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قوتهاشدة من هي التي الإسلام برابطة النداء الملمين على الواجب ؤإنما تعامحليه، 
كربعلالمسلم رأ-حيك تربطك فهي واحد؛ إنسان جسد لكنه كله الإسلامي اكجتهع تجعل 

الحسدكمثل وتوالهم تراحمهم في المؤمنين مجثل ررإن ت ه قال ببعص، بعضها أعضائك 
.والحتىآأبالمهر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إدا الواحد، 

أثةكأي من آلامحر نآثوي آش قنؤرى ؤا قني ت تعالى فوله تأملت وإذا 
تحققت[، ٢٢]المجادلة: ضتثئإه أو إحوئهز أو أو تاثلآبآ حكاو وأر ووثولإ 

هإحوة آلثينؤف إنا ؤ ت تعالى قال وقد الإسلامية؛ الروابقل مع تتلاشى بيه النالروابط أن 
[.٧١]التوبة: أهمتآء بمئآ وقال: [، ١٠]الحجرات: 
الأمصارومص_نوا البلاد فتحوا إنما الملين معاشر أسلافنا أن يخفى ولا 

نسبية.باواصر ولا عصبية، بروابتل لا الإسلامية، يالرابطة 

خلودتعار قك ه. ي، َوالأ3ض الثاوق ^ خا، مالي: ئوله 
عدمبين ثم ، ثاءما ^إلأ منهما: كل في فقال بالمشيئة، المار وأهل الجنة أهل 

وهقاد ين لإ ما ؟^١ سا ^^٤ الجنة؛ أهل خلود في فقال منهما، كل في الانقهفاع 
[.١٠٨]هود: بحدوم4 و ]ص[، 

ومعلوم[. ٩٧]الإسراء: ه معيل زدثهتِ حث ج=طئ\ المار: أهل خلود ش وقال 
بعدها.الذي الفعل بتكرر التكرار تقتضي رأكلمااآ أن 

آياتعن الاصهلراب إيهام رردقع كتابنا في تاما إيضاحا المسألة هالْ أوصحنا وقد 
إلائبمهآ حمحي؛ •~وثمحأ أقاو ؛^٥١١، تعالى؛ قوله على الكلام في الأنعام سورة في الكتاب؛١ 

جآتحالى؛ قوله على الكلام في النبأ سورة وفي [، ١٢٨آممه^ ثاء ما 
.Vul].4 ^١:؛ 

ص

لؤسافس^بره 

ثألث1توآفنك آ؛$( عثز أثن رأيق إيى كآت لأيه يثش قاد ^،؛1 تعالى: قوله 
المسورةهذ0 في بينه ولكنه الرؤيا، هده تأويل هنا يبين لم ■ إو(يم شحدبن ؤ، تأينمم 

آسُقآئ إن مئل آدئؤأ رقال أوتد إقؤ ءاوه محثف ؤ دحزأ قوله: في ا3كريمة 
ثلمثر من رءتى ثأوبث هذا .إق نثرا لإ وئنيأ هوش ثق أنوتف ؤرئع . ء١يبم 
وحي.الأنبياء رويا أن العلوم ومن حقاه. رف -بملها 
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■تأويل ين ريشك وإزئأ عشك ؤهو،إن ت تعالى ثوله 
بدلكوصرح الأحاديث، تأويل من يوسف نبيه علم أنه - وعلا جل . الله بين 

*أأشادأ؛ؤه ثأوبل ثن دظثؤ أمحفي، ؤ، ؤوسما ذؤتأ ؤو>فد1لآا ت قوله في أيفأ 
•ثأييل ين ؤعقني ألملك ين ■ءاثبي( ت ت تعالى وقوله 

الأحاديث.دت1ويل المراد في العلماء واختلف 
علىفالأحاديث الرؤيا، تعبير بذلك; المراد أن إلى العلم أهل من جماعة فذهب 

شيطان.أو ملك أو نفس حديث إما لأنها ت قالوا الرؤيا، هي القول هذا 
حبرتهعلى الدالة الأيات الوجه هذا على ؤيدل للوويا، الناس أعبر يوسف وكان 

ثثتلمبآوخر ^١ -ثم ئنق ئثدمحا لآ أكجن ; كقوله الرؤيا، بتأويل 
سحشعهمن ^٥١)، وله! وقر.(ه يئنمتهاي( فيه أؤ-ى ألأمر قمى ين آلثلتر هتأءت=ىل 

■ؤبمْآمح-ف4 قوله• إلى يأءوث.4 تثا ظة إب سببية ؤ، ئدروه نتنذب ئ دأبا سين 
الأنبياء،وسنن الله كتب معاني معرفة الأحاديث يتأؤيل الراد العلخام! بعض قال 

ؤيشرحها،لهم يفسرها ومقاصدها، أغراصها من الناص على اشتبه وما غمض وما 
•حكمها مودعات على ويدلهم 

وقالكذا، الله قال فيقال: ورسله، الله عن بها يحدث لأنها أحاديث؛ وسميت 
[.١٨٠]الأعراف؛ يؤينؤزه بميم حديث تعالى: قوله إلى ترى ألا ، كذارسوله 

[.'*١٢]الزمرت الأية ٠ • . تحسنرل وقوله: 
[٢٢]يوسف: وجابه ُما ءاستد أشده7 بغ تعالى: قوله الوجه هذا على ؤيدل 

قمينا ذ:لكا أن نز ثأوه ه محقاه َطثاأ هيئ لا وظ ه: ولوق
لأية.ا ..،؛؛^4 

منكله: دلك تشمل المذكورة الأيات أن ١لقلاهر _: عنه اطه عفا . مقيده قال 
تعالى.افه عند والعلم الأنبياء، وسنن اممه كتب وعلوم الرؤيا، تأويل 

ثمسصقل لإى أنا، إة محثه ؤبجن ينا تبثا إئآ تثب ولخوه ثوئف ئالنأ وإل تعالى: قوله 
نبيناوعلى عليه - أباهم به وصفوا الذي الضلال بهذا يعقوب أولاد مراد أن الفناهر رؤاه. 
ينبغي.كما الأمر حقيقة علم عن الذهاب هو إنما ال؛كريمة، لأية ا هزه ش - واللام الصلاة 

بهذافمنه العرب، كلام وفي القرآن في المحنى بهذا الضلال ورود هذا على ويدل 
إ.(هألمنيم ش إقك ،ثث أباهم: محامحلبين عنهم تعالى قوله المعنى 

بهذهعالما لت أي ]الضحى[، ا.ه ئهدئ صاي نبتنا في تعالى وقوله 
القرآنهذا من إليك أوحى يما وعلمك إليها فهداك بالوحي، إلا تعرف لا التي الخلوم 

الشاعر:قول المعنى بهذا ومنه العفليم. 
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تهيمالضلال في أراما بدلا ي—ها أبغي أنني سلمى ونقلن 
.يدلا بها يبغى لا وهو يدلأ يها يبغي أنه فلتها في بالحقيقة عالمة غير أنها ت يعني 

كفارأ،لكانوا ذلك أرادوا لو إذ الدين، في الضلال يعقوب أولاد مراد وليس 
منزلتهالأمر ؤإنزال الحقيقة، إدراك عن ذهاب في زعمهم في أباهم أن مرادهم ؤإنما 

القيامعلى وأقدر له، نفعا أكثر الحشرة أن مع عشرة، على اثنين آثر حيث به، اللائقة 
آخرين;إطلاقين القرآن في أطلق الضلال أن واعلم أموره، وتدبير يشوونه 

-الرسل بها جاءت التي الحق طريق عن الذهاب أي الدين، ش الضلال أحدهما; 
ؤغاّرالمعنى; بهذا ومنه القرآن؛ في معانيه أشهر وهذا —، وثلامه عليهم الله صلوات 
).هآلأؤلن أتتتفر تلهم ضل ومحوله; ٧[، لالفاتء>ة; آلهيافيأاه ^٠ علهم آل٠قتrويا 

اوات.من ذلك غير إلى [، ٦٢]ص;  iUه ء أضل ه وقوله: ]الخاقان[، 
فيمن الصل العرب: قول من والغيبة، الهلاك بمعنى الضلال إطلاق ثانيهما؛ 

فيتغييب لأنه إصلالأ؛ الدفن العرب تمي ولذلك فيه، وهلك فيه غاب إذا الطعام، 
ومنهبالأرض، وتمتزج رميما نمير لألها فيها؛ الميت؛، عظام استهلاك إلى يؤول الأرض 

[.١٠]الجاJة: الآJة . . . ؤ، ثنا ت، لفاو ؤ تعالى؛ قوله المعنى بهذا 
يئرو0هَكامأ ث، تيم -ل ؤرم؛تعالى؛ قوله الغيبة على الضلال إطلاق ومن 

واضمحل.غاب أي [، ٢٤لالآذعامأ 
ذبيان؛نابغة قول الدفن على الضلال إطلاق ومن 

ائلونحزم الجولان بوغودر ة يجلين عبمضلوه آب ف
حبلوالجولان؛ يقين، بخبر أي جلية، بعين وقوله؛ دافنيه، يعني مضلوه، فقوله؛ 

المذكور.عنل.ه دفن 

الأحطل؛قول والاضمحلال؛ الغيبة بمعنى الضلال ومن 
ضلالافضنأ ه بالأتي ذف قمزبد أكدر موج في القذى نتا كن

الأحر؛وقول 
ارواسأين المضلل الحي عن دزر النمغبرك -ال م أل

لق؛ثئهمإيه ُأنصا للب ثبت ف، قثوْ آن ومحعوأ هء دهيأ جع تعالى؛ قوله 
إلىأوحى أنه الكريمة لأية ا هذه في تعالى اممه أحبر واه. دثعغ_ث لا رهم كدا يآنرهتر 
بهفحلوا الذي لأمر ا بهذا إخوته مينثئ أنه — لام والالصلاة نبينا وعلى عليه — يومفا 

يشعرون؟لا كولهم حال في 
قوله؛في الوعد ذللث، أنجز - وعلا حل - بأنه الكريمة السورة هل،ه في صرح ئم 

إج^؛ه.جنهلوركا أئتمِ إد ؤأحيه بيوسف تعلم يا عتم هل ل ة ؤ 
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عثهئوحلوأ يوثق إحؤأ '' قوله في يوسف بأنه شعورهم بعدم وصرح 
.4•ثكثوق لم ؛٥^٢ تتبجر 

أيؤليههم4 قوله: هو الحالية الجملة في الحامل أن ذكرنا الذي وهذا 
الظاهر.هو يوسف بأك هئيخآه ه كونهم حال في ساه بجترجز نهم لتخبر 

الإيحاءذلك أن فالمعنى وعليه، ه إيه ت قوله هو الحال عامل إن وقيل: 
ذلك.إليه أوحي بأنه يشعرون لا كونهم حال قي وقع 

الجب؛؛بات ررغيا نافع وقرأ بالإفراد، ألجنه ؤعست القراء جمهور لأية ا هذه وقرأ 
عر؛لشا ا قول ومنه به، غيا للقبر قيل ومنه به، غيا فهو شيثا عنك غيب شيء وكل لجمع، ا بصيغة 

والأهلالعشيرة في بسيري فسيروا تي با غيغيبتي يومأ أنا ؤإن 
العيان.عن فيها الداخل تغيب التي الجب قعر أجزاء تعدد إلى نظرأ ناع قراءة في والجمع 

محذوف؟أم أمثبت يدءه دهبإ قوله: من رركاءا جواب في العلماء واختلف 
كانلما أي لأية؛ ا دمث-ىه دهبذ إثا ^٤^١٠ قوله■ وهو مثبت، هو فقيل: 

حيان.أبو الوجه هذا واستحسن أبانا، يا وكذا كذا 
الكوفيين،مذهب وهذا صلة. والواو 'ًؤأوحي-نا^، قوله: هو جواب وقيل: 

تعالى:قوله خرجوا ذلك وعلى ؤإذاأ؛ وحتى، ارلما، جواب في الواو عندهم تزاد 
جاءؤهاإدا وقوله■ [، ١٠٤، ١٠٣]الصافات؛ لأية ا . . وئأديثةه. .( فين ؤئلار أستا 

القيس:امرئ وقول الأية، آبجيهاه وفيكئ، 
عقنقلركام ذي حقق بطن بتا وانتحى الحير ساحة أجزنا فلما 
انتحى.الحي ساحة أجزنا لما أي 

فقيل:تقديره. في واختلف البصريين، قول وهو محذوف، ررلمالإ جواب وقيل: 
لأذى.ا من فعلوا ما يه فعلوا تقديره إن 

فتنتهم.عفلخت الجب غيابة في يجعلوه أن وأجمعوا به ذهبوا فلما يعصهم: وقدره 
١فيها جعلوه الجب غيابة في يجعلوه أن وأجمعوا به ذهبوا فلما بعضهم: وقدره 

هذاعلى يدل بمثلوهه أن قوله: لأن حيان: أبو الأخير هذا واستفلهر 
تعالى.فه ا عند والحلم القدر، 

•لأية ا ري4 جتنن رءا أن لولا قتا ٣ ذ هثق تعالى؛ قوله 
—واللام الصلاة نبينا وعلى عليه — يوسف أن منه يفهم قد الكريمة لأية ا هذه ظاهر 

براءتهبتن العظبم القرآن ولكن منه؛ به هي همت ما مثل الخرأة تلك مع يفعل بأن هم 
تعلقله من كل شهادة بين حيث ينبغي؛ لا فيما الوقؤع من - والسلام الصلاة ليه ع- 

به.إبليس واعتراف بذلك له افه وشهادة ؛براءته، بالس.ألة 
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لشهود.وا ة، والمو وزوجها، والمرأة، يوسف، ت فهم قعة لوا ا بتلك تعلق لهم لدين ا أما 
يتودلغاُؤمحا قوله• فى تعالى فيكرم المعمية تلك من بريء بأنه يومنا جزم أما 

الآية.إكه4 ؛^٤^، بما ءلة آحب ألتجث رن ؤءاد وقوله: قييى4 ما 
عمسه عن زودتم ؤإثد ؤ ت وة للنقولها ففي بذلك المرأة اعتراف وأما 

ألشيق؛نه.لن ؤءيهء قسهء مط زودئم أئأ أنص -شص أقي ؤ ت وقوله! 
.(عظم َكدؤة إن حكيدس ين إثم اؤق-الا قوله! ففي المرأة زوج اعتراف وأما 

■.ه أثاطهمن ين حقنت إقك ذيك وآسعغيى ثنيا عن مم بجئش 
عكإن أهلها تن شاهد وسهد ؤ ت قوله ففي بدلك الشهود اعتراف وأما 

لأية.ا الكرذي من ؤهر محدمق م ين ئد ثمم 
أليعند قتري ءكث,بمث ؤ قوله; فغي بّراءته _ وعلا جل ِ الله شهادة وأما 

اتثنمه.بمايدا يق إثم وآهتتج 
علىالتكريمة الأية هذْ في تعالى افه تهد قل تفسيره: في الرازي الفخر قال 

مرات؛أربع طهارته 
والمبالغة.للتأكيد واللام أليه عنه ل؛مد أؤ أولها: 

الفحشاء.عنه لنصرف وكدك أي ؤدألثنّآء4 قوله؛ وثانيها: 
ينئؤنأل؛ى أو-ني ُؤوء؛ثثاد قال: تعالى أنه مع بمادئاه ين إثم ؤ قوله: وداكها: 

]الفرءال[.و(ه ساJنثا هاؤإ أئثثؤشة ثاث-هم رإدا ننثا محمِ، ُو 
؟المفعول باسم وأحرى الفاعل، باسم قراءة ■' قراءتان وفيه الننلهير،ه ؤ قوله: ورابعها: 

الإحلاص.صفة مع والقربان يالءلاءات آتيا كونه على يدل الفاعل باسم فورودْ 
لحمرته.واصطفاه ه، لفاستخلصه تعالى الله أن على يدل المفعول باسم ووروده 

مناه إليه، أضافوه عما منزها كونه على الألفاظ أدل من فإنه الوجهين: كلأ وعلى 
آلظلبiنوله.قيح لا إئم منزى أغثن زثآ إثم أش تعاد ؤ لى: قوله ذك ويؤيد الرازي، ير نف

/ميهرمعزيك ^٥١^؛ تعالى: قوله ففي ونزاهته يوسف بتلهارة إبليس إقرار وأما 
الخلّصين،إغواء يمكنه لا بأنه فاقر ]ص[، .اه ُلحأصان نهم بمادق إلا .( أمحإن 

بماددأين وإثم قوله: في به تعالى صرح كما المخلصين، محن يوسف أن ثكأ ولا 
ينبغي.لا مما براءته على متحددة جهات من القرآن دلالة ففلهرت المنأنيذه 

الجهالهؤلاء نقول: هذا وعند نصه: ما لأية ا هذ0 ير نففى الرازي الفخر وقال 
فليفلواتعالى الله دين أتباع من كانوا إن الفضيحة، هذه قص يوسف إلى بوا نالدين 
إبليسشهادة فليقبلوا وجنوده إبليس أتباع من كانوا ؤإن طهارته، على تعالى افه شهادة 

عليهتخرجنا أن إلى إبليس، تلأما،ة الأمر أول في كنا يقولون: ولعلهم طهارته؛ على 
الخوارزمى:قال كما عليه؛ المفاهة ش فزينا 
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جنديمن إبليس صار حتى الدهر بي فارتقى إبليس جند من امرأ وكنت 
بعديدحا«سها لسعن مق فطرائق بعده احسمن كست قبلى يت، ما فلو 

الرازي.اهركلأم الجهال، هؤلاء يقول مما بريء يوسف أن الدلائل بهده فثبت 
لفالوعلهاء التممحاة من الممالة ، jJJuقال من مع الأدب قلة من فيه ها يخفى ولا 

٠الصالح اللف من أحد عن يثبت لم ذلك أن له امحقا هو ذلك في الرازي وعدر ا الصالح 
—٠تعالى الله شاء إن - المسالة هذه فى العلماء أقوال المبحث هدا آخر فى وسرى 

الأياتفي ينبغي لا مما ظنم براءته على القرآن دلالة بينتم قد ت قيل فان 
•وجهين من فالجواب • بماه؟ ؤءهم تعالى؛ قوله في تقولون ماذا ولكن المقدمة، 

تبضم وقال التقوى، وانج عنه صرف قليي خاطر بها يوسف هإ المراد أن ت الأول 
حيالئأمر لأنه فيه؛ معصية لا وهذا بالتقوى، الخزمومة الغريزية والشهوة الهلمعى الخيل هو 

تيقول ثم فيعدل نسائه بين يقم كان أنه •' عنه الحديث في كما التتكليف؛ به يتعلق لا 
٠لعلمعي ا لقلب ١ ميل يعني أمالاث،اا لا فيما قلا أملك، فيما قضي هدا اللهم رر 

وهوالشرب من تمنعه تقواه أن مع البارد، الماء إلى بطبعه الصائم ميل هذا ومثال 
ماترك لأنه كا٠اإةاأ حنة له كبثؤ يعملها فلم سيئة هم ررومن قال وقد صائم، 

مهامحاف من ؤ}ئ[ ت تعالى قال كما لأمره، وامتثالا افه، من خوفا بالطع نفسه إليه تميل 
]النازعات[.ه ا. آثأوئ يا أقنه ق0 و( آلؤئ عن أقس وش ريع 

قوله■بدليل هذا، يوسف كهم أحد، يوم بالفرار سلمة وينو حارثة بتو وهم 
^؛؛٢٥ت ه ولقلأن [؛ ١٢٢ع_م_ران! ]آل ؤلتبثاه وظب مثلا آن منهتظم ثلقتتفآ هنتر 

لذلكافه بولاية المعصية تباع ا لأن معصية؛ ليس الهم ذلك أن على يدل ولثبماه، 
العصية.على إغراء العاصي 

ولايحبه لا فيما الإنسان فيقول والشهوة، المحبة به وتريد الهم تعللق والعرب 
همبخلاف إلي،، لأستاء ا أهم هذا • ويشتهيه يحبه فتما ؤيقول يهمني، ما هذا ت يشتهيه 

عنها،هارب وهو دير من قميصه سقت أنها بدليل وتصميم، عزم هم فإنه العزيز، اهمرأة 
عنه.عجزها إلا ينبغي لا فيما لوقؤع ا من يمتعها ولم 

الثابتالحديث بدليل صاحبها، بها يؤاخذ معصية ت لمعصية ا على التصميم هذا ومثل 
والمقتولفالقاتل سيفيهما الملمان التقى ررإدا • بكرة أبي حديث من 3^ عنه الصحيح في 
علىحريصا كان ررإنه ؛ قال المقتول؟ بال فما القاتل عرفنا قد افه رسول يا ؛ قالوا النار؛؛ في 

النار.بسبيها الله أدخله معصية صاحبه قتل على عزمه تصميم بأن . فصرح ا، صاحبه قتل 
لوقتلته ت العرب كقول بالفعل، يهم ولم الهم قارب بأنه يوسف هم تأويلهم وأما 

الزمخشري.قاله كما أقتله، أن قاربت أي افه، أخف لم 
بلظاهر، غير ذلك فكل نفسه، عن بدفعها ^ أو ، بضربها م بأنه ١^ وتأويل 

عليه.دليل ولا اافلاهر من يعيد 



٢٦٠ت يوسف مررة 

هوبل أصلا، هث؛ منه يقع لم يومف أن ت حيان أبي اختيار وهو الثاتيت والجواب 
البرهان.لوحود عنه منفى 

أجرىهو وغيره حيان أبو اختاره الذي الوجه هدا عنه الله عفا - مقيده قال 
الجوابأن العرب كلام وفي القرآن في الغالب لأن المربية؛ اللغة قواعد على الأقوال 

[؛٨٤ت ]يونس تثام\نه كم إن .وأ ت كقوله عليه، يدل ما قبله يذكر المحذوف 
الجواب؛نفس لا المحذوف الجواب دليل فالأول: عليه، فتوكلوا لص مكنتم إن أي 

عليهدليلا قبله المذكور يكون ولكن يتقدم، لا ولولا(؛ وجواب الشروط- جواب لأن 
[؛١١١]البقرة: حكنتر إن زسأءكم هثاؤأ وقل وكقوله: المزكورة. كالأية 

برهانكم.فهاتوا صادقتن كنتم إن أي 
رآهأن لولا أي ربه، برهان رأى أن لولا بها وهم لأية، ا فمعنى القول: هذا وعلى 

للغة.وا لقرآن ا في لب لغا ا هو كما لمحذوف، ا ب لجوا ا دليل هو ررلولأ؛( قيل فما ها، بم 
]القصص:ه عقثدقنتتا أن بهء كدكذ هتكادش ■؛^إن تعالى: قوله ذلك ونفلير 

يه.تبدي لكادت قلبها على ربطنا أن لولا أي الجواب، دليل ررلولأ؛؛ قبل فما [، ١٠
الجوابوتقديم لألولأ؛( جواب تقديم أجازوا العربية علماء من جماعة أن واعلم 

بكتنؤءا ئن  ٠٥^قوله: في ررلولأ؛؛ جواب يكون القول هذا وعلى الشروحل: مسائر في 
الكوفيون،ذهب لمزكور ا التقديم جوار ؤإلى • جباه أؤوه-م قوله: من قمله ما هو 

الأنصاري.ريي وأبو المبرد، العباس أبو البصريين: أعلام ومن 
لميومحعف أن أختاره والذي نصه: ما المحيقل البحر في حيان أبو الشيخ وقال 

أنلولا قارفت لقن. تقول: كما البرهان؛ روية لوجود منفي هو بل ١لبتة، يها شم منه يقع 
امتناععلى دليل يقوم لا كان ؤإن عليه-ا، متقدم ررتولأ؛؛ جواب إن نقول: ولا اممه، عصمك 

ذهبوقل . عليهاأجوبتها تقديم جواز في مخلف العاملة الشروحل أدوات صريح بل ذلك، 
المبرد.العباس وأبو الأنصاري، زيد أبو البصريين: أعلام ومن الكوفيون، ذلك إلى 

جمهوريقول كما عليه، قبله ما كلألة محذوف ولا؛؛ جواب إن نقول: بل 
ولافنالم، فأنت فحلت إن فيقدرونه فحلت، إن ظالم. أنت الحرب: قول في البصريين 

وكيلكالفعل، وجود تقدير على مثبت هو بل الظلم، ثبوت على ظالم أنت قوله يدل 
رزيةانتفاء تقدير على الهنإ وجود فكان بها، لهم ربه برهان رأى أن لولا التقدير: هنا 

كانولو الزجاج، قول إلى التفات ولا ١^، فانتفى البرهان روية وجد لمحنه البرهان، 
بها؛(،)١^؛ قوله: أن يوهم لأنه اللام؟ سقوط مع فكيف بعيدأ، كان بها ولهم. الكلام: 

يكونأن تقدير وعلى الجواب، دليل هو ؤإنما بذلك، نقل لم ونحن ارلولأ؛؛ جواب هو 
بصيغةكانت إذا ررلولأ(؛ جواب يأتي أن لجواز بلازمة، لمسء فاللام الجواب نفس 

ذهبفمن • أكرمتك زيد ولولا لأكرمتك. زيد لولا تقول: لأم وبغير باللام، اّصي 
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منقول أن عطية، ابن لقول التفات ولا . ييعد لم الجواب نفس بهاء؛ ررهم ت قوله أن إلى 
وئرقوله: في »لولأا< جواب وأن يزه هقئ وكن قوله: في نم قد الكلام إن قال: 
؛؛قق>.يوسف يهم فلم بها، لهتر ربه برهان رأى أن لولا المعنى وأن قتاه 

اه.السلف. وأقوال اليرب لسان يردم قول وهذا 

ذلكجواز إلى ذهب من استدل ومحي ذكر، كما فليس العرب لسان يرده ت قوله أما 
ؤخئقك أتن ؛V بهء كجدكب> تتتقادش ؤءن تعالى• الله قال العرب، لسان ش بوجوده 

أنإما ، ^.1،^ كتدل حفادث، أؤءن فقوله؛ [، ١٠]القصص! 'المقنماه ين ئبها 
منإليه ذهبنا ما على يتخرج أن ؤإما القائل، إليه ذهب مجا على الجواب أنه على .يتحرج 

,يه تبدي لكادت قلبها على رطنا أن لولا والتقدير؛ الجواب، دليل أنه 
أقواللأنها ذلك؛ من شيء منهم أحد عن يصح لا أنه فنعتقد السلف! أقوال وأما 

عنفصلا لمين المفساق بعض فى قادحة كونها مع بعضا، بعضها يناقض متكاذبة 
بالعصمة.لهم مقطؤع لا 

ررلولأءأجواب قدروا لأنهم الحرب؛ كلام عليه يساعد لا السلف عن روى والذي 
علىإلا العرب كلام دل ولا بها،، لأهب ل يقدروا لم لأنهم دليل؛ عليه يدل ولا محذوفا 

محله. ا عليه، دليل الشرحل قبل ما لأن الشرمحل؛ قبل ما معنى من المحذوف يكون أن 
بلففله.حيان أيى كلام من الغرض 

بعضرعم ؤإن العرب، لغة على الأقوال أجرى هو القول هذا أن قدمنا وقد 
ذلك.خلاف العلماء 

منبريء - والسلام الصلاة نبينا وعلى عليه - يوسف أن تعلم الجوابين محبهذين 
معلقالهم أن على بناء أصلا هم منه يقع لم يكون أن إما وأنه ينبغي، لا فيما الوقؤع 

المعلقفانتفى البرهان رأى وقد البرهان، روية انتفاء على ررلولأاا هي التي الامتناع بأداة 
حيان.أيي كلام في إيضاحه تقدم كما بها همه هو الذي المعلق ينتفي وبانتفائه عليه، 

والميلالشهوة هو أو التقوى، نع وا عنه صرف قلبيا طرأ حا همه يكون أن ؤإما 
الا؛ بها وهم رر قوله؛ أن لك يتضح فبهذا ه، وصحنا أ كما بالتقوى لمزموم ا الغريزي 

ينبغي.لا فيما لوقؤع ا من يوسف براءة على الأيات من قدمنا ما يعارض 
هناكأن فاعلم ينبغي، لا مما براءته على العظيم القرأن دلالة بينا مما علمت فإذا 

.أراد من الأصل في إليها فليرجع ينبغي لا ما خلاف للعلماء أقوال 
ؤثثثنيمت مل ين هد قبمه, َكاى إن أتلها تف ساهد ؤوث؛_د تعالى: قوله 

شصمو،  ٥٥. آلصندخن ين رثن لقدثن، م ين هد ئيثه, َكان وإن . ألكذبم بق 
لزوملأية ا هذه من يمهم .ض عظم َكدؤة إن ءقِيس ين إثم ثاد دبر ين ئد 

افهذم لأن الأحر؛ وكزب الخصمين، أحد صدق على الدالة قحة لوا ١ بالقرينة الحكم 
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أنعلى يدل يوسف براءة على القرينة بتلك الاستدلال تسليم معرض في القصة لهده 
صحوا دليل دبره جهة من مشقوى لقميصي ا كون لأن وصواب؛ حق ذلك بمثل الحكم 

محلأن آخر موصع في بين تعالى ولكنه حلفه، من تنوشه وهي عنها، هارب أنه على 
،أبهللتها منها أقوى قرينة رصتها عا فان منها، أقوى قرينة تعارصها لم ما بالقرينة العمل 
فنزأمل أسكأ لكم سوك يل ماد َةنب يدم ث شصه عق أؤوحاءو تعالى؛ قوله في وذلك 

دمقميصه على جعلوا الجب، غيابة في يوسف جعلوا لما يعقوب أولاد لأن ميده؛ 
الذئب.أكله أنه دعواهم في صدقهم على قرينة قميصه على الدم وجود ليكون سخلة؛ 

بقرينةهذه قرينتهم أبطل يعقوب ولكن له، الذئب افتراس على قرينة الدم أن شك ولا 
يقتلكيسآ حليمأ لذئب ا ن كا متى أ قه ا ن سبحا ؛ ل فقا لقميصي، ١ شق عدم وهي ، منها أقوى 

حبنأممإ أفكأ لكم سؤك دل ؤ قوله! في لهم بتكذيبه صرح ولذا قميصه؛ يشق ولا يوسف 
*بالقرائن( الحكم في أصل المذكورة ت لأيا ا وهذه . شفو0ه تا و ألسئنان ؤآنئد يل 

إليهفتزفها سابقا؛ يراها أن غير من المرأة يتزوج الرجل بالقرينة؛ الحكم أمثلة ومن 
غيرمن جماعها له فيجوز العقد؛ عليها وقع التي فلانة هي هذه أن يشهادتين يثبت لا ولائي 

الكاح.قرينة على عتمادأ ا ؛ عليها الحقد وقع التي هي أنها عينها على تشهد بينة إلى احتياج 
الأكلله فيجوز بالقلعام؛ الغلام أو الوليدة فتأتيه قوم، عند صيفا ينزل لرجل وكا 

القرية.على اعتمادا الأكل، في له الطعام مالك إذن يثبت ما إلى احتياج غير من 
دأعتما ا رب، لشا ا حد يحد لخمر ا ريح فيه في ثم من إن فقه؛ وا ومن لك، ما وكقول 

٠ذلك وغير للوث ا ثل وكما شربها، أنه على قرينة فيه في ريحها وجود لأن لقرينة؛ ا على 
بالأدلةوأوضحنا القرائن، هذه بمثل الاحتجاج صحة المائدة سورة في قدمنا وقد 

النسخعلى بدليل إلا لنا، شؤع يشرعنا الثابت قبلتا من شؤع أن التحقيق أن القرآنية؛ 
تعالى.طه ا عند والحلم الإيضاح، غاية 

َقذد1،ه.دم ممهء عق تعالى: قوله ير نففي المرطي: وقال 
امةكالقالفقه، من مسمائل في الأمارات إعمال في لأية ا بهذه الفقهاء استدل 

وهكذاالقميمحى، بصحة كذبهم على استدل ههؤ يعقوب أن على وأجمعوا وغيرها، 
قضىمنها ترجح فما تعارصت، إذا والعلامات الأمارات يلحفل أن الناظر على يجب 

اهالحربي، ابن ىله ، بها الحكم في حلاف ولا التهمة، قوة وهي الترجيح، بجانب 
.ه أتلها من شاهد وسهد ؤ ؛ قوله في الشاهد في ء لعلما ا واختلف لقرطي، ا كلام 

عباس،ابن ؛ ذلك قال وممن المهل.،، فى صبى هو ؛ العلماء بعض فقال 
عن.ونحوم لحية، ذو رحل أنه أيضا، عاس ابن وعن صر، بن وسمد والضحاك، 

وعكرمة،قتادة عن ونحوه حكّما، كان لها عم ابن أنه أسلم، بن زيد وعن الحسن، 
.قه ا خلق من خلق هو جان، ولا بانسى ليس أنه مجاهل،، وعن 
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لأنهه؛ أهلها ؤخثأ تعالى• قوله درت-ه هدا مجاهد قول سث عنه افه عفا — مقيده قال 
وابنأحمل، رواه لما صبي، أنه الأقوال: وأفلهر المرأة، أهل من إني أنه في صريح 
وهمأربعة راتكلم قال: النبي. عن ه عباس ابن عن الدلائل، في والميهقي جرس، 
اه.، مروم« ابن وعيسى حرج، ومحا-ص؛، يوسم،، وشاهد فرعون، ماشطة ابن صغار: 

حصلأخرى آية لها صمتح إذا الكريمة لأية ا هده ه. عظم َكدئ؛ وفأ تعالى: موله 
ًكد^إن • قوله هي المدكورة لاية وا ن، الثيطا كيد من أعفلم اء لن١ كيد أن بيان بدللث، 

فيوقوله عطبم4، ؤإ0َكدئن النساء: في قوله لأن [؛ ٧٦]الم~اء: صمئا4 محأ اكذاش 
كّا0ّ.من أعظم كيدهن أن على يا-ل [، ٧٦]النماء: صمئا4 كان آلقثي َةد ^إن الشيهلان: 

قالقال: مِيرة أبي عن كشر، أبي بن يحيى عن مقاتل قال القرطي: قال 
'قد^إن يقول• تعالى اف لأن الشيطان؛ كيد من أعظم الماء كيد ارإن افه رسول 

اه.ه؛ا عظم َكدئ؛ ؤإن ف: وق[ صمئاه، كان ألئهكي 
Iكقطى الحسنى أية بن الحسن الأديب وقال 

هنهن هن هلأنإلا كيدهنه ه الإلا م

الكائد'وغث ئاك مث. عئ إلا هندا إى ؛^1 سانا ف تنش تعالى: دوله 
هؤلاءثناء ال\قريمة الآية هذه في تعالى افه بتن • آستم4 ء مسه عن ئوت.ة/ ؤلثي. فيه لتسق 

سؤالعند بدلك اءتترافهن بين ثم بينهن، فيما الخميدة الصفات يهده يوسف على النسوة 
أب، -٠٣ئك سؤء عن أوثد وؤدن إي كتلق|ن ما قوله: في الناس أمام لهن الللئ، 

■لأية ا قسهءه عن ووئيد أئأ أيمء تمتص آقن أتنجز ^>1، ثاثت ئؤو ين عقه علما م، 
الذيهن-ا هنا يبين لم قمح،4■ وهم أمأم لتمأ إي ئت:إم َقت، تعالى،: قوله 

السورةهذ0 أول في بين ولكنه ؛ بمكرهم المراد أيضا هتا يبين ولم عليه، أمرهم أجمعوا 
ماهو مكرهم وأن الجب، غيابة في جعله هو عليه أمرهم أجمعوا الدين أن الكريمة 

بم-لرْأن ننجعؤأ يهء دهبإ قوله؛ في وذلك يوسف، وأحيهم يعقوب بابيهم فعلوه 
ثأنن4.تا ء أكثتاق وأفُ قوله: إر آلآ4 ص ف، 

القرآن،هذا عليه أنزل لأنه ه؛ نبينا نبوة صحة إلى الكريمة لأية ا هذه في تعالى أشار وقد 
علىأمرهم أجمعوا حين يعقوب أولاد لدى حاصرأ يكن لم أنه. مع • القصة هده له وفصل 

ه.نفء تلقا من عرفه ما ذلك إليه وحى أ فه ا ن أ فلولا لجب، ا بة غيا فى وجعله به، مآكر لا 
يمكنهلا التي صية لما ا لقصتس با إخباره بدليل رسالته، لإثبات المشيرة والأيات 

أهلنهميمورّك إذ أديهر كث وما ؛ؤ كقوله؛ كثيرة، الوحي حلريق عن إلا حقائقها علم 
مؤذىإك قثيثآ إذ أثنلأ بماف ِقث  ١٠٧^ت وقوله [. ٤٤عمو\0.' ]آو ه متيم يكئد أي؛-م 

[.٤٥تالق_ص_صت مدميه أتل ؤت ثاؤيثا حمحت ^٧[ وقوله; [. ٤٤لاوفنحذست آأد؛مره 
وقوله![. ٤٦]القصص؛ ر_ذئكه من ؤحعة يادئا إي آلنلؤر ,بجاب َكث وقوله؛ 



٢٦٩أ١ ٠ )٦ يوسف! سورة 

■١صآ .ه ين دذنجِ أتأ أقآ أو إة بجي إن ؤا قصية إي آتمٍ؛ لأذ% ض بى و َئاث ُؤتا 
]هود:ساه هل عن متك ولأ أنت هقثهآ َقث ت! إقش متأي،آ آثش أنت ين ؤيلا-ئث■ وقوله; 

الايات.من ذلك غير إلى [.٤٩

المعجزاتكانت ؤإن كريم، رمحول أنه على الأدلة أوضح من الأيات فهل،ه 
الحصر.من أكثر ذلك على الدالة الباهرة 

والحز،عباس، ابن قال .اه. تذنق0 ؤئم إلا ياث لنفرهم يفين وما ؤ سالي؛ قوله 
الكفاروهم الناس، أكثر أن لأية ا هده معنى إن رين؛ المقوأكثر الشعبي، وعامر ومجاهد، 

١عبادته قي غيره به مشركون وهم إلا ربوبيته في له يتوحيلأهم بالله يؤمنون كانوا ما 
والمرادثوونهم، ومدبر حالفهم هو الذي ربهم بأنه اعترافهم بإيمانهم فالمراد 

منكقوله؛ حدأ، كثيرة المعنى هن.ا على الدالة والأيات معه، غيره عبادتهم بشركهم 
يىأكن نعئ آكت، ين ء عئ رش وآي4كت أقح أش وألأدنج، ألثء ثن يئأدمحا 

شسألهم ه؛ كقول، س[ ]يونأثلا ٥،^ أثه ئسيةولرن آلآِأ يدن ومن آلمآ 
ألسثزن،حو مذ سأقهءِ ُؤوثإّ، ه؛ وقول]ال_زح_رف[، .ه لأذؤ0 هأة ائ ثيوأى ثليهم 

ألثثق؛،حو، ثن ثآقهم ؛ؤوللآ1، وقوله؛ ]الز-حرف،[، وه ألبين ألعنيثإ حلمهف لم_لى وأ'لأيم، 
ّأكه«رؤولج,؛ا وقوله؛ ]الدن-كثوت[، .ه مأق، أس وولأ ثألثثر ألقئس ننحر آوخا أو

ثُأ>=غأخؤ بز لة أنحني ش أس ثمأى منيها بمد من أربصن يد هأ->يا آء ؛i_؛؛ يى رث، مى 
وممري حتقثن إن ؛٠٤^١ ؤمن اُلأرءنى دن ^٥؛، وقوله؛ ، نمكبوت[ ]I .4 بمقمحن 

.أدنير أكنش ؤيئق، أيكيج آلكثنبت، شع من ش . ئدقثييى أيأد هز ^٥ ثيمؤن 
علتهقكثار غ تمح—،ر همهو و محييكل ؛؛، J^CUيدوء من قز 1.( عبي أيلا قز قه سيقؤلؤن 

من، ذللغير إلى [، ]المومنون ه فمييت فأئ( قز د سيقؤلؤنك. >عامون كتر إين. 
•]ص[ رؤاه ة،ب، اثيء هدا إة وجدا اقئا ٦^٤ ؛ قالوافإنهم هدا ومع الآيات 

كانإذا إلا الكفر من ينقل. لا الربوبية توحيد أن على تدل القرآنية الأيات وهد0 
ُؤوتاتعالى• قوله ذلك على ويدل له، مريلئ، لا وحدْ الله عبادة أى العبادة، توحيد معه 

•ثنجث.4■وئم ١^■ بآف أيقرئم يلن 
لعاملهاقيد الحال أن البلاغة علم في المقرر أن وهو ت إشكال الكريمة الأية هذه وفي 

فيصيربها، مقيد يؤمن هو الذي الحالية الجملة هذه عامل فان وعليه لصاحبها، وصف 
*٥ فا لخنا ١ من لشرك وا ن لإيما ا بين لما مشكل وهو مشركين، يكونهم نهم إيما تقييد عنى ملا 

يظهروالذي الإشكال، هذا في الغليل شفى من أر لم محه افه عفا - مقيده قال 
اللغوي إيمان هو إنما الشرك حال المقيد الإيمان هذا أن _ أعلم تعالى واش - لي 

الإيمانأما شرعا؛ البتة الإيمان اسم عليه يصدق لا غيره ايله مع يعبد من لأن شرعي؛ 
عليهيصدق الرزاق الخالق هو الله بأن الكافر فتصديق تصديق، كل يشمل فهو اللغوي 

شرعا.الإيمان اسم عليه يصدق ولا باش، كفر مع لغة الإيمان اسم 
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تقييدهفي إشكال فلا الشرك يجامع اللغوي الإيمان أن علمت دلك حققت ؤإذا 
همووثأكن قخمأ أم تعالى• قوله في الإيمان دون الموجود الإسلام وكذلك ، به 

الإسلأملأن اللغ،وي؛ الإسلأم فهو [، ١٤لالحجرا.تت ه ئؤإلإ ي، ألأيمن ؟■حن، رثثا أثتثا 
تعالى.الله عند والعلم قلبه، في الإيمان يدخل لم ممن يوجد لا الشرعي 

فيه تئغق همهم إلا ياؤ أدكزهم يفين، ■؛ؤوما أية ررنزلت ت العلماء بعض وقال 
وهووما تملكه لك هو شريكأ إلا لك شريك لا لبيك ت تلبيتهم في الآكفار قول 

ذكرا.ما إر راجع 
في.. وعلا جل - اممه ذكر آُلأثفه %وفي بمره قريب ؤ ت تعالى قوله 

الكافرينوأهلك المؤمنين الله نجي وكيف أممهم، مع المرملين أخبار من أن الأية هذه 
العقول.لأهل عقلة أي الألباب، لأولى عبرة 

.^^٧ عقعم لكثوث أؤوإ؛ةؤ ت لوحن قوم في كقوله ، كثيرة آيات في المعنى هدا وبين 
تعالى.١^٧، عند والعلم مرارأ، إليه الإشارة تقدمت كما [، c^UU،^l]).(ه أكلا وإكل 

الرعدسورة 

هذْظاهر ه. وش عز أسترئ م زوبآ حمد بمي أاّثرلب ؤ أزى ^أس تعالى■ موله 
هذ،هونظير نراها، لا ولكننا عمد، على مرفوعه ماء الأن منه يفهم قد الكريمة الأية 

رء1ّوا'أرلإهم-( j( ؤألق ؤذو همم >خر ألثمؤيت، أؤ-حأر؛ ! آ؛ لقمان  ١١محورة في أيفا قوله ية ألا 
١[.•أنسيديمآه]شال: 

الولكننا عمدا لها أن أحدهما قولين! على ؤ/_ذلماه قوله: في العلماء واحتلف 
ومجاهد،عباس، ابن ت لقول ا هدا عنه روي وممن الأية، ظاهر إليه يشير كما نراها، 

كثير.ابن قاله كما واحل.، وغير وقتادة، والحز، 
بنإياس قولط وهو أصلا، عمد بلا مرفوعة أنها المعتى أن أيضا، قتادة عن وروي 

أنيمسكها الذي هو أنه ررالءءج؛ا محورة في تعالى ضريحه عليه يا-ل القول وطا معاوية، 
[.٦٥]١^; إلا أليي عز ثمح آن آل٤ثتاء ؤرينسك قوله؛ في الأرض على تقع 

مرفوعةهي أي ذللث،، لنفي تاكيدأ ؤرثم-ء4 قوله: يكون هذا فحلى كثير: ابن قال 
اُ.القدرة، فى الأكمل هو وطا كدللئ،، ترونها كما عمد بغير 

تقتفيلا البة السسقبيل من القول هدا أن القناهر _ت عنه الله عفا — مقيده قال 
وذلك،يه، يالمحكوم عليه المحكوم ، اتصاف^.، المقصود أن والمراد الموصؤع، وجود 
•بمورتين صادق 




