما العین، ولم �منعنا أن نسترقي لهما إال أنا ال ندري 

فإنه لو سبق  ،استرقوا لهما«: -صلى هللا علیه وسلم-ما یوافقك من ذلك؟ فقال رسول هللا 
ة وهذا الحدیث منقطع، ولكنه محفوظ ألسماء بنت عمیس الخثعمی. »شيء القدر سبقته العین

 ".-صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 
أمهم، أسماء بنت عمیس؛ ألنها �انت تحت جعفر بن أبي طالب لما مات تزوجها أبو �كر، ثم 

 لما مات أبو �كر تزوجها علي.
أن الرقي مما  همن وجوه ثابته متصلة صحاح، وفی -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي "

�ستدفع �ه البالء، وأن العین تؤثر في اإلنسان وتضرعه، أي تضعفه وتنحله، وذلك �قضاء هللا 
 وقدره. و�قال: إن العین أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار، �هللا أعلم. تعالى

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -السا�عة: أمر  ین، وأمر عِ للمَ  في حدیث أبي أمامة العائن �االغتسال -َصلَّى للااَّ
هنا �االسترقاء، قال علماؤنا: إنما �سترقى من العین إذا لم �عرف العائن، وأما إذا عرف الذي 

 أصا�ه �عینه فإنه یؤمر �الوضوء على حدیث أبي أمامة، �هللا أعلم.
ِ ِمْن َشْيءٍ {: تعالىقوله  أي من شيء أحذره علیكم،  ]٦٧[یوسف:  }َوما ُأْغِني َعْنُكْم ِمَن للااَّ

 أي ال ینفع الحذر مع القدر. 
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ْلتُ {أي األمر والقضاء.  ]٦٧[یوسف:  }ِإِن اْلُحْكمُ { ِ َعَلْیِه َتَو�َّ أي  ]٦٧[یوسف:  }ِإالَّ هللَِّ
ِل اْلُمَتَو�ُِّلونَ {اعتمدت ووثقت.   ".]٦٧[یوسف:  }َوَعَلْیِه َفْلَیَتَو�َّ

 وسلم، هللا أكبر، هللا أكبر. على محمٍد، اللهم صلِّ  اللهم صلِّ 


