وقفات
يف قصة يوسف عليه السالم
وما فيها من معتبر
تللقػ:
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المقدمة

الص ََل ُة َوالس ََلم َط َؾك رس ِ
قل اَّللَِ ،و َأ ْش َفدُ َأ ْن َ
اَّللَ ،و َأ ْش َفدُ َأ َّن
الحمدُ هللَ ،و َّ
َ ُ
َّ ُ
ٓ إِ َل َف إِ َّٓ ُ
ُم َح َّؿدً ا َطبْدُ ُه َو َر ُسق ُل ُف ﷺ .

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ آل
عمران٢٠١ :
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ النساء٢ :
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲
﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ األحزاب٠٢ - ٠٠ :

َأ َّمــا َبــ ْعدُ :
فػل العشر إواخر مـ رمضان ،مـ طام  0441صؾك بـا إخ سؾقؿان الؿالل
بسقرة يقسػ أغؾبفا يف ركعة واحدة ،فتاقت كػسل إلك استـباط ما فقفا مـ العؾقم
الـافعة ،والػقائد الؿاتعة فشرطت مـ لقؾتفا يف مسجد الصحابة بؿديـة الغقضة طؾك
مسامع صَلب العؾؿ ومـ إلقفؿ ،يف تعؾقؼة مختصرة طؾك الؿعاين الؿـقػة مـ هذه
السقرة الشريػة ،وكاكت بعـقان( :وقػات وطرب يف قصة يقسػ طؾقف السَلم وما فقفا
مـ معترب) ثؿ زدت طؾقفا مـ أققال أهؾ العؾؿ ما يـاسب الؿؼام.
فنن هذه السقرة مشتؿؾة طؾك أحسـ الؼصص ،ففل مـ أولفا إلك آخرها مشتؿؾة
طؾك ما يتعؾؼ بققسػ طؾقف السَلم ،وما مر بف وما لحؼف وأباه مـ الؿحـة ،واَّلل
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الؿستعان .
اصقص ْإَكْبِق ِ
قال الشقكاين يف فتح الؼدير (َ :)5 /3ق َال ا ْلع َؾؿاء :و َذكَر اَّلل َأ َق ِ
اء فِل
َ
َ
ُ َ ُ َ َ ُ
اظ م َتبايِـ ٍَة َط َؾك درج ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ ٍ ِ
ِ
ات ا ْل َب ََل َغ ِة،
ََ َ
ا ْل ُؼ ْرآنَ ،وك ََّر َر َها بِ َؿ ْعـًك َواحد فل ُو ُجقه ُم ْختَؾِ َػة بِ َل ْل َػ ُ َ
ِ
ػ َط َؾك ُم َع َار َض ِة َما َت َؽ َّر َرَ ،و َٓ َط َؾك
ػ َو َل ْؿ ُي َؽ ِّر ْر َهاَ ،ف َؾ ْؿ َي ْؼ ِد ْر ُم َخال ِ ٌ
قس َ
َو َقدْ َذك ََر ق َّص َة ُي ُ
الؿتؽرر .اهـ
معارضة غقر
ّ
ومعؾقم أن دراسة مثؾ هذه الققائع وإحداث فقفا الدطقة إلك زيادة اإليؿان
وحسـ التلسل بإكبقاء والؿرسؾقـ ،والثبات طؾك الديـ والصرب طؾك إذى ما اَّلل بف

طؾقؿ كؿا قال تعالك :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ هود٢١٠ :

وقال تعالك :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
            ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﭼ

األنعام٠٠ - ٧٠ :

كتبف :أبق محؿد طبدالحؿقد بـ يحقك الزطؽري
يف الثالث والعشريـ مـ شعبان لعام اثـقـ وأربعقـ وأربع مائة وألػ
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الوقفة األوىل :يف ققل اَّلل تعالك :ﮋﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮊ [يقسػ]2 - 0 :
قال شقخ اإلسَلم يف الجقاب الصحقح ()69 /2
َفف َذا يت ََضؿـ إِ ْكعام اَّللِ َط َؾك ِطب ِ
اد ِه ; َِٕ َّن ال ِّؾ َس َ
ان ا ْل َع َربِ َّل َأ ْك َؿ ُؾ ْإَ ْل ِسـ َِة َو َأ ْح َسـ َُفا َب َقاكًا
َ
َ َ َّ ُ َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ٍ
ول ا ْلؽِت ِ ِ
ل ِ ْؾ َؿ َعاكِل َفـ ُُز ُ
ب بِ ِف
َاب بِف َأ ْط َظ ُؿ ك ْع َؿة َط َؾك ا ْل َخ ْؾ ِؼ م ْـ ك ُُزولف بِ َغ ْق ِره َو ُه َق إِك ََّؿا ُخقص َ
َأ َّو ًٓ ا ْل َع َر ُب ل ِ َق ْػ َف ُؿق ُه ُث َّؿ َم ْـ َي ْع َؾ ُؿ ُل َغت َُف ْؿ َي ْػ َف ُؿ ُف ك ََؿا َف ِف ُؿق ُه ُث َّؿ َم ْـ َل ْؿ َي ْع َؾ ْؿ ُل َغت َُف ْؿ َت ْر َج َؿ ُف
ب َأ َّو ًٓ َو ْ ِ
َان إِ َقا َم ُة ا ْل ُح َّج ِة بِ ِف َط َؾك ا ْل َع َر ِ
ف ُل َغت َُف ْؿ َوك َ
اإل ْك َعا ُم بِ ِف َط َؾ ْق ِف ْؿ َأ َّو ًٓ
َل ُف َم ْـ َط َر َ
لِؿع ِر َفتِ ِفؿ بِؿعاكِ ِ
قف َق ْب َؾ َأ ْن َي ْع ِر َف ُف َغ ْق ُر ُه ْؿ.اهـ
ْ َ َ
َ ْ

الوقفة الثانية :يف ققلف تعالك :ﮋﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀ﮊ [يقسػ]3 :
قال شقخ اإلسَلم كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)21 /07
ص؟ َف ِؼ َقؾَّ َِٕ :كف َلقس فِل ا ْل ُؼر ِ
ُث َّؿ َذك َُروا :ل ِ َؿ ُس ِّؿ َق ْت َأ ْح َس َـ ا ْل َؼ َص ِ
آن قِ َّص ٌة َتت ََض َّؿ ُـ مِ ْـ
ُ ْ َ
ْ
اد ْإَو َق ِ
ت ما َتت ََضؿـ َه ِذ ِه ا ْل ِؼصةُ .وقِ َقؾِٓ :متِدَ ِ
ِ
ِ
ِ
ات َب ْق َـ ُم ْبتَدَ أ َها
ْ
َّ َ
َّ ُ
ْ
ا ْلع َب ِر َوا ْلح َؽ ِؿ َوالـُّ َؽ َ
اها .وقِ َقؾ لِحس ِـ مح ِ
ػ َوإِ ْخ َقتِ ِف َو َص ْب ِر ِه َط َؾك َأ َذ ُاه ْؿ َوإِ ْغ َضائِ ِف َط ْـ ِذك ِْر
قس َ
ُ ْ ُ َ َ
َو ُمـْت ََف َ َ
او َرة ُي ُ
ِ
ِ
اء والصال ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
حق َـ
قفا ذك َْر ْإَ ْكبِ َق َ َّ
َما َت َعا َص ْق ُه طـْدَ ال ِّؾ َؼاء َوك ََرمف فل ا ْل َع ْػ ِقَ .وق َقؾ َٕ َّن ف َ
قك وا ْلؿؿال ِ ِ
جـ و ْإَ ْكعا ِم وال َّطق ِر و ِسق ِر ا ْلؿ ُؾ ِ
ِ
قـ َو ْ ِ
الش َقاصِ ِ
اإلك ِ
َوا ْل َؿ ََلئِ َؽ ِة َو َّ
قؽ
َ َ َ
ْس َوا ْل ِّ َ َ َ ْ َ َ ُ
ِ
ار وا ْلع َؾؿ ِ
ِ
ِ
ِ
ال َوالر َج ِ
اء َوا ْل ُج َّف ِ
قفا َأ ْي ًضا ِذك ُْر
ال َوالـ َِّساء َو َم ْؽ ِره َّـ َوح َقؾِ ِف َّـ َوف َ
ِّ
َوالت َُّّج ِ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ
اش َر ِة َو َتدْ بِ ِقر ا ْل َؿ َع ِ
اس ِة َوا ْل ُؿ َع َ
ت
اش َف َص َار ْ
الس َق َ
الر ْؤ َيا َو ِّ
الس َق ِر َو َت ْعبِ ِقر ُّ
الت َّْقحقد َوا ْلػ ْؼف َو ِّ
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ِ ِ
َأحسـ ا ْل َؼص ِ ِ ِ
قفا مِ ْـ ا ْل َؿ َعاكِل َوا ْل َػ َقائِ ِد ا َّلتِل َت ْص ُؾ ُح لِؾدِّ ِ
قفا
يـ َوالدُّ ْك َقاَ .وق َقؾ ف َ
ص ل َؿا ف َ
َ
ْ َ َ
ِ
قب َوا ْل َؿ ْح ُب ِ
ِذك ُْر ا ْل َحبِ ِ
بَ .و َا َّل ِذي َـ َي ْج َع ُؾ َ
قن ِق َّص َة
قبَ .وق َقؾ " َأ ْح َس ُـ " بِ َؿ ْعـَك َأ ْط َج َ
ػ َأحسـ ا ْل َؼص ِ ِ
ص " بِا ْل َػ ْتحِ ُه َق الـَّ َب ُل َوا ْل َخ َب ُر
ص مـ ُْف ْؿ َم ْـ َي ْع َؾ ُؿ َأ َّن " ا ْل َؼ َص َ
َ
قس َ ْ َ َ
ُي ُ
ار و ْإَ ْكب ِ
وي ُؼق ُل َ ِ
اء َوكَثِ ٌقر مِـ ُْف ْؿ َي ُظ ُّـ َأ َّن ا ْل ُؿ َرا َد َأ ْح َس ُـ ا ْل ِؼ َص ِ
ص
قن ه َل َأ ْح َس ُـ ْإَ ْخبَ ِ َ َ
ََ
بِا ْل َؽ ْس ِر َو َه ُم َٓ ِء ُج َّف ٌال بِا ْل َع َربِ َّق ِة َوكِ ََل ا ْل َؼ ْق َل ْق ِـ َخ َط ٌل َو َل ْق َس ا ْل ُؿ َرا ُد بِ َؼ ْقل ِ ِف:
ِ ِ
( َأحسـ ا ْل َؼص ِ ِ
اَّلل َومِ َّؿا َيدْ ُخ ُؾ فِل َأ ْح َس ِـ
قس َ
َ
ْ َ َ
ص) ق َّص َة ُي ُ
ػ َو ْحدَ َها َب ْؾ ه َل م َّؿا َق َّص ُف ُ
آخ ِر السقر ِة{ :وما َأرس ْؾـَا مِـ َقبؾِ َؽ َّإٓ ِرج ًآ ك ِ
ص ولِف َذا َق َال َتعا َلك فِل ِ
ُقحل
َ
ْ ْ
َ
ا ْل َؼ َص ِ َ َ
َ َ ْ َ
ُّ َ
إ َل ْق ِف ْؿ مِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل ُؼ َرى َأ َف َؾ ْؿ َي ِس ُقروا فِل ْإَ ْر ِ
ػك َ
َان َطاقِ َب ُة ا َّل ِذي َـ مِ ْـ َق ْبؾِ ِف ْؿ
ض َف َقـْ ُظ ُروا َك ْق َ
َو َلدَ ُار ْأ ِخ َر ِة َخ ْق ٌر ل ِ َّؾ ِذي َـ ا َّت َؼ ْقا َأ َف ََل َت ْع ِؼ ُؾ َ
الر ُس ُؾ َو َضـُّقا َأك َُّف ْؿ َقدْ
اس َت ْق َئ َس ُّ
قن} { َحتَّك إ َذا ْ
ك ُِذ ُبقا َجا َء ُه ْؿ ك َْص ُركَا َفـُ ِّجل َم ْـ ك ََشا ُء َو َٓ ُي َر ُّد َب ْل ُسـَا َط ِـ ا ْل َؼ ْق ِم ا ْل ُؿ ْج ِرمِق َـ} { َل َؼدْ ك َ
َان فِل
َ
َق َص ِص ِف ْؿ ِط ْب َر ٌة ُِٕولِل ْإَ ْل َب ِ
اب َما ك َ
َان َح ِدي ًثا ُي ْػت ََرى َو َلؽِ ْـ َت ْص ِد َيؼ ا َّل ِذي َب ْق َـ َيدَ ْي ِف
ُقن} َف َب َّق َـ َأ َّن ا ْل ِع ْب َر َة فِل َق َص ِ
َو َت ْػ ِص َقؾ ك ُِّؾ َشل ٍء َو ُهدً ى َو َر ْح َؿ ًة ل ِ َؼ ْق ٍم ُي ْممِـ َ
ص ا ْل ُؿ ْر َسؾِق َـ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قسك َو َما
َو َأ َم َر بِالـَّ َظ ِر فل َطاق َبة َم ْـ ك ََّذ َب ُف ْؿ َو َطاق َبت ُُف ْؿ بِالـ َّْص ِرَ .وم ْـ ا ْل َؿ ْع ُؾق ِم َأ َّن ق َّص َة ُم َ
جرى َلف مع فِر َطق َن و َغق ِر ِه َأ ْط َظؿ و َأ ْشر ُ ِ ِ ِ
ػ بِ َؽثِ ِقر كَثِ ٍقر َول ِ َف َذا ِه َل َأ ْط َظ ُؿ
قس َ
ُ َ َ ْ ْ َ ْ
ف م ْـ ق َّصة ُي ُ
ُ َ َ
َ َ
ص ْإَ ْكبِق ِ
اء ا َّلتِل ُت ْذكَر فِل ا ْل ُؼر ِ
َق َص ِ
اَّلل َأ ْك َث َر مِ ْـ َغ ْق ِر َها َو َب َس َط َفا َو َص َّق َل َفا َأ ْك َث َر مِ ْـ
آن َثـ َ
َ
ْ
ُ
َّاها ُ
َغق ِرها :ب ْؾ َقصص سائِ ِر ْإَ ْكبِق ِ
اء َ -كـُقحِ َو ُهقدٍ َو َصالِحٍ َو ُش َع ْق ٍ
ب َو َغقْ ِر ِه ْؿ مِ ْـ
َ
ْ َ َ
َ ُ َ
ِ ِ ِ
ػ ولِف َذا َثـَّك اَّلل تِ ْؾ َؽ ا ْل َؼصص فِل ا ْل ُؼر ِ
ِ
آن َو َل ْؿ ُي َث ِّـ
َ َ
قس َ َ َ
ْ
ا ْل ُؿ ْر َسؾق َـ َ -أ ْط َظ ُؿ م ْـ ق َّصة ُي ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ػ َل ْؿ ُي َعا ُدو ُه َط َؾك الدِّ ِ
يـ َب ْؾ َطا َد ْو ُه طَدَ َاو ًة
قس َ
قس َ
ػ َو َذل َؽ َٕ َّن ا َّلذي َـ َطا ُدوا ُي ُ
ق َّص َة ُي ُ
ِ ِ
ات اَّللِ َط َؾ ْق ِف
اَّلل َوا ْبتُؾِ َل َص َؾ َق ُ
ُد ْك َق ِق َّي ًة َو َح َسدُ و ُه َط َؾك َم َح َّبة َأبِقف َل ُف َو َض َؾ ُؿق ُه َف َص َب َر َوا َّت َؼك َ
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ِ ِ
اَّلل فِل َه َذا َوفِل َه َذا َوا ْبتُؾِ َل َأ ْي ًضا
بِ َؿ ْـ َض َؾ َؿ ُف َوبِ َؿ ْـ َد َطا ُه إ َلك ا ْل َػاح َشة َف َص َب َر َوا َّت َؼك َ
ؽ َفابتُؾِل بِالسر ِاء و َّ ِ
بِا ْلؿ ْؾ ِ
اَّلل فِل َه َذا َو َه َذا َف َؽاك َْت قِ َّص ُت ُف مِ ْـ
َّ َّ َ
ُ
الض َّراء َف َصبَ َر َوا َّت َؼك َ
ْ َ
َأ ْح َس ِـ ا ْل َؼ َص ِ
ص  .إلك آخر كَلمف رحؿف اَّلل .
الوقفة الثالثة :ﮋ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﮊ [يوسف ]3 :هذا كؼقلف

تعالك :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ الضحى ٠ :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ النساء ٢٢١ :فؿـ لؿ يتعؾؿ الؽتاب
والسـة الصحقحة ففق يف غػؾة وجفالة.
الوقفة الرابعة :يف ققلف تعالك :ﭽ ﯁ ﯂        
      ﭼ يوسف٤ :
أن الرؤيا مـ وحل اَّلل ،وفقفا بشارات وكذارات ،إذ أن يقسػ طؾقف السَلم قد رأى
رؤيا يف صغره ُف ِسرت طؾك تػسقر طظقؿ إٓ أن أباه طؾقف السَلم حذره مـ قص الرؤيا
طؾك إخقاكف :لؿا قد يسبب مـ الؽقد والؿؽر ٓ سقؿا الحسد إذ أكف يؼع بقـ اإلخقة
ِ
ِ
الح ْؾ ُؿ
الر ْؤ َيا م َـ اَّللَ ،و ُ
والـظراء وإصحاب ،وقد قال الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿُّ « :
ِ
الشق َط ِ
ان» ،وفقف :جقاز كتؿ الرؤيا وٓ ُيحدث هبا اإلكسان إٓ مـ ُيحب.
م َـ َّ ْ

الوقفة اخلامسة :يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ يوسف ٥ :فقفا بقان لؼقل رسقل اَّلل
ِ
ِ
ِ
 " :الر ْؤيا ا ِ ِ
ب َف ََل ُي َحدِّ ْ
ب،
ث بِ َفا إِ َّٓ َم ْـ ُيح ُّ
لصال َح ُة م َـ اَّللَ ،وإِ َذا َر َأى َأ َحدُ ك ُْؿ َما ُيح ُّ
ُّ َ َّ
ِ ِ
وإِ َذا ر َأى ما ي ْؽره َف ْؾق ْت ُػ ْؾ َطـ يس ِ ِ
الشق َط ِ
ان َو َش ِّر َهاَ ،و َٓ
اره َث ََل ًثاَ ،و ْل َق َت َع َّق ْذ بِاَّلل م َـ َّ ْ
َ َ َُ َ
ْ ََ
َ َ
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ُي َحدِّ ْ
ث بِ َفا َأ َحدً اَ ،فنِك ََّفا َٓ َت ُض ُّر ُه " أخرجف أحؿد .

قال الـقوي رحؿف اَّلل يف شرحف مسؾؿ (:)08 /05
ِ
ِ
وه ِة َو َٓ ُي َحدِّ ُ
ث بِ َفا َأ َحدً ا َف َس َب ُب ُف َأ َّك ُف
الر ْؤ َيا ا ْل َؿ ْؽ ُر َ
اَّلل َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ فل ُّ
َو َأ َّما َق ْق ُل ُف َص َّؾك ُ
ِ
قرتِ َفا َوك َ
َان َذل ِ َؽ ُم ْحت ََؿ ًَل َف َق َق َع ْت ك ََذل ِ َؽ
ُر َّب َؿا َف َّس َر َها َت ْػ ِس ًقرا َم ْؽ ُر ً
وها َط َؾك َضاه ِر ُص َ
بِ َت ْؼ ِد ِير اَّللِ َت َعا َلك َفنِ َّن الرؤيا طؾك رجؾ صائر ومعـاه أهنا اذا كَاك َْت ُم ْحت َِؿ َؾ ًة َو ْج َفقْ ِـ
ب تِ ْؾ َؽ الص َػ ِة َقا ُلقا و َقدْ ي ُؽ ُ ِ
َف ُػ ِّس َر ْت بِ َل َح ِد ِه َؿا َو َق َع ْت َط َؾك ُق ْر ِ
وها
الر ْؤ َيا َم ْؽ ُر ً
ِّ
َ َ
قن َضاه ُر ُّ
قب و َط ْؽسف و َه َذا معر ٌ ِ ِ ِ
اَّلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ فِل
َو ُي َػ َّس ُر بِ َؿ ْح ُب ٍ َ ُ ُ َ
َ ُْ
وف ٕ َ ْهؾف َو َأ َّما َق ْق ُل ُف َص َّؾك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ب َف َس َب ُب ُف َأ َّك ُف إِ َذا َأ ْخ َب َر بِ َفا َم ْـ َٓ ُيح ُّ
الر ْؤ َيا ا ْل َؿ ْح ُبق َبة ا ْل َح َسـَة َٓ ُت ْخبِ ْر بِ َفا إِ َّٓ َم ْـ ُتح ُّ
ُّ
ِ
ٍ
ِ
ُر َّب َؿا َح َؿ َؾ ُف ا ْل ُب ْغ ِ
الص َػ ِة َوإِ َّٓ
ض َأ ِو ا ْل َح َسدُ َط َؾك َت ْػس ِقر َها بِ َؿ ْؽ ُروه َف َؼدْ َي َؼ ُع َط َؾك ت ْؾ َؽ ِّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َأ ْط َؾ ُؿ  .اهـ
َف َق ْح ُص ُؾ َل ُف فل ا ْل َحال ُح ْز ٌن َو َك َؽدٌ م ْـ ُسقء َت ْػس ِقر َها َو ُ

الوقفة السادسة :يف قوله تعالى :ﭽ ﭢ ﭣ
ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ

ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

ﭤﭥﭦﭧ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

يوسف٦ :

مـة اَّلل طز وجؾ طؾك يقسػ بتعؾقؿف مـ تلويؾ إحاديث ،فتػسقر الرؤيا مـ العؾؿ
ٓ سقؿا إذا كان الؿعرب لفا ُيػسرها طؾك أوجف الؼرآن والسـة وأمثال العرب.
الوقفة السابعة :أن صَلح الذرية مـ إمقر الؿفؿة والؿتعقـة التل يتؿـاها كؾ
مسؾؿ ،ففذا يعؼقب يرجق أن اَّلل يتؿ كعؿتف طؾك يقسػ كؿا أتؿفا طؾك أبقيف أي:
وفعَل كان لققسػ هذه الؿـزلة ففق رسقل بـ
ً
أب،
جديف إبراهقؿ وإسحاق ،فنن الجد ٌ
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رسقل بـ رسقل بـ رسقل ،وٓ ُيعؾؿ طـ أحد كال هذه الؿرتبة غقر يقسػ طؾقف
قل اَّللِ َم ْـ َأك َْر ُم الـ ِ
السَلم ،فعـ َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َرةََ ،ق َال :قِ َقؾ َيا َر ُس َ
اه ْؿ»
َّاس؟ َق َالَ « :أ ْت َؼ ُ
ػ َكبِ ُّل اَّللِ ا ْب ُـ َكبِ ِّل اَّللِ ا ْب ِـ َكبِ ِّل اَّللِ ا ْب ِـ َخؾِق ِؾ
قس ُ
َقا ُلقاَ :ل ْق َس َط ْـ َه َذا ك َْس َل ُل َؽَ ،ق َالَ « :ف ُق ُ
اَّللِ» َقا ُلقاَ :لقس َطـ َه َذا كَس َل ُل َؽَ ،ق َال « َفعـ مع ِ
اد ِن ا ْل َع َر ِ
ب َت ْس َل ُلقكِل؟ ِخ َق ُار ُه ْؿ فِل
َ ْ ََ
ْ
ْ َ
ْ
ا ْلج ِ
اهؾِ َّق ِة ِخ َقار ُهؿ فِل ْ ِ
اإل ْس ََلمِ ،إِ َذا َف ُؼ ُفقا» متػؼ طؾقف .
َ
ُ ْ

الوقفة الثامنة :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ يوسف:
٧-٠

ما يؼع يف قؾقب اإلخقة إذا رأوا مـ إب ً
مققٓ إلك بعضفؿ ،وربؿا يؽقن الظـ

مـفؿ مع أن إب يَلزم العدل ،والظـ بقعؼقب أكف مَلز ٌم لؾعدل مع إبـاءٕ :كف
رسقل كريؿ إٓ أن الؿحبة قد تتػاوت يف قؾب اإلكسان ،لؽـ إبـاء أحقاكًا إذا رأوا مـ
أبقفؿ شق ًئا حؿؾقه طؾك محؿؾ غقر محؿقد ،ففمٓء ضـقا أن أباهؿ ُيػضؾ يقسػ
طؾقفؿ :بسبب محبتف لف ،فعـد ذلؽ بدأوا يف الؿؽر بققسػ طؾقف السَلم.

الوقفة التاسعة :يف ققلف تعالك :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﭼ يوسف ٢٠ - ٠ :حرص الشقطان
ػ
قس َ
طؾك إيؼاع اإلكسان يف الؿعصقة الؽبقرة ،فاكظر كقػ قذف يف الؼؾب ﴿ :ا ْق ُت ُؾقا ُي ُ
﴾[يقسػ ،]9:ولق حصؾ ذلؽ لؽان مبتغاه ،ففل مـ أكرب الؿعاصل بعد الشرك،
قل اَّللِ ص َّؾك اَّلل َط َؾق ِف وس َّؾؿ َق َال« :اجتَـِبقا السبع ا ْلؿقبِ َؼ ِ
فعـ َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُس َ
ات»
ْ ُ
َ
َّ ْ َ ُ
ُ ْ َ َ َ
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قِ َقؾ :يا رس َ ِ
الشر ُك بِاَّللِ ،والسحر ،و َقت ُْؾ الـَّ ْػ ِ ِ
اَّلل
َ ِّ ْ ُ َ
قل اَّللَ ،و َما ُه َّـ؟ َق َالْ ِّ « :
َ َ ُ
س ا َّلتل َح َّر َم ُ
ف ا ْلؿح ِصـ ِ
قؿ و َأك ُْؾ الربا ،والتَّق ِّلل يقم َّ ِ
إِ َّٓ بِا ْلح ِّؼ ،و َأك ُْؾ م ِ ِ
َات
الز ْحػَ ،و َق ْذ ُ ُ ْ
ال ا ْل َقت ِ َ
َ
َ
ِّ َ َ َ َ ْ َ
َ
ت ا ْلؿ ْممِـ ِ
ا ْل َغافِ ََل ِ
َات» متػؼ طؾقف ،لؽـ لؿا تراجعقا فقؿا بقـفؿ قال بعضفؿ﴿ :
ُ
ا ْص َر ُحق ُه َأ ْر ًضا ﴾[يقسػ ،]9:يعـل :اضربقه ضربًا شديد ًا مقجعًا حتك ٓ تؼقم لف
بعدها قائؿة  ،ثؿ كان الرأي إخقر :أهنؿ رأوا أن يضعقه يف الطريؼ وهذا مـ جفة فقف
رحؿة وإن كان فقف بغل وضؾؿ إٓ أكف أهقن مـ الؼتؾ ،وَّلل الحؽؿة فؾق قتؾقه لؽان لفؿ
ما أرادوا مـ طدم رؤيتف ولؽـ اَّلل طز وجؾ غالب طؾك أمره.

الوقفة العاشرة :يف ققلف تعالك :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ يوسف- ٢٢ :

 ٢١الؽقد والؿؽر يف الحصقل طؾك الؿطؾقب ،فنهنؿ أرادوا أن يتخؾصقا مـف وٓ
قدرة لفؿ يف التخؾص مـف أمام أبقفؿٕ :ن آبـ مع أبقف يف حرز يحقصف ويـصحف
ويدافع طـف ،لؽـ صؾبقه أن ُيرسؾف معفؿ لؾعؾب والرطل.
وفيه أن مبتغل الشر ُيظفره يف صقرة الخقر وربؿا يزكل كػسف مـ ققلفؿَ ﴿ :وإِكَّا َل ُف
قن ﴾[يقسػ ،]02:ومـ ققلفؿَ ﴿ :قا ُلقا َلئِ ْـ َأ َك َؾ ُف ِّ
َل َحافِ ُظ َ
ْب َوك َْح ُـ ُط ْص َب ٌة إِكَّا إِ ًذا
الذئ ُ
َل َخ ِ
اس ُر َ
ون ﴾[يقسػ.]04:

الوقفة احلادةة شررة :يف ققلف تعالك :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﮊ يوسف ٢٤ - ٢١ :يـبغل لإلكسان أٓ يػتح بعض إمقر أمام الـاس،
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اف َأ ْن َي ْل ُك َؾ ُف ِّ
ْب ﴾[يقسػ ،]03:است ُِغ َؾ يف إخػاء يقسػ
فؼقل يعؼقبَ ﴿ :و َأ َخ ُ
الذئ ُ
طؾقف السَلم ،ولربؿا لق لؿ ُيسؿعفؿ هذه الؽؾؿة لذهبقا يتؾؿسقن أطذار ًا ،لؽـ لؿا
وجدوا هذه الؽؾؿة ،أخذوا هبا ،فؿجرد أن أخػقه وألؼقه يف البئر رجعقا إلك أبقفؿ
قالقا :أكؾف الذئب كؿا تخقفت ،فبعض الؽَلم يحتاج أن ُيتحرز مـف وٓ ُيظفرهٓ ،
سقؿا بقـ إصػال ،والـساء ،وإطاجؿ ،ومـ لؿ يطؾع طؾك أشقاء التل ٓ يصؾح أن
ُي طؾع طؾقفا ،فلكت حقـ تضع هذه الؿسائؾ أمامفؿ كلكؽ تدلفؿ طؾك البحث طـفا
قن َأ ُت ِ
ح ُّب َ
َّاس ،بِ َؿا َي ْع ِر ُف َ
قن َأ ْن ُي َؽ َّذ َب،
ويؼع بعد ذلؽ ما يحذر ،وطـ َطؾِ ٌّلَ « :حدِّ ُثقا الـ َ
اَّلل َو َر ُسق ُل ُف» أخرجف البخاري.
ُ
الوقفة الثانية شررة  :يف ققلف :ﮋ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﮊ يوسف:

 ٢٥أن بعض الجؿاطات قد تجتؿع طؾك باصؾ ،ولقست جؿاطة الؿسؾؿقـ فؼد قال
رسقل اَّلل َ َٓ « :ت ْجت َِؿ ُع ُأ َّمتِل َط َؾك َض ََل َل ٍة» ،لؽـ قد يتؿإ أهؾ بؾد أو قبقؾة أو بقت
الجب ولؿ
طؾك باصؾ ،فاكظر همٓء اإلخقة كؾفؿ أجؿعقا طؾك وضع يقسػ يف ذلؽ ُ
يعاض أحد مـفؿ فؼال :هذا أخقكا ارفؼقا بف وأحقطقه :وذلؽ بسبب ما كان قد ُغ ِر َس
يف الؼؾب مـ الحؼد ،والحسد ،فالحؼد والحسد مرضان طظقؿان إذا تسؾطا طؾك
إلكسان أذهبا مـف كؾ ُخؾؼ كبقؾ إٓ مـ رحؿ اَّلل.

الوقفة الثالثة شررة :يف ققلف :ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﮊ يوسف٢٥ :

إحاصة اَّلل لعبادة الؿممـقـ ،فػل هذه الشدة ،وهذه الضقؼة أوحك إلك يقسػ طؾقف
السَلم مع صغر سـف ،واَّلل أطؾؿ ما كقع هذا اإليحاء :أكف سقعقش حتك ُيخربهؿ
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بصـقعفؿ هذا كالؿعاتب لفؿ والؿـتصر طؾقفؿ ،وهذا فقف تسؾقة.

الوقفة الرابعة عشرة :يف ققلف :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﮊ يوسف ٢٠ - ٢٦ :أن مـ جاءك يبؽل فَل تستعجؾ يف الحؽؿ لف ،كؿا
قال بعضفؿ :إذا جاءك ٌ
رجؾ ورأسف يسقؾ د ًما فَل تحؽؿ لف لعؾ الثاين مؼتقل ،ويؼقل
العامة :ضربـل وبؽك ،وسبؼـل واشتؽك ،ففمٓء جاءوا أباهؿ طشا ًء يبؽقن طؾك
أخقفؿ :أن قد أكؾف الذئب ،وأهنؿ أصاهبؿ الحزن وغقر ذلؽ ،والعجقب فقؿا يذكر
بعضفؿ :أن الذئب ٓ يلكؾ اإلكسان ،مع أكف قد يؼتؾف ،ومؿا يذكره أهؾ التػسقر :أن
لباس يقسػ لؿ يؽـ مؼط ًعا وهذا دلقؾ طؾك أهنؿ خؾعقه ووضعقه يف الدم ،وهذه
قاطدة قد يستػقدها أصحاب البحث وهل العؿؾ بالؼرائـ وما يسؿك بالؾقث .

الوقفة اخلامسة شررة :يف ققلف :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒ ﮊ يوسف ٢٧ :أي أن ما مـ
صاحب جريؿة إٓ ويرتك آثار ًا :تدل طؾك جريؿتف ،فسؼطة لسان مـف ،أو تسؼط بطاقتف
يف الؿؽان ،أو يػعؾ فعؾف ما يتـبف لفا ،فؼد يؽقن إثر يف ثقبف ،أو قد يؽقن إثر يف
حركتف وزجؾتف ،ففمٓء تركقا مَلبس يقسػ طؾقف السَلم مـ غقر تؼطقع َف ُع ِرفت
بالؼرائـ :أن يقسػ طؾقف السَلم حل يرزق ،ولذلؽ لؿ ِ
يلت أباه القلس.
ُ
الوقفة السادسة شررة :أن فؼد آبـ أو إخ أو الصاحب أو الزوج أو أي شلء
أطظؿ مـ مقتف ٓ ،سقؿا إذا ُف ِؼدَ ولؿ تجد ما يدل طؾقف ،تبؼك قؾ ًؼا حزيـًا تتخقؾ أكف يؼع
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بف كؾ شلء ،إن كاكت امرأة تظـ أهنا ُتفان وغقر ذلؽ ،وإن كان ولدً ا ٓ تدري ما حال ُف،
فقبؼك اإلكسان حزيـًا ،وربؿا يؾحؼف الفؿ والحزن وإمراض وإسؼام طؾك فؼد ولده،
بقـؿا لق مات لؽان أسفؾ ،وهذا سقليت.
الوقفة السابعة شررة :أن الرجؾ قد ُيغؾب مـ أقاربف ،ففذا يعؼقب طؾقف السَلم
أحاط بف أبـاؤه وكاكقا أحدى طشر وكؾفؿ رجال فغؾبقه ومع ذلؽ يؼقلَ ﴿ :ف َص ْب ٌر
ِ
ان َط َؾك َما َت ِص ُػ َ
اَّلل ا ْل ُؿ ْس َت َع ُ
قن ﴾[يقسػ ،]08:أي صرب ٓ شؽقى معف.
َجؿ ٌقؾ َو ُ
الوقفة الثامنة شررة :فضقؾة الصرب ،فبـػس هذه أية احتجت طائشة حقـ اهتؿت
بؿا برأها اَّلل مـف قالتَ :فقاَّللِ َ ِ ِ
ػ ِحق َـ َق َالَ { :ف َص ْب ٌر
قس َ
َ
ٓ َأجدُ لل َو َل ُؽ ْؿ َم َث ًَل إِ َّٓ َأ َبا ُي ُ
ِ
ان َط َؾك َما َت ِص ُػ َ
الؿ ْس َت َع ُ
قن} [يقسػ ]08 :أخرجف البخاري .
اَّلل ُ
َجؿ ٌقؾ َو ُ
الوقفة التاسعة شررة :أن اإلكسان إذا ُغؾِب قد ٓ يستطقع أن يتؽؾؿ ،أو يبقـ أو
يػصح ،ويرى أن السؽقت أسؾؿ ما يؿؽـ أن يؼقم بف ،فقعؼقب طؾقف السَلم لؿ يزد
طؾك هذه الؽؾؿةٕ :ن الجدال ما سقؽقن وراءه صائؾ ،أكتؿ قتؾتؿقه؟ قالقا :ما قتؾـاه،
وربؿا ترتػع إصقات ويؼع ما ٓ ُيحؿد ،وقد قال رسقل اَّلل  :وأطقذ بؽ مـ
غؾبة الرجال .

الوقفة العررون :يف ققلف :ﮋﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ يوسف ٢٠ :أن اَّلل إذا أراد أن
يحػظ اإلكسان هقئ لف ُسبؾ الحػظ مـ حقث ٓ يدري وٓ يعؾؿ ،رجؾ يف برية قد ُألؼل
يف ٍ
بئر طتقؼة ،وربؿا جاءه الظَلم والقحشة ومع ذلؽ جاءت رفؼة مـ الـاس يف إبؾفؿ
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ومراكبفؿ ،فلرسؾقا مـ يلتقفؿ مـ بالؿاء ،فلكؼذ اَّلل طز وجؾ يقسػ هبذه الرفؼة التل
لؾسؼقا ،ومثؾف :رجؾ يضقع يف البحر وإذا بسػقـة تظفر ،أو رجؾ يؾحؼف ضرر
جاءت ُ
وإذا باَّلل يليت بالػرجَ ﴿ :فنِ َّن َم َع ا ْل ُع ْس ِر ُي ْس ًرا * إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْس ِر ُي ْس ًرا ﴾[الشرح:]6-5:
كــــؾ يــــق ٍم فِــــل َخؾِقؼتِ ِ
َطســـــك َفـــــرج يـــــليت بِـ ِ
أمــــر
ــــف
ــــف اَّلل إ َّكـــــ ُف
َلــــ ُف َّ َ
ٌ َ
ُ
َ

الوقفة الواحدة والعررون :يف ققلف :ﮋﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ يوسف ١٠ :زهد الؿبطؾقـ يف أصحاب الحؼ :وذلؽ أن
إخقة يقسػ طؾك الؼقل بلهنؿ الؿراد بؼقل اَّلل تعالكَ { :و َش َر ْو ُه بِ َث َؿ ٍـ َب ْخ ٍ
س}
[يقسػ ،]21 :باطقه بثؿـ زهقد يسقر ولؿ يستطع طؾقف السَلم طؾك ما جاء ببعض
الروايات أن يؼقل :همٓء إخقيتٕ :هنؿ ربؿا يؼتؾقكف ،وققؾ بلن يفقذا كصحف بعدم
اإلخبار خقفا طؾقف مـفؿ لؽـ سؽت حتك باطقه بدراهؿ معدودات وكاكقا فقف مـ
الزاهديـ ،ولق صؾبقا ثؿـ أغؾك مع ما هق طؾقف مـ الجؿال وما هق فقف مـ القسامة
ورغبة الـاس فقف لربؿا أخذوا أكثر مـ هذا الثؿـ ،لؽـ لشدة ما يف قؾقهبؿ طؾقف أرادوا
أن يتخؾصقا مـف ولق بالؿجان كؿا ُيؼال.

الوقفة الثانية والعررون :يف ققلف :ﮋ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ
يوسف ١٢ :فرح طزيز مصر بالقلد لؿا رأى فقف مـ الصػات الخؾؼقة والخؾؼقة وأن اَّلل
قد ُيفقئ مـ يؼقم باإلكسان مـ حقث ٓ يحتسب ،ففقئ اَّلل لؿقسك طؾقف السَلم
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بػرطقن ُيربقف ،وكان سبب هذه التفقئة زوجة فرطقن ،وهـا هقئ اَّلل طز وجؾ لققسػ
طؾقف السَلم بعزيز مصر حقث لؿ يؽـ لف ولد ،فؼال ٓمرأتفَ ﴿ :أك ِْرمِل َم ْث َقا ُه
﴾[يقسػ ،]20:أكرمقف ،وربقف ،وأصعؿقف ،وأسؼقف ،حالقا يف قتؾف ففقئ اَّلل لف بقت
ور ِط َل يف ذلؽ البقت رطاية القلد﴿ :
مؾؽ يعقش فقف طؾك أحس العقش ،والحالُ ،
َطسك َأ ْن يـ َػعـَا َأو كَت ِ
َّخ َذ ُه َو َلدً ا ﴾[يقسػ]20:ـ ،ققؾ :أن العزيز لؿ يؽـ لف ولد فلراد
َ َ ْ
َ
ِ
ِ
ػ
قس َ
أن يتبـاه فربقه تربقة القلد حتك قال اَّلل طز وجؾَ ﴿ :وك ََذل َؽ َم َّؽـَّا ل ُق ُ
﴾[يقسػ.]56:
الوقفة الثالثة والعررون :أن التؿؽقـ لقس كؿا يزطؿ الحزبققن أكف ٓ يؽقن التؿؽقـ
إٓ أن يبدأ مـ رأس السؾطة فالصحقح :أن التغققر يؽقن بتعؾقؿ الـاس الخقر،
والتؿؽقـ يؽقن بنقامة ديـ اَّلل طؾك أي حال كان ،فققسػ طؾقف السَلم يؼقل اَّلل طز
ِ
ِ
ػ ﴾[يقسػ ،]56:حقـ ُأخذ وبقِ َع مـ بقت هذا
قس َ
وجؾ بشلكفَ ﴿ :وك ََذل َؽ َم َّؽـَّا ل ُق ُ
الرجؾ ،لؽـ تؿؽقـف يف تقحقده ،تؿؽقـف باستؼامتف ،تؿؽقـف يف كبقتف ،تؿؽقـف بامتثال
شريعة اَّلل.

الوقفة الرابعة والعررون :يف ققلف :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﮊ يوسف ١١ :أن التؽؾقػ إكؿا يؼع طؾك اإلكسان بالبؾقغ ،أما قبؾ
البؾقغ فَل تؽؾقػ مـ ققلفَ ﴿ :و َل َّؿا َب َؾ َغ َأ ُشدَّ ُه آ َت ْقـَا ُه ُح ْؽ ًؿا َو ِط ْؾ ًؿا ﴾[يقسػ،]22:
فعـ طـ طائِ َشةََ ،أ َّن رس َ ِ
اَّلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َ -ق َالُ " :رفِ َع ا ْل َؼ َؾ ُؿ َط ْـ َث ََل َث ٍة:
َ ْ َ
َ ُ
قل اَّلل َ -ص َّؾك ُ
َطـ الـَّائِ ِؿ حتَّك يس َتق ِؼ َظ ،و َطـ الص ِغ ِقر حتَّك ي ْؽبر ،و َطـ ا ْلؿجـ ِ
ُقن َحتَّك َي ْع ِؼ َؾَ ،أ ْو ُي ِػ َقؼ"
َ َ ََ َ ْ َ ْ
َ ْ َّ
َ َْ ْ
ْ
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أخرجف أبق داود .
وآتاه اَّلل الـبقة والرسالة :بسبب إحساكفَ ﴿ :وك ََذل ِ َؽ ك َْج ِزي ا ْل ُؿ ْح ِسـِق َـ
﴾[يقسػ ،]22:وأطظؿ اإلحسان الذي كان يتؿقز بف يقسػ طؾقف السَلم :التقحقد
كؿا سقليت إن شاء اَّلل ،والـبقة :هل محض مـة اَّلل ،لقس كؿا يؼقل الػَلسػة :بلهنا ُتـال
بالرياضة أو أهنا ُتؽتسب.

الوقفة اخلامسة والعررون :يف ققلف :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ
ﭫ ﮊ يوسف ١١ :شدة آبتَلء وآختبار ،وقؾ مـ يصرب طؾقفَ ﴿ :و َر َاو َد ْت ُف ا َّلتِل ُه َق
فِل َب ْقتِ َفا َط ْـ َك ْػ ِس ِف ﴾[يقسػ ،]23:وهذا مـ أطظؿ أكقاع البَلء :بَلء الشفقة :وقد
ال مِـ الـِّس ِ
ْت َب ْع ِدي فِ ْتـَ ًة ِهل َأ َضر َط َؾك الر َج ِ
اء» متػؼ طؾقف
قال رسقل اَّلل َ « :ما َت َرك ُ
َ َ
ِّ
ُّ
َ
طـ أسامة  ،فؼد يصرب الرجؾ طؾك الؿال ٓ يسرق ،وطـ الخؿر ٓ يشرب ،ويصرب
طـ أشقاء كثقرة لؽـ أن يقجد لف مثؾ هذا الؿققػ هذا ٓ يثبت طؾقف إٓ ُخؾص
الؿممـقـ الذيـ يثبتفؿ رب العالؿقـ ،ولذلؽ قال سعقد بـ الؿسقب :إن تلمـقين طؾك
مؾئ هذا البقت ذه ًبا وجدت كػسل طؾقف أمقـًا ،وإن تلمـقين طؾك جارية سقداء ٓ أجد
كػسل طؾقفا أمقـًا ،وهبذا تعؾؿ شدة فتـة الؿرأة طؾك الرجؾ ،وفتـة الرجؾ طؾك الؿرأة.
فالؿرأة بؿجرد ما يعطقفا الرجؾ كؾؿة جؿقؾة وإذا هبا كؿا يؼال :فريستف:
ـــــــــر ُه َّـ ال َثـــــــــــا ُء
َوال َغــــــــــقاين َي ُغـ
َخــــــــدَ طقها بِ َؼــــــــقل ِ ِفؿ َحســـــــــا ُء
ُّ
بل يف بقتفا ،فؾفا
ففذه بؾقة طظقؿة حصؾت لققسػ طؾقف السَلم ،ومؿـ؟ مؿـ ُر َّ
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طؾقف فضؾ الـعؿة والرتبقة ،وتعترب كالسقدة لف ،وأمرها بالـسبة لف مؾزم كؿا سقليت ،ومع
ذلؽ هقلت إمقر ففل متزيـة ،وإبقاب مغؾؼة ،وربؿا قد صردت الحشؿ والخدم:
﴿ َو َقا َل ْت َه ْق َت َل َؽ ﴾[يقسػ ،]23:دطتف إلك كػسفا صراح ًة بدون تؾؿقح ،وهذا مـ

أطظؿ الػتـة مققػ طظقؿ ثبت اَّلل فقف هذا الـبل الؽريؿ ، ،وإذا بف يؼقل ﴿ :معا َذ اَّللِ
ََ
﴾[يقسػ ٓ ،]23:يؿؽـ أن يؼع مـل هذا الػعؾ ،ما السبب؟ ﴿ إِ َّك ُف َر ِّبل َأ ْح َس َـ
اي ﴾[يقسػ ،]23:تربك يف بقت الـبقة والرسالة يعؾؿ الحَلل مـ الحرام ،وققؾ
َم ْث َق َ
أراد أن العزيز سقده أحسـ إلقف فَل يجازيف هبذا الػعؾ الؿستؼبح وكان مراقبا َّلل
يخشك الظؾؿ ﴿ :إِ َّك ُف ٓ ُي ْػؾِ ُح ال َّظال ِ ُؿ َ
قن ﴾[يقسػ ،]23:دلقؾ طؾك أن الؿعاصل
ضؾؿ ،وربؿا كان ضؾؿف لـػسف بالؿعصقة ،وضؾؿف لؾؿرأة بتخبقبفا وضؾؿف لسقده
بخقاكتف.
قال ابـ الؼقؿ يف الداء والدواء (ص:)218 :
ِ
ِ
ِ
ػَ ،وما ر َاو َد ْت ُف َوكَا َد ْت ُف بِ ِفَ ،و َأ ْخ َبر َط ِـ ا ْل َح ِ
ال ا َّلتِل
َ
قس َ َ َ
َف َل ْخ َب َر َط ْـ ط ْش ِؼ ا ْم َر َأة ا ْل َع ِز ِيز ل ُق ُ
ػ بِ َص ْب ِر ِه َو ِط َّػتِ ِف َو َت ْؼ َقا ُهَ ،م َع َأ َّن ا َّل ِذي ا ْبتُؾِ َل بِ ِف َأ ْم ٌر َٓ َي ْصبِ ُر َط َؾ ْق ِف إِ َّٓ َم ْـ
قس ُ
َص َار إِ َل ْق َفا ُي ُ
َان الدَّ ِ
ب ُقق ِة الدَّ ِ
ِ
اطل َو َز َو ِ
ال ا ْل َؿاكِعَِ ،وك َ
اهـَا
اطل َه ُ
اَّللَ ،فنِ َّن ُم َقا َق َع َة ا ْلػ ْع ِؾ بِ َح َس ِ َّ
َص َّب َر ُه ُ
فِل َغاي ِة ا ْل ُؼق ِة ،و َذل ِ َؽ مِـ وج ٍ
قه:
ْ ُ ُ
َّ َ
َ
ِ
الر ُج ِؾ مِ ْـ َم ْقؾِ ِف إِ َلك ا ْل َؿ ْر َأ ِة ،ك ََؿا َي ِؿ ُقؾ ا ْل َع ْط َش ُ
ان
اَّلل ُس ْب َحا َك ُف فل َص ْب ِع َّ
َأ َحدُ َهاَ :ما َر َّك َب ُف ُ
إِ َلك ا ْلؿ ِ
الش َر ِ
اءَ ،وا ْل َجائِ ُع إِ َلك ال َّط َعامَِ ،حتَّك إِ َّن كَثِ ًقرا مِ َـ الـ ِ
َّاس َي ْصبِ ُر َط ِـ ال َّط َعا ِم َو َّ
اب
َ
و َٓ يصبِر َط ِـ الـِّس ِ
ف َح ََل ًَٓ ،ب ْؾ ُي ْح َؿدُ ك ََؿا فِل كِتَا ِ
الز ْه ِد
اءَ ،و َه َذا َٓ ُي َذ ُّم إِ َذا َصا َد َ
ب ُّ
َ
َ َ ْ ُ
ار َطـ َثابِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت ا ْل ُبـَاكِل َط ْـ َأك ٍ
َس َط ِـ الـَّبِ ِّل
قس َ
الص َػ ِ ْ
ػ ْب ِـ َطط َّق َة ِّ
ل ْإلِ َما ِم َأ ْح َؿدَ م ْـ َحديث ُي ُ
ِّ
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ِ
ِ
قبَ ،أ ْصبِ ُر َط ِـ ال َّط َعا ِم
ب إِ َل َّل م ْـ ُد ْك َقاك ُُؿ الـ َِّسا ُء َوال ِّط ُ
اَّلل َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ ُ « :-ح ِّب َ
َ -ص َّؾك ُ

الش َر ِ
َو َّ
اب َو َٓ َأ ْصبِ ُر َطـ ُْف َّـ» .
ِ
ِ
الش َب ِ
الس ََل ُم ك َ
َان َشا ًّباَ ،و َش ْف َق ُة َّ
اب َو ِحدَّ ُت ُف َأ ْق َقى.
قس َ
ػ َط َؾ ْقف َّ
ال َّثاكلَ :أ َّن ُي ُ
ال َّثال ِ ُثَ :أ َّك ُف ك َ
َان َط َز َباَ ،ل ْق َس َل ُف َز ْو َج ٌة َو َٓ ُس ِّر َّي ٌة َت ْؽ ِس ُر ِشدَّ َة َّ
الش ْف َق ِة.
يب فِقفا مِـ َق َض ِ
ِ
ِ ٍ
الرابِعَ :أ َّكف ك َ ِ
اء ا ْل َق َص ِر َما َٓ َيت ََل َّتك َل ُف فِل
َان فل بِ ََلد ُغ ْر َبةَ ،يت ََل َّتك ل ْؾ َغ ِر ِ َ ْ
َّ ُ ُ
َو َصـ ِ ِف َو َب ْق َـ َأ ْهؾِ ِف َو َم َع ِ
ارفِ ِف.
ال ،بِحق ُث إِ َّن ك َُّؾ و ِ
ات َمـ ِْص ٍ
اح ٍد مِ ْـ َه َذ ْي ِـ
ا ْل َخامِ ُسَ :أ َّن ا ْل َؿ ْر َأ َة كَاك َْت َذ َ
َ
ب َو ِج َؿ ٍ َ ْ
ْإَ ْم َر ْي ِـ َيدْ ُطق إِ َلك ُم َقا َق َعتِ َفا.
َّاس ي ِز ُيؾ ر ْغب َتف فِل ا ْلؿر َأةِ
ِ ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
َ َ ُ
الساد ُسَ :أك ََّفا َغ ْق ُر ُم ْؿتَـ َعة َو َٓ آبِ َقةَ ،فنِ َّن كَث ًقرا م َـ الـ ِ ُ
َْ
َّ
جدُ فِل َك ْػ ِس ِف مِ ْـ ُذ ِّل ا ْل ُخ ُضق ِع َوالس َم ِ
اؤ َها َوامتِـَا ُط َفا ،لِؿا َي ِ
ال َل َفاَ ،وكَثِ ٌقر مِ َـ الـَّا ِ
س
إِ َب ُ
ُّ
َ
ْ

الش ِ
ِ ِ
َي ِزيدُ ُه ْ ِ
َاع إِ َرا َد ًة َو ُح ًّبا ،ك ََؿا َق َال َّ
اط ُر:
اإل َبا ُء َوآ ْمتـ ُ
ٍ
ِ
ِ
اإلكْس ِ
ِ
ان َما َمـَ َعا
ب َأ ْن َمـَ َع ْت َ ...أ َح ُّ
َو َزا َدكل َك َؾ ًػا فل ا ْل ُح ِّ
ب َش ْلء إِ َلك ْ َ
ِ
اع الـ ِ
ػ ُح ُّب ُف ِطـْدَ َب ْذ ِل ا ْل َؿ ْر َأ ِة َو َر ْغبَتِ َفا،
َّاس ُم ْختَؾِ َػةٌَ ،ف ِؿـ ُْف ْؿ َم ْـ َيت ََضا َط ُ
َفط َب ُ
اة َأ َّن إِراد َتف و َشفق َتف َت ْضؿ ِ
َاطفا ،و َأ ْخبركِل بع ُض ا ْل ُؼ َض ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ح ُّؾ
َو َي ْض َؿح ُّؾ طـْدَ إِ َبائ َفا َوا ْمتـ َ َ َ َ َ ْ
َ َ ُ َ َْ ُ
َ
ِطـْدَ ا ْمتِـَا ِع ا ْم َر َأتِ ِف َأ ْو ُس ِّر َّيتِ ِف َوإِ َبائِ َفا ،بِ َح ْق ُث َٓ ُي َع ِ
ػ ُح ُّب ُف
او ُد َهاَ ،ومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َيت ََضا َط ُ
الضدِّ بعدَ امتِـ ِ
ِ
ِ
ِ
َاط ِف
َوإِ َرا َد ُت ُف بِا ْل َؿـْ ِع َف َق ْشتَدُّ َش ْق ُق ُف ُك َّؾ َؿا ُمـ َعَ ،و َي ْح ُص ُؾ َل ُف م َـ ال َّؾ َّذة بِال َّظ َػ ِر بِ ِّ َ ْ ْ
اك ا ْلؿس َل َل ِة بعدَ استِصعابِفا ،و ِشدَّ ِة ا ْل ِ
ار ِه ،وال َّؾ َّذ ُة بِنِدر ِ
ِ
ح ْر ِ
ص َط َؾك إِ ْد َراكِ َفا.
َ ْ َْ ْ ْ َ َ َ
َوك َػ ِ َ
َْ
ت وب َذ َل ِ
ت ا ْل ُج ْفدَ َ ،ف َؽ َػ ْت ُف ُم ْم َك َة ال َّط َؾ ِ
الر ْغ َب ِة إِ َل ْق َفا،
السابِ ُعَ :أك ََّفا َص َؾ َب ْت َو َأ َرا َد ْ َ َ
ب َو ُذ َّل َّ
َّ
اغب َة َّ ِ
ِ
ِ
قب إِ َل ْق ِف.
الذلق َؾةََ ،و ُه َق ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َؿ ْر ُغ ُ
الر َ
َب ْؾ كَاك َْت ه َل َّ
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ال َّثامِ ُـَ :أ َّك ُف فِل َد ِار َهاَ ،و َت ْح َت ُس ْؾ َطاكِ َفا َو َق ْف ِر َها ،بِ َح ْق ُث َي ْخ َشك إِ ْن َل ْؿ ُي َط ِ
او ْط َفا مِ ْـ
ِ
ِ
الر ْهبَ ِة.
َأ َذ َاها َل ُفَ ،ف ْ
الر ْغبَة َو َّ
اجت ََؿ َع َداطل َّ
الت ِ
َّاس ُعَ :أ َّك ُف َٓ َي ْخ َشك َأ ْن َتـ ِ َّؿ َط َؾ ْق ِف ِه َل َو َٓ َأ َحدٌ مِ ْـ ِج َفتِ َفاَ ،فنِك ََّفا ِه َل ال َّطال ِ َب ُة
ِ
ِ
ِ
الر َق َبا َء.
الراغبَةَُ ،و َقدْ َغ َّؾ َؼت ْإَ ْب َق َ
اب َو َغقَّ َبت ُّ
َّ
ا ْلع ِ
َان فِل ال َّظ ِ
اش ُرَ :أ َّك ُف ك َ
اه ِر َم ْؿ ُؾقكًا َل َفا فِل الدَّ ِار ،بِ َحقْ ُث َيدْ ُخ ُؾ َو َي ْخ ُر ُج َو َي ْح ُض ُر
َ
ب و ُهق مِـ َأ ْققى الدَّ و ِ
َم َع َفا َو َٓ ُيـْ َؽ ُر َط َؾ ْق ِفَ ،وك َ
اطل ،ك ََؿا قِ َقؾ
َ
َان ْإُك ُْس َسابِ ًؼا َط َؾك ال َّط َؾ ِ َ َ ْ َ
ِ
الزكَك؟ َقا َل ْتُ :قرب ا ْل ِقس ِ
ب :ما حؿ َؾ ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ادَ ،و ُص ُ
قل
ؽ َط َؾك ِّ
ْ ُ
َ
ٓ ْم َر َأة َش ِري َػة م ْـ َأ ْش َراف ا ْل َع َر ِ َ َ َ

قل السق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اد َب ْقـَـَا.
الس َقادَ ،ت ْعـل ُق ْر َب ِو َساد ال َّر ُج ِؾ م ْـ ِو َسا َدتلَ ،و ُص َ َّ َ
َّ
ا ْلح ِ
اد َي َط َشرَ :أك ََّفا اس َت َعاك َْت َط َؾ ْق ِف بِ َلئِؿ ِة ا ْلؿ ْؽ ِر َو ِآ ْحتِ َق ِ
اه َّـَ ،و َش َؽ ْت
الَ ،ف َل َر ْت ُف إِ َّي ُ
َ
َّ َ
ْ
َ
ِ
ِ ِ
اس َت َع َ
ف َطـِّل
ان ُه َق بِاَّللِ َط َؾ ْق ِف َّـَ ،ف َؼ َالَ { :وإِ َّٓ َت ْص ِر ْ
َحا َل َفا إِ َل ْق ِف َّـ :لت َْستَعق َـ بِ ِف َّـ َط َؾ ْقفَ ،و ْ
ِ
ِِ
ػ. ]33 :
قس َ
َك ْقدَ ُه َّـ َأ ْص ُ
قر ُة ُي ُ
[س َ
ب إِ َل ْق ِف َّـ َو َأ ُك ْـ م َـ ا ْل َجاهؾق َـ} ُ
ِ
الص َغ ِ
ارَ ،و َه َذا ك َْق ُع إِك َْر ٍاه ،إِ ْذ ُه َق َت ْف ِديدُ َم ْـ
الس ْج ِـ َو َّ
ال َّثاك َل َط َش َرَ :أك ََّفا َت َقطَّدَ ْت ُف بِ ِّ
ِ
اطل َّ ِ
ي ْغؾِب َط َؾك ال َّظـ و ُققع ما َهدَّ د بِ ِفَ ،فقجت َِؿع د ِ
الس ََل َم ِة مِ ْـ ِض ِ
قؼ
َ ْ ُ َ
َ
َ ُ
الش ْف َقةَ ،و َداطل َّ
ِّ ُ ُ َ
الص َغ ِ
ار.
الس ْج ِـ َو َّ
ِّ
الز ْو َج َل ْؿ َي ْظ َف ْر مِـْ ُف ا ْل َغ ْق َر ُة َوالـ َّْخ َق ُة َما ُي َػ ِّر ُق بِ ِف َب ْقـ َُف َؿاَ ،و ُي ْب ِعدُ ك ًَُّل
ال َّثال ِ َث َط َش َرَ :أ َّن َّ
ِ
ِ
مِـْفؿا َطـ ص ِ
احبِ ِفَ ،ب ْؾ ك َ
ػَ { :أ ْط ِر ْض َط ْـ َه َذا}
قس َ
ْ َ
َان َغا َي َة َما َقا َب َؾ َفا بِف َأ ْن َق َال ل ُق ُ
ُ َ
َّؽ ُكـ ِ
ؽ إِك ِ
ول ِ ْؾؿر َأ ِة{ :واس َت ْغ ِػ ِري ل ِ َذ ْكبِ ِ
ْت مِ َـ ا ْل َخاصِئِق َـ} َو ِشدَّ ُة ا ْل َغ ْق َرةِ ل ِ َّؾر ُج ِؾ مِ ْـ َأ ْق َقى
َ ْ
َ َْ
ا ْل َؿ َقاكِعَِ ،و ُهـَا َل ْؿ َي ْظ َف ْر مِـْ ُف َغ ْق َرةٌ.
ومع َه ِذ ِه الدَّ و ِ
اطل ُك ِّؾ َفا َفآ َث َر َم ْر َضا َة اَّللِ َو َخ ْق َف ُفَ ،و َح َؿ َؾ ُف ُح ُّب ُف ل ِ َّؾ ِف َط َؾك َأ ِن ْ
اخت ََار
َ
َ َ َ
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الزكَك .اهـ
الس ْج َـ َط َؾك ِّ
َّ

الوقفة السادسة والعررون :يف ققلف :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ
يوسف١٤ :

الفؿ بالباصؾ قد يؼع مـ كثقر مـ الـاس حتك مـ إخقارَ ﴿ :و َل َؼدْ َه َّؿ ْت بِ ِف

﴾[يقسػ ،]24:هؿت بف أن يلتقفا ،قال بعض أهؾ الؼراءات :الققػ طؾك هذه
الؽؾؿة فقفا فائدة :لقتحؼؼ هؿفاَ ﴿ :و َه َّؿ بِ َفا ﴾[يقسػ ،]24:خاصرة ،ولؽـف لؿ
او َز ُِٕ َّمتِل َما
اَّلل َط َّز َو َج َّؾ َت َج َ
يماخذ طؾك ما يف الـػس ،لؼقل رسقل اَّلل « :إِ َّن َ
َو ْس َق َس ْت بِ ِف َو َحدَّ َث ْت بِ ِف َأ ْك ُػ َس َفاَ ،ما َل ْؿ َت ْع َؿ ْؾ َأ ْو َت َت َؽ َّؾ ْؿ بِ ِف» متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة
.
طابرا ،واختؾػ العؾؿاء يف هذا الفؿ الذي هؿف يقسػ طؾقف السَلم
ففؿ ُف كان ً
فؼالقا :هؿ بضرهبا ،هؿ بـفرها ،والصحقح :أكف هؿ هبا ،وهذه خاصرة ٓ تمثر يف إيؿان
العبد ،وأكف سرطان ما صردها والدلقؾَ ﴿ :ل ْقٓ َأ ْن َر َأى ُب ْر َه َ
ان َر ِّب ِف ﴾[يقسػ ،]24:لق
هؿا زال سري ًعا :لؼقة إيؿاكف
كان هؿ بضرهبا ما يحتاج إلك برهان  ،لؽـف هؿ هبا حؼقؼ ًة ً
ولعظؿ مراقبتف َّلل طز وجؾ ،وأراه اَّلل برهاكًا ،اختؾػقا يف هذا الربهان ما هق؟ وهق
اإليؿان الذي يف قؾبف واَّلل أطؾؿ.
قال شقخ اإلسَلم كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)297 /01
انَ :هؿ َخ َطر ٍ
اإلمام َأحؿد ا ْلفؿ َهؿ ِ
ِ
ِ
اس ُؿ ِجـ ٍ
ات
َ
ُّ
ْس َت ْح َت ُف " ك َْق َطان " ك ََؿا َق َال ْ َ ُ ْ َ َ ُّ َّ
َفا ْل َف ُّؿ ْ
ِ
ِ
اَّلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ { َأ َّن ا ْل َع ْبدَ إ َذا َه َّؿ
إص َر ٍار َو َقدْ َث َب َت فل َّ
َو َه ُّؿ ْ
الصحقحِ َط ْـ الـَّبِ ِّل َص َّؾك ُ
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بِسق َئ ٍة َلؿ ُت ْؽتَب َط َؾق ِف وإِ َذا َتركَفا ل ِ َّؾ ِف كُتِب ْت َلف حسـَ ٌة وإِ ْن َط ِؿ َؾفا كُتِب ْت َلف سق َئ ًة و ِ
احدَ ًة}
ُ َ ِّ َ
َ َ
ُ َ َ َ
َ
َ َ
ْ ْ َ
َ ِّ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ػ
قس ُ
َب َل ُف َح َسـَ ًة َو َٓ ُت ْؽت ُ
َوإِ ْن َت َرك ََفا م ْـ َغ ْق ِر َأ ْن َيت ُْرك ََفا ل َّؾف َل ْؿ ُت ْؽت ْ
َب َط َؾ ْقف َس ِّقئَ ًة َو ُي ُ
السق َء َوا ْل َػ ْح َشا َء
اَّلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َه َّؿ َه ًّؿا َت َر َك ُف ل ِ َّؾ ِف َول ِ َذل ِ َؽ َص َر َ
اَّلل َطـْ ُف ُّ
ف ُ
َص َّؾك ُ
ْب َو ُه َق ا ْل َفؿ َو َطار َض ُف ْ ِ
ِِ
ؾذك ِ
قن إ َذا َقا َم ا ْل ُؿ ْؼت َِضل ل ِ َّ
إل ْخ ََل ِص ِف َو َذل ِ َؽ إك ََّؿا َي ُؽ ُ
ص
اإل ْخ ََل ُ
َ
ُّ
ِ
الذك ِ ِ ِ
قجب ِٓك ِْصر ِ
اف ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب َط ْـ َّ
الس ََل ُم َل ْؿ َي ْصدُ ْر مِـْ ُف َّإٓ
قس ُ
ا ْل ُؿ ِ ُ
ػ َط َؾ ْقف َّ
ْب ل َّؾفَ .ف ُق ُ
َ
إن ا َّل ِذيـ ا َّت َؼقا إ َذا مسفؿ َصائِ ٌ ِ
الشق َط ِ
اب َط َؾ ْق َفا؟ َو َق َال َت َعا َلكَّ { :
ان َت َذك َُّروا
ػ م َـ َّ ْ
َ ْ
َح َسـَ ٌة ُي َث ُ
َ َّ ُ ْ
ِ
ون} َو َأ َّما َما ُيـْ َؼ ُؾ :مِ ْـ َأ َّك ُف َح َّؾ َس َر ِ
َفنِ َذا ُه ْؿ ُم ْب ِص ُر َ
الر ُج ِؾ مِ ْـ
اوي َؾ ُف َو َج َؾ َس َم ْجؾ َس َّ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اَّلل بِ ِف
قب َط ًّ
قر َة َي ْع ُؼ َ
ا ْل َؿ ْر َأة َو َأ َّك ُف َر َأى ُص َ
اضا َط َؾك َيده َو َأ ْم َث َال َذل َؽ َف ُؽ ُّؾ ُف م َّؿا َل ْؿ ُي ْخبِ ْر ُ
و َٓ رسق ُلف وما َلؿ ي ُؽـ ك ََذل ِ َؽ َفنِكَّؿا ُهق م ْل ُخق ٌذ َطـ ا ْلقف ِ
قد ا َّل ِذي َـ ُه ْؿ مِ ْـ َأ ْط َظ ِؿ الـَّا ِ
س
ْ َُ
َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ
َ َ َ
ك َِذبا َط َؾك ْإَ ْكبِق ِ
اء َو َقدْ ًحا فِ ِ
قف ْؿ َوك ُُّؾ َم ْـ َك َؼ َؾ ُف مِ ْـ ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ َف َعـ ُْف ْؿ َك َؼ َؾ ُفَ :ل ْؿ َيـْ ُؼ ْؾ مِ ْـ
َ
ً
َذل ِ َؽ َأحدٌ َطـ َكبِقـَا ص َّؾك اَّلل َط َؾق ِف وس َّؾؿ حر ًفا و ِ
احدً ا.اهـ
ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
ْ ِّ َ
َ
المهم :أن اَّلل قذف يف قؾبف بغض هذا الشر وسؾؿف اَّلل ،وهذا مـ طـاية اَّلل بلولقائف:
ف َطـْف السقء وا ْل َػح َشاء إِ َّكف مِـ ِطب ِ
ِ ِ
ادكَا ا ْل ُؿ ْخ َؾ ِصق َـ ﴾[يقسػ:]24:
﴿ ك ََذل َؽ لـ َْص ِر َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ٕن اإلكسان مفؿا بؾغ طؾؿف ،وطَل شلكف ،وطظؿت مرتبتف إذا ابتؾل هبذا الشر سؼط ،يف
حذرا مراق ًبا َّلل طز وجؾ مجاهدً ا كػسف يف
شر الشفقات والشبفات ،فالؿسؾؿ يؽقن ً
اَّلل ُيدَ افِ ُع َط ِـ ا َّل ِذي َـ
البعد طـ الحرام ،فلحاط اَّلل أولقائف وحػظفؿ كؿا قال ﴿ :إِ َّن َ
آ َمـُقا ﴾[الحج ،]38:بلصـاف الؿدافعة.
اَّلل َط َؾ ْق ِف
ويف مسؾؿ َط ْـ َط ْب ِد اَّللِ بـ مسعقد
َق َالَ :جا َء َر ُج ٌؾ إِ َلك الـَّبِ ِّل َص َّؾك ُ
َو َس َّؾ َؿَ ،ف َؼ َالَ :يا َر ُس َ
قل اَّللِ إِكِّل َطا َل ْج ُت ا ْم َر َأ ًة فِل َأ ْق َصك ا ْل َؿ ِديـ َِةَ ،وإِكِّل َأ َص ْب ُت مِـ َْفا َما
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ِ
ون َأ ْن َأمسفاَ ،ف َلكَا َه َذاَ ،فا ْق ِ ِ
ُد َ
ت
اَّللَ ،ل ْق َست َْر َ
َ َّ َ
ض ف َّل َما ش ْئ َتَ ،ف َؼ َال َل ُف ُط َؿ ُرَ :ل َؼدْ َست ََر َك ُ
ِ
الر ُج ُؾ َفا ْك َط َؾ َؼَ ،ف َل ْت َب َع ُف
اَّلل َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ َش ْق ًئاَ ،ف َؼا َم َّ
َك ْػ َس َؽَ ،ق َالَ :ف َؾ ْؿ َي ُر َّد الـَّبِ ُّل َص َّؾك ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الص ََل َة َص َر َف ِل الـ ََّف ِ
ار
اَّلل َط َؾ ْقف َو َس َّؾ َؿ َر ُج ًَل َد َطا ُهَ ،و َت ََل َط َؾ ْقف َهذه ْأ َيةََ { :أق ِؿ َّ
الـَّبِ ُّل َص َّؾك ُ
َات ي ْذ ِهبـ السق َئ ِ
ِ
ِ
ات َذل ِ َؽ ِذك َْرى ل ِ َّ
ؾذاكِ ِري َـ} [هقد]004 :
َو ُز َل ًػا م َـ ال َّؾ ْقؾِ ،إِ َّن ا ْل َح َسـ ُ ْ َ َّ ِّ
ِ
ِ
اصةً؟ َق َالَ « :ب ْؾ لِؾـ ِ
َّاس كَا َّف ًة» .
َف َؼ َال َر ُج ٌؾ م َـ ا ْل َؼ ْقمَِ :يا َكبِ َّل اَّلل َه َذا َل ُف َخ َّ
ٍ
حالة يعـل ٓ :تسؾؿ فقفا الـساء مع
الشاهد :أن هذا الرجؾ وجد امرأ ًة طؾك
الرجال ،وتؿؽـ مـفا وحقـ الػعؾة ماتت آلتف فحػظف اَّلل ،وكؿا حػظ يقسػ طؾقف
السَلم .

الوقفة السابعة والعررون :يف ققلف :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ
يوسف ١٥ :فقف وجقب الػرار مـ الؿعصقة ،طرفت أكؽ يف شر اكعزل ٓ تبؼك
مستسؾؿإ :ن الشقطان قد يفجؿ ،والـػس قد تضعػ ،والعدو قد يخصؿ ،لؽـ
ً
مباشرة يقسػ طؾقف السَلم هرب إلك الباب لقخرج ،والؿرأة أسرطت إلك الباب
ِ
قص ُف مِ ْـ ُد ُب ٍر} لحرصفا طؾقف
اب َو َقدَّ ْت َقؿ َ
اس َت َب َؼا ا ْل َب َ
لتقكد إغَلقف ،كؿا قال تعالكَ { :و ْ
فبقـؿا هق طؾك ذلؽ قبضتف قبضة شديدة اكؼطع مـف الرداء { َو َأ ْل َػ َقا َس ِّقدَ َها َلدَ ى ا ْل َب ِ
اب}
[يقسػ ، ]25 :وفقجئت بلن زوجفا طؾك الباب ،فَل بد أن تربر كػسفا.

الوقفة الثامنة والعررون :يف ققلف :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲ ﮳﮴
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ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﮊ يوسف ١٠ – ١٦ :التفؿة لؾربيء ،وهذا يؼع
كثقرا ٓ سقؿا مـ الـساء ،فنن الؿرأة حقـ ضاق هبا الحال وخشقت اكؽشاف إمر
ً
مـظرا ُيشعر
بادرت إلك اهتام يقسػ بالػعؾةٕ :ن الزوج حقـ وصؾ طؾك الباب رأى ً
هبذا إمر ،وربؿا قال بؾسان الحال أو الؿؼال :ما مع ِ
ؽ مع هذا الشاب يف هذا الؿؽان
الؿعزول؟ فؼالت لفَ ﴿ :ما َج َزا ُء َم ْـ َأ َرا َد بِ َل ْهؾِ َؽ ُسق ًءا إِ َّٓ َأ ْن ُي ْس َج َـ ﴾[يقسػ،]25:
ِ
قؿ ﴾[يقسػ ،]25:و ُيسؾؿ اَّلل مع ققة
حؽؿت طؾقف بالسجـَ ﴿ :أ ْو َط َذ ٌ
اب َأل ٌ
الدطقى ،لؽـ اكظر كقػ كجاه اَّلل وسؾؿف.
الوقفة التاسعة والعررون :تربئف اإلكسان لـػسف ،فالـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ لؿا قػؾ
بصػقة قال « :إِك ََّفا َص ِػ َّق ُة بِـ ُْت ُح َقل» متػؼ طؾقف طـ صػقة  ،فاإلكسان ُيربئ كػسف
مؿا يؾقث ،وهـا قال يقسػ طؾقف السَلمَ ﴿ :ق َال ِه َل َر َاو َد ْتـِل َط ْـ
َك ْػ ِسل﴾[يقسػ ،]26:وأكا ٓ رغبة لل وٓ صؿع وٓ حرص فقفا.

الوقفة الثالثون :يف ققلف :ﮋ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ
بقـات أصحاهبا
ﯩ ﯪﯫﮊ يوسف ١٧ :التحاكؿ والدطاوى إن لؿ تؽـ طؾقفا
ٌ
أدطقاء ،والحؽؿ الشرطل أن البقـة طؾك الؿدطل ،والقؿقـ طؾك مـ أكؽر هذا يف
شرطـا ،ففؿ تحاكؿقا إلك حاكؿ مـ أهؾفا ﴿ :و َش ِفدَ َش ِ
اهدٌ ﴾[يقسػ ،]26:أي:
َ
حاكؿ وقضك ﴿ :مِ ْـ َأ ْهؾِ َفا ﴾[يقسػ ،]26:فؼضك طؾك الؼريـة حقث قال:
حؽؿ
ٌ
﴿إِ ْن ك َ ِ
قص ُف ُقدَّ مِ ْـ ُق ُب ٍؾ﴾[يقسػ ،]26:اكظروا إلك الؼؿقص الؿؼدود ففق قريـة:
َان َقؿ ُ
ؼبَل طؾقفا وهل تدافع طـ كػسفا سقؽقن الؼطع مـ إمامٕ :كف حقـ ُيؼبؾ
فنن كان ُم ً
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طؾقفا ستؿسؽف مـ إمام ،وإن كان هار ًبا مـفا سقؽقن الؼطع يف الثقب مـ الخؾػ،
ِ
قص ُف ُقدَّ مِ ْـ ُد ُب ٍر َق َال إِ َّك ُف مِ ْـ َك ْق ِد ُك َّـ ﴾[يقسػ ،]28:فعرف طـد ذلؽ
﴿ َف َؾ َّؿا َر َأى َقؿ َ
ِ
قؿ
أن يقسػ بريء مـ هتؿة الؿرأة كرباءة الذئب مـ دمف ﴿ :إِ َّن َك ْقدَ ُك َّـ َطظ ٌ
﴾[يقسػ ،]28:وهذا واقع فنن مؽر الـساء شديد إٓ أن يسؾؿ اَّلل.

الوقفة الواحدة والثالثون :يف ققلف :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷ ﯸﮊ يوسف ١٠ :ضعػ إولقاء سبب لػساد الـساء ،وهذا
ػ َأ ْط ِر ْض َط ْـ َه َذا ﴾[يقسػ ،]29:هق معرض طؾقف
قس ُ
ملخقذ مـ ققلفُ ﴿ :ي ُ
السَلم ،والعزيز يؾتػت إلك الؿرأة بؼقلف ﴿ :واس َت ْغ ِػ ِري ل ِ َذ ْكبِ ِ
ؽ ﴾[يقسػ،]29:
َ ْ
يعـل :بعد هذا الظؾؿ وهذه الؼرائـ ٓ يزيد طؾك هنرها هبذه الؽؾؿة ،كان حؼف أن
يزجرها ،وأن يمدهبا ،وأن يرد آطتبار لققسػ طؾقف السَلم.

الوقفة الثانية والثالثون :يف ققلف :ﮋﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌﰍﰎ ﮊ يوسف ١٠ :فقف أن إمر الؿؽتقم
قد يـتشر ويف الؿثؾ :كؾ ٍ
سر جاوز إثـقـ شاع ،ففذا إمر حدث يف قصر لقس إٓ
الؿرأة ويقسػ لؽـ خرج إمر إلك زوجفا ،ثؿ وصؾ إمر إلك الحاكؿ الذي حؽؿ
بقـفؿ ،ثؿ ذهب الحديث واستشرى بقـ الـساء ،فلصبحـ يتحدثـ كؿا هل طادهتـ
حتك طاد إمر إلك الؿرأةَ ﴿ :و َق َال كِ ْس َق ٌة فِل ا ْل َؿ ِديـ َِة ﴾[يقسػ ،]31:فلي أمر يظـف
اإلكسان لؿ يـتشر إذا قد خرج مـف إلك غقره ربؿا اكتشر حتك قال بعضفؿ :إذا أفشقت
سرك فَل تؾؿ مـ أفشاه وإكؿا لؿ كػسؽ.
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الجرأة قد تؼع ،يعرف هذا مـ حالة الـساء يف تـاقؾ
الوقفة الثالثة والثالثون :أن ُ
إخبار ،فلصبحت الـساء يتحدثـ طـ شدة حب هذه الؿرأة لققسػ طؾقف السَلم،
وربؿا اختؾؼـ الؼصص الؽثقرة.

الوقفة الرابعة والثالثون :يف ققلف :ﮋ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﮊ يوسف ١٢ :أهنا لؿا سؿعت بؿؽرهـ أرادت أن
تدافع طـ كػسفا بنقاطفـ فقؿا وقعت فقف ،وإهنا لق اطتذرت مـفـ وقالت :هذا إمر
طؾك غقر القجف الذي بؾغؽـ أو اتؼقـ اَّلل تتؽؾؿـ يف هذا الؿقضقع اإلكسان يزل
و ُيخطئ ،وقد أمرين زوجل أن أستغػر وكذا كان أهقن ،لؽـ ما زالت يف غقفاَ ﴿ :ف َؾ َّؿا
َس ِؿ َع ْت بِ َؿ ْؽ ِر ِه َّـ َأ ْر َس َؾ ْت إِ َل ْق ِف َّـ َو َأ ْطتَدَ ْت َل ُف َّـ ُم َّت َؽ ًل ﴾[يقسػ ،]30:أرسؾت إلقفـ
وجعؾت لفـ مؽاكًا يجؾسـ فقف ويتؽئـ فقف وأططتفـ سؽاكقـ حادة ﴿ :و َقا َل ِ
ت ْ
اخ ُر ْج
َ
الحسـَ ﴿ :ف َؾ َّؿا َر َأ ْيـَ ُف َأ ْكبَ ْر َك ُف َو َق َّط ْع َـ
َط َؾ ْق ِف َّـ ﴾[يقسػ ،]30:وكان قد ُأويت شطر ُ
َأ ْي ِد َي ُف َّـ ﴾[يقسػ ،]30:قال بعضفؿَ ﴿ :أ ْك َب ْر َك ُف ﴾[يقسػ ،]30:أيِ :حضـ ،والذي

يظفر أكف لقس هذا ،إكؿا طظؿ َّـ شلكف يف كػقسفـٕ :ن الجؿال سبب الؿحبة والشغػ
ً
جؿآ ٓ كظقر لف ،وحسـ ٓ مثقؾ لف،
ٓ سقؿا بقـ الرجال والـساء ،ففمٓء كساء رأيـ
فعـد ذلؽ لشدة ما لحؼفـ مـ إمر قطعـ أيديفـ بدون شعقرٕ :ن الؿرأة تـظر فقف
وتؼطع ،ولقس معـكَ ﴿ :ق َّط ْع َـ َأ ْي ِد َي ُف َّـ ﴾[يقسػ ،]30:أهنا أباكت القد مـ الرسغ،
وإكؿا سالت الدماء ،فعـد ذلؽ قؾـَ ﴿ :ح َ
اش َّللِ ﴾[يقسػ ،]30:يعـل ٓ :يؽقن هذا

وقفات وعرب يف قصة يوسف عليه السالم
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الوقفة اخلامسة والثالثون :يف ققلف :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ يوسف١١ :

أن بعض الؿبطؾقـ قد يعرتف بتفؿتف إذا رأى أن دواطقفا مقجقدةَ ﴿ :قا َل ْت َف َذل ِ ُؽ َّـ
ا َّل ِذي ُلؿ ُتـَّـِل فِ ِ
شخصا ٓ صرب
ورأيت
جالست
قف ﴾[يقسػ ،]32:أي :اطرتفت :لؼد
ُ
ُ
ً
ْ
صريحا
لل طؾك البعد طـفَ ﴿ :و َل َؼدْ َر َاود ُّت ُف َط ْـ َك ْػ ِس ِف ﴾[يقسػ ،]32:اطرتفت اطرتا ًفا
ً

ضاهرا كؿا دطتف إلك كػسفا صراحةً ،وهل معذورة طـد الـساء ،فالـساء الَليت
بقـًا
ً
حضرن الؿجؾس لؿ يؼؾـ لفا ٓ :يجقز ِ
لؽ هذا ،وٓ تسطقعقـ هذا ،لؽـ أقررهتـ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اس َت ْع َص َؿ
بلهنا معذورةَ ﴿ :ف َذل ُؽ َّـ ا َّلذي ُل ْؿ ُتـَّـل فقف َو َل َؼدْ َر َاود ُّت ُف َط ْـ َك ْػسف َف ْ
﴾[يقسػ ،]32:فاطرتفت بسَلمة يقسػ طؾقف السَلم مـ الذكب ،ولؽـ هذا
آطرتاف فقؿا بقـفـ ،لؿ يؽـ هذا آطرتاف أمام الـاس حتك ُيربأ.
الوقفة السادسة والثالثون :أن صاحب الباصؾ قد يتؿادى يف باصؾف مع طؾؿف أكف طؾك
باصؾ ،فاكظر إلك ققلفا ﴿ :و َلئِـ َلؿ ي ْػع ْؾ ما آمره َلقسجـَـ و َلق ُؽقكًا مِـ الص ِ
اغ ِري َـ
َ َّ
َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ َ
﴾[يقسػ ،]32:يعـل :تتؿإ و ُتؼسؿ أكف إن لؿ ُيطعفا ويقاتقفا فقؿا تريد لقؽقكـ
مصقره السجـ.

الوقفة السابعة والثالثون :يف ققلف :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚ ﮛﮊ يوسف ،١١ :إذا ُخقرت بقـ أمريـ
يف أحدهؿا السَلمة لديـؽ فاخرت السَلمة لديـؽ ،فققسػ ُخقر بقـ أمريـ :سَلمة
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الجسؿ والبدن والعقش طؾك أكؿؾ الحآت ،لؽـ مع الرتبص إليؼاطف يف الػتـة ،أو
ؽرها يف هذا إمر؟ قالقا:
السجـ حتك قال بعض أهؾ العؾؿ :متك يصقر اإلكسان ُم ً
يرض باإلكراه ،فؾقس كؾ مـ ققؾ
يقسػ طؾقف السَلم تحؿؾ السجـ سبع سـقـ ولؿ َ
لف :افعؾ ،يؼقل :أكا ُمؽره ،ألبس البـطؾقن ،قالُ :مؽره ،أحؾؼ الؾحقة ،قالُ :مؽره،
ادخؾ الجفة آختَلصقة ،قالُ :مؽره ،هذا يقسػ طؾقف السَلم سبع سـقـ كؿا يذكر
الؿػسرون يف سجـ ،يحافظ طؾك صقاكة كػسف ،وفقفِ :طظؿ الطاطة يف قؾقب أولقاء اَّلل:
ب إِ َل َّل مِ َّؿا َيدْ ُطقكَـِل إِ َل ْق ِف ﴾[يقسػ ،]33:سجـ ،طذاب ،شدة،
الس ْج ُـ َأ َح ُّ
﴿ َر ِّب ِّ
ضقؼ ،كؿا قال شقخ اإلسَلم رحؿف اَّلل( :أكا جـتل وبستاين يف صدري ،أكا سجـل
خؾقة ،وقتؾل شفادة ،وسػري سقاحة).
قال شقخ اإلسَلم كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)031 /05
ان " :إحدَ ُاهؿا " ْ ِ
ِ
ػِ ... :طبر َت ِ
ِ
الذك ِ
الس ْج ِـ َوا ْل َب ََل ِء َط َؾك ُّ
ُقب
قس َ
ْ
اخت َق ُار َّ
َ
َْ
َوفل َق ْقل ُي ُ
اصل .و " ال َّثاكِق ُة " َص َؾب سم ِ ِ
ِِ
وا ْلؿع ِ
ب َط َؾك ِديـ ِ ِف َو َي ْص ِر َف ُف
ُ ُ َ
ال اَّلل َو ُد َطائف َأ ْن ُي َثبِّ َت ا ْل َؼ ْؾ َ
َ
َ َ َ
ِِ
ُقب وصار مِـ ا ْلج ِ
ب َص َبا إ َلك ْأمِ ِري َـ بِ ُّ
اهؾِق َـ.
الذك ِ َ َ َ ْ َ
إ َلك َصا َطتف َوإِ َّٓ َفنِ َذا َل ْؿ ُي َثبِّ ْت ا ْل َؼ ْؾ َ
ان وال َّطا َط ِة وفِ ِ
ِ
َف ِػل َه َذا َتقك ٌُّؾ َط َؾك اَّللِ و ِ
اإل ِ
ِ
قف َص ْب ٌر
َ
يؿ َ
است َعا َك ٌة بِف َأ ْن ُي َث ِّب َت ا ْل َؼ ْؾ َ
َ
ب َط َؾك ْ َ
َ ْ
ِ
ِ ِ
اإليؿ ِ
ِ
ِ
ان َوال َّطا َط ِة .اهـ
َط َؾك ا ْلؿ ْحـَة َوا ْل َب ََلء َو ْإ َ َذى ا ْل َحاص ِؾ إ َذا َث َب َت َط َؾك ْ َ
وأكف مفؿا بؾغت دياكتؽ وصقاكتؽ ارجع إلك اَّللٕ :ن الؿخؾقق البشري ضعقػ،
البشرية إذا تسؾطت طؾك اإلكسان يضعػ :ولذلؽ الشقطان لؿا رأى آدم طؾقف السَلم
ف
لف فؿ و ُأذن وأكػ َطؾِ َؿ أكف خؾؼ ٓ يتؿالؽ ،فققسػ طؾقف السَلم يؼقلَ ﴿ :وإِ َّٓ َت ْص ِر ْ
ِ
ِِ
الؿخطئقـ
َطـِّل َك ْقدَ ُه َّـ َأ ْص ُ
ب إِ َل ْق ِف َّـ َو َأ ُك ْـ م َـ ا ْل َجاهؾق َـ ﴾[يقسػ ،]33:أي :مـ ُ

وقفات وعرب يف قصة يوسف عليه السالم
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والقاقعقـ يف الشر ،والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ كان يؼقل« :ال َّؾ ُف َّؿ إِكِّل َأ ُطق ُذ بِ َؽ مِ ْـ
َش ِّر َس ْؿ ِعلَ ،ومِ ْـ َش ِّر َب َص ِريَ ،ومِ ْـ َش ِّر ل ِ َساكِلَ ،ومِ ْـ َش ِّر َق ْؾبِلَ ،ومِ ْـ َش ِّر َمـ ِ ِّقل» أخرجف
أحؿد طـ َش َؽ ِؾ ْب ِـ ُح َؿ ْق ٍد .
فالجل إلك ربؽ أيفا الؿسؾؿ يف حػظ فرجؽ ،وسؿعؽ ،وبصرك ،وجؿقع شلكؽ.

الوقفة الثامنة والثالثون :يف ققلف :ﮋﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮊ يوسف ١٤ :فقف طظؿ استجابة اَّلل لعباده ،وقد قال اَّلل

{ :ا ْد ُطقكِل

َأست ِ
ب َل ُؽ ْؿ} [غافر]61 :
َج ْ
ْ

ف َطـْف َك ْقدَ ُه َّـ إِ َّكف ُه َق الس ِؿ ُ ِ
قؿ ﴾[يقسػ ،]34:أخرب اَّلل أكف سؿقع
ُ
﴿ َف َص َر َ ُ
قع ا ْل َعؾ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ب ك َُّؾ
اَّلل ٓ ُيح ُّ
اَّلل ُيدَ اف ُع َط ِـ ا َّلذي َـ آ َمـُقا إِ َّن َ
لدطاء مـ دطاه ،طؾقؿ بحال أولقائف ﴿ :إِ َّن َ
َخق ٍ
ان َك ُػ ٍ
قر ﴾[الحج.]38:
َّ
إِ َذا لـــؿ َي ُؽـــ ْـ َطـ ٌ
ــقن مِـــ َـ اَّللِ لِؾ َػتـــك

ـــلو ُل مــــا يجـِــــل َط َؾقـ ِ
ـــف اجتِ َفــــا ُد ُه
َفـ َ َّ َ َ

الوقفة التاسعة والثالثون :يف ققلف :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮊ يوسف ١٥ :إصرار أهؾ الباصؾ طؾك باصؾفؿ ،ملخقذ مـ ققل اَّلل طز
وجؾُ ﴿ :ثؿ بدَ ا َلفؿ مِـ بع ِد ما ر َأوا أيا ِ
ت َل َق ْس ُجـُـَّ ُف َحتَّك ِح ٍ
قـ ﴾[يقسػ ،]35:مع
َّ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ
ضفقر الدٓئؾ القاضحة لرباءتف إٓ أهنؿ أبقا إٓ السجـ ،وقد جعؾ اإلمام الؿجدد
محؿد بـ طبد القهاب :أن الؾجقء إلك الؼقة والسؾطان إذا وجدت الحجة والربهان
مـ مسائؾ الجاهؾقة.

الوقفة األربعون :يف ققلف :ﮋ ﮴ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞ
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ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ ﮊ
يوسف ١٠ – ١٦ :فقفا بقان لعؾؿ تػسقر الرؤيا ،فؿـفا ما يؽقن طؾك ضاهرها ،ومـفا ما
يؽقن مع تلويؾ فقفا ،وأن الرؤيا ُتعرض طؾك أهؾ العؾؿَ ﴿ :ق َال َأ َحدُ ُه َؿا إِكِّل َأ َراكِل
َأ ْط ِص ُر َخ ْؿ ًرا ﴾[يقسػ ،]36:فلخذ مـ هذا القجف :أكف يخدم الؿؾؽ وربؿا كاولف هذا
َ
أخ ُر إِكِّل َأ َراكِل َأ ْح ِؿ ُؾ َف ْق َق َر ْأ ِسل ُخ ْب ًزا َت ْلك ُُؾ ال َّط ْق ُر مِـْ ُف
الشرابَ ﴿ ،و َق َال
﴾[يقسػ ،]36:فلولف أكف ُيصؾب ويؿقت ،وقد رأى طؿر بـ الخطاب كلن ً
ديؽا كؼره
ثَلث كؼرات فؽان أجؾف.
الوقفة الواحد واألربعون :فقفا رد العؾؿ إلك اَّلل طز وجؾ مـ ققلفَ ﴿ :ذل ِ ُؽ َؿا مِ َّؿا
ٍ
بـعؿة أن ُيضقػفا إلك اَّلل ،فنن
َط َّؾ َؿـِل َر ِّبل ﴾[يقسػ ،]37:فقـبغل لؿـ أكعؿ اَّلل طؾقف
اَّلل يرضك لعباده ذلؽ ،ويف حديث زيد بـ خالد الجفـل َ « :أصبح مِـ ِطب ِ
ادي
ْ ََ ْ َ
ُم ْممِ ٌـ بِل َوكَافِ ٌرَ ،ف َل َّما َم ْـ َق َالُ :مطِ ْركَا بِ َػ ْض ِؾ اَّللِ َو َر ْح َؿتِ ِفَ ،ف َذل ِ َؽ ُم ْممِ ٌـ بِل َوكَافِ ٌر
َبَ ،و َأ َّما َم ْـ َق َال :بِـ َْق ِء ك ََذا َوك ََذاَ ،ف َذل ِ َؽ كَافِ ٌر بِل َو ُم ْممِ ٌـ بِا ْل َؽ ْقك ِ
بِا ْل َؽ ْقك ِ
َب» متػؼ طؾقف.
وقد طتب اَّلل طؾك مقسك طؾقف السَلم حقـ لؿ يرد العؾؿ إلقف فػل الصحقحقـ
س ا ْل َػ َز ِاري فِل ص ِ
اح ِ
اسَ ،أ َّك ُف َت َؿ َارىُ ،ه َق َوا ْل ُح ُّر ْب ُـ َق ْق ِ
َط ْـ َط ْب ِد اَّللِ ْب ِـ َط َّب ٍ
قسك
َ
ُّ
ب ُم َ
َط َؾق ِ
ب ْإَك َْص ِ
اسُ :ه َق ا ْل َخ ِض ُرَ ،ف َؿ َّر بِ ِف َؿا ُأ َبل ْب ُـ َك ْع ٍ
الس ََل ُمَ ،ف َؼ َال ا ْب ُـ َط َّب ٍ
ار ُّيَ ،فدَ َطا ُه
ف
ْ
َّ
ُّ
احبِل َه َذا فِل ص ِ
اس َف َؼ َال :يا َأبا ال ُّط َػق ِؾ َه ُؾؿ إِ َلقـَاَ ،فنِكِّل َقدْ َتؿاري ُت َأكَا وص ِ
اح ِ
ا ْب ُـ َط َّب ٍ
ب
َ
َ َ
َّ ْ
ْ
َ َْ
َ َ
مقسك ا َّل ِذي س َل َل السبِ َقؾ إِ َلك ُل ِؼق ِفَ ،فف ْؾ س ِؿعت رس َ ِ
اَّلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َي ْذك ُُر
ِّ َ َ ْ َ َ ُ
َّ
َ
ُ َ
قل اَّلل َص َّؾك ُ
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َش ْل َكف؟ َف َؼ َال ُأبل :س ِؿعت رس َ ِ
قسك فِل َم َإلٍ
اَّلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
ُ
قلَ " :ب ْقـ ََؿا ُم َ
َ ٌّ َ ْ ُ َ ُ
قل اَّلل َص َّؾك ُ
ِ
ِ
ِ ِ
قسك َٓ،
م ْـ َبـل إِ ْس َرائ َقؾ إِ ْذ َجا َء ُه َر ُج ٌؾ َف َؼ َال َل ُفَ :ه ْؾ َت ْع َؾ ُؿ َأ َحدً ا َأ ْط َؾ َؿ مـ َْؽ؟ َق َال ُم َ

قسك َب ْؾك َط ْبدُ كَا ا ْل َخ ِض ُر متػؼ طؾقف .
اَّلل إِ َلك ُم َ
َف َل ْو َحك ُ

الوقفة الثانية واألربعون :بقان أن أطظؿ مـة يؿتـ اَّلل هبا طؾك العبد :ترك ديـ
ُقن بِاَّللِ و ُهؿ بِ ِ
أخ َر ِة ُه ْؿ كَافِ ُر َ
ْت مِ َّؾ َة َق ْق ٍم ٓ ُي ْممِـ َ
ون
الؿشركقـ :مـ ققلف ﴿ :إِكِّل َت َرك ُ
َ ْ
﴾[يقسػ ،]37:ولقس معـك ذلؽ :أن أسرة يقسػ كاكقا طؾك الؽػر حاشاهؿ ،فؼد
كان أبقه كبل ،وجده كبل ،وجده إطؾك كبل ،وإخقاكف طؾك اإلسَلم :ولؽـف ُيخرب طـ
الحال الذي هق فقف :حال طزيز مصر ومـ إلقف كاكقا يؽػرون باَّلل ولؿ يتبع مؾتفؿ.
ولذلؽ أضاف اَّلل كعؿة اإلسَلم إلقف بؼقلف{ :ا ْل َق ْق َم َأك َْؿ ْؾ ُت َل ُؽ ْؿ ِديـَ ُؽ ْؿ َو َأ ْت َؿ ْؿ ُت
قت َل ُؽؿ ْ ِ
اإل ْس ََل َم ِديـًا} [الؿائدة]3 :
َط َؾ ْق ُؽ ْؿ كِ ْع َؿتِل َو َر ِض ُ
ُ

الوقفة الثالثة واألربعون :يف ققلف :ﮋﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖ ﮊ
أب ملخقذ مـ ققل اَّلل طز وجؾ﴿ :
يوسف ١٧ :بقان مسللة فرضقة وهل أن الجد ٌ
ِ
ِ
ِ
قؿ َوإِ ْس َح َ
قب ﴾[يقسػ ،]38:فسؿاهؿ آباء ،وهبذه
اق َو َي ْع ُؼ َ
َوا َّت َب ْع ُت م َّؾ َة آ َبائل إِ ْب َراه َ
أب ،وهل
أية وما يف باهبا ورث ابـ طباس الجد وقال :مـ شاء باهؾتف أن الجد ٌ
كؼقلف تعالكَ ﴿ :أم كُـتُؿ ُشفدَ اء إِ ْذ ح َضر يع ُؼقب ا ْلؿق ُت إِ ْذ َق َال لِبـ ِ ِ
قف َما َت ْع ُبدُ َ
ون مِ ْـ
َ
ْ َ َ َ َ َْ َ َْ
ْ
اهقؿ وإِسؿ ِ
ِ
ِ
ِ
اط َقؾ َوإِ ْس َح َ
اق ﴾[البؼرة،]033:
َب ْعدي َقا ُلقا َك ْع ُبدُ إِ َل َف َؽ َوإِ َل َف آ َبائ َؽ إِ ْب َر َ َ ْ َ
وحتك العؿ ٓ بلس أن يؼال لف أب مـ باب آحرتام ،وهق مـ العصبات.

الوقفة الرابعة واألربعون :يف ققلف :ﮋﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
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ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ يوسف ١٧ :أن الشرك ٓ
ِ
يجقز يف كؾ شريعة ففق ذكب طظقؿ طـد اَّلل ﴿ :إِ َّن ِّ
قؿ ﴾[لؼؿان،]03:
الش ْر َك َل ُظ ْؾ ٌؿ َطظ ٌ
ِ
اَّلل َط َؾ ْق ِف ا ْل َجـَّ َة ﴾[الؿائدة ،]72:وهـا يؼقلَ ﴿ :ما ك َ
َان
﴿ إِ َّك ُف َم ْـ ُي ْش ِر ْك بِاَّلل َف َؼدْ َح َّر َم ُ
َلـَا َأ ْن ك ُْش ِر َك بِاَّللِ مِ ْـ َش ْل ٍء ﴾[يقسػ ،]38:يدخؾ فقف الشرك إكرب وإصغر ،مـ
اَّلل ٓ َي ْغ ِػ ُر َأ ْن ُي ْش َر َك بِ ِف َو َي ْغ ِػ ُر َما ُد َ
ون َذل ِ َؽ
حقث طدم الؿغػرة ،كؿا قال تعالك ﴿ :إِ َّن َ
ل ِ َؿ ْـ َي َشا ُء َو َم ْـ ُي ْش ِر ْك بِاَّللِ َف َؼدْ َض َّؾ َض ً
َلٓ َب ِعقدً ا ﴾[الـساء ،]006:إٓ أن الشرك
إصغر ٓ يخؾد صاحبف يف الـار .
الوقفة اخلامسة واألربعون :أن الفداية إلك اإلسَلم هل فضؾ اَّلل العظقؿ طؾك طباده:
﴿ َذل ِ َؽ مِ ْـ َف ْض ِؾ اَّللِ َط َؾ ْقـَا َو َط َؾك الـ ِ
َّاس ﴾[يقسػ ،]38:فنذا هداك اَّلل لإلسَلم
والسـة فاطؾؿ أكف تػضؾ طؾقؽ وأكعؿ طؾقؽ كعؿة طظقؿة ،كؿا قال تعالكَ { :و َل ْق َٓ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اَّلل ُي َزكِّل َم ْـ َي َشا ُء}
َف ْض ُؾ اَّلل َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َو َر ْح َؿ ُت ُف َما َزكَك مـْ ُؽ ْؿ م ْـ َأ َحد َأ َبدً ا َو َلؽ َّـ َ
[الـقر ،]20 :فاشؽر كعؿف يزيدك مـ فضؾفَ ﴿ :لئِ ْـ َش َؽ ْر ُت ْؿ ََٕ ِزيدَ َّك ُؽ ْؿ َو َلئِ ْـ َك َػ ْر ُت ْؿ إِ َّن
َط َذابِل َل َش ِديدٌ ﴾[إبراهقؿ.]7:

الوقفة السادسة واألربعون :يف ققلف :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ يوسف ١٠ :فقف جقاز محاورة أهؾ الباصؾ بالحجة
اب
والربهان ،وفقف :الدطقة إلك اَّلل طز وجؾ ،وفقف :إبراز الحجة مـ ققلفَ ﴿ :أ َأ ْر َب ٌ
ُم َت َػ ِّر ُق َ
قن َخ ْق ٌر ﴾[يقسػ ،]39:أيفؿا خقر أن يؽقن لؽ إل ٌف واحد هق الؿتصرف ُمؾ ًؽا
وأمرا وهن ًقا ،أم تؽقن هـاك طدة آلفة تختؾػ أوامرهؿ ومؼاصدهؿ؟ ٕن تدد اإللفة
ً
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ِ
َان فِ ِ
يػضل إلك الػساد العريض ،كؿا قال تعالكَ { :ل ْق ك َ
اَّلل َل َػ َسدَ َتا
قف َؿا آل َف ٌة إِ َّٓ ُ
ان اَّللِ َر ِّب ا ْل َع ْر ِ
ش َط َّؿا َي ِص ُػ َ
َف ُس ْب َح َ
قن} [إكبقاء ،]22 :فؽان الجقاب :أن اإللف الحؼ:
هق ﴿ :ا ْلق ِ
احدُ ا ْل َؼ َّف ُار ﴾[يقسػ ،]39:القاحد الؼاهر لؿخؾققاتف ،والؼفار :صقغة
َ
مبالغة.

الوقفة السابعة واألربعون :يف ققلف :ﮋﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮊ يوسف ٤٠ :أن الؽػار قد اتخذوا آلف ًة صـعقها بلكػسفؿ
وسؿقها آلفة وهذه التسؿقات ٓ تػقدها شلء ،ففل يف شرع اَّلل أصـام وأوثان ٓ
يجقز أن ُيصرف لفا شلء مـ الطاطة والعبادة ،ومـ صرف لفا شق ًئا مـ ذلؽ كان مـ
الؿحرومقـ مـ مغػرة رب العالؿقـ.
الوقفة الثامنة واألربعون يف قوله :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮊ يوسف ٤٠ :أن الحؽؿ َّلل،
الحؽؿ الؽقين :الذي ٓ بد أن يؼع ،والحؽؿ الشرطل :الذي يجب أن ُيطاع اَّلل طز
وجؾ فقف ،وهذا هق الديـ الؼقيؿ مـ ققلفَ ﴿ :و َذل ِ َؽ ِدي ُـ ا ْل َؼ ِّق َؿ ِة إِ ِن ا ْل ُح ْؽ ُؿ إِ َّٓ ل ِ َّؾ ِف َأ َم َر
َأ َّٓ َت ْع ُبدُ وا إِ َّٓ إِ َّيا ُه َذل ِ َؽ الدِّ ي ُـ ا ْل َؼ ِّق ُؿ َو َلؽِ َّـ َأ ْك َث َر الـ ِ
َّاس َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
قن﴾[يقسػ.]41 :

الوقفة التاسعة واألربعون :يف قوله :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ
ﮱ ﮊ يوسف ٤٠ -٤٢ :بقان أن التقحقد هق أمر اَّلل الشرطل لعباده ،وأكف الديـ

وما فيها من معترب

32

الؼقيؿ والصراط الؿستؼقؿ فؿـ ضقعة ضاطت دكقاه وأخراه ،إذ أن اَّلل ٓ يؼبؾ مـ
ِ
ِ
ِ
قرا}
مشرك طؿَل ،كؿا قال تعالكَ { :و َقد ْمـَا إِ َلك َما َطؿ ُؾقا م ْـ َط َؿ ٍؾ َف َج َع ْؾـَا ُه َه َبا ًء َمـْ ُث ً
اَّلل مِ َـ ا ْل ُؿت َِّؼق َـ } [الؿائدة. ]27 :
[الػرقان ، ]23 :وقال{ :إِك ََّؿا َي َت َؼ َّب ُؾ ُ
وفقف بقان أن أكثر الـاس ٓ يشؽرون ،وٓ يعؾؿقن ،وٓ يممـقن ،فَل طربة بالؽثرة
وٓ التػات إلقفا ،وإكؿا الجؿاطة يف الحؼ ،واَّلل الؿستعان.

الوقفة اخلمسون يف ققلف :ﮋ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹﮺
﮻ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﮊ يوسف ٤١ :فقف أن
الرؤيا الحؼ تؼع طؾك ما أولت طؾقف إن كان الؿعرب لفا طؾك طؾؿ ودراية وفقف جقاز
آستعاكة بالحل الحاضر الؼادر ،وأن هذا ٓ ُيـاقض التقحقد :لؼقلفَ ﴿ :و َق َال ل ِ َّؾ ِذي
َض َّـ َأ َّك ُف َكاجٍ مِـ ُْف َؿا ﴾[يقسػ ،]42:أي :استقؼـ أكف لـ يؼتؾ مـفؿا ﴿ :ا ْذك ُْركِل ِطـْدَ
َر ِّب َؽ ﴾[يقسػ ،]42:أي :طـد مؾؽؽ أمر الـاهل لؽ ،فنن الرب يجقز أن ُيطؾؼ
طؾك غقر اَّلل طز وجؾ لؽـ بغقر أن ُيحؾك بإلػ والَلم ،وإكؿا هل ربقبقة مؼقدة،
كؼقل بعضفؿ:
ِ
قـــــــــــــت
َربا َبـــــــــــــ ُة َر َّبـــــــــــــ ُة ال َب

ِ
َّ
ب َ
ـــــــــت
الزيـ
الخـ
ـــــــــؾ يف َ
َت ُصــــــــــ ُّ

ٍ
جاجـــــــــــات
شـــــــــــر َد
َلفـــــــــــا َط
ُ

ِ
ٌ
ــــــــــقت
الص
َو
ديــــــــــؽ َح َســــــــــ ُـ َ

وكؿا ققؾ :مـ َر ّب الدار؟ وأكا َر ّب إبؾل وهؽذا.

الوقفة الواحدة واخلمسون :يف ققلف :ﮋ ﮻ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﮊ يوسف ٤١ :إضافة الفؿ السلء والػعؾ السلء إلك الشقطان
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مع أكـا كعتؼد أن اَّلل خالؼ كؾ شلء إٓ أن اإلكسان إذا وقع يف الؿعصقة كالزكا ،وشرب
الخؿر ،وترك الصَلة وكحق ذلؽ ما يؼقل :اَّلل أراد مـل ذلؽ ،أو اَّلل طز وجؾ قدر لل
بذلؽ هذا ٓ يصح ،وإكؿا يضقػ هذا إمر إلك الشقطان :الشقطان أغقاين ،الشقطان
فَل

كان سبب يف هذا إمر ،فنن تاب وأكاب وتاب ورد إمر طـد ذلؽ إلك اَّلل
حرج ،فػل الصحقحقـ طـ َأبِل هريرةََ ،أ َّن رس َ ِ
اَّلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿَ ،ق َال" :
َ ْ
َ ُ
ُ َ َْ
قل اَّلل َص َّؾك ُ
ِ
َّاس
قسكَ :أك َْت آ َد ُم ا َّلذي َأ ْغ َق ْي َت الـ َ
َت َح َّ
قسكَ ،ف َؼ َال َل ُف ُم َ
قسكَ ،ف َح َّج آ َد ُم ُم َ
اج آ َد ُم َو ُم َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اص َط َػا ُه َط َؾك
اَّلل ط ْؾ َؿ ك ُِّؾ َش ْلء َو ْ
َو َأ ْخ َر ْجت َُف ْؿ م َـ ا ْل َجـَّةَ ،ف َؼ َال آ َد ُمَ :أك َْت ا َّلذي َأ ْط َطا ُه ُ
الـ ِ
َّاس بِ ِر َسا َلتِ ِف؟ َق َالَ :ك َع ْؿَ ،ق َالَ :ف َت ُؾق ُمـِل َط َؾك َأ ْم ٍر ُقدِّ َر َط َؾ َّل َق ْب َؾ َأ ْن ُأ ْخ َؾ َؼ؟ " .

الوقفة الثانية واخلمسون :يف ققلف :ﮋﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﮊ يوسف٤١ :

–  ٤٤رؤيا الؿؾؽ التل كاكت سببا يف الػرج طـ يقسػ وأن الرؤيا طبارة طـ رمقز
يعربها الؿعرب لفا ،وفقف صقل ُمؽث يقسػ يف السجـ ،فؼد بؼل يف السجـ بضع
ؾؿا
سـقـ ،والبضع ما بقـ الثَلث إلك التسعة ،والؿشفقر :أكف لبث سبع سـقـ ُض ً
وطدواكًا ،وفقف :شدة البَلء طؾك إكبقاء والؿرسؾقـ ،والسجـ شديد واَّلل لق وضعت
يف مديـة وقالقا لؽ :مؿـقع تخرج مـ هذه الؿديـة وأكت تذهب لؾسقق وترجع إلك
البقت وتدخؾ وتخرج لشعرت بضقؼة ،فؽقػ إذا وضعقك يف غرفة قد أحاصت هبا
جدراهنا واحتقهتا أركاهنا.
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الوقفة الثالثة واخلمسون :أن اَّلل إذا أراد شق ًئا أمضاه مـ حقث ٓ يظـ اإلكسان،
فاكظروا إلك يقسػ طؾقف السَلم الذي ُألؼل يف غقابة الجب وكسقف اإلخقان والخَلن،
بؾ وكسقف مـ ضؾؿف ،يتـعؿقن وهق يف سجـف ،حقـ أراد اَّلل طز وجؾ سَلمتف أرى
الؿؾؽ هذه الرؤيا التل احتاج الـاس إلك تػسقرها.

الوقفة الرابعة واخلمسون :يف ققلف :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ يوسف ٤٥ :إمة تليت طؾك طدة معاين يف الؼرآن ،فػل هذا
الؿقصـ طؾك معـك الزمـ وبؿعـك الؿؾة يف ققلف{ :إِكَّا َو َجدْ كَا آ َبا َءكَا َط َؾك ُأ َّم ٍة }
ِ
قؿ ك َ
َان ُأ َّم ًة } [الـحؾ،]021 :
[الزخرف ،]22 :وبؿعـك اإلمام يف ققلف{ :إِ َّن إِ ْب َراه َ
وبؿعـك الطائػة يف ققلف{ :و َل َؼدْ بع ْثـَا فِل ك ُِّؾ ُأم ٍة رس ً ِ
اجتَـ ِ ُبقا
اَّلل َو ْ
ََ
َ
َّ َ ُ
قٓ َأن ا ْط ُبدُ وا َ

قت} [الـحؾ ]36 :وأن العالؿ والداطل إلك اَّلل طز وجؾ سقحتاج إلقف ولق بعد
ال َّطا ُغ َ
حقـ ،يحتاجف الؿقافؼقن والؿخالػقن ،فاكظروا إلك يقسػ طؾقف السَلم مـ الذي
احتاج إلقف؟ احتاج إلقف مـ سجـف وضؾؿف ،فلرسؾ إلقف لتػسقر رؤياه ويدخؾ فقفا:

الوقفة اخلامسة واخلمسون :يف ققلف :ﮋﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﮊ يوسف ٤٦ :أن الـاس إذا رضقا طـ الشخص كادوه بلحب وأفضؾ
أسؿائف وصػاتف ،وفقف بقان أن العؾؿ ٓ ُيؽتؿ حتك وإن سللؽ طدوك أو خصؿؽ،
ِ
ِ
اَّلل بِؾِ َجا ٍم مِ ْـ ك ٍ
َار
والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ يؼقلَ « :م ْـ ُسئ َؾ َط ْـ ط ْؾ ٍؿ َف َؽت ََؿ ُف َأ ْل َج َؿ ُف ُ
َي ْق َم ا ْل ِؼ َقا َم ِة» ،ففذا يقسػ طؾقف السَلم حقـ سللقه هذه الؿسللة وفقفا سبب لـجاهتؿ
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مع شدة مظؾؿتفؿ لف فسرها لفؿ ،ولؿ يؼؾ :اخرجقين مـ السجـ حتك ُأفسرها لؽؿ
بؾ فسرها لفؿ طؾك القجف إكؿؾ.

الوقفة السادسة واخلمسون :يف ققلف :ﮋﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮊ يوسف– ٤٠ :

 ٤٠أن الرؤيا إذا صدقت وصدق التعبقر تؼعٕ :هنا مـ وحل اَّلل طز وجؾ ،يؼقل الـبل
ِ ِ
الزم ِ
ان َٓ َت َؽا ُد ُر ْؤ َيا ا ْل ُؿ ْممِ ِـ َت ْؽ ِذ ُبَ ،و َأ ْصدَ ُق ُؽ ْؿ ُر ْؤ َيا
صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ« :فل آخ ِر َّ َ
َأ ْصدَ ُق ُؽ ْؿ َح ِدي ًثا» متػؼ طؾقف طـ أبل قتادة .
وفيه :أن الرؤيا طبارة طـ رمقز ،فالبؼرة رمز لؾسـة فنن كاكت سؿقـة طظقؿة
الخقاصر ُتػسر بالسـة التل فقفا السعة والخقر ،وإن كاكت طاجػة ُتػسر بالسـة
غـؿا يف
الؿجدبة ،وهؽذا إذا رأى إكسان ثقر ًا ُيذبح لعؾف رجؾ طظقؿ ُيؼتؾ ،وإذا رأى ً
بقتف ُف ِسرت بالربكة لؼقل الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿِ ْ « :
اإلبِ ُؾ ِط ٌّز َِٕ ْهؾِ َفاَ ،وا ْل َغـ َُؿ َب َر َك ٌة»،
فاإلبؾ قد تؽقن طز وقد تؽقن طَلمة طؾك الحؼدٕ :هنؿ يؼقلقن :أحؼد مـ جؿؾ.
أيضا :أن الرؤيا قد تتلخر القققع ٓسقؿا رؤيا الخقر كؿا يؼقل أهؾ التعبقر
وفيها ً
كؿا يف قصة يقسػ ،ويف هذه الرؤيا سبع سـقـ وهؿ يزرطقن ويلكؾقن ويشربقن ،ثؿ
سبع شداد ،ثؿ سـة يؼع فقفا الخقر ويتقسع الـاس.

الوقفة السابعة واخلمسون :يف ققلف :ﮋﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﮊ يوسف٥٠ :
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الؿؽافئة لؿـ أحسـ إلقؽ ،فنن الؿؾؽ حقـ فسر يقسػ هذه الرؤيا أراد أن ُيؽافئف،
وهذا أمر الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ يؼقلَ « :و َم ْـ َصـ ََع إِ َل ْق ُؽ ْؿ َم ْع ُرو ًفا َف َؽافِ ُئق ُهَ ،فنِ ْن َل ْؿ
َت ِ
جدُ وا َما ُت َؽافِ ُئق َك ُفَ ،فا ْد ُطقا َل ُف َحتَّك َت َر ْوا َأ َّك ُؽ ْؿ َقدْ كَا َفل ُت ُؿق ُه» أخرجف أبق داود طـ طبد
اَّلل بـ طؿر

.

الوقفة الثامنة واخلمسون :صرب إكبقاء وطدم التعجؾ ،زد طؾك ذلؽ :السعل يف براءة
الـػس ،فنن يقسػ طؾقف السَلم بعد هذه الؿدة جؿق ًعا حقـ جاءه الرسقل :بالخروج،
ِ
الَلتِل َق َّط ْع َـ َأ ْي ِد َي ُف َّـ ﴾[يقسػ ،]51:ما
اس َل ْل ُف َما َب ُال الـ ِّْس َق ِة َّ
قالْ ﴿ :ارج ْع إِ َلك َر ِّب َؽ َف ْ
ُيريد أن يخرج إٓ وقد ُبرئت ساحتف ،وهذا مـ تؿام طؾؿف وفؼفف مع أن الـبل صؾك اَّلل
قل َلب ِ
ِ
ث
الس ْج ِـ ُص َ ْ
طؾقف وسؾؿ يؼقل كؿا يف حديث أبل هريرة َ « :و َل ْق َلبِ ْث ُت فل ِّ
ػ ََٕجب ُت الدَّ ِ
اط َل».
قس َ َ ْ
ُي ُ

الوقفة التاسعة واخلمسون :يف قوله :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ
ﮊ يوسف ٥١ - ٥٢ :أن الدطقى ٓ ُتؼام إٓ بعد السؿاع مـ الخصؿ ،فققسػ طؾقف
السَلم ادطك طؾك الـساء هذه الدطقى التل وقعت مـفـ ما السبب الذي جعؾفـ
يحضرن إلك ذلؽ الؿجؾس ،فلراد يقسػ أن ُيربئ كػسف ،ومع ذلؽ الؿؾؽ أرسؾ
اش َّللِ ما َطؾِؿـَا َط َؾق ِف مِـ س ٍ
ػ َط ْـ َك ْػ ِس ِف ُق ْؾ َـ َح َ
قء
قس َ
ْ ْ ُ
ْ
َ
إلقفـَ ﴿ :ما َخ ْط ُب ُؽ َّـ إِ ْذ َر َاود ُّت َّـ ُي ُ
﴾[يقسػ ،]50:وإكؿا كان الحال أن امرأة العزيز أدخؾتفـ إلضفار طذرها أمامفـ
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حتك ٓ ُيعقرهنا بلهنا أرادت طبدً ا أو خاد ًما أن يؽقن معفا مع أهنا زوجة العزيز وزوجة
أطظؿ رجآت مصر يف حقـف.
الوقفة الستون :آطرتاف بالحؼ فضقؾة ،مـ ققل امرأة العزيزَ ﴿ :
ص
أن َح ْص َح َ
ا ْل َح ُّؼ َأكَا َر َاود ُّت ُف َط ْـ َك ْػ ِس ِف ﴾[يقسػٕ ،]50:هنؿ قد رأوا مـ الدٓئؾ طؾك صدق
يقسػ ما يؿتـع معف آستؿرار يف الؽذب ،يف مبدأ إمر لؿ يجؿع بقـ يقسػ
و خصقمف ،وإكؿا سؿعقا مـ خصقمف وقبؾقا دطقاهؿ ،واستؿروا يف سجـف والتـؽقؾ بف
إلك غقر ذلؽ ،أما أن ،وقد أضفر اَّلل فضؾف ،فالحال أكف وقت الؿحاقؼة ،فؿع ضفقر
هذه الدٓئؾ ُيستحال أن تؼقل امرأة العزيز :بؾك هق راودين ،كقػ راودك وهق قد أتك
بدٓئؾ كثقرة ،وحؽؿ الحاكؿ بلن قؿصقف ُقد مـ ٍ
دبر ،وجاءت الـسقة وشفدن أهنـ ما
رأيـ طؾقف شق ًئا ،ولق كان يريد سق ًء حقـ دخؾـ همٓء الـسقة لؽان لف ذلؽ ،ولؽـف
بعقد كؾ البعد طـ مداخؾ الشقطان ومصائبفَ ﴿ :أكَا َر َاود ُّت ُف َط ْـ َك ْػ ِس ِف َوإِ َّك ُف َل ِؿ َـ
الص ِ
ادقِق َـ﴾[يقسػ ،]50:وطـد ذلؽ لؿ ُتعقرٕ :ن التائب مـ الذكب كؿـ ٓ ذكب
َّ
لف ،ويـبغل لجؿقع طباد اَّلل أن يؽقكقا رجاطقـ طـ ذكقهبؿ وأخطائفؿ مؿتثؾقـ ٕمر
رهبؿ ،واكظر اطرتفت بذكبفا وأثـت طؾقف ﴿ :وإِ َّكف َل ِؿـ الص ِ
ادقِق َـ ﴾[يقسػ،]50:
َ ُ َ َّ
والسبب يف اطرتاففاَ ﴿ :ذل ِ َؽ ل ِ َق ْع َؾ َؿ َأكِّل َل ْؿ َأ ُخـْ ُف بِا ْل َغ ْق ِ
ب ﴾[يقسػ ،]52:أي :لقعؾؿ
زوجفا أهنا لؿ تؼع يف الػاحشة ،وإكؿا كان إمر مراودة ،وهذا هق الصحقح يف معـك
أية أكف مـ ققل امرأة العزيز ،وققؾ الؿعـك :بلن يقسػ طؾقف السَلم هق الذي قال
ذلؽَ ﴿ :ذل ِ َؽ ل ِ َق ْع َؾ َؿ ﴾[يقسػ ،]52:الؿؾؽَ ﴿ :أكِّل َل ْؿ َأ ُخـْ ُف بِا ْل َغ ْق ِ
ب
﴾[يقسػ ،]52:وإين ُمربأ ،وهذا إلزالة ما يف الـػقس ،فؼد يؽقن بقـؽ وبقـ أخقؽ
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ضاهرا وتبؼك شلء يف الـػقس تظفر يف أوقاهتا ،فنياك إياك إياك
شلء ويتؿ الؿسامحة
ً
أن ُتبؼل يف كػسؽ شق ًئا طؾك أخقؽ ،بؾ حاول كؾ الؿحاولة يف تربئة كػسؽ ويف إضفار
اَّلل ٓ َي ْف ِدي َك ْقدَ ا ْل َخائِـِق َـ
محاسـفا ويف السَلمة مؿا يف الـػقسَ ﴿ ،و َأ َّن َ
﴾[يقسػ ،]52:هذا خرب مـ اَّلل طز وجؾ أن الخائـ ٓ يقفؼ وٓ يعان .

الوقفة الواحدة والستون :يف ققلف :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ يوسف ،٥٤ - ٥١ :هؾ هذا ققل يقسػ أم ققل الؿرأة؟
أيضا ،والذي يظفر :أكف ققل الؿرأة ،وهق الذي رجحف شقخ اإلسَلم
اختؾػ فقف ً
وغقرهَ ﴿ :و َما ُأ َب ِّر ُئ َك ْػ ِسل ﴾[يقسػ ،]53:مؿا وقع فقفا مـ الفؿ والقسقسة ﴿ :إِ َّن
ِ
ِ
ِ
قؿ ﴾[يقسػ.]53:
قر َرح ٌ
السقء إِ َّٓ َما َرح َؿ َر ِّبل إِ َّن َر ِّبل َغ ُػ ٌ
الـَّ ْػ َس ََٕ َّم َار ٌة بِ ُّ
قال شقخ اإلسَلم كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)294 /9
ِ
ِ
ِ
اع
ب َط َؾ ْق َفا ا ِّت َب ُ
السقء " ا َّلتل َي ْغؾِ ُ
َو ُي َؼ ُال الـُّ ُػ ُ
قس َث ََل َث ُة َأك َْقاعٍَ :وه َل " الـَّ ْػ ُس ْإَ َّم َار ُة بِ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذك ِ
َه َق َاها بِ ِػ ْع ِؾ ُّ
ُقب َف َعـ َْفا
ب َو َتت ُ
ُقب َوا ْل َؿ َعاصلَ .و " الـَّ ْػ ُس ال َّؾ َّقا َم ُة " َوه َل ا َّلتل ُت ْذك ُ
الشر َتاب ْت و َأكَاب ْت َفتُسؿك َلقام ًة َِٕكَّفا َت ُؾقم ص ِ
ِ
اح َب َفا َط َؾك
ُ َ
َ
َخ ْق ٌر َو َش ٌّر َلؽ ْـ إ َذا َف َع َؾ ْت َّ َّ َ َ َ
َ َّ َّ َ
الذك ِ
ُّ
ُقب َو َِٕك ََّفا َت َت َؾ َّق ُم َأ ْي َتت ََر َّد ُد َب ْق َـ ا ْل َخ ْق ِر َو َّ
الش ِّرَ .و " الـَّ ْػ ُس ا ْل ُؿ ْط َؿئِـَّ ُة " َو ِه َل ا َّلتِل
الشر والسق َئ ِ
ِ
ِ
ِ
ات َو َت ْؽ َر ُه َذل ِ َؽ َو َقدْ َص َار َذل ِ َؽ
ب ا ْل َخ ْق َر َوا ْل َح َسـَات َو ُت ِريدُ ُه َو ُت ْبغ ُض َّ َّ َ َّ ِّ
ُتح ُّ

ات و ِ
ات و َأحق ٌال ل ِ َذ ٍ
ِ ِ ِ
احدَ ةٍ َوإِ َّٓ َفالـَّ ْػ ُس ا َّلتِل ل ِ ُؽ ِّؾ
َ
َل َفا ُخ ُؾ ًؼا َو َطا َد ًة َو َم َؾ َؽةًَ .ف َفذه ص َػ ٌ َ ْ َ
ان ِهل َك ْػس و ِ
إكْس ٍ
جدُ ُه ْ ِ
احدَ ٌة َو َه َذا َأمر َي ِ
اإلك َْس ُ
ان مِ ْـ َك ْػ ِس ِف .اهـ
َ ٌ َ
ٌْ
َ
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الوقفة الثانية والستون :يف ققلف :ﮋﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﮊ
يوسف ،٥٥ :فقف :جقاز أن ُيزكل الؿرء كػسف إذا كاكت تزكقتف لـػسف لؿصؾحة ديـقة أو
دكققية لؾؿسؾؿقـ ،وٓ يتعارض هذا مع ققل اَّلل طز وجؾَ ﴿ :فَل ُت َزكُّقا َأك ُػ َس ُؽ ْؿ ُه َق
َأ ْط َؾ ُؿ بِ َؿ ِـ ا َّت َؼك ﴾[الـجؿ ،]32:ففذا زكك كػسف بعؾؿف بؽقػقة سقاسة الـاس يف هذه
ً
مستدٓ بؿا
الػرتة ،وكذلؽ لحذقف وأماكتف ،وإكؽ لتعجب حقـ ترى حزب ًقا ُيزكل كػسف
حصؾ مـ يقسػ ،ذاك زكك كػسف وأقره الشرع.
قال شقخ اإلسَلم كؿا يف مختصر الػتاوى الؿصرية (ص:)564 :
ِ
َوأما ُسمال ا ْل َ
قسػ َو َققلف
قٓ َية فؼد ذمف صؾك اَّلل َط َؾ ْقف َوسؾؿ َوأما ُسمال ُي ُ
اج َعؾـِل طؾك َخ َزائِـ إَ ْرض} َف ِِلَ َّك ُف ك َ
قهؿ إِ َلك اَّلل ويعدل َبقـ
َان َص ِريؼا إِ َلك َأن َيد ُط ُ
{ ْ
الـَّاس َو ْير َفع َطـ ُْفؿ ال ُّظؾؿ َوي ْػعؾ مـ ا ْل َخ ْقر مالؿ َي ُؽقكُقا يػعؾقه َم َع َأهنؿ لؿ َي ُؽقكُقا
ي ْعر ُف َ
الر ْؤ َيا َما يمول إِ َل ْق ِف َحال الـَّاس َف ِػل َه ِذه ْإَ ْح َقال
قن َحالف َوقد طؾؿ بتعبقر ُّ
قها َما ُيقجب ا ْلػرق َبقـ مثؾ َه ِذه ا ْل َحال َو َبقـ َما هنك َطـ ُف  .اهـ
َوك َْح َ

الوقفة الثالثة والستون :يف ققلف :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ يقسػ 56 :أن الػرج
يليت بعد الشدة ،فخرج مـ السجـ لقؽقن مؿؽـًا يف إرض ،وأن هذا الػرج هق رحؿة
ِ
ِ
ِ
قع َأ ْج َر ا ْل ُؿ ْح ِسـِق َـ ﴾[يقسػ.]56:
قب بِ َر ْح َؿتـَا َم ْـ ك ََشا ُء َوٓ كُض ُ
اَّلل ﴿ :كُص ُ

الوقفة الرابعة والستون :يف ققلف :ﮋﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮊ
يقسػ 57 :أن إجر الحؼقؼل :هق إجر الؿدخر يف أخرة :فعـ طبد اَّلل بـ طؿرو

41

وما فيها من معترب

قال الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿَ « :ما مِ ْـ َغ ِ
از َي ٍةَ ،أ ْو َس ِر َّي ٍةَ ،ت ْغ ُزو َف َت ْغـ َُؿ َو َت ْس َؾ ُؿ ،إِ َّٓ
ِ
ٍ
قر ِهؿ ،وما مِـ َغ ِ ٍ
اب ،إِ َّٓ َت َّؿ
از َيةَ ،أ ْو َس ِر َّيةُ ،ت ْخػ ُؼ َو ُت َص ُ
كَاكُقا َقدْ َت َع َّج ُؾقا ُث ُؾ َث ْل ُأ ُج ِ ْ َ َ ْ
أخر ُة َخقر ل ِؿ ِـ ا َّت َؼك ﴾[الـساء ﴿ ،]77:و َل ِ
ُأجقر ُهؿ» متػؼ طؾقف ﴿ ،و ِ
مخ َر ُة َخ ْق ٌر َل َؽ
َ
َ
َ ٌْ َ
ُ ُ ْ
ون ا ْلحقا َة الدُّ ْكقا * و ِ
ِ
ِ
أخ َر ُة َخقْ ٌر َو َأ ْب َؼك
َ
َ
م َـ إُو َلك ﴾[الضحكَ ﴿ ،]4:ب ْؾ ُت ْمث ُر َ َ َ
﴾[إطؾك.]07-06:
الوقفة اخلامسة والستون :الضرب يف إرض مـ أجؾ تحصقؾ الؿعاش والؿؽاسب،

فنخقة يقسػ مع أهنؿ أبـاء كبل ذهبقا إلك مصر :لطؾب معايشفؿ يف ققلف :ﮋﮚ
ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ﮲ ﮳ ﮴ﯖﯗ ﮊ يقسػ 59 – 58 :أن
اإلكسان ٓ ُيعاجؾ مـ يعرفف ٓ سقؿا مـ كان يريد التخػل باإلخبار بشلكف ،وإكؿا
يؼضل لف حاج تف بدون تعريػف بـػسف ،أو صؾب التعريػ إٓ إذا احتاج لذلؽٕ :كف
طرففؿ ولؿ يؼؾ لفؿ :أكا أخقكؿ مع أكف الؿتؿؽـ يف ذلؽ الققت.
الوقفة السادسة والستون :جقاز الحقؾة الشرطقةَ ﴿ :ق َال ا ْئتُقكِل بِ َلخٍ َل ُؽ ْؿ مِ ْـ َأبِق ُؽ ْؿ
َأٓ َت َر ْو َن َأكِّل ُأوفِل ا ْل َؽ ْق َؾ َو َأ َكا َخ ْق ُر ا ْل ُؿ ِـزلِق َـ ﴾[يقسػ ،]59:ففذه حقؾة شرطقة لطؾب
أخقف إلقف.

الوقفة السابعة والستون :يف ققلف :ﮋ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﮊ يقسػ 61 :فقف :جقاز التفديد ،لؽـ يـبغل أن يؽقن الؿفدد بف بحسبف،
فبعضفؿ ربؿا ُيفدد بالؿقت فقصاب بالجـقن أو غقر ذلؽُ ،يصاب بالسؽتة الؼؾبقة
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وهذا مـ ققلفَ ﴿ :فنِ ْن َلؿ َت ْل ُتقكِل بِ ِف َفَل َكق َؾ َل ُؽؿ ِط ِ
ـدي وٓ َت ْؼرب ِ
قن ﴾[يقسػ.]61:
َ
ْ
َُ
ْ
ْ
الوقفة الثامنة والستون :يف ققلف :ﮋﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﮊ يقسػ:
60

استئذان الؿالؽ فقؿا يؿؾؽ ،واستئذان القالد فقؿا يؼدم طؾقف الؿرء ،وفقفا :جقاز
الؿراضاة فنن اإلكسان قد تطؾب مـف صؾ ًبا يعتذر ،أو امرأة قد ُتخطب وتعتذر ،أو إب
ُيستلذن بف مـ أجؾ مسللة فقعتذر ،فؾؽ أن تؽرر ذلؽ حتك يؼع اإلذن.

الوقفة التاسعة والستون :يف ققلف :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﮊ يقسػ 62 :إكرام ذوي إرحام
ومـ يؽقن تحت تصرف اإلكسان ،فؼد أكرم إخقاكف برد أمقال هؿ التل اشرتوا هبا
إلقفؿ مع أكف قد دفع لفؿ الؿؼابؾ ،والؿداراة لـقؾ الؿطؾقب فحقـ رد بضاطتفؿ ركـقا
إلقف.

الوقفة السبعون :مـ ققلفؿ :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﮊ يقسػ ،63 :أيُ :مـ ِ َع مـا الؽقؾ
يف الؿستؼبؾ أما الؿاضل قد أططاهؿ وأكرمفؿ.
﴿وإِكَّا َل ُف َل َحافِ ُظ َ
قن﴾[يقسػ ،]63:فلرادوا أن
الوقفة الواحدة والسبعون :يف ققلفَ :
ُيطؿـقا أباهؿ فالـاس يخافقن طؾك الؿسافر ،فؾؽ أن تؼقل ٓ :تخاف طؾقف إن شاء اَّلل
سبقَل وٓ يؼع إٓ الخقر.
ُأطقـف وأكقن معف ما استعطت إلك ذلؽ ً

الوقفة الثانية والسبعون :يف ققلف :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
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ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﮊ يقسػ 64 :أن مـ ُأصقب مـ إكسان
بشلء قد ٓ يـساه ،وكؿا ُيؼال :كقػ أوادطؽ وهذا أثر فلسؽ ،فؼال لفؿ يعؼقب طؾقف
السَلم :كقػ آمـؽؿ طؾقف وأكتؿ قد فعؾتؿ بلخقف ما فعؾتؿ ،ومع ذلؽ واتاهؿ إلك
إرادهتؿ :لؾؿصؾحة الؿتحؼؼة لفؿ.

الوقفة الثالثة والسبعون :يف ققلف :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮊ يقسػ 65 :الػرح بخقري الدكقا وأخرة ،وهذا
ُيشعر مـ ققلفَ ﴿ :و َل َّؿا َفت َُحقا َمتَا َط ُف ْؿ َو َجدُ وا بِ َضا َطت َُف ْؿ ُر َّد ْت إِ َل ْق ِف ْؿ ﴾[يقسػ،]65:
لؿا فتحقا ما اشرتوه مـ مصر وجدوا الثؿـ والؼقؿة قد ُردت مع ما اشرتوه فػرحقا:
﴿ َقا ُلقا َيا َأ َباكَا َما َك ْب ِغل ﴾[يقسػ ،]65:أي :شلء كبغقف فقق هذاَ ﴿ :ه ِذ ِه بِ َضا َط ُتـَا
ُر َّد ْت إِ َل ْقـَا ﴾[يقسػ ،]65:أمقالـا التل ذهبـا كشرتي هبا قد ُردت إلقـا سالؿة﴿ :
َوك َِؿ ُقر َأ ْه َؾـَا ﴾[يقسػ ،]65:مـ جؾب الؿقرة :وهق الطعام ،فـجؾب لفؿ الطعام
لقتؼقتقهَ ﴿ ،وك َْح َػ ُظ َأ َخاكَا ﴾[يقسػ ،]65:هذا طؾك القطدَ ﴿ ،وك َْز َدا ُد َك ْق َؾ َب ِع ٍقر
﴾[يقسػٕ ،]65:كف كان ُيعطل لؽؾ واحد حؿؾ بعقره ،فػقفا :الػرح بالخقر إذا
أصاب اإلكسان.
الوقفة الرابعة والسبعون :فعؾ إسباب الشرطقة يف التؽسب ،وأن هذا ٓ ُيـاقض
التقكؾ ،فؿا قال لفؿ أبقهؿ :تقكؾقا طؾك اَّلل واجؾسقا ،ولؽـ تقكؾقا طؾك اَّلل واذهبقا
إلك ما أكتؿ فقف.
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الوقفة اخلامسة والسبعون :يف ققلف :ﮋﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮊ يقسػ66 :

أخذ الؿقاثقؼ والعفقد وتعظقؿ الـاس لفذا الشلنٕ :ن كؼض الؿقثاق والعفد يـذر
ِ
اَّلل مِ ْـ َق ْب ُؾ َف َل ْم َؽ َـ
باكتؼام اَّلل طز وجؾ مـ الـاقضَ ﴿ :وإِ ْن ُي ِريدُ وا خ َقا َكت ََؽ َف َؼدْ َخاكُقا َ
مِـْفؿ ﴾[إكػال ،]70:وهذا ملخقذ مـ ققلفَ ﴿ :ق َال َلـ ُأر ِس َؾف مع ُؽؿ حتَّك ُت ْم ُت ِ
قن
ْ ْ ُ ََ ْ َ
ُ ْ
َم ْقثِ ًؼا مِ َـ اَّللِ َلت َْل ُتـَّـِل بِ ِف ﴾[يقسػ.]66:
الوقفة السادسة والسبعون :آستثـاء ،إياك أن تجزم طؾك ٍ
أمر مستؼبؾل وإكؿا قؾ :إن
شاء اَّلل ،كرجق مـ اَّلل ،افعؾ بؼدر استطاطتؽ مـ ققلف ﴿ :إِ َّٓ َأ ْن ُي َح َ
اط بِ ُؽ ْؿ
إلل،
﴾[يقسػ ،]66:فؼد استثـك ،فلحقاكًا تؼقل لف :أكا أطقرك هذا الؼؾؿ لؽـ ترده َّ
يؼقل :أوطدك أين أرده إلقؽ ،فنذا ما ضاع مـف قال :أكت قد وطدتـل ،لؽـ لؽ أن
اَّلل َط َؾك َما
تؼقل :إٓ أن يتؾػ طؾقؽ ،إٓ أن يـتفل مـؽ ،إٓ أن يسرق طؾقؽ﴿ ،و ُ
َك ُؼ ُ
قل َوكِ ٌقؾ﴾[يقسػ ،]66:أي :كػقؾ ،وفقف جقاز أن يؽقن اَّلل كػقَل ،لؽـ مع
ِ ِ
ِ
اَّلل َط َؾ ْق ِف
اَّلل َطـْ ُفَ ،ط ْـ َر ُسقل اَّلل َص َّؾك ُ
الحرص طؾك القفاء ،ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َرض َل ُ
ػ ِديـ ٍ
َار،
َو َس َّؾ َؿَ " :أ َّك ُف َذك ََر َر ُج ًَل مِ ْـ َبـِل إِ ْس َرائِ َقؾَ ،س َل َل َب ْع َض َبـِل إِ ْس َرائِ َقؾ َأ ْن ُي ْسؾِ َػ ُف َأ ْل َ
َف َؼ َال :ائْتِـِل بِ ُّ
الش َفدَ ِاء ُأ ْش ِفدُ ُه ْؿَ ،ف َؼ َالَ :ك َػك بِاَّللِ َش ِفقدً اَ ،ق َالَ :ف ْلتِـِل بِال َؽ ِػقؾَِ ،ق َالَ :ك َػك
قَلَ ،ق َالَ :صدَ ْق َتَ ،فدَ َف َع َفا إِ َل ْق ِف إِ َلك َأ َج ٍؾ ُم َس ًّؿكَ ،ف َخ َر َج فِل ال َب ْح ِر َف َؼ َضك
بِاَّللِ ك َِػ ً
اج َت ُفُ ،ثؿ التَؿ َس مر َك ًبا َير َك ُب َفا َي ْؼدَ م َط َؾ ْق ِف ل ِ ِْلَ َج ِؾ ا َّل ِذي َأ َّج َؾ ُفَ ،ف َؾؿ َي ِ
جدْ َم ْر َك ًباَ ،ف َل َخ َذ
َح َ
ْ
ُ
ْ
َّ َ َ ْ
حق َػ ًة مِـْف إِ َلك ص ِ
َار وص ِ
َخ َشب ًة َفـَ َؼر َهاَ ،ف َلد َخ َؾ فِقفا َأ ْل َ ِ
احبِ ِفُ ،ث َّؿ َز َّج َج َم ْق ِض َع َفاُ ،ث َّؿ
َ
ػ ديـ ٍ َ َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
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ػ ِديـ ٍ
َارَ ،ف َس َل َلـِل
َأ َتك بِ َفا إِ َلك ال َب ْح ِرَ ،ف َؼ َال :ال َّؾ ُف َّؿ إِك ََّؽ َت ْع َؾ ُؿ َأكِّل ُكـ ُْت َت َس َّؾ ْػ ُت ُفَلَكًا َأ ْل َ
قَلَ ،ف َر ِض َل بِ َؽَ ،و َس َل َلـِل َش ِفقدً اَ ،ف ُؼ ْؾ ُتَ :ك َػك بِاَّللِ َش ِفقدً ا،
ك َِػقَلََ ،ف ُؼ ْؾ ُتَ :ك َػك بِاَّللِ ك َِػ ً
َف َر ِض َل بِ َؽَ ،و َأكِّل َج َفدْ ُت َأ ْن َأ ِجدَ َم ْر َك ًبا َأ ْب َع ُث إِ َل ْق ِف ا َّل ِذي َل ُف َف َؾ ْؿ َأ ْق ِد ْرَ ،وإِكِّل
َأستَقدِ ُط َؽفاَ ،فرمك بِفا فِل البح ِر حتَّك و َلج ْت فِ ِ
ف َو ُه َق فِل َذل ِ َؽ َي ْؾت َِؿ ُس
قفُ ،ث َّؿ اك َْص َر َ
َ ْ َ َ َ
َ َ َ َ
ْ ْ
ِ ِ
الر ُج ُؾ ا َّل ِذي ك َ
َان َأ ْس َؾ َػ ُفَ ،يـْ ُظ ُر َل َع َّؾ َم ْر َك ًبا َقدْ َجا َء بِ َؿال ِ ِف،
َم ْر َك ًبا َي ْخ ُر ُج إِ َلك َب َؾدهَ ،ف َخ َر َج َّ

ِ ِِ
ِ ِ ِ
الؿ َال
َفنِ َذا بِال َخ َش َبة ا َّلتل ف َ
الؿ ُالَ ،ف َل َخ َذ َها َٕ ْهؾف َح َط ًباَ ،ف َؾ َّؿا ك ََش َر َها َو َجدَ َ
قفا َ
َان َأس َؾ َػفَ ،ف َل َتك بِإَ ْل ِ
ِ ِ
ِ
َارَ ،ف َؼ َال :واَّللِ ما ِز ْل ُت ج ِ
ػ ِديـ ٍ
اهدً ا
َ
َو َّ
الصحق َػةَُ ،ث َّؿ َقد َم ا َّلذي ك َ ْ ُ
َ َ
َب ِٔتِق َؽ بِؿال ِ َؽَ ،فؿا وجدْ ُت مر َكبا َقب َؾ ا َّل ِذي َأ َتق ُت فِ ِ
فِل َص َؾ ِ
قفَ ،ق َالَ :ه ْؾ ُكـ َْت
ْ
َْ ً ْ
َ َ َ
ب َم ْرك ٍ َ
َ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اَّلل َقدْ
َب َع ْث َت إِ َل َّل بِ َش ْلء؟ َق َالُ :أ ْخبِ ُر َك َأكِّل َل ْؿ َأجدْ َم ْر َك ًبا َق ْب َؾ ا َّلذي ج ْئ ُت فقفَ ،ق َالَ :فنِ َّن َ
َار ر ِ
ِ
َأ َّدى َطـ َْؽ ا َّل ِذي َب َع ْث َت فِل َ
اشدً ا " أخرجف
الخ َش َب ِةَ ،فاك َْص ِر ْ
ف بِإَ ْلػ الدِّ يـ ِ َ
البخاري.

الوقفة السابعة والسبعون :يف ققلف :ﮋﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﮊ يقسػ 67 :العؿؾ بإسباب الشرطقة يف الحذر مـ العقـ ،وأن
هذا ٓ يـايف التقحقد أو التقكؾ طؾك ما قال بعض أهؾ العؾؿ مـ ققلفَ ﴿ :يا َبـ ِ َل ٓ
اب و ِ
ِ
اح ٍد َوا ْد ُخ ُؾقا مِ ْـ َأ ْب َق ٍ
اب ُم َت َػ ِّر َق ٍة ﴾[يقسػ ،]67:أي :حتك ٓ
َتدْ ُخ ُؾقا م ْـ َب ٍ َ
ُيصابقا بالعقـٕ :هنؿ كاكقا إحدى طشر طدد صقب والعقـ حؼ ،وفقف :أن اإلكسان ٓ
يتخقف مـ العقـ تخق ًفا شديدً ا ،كعؿ هل حؼ كؿا أن الؼتؾ حؼ ،والؿقت حؼ،
والغرق حؼ ،واصطدام السقارة حؼ ،والـار حؼ وغقر ذلؽ ،قد تؼع هذه إشقاء ،لؽـ
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ما يبؼك اإلكسان متخقف مـ العقـ كلكف يتخقف مـ الؼتؾ ،إذا وقعت العقـ أتك
بإذكار الشرطقة ،أما بعضفؿ ربؿا يحؿؿ وجف ابـف حتك ٓ يظفر وجفف حسـ فقصاب
بالعقـ ،يعؿؾ يف سقارتف كذا حتك ٓ ُيصاب بالعقـ ،يبؼك هق وأوٓده يف خقف ،وربؿا
سبؼت إلقفؿ العقـ :فتقكؾ طؾك اَّلل واطؿؾ السبب ولـ ُيصقبؽ إٓ ما قدر اَّلل طز
وجؾَ ﴿ :و َما ُأ ْغـِل َطـ ُؽ ْؿ مِ َـ اَّللِ مِ ْـ َش ْل ٍء ﴾[يقسػ ،]67:فنن شاء اَّلل أن ُيصقبؽ
بشلء أصابؽ ،وإن شاء أن ُيسؾؿؽ سؾؿؽ ،وفعؾ إسباب الشرطقة ٓ ُتـاقض
التقكؾ ﴿ :إِ ِن ا ْل ُح ْؽ ُؿ إِ َّٓ َّللِ َط َؾ ْق ِف َت َق َّك ْؾ ُت ﴾[يقسػ ،]67:الحؽؿ الؽقين َّلل وجق ًدا،
والحؽؿ الشرطل َّلل يجب التحاكؿ إلك كتاب اَّلل وسـة رسقلف ،والتقكؾ :هق صدق
آطتؿاد طؾك اَّلل طز وجؾ.

الوقفة الثامنة والسبعون :يف ققلف :ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽ ﮊ يقسػ 68 :صاطة ولل إمر يف صاطة اَّلل  :وهق
قه ْؿ َما ك َ
َان ُي ْغـِل َطـ ُْف ْؿ مِ َـ اَّللِ مِ ْـ َش ْل ٍء
هـا إبَ ﴿ :و َل َّؿا َد َخ ُؾقا مِ ْـ َح ْق ُث َأ َم َر ُه ْؿ َأ ُب ُ
﴾[يقسػ ،]68:فدخؾقا مـ حقث أمرهؿ أبقهؿ مع أهنؿ بعقدون طـف ،مع أن جؾب
الؿـافع ودفع الؿضار إلك اَّلل.

الوقفة التاسعة والسبعون :يف ققلف :ﮋﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﮊ يقسػ 69 :إيـاس الؿظؾقم
والؿغبقن والضعقػ ،فاكظر إلك يقسػ طؾقف السَلم لؿا دخؾ طؾقف أخقه آواه إلقف
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وٓصػف بالؽَلم وأمـفٕ :كف خرج مع إخقاكف وهق خائػ أن يؼع مـفؿ ما وقع مع
يقسػ :ولذلؽ أخذ طؾقفؿ أبقهؿ العفد والؿقثاق ،فؾؿا دخؾقا طؾك يقسػ آوى هذا
الؿستضعػ مـ بقـفؿ وصؿـف وقال ﴿ :إِكِّل َأكَا َأ ُخ َ
قك َفَل َت ْبتَئِ ْس ﴾[يقسػٓ ،]69:
ٍ
ٍ
ُتبالل ﴿ :بِ َؿا كَاكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
ومـعة.
حصـ حصقـ
قن ﴾[يقسػ ،]69:فلكت يف
ويف هذا الكالم :تطؿقـ لف لؿا سقليت مـ التفؿة ،لق كان ٓ يعؾؿ بلكف أخ لف ثؿ
جاءت هذه التفؿة ورجع إخقاكف إلك بؾدهؿ و ُأخذ رقق ًؼا ربؿا شؼ ذلؽ طؾقف ويقسػ
طؾقف السَلم أوحك اَّلل إلقف بؿا ُيطؿـ قؾبفَ ﴿ :ل ُتـَ ِّب َئـ َُّف ْؿ بِ َل ْم ِر ِه ْؿ َه َذا َو ُه ْؿ ٓ َي ْش ُع ُر َ
ون
﴾[يقسػ.]05:

الوقفة الثمانون :يف ققلف :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ يقسػ 71 :فقف :أن إذان ُيطؾؼ طؾك رفع
الصقتُ ﴿ :ث َّؿ َأ َّذ َن ُم َم ِّذ ٌن ﴾[يقسػ ،]71:لقس معـاه أكف قال :اَّلل أكرب اَّلل أكرب ،وإكؿا
رفع صقتف وقال لفؿَ ﴿ :أ َّيت َُفا ا ْل ِع ُقر ﴾[يقسػ ،]71:ويؼصد أصحاب العقر ،وهذا
دلقؾ لؿـ يؼقل بالؿجاز مع أن الصحقح خَلفف ﴿ :إِ َّك ُؽ ْؿ َل َس ِ
ار ُق َ
قن ﴾[يقسػ،]71:
كاداهؿ طؾك الجؿع مع أن السارق واحد ،لؽـ جقاز التفؿة لؾجؿع لخشقة التؿالم،
شامَل
ً
الحؽؿ
فنذا تؿإ ققم طؾك قتؾ ،طؾك سرقة ،طؾك اغتصاب طؾك غقر ذلؽ ،كان ُ
لؾجؿقع.

الوقفة الواحدة والثمانون :يف ققلف :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ
يقسػ 70 :السمال طؿا يحصؾ ،ما سبب هذ التفؿة العظقؿة؟ أكؽؿ تتفؿقكـا بالسرقة،
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ٓ تؼقلقن هذا إٓ ٕكؽؿ فؼدتؿ شق ًئا ما هق؟ فلخربوهؿَ ﴿ :قا ُلقا َك ْػ ِؼدُ صقاع ا ْلؿؾِ ِ
ؽ
ُ َ َ َ
﴾[يقسػ ،]72:كقع مـ أكقة ُيقزن بف.

الوقفة الثانية والثمانون :يف ققلف :ﮋﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ يقسػ 72 :جقاز الؿؽافئة طؾك العؿؾ ،وهل مـ ققلف﴿ :
َول ِ َؿ ْـ َجا َء بِ ِف ِح ْؿ ُؾ َب ِع ٍقر ﴾[يقسػ ،]72:قال الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿَ « :و َم ْـ َصـ ََع
إِ َل ْق ُؽؿ م ْعرو ًفا َف َؽافِ ُئق ُهَ ،فنِ ْن َلؿ َت ِ
جدُ وا َما ُت َؽافِ ُئق َك ُفَ ،فا ْد ُطقا َل ُف َحتَّك َت َر ْوا َأ َّك ُؽ ْؿ َقدْ
ْ
ْ َ ُ
كَا َفل ُت ُؿق ُه».
ِ ِ
قؿ ﴾[يقسػ،]72:
الوقفة الثالثة والثمانون :جقاز الؽػالة ،مـ ققلفَ ﴿ :و َأكَا بِف َزط ٌ
قال الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿَ « :أكَا َز ِطقؿ بِبق ٍ
ت
والزطقؿ :الؽػقؾ ،وطـ أبل امامة
ٌ َْ
َان م ِ
ِ
ِ ِ
فِل َر َب ِ
ح ًّؼا» ،والؽػالة تـؼسؿ إلك قسؿقـ:
ض ا ْل َجـَّة ،ل َؿ ْـ َت َر َك ا ْلؿ َرا َء َوإِ ْن ك َ ُ
األول :كػالة كػس.
الثاين :كػالة مال.
شخصا كػالة الـػس معـاه :أكؽ تؾتزم إذا حؾ إجؾ بنحضاره ،وإذا
فنذا كػؾت
ً
مثَل :أققل :أكا ضؿقـ طؾك زيد،
كػؾت كػالة مال معـاه :إذا حؾ إجؾ لزمؽ الدفعً ،
ٓ بد أن ُيبقـ ضؿقـ إحضار أم ضؿقـ دفعٕ :كف قد يؽقن فؼقر ٓ يستطقع أن يدفع
الؿبؾغ الذي تعقـ طؾك زيد ،لؽـ يستطقع أن يحضره بؼقتف ،فنذا جاء إجؾ قال :هذا
غريؿؽؿ فافعؾقا بف ما تريدون مؿا أباحف لؽؿ الشرع ،وأما أخر فقؼقل :هذا الؿال
ُيدفع إلقؽؿ.
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الوقفة الرابعة والثمانون :يف ققلف :ﮋﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ يقسػ 73 :دفع التفؿة ،والؿتفؿ بريء حتك تثبت إداكتف،
ففمٓء دفعقا طـ أكػسفؿ التفؿة بالؼقل والقؿقـَ ﴿ :قا ُلقا َتاَّللِ َل َؼدْ َطؾِ ْؿت ُْؿ َما ِج ْئـَا
ض َو َما ُكـَّا َس ِ
لِـُ ْػ ِسدَ فِل إَ ْر ِ
ارقِق َـ ﴾[يقسػ ،]73:وفقف :أن السرقة إفساد.

الوقفة اخلامسة والثمانون :يف ققلف :ﮋ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮊ يقسػ75 - 74 :

فقف :التلديب فنذا كان سار ًقا ووجدكاه ما جزاؤه؟ ﴿ َقا ُلقا َج َز ُاؤ ُه َم ْـ ُو ِجدَ فِل َر ْحؾِ ِف
َف ُف َق َج َز ُاؤ ُه﴾[يقسػ ،]75:ققؾ :أن يؽقن طبدً ا سـة ﴿ك ََذل ِ َؽ ك َْج ِزي
ال َّظال ِ ِؿق َـ﴾[يقسػ ،]75:بذكبف يتحؿؾ ما وقع طؾقف.

الوقفة السادسة والثمانون :يف ققلف :ﮋﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﮊ يقسػ 76 :التعؿقة ،مـ
ققلفَ ﴿ :فبدَ َأ بِ َلو ِطقتِ ِفؿ َقب َؾ ِو َط ِ
اء َأ ِخ ِ
قف ﴾[يقسػ ،]76:فؾق ذهب مباشرة يبحث لفا
ْ َ ْ ْ
َ
يف وطاء أخقف ثؿ استخرجفا ،لربؿا قالقا :واَّلل ما طؿؾتقها إٓ حقؾة ،لؽـ بدأ كلكف
يبحث يف أوطقتفؿ ح ًؼا ،فَل بلس أن ُيعؿل اإلكسان ،التعؿقة مشروطة ٓ إلضاطة الحؼ
ولؽـ لؾحصقل طؾك الؿطؾقب.
قالقا :اجتؿع مجؿقطة فؽان مـفؿ سارق ،فدخؾقا طؾك رجؾ فؼال لفؿ :أكا أطرف
السرق ،قالقا :كقػ؟ قال :هذه ألة أو هذا الشلء السارق إذا وضع يده فقف مسؽتف،
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وغقر السارق ٓ يتلثر فقف ،فجعؾ الربيء يضع يده ويؿشل ،فؾؿا وصؾ السارق هتقب
لؿ يضع يده ومشك ،ثؿ إن الرجؾ جؿعفؿ فجعؾ يشؿ أياديفؿ ويـظر فقفا ،فقجد أن
جؿقعفؿ قد وقعت طَلمة يف أيديفؿ إما رائحة وإما لقن وذلؽ لقس يف يده شلء فؼال
لف :أكت السارق ،وبعضفؿ ربؿا بالؼؾب يليت ُيصافح هذا وهذا وهذا ما شاء اَّلل كؾفؿ
مطؿئـ ،فنذا وجد الؿتفؿ يبدأ قؾبف يضخ.
الوقفة السابعة والثمانون :أن بعض إطؿال وإن كان ضاهرها الضعة ففل لؾرفعة،
فلراد اَّلل أن يرفع يقسػ وأخاه هبذه الحقؾة الشرطقة.

الوقفة الثامنة والثمانون :يف ققلف :ﮋﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﮊ يقسػ 77 :مـ وقع يف شر أو معصقة إٓ أن يتقب تقبة كصقحا وإٓ
ربؿا تؼع فقف رواسب ،والظؾؿ يجر إلك الظؾؿ ،وهذا ملخقذ مـ ققلفَ ﴿ :قا ُلقا إِ ْن
َي ْس ِر ْق َف َؼدْ َس َر َق َأ ٌخ َل ُف مِ ْـ َقبْ ُؾ ﴾[يقسػ ،]77:يعـل :سبحان اَّلل ما وجدوا ما يؼقلقه
إٓ أن يتفؿقا يقسػ بالسرقة ،يريدون أن يـػقا طـفؿ التفؿة وأن هذا لقس مـا ولقس
أخقكا هذا تلثر بلخقف الذي هق أكرب مـف ،وهذا ضؾؿ فقق ضؾؿُ ،ضؾِ َؿ حقـ ألؼقه يف البئر

ثؿ ُضؾِ َؿ حقـ ققؾ لف هذا الؼقل ،إولك أن يعرتفقا بخطئفؿ إول وإخقر ،لؽـفؿ
أبقا إٓ أن يجرحقا قؾبف.
الوقفة التاسعة والثمانون :إثبات صػة الؽقد َّلل
يؾقؼ بجَللف .
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قال ابـ الؼقؿ يف إطَلم الؿققعقـ (:)070 /3
اَّلل َت َعا َلك َه َذا ا ْل َؽ ْقدَ إ َلك َك ْػ ِس ِف ك ََؿا ك ََس َب ُف إ َلك َك ْػ ِس ِف فِل َق ْقل ِ ِف{ :إِك َُّف ْؿ َيؽِقدُ َ
ون
َفـ ََس َ
ب ُ
َك ْقدً ا} [الطارقَ { ]05 :و َأكِقدُ َك ْقدً ا} [الطارقَ ، ]06 :وفِل َق ْقل ِ ِفَ { :و َم َؽ ُروا َم ْؽ ًرا
َو َم َؽ ْركَا َم ْؽ ًرا} [الـؿؾَ ، ]51 :وفِل َق ْقل ِ ِفَ { :و َي ْؿ ُؽ ُر َ
اَّلل َخ ْق ُر ا ْل َؿاكِ ِري َـ}
اَّلل َو ُ
ون َو َي ْؿ ُؽ ُر ُ
[إكػال. ]31 :
و َقدْ قِ َقؾِ ِ َّ :
اب ِآ ْستِ َع َار ِة َو َم َج ِ
استِ ْف َزا ًء َو ِخدَ ا ًطا مِ ْـ َب ِ
از
َ
إن َت ْسؿ َق َة َذل َؽ َم ْؽ ًرا َو َك ْقدً ا َو ْ
ا ْل ُؿ َؼا َب َؾ ِة ك َْح ُقَ { :و َج َزا ُء َس ِّقئَ ٍة َس ِّقئَ ٌة مِ ْث ُؾ َفا} [الشقرىَ ، ]41 :وك َْح ُق َق ْقل ِ ِفَ { :ف َؿ ِـ ا ْطتَدَ ى
َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َفا ْطتَدُ وا َط َؾ ْق ِف بِ ِؿ ْث ِؾ َما ا ْطتَدَ ى َط َؾ ْق ُؽ ْؿ} [البؼرةَ ]094 :وقِ َقؾ َو ُه َق َأ ْص َق ُبَ :ب ْؾ
ِ
ِ
ِ
ِ
إيص ُال َّ
الش ْل ِء إ َلك ا ْل َغ ْق ِر بِ َط ِر ٍيؼ َخ ِػل،
َت ْسؿ َق ُت ُف بِ َذل َؽ َحؼق َؼ ًة َط َؾك َبابِفَ :فنِ َّن ا ْل َؿ ْؽ َر َ
انَ :قبِقح و ُهق إيص ُال َذل ِ َؽ لِؿـ َٓ يست ِ
وك ََذل ِ َؽ ا ْل َؽقدُ وا ْلؿ َخاد َطةُ ،و َلؽِـَّف كَق َط ِ
َح ُّؼ ُف،
ٌ َ َ َ
َ ُ ْ
ْ َ ُ َ
َ
َ ْ َْ
ِ
ِ ِ
الر ُّب
إيصا ُل ُف إ َلك ُم ْستَح ِّؼف ُط ُؼق َب ًة َل ُفَ :ف ْإَ َّو ُل َم ْذ ُمق ٌم َوال َّثاكل َم ْؿدُ ٌ
َو َح َس ٌـ َو ُه َق َ
وحَ ،و َّ
َت َعا َلك إك ََّؿا َي ْػ َع ُؾ مِ ْـ َذل ِ َؽ َما ُي ْح َؿدُ َط َؾ ْق ِف طَدْ ًٓ مِـْ ُف َو ِح ْؽ َؿةًَ ،و ُه َق َت َعا َلك َي ْل ُخ ُذ ال َّظال ِ َؿ
اجر مِـ حق ُث َٓ يحت َِسب َٓ كَؿا ي ْػع ُؾ ال َّظ َؾؿ ُة بِ ِعب ِ
اد ِه.
َ َ
َ َ َ
َ ْ ُ
َوا ْل َػ ِ َ ْ َ ْ
و َأما السقئَ ُة َف ِفل َفقع َؾ ٌة مِؿا يسقء ،و َٓ ريب َأ َّن ا ْلع ُؼقب َة َتسقء ص ِ
اح َب َفاَ :ف ِف َل َس ِّق َئ ٌة َل ُف
ُ َ ُ ُ َ
َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ
َ َْ
َ َّ َّ ِّ
ِ
ِ
ِ
الصدِّ ُيؼ ك َ
َان َقدْ كِقدَ َغ ْق َر َم َّر ٍة:
قس ُ
ػ ِّ
َح َسـَ ٌة م ْـ ا ْل َح َؽ ِؿ ا ْل َعدْ لَ ،وإِ َذا َط َر ْف ُت َذل َؽ َف ُق ُ
إخق َتف كَادوا بِ ِف َكقدً ا حق ُث احتَا ُلقا بِ ِف فِل ال َّت ْػ ِر ِيؼ بقـَف وبقـ َأبِ ِ
قفُ ،ث َّؿ َّ
إن ا ْم َر َأ َة
َْ ُ َ َْ َ
ْ
ْ َ ْ
َأ َّو ُل َفا َأ َّن ْ َ ُ ُ
ِ
ِ
الس ْج َـُ ،ث َّؿ َّ
إن الـ ِّْس َق َة كَا ُدو ُه
ا ْل َع ِز ِيز كَا َد ْت ُف بِ َؿا َأ ْض َف َر ْت َأ َّك ُف َر َاو َد َها َط ْـ َك ْػس َفا ُث َّؿ ُأود َع ِّ
اس َت َعا َذ.
َحتَّك ْ
ِ ِ
ِ ِ
ص ُر ْؤ َي َ
اك َط َؾك إِ ْخ َقتِ َؽ
قبَ ٓ{ :ت ْؼ ُص ْ
بِ َاَّلل م ْـ َك ْقده َّـ َف َص َر َف ُف َطـْ ُفَ ،و َق َال َل ُف َي ْع ُؼ ُ

وقفات وعرب يف قصة يوسف عليه السالم

50

الش ِ
َف َقؽِقدُ وا َل َؽ َك ْقدً ا} [يقسػَ ]5 :و َق َال َّ
اهدُ ِٓ ْم َر َأ ِة ا ْل َع ِز ِيز{ :إِ َّك ُف مِ ْـ َك ْق ِد ُك َّـ إِ َّن
ِ
ِ
اس َل ْل ُف َما َب ُال الـ ِّْس َق ِة الَلتِل
قؿ} [يقسػَ . ]28 :و َق َالْ { :ارج ْع إِ َلك َر ِّب َؽ َف ْ
َك ْقدَ ُك َّـ َطظ ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
اَّلل َل ُف َأ ْح َس َـ َك ْق ٍد َو َأ ْل َط َػ ُف
َق َّط ْع َـ َأ ْيد َي ُف َّـ إِ َّن َر ِّبل بِ َؽ ْقده َّـ َطؾ ٌ
قؿ} [يقسػَ ]51 :ف َؽا َد ُ
و َأطْدَ َلف ،بِ َل ْن جؿع بقـَف وبقـ َأ ِخ ِ
اختِ َق ِ
إخ َقتِ ِف بِ َغ ْق ِر ْ
قفَ ،و َأ ْخ َر َج ُف مِ ْـ َأ ْي ِدي ْ
ار ِه ْؿ ك ََؿا
َ َ َ َْ ُ َ َْ َ
َ
ُ
ػ مِـ ي ِد َأبِ ِ
اختِ َق ِ
قف بِ َغ ْق ِر ْ
ار ِهَ ،وكَا َد َل ُف ِط َق َض َك ْق ِد ا ْل َؿ ْر َأةِ بِ َل ْن َأ ْخ َر َج ُف مِ ْـ
قس َ ْ َ
َأ ْخ َر ُجقا ُي ُ
ِ
اء ا ْلؿ ْؾ ِ
ِض ِ
ؽَ ،و َم َّؽـَ ُف فِل ْإَ ْر ِ
ض َي َت َب َّق ُأ مِـ َْفا َح ْق ُث َي َشا ُءَ ،وك َ
َان َل ُف فِل
الس ْج ِـ إ َلك َف َض ُ
قؼ ِّ

الَلتِل ك ََّذ ْبـَ ُف َو َر َاو ْد َك ُف َحتَّك َش ِفدْ َن بِ َب َرا َءتِ ِف َو ِط َّػتِ ِفَ ،وكَا َد َل ُف فِل َت ْؽ ِذ ِ
يب
َت ْص ِد ِيؼ الـ ِّْس َق ِة َّ
امر َأ َة ا ْلع ِز ِيز لِـَ ْػ ِسفا وا ْطتِرافِفا بِ َلكَّفا ِهل ا َّلتِل راود ْتف و َأ َّكف مِـ الص ِ
ادقِق َـَ :ف َف ِذ ِه َطاقِ َب ُة َم ْـ
َ َ َ ُ َ ُ ْ َّ
َ
َْ
َ َ َ َ َ َ
َص َب َر َط َؾك َك ْق ِد ا ْل َؽائِ ِد َل ُف َب ْغ ًقا َوطُدْ َواكًا .اهـ
ػ فِل َك ْػ ِس ِف َو َل ْؿ ُي ْب ِد َها َل ُف ْؿ ﴾[يقسػ ،]77:فقف:
قس ُ
الوقفة التسعونَ ﴿ :ف َل َس َّر َها ُي ُ
ِ
كتؿ الغقظ ،واَّلل طز وجؾ يؼقلَ ﴿ :وا ْل َؽاضِ ِؿق َـ ا ْل َغ ْق َظ َوا ْل َعافِق َـ َط ِـ الـ ِ
ب
اَّلل ُيح ُّ
َّاس َو ُ
ا ْل ُؿ ْح ِسـِق َـ ﴾[آل طؿران ،]034:وفقف :طدم التسرع ،فنن يقسػ بلخذه ٕخقف يريد أن
يصؾ إلك ما هق أطؾك مـ هذا ،فؾق قال لفؿ :أكتؿ السرق قالقا :وما أدراك ،وإٓ أكت
متعصب أو غقر ذلؽ ،لؽـ أسرها يقسػ يف كػسف وهذا ُخؾؼ الؽريؿ ،فالؽريؿ قد
متعجَل متسر ًطا وإن ُه ِضؿ ،يعـل :يؼقلقن فقف سارق وهق كبل
ً
يضغط كػسف وٓ يؽقن
كريؿ ومؾؽ مصر يف حقـف ،إٓ أكف قالَ ﴿ :أكْت ُْؿ َش ٌّر َم َؽاكًا ﴾[يقسػ ،]77:لعؾف أراد أن
يدفع التفؿة طـ يقسػ وطـ بـقامقـ .

الوقفة الواحدة والتسعون :يف ققلف :ﮋﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁ
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ﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉ ﮊ يقسػ 78 :الؿراجعة والشػاطة إٓ
يف الحدود وإٓ رجؾ س ِ
جـ أو ُأ ِخذ تشػع فقف ،وفقف :جقاز إضفار العذر ،كلن تؼقل
ُ
اترك هذا أمف محتاجف ،أوٓده يـتظروكف إلك غقر ذلؽَ ﴿ ،قا ُلقا َيا َأ ُّي َفا ا ْل َع ِز ُيز إِ َّن َل ُف َأ ًبا

َش ْق ًخا َكبِ ًقرا َف ُخ ْذ َأ َحدَ كَا َم َؽا َك ُف إِكَّا ك ََر َ
اك مِ َـ ا ْل ُؿ ْح ِسـِق َـ ﴾[يقسػ ،]78:وفقف :جقاز
الؿبادلة يف السجـ ،رجؾ مسجقن يريد أن يرجع إلك زيارة أهؾف وأرحامف ،وربؿا

خشقا طدم رجقطف لف أن ُيعطل ضؿقـًا ،إٓ أهنؿ أن يؼقمقن بالضؿاكة التجارية
بؿعـك :أكف يتحؿؾ ما لزم هذا الؿضؿقن ،فؾق وجدت ضؿاكة حضقرية هذا ُيسجـ
بدل طـؽ وأكت تذهب لؼضاء حاجتؽ فنذا اكتفقت رجعت إلقف ففذا جائز.

الوقفة الثانية والتسعون :يف ققلف :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞﮊ يقسػ 79 :البعد طـ الظؾؿَ ﴿ :ق َال َم َعا َذ اَّللِ َأ ْن ك َْل ُخ َذ إِ َّٓ َم ْـ
َو َجدْ كَا َمتَا َطـَا ِطـْدَ ُه إِكَّا إِ ًذا َل َظال ِ ُؿ َ
قن ﴾[يقسػ ،]79:وأن يلخذون الجار بجرم
الجار ،فقـبغل أن اإلكسان ٓ يلخذ إٓ الظالؿ بجريرتف وفعؾ كػسف.

الوقفة الثالثة والتسعون :يف ققلف :ﮋﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮊ يقسػ 81 :جقاز
الؿـاجاة وأهؿقة ذلؽ ،فنهنؿ فعؾقا ذلؽ لؾتشاورَ ﴿ :ف َؾؿا اس َت ْق َئسقا مِـْ ُف َخ َؾ ُصقا ك ِ
َج ًّقا
َّ ْ ُ
﴾[يقسػ ،]81:أي :جعؾقا يتشاورون فقؿا بقـفؿ ،هؾ يرجعقن جؿق ًعا ويرتكقكف،
هؾ يبؼقن جؿق ًعا حتك ُيخرجقكف ،فؽان الشقر مـ كبقرهؿَ ﴿ :ق َال َكبِ ُقر ُه ْؿ َأ َل ْؿ َت ْع َؾ ُؿقا
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
ػ َف َؾ ْـ َأ ْب َر َح إَ ْر َض
قس َ
َأ َّن َأ َباك ُْؿ َقدْ َأ َخ َذ َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َم ْقث ًؼا م َـ اَّلل َوم ْـ َق ْب ُؾ َما َف َّرصت ُْؿ فل ُي ُ
ِ
اَّلل لِل َو ُه َق َخ ْق ُر ا ْل َحاكِ ِؿق َـ ﴾[يقسػ ،]81:أي :ارجعقا
َحتَّك َي ْل َذ َن لل َأبِل َأ ْو َي ْح ُؽ َؿ ُ
أيضا فقف ربط طؾك قؾب يعؼقب ،وفقف إبؼاء لِلمؾ ،فؾق رجعقا
أكتؿ وأكا سلبؼك ،وهذا ً
جؿق ًعا لربؿا كسقه ،أو خشققا أن يرجعقا مرة أخرى ف ُقسجـقا ،لؽـ ذهبقا جؿق ًعا وبؼل
إخ إكرب يتؾطػ يف أخقف.
وفقف :دلقؾ لؿذهب أهؾ الحؼ :بلن لـ ٓ ُتػقد التلبقد مـ ققلفَ ﴿ :ف َؾ ْـ َأ ْب َر َح
إَ ْر َض َحتَّك َي ْل َذ َن ل ِل َأبِل ﴾[يقسػ ،]81:فؾق كاكت لـ ُتػقد التلبقد ما كان يف
تؼققدها بنذن إب مصؾحة.

الوقفة الرابعة والتسعون :يف ققلف :ﮋﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮊ يقسػ ، 80 :فقف :التؾطػ
يف اإلخبار ،ما تلتقف وتؼقل لف :ابـؽ سارق ٓ سقؿا يف مثؾ هذا الحال رجؾ ما طـده
تؾؽ التفؿة وٓ حقل شلء ،تصؾ وتؼقل لف :ولدك سارق ،أو ابـؽ كذا ،لؽـ تؾطػ
واَّلل يا أخل قد يطقش اإلكسان ،قد يتطؾع لؿال الغقر ،الـػس ضعقػة ،أو الـاس
يزطؿقن أن ابـؽ كذا وما كراه كذا ،لؽـ ماذا كؼقل لؾـاس ،يعـل :اإلكسان ُيبدي العذر

ويتؾطػ يف حال اإلخبارَ ﴿ ،و َما َش ِفدْ كَا إِ َّٓ بِ َؿا َطؾِ ْؿـَا ﴾[يقسػ ،]80:أخربكا بؿا
أخربوكاَ ﴿ ،و َما ُكـَّا ل ِ ْؾ َغ ْق ِ
ب حافِظِق َـ ﴾[يقسػ ،]80:قد يؽقن بريء يف كػس إمر.

الوقفة اخلامسة والتسعون :يف ققلف :ﮋﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ِ
اس َل ِل
ﮤﮥﮦﮊ يقسػ 82 :ذكر الحجة والبقـة فقؿا يذكره اإلكسانَ ﴿ :و ْ
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ِ
ِ
قفا ﴾[يقسػ ،]82:أي :اسلل أهؾ الؼرية الذيـ كـا طـدهؿ ،ما يسلل
ا ْل َؼ ْر َي َة ا َّلتل ُكـَّا ف َ
الؿساكـ والبققتَ ﴿ ،وا ْل ِع َقر ﴾[يقسػ ،]82:أي :أصحاب العقر التل أقبؾـا فقفا﴿ ،
وإِكَّا َلص ِ
اد ُق َ
قن ﴾[يقسػ ،]82:يف كؼؾـا.
َ
َ
الوقفة السادسة والتسعون :فقف بقان أن ما ادطاه أصحاب الؿجاز مجاز ًا لقس
بصحقح ،حقث زطؿقا أكف قال الؼرية ،وهل حؼقؼتف يف البققت مجاز يف الـاس
والصحقح أن الؼرية تطؾؼ طؾك البققت ،كؼقلفَ { :و َل َؼدْ َأ ْه َؾ ْؽـَا َما َح ْق َل ُؽ ْؿ مِ َـ ا ْل ُؼ َرى
وصر ْفـَا ْأي ِ
ات َل َع َّؾ ُف ْؿ َي ْر ِج ُع َ
قن} [إحؼاف.]27 :
َ
َ َ َّ
قال الشـؼقطل يف مـع جقاز الؿجاز (ص:)27 :
ِ
أيضا:
اس َل ِل ا ْل َؼ ْر َي َة} مـ
وجفقـ ً
ققلفَ { :و ْ
ِ
أيضا كؿا قدَّ مـا.
الؼرية وإرادة أهؾفا مـ
إولَ :أ َّن إصَلق
أسالقب الؾغة العربقة ً
َ
ٌ
الثاينَّ :
وتغققر
مدلقل طؾقف بآقتضاء،
مذكقر ٕكف
الؿحذوف كلكَّف
الؿضاف
أن
َ
َ
ُ
ٌ
الحذف مـ أسالقب ال ُّؾ ِ
ِ
أيضا كؿا طؼده يف "الخَلصة" بؼقلف:
اإلطراب طـد
غة ً
الؿضاف يليت خؾ ًػا  ...طـف يف اإلطراب إ َذا ما ُح ِذ َفا
وما يؾل
َ
ِ
ِ
سؿ َ
مع َّ
الؿحذوف يف كحق ققلف:
قن الدّ ٓل َة طؾك
كثقرا مـ طؾؿاء إصقل ُي ُّ
أن ً
اس َل ِل ا ْل َؼ ْر َي َة} [سقرة يقسػ ]82 :دٓلة آقتضاء.
{ َو ْ
ِ
ْ
الؿـطقق غقر الصريح ،أو مـ الؿػفقم .اهـ
واختؾ ُػقا هؾ هل مـ

الوقفة السابعة والتسعون :يف ققلف :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ﮲﮳﮴ ﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝ ﮊ يقسػ 83 :أن مـ

وقفات وعرب يف قصة يوسف عليه السالم

55

ُل ِد َغ مـ ُجحر ٓ ُيؾدغ مـف مرتقـ ،والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ يؼقلُ َٓ « :ي ْؾدَ ُغ ا ْل ُؿ ْممِ ُـ
مِ ْـ ُج ْح ٍر َم َّر َت ْق ِـ» ،فقعؼقب طؾقف السَلم مع أخذه لؾؿقثاق مـ أبـائف حقـ أتقه هبذا
ال ُعذر ما قبؾ مـفؿَ ﴿ :ق َال بَ ْؾ َس َّق َل ْت َل ُؽ ْؿ َأك ُػ ُس ُؽ ْؿ َأ ْم ًرا ﴾[يقسػ ،]83:هذه مؽقدة
أخرى لفذا آبـ الؿحبقب إلك أبقف.
قال ابـ الؼقؿ بدائع الػقائد (:)002 /3
وسؿعت شقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة قدس اَّلل روحف وكقر ضريحة مرارا يؼقل" :ذكر
اَّلل الصرب الجؿقؾ والصػح الجؿقؾ والفجر الجؿقؾ فالصرب الجؿقؾ الذي ٓ شؽقى
معف والفجر الجؿقؾ الذي ٓ أذى معف والصػح الجؿقؾ الذي ٓ طتاب معف" اهـ
﴿ َف َص ْب ٌر َج ِؿ ٌقؾ ﴾[يقسػ ،]83:فقفا :أن اإلكسان يصرب الصرب الجؿقؾ فَل
يتسخط وٓ ُيصخب وٓ يرفع صقتفٕ :ن التسخط ما سقحؼؼ لف شلء كرفع
الصقت ،إكؿا ُيذهب صحتف وربؿا أضعػ ُحجتف ،لؽـ صرب جؿقؾ يظفر معف الفدوء
والسؽقـة وغقر ذلؽ ،وما شاء اَّلل سقؽقن .
الوقفة الثامنة والتسعون :الرجاء يف اَّلل ٓ يـؼطع أبدً ا فنن اَّلل ٓ ُيعجزه شلءَ ﴿ :ط َسك
ِ
ِ ِ
ِ
قؿ
اَّلل َأ ْن َي ْلت َقـل بِ ِف ْؿ َجؿق ًعا ﴾[يقسػ ،]83:وطسك يف حؼ اَّلل مقجبة ﴿ ،إِ َّك ُف ُه َق ا ْل َعؾ ُ
ُ
ِ
قؿ ﴾[يقسػ ،]83:يف أفعالف.
﴾[يقسػ ،]83:بحالل ﴿ ،ا ْل َحؽ ُ

الوقفة التاسعة والتسعون :يف ققلف :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ يقسػ ، 84 :أن الؿصائب تتػاوت وهذا
حاصؾ فؼد يؿقت شخص ويبؽل أبقه وأمف طؾك الذي قد مات قبؾف ،فؾق مات صػؾ
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كبقرا أو الذي كان لف طـدهؿ مـزلة ،يبؽقن الؽبقر أو
صغقر فقذكرون الذي مات ً
الؿحبقب وهؽذا ،فقعؼقب طؾقف السَلم الذي ُف ِؼد يف هذا الققت هق بـقامقـ ومع
ذلؽ بؽك طؾك يقسػ :ولشدة بؽائفَ ﴿ :وا ْب َق َّض ْت َطقْـَا ُه مِ َـ ا ْل ُح ْز ِن ﴾[يقسػ،]84:
حزن شديد يف فؼد القلد ،لق مات كان أهقن ،لق ُسجـ كان أهقن ،لؽـ أن يضقع ما
تدري أيـ هق أهق حل أو مقت،وإسػ يليت بؿعـققـ:
طؾك ما يؾقؼ بجَللف ،لؼقل اَّلل

األول :بؿعـك الغضب ،وهذا ثابت َّلل
َاه ْؿ َأ ْج َؿ ِعق َـ} [الزخرف.]55 :
آس ُػقكَا ا ْك َت َؼ ْؿـَا مِـ ُْف ْؿ َف َل ْغ َر ْقـ ُ
{ َف َؾ َّؿا َ

:

الثاين :بؿعـك الحزن.
وهق هـا بؿعـك الحزن ،فإسػ بؿعـك :الحزن مـتػل طـ اَّلل طز وجؾ.

الوقفة املتممة للمائة يف قوله  :ﮋﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ يقسػ 85 :شدة الحزن والقجد طؾك فراق
الؿحبقب ،وفقف بقان لؾؿثؾ( :الـار ٓ تحرق إٓ مـ داس طؾقفا) ،فنن مـ يراجع
يعؼقب طؾقف السَلم ٓ يعؾؿ مرارة الػراق .

الوقفة الواحدة بعد املائة :يف ققلف :ﮋﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﮊ يقسػ ، 86 :فقف :الشؽقى إل اَّلل طز وجؾ ،وأن الشؽاء
إلك الـاس كؿا يؼقل العامة :مذلة ،وقد قال بعضفؿ أبقا ًتا:
ِ
ِ
ِ
َٓ ُت ِ
َحا َلقِـ َ
ـــــــر ِاء
ـــــــاذ ٍر
ـــــــاذ ٍل أو َطـ
ـــــــر َّن لِعـ
ــــــؽ يف الســــــــ َّراء والضـ ّ
ظفـ َ
فـــؾـــرحـــؿـــة الـــؿـتقجعقـ حزازة

يف الؼــؾـب مــثــؾ شـؿـاتــة إطـــداء
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يعـل ٓ :تظفر حالؽ لؾعاذل الذي يذمؽ ،وٓ لؾعاذر الذي يعذرك ويؾتؿس لؽ
إطذارٕ :ن العاذل يشؿت بؽ ،والعاذر يتللؿ طؾقؽ ،فقصـ كػسؽ طؾك الصرب،
اَّلل َوكِ ْع َؿ ا ْل َقكِ ُقؾ
وحقـ شؽك الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ طؾك ربف بؼقلَ ﴿ :ح ْس ُبـَا ُ
﴾[آل طؿران ،]073:كصره اَّلل ،وهؽذا إبراهقؿ طؾقف السَلم.
الوقفة الثانية بعد املائة :أن الحزن ٓ يسؾؿ مـف أحد إٓ أكف يف حؼ الؿممـ كػارةَ « :ما
ِ
ب َو َٓ ك ََص ٍ
قب ا ْل ُؿ ْممِ َـ مِ ْـ َو َص ٍ
ب َو َٓ َهؿ َو َٓ َح َز ٍن َو َٓ َأ ًذى َو َٓ َغؿَ ،حتَّك َّ
الش ْق َك ُة
ُيص ُ
اَّلل مِ ْـ َخ َطا َيا ُه» متػؼ طؾقف طـ أبل هريرة .
ُي َشاك َُفا ،إِ َّٓ َك َّػ َر ُ

الوقفة الثالثة بعد املائة :يف ققلف :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﮊ يقسػ، 87 :
إرسال مـ يليت بالخرب ،وققؾ :الػرق بقـ التحسس والتجسس :أن التحسس يؽقن يف
إمر الؿحؿقد ،والتجسس يؽقن يف غقر ذلؽ ،وققؾ :هق بؿعـك واحد ،فؼد جاء يف
حسسقا) ،ويف قراءة( :وٓ تجسسقا).
قراءة( :وٓ َت َ
الوقفة الرابعة بعد املائة :وهـا مسللتان:
األولى :القلس مـ روح اَّلل.
والثانية :الؼـقط مـ رحؿة اَّلل.
وكَلهؿا مـ كبائر الذكقب وطظقؿ أثام كؿا صح طـ ابـ مسعقد رضل اَّلل طـف
اك بِاَّللِِ ْ ،
طـد طبد الرزاق وغقره« :ا ْل َؽ َبائِرِ ْ :
اإل ْش َر ُ
اس مِ ْـ َر ْوحِ اَّللَِ ،وا ْل ُؼـ ُ
ُقط مِ ْـ
واإل َي ُ
ُ
َر ْح َؿ ِة اَّللَِ ،و ْإ َ ْم ُـ مِ ْـ َم ْؽ ِر اَّللِ»ٕ :ن القلس مـ روح اَّلل والؼـقط مـ رحؿتف تعطقؾ
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َّلل طز وجؾ مـ صػات كؿالف وطظقؿ جَللف كالرحؿة ،والؿغػرة ،والعػق ،والتجاوز،
ولق يعؾؿ الؽافر ما طـد اَّلل مـ الرحؿة ما قـط مـ جـتف أحد ،ولق يعؾؿ الؿممـ ما طـد
اَّلل مـ العذاب ما صؿع يف جـتف أحد ،فؽـ وس ًطا يف باب الرجاء والخقف ،إٓ أكؽ
غؾب جاكب الرجاء طـد الؿقتَ َٓ « :ي ُؿق َت َّـ َأ َحدُ ك ُْؿ إِ َّٓ َو ُه َق ُي ْح ِس ُـ ال َّظ َّـ بِاَّللِ».
الوقفة اخلامسة بعد املائة :التحذير مـ مشاهبة الؽافريـ مـ ققلف ﴿ :إِ َّك ُف ٓ َي ْق َئ ُس مِ ْـ
َر ْوحِ اَّللِ إِ َّٓ ا ْل َؼ ْق ُم ال َؽافِ ُر َ
ون ﴾[يقسػ ،]87:والتشبف بالؽافريـ كبقرة طظقؿة ،قال اَّلل
طز وجؾَ ﴿ :وٓ َت ُؽقكُقا مِ َـ ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ ﴾[الروم ،]30:وقال الـبل صؾك اَّلل طؾقف
وسؾؿَ « :و َم ْـ َت َش َّب َف بِ َؼ ْق ٍم َف ُف َق مِـ ُْف ْؿ» أخرجف أحؿد طـ طبد اَّلل بـ طؿر

.

الوقفة السادسة بعد املائة :يف ققلف :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﮊ يقسػ ، 88 :فقف :الشؽقى طؾك الؼادر لدفعفا ورفعفا ،والضر الذي أصاهبؿ
بـؼص الؿعايش وفؼد إحبة ،فاجتؿع طؾقفؿ هؿان قالقا ﴿ :و ِج ْئـَا بِبِ َضا َط ٍة م ْزج ٍ
اة
ُ َ
َ
﴾[يقسػ ،]88:لقست بالطقبة ولقست بالؽامؾة وإكؿا بقـ ذلؽ.
ِ
اَّلل َي ْج ِزي
الوقفة السابعة بعد املائة :يف قولهَ ﴿ :ف َل ْوف َلـَا ا ْل َؽ ْق َؾ َو َت َصدَّ ْق َط َؾ ْقـَا إِ َّن َ
ا ْل ُؿت ََصدِّ قِق َـ ﴾[يقسػ ،]88:يف صؾب القفاء يف الؽقؾ ،والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ
قالِ « :ز ْن َف َل ْر ِج ْح» ،واَّلل طز وجؾ يؼقل َ ﴿ :و ْي ٌؾ ل ِ ْؾ ُؿ َط ِّػ ِػق َـ * ا َّل ِذي َـ إِ َذا ا ْكتَا ُلقا َط َؾك
الـ ِ
ُقه ْؿ ُي ْخ ِس ُر َ
َّاس َي ْست َْق ُف َ
ون ﴾[الؿطػػقـ ،]3-0:والزيادة
قه ْؿ َأ ْو َو َزك ُ
قن * َوإِ َذا كَا ُل ُ

يف الؽقؾ تـػع الؿشرتي وٓ تضر البائع ،وقد جاء طـ ُح َذ ْي َػ َة وأبل مسعقد إكصاري
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ٍ ِ ِ ِِ
ِ
اَّلل َم ًآَ ،ف َؼ َال َل ُفَ :ما َذا
اَّلل بِ َع ْبد م ْـ ط َباده آ َتا ُه ُ
رضل اَّلل طـفؿا أن الـبل قالُ " :أت َل ُ
َط ِؿ ْؾ َت فِل الدُّ ْك َقا؟ َق َالَ :و َٓ َي ْؽت ُُؿ َ
اَّلل َح ِدي ًثاَ ،ق َالَ :يا َر ِّب آ َت ْقتَـِل َما َل َؽَ ،ف ُؽـ ُْت ُأ َبايِ ُع
قن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الـَّاس ،وك َ ِ
اَّلل:
َ َ
َان م ْـ ُخ ُؾؼل ا ْل َج َق ُازَ ،ف ُؽـ ُْت َأ َت َق َّس ُر َط َؾك ا ْل ُؿقس ِرَ ،و ُأكْظ ُر ا ْل ُؿ ْعس َرَ ،ف َؼ َال ُ
ِ
او ُزوا َط ْـ َطبْ ِدي " ،يعـل :تجقز يف الؽقؾ ،أو يف الحجؿ ،أو يف
َأكَا َأ َح ُّؼ بِ َذا مـ َْؽَ ،ت َج َ
ِ ِ
او ُزوا َط ْـ
الثؿـ ،فؿـ فعؾ ذلؽ لف أجر مـ اَّلل طز وجؾ« :ك َْح ُـ َأ ْو َلك بِ َذل َؽ مـ َْؽ َت َج َ
َط ْب ِدي».
الوقفة الثامنة بعد املائة :أن الجزاء مـ جـس العؿؾ ،وكؿا تديـ قال تعالكَ ﴿ :ج َزا ًء
ِو َفا ًقا ﴾[الـبلَ ﴿ ،]26:ج َزا ًء مِ ْـ َر ِّب َؽ َط َطا ًء ِح َسا ًبا ﴾[الـبل ،]36:وهذا ملخقذ مـ
اَّلل َي ْج ِزي ا ْل ُؿت ََصدِّ قِق َـ ﴾[يقسػ ،]88:أي :يجازيفؿ بؼبقل أطؿالفؿ
ققلف ﴿ :إِ َّن َ
وبؿضاطػة أجقرهؿ ،ومـف ققل رسقل اَّلل « :ك ُُّؾ ا ْم ِر ٍئ فِل ضِ ِّؾ َصدَ َقتِ ِف».

الوقفة التاسعة بعد املائة :يف قوله تعالى :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮊ يقسػ 89 :العتاب الحؿقد مـ ققلفَ ﴿ :ه ْؾ َطؾِ ْؿت ُْؿ َما َف َع ْؾت ُْؿ
ػ و َأ ِخ ِ
قف إِ ْذ َأ ْكتُؿ ج ِ
اه ُؾ َ
قن ﴾[يقسػ ،]89:فؾؿ يؼؾ لفؿ :أكا يقسػ وسلكتؼؿ
ْ َ
قس َ َ
بِ ُق ُ
مـؽؿ وأكتؿ فعؾتؿ وآذيتؿ أخل ،وإكؿا وضع لفؿ السمال كالؿقبخ لفؿ طؾك صـقعفؿ
السلء ،وأن هذا الػعؾ صدر مـفؿ يف حال جفؾفؿ ،والجفؾ جفَلن:
األولٌ :
جفؾ بؿـعك :فؼد العؾؿ.
ٌ
جفؾ بؿعـك :الجفالة يف الػعال بؿخالػة العؾؿ ،وهذا هق الذي قصده
الثاين:
يقسػ طؾقف السَلم.
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الوقفة العاشرة بعد املائة :يف قوله تعالى :ﮋﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮊ يقسػ ، 91 :فقف :استخدام الؼرائـ ،فؾق كاكقا يعرفقن أكف يقسػ
مـ أول يقم لؿا طجبقا مـ هذا إمر ،لؽـ طؾؿقا ذلؽ بؼريـة الحال فنن يقسػ قصتف
طجقبة وٓ يعؾؿ ما فعؾقا بف مـ البشر إٓ يقسػ طؾقف السَلم ،وإٓ الذيـ اشرتوه ما
يدرون ما هل قصة يقسػ ،أبقه ٓ يدري ما هل قصة يقسػ بعد أن أخذوه،
فاستدلقا بالؼريـة طؾك أكف يقسػ طؾقف السَلم.
ػو َ ِ
اَّلل َط َؾ ْقـَا
قس ُ َ
الوقفة احلادةة شررة بعد املائة :يف قولهَ ﴿ :ق َال َأكَا ُي ُ
هذا َأخل َقدْ َم َّـ ُ
﴾[يقسػ ،]91:فقف :أن الؿـة َّلل يف الخػض ،والرفع ،واإلططاء ،والؿـع ،والحػظ
وغقر ذلؽ ،فاكظر كقػ رد إمر إلك اَّلل طز وجؾ ،وهؽذا يـبغل لجؿقع الؿقحديـ أن
يؽقن طؾك هذا إمر ،هجقرهؿ باإلخبار طـ اَّلل وكعؿف طؾك العباد.
ِ
قع َأ ْج َر
اَّلل ٓ ُيض ُ
الوقفة الثانية شررة بعد املائة :ققلف ﴿ :إِ َّك ُف َم ْـ َيت َِّؼ َو َي ْصبِ ْر َفنِ َّن َ
ا ْل ُؿ ْح ِسـِق َـ ﴾[يقسػ ،]91:التؼقى إذا ٓزمت العبد فعؾ هبا الؿلمقر وترك
الؿحظقر ،ويؽقن هبا الصرب طؾك الؿؼدور ،واإلكسان ملمقر هبذه الثَلثة :فعؾ
الؿلمقر ،وترك الؿحظقر ،والصرب طؾك الؿؼدور ،فنن فعؾ ذلؽ ففق سعقد يف الدكقا
طؿَل.
وأخرة ،واَّلل ٓ يضقع أجر مـ أحسـ ً

الوقفة الثالثة شررة بعد املائة :يف قوله تعالى :ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮊ يقسػ 90 :الؼسؿ بدون استحَلف مـ ققلفؿ﴿ :
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ِ
كثقرا ما يؼقلَ « :وا َّل ِذي
َتاَّلل ﴾[يقسػ ،]90:وقد كان الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ ً
َك ْػ ِسل بِق ِد ِه»« ،وا َّل ِذي َٓ إِ َلف َغقره» َٓ « ،ومصر ِ
ف ا ْل ُؼ ُؾ ِ
قب» ،مـ غقر أن ُيستحؾػ،
َ ُْ ُ
َ
َ
َ ُ َ ِّ
والحؾػ يمتك بف لتقكقد الؿحؾقف طؾقف.
الوقفة الرابعة شررة بعد املائة :آطرتاف بالخطل ،وهذا إكؿا يتؿقز بف ُ
الخؾص

ِ
كثقرا مـ الـاس تتجارى هبؿ أهقاؤهؿ وتتَلطب هبؿ كػقسفؿ،
والجؾة ،وإٓ فنن ً
وآطرتاف بالذكب فضقؾة ،قال بعض أهؾ العؾؿ :حال اإلكسان مع الخطل ثَلث
حآت:
الحالة األولى :أن يؼقل :ما فعؾت.
الحالة الثانية :أن يؼقل :فعؾت وقصدي كذا.
الحالة الثالثة :أن يؼقل :فعؾت وأطتذر ،وهذه أكؿؾ الحآت حقث اطرتف بجريرة
كػسف وتخؾص مـ خطئف ،فؼقلفؿَ ﴿ :وإِ ْن ُكـَّا َل َخاصِئِق َـ ﴾[يقسػ ،]90:هق اطتذار
بصقرة الخرب ،أي :كـا خاصئقـ حقـ تؿإكا طؾقؽ وألؼقـاك يف تؾؽ الؿػازة
ٍ
بخس دراهؿ معدودة ،زد طؾك ذلؽ حقـ اهتؿقه بالسرقة واَّلل
الؿقحشة ،وبعـاك بثؿـ
الؿستعان ،واَّلل طز وجؾ يؼقل« :يا ِطب ِ
قن بِال َّؾ ْق ِؾ َوالـ ََّف ِ
ادي إِ َّك ُؽ ْؿ ُت ْخطِ ُئ َ
ارَ ،و َأكَا َأ ْغ ِػ ُر
َ َ
ِ
ُّ
اس َت ْغ ِػ ُروكِل َأ ْغ ِػ ْر َل ُؽ ْؿ» أخرجف مسؾؿ طـ أبل ذر  ،وقال الـبل
الذك َ
ُقب َجؿق ًعاَ ،ف ْ
ِ
قنَ ،ف َق ْس َت ْغ ِػ ُر َ
اَّلل بِ ُؽ ْؿَ ،و َل َجا َء بِ َؼ ْق ٍم ُي ْذكِ ُب َ
ون
صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿَ « :ل ْق َل ْؿ ُت ْذك ُبقا َل َذ َه َ
ب ُ
اَّلل َف َق ْغ ِػ ُر َل ُف ْؿ».
َ

الوقفة اخلامسة شررة بعد املائة :يف ققلف :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ ﯖ
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ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﮊ يقسػ ، 92 :وهذا فعؾ الؽرام ،الؽريؿ إذا
مؾؽ طػا ،وقد قال الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ لسؾؿة« :م َؾ ْؽ َت َف َلس ِ
ج ْح» ،أي :تجاوز،
ْ
َ
ِ
ُ
الفقئات
رسقل اَّلل  -ص َّؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ " :-أقِق ُؾقا َذ ِوي
و طـ طائشة ،قالت :قال
ِ
الحدُ و َد أخرجف أبق داود .
َط َثراتفؿ إٓ ُ
وقد اجتؿعت يف حالفؿا ُحسـ الخصال ،فإخقة اطتذروا طـ خطئفؿ ،ويقسػ
تجاوز طـ خطئفؿ وزلتفؿ حتك أكف لؿ يعاتبفؿ كؿا سقليت يف آخر إمر ،بؾ أضاف ما
وقع بقـف وبقـفؿ مـ الشقطان ،وهؽذا إذا وقع بقـ إخ وأخقف شلء ُيضاف إمر إلك
كزغات الشقطان فنكف حريص طؾك تػتقت إخقة وتؿزيؼفا ،وهق يػرح إذا صاش
إخقة بعضفؿ طؾك بعض ،ويـبغل لؾؿجتؿع الؿسؾؿ أن يؽقن بعقدً ا طـ الطقشان:
كاشـــــــئ ِ
ــــــل ِ
الػتقـ ِ
ـشـ ُ
َطؾــــــك مــــــا كـ َ
َو َي َ
ـــــق َد ُه َأبــــــق ُه
ــــــان مِـّـــــــا
ـــــان َطـ َّ
ُ
فؿـ كشل طؾك الطقشان يبؼك يف صقشاكف ٓ يـتػع الـاس بدطقتف وٓ يستػقدون مـ
صريؼتف ،ومـ تربك طؾك السؽقـة والتمدة والفدوء والتجاوز ُيرجك أن يرفعف اَّلل طز
اض َع َأ َحدٌ ل ِ َّؾ ِف إِ َّ
ٓ َر َف َع ُف اَّلل َو َما َزا َد اَّلل َط ْبدً ا
وجؾ ،فعـ أبل هريرة
قالَ « :و َما َت َق َ
بِ َع ْػ ٍق إِ َّ
ٓ ِط ًّزا» أخرجف مسؾؿ .
اس َت ْغ ِػ ْر َلـَا ُذكُق َبـَا إِكَّا ُكـَّا َخاصِئِق َـ}
الوقفة السادسة شررة بعد املائة :ويف ققلفْ { :
[يقسػ ]97 :أن اإلكسان إذا وقع مـف خطل طؾك أخقف أن يؽقن هؿف تجاوز اَّلل بطؾب
مآ أو ً
التجاوز مـ أخقفٕ :ن الحؼقق مبـاها طؾك الؿشاحة سقا ًء كان الحؼ ً
ققٓ أو
يف حديث الؿػؾسَ « :ف ُق ْع َطك َه َذا مِ ْـ َح َسـَاتِ ِفَ ،و َه َذا مِ ْـ
فعَل ،فعـ أبل هريرة
ً
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اه ْؿ َف ُط ِر َح ْت َط َؾ ْق ِف»
َح َسـَاتِ ِفَ ،فنِ ْن َفـ ِ َق ْت َح َسـَا ُت ُف َق ْب َؾ َأ ْن ُي ْؼ َضك َما َط َؾ ْق ِف ُأ ِخ َذ مِ ْـ َخ َطا َي ُ
ِ
اَّلل َل ُؽ ْؿ ﴾[يقسػ ،]92:أي :يتجاوز طـؽؿ.
أخرجف مسؾؿ ،وهـا يؼقلَ ﴿ :ي ْغػ ُر ُ
ولذلؽ فاطؾؿ أن الحؼقق التل يؼع فقفا الـاس فقفا حؼ َّلل ،وحؼ لؾؿخؾقق ،فؿا
كان لؾؿخؾقق ٓ بد أن ُيستقىف إما يف الدكقا بالعػق أو إرش أو الؼصاص ،وإما يف
ِ
اَّلل
أخرة بالحسـات ،وما كان َّلل طز وجؾ ففق مبـل طؾك العػق والصػحَ ﴿ :ي ْغػ ُر ُ
َل ُؽ ْؿ ﴾[يقسػ ،]92:أي :يتجاوز طـؽؿ فقؿا سؾػ مـ سلء أمركؿ ويقفؼؽؿ لخقر
أطؿالؽؿ ﴿ :و ُهق َأرحؿ الر ِ
اح ِؿق َـ ﴾[يقسػ. ]92:
َ َ ْ َ ُ َّ

الوقفة السابعة شررة بعد املائة :يف قوله تعالى :ﮋ ﯝﯞ ﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﮊ يقسػ 93 :البشارة وما
قصل َه َذا َف َل ْل ُؼقه َط َؾك وج ِف َأبِل ي ْل ِ
فقفا مـ أسباب الػرج ﴿ :ا ْذ َهبقا بِ َؼ ِؿ ِ
ت َب ِص ًقرا
َ ْ
ُ
ُ
َ
﴾[يقسػ ،]93:فلراد أن يستبشر يعؼقب طؾقف السَلم بشؿ ريح يقسػ ،ويجعؾ اَّلل
طز وجؾ يف ذلؽ كرامة طظقؿة وهذا مـ دٓئؾ الـبقة.
الوقفة الثامنة شررة بعد املائة :التقسعة والعطاء فنكف طؾك مـ أساء فنكف مـ تؿام
أهَل لذلؽ ،فاكظر إلك يقسػ طؾقف السَلم قالَ ﴿ :و ْأ ُتقكِل بِ َل ْهؾِ ُؽ ْؿ
الؽرم إذا كان ً
َأ ْج َؿ ِعق َـ ﴾[يقسػ ،]93:حتك ٓ تبؼك طؾقفؿ تبعة ،فقلتقن بلبقفؿ ثؿ يحتاجقن إلك
سػر آخر.
ػ َل ْقٓ
قس َ
الوقفة التاسعة شررة بعد املائة :مـ ققلفَ ﴿ :ق َال َأ ُب ُ
قه ْؿ إِكِّل ََٕ ِجدُ ِر َ
يح ُي ُ
ِ
كثقرا بقـ أباء وإبـاء
َأ ْن ُت َػـِّدُ ون ﴾[يقسػ ،]94:التخقف مـ العتاب ،وهذا يؼع ً
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ٓ سقؿا إذا َك ُب َر إب وضعػ ربؿا تـؿر طؾقف أبـاؤه وأصبح هجقرهؿ :أكت متقهؿ،

أكت ﮋﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﮊ يقسػ 94 :تخرف ،أكت كذا ،وقد يختؾػقن مـ حقث ُحسـ الخؾؼ مـ طدمف يف
العبارة ،بؾ إن بعضفؿ ربؿا يضحؽ إذا تؽؾؿ أبقه بشلء فقتلثر إب ،أو ربؿا يؼقل:
لق كـت أكا لؽان كذا فقتلثر إب ،فقـبغل لإلكسان أن ُيراطل مشاطر أبقف وأمف ومـ
إلقفؿ ،وٓ تؼؾ :بلهنؿ ٓ يتلثرون ،إذا َكبُ َر سـفؿ ورق طظؿفؿ واحدودبت ضفقرهؿ
ورفِعت أصقاهتؿ ،وبقـ الحقـ
يتلثرون مؿا ٓ ُيتلثر مـف يف أمر قد ولك وربؿا بؽقا ُ
وأخر يتذكرون مثؾ تؾؽ الؿقاقػ التل صدرت مـ ولدهؿ.
وفيه :أن اإلكسان ُيخػػ الؾقم إٓ ما ٓ بد مـفٕ :ن الؼؾقب تتلثر:
ِ
ِ
َّ
ـــر
تــــــــافر ُو ُّدهـــــــا
الؼؾـــــــقب إذا
إن
َ
شــــ ْب ُف الزجاجــــة كســــرها ٓ ُي ْج َبـ ُ
َ

واكظر كقػ حصؾ ما تخقفف :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ
يقسػ ، 95 :يف أمرك السابؼ مـ الظـ بحقاة يقسػ ويقسػ قد ذهب ،وأصحاب
هذا الؼقل هؿ الذيـ طـده مـ إحػاد وكحقه ،أما الذيـ جاءوا بالبشارة ما سقؼقلقن
هذا الؽَلم ،لؽـ قد كان ذهب بعضفؿ وبؼل بعضفؿ ،فالذيـ طـده لؿا أخربهؿ أكف
يجد ريح يقسػ قالقا :هذا مـ الضَلل الؼديؿ الذي أكت طؾقف واَّلل الؿستعان،
والضَلل قد ُيطؾؼ طؾك مخالػة الفدى ،وقد ُيطؾؼ طؾك الجفؾَ ﴿ :و َو َجدَ َك َض ًّآ
َف َفدَ ى ﴾[الضحك.]7:

الوقفة العاشرون بعد املائة :يف قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
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ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﮊ يقسػ 96 :فضؾ
البشارة ،والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ كان إذا جاءه وفد ربؿا بشرهؿ ،فػل حديث
ِ
اَّلل َطـ ُْف َؿاَ ،ق َالَ :أ َتك َك َػ ٌر مِ ْـ َبـِل َت ِؿ ٍ
ِط ْؿ َر َ
اَّلل َط َؾ ْق ِف
قؿ الـَّبِ َّل َص َّؾك ُ
ان ْب ِـ ُح َص ْق ٍـ َرض َل ُ
َو َس َّؾ َؿَ ،ف َؼ َال« :ا ْق َب ُؾقا ال ُب ْش َرى َيا َبـِل َت ِؿ ٍ
قؿ»َ .قا ُلقاَ :يا َر ُس َ
قل اَّللِ َقدْ َب َّش ْر َتـَا َف َل ْططِـَاَ ،ف ُرئِ َل
َذل ِ َؽ فِل َو ْج ِف ِفَ ،ف َجا َء َك َػ ٌر مِ َـ ال َق َؿ ِـَ ،ف َؼ َال« :ا ْق َب ُؾقا ال ُب ْش َرى إِ ْذ َل ْؿ َي ْؼ َب ْؾ َفا َبـُق َت ِؿ ٍ
قؿ»
َقا ُلقاَ :قدْ َقبِ ْؾـَا َيا َر ُس َ
قل اَّللِ أخرجف البخاري .
﴿ َف َؾ َّؿا َأ ْن َجا َء ا ْل َب ِش ُقر َأ ْل َؼا ُه َط َؾك َو ْج ِف ِف ﴾[يقسػ ،]96:أي :الثقب والؼؿقص﴿ :
َف ْار َتدَّ َب ِص ًقرا ﴾[يقسػ ،]96:كرام ًة مـ اَّلل طز وجؾَ ﴿ :ق َال َأ َل ْؿ َأ ُق ْؾ َل ُؽ ْؿ إِكِّل َأ ْط َؾ ُؿ
مِ َـ اَّللِ َما ٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
قن ﴾[يقسػ ،]96:صػح وطتاب كريؿ حؿقد.

الوقفة الواحدة والعررون بعد املائة :يف قوله تعالى :ﮋﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﮊ يقسػ:

اس َت ْغ ِػ ْر َلـَا
 98 – 97صؾب الدطاء وآستغػار مـ الرجؾ الصالح مـ ققلفؿَ ﴿ :يا َأ َباكَا ْ
ُذكُق َبـَا إِكَّا ُكـَّا َخاصِئِق َـ ﴾[يقسػ ،]97:والرجؾ الصالح يـبغل أٓ يبخؾ طؾك غقره
بالدطاء ،فنن طـد رأسف مؾؽ مقكؾ يؼقل :آمقـ ولؽ بؿثؾ ،كؿا يف حديث أبل الدرداء
يف مسؾؿ ،ثؿ إن الدطاء شػاطة ،والـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ يؼقلْ « :اش َػ ُعقا
ِ ِ ِ
ُت ْم َج ُرواَ ،و ْل َق ْؼ ِ
ف َأ ْس َت ْغ ِػ ُر َل ُؽ ْؿ
ب»َ ﴿ ،ق َال َس ْق َ
اَّلل َط َّز َو َج َّؾ َط َؾك ل َسان َكبِ ِّقف َما َأ َح َّ
ض ُ
َر ِّبل ﴾[يقسػ ،]98:إما يف ساطة إجابة ،وإما أن يَلزم ذلؽ.
وقد ذهب ُضَلل الؼرامطة :إلك أن يقسػ هق الحؼقؼة ،قالقا :بؿجرد ما قالقا﴿ :
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ِ
يب َط َؾ ْق ُؽ ُؿ ا ْل َق ْق َم ﴾[يقسػٕ :]92:كف
اس َت ْغػ ْر َلـَا ﴾[يقسػ ،]97:قالَ ٓ ﴿ :تثْ ِر َ
ْ
الحؼقؼة طـدهؿ ،بؿعـك :أكف اَّلل طـدهؿ.
ف
اس َت ْغ ِػ ْر َلـَا ﴾[يقسػ ،]97:قالَ ﴿ :س ْق َ
وأما يعؼقب لؿا لؿ يؽـ كذلؽْ ﴿ :
َأ ْس َت ْغ ِػ ُر َل ُؽ ْؿ َر ِّبل ﴾[يقسػ ،]98:وهذا كَلم باصؾ إكؿا يقسػ طػا طـ حؼف ورجك
مـ اَّلل التجاوز طـفؿ ،ويعؼقب وطدهؿ بذلؽ وآستؿرار طؾقف ،أو أكف يستغػر لفؿ
يف الحال إذ ٓ ماكع مـ ذلؽ.

الوقفة الثانية والعررون بعد املائة :مـ ققلف :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲ ﮳﮴ﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛ ﯜﯝﮊ يقسػ ، 011 - 99 :أي :أدخؾ أبقيف طؾقف ورحب هبؿ وأهؾ،
ويف بعض اإلسرائقؾقات :بلن يقسػ طؾقف السَلم ٓ ولد لف ،والسبب يف ذلؽ :أكف ما
قام ٕبقف حقـ دخؾ طؾقف ،وهذا ٓ دلقؾ طؾقف ٓ مـ قريب وٓ مـ بعقد ،ويقسػ مـ
إبرار طؾقف السَلم.
يدل طؾقف ققلفَ ﴿ :و َر َف َع َأ َب َق ْي ِف َط َؾك ا ْل َع ْر ِ
ش ﴾[يقسػ ،]011:إكرا ًما لفؿ﴿ ،
َو َخ ُّروا َل ُف ُس َّجدً ا ﴾[يقسػ ،]011:أي :إخقاكف ،ولعؾ هذا كان صائ ًغا يف شريعتفؿ
ِ
اي مِ ْـ َق ْب ُؾ َقدْ َج َع َؾ َفا َر ِّبل َح ًّؼا
لؾتحقة ٓ لؾعبادةَ ﴿ ،و َق َال َيا َأ َبت َه َذا َت ْل ِو ُيؾ ُر ْؤ َي َ
﴾[يقسػ ،]011:أي :هذا حؼقؼة رؤياي مـ قبؾ قد وقعت بعد التػسقر السابؼ.
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ِ ِ
الس ْج ِـ
الوقفة الثالثة والعررون بعد املائة :ققلفَ ﴿ :و َقدْ َأ ْح َس َـ بِل إِ ْذ َأ ْخ َر َجـل م َـ ِّ
َو َجا َء بِ ُؽ ْؿ مِ َـ ا ْل َبدْ ِو ﴾[يقسػ ،]011:رد الخقر إلك اَّلل طز وجؾ جؾ ًبا وكػ ًعا.
الش ْق َط ُ
الققػة الرابعة طشرة بعد الؿائة :ققلف ﴿ :مِ ْـ َب ْع ِد َأ ْن ك ََز َغ َّ
ان َب ْقـِل َو َب ْق َـ إِ ْخ َقتِل
:

﴾[يقسػ ،]011:أضاف الشر الذي حصؾ إلك الشقطان ،فػل مسؾؿ طـ جابر
قن فِل َج ِز َير ِة ا ْل َع َر ِ
بَ ،و َلؽِ ْـ فِل الت َّْح ِري ِ
ان َقدْ َيئِ َس َأ ْن َي ْع ُبدَ ُه ا ْل ُؿ َص ُّؾ َ
الش ْق َط َ
«إِ َّن َّ
ش
َب ْقـ َُف ْؿ» ،فاكظر أيـ وصؾ الشقطان باإلكسان ،جعؾ ابـ آدم يؼتؾ أخاه ،وجعؾ إخقة
يقسػ يؾؼقكف يف القؿ مع أهنؿ أبـاء أكبقاء ،وأخقهؿ كبل ،وهؿ أهؾ إيؿان إٓ أن
الشقطان لف كزغات بقـ اإلخقة.

الوقفة اخلامسة والعررون بعد املائة :مـ ققلف :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﮊ يقسػ ،010 :آطرتاف بػضؾ اَّلل القاسع ،والتقسؾ إلك
اَّلل طز وجؾ بـعؿتف طؾك العبدَ ﴿ ،فاصِر السؿق ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض ﴾[يقسػ ،]010:خالؼ
َ َّ َ َ
السؿاوات وإرض ،وفقفا التقسؾ إلك اَّلل بلسؿائف وصػاتفَ ﴿ ،أك َْت َول ِ ِّقل فِل الدُّ ْك َقا
و ِ
أخ َر ِة ﴾[يقسػ ،]010:دطاء بصقرة خرب ،كلكف يؼقل :تقلـل يف الدكقا وأخرة.
َ
قال شقخ اإلسَلم كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)371 /8
ِ
ات
قح مِ ْـ ا ْل َؼ ْق َل ْق ِـ َأ َّك ُف َل ْؿ َي ْس َل ْل ا ْل َؿ ْق َت َو َل ْؿ َيت ََؿـَّ ُفَ .وإِك ََّؿا َس َل َل َأ َّك ُف إ َذا َم َ
الصح ُ
َو َّ
قت َط َؾك ْ ِ
اَّلل بِ َذل ِ َؽَ :و َأ َم َر بِ ِف َخؾِق َؾ ُف
الص َػ َة َٓ ا ْل َؿ ْق ُص َ
َي ُؿ ُ
اإل ْس ََلمَِ :ف َس َل َل ِّ
قف ك ََؿا َأ َم َر ُ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
َّلل
إ ْب َراه َ
قؿ َوإِ ْس َرائ َقؾَ :و َه َؽ َذا َق َال َغ ْق ُر َواحد م ْـ ا ْل ُع َؾ َؿاء :مـ ُْف ْؿ ا ْب ُـ َطؼق ٍؾ َو َغ ْق ُر ُهَ .و َا ُ
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َت َعا َلك َأ ْط َؾ ُؿ .اهـ
ح ْؼـِل بِالصال ِ ِ
الوقفة السادسة والعررون بعد املائة :يف ققلفَ ﴿ :تق َّفـِل مسؾِؿا و َأ ْل ِ
حق َـ
َّ
ُ ْ ً َ
َ
﴾[يقسػ ،]010:ضـ بعضفؿ :أكف دطا طؾك كػسف بالؿقت ولقس كذلؽ ،وإكؿا دطا
لـػسف بالثبات طؾك ديـ اَّلل طز وجؾ حتك يؾؼك اَّلل طز وجؾ ،وهذا كؼقل الـبل صؾك
ف ا ْل ُؼ ُؾ ِ
اَّلل طؾقف وسؾؿَ « :يا ُم َث ِّب َت ا ْل ُؼ ُؾ ِ
ف
قب َص ِّر ْ
قب َث ِّب ْت َق ْؾبِل َط َؾك َد ْيـ ِ َؽ»َ « ،يا ُم َص ِّر َ
ِ
يؿاكًا َٓ َي ْر َتدُّ ،
ُق ُؾق َبـَا َط َؾك َصا َطت َؽ» ،وكؼقل طبد اَّلل بـ مسعقد :ال َّؾ ُف َّؿ إِكِّل َأ ْس َل ُل َؽ إِ َ
ٍ
ِ
اَّلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ فِل َأ ْط َؾك َجـ َِّة ا ْل ُخ ْؾ ِد.
َوكَع ً
قؿا َٓ َيـْ َػدُ َ ،و ُم َرا َف َؼ َة َكبِ ِّق َؽ ُم َح َّؿد َص َّؾك ُ

الوقفة السابعة والعررون بعد املائة :يف ققلف طز وجؾ :يف قوله تعالى ﮋﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﮊ يقسػ ،012 :أي:
أن اَّلل طز وجؾ يؼقل لـبقف محؿد صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ :ذلؽ الذي تؼدم ذكره مـ
قصة يقسػ طؾقف السَلم وما جرى بقـف وبقـ إخقتف يف صغره وكربه ﴿ :مِـ َأكْب ِ
اء
ْ َ
ا ْل َغ ْق ِ
ُـت َت ْع َؾ ُؿ َفا َأك َْت َوٓ َق ْق ُم َؽ مِ ْـ
ب ﴾[يقسػ ،]012:مـ أمقر الغقب التلَ ﴿ :ما ك َ
ُـت َلدَ ْي ِف ْؿ ﴾[يقسػ ،]012:ما
َق ْب ِؾ َه َذا ﴾[هقد ،]49:وإما أصؾعف اَّلل طؾقفاَ ﴿ ،و َما ك َ
كـت طـدهؿ ﴿ ،إِ ْذ َأ ْج َؿ ُعقا َأ ْم َر ُه ْؿ ﴾[يقسػ ،]012:إذ بقتقا أمرهؿ الؿـؽر
ون ﴾[يقسػ ،]012:بققسػ ومع ذلؽَ ﴿ :و َي ْؿ ُؽ ُر َ
واجتؿعقا طؾقفَ ﴿ ،و ُه ْؿ َي ْؿ ُؽ ُر َ
ون
اَّلل َخقْ ُر ا ْل َؿاكِ ِري َـ ﴾[إكػال.]31:
اَّلل َو ُ
َو َي ْؿ ُؽ ُر ُ

الوقفة الثامنة والعررون بعد املائة :يف ققلف طز وجؾ :ﮋ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌ ﰍ ﮊ يقسػ ، 013 :وهذه آية طظقؿة فقفا تسؾقة لؾؿممـقـ ،وأن
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أكثر الـاس طؾك غقر آستؼامة قال اَّلل طز وجؾ ﴿ :و َقؾِ ٌقؾ مِـ ِطب ِ
اد َي َّ
قر
ْ َ
َ
الش ُؽ ُ
﴾[سبل ،]03:فػل البقت القاحد ،ويف الؿديـة والقاحدة ،ويف الؼبقؾة القاحدة ،ويف
الؼطر القاحد أكثر الـاس طـدهؿ ضعػ يف آستؼامة ،وأقؾ الـاس هؿ أصحاب
ضاهرا وباصـًا.
آستؼامة
ً

الوقفة التاسعة والعررون بعد املائة :يف ققلف طز وجؾ :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﮊ يقسػٕ ، 014 :ن سمال إجر يضجرهؿ ويزهدهؿ يف
ِ
ِ
ِ
قرك ُْؿ
الخقر ،قال تعالك{ :إِك ََّؿا ا ْل َح َقا ُة الدُّ ْك َقا َلع ٌ
ب َو َل ْف ٌق َوإِ ْن ُت ْممـُقا َو َت َّت ُؼقا ُي ْمت ُؽ ْؿ ُأ ُج َ
قها َف ُق ْح ِػ ُؽ ْؿ َت ْب َخ ُؾقا َو ُي ْخ ِر ْج َأ ْض َغا َك ُؽ ْؿ }
َو َٓ َي ْس َل ْل ُؽ ْؿ َأ ْم َقا َل ُؽ ْؿ ( )36إِ ْن َي ْس َل ْل ُؽ ُؿ َ
[محؿد ]37 ،36 :أي :فقؿا ذكركاه لؽ ،وفقؿا تدطقهؿ إلقف ﴿ :إِ ْن ُه َق إِ َّٓ ِذك ٌْر
ِ
ِ ِ
الس ْؿ َع
ل ْؾ َعا َلؿق َـ ﴾[يقسػ ،]014:ذكر ُيتؾك فقستػقد مـف الؿممـقن الذيَ ﴿ :أ ْل َؼك َّ
َو ُه َق َش ِفقدٌ ﴾[ق.]37:

الوقفة الثالثون بعد املائة :يف ققلف طز وجؾ :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﮊ يقسػ ،015 :يعـل :هذه الؼصة التل
ذكركاها لؽ فقفا مـ العرب الشلء الؽثقر ،لؽـ همٓء الذيـ ُيشركقن ويـددون كؿ مـ
آية يؿرون طؾقفا معرضقـ فقؿرون طؾك أخبار ققم فرطقن ،وققم كقح ،وققم لقط،
وققم إبراهقؿ ،وققم مقسك ،وققم طقسك وٓ يستػقدون مـفا ،ويـظرون إلك أيات
الؽقكقة كالشؿس ،والؼؿر ،والـجقمَ ﴿ :و ُه ْؿ َطـ َْفا ُم ْع ِر ُض َ
قن ﴾[يقسػ ،]015:أي:
قت السؿق ِ
ٓ يزداد إيؿاهنؿ ،قال تعالكَ ﴿ :أو َلؿ يـ ُظروا فِل م َؾ ُؽ ِ
ات َوإَ ْر ِ
ض َو َما َخ َؾ َؼ
َّ َ َ
َ
َ ْ َ ُ
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قن َق ِد ا ْقتَرب َأج ُؾفؿ َفبِ َلي ح ِد ٍ
يث َب ْعدَ ُه ُي ْممِـ َ
اَّلل مِ ْـ َشل ٍء َو َأ ْن َط َسك َأ ْن َي ُؽ َ
ُقن
ِّ َ
َ َ َ ُ ْ
ُ
ْ
﴾[إطراف.]085:

الوقفة الواحدة والثالثون بعد املائة :يف ققلف تعالك :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﮊ يقسػ ،016 :ققؾ :ما يممـ أكثرهؿ باَّلل يف الربقبقة إٓ وهق ُمشرك
يف إلقهقة كؿا فسرها بعض السؾػ ،يممـقن بلن اَّلل هق الخالؼ الرازق الؿالؽ
الؿدبر ولؽـفؿ ُيشركقن بلن العبادة خاصة َّلل طز وجؾ ٓ يجقز أن ُيشرك معف غقره ٓ
رسَل ،ويف هذه أية وطقد طظقؿ ﴿ :وما يممِـ َأ ْكثَرهؿ بِاَّللِ
مؾ ًؽا مؼر ًبا وٓ كب ًقا ُم ً
َ َ ُْ ُ ُ ُ ْ
﴾[يقسػُ ،]016:يثبت لفؿ إيؿان باَّلل بالجؿؾة ،ثؿ يؼقل ﴿ :إِ َّٓ َو ُه ْؿ ُم ْش ِرك َ
ُقن
﴾[يقسػُ ،]016:يثبت لفؿ الشرك الذي ٓ يغػره اَّلل وٓ يتجاوز طـ صاحبف ،كؿا
ون َذل ِ َؽ لِؿـ ي َشاء ومـ ي ْش ِر ْك بِاَّللِ
اَّلل ٓ َي ْغ ِػ ُر َأ ْن ُي ْش َر َك بِ ِف َو َي ْغ ِػ ُر َما ُد َ
َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
قال تعالك ﴿ :إِ َّن َ
َف َؼدْ َض َّؾ َض ً
َلٓ َب ِعقدً ا ﴾[الـساء.]006:

الوقفة الثانية والثالثون بعد املائة :يف ققلف تعالك ُمفد ًدا لؾؽػار :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ يقسػ، 017 :
أفلمـت قريش ومـ إلقفاَ ﴿ :أ ْن َت ْلتِقفؿ َغ ِ
اش َق ٌة} داهقة وصاطؼة ومصقبة تغشاهؿ {مِ ْـ
َُ ْ
ط َذ ِ ِ
ِ
اط ُة
الس َ
َ
اب اَّلل ﴾[يقسػ ،]017:كؿا أتت الذيـ مـ قبؾفؿ فتفؾؽفؿَ ﴿ ،أ ْو َت ْلت َق ُف ُؿ َّ
َب ْغ َت ًة ﴾[يقسػ ،]017:يقم الؼقامةَ ﴿ ،و ُه ْؿ ٓ َي ْش ُع ُر َ
ون ﴾[يقسػ ،]017:معرضقن
يف غؿرهتؿ ساهقن.
الوقفة الثالثة والثالثون بعد املائة :بقان شلن الدطقة إلك اَّلل

وماهقتف  :ﮋﮀﮁ
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ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮊ
يقسػ ، 018 :أي :أن صريؼ الـبل صؾك اَّلل طؾقف وسؾؿ الدطقة إلك اَّلل ،فؾـتلسك بف يف
ذلؽَ ﴿ ،ط َؾك َب ِص َقر ٍة ﴾ طؾؿَ ﴿ :أ ْد ُطقا إِ َلك اَّللِ ﴾[يقسػ ،]018:تعالك ٓ ،إلك غقره
وهذا دلقؾ اإلخَلص ،ومـ اتبعـل يدطقن إلك اَّلل طؾك بصقرة  ،وققؾ :الؿعـكُ ﴿ :ق ْؾ
َه ِذ ِه َسبِقؾِل َأ ْد ُطقا إِ َلك اَّللِ َط َؾك َب ِص َقر ٍة ﴾[يقسػ ،]018:أي :طؾك طؾؿ ودراية بحال
الدطقة وحال الؿدطق ،ففذا هق فؼف الدطقة :أن يؽقن طـدك خربة بحال الداطل،
وحال الؿدطق ،وحال ما ُيدطك إلقفَ ﴿ :أكَا َو َم ِـ ا َّت َب َعـِل ﴾[يقسػ ،]018:فقف :فضقؾة
آتباع ،قال اَّلل طز وجؾ ﴿ :ا َّتبِ ُعقا َما ُأك ِْز َل إِ َل ْق ُؽ ْؿ مِ ْـ َر ِّب ُؽ ْؿ ﴾[إطراف ،]3:وقال اَّلل

ِ
طز وجؾُ ﴿ :ق ْؾ إِ ْن ُكـْتُؿ ُت ِ
ح ُّب َ
اَّلل ﴾[آل طؿران﴿ ،]30:
ْ
اَّلل َفا َّتبِ ُعقكل ُي ْحبِ ْب ُؽ ُؿ ُ
قن َ
َو ُس ْب َح َ
ان اَّللِ َو َما َأكَا مِ َـ ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ ﴾[يقسػ ،]018:تـزيف اَّلل طـ جؿقع الـؼائص
والؿعائب ،وتزكقة الـػس مؿا هل طؾقف بدون غرور أو ُطجب مـ ققلفَ ﴿ :و َما َأكَا مِ َـ
ا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ ﴾[يقسػ ،]018:أو فقفا الرباءة مـ الشرك ﴿ :إِكَّـِل َب َرا ٌء مِ َّؿا َت ْع ُبدُ َ
ون *
إِ َّٓ ا َّل ِذي َف َط َركِل ﴾[الزخرف.]27-62:

قال شقخ اإلسَلم كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)065 /05
قع ُأ َّمتِ ِف َت ُؼق ُم َم َؼا َم ُف فِل الدَّ ْط َق ِة إ َلك اَّللَِ :ول ِ َف َذا ك َ
إج َؿا ُط ُف ْؿ ُح َّج ًة َقاصِ َع ًة
َان ْ
َف َؿ ْج ُؿ ُ
َف ُلم ُتف َٓ َتجت َِؿع َط َؾك َض ََل َل ٍة وإِ َذا َتـ ََاز ُطقا فِل َشل ٍء ردوا ما َتـ ََاز ُطقا فِ ِ
قف إ َلك اَّللِ َوإِ َلك
َ
ْ ُ
َّ ُ
ْ َ ُّ َ
رسقل ِ ِف وك ُُّؾ و ِ
اح ٍد مِ ْـ ْإُم ِة َي ِ
ب َط َؾ ْق ِف َأ ْن َي ُؼق َم مِ ْـ الدَّ ْط َق ِة بِ َؿا َي ْؼ ِد ُر َط َؾ ْق ِف إ َذا َل ْؿ َي ُؼ ْؿ بِ ِف
ج ُ
َ
َ
َّ
َ ُ
ِ
ب بِ ِفَ .و َأ َّما َما َل ْؿ َي ُؼ ْؿ بِ ِف َغ ْق ُر ُه َو ُه َق
َغ ْق ُر ُه َف َؿا َقا َم بِف َغ ْق ُر ُه َس َؼ َط َطـْ ُف َو َما َط َج َز َل ْؿ ُي َطا َل ْ
ِ
ب َط َؾك َه َذا َأ ْن َي ُؼقم بِؿا َٓ َي ِ
ادر َط َؾ ْق ِف َف َع َؾ ْق ِف َأ ْن َي ُؼقم بِ ِفَ :ول ِ َف َذا َي ِ
ب َط َؾك َه َذا َو َقدْ
ج ُ
ج ُ
َ َ
َ
َق ٌ
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ب َذل ِ َؽ َت َار ًة َوبِ َح َس ِ
َت َؼ َّس َط ْت الدَّ ْط َق ُة َط َؾك ْإ ُ َّم ِة بِ َح َس ِ
ب َغ ْق ِر ِه ُأ ْخ َرىَ :ف َؼدْ َيدْ ُطق َه َذا
إ َلك ا ْطتِ َؼ ِ
ب و َه َذا إ َلك َطؿ ٍؾ َض ِ
ب َو َه َذا إ َلك َطؿ ٍؾ َباصِ ٍـ َو ِ
اه ٍر َو ِ
اد ا ْل َق ِ
اج ٍ
اج ٍ
بَ :ف َتـ َُّق ُع
اج ِ َ
َ
َ
قب َتار ًة وفِل ا ْلق ُقق ِع ُأ ْخرى .و َقدْ َتبقـ بِف َذا َأ َّن الدَّ طق َة إ َلك اَّللِ
الدَّ ْطق ِة ي ُؽ ُ ِ
َْ
َ َّ َ َ
َ
ُ
قن فل ا ْل ُق ُج ِ َ َ
َ َ
َ
ب َط َؾك ك ُِّؾ مسؾِ ٍؿَ :لؽِـ ََّفا َفر ٌض َط َؾك ا ْلؽِ َػا َي ِة َوإِكَّؿا َي ِ
َت ِ
الر ُج ِؾ ا ْل ُؿ َع َّق ِـ مِ ْـ
ج ُ
ج ُ
ب َط َؾك َّ
َ
ْ
ُ ْ
َذل ِ َؽ ما ي ْؼ ِدر َط َؾق ِف إ َذا َلؿ ي ُؼؿ بِ ِف َغقره و َه َذا َش ْل ُن ْإَم ِر بِا ْلؿعر ِ
وف َوالـ َّْف ِل َط ْـ ا ْل ُؿـْ َؽ ِر
ُْ ُ َ
َ َ ُ ْ
َ ُْ
ْ
ْ َ ْ
جف ِ
ِ
ان وا ْل ُؼر ِ
اإل ِ
ِ
اد فِل سبِق ِؾ اَّللِ َو َت ْعؾِ ِ ِ
الر ُس ُ
آنَ .و َقدْ َت َبقَّ َـ
قل َوا ْل ِ َ
يؿ َ ْ
قؿ ْ َ
َ
َو َت ْبؾق ِغ َما َجا َء بِف َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ُم ْستَدْ ٍع
بِ َذل َؽ َأ َّن الدَّ ْط َق َة َك ْػ َس َفا َأ ْم ٌر بِا ْل َؿ ْع ُروف َوك َْف ٌل َط ْـ ا ْل ُؿـْ َؽ ِر َفنِ َّن الدَّ اط َل َصال ٌ
َض لِؿا د ِطل إ َلق ِف و َذل ِ َؽ ُهق ْإَمر بِ ِف :إ ْذ ْإَمر ُهق َص َؾب ل ِ ْؾ ِػع ِؾ ا ْلؿ ْلم ِ ِ
استِدْ َطا ٌء
ْ
ٌ
ُْ َ
ُم ْؼت ٍ َ ُ َ ْ َ
قر بِف َو ْ
َ ُ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
قؿا
َل ُف َو ُد َطا ٌء إ َل ْقف َفالدُّ َطا ُء إ َلك اَّلل الدُّ َطا ُء إ َلك َسبِقؾف َف ُف َق َأ ْم ٌر بِ َسبِقؾف َو َسبِق ُؾ ُف َت ْصدي ُؼ ُف ف َ
ِ
اجب ِ
ان َط َؾك ك ُِّؾ َف ْردٍ مِ ْـ َأ ْف َرادِ ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ
قؿا َأ َم َرَ .و َقدْ َت َب َّق َـ َأك َُّف َؿا َو ِ َ
َأ ْخ َب َر َو َصا َط ُت ُف ف َ
ان كَالص َؾق ِ
وجقب َفر ِ ِ ِ
ض ْإ َ ْطق ِ
قب َف ْر ِ
س َب ْؾ ك َُق ُج ِ
ات ا ْل َخ ْؿ ِ
قب
َّ َ
َ
ض ا ْلؽ َػا َية َٓ ُو ُج َ
ُ ُ َ ْ
جف ِ
اد.
ا ْل ِ َ
اجب ِة و َغق ِر َها يحتَاج إ َلك ُشر ٍ
ِ
وا ْل ِؼقام بِا ْلق ِ ِ ِ
وط ُي َؼا ُم بِ َفا .اهـ
اج َبات :م ْـ الدَّ ْط َقة ا ْل َق ِ َ َ ْ َ ْ ُ
َ َ ُ َ
ُ

الوقفة الرابعة والثالثون بعد املائة :يف ققل اَّلل طز وجؾ :ﮋ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ يقسػ ، 019 :ما
أرسؾـا إلقفؿ مَلئؽة راد ًا طؾك صؾبفؿ لـزول الؿَلئؽةَ ﴿ :ل ْقٓ ُأ ِكز َل َط َؾ ْقـَا ا ْل َؿَلئِ َؽ ُة َأ ْو
ِ
اس َت ْؽ َب ُروا فِل َأك ُػ ِس ِف ْؿ َو َطت َْقا ُطت ًُّقا َكبِ ًقرا * َي ْق َم َي َر ْو َن ا ْل َؿَلئِ َؽ َة ٓ ُب ْش َرى
ك ََرى َر َّبـَا َل َؼد ْ
يقمئِ ٍذ ل ِ ْؾؿج ِرمِقـ وي ُؼق ُل َ ِ
قرا ﴾[الػرقانَ ﴿ ،]22-20:و َما َأ ْر َس ْؾـَا مِ ْـ
ُ ْ
َ ََ
قن ح ْج ًرا َم ْح ُج ً
َْ َ
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َق ْبؾِ َؽ إِ َّٓ ِر َج ًآ ﴾[يقسػ ،]019:فالـبقة والرسالة ٓ تؽقن إٓ يف الرجال خَل ًفا لؿا
ذهب إلقف ابـ حزم والؼرصبل :مـ أن مريؿ ابـة طؿران كاكت كبقف ،وإكؿا هل الصديؼة،
طاقَل ،وققؾ غقر ذلؽ مـ الشروط،
حرا ،ذكرً ،
ومـ شروط الرسقل :أن يؽقن إكس ًقاً ،
لؽـ بعضفا لقس طؾقف دلقؾ ﴿ ،ك ِ
ُقحل إِ َل ْق ِف ْؿ مِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْل ُؼ َرى ﴾[يقسػَ ﴿ ،]019:و َما
قٓ َفق ِ
ِ
ك َ ِ
اَّلل إِ َّٓ َو ْح ًقا َأ ْو مِ ْـ َو َر ِاء ِح َج ٍ
قح َل بِنِ ْذكِ ِف َما
اب َأ ْو ُي ْرس َؾ َر ُس ً ُ
َان ل َب َش ٍر َأ ْن ُي َؽ ِّؾ َؿ ُف ُ
َي َشا ُء ﴾[الشقرى ،]50:ويف هذه أية تسؾقة لرسقل اَّلل .
قال شقخ اإلسَلم يف الـبقات (:)0114 /2
فالرسؾ تؽقن مـ اإلكس إلك الثؼؾقـ ،والـذر مـ الج ّـ باتػاق العؾؿاء.
هؾ يؽقن مـ الج ّـ رسَلً؟!
واختؾػقا :هؾ يؽقن يف الجـ رسؾ؟ وإكثرون طؾك أكّف ٓ رسؾ فقفؿ ،كؿا قال
ٓك ِ
ُقحل إِ َل ِ
ٓ ِر َجا ً
تعالكَ { :و َما َأ ْر َس ْؾـَا مِ ْـ َق ْبؾِ َؽ إِ َّ
قف ْؿ مِ ْـ َأ ْه ِؾ ال ُؼ َرى} .وطـ الحسـ
البصري قال :لؿ يبعث اَّلل كب ّقًا مـ أهؾ البادية ،وٓ مـ الجـ ،وٓ مـ الـساء .ذكره
طـف صائػة  .اهـ
الوقفة اخلامسة والثالثون بعد املائة :يف ققلف تعالكَ ﴿ :أ َف َؾ ْؿ َي ِس ُقروا فِل إَ ْر ِ
ض
ػك َ
َان
﴾[يقسػ ،]019:أي :همٓء الؽػار الؿشركقـ والؿـدديـَ ﴿ :ف َقـْ ُظ ُروا َك ْق َ
َطاقِ َب ُة ا َّل ِذي َـ مِ ْـ َق ْبؾِ ِف ْؿ ﴾[يقسػ ،]019:مؿـ هق أشد مـفؿ ً
بطشا وأكثر جؿ ًعا ،ومع
ذلؽ دمر اَّلل طؾقفؿ ﴿ و َلدَ ار ِ
أخ َر ِة َخ ْق ٌر ل ِ َّؾ ِذي َـ ا َّت َؼ ْقا َأ َفَل َت ْع ِؼ ُؾ َ
قن ﴾[يقسػ،]019:
َ ُ
أي :التػات وإخبار :أن الحقاة السعقدة هل حقاة الؿممـقـ ُ
الخؾص ،فؾف الدار أخرة
كامؾة مقفاه ٓ كؼص فقفا.
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الوقفة السادسة والثالثون بعد املائة :يف ققلف طز وجؾ :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛ ﯜﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ
ﯪ ﮊ يقسػُ ، 001 :قرئت( :ك ُِّذبِقا) ،وٓ إشؽال فقفا ،فؼد كذهبؿ ققمفؿ ،وأما﴿ :
َضـُّقا َأك َُّف ْؿ َقدْ ك ُِذ ُبقا ﴾[يقسػ ،]001:أي :استقؼـقا أهنؿ قد ك ُِذبقا ققؾ :الؿعـك قد
كذهبؿ قق مفؿ ،وققؾ :بلكف وقع يف أكػسفؿ شلء تجاوز اَّلل طـف ولؿ يماخذهؿ بف كؼقلف
طز وجؾَ ﴿ :أ ْم َح ِس ْبت ُْؿ َأ ْن َتدْ ُخ ُؾقا ا ْل َجـَّ َة َو َل َّؿا َي ْلتِ ُؽ ْؿ َم َث ُؾ ا َّل ِذي َـ َخ َؾ ْقا مِ ْـ َق ْبؾِ ُؽ ْؿ
الر ُس ُ
الض َّرا ُء َو ُز ْل ِز ُلقا َحتَّك َي ُؼ َ
قل َوا َّل ِذي َـ آ َمـُقا َم َع ُف َمتَك ك َْص ُر اَّللِ َأٓ
َم َّست ُْف ُؿ ا ْل َب ْل َسا ُء َو َّ
قل َّ
ِ
يب ﴾[البؼرة ،]204:وكؼقل اَّلل طز وجؾَ ﴿ :و َت ُظـ َ
ُّقن بِاَّللِ ال ُّظـُقكَا
إِ َّن ك َْص َر اَّلل َق ِر ٌ

أيضا ققؾ :خشقا أن يؽذهبؿ أتباطفؿ ويؼقلقن :أكتؿ
﴾[إحزاب ،]01:أو الؿعـك ً
وطدتؿقكا بالـصر والتؿؽقـ وإلك أن ما هق إٓ الفزيؿة فقـا ،فعـد الشدة والضقؼة
يليت الـصرَ ﴿ :جا َء ُه ْؿ ك َْص ُركَا ﴾[يقسػ ،]001:واَّلل طز وجؾ خقر الـاصريـ﴿ ،
َفـ ُِّج َل َم ْـ ك ََشا ُء ﴾[يقسػُ ،]001:يـجل اَّلل طز وجؾ مـ شاء مـ الػتـ والؿحـ﴿ ،
َوٓ ُي َر ُّد َب ْل ُسـَا ﴾[يقسػ ،]001:طذابـا كؿا قال تعالكَ ﴿ :ف ُؽ ًَّل َأ َخ ْذكَا بِ َذ ْكبِ ِف َف ِؿـ ُْف ْؿ َم ْـ
ِ
ِ ِ
الص ْق َح ُة َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َخ َس ْػـَا بِ ِف إَ ْر َض َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ
َأ ْر َس ْؾـَا َط َؾ ْقف َحاص ًبا َومـ ُْف ْؿ َم ْـ َأ َخ َذ ْت ُف َّ
ٌ
فؽؾ يفؾؽف اَّلل بؿا شاءَ ﴿ ،ط ِـ ا ْل َؼ ْق ِم ا ْل ُؿ ْج ِرمِق َـ
َأ ْغ َر ْقـَا ﴾[العـؽبقت،]41:
﴾[يقسػ ،]001:الظالؿقـ الؽافريـ.
قال شقخ اإلسَلم كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)075 /05
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اَّلل َطـ َْفا َت ْؼ َر ُأ
ق َرا َء َتان فل َهذه ْأ َية :بِالت َّْخػقػ َوال َّت ْثؼقؾَِ .وكَاك َْت َطائ َش ُة َرض َل ُ
قػ كَؿا فِل الص ِ
ِ
ِ
ِ
الز ْه ِر ِّي َق َالَ :أ ْخ َب َركِل ُط ْر َو ُة َط ْـ َطائِ َش َة
حقحِ َط ْـ ُّ
َّ
بِال َّت ْثؼق ِؾ َو ُتـْؽ ُر الت َّْخػ َ َ
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َقا َل ْت َل ُف َ -و ُه َق َي ْس َل ُل َفا َط ْـ َق ْقل ِ ِفَ { :و َضـُّقا َأك َُّف ْؿ َقدْ ك ُِذ ُبقا} ُم َخ َّػ َػ ًة َقا َل ْت َ -م َعا َذ اَّللِ َل ْؿ
ِ
الر ُس ُؾ}
اس َتقْ َئ َس ُّ
الر ُس ُؾ َت ُظ ُّـ َذل َؽ بِ َر ِّب َفا ُ -ق ْؾتَ :ف َؿا َه َذا الـ َّْص ُر َ { -حتَّك إ َذا ْ
َت ُؽ ْـ ُّ
ِ
ِ
قه ْؿ َجا َء ُه ْؿ ك َْص ُر اَّللِ ِطـْدَ
الر ُس ُؾ َأ َّن َأ ْت َبا َط ُف ْؿ َقدْ ك ََّذ ُب ُ
بِ َؿ ْـ ك ََّذ َب ُف ْؿ م ْـ َق ْقم ِف ْؿ َو َضـ َّْت ُّ
قهؿ َفؿا ُهق بِال َّظـ .وفِل الص ِ
ِ
حقحِ َأ ْي ًضا َط ْـ
َّ
ِّ َ
اس َت ْق َؼـُقا َأ َّن َق ْق َم ُف ْؿ ك ََّذ ُب ُ ْ َ َ
َذل َؽ َل َع ْؿ ِري َل َؼدْ ْ
قل َق َال ا ْب ُـ َط َّب ٍ
ا ْب ِـ جريج َس ِؿ ْعت ا ْب َـ َأبِل ُم َؾ ْق َؽ َة َي ُؼ ُ
الر ُس ُؾ
استَ ْق َئ َس ُّ
اسَ { :حتَّك إ َذا ْ
ِ
ِ
الر ُس ُ
ب بِ َفا ُهـَال ِ َؽ َو َت ََل { َحتَّك َي ُؼ َ
قل َوا َّل ِذي َـ آ َمـُقا
َو َضـُّقا َأك َُّف ْؿ َقدْ كُذ ُبقا} َخػق َػ ًة َذ َه َ
قل َّ
ِ
َم َع ُف َمتَك ك َْص ُر اَّللِ َأ َٓ َّ
يب} َف َؾ ِؼقت ُط ْر َو َة َف َذك َْرت َذل ِ َؽ َل ُف َف َؼ َالَ :قا َل ْت
إن ك َْص َر اَّلل َق ِر ٌ

طائِ َشةُ :معا َذ اَّللِ و َاَّللِ
اَّلل َر ُسق َل ُف مِ ْـ َشل ٍء َق ُّط َّإٓ َطؾِ َؿ َأ َّك ُف كَائِ ٌـ َق ْب َؾ َأ ْن َي ُؽ َ
قن:
ط
و
ا
م
َدَ
َ
َ
َ
ََ
َ
ُ
ْ
ِ
الر ُس ِؾ َحتَّك َضـُّقا َو َخا ُفقا َأ ْن َي ُؽ َ
قن َم ْـ َم َع ُف ْؿ ُي َؽ ِّذ ُب ُف ْؿَ :ف َؽاك َْت
َو َلؽ ْـ َل ْؿ َي َز ْل ا ْل َب ََل ُء بِ ُّ
ِ
ِ
الر ُس ُؾ مِ ْـ ا ْل ُؽ َّػا ِر
اس َت ْق َل َس ُّ
َت ْؼ َر ُؤ َهاَ { :و َضـُّقا َأك َُّف ْؿ َقدْ كُذ ُبقا} ُم َث َّؼ َؾةًَ .ف َعائ َش ُة َج َع َؾ ْت ْ
ِ
يب مِ ْـ ا ْل ُؿ ْممِـِق َـ بِ ِف ْؿ َو َلؽِ َّـ ا ْل ِؼ َرا َء َة ْإُ ْخ َرى َثابِ َت ٌة َٓ ُي ْؿؽِ ُـ
ا ْل ُؿ َؽ ِّذبِق َـ َو َضـ َُّف ْؿ ال َّت ْؽذ َ
ِ
ِ
ِ
إ ْك َؽ ُار َها َو َقدْ َت َل َّو َل َفا ا ْب ُـ َط َّب ٍ
استِ ْب َطا ُء
قفا إك ََّؿا ف َ
اس َو َضاه ُر ا ْل َؽ ََل ِم َم َع ُف َو ْأ َي ُة ا َّلتل َتؾِ َ
قفا ْ
ب ال َّت ْع ِ
الـ َّْص ِر َو ُه َق َق ْق ُل ُف ْؿَ { :متَك ك َْص ُر اَّللِ} َفنِ َّن َه ِذ ِه كَؾِ َؿ ٌة ُتبْطِ ُئ ل ِ َط َؾ ِ
جقؾَِ .و َق ْق ُل ُف:

الش ْق َط ُ
{ َو َضـُّقا َأك َُّف ْؿ َقدْ ك ُِذ ُبقا} َقدْ َي ُؽ ُ
قن مِ ْث َؾ َق ْقل ِ ِف{ :إ َذا َت َؿـَّك َأ ْل َؼك َّ
ان فِل ُأ ْمـ ِ َّقتِ ِف َف َقـ َْس ُخ
َاب َوالسـ َِّة ِآ ْطتِ َؼا ُد الر ِ
ان} َوال َّظ ُّـ َٓ ُي َرا ُد بِ ِف فِل ا ْلؽِت ِ
الش ْق َط ُ
اَّلل َما ُي ْؾ ِؼل َّ
اج ُح ك ََؿا ُه َق فِل
َّ
ُّ
ُ
اصطِ ََلحِ َصائِ َػ ٍة مِـ َأ ْه ِؾ ا ْل َؽ ََل ِم فِل ا ْل ِع ْؾ ِؿ ويسؿ َ ِ ِ
قح َو ْه ًؿا َب ْؾ َقدْ َق َال
قن آ ْطت َؼا َد ا ْل َؿ ْر ُج َ
ْ
ْ
َ ُ َ ُّ
الـَّبِل ص َّؾك اَّلل َط َؾق ِف وس َّؾؿ {إياكُؿ وال َّظـ َفنِ َّن ال َّظـ َأك َْذب ا ْلح ِد ِ
يث} َو َقدْ َق َال َت َعا َلك:
ُ َ
َّ
َّ
ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ
ُّ َ
ِ ِ
ِ ِ
قح ُه َق َض ٌّـ َو ُه َق َو ْه ٌؿ َو َه َذا
{ َوإِ َّن ال َّظ َّـ َٓ ُي ْغـل م َـ ا ْل َح ِّؼ َش ْق ًئا} َ .فآ ْطت َؼا ُد ا ْل َؿ ْر ُج ُ
قن مِـ ح ِد ِ
يث الـَّ ْػ ِ
اَّلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ { َّ
إن
اب َقدْ َي ُؽ ُ ْ َ
ا ْل َب ُ
س ا ْل َؿ ْع ُػ ِّق َطـْ ُف ك ََؿا َق َال الـَّبِ ُّل َص َّؾك ُ
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قن مِ ْـ َب ِ
او َز ُِٕ َّمتِل َما َحدَّ َث ْت بِ ِف َأ ْك ُػ َس َفا َما َل ْؿ َت َؽ َّؾ ْؿ َأ ْو َت ْع َؿ ْؾ} َو َقدْ َي ُؽ ُ
اب
اَّلل َت َج َ
َ
ِ
ِ
اإل ِ
ا ْل َقس َقس ِة ا َّلتِل ِهل َص ِر ُ ِ
الص َحا َب َة َقا ُلقا َيا َر ُس َ
قل
الصحقحِ َأ َّن َّ
يؿان ك ََؿا َث َب َت {فل َّ
يح ْ َ
ْ َ
َ
خر مِـ السؿ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اَّللَِّ :
اء إ َلك
إن َأ َحدَ كَا َل َقجدُ فل َك ْػسف َما ََٕ ْن ُي ْح َر َق َحتَّك َيص َقر ُح َؿ َؿ ًة َأ ْو َي َّ ْ َّ َ
ْإَ ْر ِ
ب إ َل ْق ِف مِ ْـ َأ ْن َي َت َؽ َّؾ َؿ بِ ِفَ .ق َالَ :أ َو َقدْ َو َجدْ ُت ُؿق ُه؟ َقا ُلقاَ :ك َع ْؿَ .ق َال َذل ِ َؽ
ضَ :أ َح ُّ
ان} وفِل ح ِد ٍ
اإليؿ ِ
إن َأ َحدَ كَا َل َق ِ
َص ِر ُ ِ
آخ َرَّ { :
يث َ
جدُ َما َي َت َعا َض ُؿ َأ ْن َي َت َؽ َّؾ َؿ بِ ِفَ .ق َال:
َ
َ
يح ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
قر ا َّلتِل ِه َل َت ْع ِر ُض َث ََل َث ُة َأ ْق َسامٍ:
ا ْل َح ْؿدُ ل َّؾف ا َّلذي َر َّد َك ْقدَ ُه إ َلك ا ْل َق ْس َق َسةَ }.ف َفذه ْإُ ُم ُ
ِ
ِ
ْب َي ْض ُع ُ ِ ِ
َان َٓ ُي ِزي ُؾ ُفَ .وا ْل َق ِؼق ُـ فِل ا ْل َؼ ْؾ ِ
ان َوإِ ْن ك َ
يؿ ُ
ب
ب َل ُف َم َرات ُ
مـ َْفا َما ُه َق َذك ٌ
ػ بِف ْاإل َ
ومِـْف ما ُهق َط ْػق يع َػك َطـ ص ِ
اإليؿ ِ
قن َي ْؼت َِر ُن بِ ِف َص ِر ُ ِ
احبِ ِف َومِـْ ُف َما َي ُؽ ُ
ان .اهـ
ْ َ
َ ُ َ َ ٌ ُْ
يح ْ َ

الوقفة السابعة والثالثون بعد املائة :يف ققلف طز وجؾ :ﮋﯫﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃ ﮊ يقسػ ، 000 :قصص الؽافريـ وقصص
إكبقاء والؿرسؾقـ فقفا طربة ٕولل إلبابَ ﴿ ،ما ك َ
َان ﴾[يقسػ ،]000:أي :هذا
الؼرآنَ ﴿ ،ح ِدي ًثا ُي ْػت ََرى ﴾[يقسػ ،]000:أي :حديثًا مػرتى ،مؽذوبَ ﴿ ،و َلؽِ ْـ
َت ْص ِد َيؼ ا َّل ِذي َب ْق َـ َيدَ ْي ِف ﴾[يقسػ ،]000:مـ التقراة واإلكجقؾَ ﴿ ،و َت ْػ ِص َقؾ ك ُِّؾ َش ْل ٍء
﴾[يقسػ ،]000:مؿا يحتاجف اإلكسان يف ديـف ودكقاهَ ﴿ ،و ُهدً ى ﴾[يقسػ،]000:
دٓلة إلك الخقرَ ﴿ ،و َر ْح َؿ ًة ﴾[يقسػ ،]000:سَلمة مـ الشر والضقر ﴿ ،ل ِ َؼ ْق ٍم
ُي ْممِـ َ
ُقن ﴾[يقسػ ،]000:إكؿا يستػقد مـف الؿممـقن ،كؿا قال تعالكَ ﴿ :و َما ُت ْغـِل
ُقن ﴾[يقكس ،]010:وقالَ ﴿ :ف َذكِّر إِ ْن َك َػع ِ
ت ِّ
ات َوالـ ُُّذ ُر َط ْـ َق ْق ٍم ٓ ُي ْممِـ َ
الذك َْرى
أ َي ُ
َ
ْ
* َس َق َّذك َُّر َم ْـ َي ْخ َشك * َو َيت ََجـَّ ُب َفا إَ ْش َؼك * ا َّل ِذي َي ْص َؾك الـ ََّار ا ْل ُؽ ْب َرى ﴾[إطؾك-9:
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الوقفة الثامنة والثالثون بعد املائة :أن الؼرآن حؼ مـ اَّلل ٕ ،وأكف ٓ يخالػ الحؼ
الذي أوحاه اَّلل ٕ طؾك مـ قبؾ محؿد ج ،وإكؿا ما وقع مـ ذلؽ فنما أن يؽقن كسخا
يف إحؽام ،أو تحريػا مـ القفقد والـصارى لؾتقراة واإلكجقؾ ،ولذلؽ تجد اتػاق
الؽتب والرسؾ طؾك التقحقد الذي هق حؼ اَّلل طؾك العبقد .
الوقفة التاسعة والثالثون بعد املائة :ما يف الؼرآن مـ الربكة العظقؿة والعظة الؽريؿة
يستػقدها مـ أمـ باَّلل ربا وباإلسَلم ديـا وبؿحؿد

رسقٓ وكبقا ،حقث أكزل اَّلل ٕ

هذا الؼرآن لؾتعؼؾ والتدبر واإليؿان وآكؼقاد ،فتلمؾ كقػ افتتح اَّلل السقرة بؼقلف:
{إِكَّا َأك َْز ْلـَا ُه ُق ْرآكًا َط َربِ ًّقا َل َع َّؾ ُؽ ْؿ َت ْع ِؼ ُؾ َ
قن} [يقسػ ،]2 :وختؿفا بؼقلفَ { :و ُهدً ى َو َر ْح َؿ ًة
ل ِ َؼ ْق ٍم ُي ْممِـ َ
ُقن} [يقسػ ،]000 :تجد ما يحار الؿتؽؾؿ طـ اإلفصاح بف وبقاكف ،واَّلل
الؿقفؼ .
الوقفة األربعون بعد املائة واألخرية :تعيني تعقل القرآن وتدبره ,فستجد حتت كثري من
ألفاظه العامة ما يستدل به عىل احلوادث اخلاصة ,ومن أراد ذلك فلريجع إىل كتب
أحكام القرآن ,جتد أن هذه السورة قد حوت أحكاما كثرية يف البيوع والرهن والضامن
وغريها .
هذا ُمؾخص لؿا تضؿـتف هذه السقرة ،والحؿد َّلل رب العالؿقـ ،وكان آكتفاء مـ
مراجعتف طصر يقم السبت  /20شعبان 0442/هـ .

