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 "�سم هللا الرحمن الرحیم.
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 

] أي یئسوا، مثل عجب واستعجب، وسخر ٨٠[یوسف:  }َفَلمَّا اْسَتْیَأُسوا ِمْنهُ {: -تعالى-"قوله 
] نصب ٨٠[یوسف:  }َنِجی�ا{] أي انفردوا ولیس هو معهم. ٨٠[یوسف:  }َخَلُصوا{واستسخر. 

] وهو واحد یؤدي عن جمع، و�ما في هذه ٨٠[یوسف:  }َخَلُصوا{على الحال من المضمر في 
ْ�ناُه َنِجی�ا{: -تعالى-اآل�ة، و�قع على الواحد �قوله   ".] وجمعه أنجیه٥٢[مر�م:  }َوَقرَّ

ِإنَّ {فعیل، فعیل �خبر �ه عن الواحد المذ�ر والمؤنث، والمثنى، والجمع، على حد سواء، فعیل 
ِ َقِر�بٌ   ].٥٦[األعراف:  }َرْحمَة للااَّ

 قال الشاعر:"
ــــــــــه  إنــــــــــي إذا مــــــــــا القــــــــــوم �ــــــــــانوا أنجی

 واضــــــطرب القـــــــوم اضـــــــطراب األرشـــــــیه 
ــــــــــاك أوصــــــــــیني وال توصــــــــــي بیــــــــــه   هن
) إنه ال �ا�س( ]،٨٧) [یوسف: وال تا�سوا( ]،٨٠وسف: ) [یاستا�سوا(وقرأ ابن �ثیر:  

�ألف من غیر همز على القلب، قدمت الهمزة  ]٣١) [الرعد: أفلم �ا�س( ]،٨٧[یوسف: 
 ".ألنها ساكنة قبلها فتحة ؛اوأخرت الیاء، ثم قلبت الهمزة ألفً 

 و�أتي هذا األصل أ�س و�أس.
واإل�اس لیس  ،-ا�أسً - ألن المصدر ما جاء إال على تقد�م الیاء ؛واألصل قراءة الجماعة"

 ا أي أعطیته.ا و��اسً �مصدر أ�س، بل هو مصدر استه أوسً 
وقال قوم: أ�س و�ئس لغتان، أي فلما یئسوا من رد أخیهم تشاوروا فیما بینهم ال �خالطهم 

 ".يغیرهم من الناس، یتناجون فیما عرض لهم. والنجي فعیل �معنى المناج
ْ�َناُه َنِجیا� {فعیل �معنى الفاعل، الفاعل أو المفعول؟ نجي،  أو  ]؟ هل هو مناجٍ ٥٢[مر�م:  }َقرَّ

 مناجى؟
 طالب: ..........

ْ�َناُه َنِجیا� {  أو مناجى؟ ]، مناجٍ ٥٢[مر�م:  }َقرَّ
 طالب: ..........

�معنى المفعول، قتیل،  المناجاة بال شك مفاعلة من طرفین، والفعیل �أتي �معنى الفاعل، و�أتي
 وجر�ح.
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قال قتادة: وهو رو�یل، �ان أكبرهم في السن.  ]٨٠[یوسف:  }قاَل َ�ِبیُرُهمْ {: -تعالى-قوله "
وقال  وقال الكلبي: یهوذا، و�ان أعقلهم. مجاهد: هو شمعون، �ان أكبرهم في الرأي.وقال 

 ، وهو أبو األنبیاء.ي محمد بن �عب وابن إسحاق: هو الو 
ا من هللا في حفظ أي عهدً ] ٨٠[یوسف:  }َتْعَلُموا َأنَّ َأ�اُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْیُكْم َمْوِثقًا ِمَن للااَِّ َأَلْم {

ْطُتْم ِفي ُیوُسفَ {ابنه، ورده إلیه.  ا في محل نصب عطفً  (ما) ]،٨٠[یوسف:  }َوِمْن َقْبُل ما َفرَّ
ا من هللا، وتعلموا د أخذ علیكم موثقً والمعنى: ألم تعلموا أن أ�اكم ق ]،٨٠[یوسف:  }َأنَّ {على 

 }َوِمْن َقْبلُ {في قوله:  ]٨٠[یوسف:  }ِمنَ {تفر�طكم في یوسف، ذ�ره النحاس وغیره. و
زائدة، فیتعلق الظرفان  (ما)و�جوز أن تكون  ]،٨٠[یوسف:  }َتْعَلُموا{ـمتعلقة ب ]٨٠[یوسف: 

ْطُتمْ {�الفعل وهو  ]٨٠وسف: [ی }ِفي ُیوُسفَ {و ]،٨٠[یوسف:  }ِمْن َقْبلُ {اللذان هما   }َفرَّ
 ]".٨٠[یوسف: 

]، ٨٠[یوسف:  }ِفي ُیوُسفَ {]، و٨٠[یوسف:  }ِمْن َقْبلُ {الجار والمجرور متعلق في الموضعین 
المقصود �الظرفین هنا الجار والمجرور في الموضعین؛ ألن �ًال منهما من الجار والمجرور 
والظرف شبه جملة، فیطلق على الجار والمجرور ظرف من هذا الوجه؛ ألنه شبه جملة مثل 

 الظرف.
مر، ا �فعل مضمتعلقً  ]٨٠[یوسف:  }ِمْن َقْبلُ {ا، ووالفعل مصدرً  (ما)و�جوز أن تكون "
التقدیر: تفر�طكم في یوسف واقع من قبل، فما والفعل في موضع رفع �االبتداء، والخبر هو و 

 .]٨٠[یوسف:  }ِمْن َقْبلُ {الفعل المضمر الذي یتعلق �ه 
ا أي روحً ا و�ُ راحً بَ  حَ رِ ا فیها، �قال: بَ أي ألزمها، وال أبرح مقیمً  ]٨٠[یوسف:  }َفَلْن َأْبَرَح اْألَْرَض {

 ا. دخل النفي صار مثبتً زال، فإذا 
ُ ِلي{�الرجوع فإني أستحي منه.  ]٨٠[یوسف:  }َحتَّى َ�ْأَذَن ِلي َأِبي{ [یوسف:  }َأْو َ�ْحُكَم للااَّ

 �الممر مع أخي فأمضي معه إلى أبي. ]٨٠
نصرف �عذر، وذلك أن أخذ أخي، أو أعجز فآفأحارب و  ،وقیل: المعنى أو �حكم هللا لي �السیف

 ".ومن حارب وعجز قد أحیط �ه ،]٦٦[یوسف:  }َلَتْأُتنَِّني ِ�ِه ِإالَّ َأْن ُ�حاَط ِ�ُكمْ {�عقوب قال: 
�عني ما تم الشرط، ما تم الشرط؛ ألنه إلى اآلن ما ُأحیط بهم، فأراد أن �في �ما اشترط، لن 
 یذهب إلى أبیه حتى �حاط �ه، لكن الشيء إذا اسُتحق حكًما، فالحكم معه الغلبة، فأخذ المال

و�ن أداه �طیب نفسه من �اب الحكم، ما فیه أحد �فرط �المال من غیر  ،�كون قهًرا عن اإلنسان
رغبة عنه في الجملة إال إذا �ان هناك شيء مقابل له أعظم منه، فما دام ُأخذ أخوهم حكًما، 

و�ن لم �كن هناك ضرب -فالحكم قهر، والقهر إحاطة، فهل اإلنسان �حاول إذا ُحكم علیه �شيء 
 مجرد حكم، هل اإلنسان �حاول أن یتخلص من هذا الحكم؟ -وسجن وتهدید
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ولنفرض المسألة في فتیا، أُلزم بدم، الفتوى لیس فیها إلزام من حیث التنفیذ، هي بیان حكم، أُلزم  
شرًعا، هل نقول: إن هذا ُأحیط �ه فلم ُیترك له خیار في ذ�ح الدم وعدم ذ�حه؟ هذا ُأحیط �ه 

 .-اومجاهدة وأخذً  اظاهرً  قتاًال -كن حقیقًة حكًما و�ن لم �
 طالب: ..........

 ، ما فیه شك، ما فیه شك، لكن هو فهم اإلحاطة �عد المقاتلة، ال ُ�حاط �ه إال �عد المقاتلة.نعم
خذ السیف فال یرد وجهه مائة ألف، �قوم شعره في أوقال ابن عباس: و�ان یهوذا إذا غضب و "

و�ان أشدهم - ثیا�ه. وجاء في الخبر أن یهوذا قال إلخوتهصدره مثل المسال فتنفذ من 
 ".اغضبً 

احترقت قلنسوته،  أنه إذا غضب -علیه السالم-�ما جاء عن موسى  ،كل هذا من اإلسرائیلیات
 هذا �له مائة ألف، والشعر شعر الصدر �خرج مثل المسامیر.

مصر، و�ما أن تكفوني أهل إما أن تكفوني الملك ومن معه أكفكم أهل و�ان أشدهم غضًبا، "
ا من مصر أكفكم الملك ومن معه، قالوا: بل أكفنا الملك ومن معه نكفك أهل مصر، فبعث واحدً 

ا، ثم إن یهوذا واحد منهم سوقً  فوجدوا فیها تسعة أسواق، فأخذ �لإخوته فعدوا أسواق مصر 
تبقي في ال دخل على یوسف وقال: أیها الملك! لئن لم تخل معنا أخانا ألصیحن صیحة 

 إال أسقطت ما في �طنها، و�ان ذلك خاصة فیهم عند الغضب، فأغضبه یوسف مدینتك حامًال 
واحد من بني  ، فغضب یهوذا واشتد غضبه، وانتفجت شعراته، و�ذا �ان �لةوأسمعه �لم

اقشعر جلده، وانتفخ جسده، وظهرت شعرات ظهره، من تحت الثوب،  �عقوب، �ان إذا غضب
شعرة قطرة دم، و�ذا ضرب األرض برجله تزلزلت وتهدم البنیان، و�ن صاح  حتى تقطر من �ل

ا أو غیر صیحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم والطیر إال وضعت ما في �طنها، تمامً 
 ".ا، أو تمسكه ید من نسل �عقوبتمام، فال یهدأ غضبه إال أن �سفك دمً 

رة الظاهرة، والمؤلف اشترط على نفسه أال یذ�ر هذا ُتلقي من أخبار بني إسرائیل، وظاهره النكا
لكنه لم �ف بذلك، ذ�ر منها الشيء الكثیر، و�ن �ان من أنظف التفاسیر في  ،مثل هذه األخبار

 هذا الباب.
ا �القبطیة، وأمره أن ا له صغیرً فلما علم یوسف أن غضب أخیه یهوذا قد تم و�مل �لم ولدً "

ا فالتفت �مینً  ،وألقى السیف ،یراه، ففعل فسكن غضبه�ضع یده بین �تفي یهوذا من حیث ال 
ا إلى إخوته وقال: هل حضرني منكم ا من إخوته فلم یره، فخرج مسرعً لعله یرى أحدً  وشماالً 

حتمل اأحد؟ قالوا: ال! قال: فأین ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل، فخرج فلقیه، وقد 
السوق الذي وقع في نصیبي أشدخ بها  صخرة عظیمة، قال: ما تصنع بهذه؟ قال أذهب إلى

تخذ اا، فو الذي رءوس �ل من فیه، قال: فارجع فردها أو ألقها في البحر، وال تحدثن حدثً 
ثم دخلوا على یوسف، و�ان یوسف أشدهم  ،! لقد مسني �ف من نسل �عقوبإبراهیم خلیًال 
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ة، ثم عمد إلى حجر ا، فقال: �ا معشر العبرانیین! أتظنون أنه لیس أحد أشد منكم قو �طشً 
الر�ل الضرب �الرجل - عظیم من حجارة الطاحونة فر�له برجله فدحا �ه من خلف الجدار

ثم أمسك یهوذا �إحدى ید�ه فصرعه لجنبه، وقال:  -الجوهري  هالواحدة، وقد ر�له یر�له، قال
ه، هات الحدادین أقطع أیدیهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم، ثم صعد على سر�ره وجلس على فراش

وأمر �صواعه فوضع بین ید�ه، ثم نقره نقرة فخرج طنینه، فالتفت إلیهم وقال: أتدرون ما 
�قول؟ قالوا: ال! قال: فإنه �قول: إنه لیس على قلب أبي هؤالء هم وال غم وال �رب إال 

ا فحسدوه ونزعوه ا لهم صغیرً �سببهم، ثم نقر نقرة ثانیة وقال: إنه �خبرني أن هؤالء أخذوا أخً 
هللا علیك،  ستر علینا ستر هللا علیك، وامنن علینا منَّ اثم أتلفوه، فقالوا: أیها العز�ز!  أبیهمن 

فنقره نقرة ثالثة وقال إنه �قول: إن هؤالء طرحوا صغیرهم في الجب، ثم �اعوه بیع العبید بثمن 
ا منذ بتم ذنبً را�عة وقال: إنه �خبرني أنكم أذن نقرة �خس، وزعموا ألبیهم أن الذئب أكله، ثم نقر

ثمانین سنة لم تستغفروا هللا منه، ولم تتو�وا إلیه، ثم نقره خامسة وقال إنه �قول: إن أخاهم 
الذي زعموا أنه هلك لن تذهب األ�ام حتى یرجع فیخبر الناس �ما صنعوا، ثم نقره سادسة وقال 

 للعالمین. علنكم نكاًال إنه �قول: لو �نتم أنبیاء أو بني أنبیاء ما �ذبتم وال عققتم والد�م، ألج
وقالوا: لو قد أصبنا  ،أقطع أیدیهم وأرجلهم، فتضرعوا و�كوا وأظهروا التو�ة ،ایتوني �الحدادین

ا �طأ علینا برجله، فلما رأى ذلك یوسف من أخانا یوسف إذ هو حي لنكونن طوع یده، وترا�ً 
 ".ولوال هو لجعلتكم نكاًال  ا ألبیكم،إخوته �كى وقال لهم: اخرجوا عني! قد خلیت سبیلكم إكرامً 

ما حصل؟ حصل منهم أم قوله: لو �نتم أنبیاء أو بني أنبیاء ما �ذبتم، اآلن حصل منهم الكذب 
، هم بنو أنبیاء، �ونهم أنبیاء نه �قول لهم: لو �نتم بني أنبیاء، هم بنو أنبیاء بال شكالكذب، �و 

خالف بین أهل العلم، هذا �كذب ما  محل خالف بین أهل العلم، لكن �ونهم بني أنبیاء، ما فیه
  نقل من هذا الكالم، وحصل من هذا �له.

 }َفَلْن َأْبَرَح اْألَْرَض {قاله الذي قال:  ]٨١[یوسف:  }اْرِجُعوا ِإلى َأِبیُكمْ {: -تعالى-"قوله 
 ]".٨١[یوسف:  }َفُقوُلوا �ا َأ�انا ِإنَّ اْبَنَك َسَرقَ {. ]٨٠[یوسف: 

 طالب: ..........
�ل الخبر فیه نكارة ظاهرة، نكارة ظاهرة؛ ألنه ما أخبرهم إال �أشیاء هو �عرفها، لكنه یوري نعم، 

بهذا النقر أن هذا الصواع یتكلم، لكن أخبرهم �أمور �عرفها هو، وهم ال یدرون وال �عرفون أنه 
 �عرفها.

 طالب: ..........
 لكن هم �ظنون بهذا أنه �خبره. شيء من هذا، وأ�ظنون �ه ما �ظنون، وُ�وحى إلیه، 

وحدثني  .النحاسقاله  ]٨١) [یوسف: ق رِّ إن ابنك سُ ( :وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو رز�ن"
�ج البغدادي قال: رَ محمد بن أحمد بن عمر قال حدثنا ابن شاذان قال حدثنا أحمد بن أبي سُ 
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ق)�ا َأ�انا ِإنَّ اْبَنَك سُ (سمعت الكسائي �قرأ:  �ضم السین وتشدید الراء  ]٨١[یوسف:  رِّ
 ".مكسورة

 �عني اتهم، اتهم �السرقة.
على ما لم �سم فاعله، أي نسب إلى السرقة ورمي بها، مثل خونته "وتشدید الراء مكسورة، 

 جرته إذا نسبته إلى هذه الخالل.فوفسقته و 
َق) [یوسف: وقال الزجاج:   ".علم منه السرق  �حتمل معنیین: أحدهما: ]٨١(ُسرِّ

 ُوجد، ُوجد منه السرق. �عني
 ".اتهم �السرق  واآلخر:"

 .السرق والسرقة �معنى واحد
سرق قال الجوهري: والسرق والسرقة �كسر الراء فیهما هو اسم الشيء المسروق، والمصدر "

 ا �الفتح.�سرق سرقً 
 :فیه أر�ع مسائل ،]٨١[یوسف:  }َوما َشِهْدنا ِإالَّ ِ�ما َعِلْمنا{: -تعالى-قوله 

 ".]٨١[یوسف:  }َوما َشِهْدنا ِإالَّ ِ�ما َعِلْمنا{: -تعالى-األولى: قوله "
مثل ما قال الشیخ سلیمان بن علي في منسكه قال: وما تألیفي إال تسو�د الورق، والتحلي �حلیة 
السرق، وهذا ما فیه شك أنه �ثیر من المؤلفین من �صنفون �عد األئمة هذه حلیتهم، تسو�د 

 ونسبة الكالم إلیه، �هللا المستعان. ،�حلیة السرقة من �تب الناسالورق، والتحلي 
یر�دون ما شهدنا قط إال �ما ] ٨١[یوسف:  }َوما َشِهْدنا ِإالَّ ِ�ما َعِلْمنا{: -تعالى-قوله "

وما نعلم الغیب، �أنهم وقعت لهم تهمة من قول  ،علمنا، وأما اآلن فقد شهدنا �الظاهر
 ".بنیامین: دس هذا في رحلي من دس �ضاعتكم في رحالكم، قال معناه ابن إسحاق

�عني ما جزموا �أنه سرق، ما جزموا �أنه سرق؛ ألنه جاء �حجة قو�ة، ُدس في رحله �ما ُدست 
 في رحالهم البضاعة.

 طالب: ..........
على الحكم  لكنه �عطي غلبة ظن، هذا الشك أعطى غلبة ظن بناءً  ،شك، الشك موجود، نعم

 الظاهر هو األصل.
وقیل المعنى: ما شهدنا عند یوسف �أن السارق �سترق إال �ما علمنا من دینك، قاله ابن "

أي لم نعلم وقت أخذناه منك أنه �سرق فال  ]٨١[یوسف:  }َوما ُ�نَّا ِلْلَغْیِب حاِفِظینَ {ز�د. 
 نأخذه.

وقال مجاهد وقتادة: ما �نا نعلم أن ابنك �سترق و�صیر أمرنا إلى هذا، و�نما قلنا: نحفظ أخانا 
 فیما نطیق.
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 وهم نیام، والغیب هو اللیل بلغة حمیر، وعنه: ما �نا وقال ابن عباس: �عنون أنه سرق لیًال 
 نعلم ما �صنع في لیله ونهاره وذها�ه و��ا�ه.

خذت خلل، فلما غاب عنا خفیت عنا حاالته. وقیل معناه: قد أُ  روقیل: ما دام �مرأى منا لم �ج
 السرقة من رحله، ونحن أخرجناها وننظر إلیها، وال علم لنا �الغیب، فلعلهم سرقوه ولم �سرق.

الثانیة: تضمنت هذه اآل�ة جواز الشهادة �أي وجه حصل العلم بها، فإن الشهادة مرتبطة 
إال ممن علم، وال تقبل إال منهم، وهذا هو األصل في الشهادات، ا، فال تسمع  وشرعً �العلم عقًال 

ولهذا قال أصحابنا: شهادة األعمى جائزة، وشهادة المستمع جائزة، وشهادة األخرس إذا فهمت 
فكل من  ،صحیحة -إذا تیقن أنه خطه أو خط فالن- إشارته جائزة، و�ذلك الشهادة على الخط
ِإالَّ {: -تعالى-و�ن لم �شهده المشهود علیه، قال هللا  حصل له العلم �شيء جاز أن �شهد �ه

أال «: -صلى هللا علیه وسلم-وقال رسول هللا  ،]٨٦[الزخرف:  }َمْن َشِهَد ِ�اْلَحقِّ َوُهْم َ�ْعَلُمونَ 
وقد مضى في  ،»خیر الشهداء الذي �أتي �شهادته قبل أن �سألها ؟أخبر�م �خیر الشهداء

 ".البقرة
وجب علیه أداؤها، وحرم علیه �تمانها، لكن یؤدیها إذا ُطلبت منه؛ �ما هو  إذا تحمل الشهادة

لعدم علم المشهود له بذلك، فعلیه أن  ؛األصل، فإذا خشي أن یذهب الحق �سبب تأخیر الشهادة
؛ ألنه جاء ذم من تسبق شهادته �مینه، ومن و�هذا تتفق النصوصیؤدیها ولو لم تطلب منه، 

 �ادروا �الشهادات قبل طلبها، هؤالء جاء ذمهم، لكن إذا علمنا وجه التوفیقتسبق �مینه شهادته، 
أال أخبر�م �خیر الشهداء؟ خیر الشهداء الذي �أتي �شهادته قبل أن «بین هذه النصوص 

، ما یتعب صاحب الحاجة والمشهود له، �أتي بها وال �كتم، وهذا یدل على أن صاحب »ُ�سألها
أما إذا �ان عند صاحب الحق علم �أن هذا لد�ه شهادة له �طلبها  الحق ال علم بهذه الشهادة،

 منه، وال �ضیع حقه.
الثالثة: اختلف قول مالك في شهادة المرور، وهو أن �قول: مررت �فالن فسمعته �قول �ذا "

فإن استوعب القول شهد في أحد قولیه، وفي القول اآلخر ال �شهد حتى �شهداه. والصحیح 
 ".االستیعاب أداء الشهادة عند

، إن اعند االستیعاب، ما هو �مر بین أناس یتخاصمون، �أخذ �عض الكالم و�ترك �عًض 
استوعب القصة �كاملها ال �أس، إن حفظ ما سمع ولو �ان �غیر لغته وأداه �ما سمعه، وهذا 

المتأخر�ن، حصل خصومة �غیر العر�یة، فُطلبت  هو حصل لواحد من الشناقطة حصل لمن؟
ما تقولون؟ فحضر فالن وأدى  هیدر�ماذا ، قال: فالن شهادة قالوا: ما عندنا إال فالن عر�ي

 جمیع ما قالوه بلغتهم، جمیع ما دار بینهم.
  طالب: معاصر؟

 ، حتى قصة المعري شبیهة، قر�بة منها.نعممعاصر 



 
 

 
 

:ùà—ÿ =̂4åÕjJF=ŒãÈÍ=ÓáÈã۰۱۳E ٨ 

ألنه قد حصل المطلوب وتعین علیه أداء العلم، فكان  ؛الحقو�ه قال جماعة العلماء، وهو "
 ".خیر الشهداء إذا أعلم المشهود له، وشر الشهداء إذا �تمها �هللا أعلم

ا، الشیخ  -رحمه هللا-الشیخ ابن حمید  مثل بین ید�ه خصوم، فادعى المدعي �كالم طو�ل جد�
انتهى قال له: أعد، ما انتبهت، فأعاد أظهر نفسه أنه غافل عنه، وفیه شيء من النعاس، ثم لما 

قال: قلت في �المك األول �ذا، وقلت في  الكالم، والشیخ �قابل على ما حفظه، فلما انتهى
كالمك الثاني �ذا، قلت في �المك األول �ذا، فحفظ جمیع ما قاله �حروفه، في العرضة األولى، 

 .-رحمه هللا-وفي العرضة الثانیة، 
 ".افأكذ�ه العیان ظاهرً  ،ألنه ادعى �اطًال  ؛رجل شهادة ال �حتملها عمره ردتدعى االرا�عة: إذا "

، وُعرف أن عمارة هذا على فالن األرض الفالنیة قبل أن �عمرها مثًال  اإذا قال: �شهد �أن فالنً 
�ما لو ادعى شخص السماع من  ،البیت قبل والدته أو قبل إدراكه، شهادة �اطلة یردها الواقع

فالن من الرواة، لما ُسئل عن مولده ذ�ر تأر�ًخا �عد وفاة ذلك الراوي الذي ادعى الروا�ة عنه، 
 بهذا عرف �ذب �ثیر من الرواة بهذه الطر�قة، �معرفة التار�خ.

فیه ]، ٨٢[یوسف:  }ِ�نَّا َلصاِدُقونَ َوْسَئِل اْلَقْرَ�َة الَِّتي ُ�نَّا ِفیها َواْلِعیَر الَِّتي َأْقَبْلنا ِفیها وَ {"
 مسألتان:

حققوا بها شهادتهم  ]٨٢[یوسف:  }َوْسَئِل اْلَقْرَ�َة الَِّتي ُ�نَّا ِفیها َواْلِعیرَ {: -تعالى-األولى: قوله 
أي  ]٨٢[یوسف:  }َوْسَئِل اْلَقْرَ�ةَ {عنده، ورفعوا التهمة عن أنفسهم لئال یتهمهم. فقولهم: 

 أهلها، فحذف، و�ر�دون �القر�ة مصر.
و�ن  ]٨٢[یوسف:  }َوْسَئِل اْلَقْرَ�ةَ {وقیل: قر�ة من قراها نزلوا بها وامتاروا منها. وقیل المعنى 

ا، فأنت نبي هللا، وهو ینطق الجماد له، وعلى هذا فال حاجة إلى إضمار، قال كانت جمادً 
ألن هذا �شكل. والقول في العیر �القول في  ؛هندا وأنت تر�د غالم سیبو�ه: وال �جوز �لم هندً 

  ".في قولنا ]٨٢[یوسف:  }َوِ�نَّا َلصاِدُقونَ {القر�ة سواء. 
، وأنت تر�د غالم هند، وهند تصلح ألن ُتخاطب، یوقع في لبس �بیر، األنه إذا قال: �لم هندً 

ما استقام �الم، ما ، و�ال لو ُجوز المجاز في مثل هذا حینئذ �حمل على الحقیقة دون المجازو 
، فعلى هذا؛ اثم إذا قیل له، قال: أردت �ذا، أضمرت مضافً  ،استقام �الم إطالًقا؛ ألن الكل یتكلم

إذا �ان المضاف إلیه ممن �مكن أو تمكن أن �سند إلیه هذا األمر، فإنه حینئٍذ ال �جوز المجاز، 
منه مثل هذه المخاطبة، مثل  إذا �ان المضاف إلیه ال یلیق �ه مثل هذا الكالم، أو ال �حصل

�یف تسأل القر�ة؟ �یف تسأل بیوت؟ �یف تسأل  ]٨٢[یوسف:  }َوْسَئِل اْلَقْرَ�ةَ {، القر�ة
في القرآن وغیره، فقالوا: هذا مجاز �الحذف، مجاز  الجمادات؟ هذا حجة من قال �جواز المجاز

ر�ة وتجیبه من جهة، ومنهم �الحذف، الذین یدفعون المجاز �قولون: إن هذا نبي، �مكن �سأل الق
المقال،  من �قول: أن الجواب ال یلزم أن �كون بلسان المقال، ال یلزم أن �كون الجواب بلسان
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�مكن أن ُتسأل القر�ة وتجیب، إذا قیل: أین أهلك؟ أین ساكنوك؟ فالمقصود القائل �أین أهلك في 
أهل القر�ة، إذا سأل القبور: ما  قر�ة؟ هو �سأل القر�ة نفسها، ما �سألقر�ة خراب، �سأل أهل ال

 .-رضي هللا عنه-صنع هللا �كم �ا أهل القبور؟ من �خاطب؟ ثم یردون؛ �ما فعل علّي 
الجواب ال یلزم أن �كون بلسان المقال، بل قد �حصل بلسان الحال، وقد �كون الجواب بلسان  

مثل هذه األسالیب، �هللا الحال أقوى منه من جواب لسان المقال، وهذا قول من یدفع المجاز عن 
 المستعان.

 طالب: ..........
 هو حقیقة، هو حقیقة.

 طالب: ..........
 هو مستعمل، وهذه حقیقة، ولیست �مجاز.

الثانیة: في هذه اآل�ة من الفقه أن �ل من �ان على حق، وعلم أنه قد �ظن �ه أنه على "
خالف ما هو علیه أو یتوهم أن یرفع التهمة و�ل ر�بة عن نفسه، و�صرح �الحق الذي هو 

�قوله  -صلى هللا علیه وسلم-علیه، حتى ال یبقى ألحد متكلم، وقد فعل هذا نبینا محمد 
إنما هي صفیة  ،على رسلكما«وهو قد خرج مع صفیة �قلبها من المسجد: للرجلین اللذین مرا 

إن الشیطان یبلغ من اإلنسان «فقال النبي:  ،علیهما رَ بُ و�َ  ،فقاال: سبحان هللا ،»بنت حیي
 رواه البخاري ومسلم". ،»او�ني خشیت أن �قذف في قلو�كما شیئً  ،مبلغ الدم

ال بد أن فك أن اإلنسان إذا �ان �مكان �حیث ُیتهم الشیطان �جري من ابن آدم مجرى الدم، ال ش
ال بد أن یبین و�ذ�ر ما یرفع  ،رفع، فإذا أخبر �خبر اُتهم �الكذبیرفع التهمة عنه، ال بد أن ی

التهمة عن نفسه، وهكذا، فإذا �ان �حیث ُیتهم إذا روى الخبر تاًما، وقد رواه من هو أوثق منه 
ناقًصا، ال �أتي إال �ما یتفق مع غیره، إذا �ان ُیتهم إذا روى الخبر ناقص �أنه أخل �ه وضیعه 

طونه في االختصار من الحدیث، حكم وقد �ه غیره تاًما، ال بد أن �سوقه تاًما، وهذا �شتر 
االختصار من الحدیث �جیزه أهل العلم إذا �ان المحذوف ال یرتبط �الموجود، �عني الموجود ال 

ال بد منه قالوا: �حیث ترتفع منزلة  امؤثرً  اأو وصفً  مثًال  �حتاج إلى المحذوف، �عني �كون استثناءً 
  ال �جوز له أن �ختصر الحدیث.الراوي عن التهمة، أما إذا ُوجدت التهمة فإنه 

ُ َأْن َ�ْأِتَیِني ِبِهْم َجِمیعًا {: -تعالى-قوله " َلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم َأْمرًا َفَصْبٌر َجِمیٌل َعَسى للااَّ قاَل َبْل َسوَّ
ُه ُهَو اْلَعِلیُم اْلَحِكیمُ   ]، فیه مسألتان: ٨٣[یوسف:  }ِإنَّ

َلْت قاَل َبْل {: -تعالى-األولى: قوله  [یوسف:  }َلُكْم َأْنُفُسُكمْ {أي ز�نت.  ]٨٣[یوسف:  }َسوَّ
أي  ]٨٣[یوسف:  }َفَصْبٌر َجِمیلٌ {أن ابني سرق وما سرق، و�نما ذلك ألمر یر�ده هللا.  ]٨٣

 فشأني صبر جمیل، أو صبر جمیل أولى بي، على ما تقدم أول السورة.
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ه أو ولده أو ماله أن یتلقى ذلك الثانیة: الواجب على �ل مسلم إذا أصیب �مكروه في نفس
 ".�الصبر الجمیل، والرضا والتسلیم لمجر�ه علیه وهو العلیم الحكیم

 :-رحمه هللا-�قول ابن عبد القوي 
ـــــــــن صـــــــــابًرا للفقیـــــــــر وادرع الرضـــــــــا  و�

 
ــــــــرحمن واشــــــــكره واحمــــــــد  ــــــــدر ال ــــــــا ق  �م

 هللا المستعان. 
َما ُیَوفَّى{الصبر عاقبته في الدنیا قبل اآلخرة،  اِبُروَن َأْجَرُهم ِ�َغْیِر ِحَساٍب  ِإنَّ ]، ١٠[الزمر:  }الصَّ

هذا في اآلخرة، لكن عاقبة الصبر في الدنیا، شوف نفسیة من �صبر ونفسیة من �جزع وال �صبر 
 ، هذا یثبت، وهذا �صاب �الهلع والخور، وال نتیجة.وال �حتمل

 ."أجمعینو�قتدي بنبي هللا �عقوب وسائر النبیین، صلوات هللا علیهم "
ْت َعْیَناُه ِمَن الُحْزنِ {قد �قول قائل: �یف صبر؟ �یف نقتدي بیعقوب وصبر �عقوب وهو   }اْبَیضَّ

 ]؟٨٤[یوسف: 
 طالب: ..........

ْت َعْیَناُه ِمَن الُحْزِن َفُهَو َ�ِظیمٌ { ]، �عني ما أظهره للناس، �عني �ون األمر ٨٤[یوسف:  }اْبَیضَّ
 إلى الناس، �كون هذا من حدیث النفس معفو عنه. حو�ؤثر فیها من غیر تشكٍّ  ،�حز في النفس

وقال سعید بن أبي عرو�ة عن قتادة عن الحسن قال: ما من جرعتین یتجرعهما العبد أحب "
إلى هللا من جرعة مصیبة یتجرعها العبد �حسن صبر وحسن عزاء، وجرعة غیظ یتجرعها العبد 

 �حلم وعفو.
أي ال أشكو ذلك  ]٨٣[یوسف:  }َفَصْبٌر َجِمیلٌ {: -تعالى-ن مجاهد في قوله وقال ابن جر�ج ع

 إلى أحد.
صلى هللا علیه -وروى قاتل بن سلیمان عن عطاء بن أبي ر�اح عن أبي هر�رة عن رسول هللا 

 . »من بث لم �صبر«قال:  -وسلم
 ".وقد تقدم في البقرة أن الصبر عند أول الصدمة

علیه الصالة -، وقال »وأنا وارأساه«قال:  -علیه الصالة والسالم-، الرسول »من بث لم �صبر«
، هذا مجرد إخبار، فإذا �ان مجرد إخبار ال »إني ُأعوك �ما یوعك الرجالن منكم«: -والسالم

سبیل التشكي، فإن ال �ضر وال یؤثر؛ �من �خبر الطبیب، أو �خبر القر�ب ما أصا�ه شر�طة أال 
ال فبر في الغالب عموم الناس وغالبهم أنه إذا أخبر واسترسل في اإلخبار �سترسل؛ ألن من أخ

بد أن �صیبهم ما �صیب غیرهم من الجزع والتشكي، فمثل هذا �حسم المادة، ال مانع أن �حسم 
 .-علیه الصالة والسالم-لثبوته عنه  ؛المادة، و�ال؛ فاألصل الجواز، أن مجرد اإلخبار جائز
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ن تقادم �وثواب من ذ�ر مصیبته واسترجع و "وقد تقدم في البقرة أن الصبر عند أول الصدمة، 
 عهدها.

على یوسف أجر مائة شهید،  يوقال جو�بر عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن �عقوب أعط
 . "-علیه السالم-و�ذلك من احتسب من هذه األمة في مصیبته فله مثل أجر �عقوب 

د، فال، ال یؤجر أجرهم، إنما یوفى أجره �غیره حساب، �غیر حساب، ال أجر أما �ونه مائة شهی
 مائة شهید، قد �كون أقل، وقد �كون أكثر، لكنه �غیر حساب.

ُ َأْن َ�ْأِتَیِني ِبِهْم َجِمیعاً {: -تعالى-قوله "  -ألنه �ان عنده أن یوسف ]؛٨٣[یوسف:  }َعَسى للااَّ
مل وهو عبد ال �ملك ألن یوسف حُ  ؛لم �مت، و�نما غاب عنه خبره -صلى هللا علیه وسلم

بس، فلما تمكن احتال في أن ا، ثم اشتراه الملك فكان في داره ال �ظهر للناس، ثم حُ لنفسه شیئً 
ألنه �ره من إخوته أن �عرفوا ذلك فال یدعوا الرسول �صل  ؛�علم أبوه خبره، ولم یوجه برسول

 إلیه. 
ألنهم ثالثة، یوسف وأخوه، والمتخلف من أجل أخیه، وهو القائل:  ]؛٨٣[یوسف:  }ِبِهمْ {وقال: 

[یوسف:  }اْلَحِكیمُ {�حالي.  ]٨٣[یوسف:  }ِإنَُّه ُهَو اْلَعِلیمُ {. ]٨٣[یوسف:  }َفَلْن َأْبَرَح اْألَْرَض {
 .فیما �قضي ]٨٣

ْت َعْیناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َوَتَولَّى َعْنُهْم َوقاَل �ا َأَسفى َعلى ُیوُسَف {: -تعالى-قوله  َواْبَیضَّ
 ]، فیه ثالث مسائل:٨٤[یوسف:  }َكِظیمٌ 

] أي أعرض عنهم، وذلك أن �عقوب لما ٨٤[یوسف:  }َوَتَولَّى َعْنُهمْ {: -تعالى-األولى: قوله 
�ا َأَسفى {بلغه خبر بنیامین تتام حزنه، و�لغ جهده، وجدد هللا مصیبته له في یوسف فقال: 

 ."ونسى ابنه بنیامین فلم یذ�ره، عن ابن عباس]، ٨٤[یوسف:  }ُیوُسفَ  َعلى
لكن أین هذه المصیبة من مصیبته بیوسف، هللا  ،ألن مصیبة بنیامین و�ن �انت مصیبة

 المستعان.
وقال سعید بن جبیر: لم �كن عند �عقوب ما في �تابنا من االسترجاع، ولو �ان عنده لما قال: "
! وقال مجاهد . قال قتادة والحسن: والمعنى �ا حزناه]٨٤[یوسف:  }ُسفَ �ا َأَسفى َعلى ُیو {

 ثیر:قال �ُ  والضحاك: �ا جزعاه!
ـــــــــف انصـــــــــرافه ـــــــــا أســـــــــفا للقلـــــــــب �ی  فی

 
 وللــــــــــــــنفس لمــــــــــــــا ســــــــــــــلیت فتســـــــــــــــلت 

 واألسف شدة الحزن على ما فات. والنداء على معنى: تعال �ا أسف فإنه من أوقاتك. 
 ."من الیاء ألف لخفة الفتحة وقال الزجاج: األصل �ا أسفي، فأبدل
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ن �قدرون قبل المنادى الظاهر ما �صلح أن و النداء، نداء ما ال �عقل، أو نداء المعاني، البصر�
، �ا قومي أسًفا على یوسف، ]٨٤[یوسف:  }�ا َأَسفى َعلى ُیوُسفَ {: �أن �قال هنا مثًال  ،ینادى

 �هللا المستعان.
ْت َعْیناُه ِمَن {"  هقیل: لم یبصر بهما ست سنین، وأنه عمي، قال ]٨٤[یوسف:  }اْلُحْزنِ َواْبَیضَّ

 مقاتل.
وقیل: قد تبیض العین و�بقى شيء من الرؤ�ة، �هللا أعلم �حال �عقوب، و�نما ابیضت عیناه 

 .]٨٤[یوسف:  }ِمَن اْلُحْزنِ {من البكاء، ولكن سبب البكاء الحزن، فلهذا قال: 
ا بین ید�ه، فغط في نومه، فالتفت �عقوب ا معترًض و�وسف نائمً وقیل: إن �عقوب �ان �صلي، 

 ".ا �ه و�غطیطهإلیه، ثم غط ثانیة فالتفت إلیه، ثم غط ثالثة فالتفت إلیه سرورً 
 �أنه یر�د هذا، �هللا المستعان. ،وهو في الصالة، وهو في الصالة، فعوقب من هذا االلتفات

ا في مناجاتي یلتفت إلى صفیي وابن خلیلي قائمً  نظرواا«إلى مالئكته:  -تعالى-فأوحى هللا "
إلى غیري، وعزتي وجاللي! ألنزعن الحدقتین اللتین التفت بهما، وألفرقن بینه و�ین من التفت 

 ."»لیعلم العاملون أن من قام بین یدي �جب علیه مراقبة نظري  ؛إلیه ثمانین سنة
 ، فكیف �من لم یلتفت أصًال -وتعالىسبحانه -هذا فیمن أصل صالته مبنیة على المراقبة هلل 

 إلى خالق وهو �صلي؟ 
، �هللا المستعان، �فعلماذا هذا حال �ثیر من الناس، یدخل في الصالة و�خرج منها ما یدري 

قرأ اإلمام في الصالة الجهر�ة؟ ما یدري، ال شك أن هذه ماذا و من المصلین:  اولذا تسأل �ثیرً 
سیما من ینتسب إلى طلب العلم، هذا موجود، �عني نفیه  عقو�ة، عقو�ة مصیبة على المسلم ال

مكابرة، هذا موجود، �ل إنسان �حسه من نفسه، توقع أن اإلمام لو �صلي عشر ر�عات أن یوجد 
، وهذا من -نسأل هللا العافیة-�صلي، وهذا حاصل ماذا من یتا�ع من غیر تنبیه، ما یدرون 

القرآن من جهة، والتخلیط في المطعم من جهة  عن تدبر األمراض التي شاعت سببها االنصراف
  أخرى، �هللا المستعان.

  طالب: ..........
، لكن الذي یزهد في الخشوع حقیقة مع ما جاء فیه اذ�ره أهل العلم ابن القیم وابن رجب وغیرهم

ولیس بواجب، هذا �جعل  ،من �ثرة، من النصوص المتكاثرة أن جمهور أهل العلم على أنه سنة
من طالب العلم یزهدون في الخشوع، سنة ولیس بواجب، أن ال أثر له في الصالة، لكن  اكثیرً 

الذي حققه جمع من أهل العلم أن الخشوع واجب في الصالة، وأنه إذا فقد �خل �الصالة، نعم 
في صالته �لها هذا قد �كون من طلب التكلیف �ما ال �طاق، اللهم  متبتًال  اكون اإلنسان خاشعً 

لكن عموم الناس تكلیفه �مثل هذا  ،الناس ممن ارتبط وتعلق قلبه �اهلل ارتباًطا وثیًقا إال �عض
تكلیف ما ال �طاق، لكن أ�ًضا التفر�ط �حیث �قال: لو صلى وال خشع في أي جزء من صالته، 
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صالته صحیحة ما فیها إشكال، وال �أثم، هذا �جعل الناس یزهدون في الخشوع، الغزالي في 
القول بوجوب الخشوع، وأیده ودعمه �األدلة، والخشوع �ما هو معروف لب  اإلحیاء نصر

 .الصالة
الفائدة من الصالة التي ال خشوع فیها؟! إذا قام اإلنسان ر�ع وسجد، نعم هي مسقطة للطلب  ما 

ومجزئة، �معنى أنه ال یؤمر بها ثانیة، لكن اآلثار المترتبة علیها من �ونها تنهى عن الفحشاء 
وهذا  ،توجد صالة مسقطة للطلبف، هذه الصالة الكاملة، أما الصالة المسقطة للطلب والمنكر

واحًدا، لكن مع ذلكم ال تترتب اآلثار  حال �ثیر من المسلمین، �صلون وال یؤمرون �اإلعادة قوًال 
 على هذه الصالة. 

إذا صام  ،لصوموترً�ا، ا فالعبادات إنما ُشرعت لحكم عظیمة، الصالة تقوم سلوك اإلنسان فعًال 
ة من الصوم، یاإلنسان على مراد هللا من الصوم، فإن الصوم �جره إلى التقوى، هذه الفائدة الحقیق

وهكذا، العبادات �لها لها حكم عظیمة، لكن هذه الحكم وهذه الفوائد وهذه المصالح ال تترتب 
مقصوًدا بذلك  -علیه الصالة والسالم-آثارها على نفس الفعل إذا لم �كن على هدي الرسول 

 .-سبحانه وتعالى-مراًدا �ه وجه هللا 
 طالب: ..........

 لكنه ما �خشع. ،ال، الطمأنینة �قابلها الحر�ة، �قابلها الحر�ة، وقد ال یتحرك
 طالب: ..........

 ین؟أ
 طالب: ..........
فیه نكارة ي یذ�ره، مثل الخبر الذي ُیذ�ر، لكن متنه ما ذخبر المثل ال عین هذا الخبر، خبر

 ظاهرة، یلتفت عن هللا فعوقب.
 طالب: ..........

 ال ما نزعت، ابیضت.
 طالب: ..........

 األخبار �لها من هذا النوع. ،كان مثل التي فاتت
یدل على العقو�ة علیها،  -و�ن لم یبطل- هذا یدل على أن االلتفات في الصالةالثانیة: و "

 -صلى هللا علیه وسلم-والنقص فیها، وقد روى البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول هللا 
وسیأتي ما . »هو اختالس �ختلسه الشیطان من صالة العبد«عن االلتفات في الصالة فقال: 

 ."-إن شاء هللا تعالى-ا للعلماء في هذا أول سورة المؤمنون موعبً 
 ].٢[المؤمنون:  }الَِّذیَن ُهْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعونَ {: -تعالى-عند قوله 
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 -صلى هللا علیه وسلم- الثالثة: قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن �عقوب"
لما علم  -صلى هللا علیه وسلم-أن �عقوب  :فللعلماء في هذا ثالثة أجو�ة: منها -وعلى نبینا
 حي خاف على دینه، فاشتد حزنه لذلك. - علیه وسلمصلى هللا-أن یوسف 

 ا، فندم على ذلك. ألنه سلمه إلیهم صغیرً  ؛وقیل: إنما حزن 
هو أن الحزن لیس �محظور، و�نما المحظور الولولة وشق  -وهو أبینها- والجواب الثالث

و�حزن القلب تدمع العین «: -صلى هللا علیه وسلم-وقال النبي  ،الثیاب، والكالم �ما ال ینبغي
 ]٨٤[یوسف:  }َفُهَو َ�ِظیمٌ {ذلك �قوله:  -وعزَّ  جلَّ -ن هللا وقد بیَّ . »وال نقول ما �سخط الرب

أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك علیه ال یبثه، ومنه �ظم الغیظ وهو إخفاؤه، فالمكظوم 
] أي مملوء ٤٨قلم: [ال }ِإْذ نادى َوُهَو َمْكُظومٌ {: -تعالى-المسدود علیه طر�ق حزنه، قال هللا 

 ."اكر�ً 
یولد  -من وجهة نظرهم-هذا عند علماء النفس و�عض األطباء خطأ، ما تكظم؛ ألن هذا 

تتنفس، لكن عندهم أن الكظم هذا داء، وله آثار  حتىانفجار، ال بد أن تبث حزنك للناس 
]، �هللا ١٣٤[آل عمران:  }َواْلَكاِظِمیَن الَغْیظَ { ،لكن ُمدح �النصوص ،یزعمون أنها سیئة

 المستعان.
و�جوز أن �كون المكظوم �معنى الكاظم، وهو المشتمل على حزنه. وعن ابن عباس: �ظیم "

 مغموم، قال الشاعر:
ـــــــــــ  ا لمصـــــــــــاب شـــــــــــاسفــــــــــإن أك �اظًم

 
ـــــــــــــــق لســـــــــــــــاني   فـــــــــــــــإني الیـــــــــــــــوم منطل

[یوسف:  }َ�ِظیمٌ َفُهَو {وقال ابن جر�ج عن مجاهد عن ابن عباس قال: ذهبت عیناه من الحزن  
 قال: فهو مكروب. ]٨٤

قال:  ]٨٤[یوسف:  }َفُهَو َ�ِظیمٌ {وقال مقاتل بن سلیمان عن عطاء عن ابن عباس في قوله: 
 :فهو �مد، �قول: �علم أن یوسف حي، وأنه ال یدري أین هو، فهو �مد من ذلك. قال الجوهري 

فالن �ظیم  :�قال :النحاسقال الكمد الحزن المكتوم، تقول منه �مد الرجل فهو �مد و�مید. 
 و�اظم، أي حز�ن ال �شكو حزنه، قال الشاعر:

 فحضضــــــت قـــــــومي واحتســــــبت قتـــــــالهم
 

ـــــــــا �ظـــــــــم  ـــــــــن خـــــــــوف المنا� ـــــــــوم م  والق
ِ َتْفَتُؤا َتْذُكُر ُیوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرضًا َأْو َتُكوَن ِمَن اْلهاِلِكیَن * قاَل {: -تعالى-قوله   قاُلوا َتاهللَّ

ِ ما ال َتْعَلُمونَ ِإنَّما  ِ َوَأْعَلُم ِمَن للااَّ  ].٨٦-٨٥[یوسف:  }َأْشُكوا َبثِّي َوُحْزِني ِإَلى للااَّ
ِ َتْفَتُؤا َتْذُكُر ُیوُسفَ {: -تعالى-قوله  ِ َتْفَتُؤا {] أي قال له ولده: ٨٥[یوسف:  }قاُلوا َتاهللَّ َتاهللَّ

ئت أفعل ذلك أي ما زلت. وزعم الفراء أن قال الكسائي: فتأت وفت ]٨٥[یوسف:  }َتْذُكُر ُیوُسفَ 
 مضمرة، أي ال تفتأ، وأنشد: )ال(
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ــــــــــــــرح قاعــــــــــــــدً  ــــــــــــــین هللا أب ــــــــــــــت �م  افقل
 

 ".ولـــــو قطعـــــوا رأســـــي لـــــد�ك وأوصــــــالي 
 
 

 �عني: ال أبرح.
تضمر في  )ال(أي ال أبرح، قال النحاس: والذي قال حسن صحیح. وزعم الخلیل وسیبو�ه أن "

ألنهم ذلك؛ ا لكان �الالم والنون، و�نما قالوا له ألنه لیس فیه إشكال، ولو �ان واجبً  ؛القسم
فهما لغتان، وال  أعلموا �الیقین أنه یداوم على ذلك، �قال: ما زال �فعل �ذا، وما فتئ وفت

 �ستعمالن إال مع الجحد قال الشاعر:
 فمــــــــــا فتئــــــــــت حتــــــــــى �ــــــــــأن غبارهـــــــــــا

 
ــــــــــــــع  ــــــــــــــوم ذي ر�ــــــــــــــاح ترف  ســــــــــــــرادق ی

 ما برحت فتفتأ تبرح.أي  
 ا.أي تالفً  ]٨٥[یوسف:  }َحتَّى َتُكوَن َحَرضاً {وقال ابن عباس: تزال. 

 ".ا من المرض، وهو ما دون الموتوقال ابن عباس ومجاهد: دنفً 
] �عني ٨٥[یوسف:  }َحتَّى َتُكوَن َحَرضاً {ألن هذه الحرض دون الموت؛ ألن الموت هو الهالك، 

مقارً�ا للموت، مقارً�ا للهالكین، أو تكون من الهالكین، أما تالًفا، و�ن ُقصد بها التلف التام الذي 
 هو الهالك، فغیر صحیح.

 قال الشاعر:"
 ســـــــــــــــــــــــرى همــــــــــــــــــــــــي فأمرضــــــــــــــــــــــــني

 
 اوقــــــــــــــــــــــــــدما زادنـــــــــــــــــــــــــــي مرًضـــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــل الی ــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــب قب  ك
 

ــــــــــــــــــــــــورث الحر   ــــــــــــــــــــــــا ی  اضــــــــــــــــــــــــم مم
وقال ا ال عقل لك. محمد بن إسحاق: فاسدً وقال ا. ا داثرً : �الیً الضحاكوقال ا. وقال قتادة: هرمً  

الذي قد رد إلى  ضابن ز�د: الحر وقال الفراء: الحارض الفاسد الجسم والعقل، و�ذا الحرض. 
 ا من الهم.المؤرج: ذائبً وقال الر�یع بن أنس: �ا�س الجلد على العظم. وقال أرذل العمر. 

 ".ا، و�لها متقار�ةاألنباري: هالكً ابن وقال ا. وقال األخفش: ذاهبً 
 �نیة المؤرج السدودسي؟ �نیته إ�ش؟ وال واحد عرف؟ ما

 طالب: ..........
 كنیة المؤرج السدودسي هذا، �نیته معروفة؟

 طالب: ..........
 .نعم

  طالب: ..........
 لغوي، إمام عندهم، في اللغة واألمثال واألدب، �ل هذا فنه.

في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم، عن أبي عبیدة صل الحرض الفساد أو "
 وغیره، وقال العرجي:
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ـــــي حـــــب فأحرضـــــني ـــــرؤ لـــــج ب ـــــي ام  إن
 

ــــــــى بلیــــــــت وحتــــــــى شــــــــفني الســــــــقم   حت
ا وحروضة إذا بلي وسقم، ورجل حارض وحرض حروًض  ،اقال النحاس: �قال حرض حرًض  

الثعلبي: قال ري ال یثنیان وال �جمعان. ن وحمِ ا ال یثني وال �جمع، ومثله قَ وحرض، إال أن حرًض 
حارض للمذ�ر، والمؤنثة حارضة، فإذا وصف بهذا اللفظ ثنى وجمع  :ومن العرب من �قول

 وأنث. و�قال: حرض �حرض حراضة فهو حر�ض وحرض. و�قال: رجل محرض، و�نشد:
 ا �ــــــــــــــــامًال طلبتـــــــــــــــه الخیــــــــــــــــل یوًمـــــــــــــــ

 
ـــــــــــــه ألضـــــــــــــحى مُ   ـــــــــــــو ألفت ـــــــــــــرَ حْ ول  اًض

 وقال امرؤ القیس: 
 اأرى المـــــــرء ذا األذواد �صـــــــبح محرًضـــــــ

 
ـــــــد�ار مـــــــر�ض   كــــــإحراض �كـــــــر فـــــــي ال

 ".قال النحاس: وحكى أهل اللغة أحرضه الهم إذا أسقمه 
 َ�كر؟أم ِ�كر 

 طالب: ..........
 هو ضا�طه �الكسر هكذا.

 طالب: ..........
 نعم، َ�كر ولیس ِ�كر.

 أرى المـــــــرء ذا األذواد �صـــــــبح محرًضـــــــا
 

 ..................................... 
 صاحب اإلبل الكثیرة. 

..................................... 
 

ـــــــد�ار مـــــــر�ض   كــــــإحراض �كـــــــر فـــــــي ال
 طالب: .......... 

 نعم، هذا صاحب الدنیا �لها هكذا، �هللا المستعان.
ورجل حارض أي أحمق. وقرأ أنس: قال النحاس: وحكى أهل اللغة أحرضه الهم إذا أسقمه، "
 ".�ضم الحاء وسكون الراء، أي مثل عود األشنان ]٨٥) [یوسف: رضاحُ (

 وصفه؟ ماطالب: �ا شیخ مثل عود األشنان، 
ما أدري �هللا، ما أعرف، األشنان نبت �ان �ستعمل بدل الصابون، تنظف �ه الثیاب واألواني 

اآلن، قد یوجد عند العطار�ن، أنا ما  -ظاهرال -وغیرها، لكن ما أعرف أن حقیقته موجودة 
 أعرفه.

 طالب: ..........
 ما هو �عید.
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َأْو َتُكوَن ِمَن {وقرأ الحسن �ضم الحاء والراء. قال الجوهري: الحرض والحرض األشنان. "
أي المیتین، وهو قول الجمیع، وغرضهم منع �عقوب من البكاء  ]٨٥[یوسف:  }اْلهاِلِكینَ 

 والحزن شفقة علیه، و�ن �انوا السبب في ذلك.
حقیقة البث في اللغة ما یرد على  ]٨٦[یوسف:  }قاَل ِإنَّما َأْشُكوا َبثِّي{: -تعالى-قوله 

فرقته، فسمیت اإلنسان من األشیاء المهلكة التي ال یتهیأ له أن �خفیها، وهو من بثثته أي 
 ا، قال ذو الرمة:ا مجازً المصیبة بث� 

ـــــــــــى ر�ــــــــــع لمیـــــــــــة نـــــــــــاقتي  وقفــــــــــت عل
 

ـــــــــه  ـــــــــده وأخاطب ـــــــــي عن ـــــــــت أ�ك ـــــــــا زل  فم
 وأســـــــــــقیه حتـــــــــــى �ـــــــــــاد ممـــــــــــا أبثــــــــــــه 

 
ــــــــــــــــــــي أحجــــــــــــــــــــاره ومالعبــــــــــــــــــــه   تكلمن

 الحسن: حاجتي.وقال وقال ابن عباس: بثِّي همي.  
 ما ذ�رناه. تهوقیل: أشد الحزن، وحقیق

 معطوف علیه، أعاده �غیر لفظه.]، ٨٦[یوسف:  }ُحْزِني ِإَلى للااَِّ {
ِ ما ال َتْعَلُمونَ وَ { أي أعلم أن رؤ�ا یوسف صادقة، وأني سأسجد ]، ٨٦[یوسف:  }َأْعَلُم ِمَن للااَّ

إلى ما یوجب حسن ظني  -تعالى-قتادة: إني أعلم من إحسان هللا وقال له. قاله ابن عباس. 
 �ه.

 ."هل قبضت روح یوسف؟ قال: ال، فأكد هذا رجاءه :وقیل: قال �عقوب لملك الموت
 طالب: ..........

 هو ما فیه شك أن الفراق موجب للحزن في حد ذاته.
وقال السدي: أعلم أن یوسف حي، وذلك أنه لما أخبره ولده �سیرة الملك وعدله وخلقه وقوله "

األرض صدیق إال أحست نفس �عقوب أنه ولده فطمع، وقال: لعله یوسف. وقال: ال �كون في 
 .ينب

 .وقیل: أعلم من إجا�ة دعاء المضطر�ن ما ال تعلمون 
ِ ِإنَُّه ال َیْیَأُس ِمْن َرْوحِ { ُسوا ِمْن ُیوُسَف َوَأِخیِه َوال َتْیَأُسوا ِمْن َرْوِح للااَّ ِ ِإالَّ  �ا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ للااَّ

 ].٨٧[یوسف:  }اْلَقْوُم اْلكاِفُرونَ 
ُسوا ِمْن ُیوُسَف َوَأِخیهِ {: -تعالى-قوله  ] هذا یدل على أنه ٨٧[یوسف:  }�ا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

الذئب �ما في أول القصة، و�ما �إخبار ملك  -تعالى-تیقن حیاته، إما �الرؤ�ا، و�ما �إنطاق هللا 
ل من عُّ فَ تَ  الموت إ�اه �أنه لم �قبض روحه، وهو أظهر. والتحسس طلب الشيء �الحواس، فهو

الحس، أي اذهبوا إلى هذا الذي طلب منكم أخاكم، واحتال علیكم في أخذه فاسألوا عنه وعن 
 مذهبه. و�روى أن ملك الموت قال له: اطلبه من هاهنا! وأشار إلى ناحیة مصر.
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وقیل: إن �عقوب تنبه على یوسف برد البضاعة، واحتباس أخیه، و�ظهار الكرامة، فلذلك 
 ."ة مصر دون غیرهاوجههم الى جه

التحسس والتجسس معناهما الطلب، الطلب، فالتحسس الطلب مع قصد الخیر �خالف التجسس، 
 فاهلل المستعان.

أي ال تقنطوا من فرج هللا، قاله ابن ز�د، یر�د: أن  ]٨٧[یوسف:  }َوال َتْیَأُسوا ِمْن َرْوِح للااَِّ {"
ِإنَُّه ال {وقال قتادة والضحاك: من رحمة هللا.  المؤمن یرجو فرج هللا، والكافر �قنط في الشدة.

ِ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُرونَ  دلیل على أن القنوط من الكبائر، وهو  ]٨٧[یوسف:  }َیْیَأُس ِمْن َرْوِح للااَّ
 .-إن شاء هللا تعالى-الیأس، وسیأتي في الزمر بیانه 

نا {] أي الممتنع. ٨٨[یوسف:  }یَُّها اْلَعِز�زُ َفَلمَّا َدَخُلوا َعَلْیِه قاُلوا �ا أَ {: -تعالى-قوله  َمسَّ
رُّ  ] هذه المرة الثالثة من عودهم إلى مصر، وفي الكالم حذف، أي ٨٨[یوسف: }َوَأْهَلَنا الضُّ

نا{فخرجوا إلى مصر، فلما دخلوا على یوسف قالوا:  َوَأْهَلَنا { ،أي أصابنا ]٨٨[یوسف: }َمسَّ
رُّ  أي الجوع والحاجة، وفي هذا دلیل على جواز الشكوى عند الضر، أي  ]٨٨[یوسف: }الضُّ

الجوع، بل واجب علیه إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغیره أن یبدي حالته إلى من 
 ".یرجو منه النفع، �ما هو واجب علیه أن �شكو ما �ه من األلم إلى الطبیب لیعالجه

  
-الطبیب وال وجوب عالج؛ ألن شیخ اإلسالم أما الوجوب فال وجوب، ال وجوب شكوى على 

�قول: ال أعلم سالًفا أوجب العالج، سالًفا �عني أحًدا من السلف، أوجب العالج  -رحمه هللا تعالى
 ولو ترتب على تر�ه الهالك.

 طالب: ..........
 هذا موجود في الكتب �الجزء والصفحة، أما �النسبة للمضطر �موتفأما �ونه ال �علم سالًفا 

 جوًعا وال �سأل، مسألة أخرى.
 طالب: ..........

 ال أعلم.
ا في وال �كون ذلك قدحً كما هو واجب علیه أن �شكو ما �ه من األلم إلى الطبیب لیعالجه، "

التو�ل، وهذا ما لم �كن التشكي على سبیل التسخط، والصبر والتجلد في النوائب أحسن، 
ي الشكوى سؤال المولى زوال البلوى، وذلك قول والتعفف عن المسألة أفضل، وأحسن الكالم ف

ِ ما ال َتْعَلُمونَ {�عقوب:  ِ َوَأْعَلُم ِمَن للااَّ ] أي من ٨٦[یوسف:  }نَّما َأْشُكوا َبثِّي َوُحْزِني ِإَلى للااَّ
فهو السفه، إال  كٍ شْ جمیل صنعه، وغر�ب لطفه، وعائدته على عباده، فأما الشكوى على غیر مُ 

 أن �كون على وجه البث والتسلي، �ما قال ابن در�د:
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 ال تحســــــــبن �ـــــــــا دهــــــــر أنـــــــــي ضـــــــــارع
 

ــــــــــــــي عــــــــــــــرق الُمــــــــــــــ  ــــــــــــــة تعرقن  دىلنكب
ـــــالك مـــــن  ـــــو هـــــوت األف ـــــن ل  مارســـــت م

 
ـــــــــــا شـــــــــــكا  ـــــــــــب الجـــــــــــو علیـــــــــــه م  جوان

 لكنهــــــــــــــــــــــا نفثــــــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــــدور إذا 
 

 "جـــــــــاش لغـــــــــام مــــــــــن نواحیهـــــــــا غمــــــــــا 
 من المقصورة البن در�د. 

البضاعة القطعة من المال �قصد بها شراء  ]٨٨[یوسف:  }َوِجْئنا ِبِبضاَعةٍ {: -تعالى-قوله "
، تقول: أ�ضعت الشيء واستبضعته أي جعلته �ضاعة، وفي المثل: �مستبضع التمر إلى ءشي

 هجر. 
-وق بدفع، ومنه قوله صفة لبضاعة، واإلزجاء السَّ  ]٨٨[یوسف:  }ُمْزجاةٍ {: -تعالى-قوله 
َ ُیْزِجي َسحا�اً أَ {: -تعالى ] والمعنى أنها �ضاعة تدفع، وال �قبلها �ل ٤٣[النور:  }َلْم َتَر َأنَّ للااَّ

في تعیینها هنا، فقیل: �انت  زجاة الناقصة غیر التامة. واختلفأحد. قال ثعلب: البضاعة الم
 ."-رضي هللا عنه-ا، ذ�ره الواقدي عن علي بن أبي طالب ا وحیسً قدیدً 

ذلك الوقت من بالدهم إلى مصر بلد الخیرات في تلك األزمان �قدید، لحم في  یذهبي ذال
میبس، وحیس، هذه البضاعة المزجاة، من �شتري؟ �هللا المستعان، لكن هي األ�ام دول، في یوم 

 من األ�ام ما �حتاجون هذه األشیاء، وفي أ�ام أخرى �حتاجونها، وفي أ�ام �صدرونها، وهكذا.
 طالب: ..........

، هو �قصد قلة ما معه من هذه البضاعة، �عني قلة ما ]٨٨[یوسف:  }ِ�َضاَعٍة مُّْزَجاةٍ { :قال إذا
و�ن �انت عنده، مقبول على سبیل هضم  ،عنده من النصوص، أو معرفته بهذه النصوص

 ال.فالنفس، لكن إذا قصد أن البضاعة هذه التي هي الكتاب والسنة مزجاة 
 طالب: ما �منع منها �ا شیخ؟

�منع منها إذا �انت بهذا القصد، أما إذا �ان یتحدث عن نفسه، وما معه من هذه البضاعة 
 العظیمة، الذي عنده من هذه البضاعة العظیمة مزجاة، ال �أس، ال �أس.

 ".وقیل: خلق الغرائر والحبال"
 َخَلق، َخَلق، َخَلق القد�م منها، �الي.

 عن ابن عباس. ي رو "َخَلق الغرائر والحبال. 
 عبد هللا بن الحارث. هوقیل: متاع األعراب صوف وسمن، قال

�الشام، یؤ�ل و�عصر الز�ت منه لعمل  ضراء والصنو�ر وهو البطم، حب شجروقیل: الحبة الخ
الصابون، قاله أبو صالح، فباعوها بدراهم ال تنفق في الطعام، وتنفق فیما بین الناس، فقالوا: 

 م.خذها منا �حساب جیاد تنفق في الطعا
 ا.، قاله ابن عباس أ�ًض ةوقیل: دراهم ردیئ
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 صورة یوسف. اوقیل: لیس علیها صورة یوسف، و�انت دراهم مصر علیه
 .". �هللا أعلما منخًال وقال الضحاك: النعال واألدم، وعنه: �انت سو�قً 

هجر، �ان في یوم أن ، استبضع التمر إلى ]١٤٠[آل عمران:  }َوِتْلَك اَأل�َّاُم ُنَداِوُلَها َبْیَن النَّاسِ {
في هذه األ�ام من أشد  من أشد الناس حاجة إلى التمر؛ �ما أن أهل العراق ن أهل هجر �صیرو 

 الناس إلى ما یؤ�ل، �حاجة، وهي بالد الخیرات، �هللا المستعان.
ینفق فیها �ثیر من السلع التي تجبى إلیها من �ل بلد، �النسبة للكتب  -وهلل الحمد-بالدنا اآلن 

للكتب، والكتب تمشي في هذه البالد أكثر من غیرها،  خطوطات أغلى سوق في الدنیا عندناوالم
وتجبى إلیها من �ل بلد، وقد �ان أهل هذه البالد ینسخون الكتب و�صدرونها و�بیعونها للناس، 

بیده، هذا  -رحمه هللا-وقع في یدي خطاب لشخص من أهل القصیم نسخ �تب شیخ اإلسالم 
إال سبع سنوات، سنة تسع وعشر�ن، و�عث بها إلى مصر لتباع هناك من أجل قبل مائة سنة 

 ؟ ماذا
، تصوروا �عني حال أهل هذه البالد امطبوعً  اواحدً  اقیمة طیبة اشترى بها �تا�ً  ساوتأجل إن من 

، هل یتصور و�بیعون للناس هناك، ثم �عد ذلك تغیرت األحوال ،قبل، �عني ینسخون �األجراء
لواحد من اآلفاق في هذه األ�ام؟ �غض النظر عن �ون ذاته أو بلده أو عرقه أو النجدي ینسخ 

ت �القیمة التي �حصل بها ءنسبه، ال، �عني وضع البلد عموًما، ما یتصور هذا، ومع ذلكم ما جا
ُ�شترى بها أجل أن  لتباع من ؛�تب مخطوطة �عث بها إلى مصر ،الكتاب، نسخ الكتب �خطه

المنثور، ما جاءت �القیمة التي ُ�شترى بها الكتاب، وأكاد أجزم أن  الدركتاب واحد مطبوع 
وصاحب الكتب ، ي هو الدر المنثورذ، الالكتاب في ذلك الوقت ال یتجاوز الجنیه الواحد

المخطوطة في خطا�ه �قول: إن جاءت �قیمة طیبة فتشتري لنا �تاب الدر المنثور؛ ألنه جامع 
ما جاءت �الكتاب؟ نسخة  ؟ر السلف، فما الذي یدلنا عن الكتابلتفاسیر السلف، جامع لتفاسی

ري النسخة، تشمهذا الرجل من الدر المنثور عندي موقوفة علیه من محسٍن ثاٍن، �عني لو 
قیمة الكتاب ما أحسن علیه محسن ووقف علیه نسخة،  ي و االمخطوطات �قیمة تس �تبهو�یعت 

 �هللا المستعان.
 سیس لشخص ینسخ له.جد، إلى القصیم من نقض التأاأللوسي یبعث نسخته إلى ن


